
Sotaveteraani
Helsingin seudun

2 • 2021



2

Kaunialan Sairaala
• Kuntoutus-ja hoitojaksot sairaalassa
• Sijaishoito omaishoidon vapaan aikana sairaalassa
• Runsas virkistystoiminta
• Tehostettu palveluasuminen ja hoivapalvelut rintama-

veteraaneille

Kysy lisää: 
p. 0505628120/Hoidonjärjestely
kaunialansairaala@kauniala.fi

KaunialaKlinikka
• Fysio-, toiminta- ja jalkaterapiat vastaanotolla
• Sairaanhoitajan palvelut vastaanotolla
• Virkistyspäivät omaishoitajille

Kysy lisää: 
p. 0504168760/KaunialaKlinikka
kaunialansairaala@kauniala.fi

KotiKauniala   
• Kotihoiva ja -sairaanhoito
• Sijaishoito omaishoidon vapaan aikana kotona
• Fysio-, toiminta- ja jalkaterapia
• Kotikuntoutus
• Neuvontapalvelu
• Kodinhoito
• Tietotekniset palvelut
Vi betjänar även på svenska

Kysy lisää: 
p. 0438266873/KotiKauniala
kotikauniala@kauniala.fi

Kaunialan Sairaala • Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen, p. 09-505921 • www.kauniala.fi
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Suomen kansallisteatteri, suuri näyttämö
LAUANTAINA 16.11.2019 KLO 13.00
Arthur Miller
KAUPPAMATKUSTAJAN KUOLEMA
Moderni ja aina ajankohtainen näytelmäklassikko elämää 
suuremmista illuusioista ja niiden konkurssista.
Rooleissa: H-P Björkman, Kristiina Halttu, Aku Hirvinie-
mi, Aksa Korttila, Samuli Niittymäki,
Jukka-Pekka Palo, Heikki Pitkänen, Olli Riipinen ja Paula 
Siimes.
Ohjaus: Mika Myllyaho
Liput: Sotaveteraanit 14 € ja eläkeläiset 41 €  
Lippuvaraukset viimeistään 14.10.2019 
Eeva Kalin 040 756 82 19 

Suomen Kansallisooppera
Puccinin ooppera 
LA BOHÈME
keskiviikkona 18. joulukuuta 2019 klo 19.00
Taiteilijaelämää Pariisin kattojen yllä. Pariisin talvi on 
kylmä. Kattojen yllä loistaa kuu.
Nuoria boheemeja lämmittää taide ja rakkaus ja katsojaa 
Puccinin sydämeen käyvä musiikki.
Hinnat: Tammenlehväveteraanit 30 €, eläkeläiset 76 €.
Bussikuljetus
Varaukset 1. lokakuuta 2019 mennessä, jolloin joudumme 
antamaan alustavan vahvistuksen oopperalle. 
Lotta Riisalo 050 3699 550

Tapiola Sinfoniettan kahvikonsertit syyskaudella 2019
Iltapäiväkonsertti nro. 1
torstai 10.10. klo 14.00
Kapellimestari Ryan Bancroft 
T ru Takemitsu, How slow the wind
Jean Sibelius, Sinfonia nro 6 
Varaukset viimeistään 26.9., Anna-Liisa Laurila 
puh. 050 563 7799

Iltapäiväkonsertti nro. 2
torstai 21.11.2019 14.00 
Kapellimestari Klaus Mäkelä
Ludwig van Beethoven
Sinfonia nro 6 F-duuri op. 68 ”Pastoraali” 
Varaukset viimeistään 7.11., Anna-Liisa Laurila 
puh. 050 563 7799

Liput yllä oleviin konsertteihin à 15 €. 
Lipun hintaan sisältyy leivoskahvit.

Naisjaoston järjestämä retki Amos Rex -museoon
Keskiviikkona 16.10. 
Bussi kuljetus Tapiola Gardenin edestä klo 11.15.
Opastus klo 12.00, lounas Lasipalatsissa klo 13.00.
Osallistumismaksu 10 €/hlö. Ilmoittautuminen 7.10. men-
nessä, Liisa Sihtola puh. 0500 801 510.

ESPOON SOTAVETERAANIT ry

Seniorisänky - ykkösluokan makuupaikka
Moottoroidun seniorisängyn korkeutta ja asentoa 
voi säätää helposti nappia painamalla esimerkiksi 
istuma- tai lukuasentoon.

Turvallista nukkumista
Helppokäyttöinen sänky auttaa sängystä 
nousemiseen ja sieltä kipuamiseen. Se turvaa  
kunnon yöunet, päivätorkut ja huilaushetket.

Seniorisänky ylläpitää toimintakykyä
Modux- ja ScanA�a XHS -sängyt edistävät ja 
ylläpitävät seniorin toimintakykyä. Esimerkiksi  
TV:n katselu tai lukeminen onnistuu mainiosti  
sängyn istuma- tai lukuasennossa.

Tarkemmat hinnat ja lisätiedot: www.seniorikalusteet.�

Lojer Oy | puh. 010 830 6785 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Kotimainen seniorisänky 
Lojerilta – myös 
vuokrattuna!

Hyödynnä 
veteraanien ja 

puolisoiden kotona 
asumista edistäviin 

palveluihin  
myönnettävää  

tukea.

Hinta alkaen  

99 € / kuukausi
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PÄÄKIRJOITUS2/2021

Sisältö:

Kohti kesää 
ja valoa
Ei päivää ilman koronaa. Sitä elämämme on ollut jo runsaan vuoden ajan. 
Tuleehan niitä vuosia ja kesiä vielä, niin meitä kannustetaan ajattelemaan. 
On yritettävä pitää toivoa yllä, vaikka mitään varmaa ei voidakaan luvata. 
Rokotusten myötä ahdinko näyttäisi vähitellen helpottuvan.

Liikkumista ja tapaamisia koskevat rajoitukset ovat olleet kaikille arkipäi-
vää. Paljon on pohdittu ja puhuttu siitä, miten poikkeusaika on ihmisiä kos-
kettanut. Tässäkään eivät tasan käy onnen lahjat. Lapset ovat olleet etäope-
tuksessa, vanhemmat etätöissä, monilla on edessä työttömyys ja suuri huoli 
toimeentulosta. Jälkiä jää niin ihmisiin kuin yhteiskuntaan.

Kaikkein iäkkäimmät ovat olleet suorastaan ulkonaliikkumiskiellossa. 
Ei kauppaan, ei lastenlasten tapaamisia, ei tuttujen luo kylään. Veteraanien 
yhteiset kuukausikokoukset ja pikkujoulut ovat jääneet väliin. Tuleeko niitä 
enää ja jos niin milloin.

Me ihmiset olemme tässä uudenlaisessa tilanteessakin kovin erilaisia. Toi-
nen ahdistuu eristyksestä ja rajoituksista, toinen pärjää paremmin. Lähiajat 
näyttävät, millaisia vaikutuksia tästä on ollut vanhan väen mieleen ja kehoon. 
Elämässä pitäisi jollain tavoin pysyä kiinni, pahinta on, jos kokee olevan kai-
ken ulkopuolella. Pienellä eläkkeellä sinnittelevä huonokuntoinen vanhus on 
kaikkein heikoimmilla.

Poikkeusolojen loppumisesta ja rajoitusten lieventämisestä alkoi tulla en-
simmäisiä viestejä huhtikuussa. Hallituksen ministerit ja terveydenhuollon 
asiantuntijat ovat tilanteesta kertoneet. Ilmassa on pitkästä aikaa näkymä tu-
levasta, joka on muutakin kuin koronan pelkoa. Käsiä pitää pestä ja maskeja 
käyttää, mutta normaalimpaa elämää kohti mennään. On lupa ruveta suunnit-
telemaan niin veteraanien kokoontumisia, eläkeläisten kerhoja kuin syksyn 
tapahtumia. Kesällä voidaan olla ulkona, liikkua voimien mukaan ja (ehkä) 
halata tai ainakin kätellä tuttuja. 

Tulee väistämättä mieleen kysymys nykyihmisen kyvystä ja halusta selvitä 
koronasta, kun vertaa tätä aikaa sotavuosiin. Silloisen ajan eläneet veteraanit 
ja muut iäkkäät ovat koronankin osanneet suhteuttaa omiin nuoruudenajan 
kokemuksiinsa. Elossa olevat veteraanit olkoot esimerkkeinä nuoremmille 
kyvystä sopeutua väistämättömään. Ei lannistuen, vaan toimien tilanteen mu-
kaan ja toinen toistaan tukien.  

Veteraanien joukon harventuessa on käsillä siirtyminen perinneaikaan. 
Mitä se tarkoittaa, millaista työtä ja toimintaa tarvitaan, miten saadaan mu-
kaan aktiivisia toimijoita? Näitä kysymyksiä on jo tovin mietitty ja vasta-
uksiakin on löytynyt. Perinneyhdistysten perustaminen on käynnissä ja sitä 
tehdään veteraanijärjestöjen yhteisin voimin. Nykyiset erilaisen järjestötyön 
vapaaehtoiset toimijat alkavat hekin olla jo iäkkäitä. Vielä pitäisi tovi jaksaa 
ja siirtää kokemustaan nuoremmille.

Miten saadaan nuorempia naisia ja miehiä mukaan?  Heitä tarvitaan tuke-
maan eri tavoin vielä joukossamme olevia veteraaneja ja heidän puolisoitaan 
ja leskiään sekä tekemään perinnetyötä. Paljon voidaan varmaan tehdä ny-
kyiseen tapaan, mutta on kehitettävä myös uusia tapoja. Paikallisesti, oman 
kaupungin ja kirkonkylän muistoja kunnioittaen ja niitä nykypäivään tuoden. 
Kumppaneina kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, monet paikalliset järjestöt. 
Tuodaan veteraanien tärkein arvoperintö - rakkaus omaan maahan ja toisista 
ihmisistä välittäminen - osaksi nykypäivää. Veteraaneja ja heidän perintöään 
ei unohdeta!

Pirkko Karjalainen
Sotaveteraaniliiton hallituksen varapuheenjohtaja
Vantaan Sotaveteraanien hallituksen jäsen

Kansikuva:

Rintamaveteraanit Veikko 
Kasslin ja Veikko Teirimo saivat 
toisen koronarokotuksen vete-
raanipäivänä 27.4.2021. Sivulla 
6 on lyhyt kertomus ”Meidän 
Veikoista”.
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Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.2021

Koronarajoitukset asettivat omat haasteensa Kansallisen veteraanipäivän 27.4.2021 juhlallisuuksille. Helsinkiläiset 
veteraanijärjestöt laskivat seppeleen Mannerheimin ratsastajapatsaalle. Kuvassa vasemmalta; Helsingin Rintamavete-
raanien pj Kari T Ahonen, Helsingfors Krigsveteraner pj Erik Werner, Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin pj Pertti 
Laatikainen, Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piirin tj Satu Jelkälä-Blomqvist sekä sotaveteraanit Lars Carlberg 
ja Rainer Kollin.

Helsingin kaupunki, varuskunta ja veteraanijärjestöt laskivat seppeleet Hietaniemen Sankariristille ja Marsalkka 
Mannerheimin hautapaadelle. Kuvassa vasemmalta varuskunnan päällikkö eversti Petteri Tervonen, apulaispormesta-
ri Pia Pakarinen, alikersantti Eero Laatikainen ja piirin puheenjohtaja Pertti Laatikainen.
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Espoossa veteraanijärjestöt, kaupunki ja seurakunta järjestivät yhteisen veteraanipäivän seppeleenlaskutilaisuuden. 
Suomenlippua kantamassa Esa Jansson ja airueena Tuija Koivu. Espoon Sotaveteraanien lippua kantaa Juhani Man-
ner. Lippujen takana veteraanijärjestöjen, Espoon kaupungin ja Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan seppelepartiot. 
Kuva Matti Kaltokari.

Vantaalla veteraanipäivää 
juhlistettiin myös vir-
tuaalisesti. Lipunnosto, 
seppelenlasku ja juhlal-
linen musiikkipainottei-
nen juhla on nähtävillä 
Vantaa-kanavalla. Kuvas-
sa kaupunginjohtaja Ritva 
Viljanen laskee havusep-
peleen Veteraanipaadelle. 
Kuva Tuula Mahlman.
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Merkityksellistä työtä  
veteraanien ja ikäihmisten  
asumisen, kuntoutuksen  
ja hoivan parissa.

www.wilhelmiina.fi

Oulunkylän Sotaveteraanitalossa asu-
vat veteraanit ja lesket saivat toisen 
koronarokotuksensa Kansallisena 
Veteraanipäivänä 27.4.2021. Talon 
tiistaikerholaiset esittivät lämpimät 
kiitoksensa Helsingin kaupungille ja 
rokottajille.

Onnistuneiden rokotusten jälkeen 
Juhlapäivän kunniaksi nautimme 
kakkukahvit ja vietimme yhdessä 

Meidän 
Veikot

antoisan hetken pitkään jatkuneen 
koronatauon jälkeen. Monta muistoa 
elämän eri vaiheista on käyty yhdessä 
läpi ja kahden Veikon yhteiset muistot 
ovat erityisesti mieleen painuneita.

Lehden kansikuvassa hymyilevät 
Veikko Kasslin (102 v) ja Veikko Tei-
rimo (95 v) tutustuivat toisiinsa ennen 
sotia, molempien harrastettua pyöräi-
lyä. Veikko K.  vanhempana toimi val-
mentajana 13-vuotiaalle Veikko T:lle.

Sotavuodet veivät heidät erilleen, 
mutta sodan jälkeen he kohtasivat 
uudelleen pyöräilyn merkeissä, mo-
lempien kuuluessa Työväen Urhei-

luliittoon. Työ ja elämä kuljetti heitä 
aktiiviuran jälkeen erilleen, kunnes 
he tapasivat uudelleen molempien 
muutettua, toisistaan tietämättä, Mä-
kitorpantien Sotaveteraanitaloihin. 
Useamman kerran he ovat jakaneet 
muistojaan tiistaikerholaisille. Niinpä 
kerholaiset nimesivät heidät ”meidän 
Veikoiksi”.

Veikko Kasslin saavutti maantie-
pyöräilyssä mm.1948 Suomen mes-
taruuden ja TUL:n mestaruuden 1945 
sekä 1947–50.

Anni Grundström
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Veteraanien perintö on kertomus uhrautuvaisuudesta, 
sitkeydestä, lähimmäisen huomioonottamisesta, velvol-
lisuudentunnosta ja tulevaisuudenuskosta. Perinneajan 
tarkoituksen voi tiivistää seuraavasti; ”Sotien 1939–1945 
uhraukset muistetaan ja sotasukupolven arvot Suomen 
kansan tarinassa säilytetään ja niitä vaalitaan vapaan sekä 
vauraan Suomen perustana”.

Veteraanien perintö ei ole veteraanijärjestöjen omai-
suutta, vaan se kuuluu ihan jokaiselle. Se on yhteinen asia, 
jossa sekä työtä että tekijöitä on paljon. Perinnetyön voi-
ma tulee paikallisuudesta ja paikallisista toimijoista.  

Helsingin seudun Sotaveteraani-lehden tulevissa nume-
roissa esitellään pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen 
eri ulottuvuuksia ja eri yhteistyöjärjestöjä. Yhteistyöjär-
jestöistä esitellään Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja 
pikkulottien perinnekilta. 

Tässä numerossa esitellään veteraaniperinteeseen liit-
tyvien juhla- ja muistopäivien viettoa pääkaupunkiseudul-
la. Veteraanijärjestöjen lisäksi useat reserviläis- ja maan-
puolustusjärjestöt, partiolaiset, kaupunginosayhdistykset, 
oppilaitokset, Lions clubit ja monet muut tahot järjestävät 

omaan toimintaansa liittyviä tilaisuuksia sotasukupolven 
tarinan säilyttämiseksi.

Kuten seuraavasta listauksesta huomataan, veteraani-
en perintöä vaalitaan pelkästään juhla- ja muistopäivien 
myötä varsin kattavasti koko vuoden ajan. 

Juhla- ja muistopäivät
28.1. Suomen Marsalkka Mannerheimin kuolinpäivä
Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö järjestää 
kunnianosoituksen Hietaniemessä Marsalkka Mannerhei-
min hautapaadella. 

24.2. Viron itsenäisyyspäivä
Suomen-poikien perinneyhdistys laskee seppeleen Mal-
min hautausmaalla olevalle jatkosodassa kaatuneiden 
virolaisten vapaaehtoisten sotilaiden muistomerkille. 
Seppeleen laskevat myös Viron Suomen suurlähetystö ja 
Suomen Viro-yhdistysten liitto.

13.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet
Helsingin varuskunta, Helsingin kaupunki ja veteraani- ja 

Pääkaupunkiseudulla
kohti perinneaikaa.

VETERAANIPERINNE

Mannerheimin ratsastajapatsas on perinteinen paikka erilaisille veteraaniperinteentapahtumille.
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maanpuolustusjärjestöt laskevat seppeleen Kasarmitorilla 
olevalle Talvisodan kansalliselle muistomerkille (Valon 
tuoja). Varuskunta asettaa muistomerkille kunniavartion 
ja veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt lippulinnan. Oh-
jelmassa on lisäksi puhe ja musiikkia.

Ässä -rykmentin perinnetoimikunta järjestää iltapäiväl-
lä kunnianosoituksen Ässän patsaalla.

Suomen Isovanhemmat ry järjestää Temppeliaukion 
kirkossa ”Sininen hetki – itsenäinen Suomi” -konsertin 
13.3. klo 13.03.

Espoolaiset veteraanijärjestöt järjestävät Tapiolan Kult-
tuuriaukiolla aamulla ohjelmallisen lipunnoston. Lipun-
noston jälkeen espoolaiset reserviläisjärjestöt järjestävät 
kunniavartion, lippulinnan ja seppeleenlaskun Espoon 
Tuomiokirkon Sankarimuistomerkillä. Mukana on vete-
raanijärjestöt ja Espoon kaupunki.

Espoon Sotaveteraanit ry järjestää illalla muistojuhlan.
Vantaan VETRES ja Vantaan kaupunki järjestävät kuk-

kien laskun Tikkurilan Veteraanipuistossa.

27.4. Kansallinen veteraanipäivä
Ensimmäistä veteraanipäivää vietettiin vuonna 1987 itse-
näisen Suomen täyttäessä 70 vuotta. Seuraavana vuonna 
valtioneuvosto päätti, että Kansallista veteraanipäivää 
vietetään jatkossa vuosittain. Veteraanipäivän ohjelmaan 
ovat sen jälkeen kuuluneet valtakunnallinen pääjuhla sekä 
paikalliset juhlatilaisuudet.

Helsingin varuskunta, Helsingin kaupunki ja veteraa-
nijärjestöt järjestävät seppeleenlaskun Mannerheimin rat-
sastajapatsaalla. Helsingin kaupunki järjestää veteraani-
päivän päiväjuhlan seppeleenlaskun jälkeen.

Espoon kaupunki ja espoolaiset veteraanijärjestöt jär-
jestävät ohjelmallisen lipunnoston Tapiolan Kulttuurikes-
kuksen kulttuuriaukiolla. Lipunnoston jälkeen Espoon 
kaupunki järjestää veteraanipäivän juhlan.

Espoon kaupunki, veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt 
laskevat seppeleet Veteraanimuistomerkille sekä Espoon 
Tuomiokirkon Sankarimuistomerkille.

Vantaan kaupunki ja VETRES järjestävät lipunnoston 
ja seppeleenlaskun Tikkurilan veteraanipuistossa. Van-
taan kaupunki järjestää veteraanipäivän juhlan seppeleen-
laskun jälkeen

Toukokuun 2. sunnuntai, Äitien päivä
Pääkaupunkiseudun sotaorvot ja Kaatuneitten Omaisten 
Liitto laskevat kukat Sodan ajan naisten muistomerkille.

Toukokuun 3. sunnuntai, Kaatuneitten muistopäivä
Vuodesta 1993 lähtien sankarivainajien muiston kunnioit-
tamisessa on keskitytty kunniakäynteihin sankarihaudoil-
la.

Helsingin varuskunta järjestää seppeleenlaskut Helsin-
gin sankarihautausmailla. (Hietaniemi, Malmi, Leposaari, 
Juutalaisen seurakunnan, Helsingin ortodoksinen ja Suo-
men-islam seurakunnan hautausmailla). Pääkaupunkiseu-
dun Veteraaniperinteen alueneuvottelukunta laskee seppe-
leen Malmin haitausmaan Pro patria muistomerkille.

Espoon Tuomiokirkkoseurakunta järjestää muistopäi-
vän jumalanpalveluksen. Jumalanpalveluksen jälkeen 
Espoon maanpuolustus- ja veteraanijärjestöt järjestävät 
lippulinnan, kunniavartion ja seppeleenlaskun Espoon 
Tuomiokirkon Sankarimuistomerkille.

Tikkurilan seurakunta ja Vanda svenska församling jär-
jestävät kaksikielisen jumalanpalveluksen Pyhän Laurin 
kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen Vantaan seurakun-
nat, Vantaan kaupunki, VETRES ja maanpuolustusjärjes-
töt laskevat seppeleet Pyhän Laurin kirkon sankariristille 
ja Ruskeasannan sankarimuistomerkille.

4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä, Suomen 
Marsalkka Mannerheimin syntymäpäivä
Helsingin varuskunta järjestää seppeleenlaskun Hietanie-
men Sankarihauta-alueella

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö järjes-
tää kunnianosoituksen Mannerheimin ratsastajapatsaalla.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallisen 

Muisto- ja juhlapäi-
vien lippulinnoihin 
ottaa osaa Veteraa-
nijärjestöjen lippu-
jen lisäksi lukuisa 
joukko muiden 
yhdistysten ja jär-
jestöjen lippuja.

VETERAANIPERINNE
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paraatin lippulinnassa esiintyvät paikalliset veteraanijär-
jestöjen liput.

25.8. Kunniakäynti Sotilaspoikien ja pikkulottien 
muistopaadella
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perin-
nekilta järjestää seppeleenlaskun Taivaskalliolla

4.9. Jatkosodan päättymispäivä

13.10. Kunniakäynti Ässä-rykmentin muistomerkillä
Päivä tulee Ässä-rykmentin perustamisesta. Yksikköä 
aloitettiin perustamaan 13.10.1939. Päivää pidetään Äs-
sän muistopäivänä.

Ässä-rykmentin perinnetoimikunta järjestää seppe-
leenlaskun Ässä-rykmentin muistomerkillä. Perinnetoi-
mikunnan lisäksi seppeleen laskee Helsingin kaupunki, 
Helsingin varuskunta, veteraanijärjestöt ja maanpuolus-
tusjärjestöt (KaartJR:n kiltayhteisö).

30.11. Talvisodan alkamisen muistotilaisuus
Vuonna 2019 luovuttiin vuosittaisista muistotilaisuuk-
sista.  

5.12. Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhla
Helsingin Sotaveteraanikuoro järjesti vuodesta 1991 alka-
en Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhlan Temppeliaukion 
kirkossa. Sotaveteraanikuoron purettua toimintansa 2017, 
vastuu juhlasta siirtyi Sotaveteraanipiirille ja Sotavete-
raanikuoron perinnekuoro Viipurin Lauluveikoille. 

6.12. Itsenäisyyspäivä
Helsinkiläiset veteraani- ja reserviläisjärjestöt järjestävät 
Itsenäisyyspäivän Kansalaisjuhlan Helsingin Yliopiston 
pienessä juhlasalissa klo 13.30.

Helsinkiläiset Partiolippukunnat sytyttävät kynttilät 
helsinkiläisille sankarihaudoille.

Espoolaiset reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt sekä 
veteraanijärjestöt ja partiolaiset järjestävät ohjelmallisen 
lipunnoston Tapiolan Kulttuurikeskuksen kulttuuriaukiolla.

Lipunnoston jälkeen reserviläis- ja maanpuolustus-
järjestöt järjestävät kunniavartion, lippulinnan ja seppe-
leenlaskun Espoon Tuomiokirkon Sankarimuistomerkillä. 
Mukana on veteraanijärjestöt ja Espoon kaupunki.

Vantaan kaupunki järjestää lipunnoston kaupungintalon 
edessä. Kaupunginjohtajan tervehdys,

VETRES laskee kukat ja kynttilälyhdyt veteraanimuis-
tomerkeille Tikkurilan veteraanipuistossa.

Tikkurilan seurakunta ja Vanda svenska församling jär-
jestävät kaksikielisen jumalanpalveluksen Pyhän Laurin 
kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen Vantaan seurakun-
nat, Vantaan kaupunki, VETRES ja maanpuolustusjärjes-
töt sekä muut isänmaalliset järjestöt laskevat seppeleet 
Pyhän Laurin kirkon sankariristille ja Ruskeasannan san-
karimuistomerkille.

24.12. Jouluaatto
Reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt järjestävät Sanka-
rihautausmailla sankariristillä kunniavartiot.

Helsinkiläiset reserviläisjärjestöt asettavat kunniavar-
tion helsinkiläisille sankarihautausmaille; Hietaniemi klo 
13.30–17.30, Kulosaari, Haaga ja Pitäjänmäki.

Espoolaiset reserviläisjärjestöt asettavat kunniavartion 
Espoon vanhan kirkon sankarivainajien muistomerkille 
klo 13–17.

Vantaalaiset reserviläisjärjestöt asettavat kunniavartion 
Pyhän Laurin kirkon sankarihaudalle klo 14–17.30.

Veteraanijärjestöjen perustamispäivät
5.4. Rintamaveteraaniliiton (Rintamaveteraanien asunto. 
ja tukiliiton, 1964) perustamispäivä.
18.8. Sotainvalidien Veljesliiton perustamispäivä (1940).
29.9. Suomen Sotaveteraaniliiton (Rintamamiesten Asun-
toliiton, 1957) perustamispäivä.

Sodan ajan naisen 
muistomerkki Helsin-
gin Kalliossa on en-
simmäinen valtakun-
nallinen sodan ajan 
naisen työtä arvostava 
ja siitä muistuttava 
patsas. Se on omis-
tettu Suomen naisten 
uhrauksille talvi- ja jat-
kosodassa.
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Suojeluskunta-asetuksella 1928 an-
nettiin suojeluskunnille mahdollisuus 
perustaa poikaosastoja ja antaa nuoril-
le valmistavaa sotilaallista koulutusta. 
Jäseniksi poikaosastoihin saatiin ottaa 
12–16 vuoden ikäisiä poikia heidän 
vanhempiensa yhteiskunnalliseen 
asemaan tai puoluekantaan katsomat-
ta. Talvisodan alkaessa poikaosastois-
sa oli noin 30 000 jäsentä.

Tammikuussa 1940 sovittu yhteis-
kuntasopimus, ”tammikuun kihlaus”, 
toi sotilaspoikatoimintaan uusia jä-
seniä. Huomattavasti itsenäistyneen 
sotilaspoikajärjestön jäsenet edusti-
vatkin kaikkia yhteiskuntaluokkia. Se 
mahdollisti osaltaan järjestön nopean 
kasvun. Viimeisen säilyneen tilaston 
mukaan vuoden 1943 lopussa sotilas-
poikia oli 72 187 yhteensä 684 poika-
osastossa.

Sodan aikana sotilaspojat keräsivät 
teollisuuden raaka-aineeksi sopivia 
käytöstä poistettuja materiaaleja kuten 
villa- ja puuvillavaatteita, metalliro-
mua, kumia, lasia sekä paperia. Mot-
titalkoot ja puukaasupilkkeiden teko 
kuuluivat myös heidän toimintaansa.

Sotilaspojat toimivat lähetteinä ja 
osallistuivat ilmavalvontaan ja de-

santtien takaa-ajoon sekä liikenteelli-
sesti tärkeiden kohteiden vartiointiin 
ase kädessä. He olivat usein läsnä 
myös sankarihautajaisissa kunniateh-
tävissä. Merkittävää on se, että vart-
tuneemmat sotilaspojat osallistuivat 
maanpuolustukseen ilmatorjuntapat-
tereiden miehistönä ja toimivat tarvit-
taessa myös pelastustehtävissä. Hel-
singin ilmapuolustuksessa oli vuonna 
1944 mukana noin 400 sotilaspoikaa. 
Kenraali Gustav Hägglund on toden-
nut: ”Sotilaspoikien merkitys Suo-
men taistelulle jatkosodassa on kiis-
tämätön. He korvasivat kymmenissä 
tuhansissa tapauksissa sotakelpoisen 
miehen.” 

Lotta Svärd -järjestöön perustet-
tiin paikallisia tyttöosastoja tyttötyötä 
varten vuodesta 1931 lähtien. Sodan 
aikana pikkulotat olivat apuna lääkin-
tätehtävissä, he auttoivat muonitus-
toimissa, korjasivat vanhoja ja teki-
vät uusia varusteita sekä osallistuivat 
keräystoimintaan. Lottatytöt hoitivat 
tehtäviä ilmasuojelukeskuksissa, en-
siapuasemilla, puhelinkeskuksissa, 
varuskorjaamoissa, ilmavalvonnassa 
sekä sotasairaaloissa. Sodan päättyes-
sä heitä oli yli 50 000.

Sotilaspoikatyö loppui Neuvosto-
liiton painostuksen takia marraskuun 
11. päivänä 1944 suojeluskuntajärjes-
tön lakkauttamisen myötä. Lottatyttö-
jen toiminta päättyi puolestaan 23.11. 
samana vuonna Lotta Svärd -järjestön 
lakkauttamisen yhteydessä.

Neuvostoliiton hajottua valtakun-
nallinen Sotilaspoikien Perinneliitto 
perustettiin 29.5.1991. Helsingin ja 
ympäristön sotilaspoikien perinnekil-
lan perustamiskokoukseen kokoon-
tui 6.2.1993 Kaartin Pataljoonan Tai-
vallahden kasarmin sotilaskotiin 73 
sotilaspoikaa. Kilta kasvoi nopeasti 
lähes 600 jäsenen aktiiviseksi yhtei-
söksi. 

Killan tarkoituksena on sotilas-
poikien ja pikkulottien perinteiden 
vaaliminen ja jäsenten henkisen hy-
vinvoinnin ylläpitäminen. Touko- ja 
syyskuussa kiltamestari Kaarlo Män-
nistö on järjestänyt retken kiinnosta-
viin kohteisiin pääkaupunkiseudulla, 
mm. Valtion Rahapaja, Kansalliskir-
jasto, Herttoniemen kartano, Yliopis-
tollinen eläinsairaala, Tullimuseo. 
Aikaisempina vuosina retkeiltiin 
kauemmaskin, Loviisan atomivoima-
lasta Sääksmäen Visavuoreen. Kyl-

Pääkaupunkiseudulla toimii sotilas-
poikien ja pikkulottien perinnekilta

Pääkaupunkiseudun sotilas-
poikien ja pikkulottien perin-
nekilta kokoontuu vuosittain 
25.8. kunniakäynnille muis-
topaaden ääreen Helsingin 
Taivaskalliolle. Puhetta pitä-
mässä puheenjohtaja Hannu 
Saloniemi, Killan lipulla Olli 
Sorvettula ja kunniavartiona 
sotilaspojat Heikki Hälikkö ja 
Kaarlo Männistö.

VETERAANIPERINNE
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pyläretkiä Pärnuun järjestettiin aina 
1910-luvun loppupuolelle saakka. 
Esitelmätilaisuudet kymmenkunta 
kertaa vuodessa Suojeluskuntatalon 
auditoriossa ovat olleet suosittuja. 
Esitelmöitsijöiden kirjo on ollut lavea 
kenraaleista, suurlähettiläistä ja pro-
fessoreista tunnettuihin toimittajiin, 
kirjailijoihin ja järjestöjohtajiin. Kil-
lan lehteä ”Kiltaviesti” on julkaistu 
vuodesta 1995 lähtien. Viime vuosina 
se on ilmestynyt neljä kertaa vuodes-
sa kertoen killan virallisista asioista ja 
esitelmien ja retkien antimista. Näin 
lehti toimii yhdyssiteenä niihin sisa-
riin ja veljiin, jotka eivät enää jaksa 
osallistua tilaisuuksiin. 

Killalle tärkeä tapahtuma oli muis-
topaaden vihkiminen 25.8.2011 Tai-
vaskallion huipulla Helsingin Käpy- 
lässä jatkosodanaikaisen ilmatorjun-
tapatterin ”Taivas” alueelle. Muisto-
paasi tuhottiin elokuussa 2015, mutta 
Helsingin kaupungin ja puheenjohtaja 
Olli Sorvettulan tarmokkaan toimin-
nan seurauksena uudelle muistopaa-
delle laskettiin kukkia jo saman vuo-
den itsenäisyyspäivänä. Kiltamme 
kokoontuu joka vuosi 25. elokuuta 
muistopaaden ääreen.

Kilta toimii yhteistyössä Helsingin 
Seudun Sotaveteraanipiirin kanssa. 
Kiltamme jäsenet ovat olleet avusta-
massa veteraanitapahtumissa, lipun-
kantajina juhlatilaisuuksissa ja myös 
yhtenä toimijoista perinneaikaan 
siirryttäessä. Kilta on yksi Sotien 
1939–1945 Pääkaupunkiseudun vete-
raaniperinteen alueneuvottelukunnan 
perustajajäsenistä ja killan edustaja 
on mukana uuden perinneyhdistyk-
sen suunnittelutyössä. Lukiolaisten 
turvakursseilla on kerrottu sotilaspo-
jista vuodesta 2008 lähtien noin 6000 
lukiolaiselle. Vuoden 2020 lopussa 
killan jäsenistä 138 oli aitoja sotilas-
poikia, keski-iältään 89 vuotta, ja pik-
kulottia 30. 

Sotiemme veteraaneja, sotilaspoi-
kia ja pikkulottia yhdisti sama tahto 
puolustaa itsenäistä, meille rakas-
ta maata ja jälleenrakentaa se sodan 
jälkeen maailman parhaaksi paikaksi 
elää.

Hannu Saloniemi, Puheenjohtaja

Pääkaupunkiseudulla toimii sotilas-
poikien ja pikkulottien perinnekilta

”Sotilaspoikien merkitys Suomen taistelulle jatkosodassa on 
kiistämätön”.  Erityisesti Helsingin ilmatorjunnassa sotilas-
pojilla on tärkeä asema. Kuvassa sotilaspojat puhdistamassa 
ilmatorjuntatykkiä Helsingin Taivaskalliolla huhtikuussa 1944.

Lottatytöt vapauttivat monta lottaa kotirintamalta sotatoimi-
alueen tehtäviin.
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Adolf Ehrnrooth ei ollut koskaan 
unohtanut miehiään. Rintamalla hän 
oli etulinjassa miesten keskellä. So-
dan jälkeen kenraalin kotiin olivat 
kaikki aseveljet aina tervetulleita. Ku-
vaava on kenraalin oma kertomus sii-
tä päivästä, kun hän täytti 90 vuotta. 

Kotiin tuli puhelinsoitto:” Olen 
vain tavallinen sotilas ja työmies, 
mutta haluan onnitella entistä komen-
tajaani.” Kenraali vastasi: ”Kuule, 
meidän Herramme edessä ei ole arvo-
järjestystä, on vain armojärjestys.”

Nämä sanat olivat kuin sinetti 
miesten ja heidän komentajansa väli-
seen luottamukseen, joka oli kestänyt 
kaikki yhteiset sodan vuodet, myös 
jäähyväisten jälkeisen ajan.

Aselepo tuli voimaan 4–5. 9.1944 
(NL:n joukoille tuli etulinjaan tieto 
aselevosta ilmeisesti viiveellä, koska 
NL jatkoi sotimista.) Adolf Ehrnrooth 
piti katselmuksen Vuosalmella. Se 
tapahtui aivan juoksuhautojen tuntu-
massa pienellä peltotilkulla. Komen-
tajan puhe oli sillä hetkellä virallinen 
ilmoitus aselevosta.

Välirauha solmittiin Moskovassa 
19.9.1944. Se oli välirauha, koska 
sota jatkui Lapissa. Joukot alkoivat 
vetäytyä kohti uutta valtakunnan ra-
jaa.  Seuraava komentajan puhe oli 

Adolf Ehrnroothin maineikas 
Jalkaväkirykmentti JR 7 

täyttää vuonna 2021 80 vuotta
Tämä tapahtui Savonlinnan lie-
peillä. Hirviporukka päätti: ”Nyt 
yllätetään Aatu aivan uudella 
tavalla.” Nuoretkin tiesivät, että 
tässä puhuttiin vanhojen miesten 
sodanaikaisesta korkeasta up-
seerista, jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnroothista (1905–2004).

Hirvenlihasta tehtiin lihasäi-
lykettä, joka pakattiin metalli-
rasioihin. Etiketeissä luki JR 7:n 
komentajan toteamus: ”Suomi on 
hyvä maa. Se on paras meille suo-
malaisille. Sen ainoa puolustaja on 
Suomen oma kansa.”

unohtumaton jäähyväispuhe sivii-
liin lähteville miehille Ruokolahdel-
la. Varmasti jokaisen mielessä pyöri 
kaikkien suomalaisten huoli: mitä 
kaikkea tästä seuraa?

Adolf Ehrnrooth puki ajatuksensa 
arvoituksellisiin sanoihin, joista sitten 
tuli elinikäinen yhdysside: ”Kohtaam-
mepa kaupungin kaduilla, kylän ku-
janteilla tai Suomen suurilla saloilla, 
tulkaa sanomaan minulle: Olen Tyrjän 
Rykmentin miehiä.”  

Aseveljien sekä jälkipolvien yhte-
ydenpitoa ja joukko-osaston muistoa 
vaalii nyt JR7-Perinnetoimikunta ko-
koontumalla vuosittain juhlavasti ja 
vapaamuotoisesti. Sillä on myös oma 
perinnelippu, joka tuodaan yhteisiin 
tilaisuuksiin, mm. aseveljen siunausti-
laisuuksiin, viimeiseen iltahuutoon ja 

kunniakäynteihin Hietaniemen San-
kariristillä, Marsalkka Mannerheimin 
sekä kenraali Ehrnroothin hautapaa-
delle aselevon solmimisen vuosipäi-
vänä, 4.9. Rykmentin veteraanien ja 
heidän jälkipolviensa kanssa on myös 
tehty lukuisia matkoja JR7:n pahim-
mille 1941–1944 -taistelupaikoille.

Lipun ensimmäisen naulan iski itse-
oikeutetusti kenraali Adolf Ehrnrooth 
3.9.2003 kotonaan Turun Kakskerras-
sa perinnetoimikunnan edustajien läs-
nä ollessa. Naulauksen jälkeen ken-
raalimme piti 11 minuuttia kestäneen 
”testamentti” puheensa rykmentin ve-
teraaneille sekä perinnetoimikunnalle 
(puheen voi kuunnella JR7:n kotisi-
vustolla, www.jr7.fi). JR 7- Perinne-
toimikunnan nykyinen puheenjohtaja 
on toimitusjohtaja Juha Koivisto Sei-
näjoelta. Hänen isänsä, eversti Ensio 
Koivisto (1922–2012) oli JR 7:n 10. 
komppanian päällikkö Vuosalmella 
ja perustamassa perinnetoimikuntaa 
vuonna 1999 vahvistamaan aseveljien 
yhteyttä ja ylläpitämään perinteiden 
siirtoa.

Aktiiviupseeriuran jälkeen Ensio 
Koivisto siirtyi Sotainvalidien Vel-
jesliiton toiminnanjohtajaksi. Tässä 
tehtävässä hän pystyi huolehtimaan 
kaikkien sotilasvammalain piiriin 
kuuluvien veteraanien asioista ja oi-
keuksista.

Ensio Koivisto oli perustamassa 
vuonna 1999 JR 7:n Perinnetoimikun-
taa vahvistamaan aseveljien yhteyttä 
ja perinteiden siirtoa.

Adolf Ehrnroothin jalkaväkiryk-
mentti JR 7, toiselta nimeltä Tyrjän 
Rykmentti, täyttää tänä vuonna 80 
vuotta. Tyrjän Rykmentin nimen mer-
kitsi sotahistorian lehdelle sen en-
simmäinen komentaja eversti Armas 
Kemppi (1893–1949).

Tyrjä on kylän nimi. Kun ajetaan 
Parikkalan ohi junassa, matkustaja 
vilkaisee usein suomalaisten rajavar-

Adolf Ehrnrooth Itsenäisyys-
päivän vastaanotolla vuonna 
1963

(SA-kuva)
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tioasemaan päin. Siitä voi päätellä, 
miten lähellä on valtakunnan raja.

Noin 10 kilometrin päässä rajasta 
oli Parikkalan suurin kylä Tyrjä. Sii-
tä tuli juhannuksena 1941 alkaneen 
jatkosodan ensimmäinen kiivaiden 
taistelujen näyttämö ja muisto, miten 
JR 7:n miesten teot loivat rykmentin 
maineen jo siinä vaiheessa.

Keskeinen osa Tyrjän valtauksessa 
oli jääkäriupseeri Armas Kempin joh-
tamilla, pääasiassa eteläsavolaisilla 
JR7:n miehillä. Tyrjässä haavoittui 
sodan alkupäivinä vaikeasti silloinen 
2.D:n esikuntapäällikkö, majuri Adolf 
Ehrnrooth. Toivuttuaan hänestä tuli 
1943 eversti Kempin jälkeen Tyrjän 
Rykmentin komentaja, eversti Ehrn-
rooth.

Tyrjän Rykmentti on jäänyt histo-
riaan erityisesti niistä saavutuksista 
mm. Siiranmäessä, Äyräpäässä ja 
Vuosalmella kesällä 1944, jolloin 
Suomen armeija joutui historiansa ko-
vimmalle koetukselle moninkertaista 
ylivoimaa vastaan. Vastustaja ei silti 
onnistunut taistelemalla nujertamaan 
Suomea. Suomen poliittinen johto 
pääsi aikanaan hieromaan rauhaa.

Savonlinnalla oli näkyvä rooli jat-
kosodan alkuvaiheessa Itä-Suomen 

Sotilasläänin alueella. Ennen lii-
kekannallepanoa kesällä 1941 oli 
7.Prikaati kouluttanut varusmiehiä 
Savonlinnan kyljessä Kaartilassa ja 
Kerimäen Kumpurannassa. Liikekan-
nallepanon tullessa voimaan 2.D:n 
esikunta perustettiin Olavinlinnassa. 
Divisioonan komentaja oli eversti 
Aarne Blick ja esikuntapäällikkö ma-
juri Adolf Ehrnrooth.

Savonlinnan ja Saimaan Suojelus-
kuntapiirit perustivat kolme jalkavä-
kirykmenttiä JR 7, JR 28 ja JR 49 sekä 
osia Kenttätykistörykmentti 15:sta, 
johon kuului mm Varkauden seudun 
reserviläisiä. Divisioonan apujouk-
koja koottiin eri puolilta Suur-Savoa 
mm. Pieksämäeltä, Joroisista, Hau-
kivuorelta ja Kangasniemeltä. Sodan 
jatkuessa miehiä tuli joukko-osastoi-
hin eri puolilta Suomea.

Rauhan oloissa alkoi yhteyden pito 
eri muodoissa, myös kenraalin kotona, 
eikä kenenkään ole tarvinnut kahvi-
pöydässä jännittää kenraalin kaunista 
puolisoa, nyt edesmennyttä kreivitär 
Karin-Birgitte Schackia. Kreivitär 
näet puhui puhdasta suomea. 

Kielen kreivitär opiskeli jo nuore-
na rouvana ja tutustui siten miehensä 
Adolf Ehrnroothin rinnalla suoma-

laiseen yhteiskuntaan ylhäältä alas. 
Niinpä monet ”Savon pojista” kreivi-
tär tunsi hyvin. Tätä ilmaisua kenraali 
usein käytti alaisistaan perusteena mm 
se, että JR 7:n  l ja ll ja lll pataljoonan 
varusmiehet olivat aluksi pääasiassa 
eri puolilta Savon pitäjiä.

Kreivitär hoiti myös monia käytän-
nön asioita kotoa käsin. Toukokuun 
toisen sunnuntain radio-ohjelmassani 
(1993) ”Äitienpäivän ruusu kreivit-
tärelle” perheen poika Hans-Adolf 
Ehrnrooth, silloinen kapteeni, luon-
nehti vanhempiaan näin: ” Äiti on 
isän työkaveri.”

Kreivitär tapasi monia miehensä 
alaisia eri puolella Suomea mm Poh-
janmaalla. Eversti Ensio Koivisto, 
joka asui Seinäjoella, vastasi usein 
kreivittären kysymykseen ”Mitä kuu-
luu Kallion pojille.”  Kysymyksessä 
olivat silloiset 19-vuotiaat kaksospo-
jat Reino ja Henrik Kallio, jotka selvi-
sivät kuin ihmeen kaupalla haavoittu-
neina Vuoksen ylityksestä Vuosalmen 
puolelle hyökkääjän murhaavasta tu-
lituksesta huolimatta.

Ensio Koivisto oli Äyräpään–Vuo-
salmen taistelujen aikana kesällä 1944 
JR 7:n lll Pataljoonan l0. komppanian 
viimeinen päällikkö, sotilasarvoltaan 

Eversti Adolf Ehrnrooth tarkastaa rykmenttiään (SA-kuva)
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luutnantti. Siiranmäen ja Vuosalmi-
Äyräpään taistelujen aikana komppa-
nia oli menettänyt päällikkönsä joko 
haavoittuneena tai kaatuneena seit-
semän kertaa. Rauhan oloissa eversti 
Ensio Koivisto kutsuttiin Sotainvali-
dien Veljesliiton pääsihteeriksi. 

Tyrjän Rykmentillä on ollut riveis-
sään useita kyvykkäitä miehiä, jotka 
sopivat johtotehtäviin. Kun yleistä 
veteraanityötä rauhan ajan Suomes-
sa organisoitiin, monia JR 7:n mie-
hiä Ensio Koiviston tapaan kutsuttiin 
avainasemiin.

Esimerkiksi Helsingin Sotave-
teraanit ry:ssä ev. luutnantti Aimo 
Raassina toimi Sotaveteraaniliiton 

toiminnanjohtajana ja majuri Kalervo 
Talvitie järjestösihteerinä. Talvitien 
aloitteesta lottien kuolinilmoituksiin 
hyväksyttiin sen oman järjestön, Lot-
ta Svärdin tunnukset, vaikka järjestö 
oli lakkautettu.

Rykmentistä palkittiin kaikkiaan 
13 miestä Mannerheim-ristillä. Vii-
meinen elossa ollut Mannerheim-ris-
tin ritari oli kapteeni Tuomas Gerdt 
(1922-2020) oli myös JR 7:n miehiä.

Asta Heickell 

Kirjoittaja on Yleisradiossa 
Perheradion eläkkeellä oleva  
toimituspäällikkö

JR 7 esikunta Vuosalmen Taljalan kylässä heti aselevon sol-
mimisen jälkeen. Vasemmalta lukien: kapteeni Kalervo Talvi-
tie, luutnantti Matti Kuusi, tuleva professori ja akateemikko, 
eversti Adolf Ehrnrooth, luutnantti R Aumo, luutnantti Birger 
Kingelin, Lastusten kartanon isäntä Lempäälästä, vänrikki 
Juhani Kokko ja luutnantti Paavo Tuokko, joka palveli sodan 
jälkeen Uudenmaan lääninhallituksen lääninsihteerinä.  
SA-kuva/U Laukka.

Pikkulotta ja viestimies. Astan 
kymmenestä lapsenlapsesta 
kolme on tullut varusmiespal-
veluikään ja ovat vuorollaan 
hoitaneet asevelvollisuuden. 
Nyt Upinniemen viestikomp-
paniassa palvelee Gabriel 
Koljonen. Kuva Mico Marsch.
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Riitan tie
Olen kotoisin Pohjois-Karjalasta, Jo-
ensuun kaupungista. Olen ehtinyt jo 
95-vuoden ikään. Pitkän iän myötä 
sitä on nähnyt maailmaa monelta kan-
tilta. Viime aikoina olen joutunut käy-
mään useasti sairaalassa ja tavannut 
nuoria aikuisia, siinä 30–40 vuoden 
ikäisiä hoitajia, jotka sanovat, etteivät 
he tiedä mitään 1930-luvun elämästä 
sekä talvi- ja jatkosodan vaiheista ja 
että heistä olisi kiinnostavaa kuulla 
ja saada tietoa. Eräs lääkärikin sanoi, 
että kun teillä vielä muisti pelaa, kir-
joittakaa kirja. Saa nähdä syntyykö 
tästä mitään.

Talvisota syttyy
Sodan uhka alkaa näkyä kaikessa. 
Katuvalojen sammuttamisen lisäksi 
ikkunoistakaan ei saa näkyä yhtään 
valoa. Käymme vielä Joensuun yh-
teiskoulua ja yksi harjoitus tehdään, 
miten on meneteltävä, kun ilmahäly-
tys on annettu. Meidät ohjataan lähei-
seen metsikköön. Minusta paikka tun-
tui turvattomalta. Meitä lapsiahan oli 
paljon ja metsä näytti harvapuiselta.

Mainilan laukaukset kajahtivat ja 
talvisota syttyi 30.11.1939. Joensuus-
sa kouluissa käyvät enää kahdeksas-
luokkalaiset. Sisareni kuului siihen 
ryhmään. Ilmahälytyksiä alkaa tulla 
usein ja tavallisesti öisin. Illalla on 
mentävä vaatteet päällä nukkumaan, 
kengät ja ulkovaatteet ovat sängyn 
vierellä. Sisareni on laittanut kaasu-
naamarit valmiiksi. Sideharsotaitok-
sen sisään on pantu hiiltä. Kumilen-
kit molemmin puolin korvien ympäri 
vedettäväksi. Tämä kaikki sen tähden, 
kun on kerrottu, että kaasuja voi tulla. 
Siitä sitten juoksimme talouskoulun 
pihalla olevaan sementtiseen kella-
rirakennukseen. Kun sitten istumme 
naamarit suun ja nenän edessä, sisare-
ni kaivaa vielä pyyhekumit ja panem-
me ne huulten väliin. Hän sanoo, että 
se estää leukojen menemistä sijoil-
taan, jos oikein kova pamaus tulee. 
Sitä näkyä en unohda koskaan.

Ilmahälytyksiä tulee yhtenään. Va-
paudenpuistoon oli kaivettu sirpale-
suoja maan alle. Kerran kun olimme 
siskoni kanssa kaupungilla, hälytyk-
sen tultua emme voineet lähteä enää 
kotiin. Meidät ohjattiin sirpalesuo-
jaan. Jouduimme aivan perimmäi-
siksi. Olimme kuin sillit tynnyrissä. 
Tuntui niin turvalliselta, kun silloinen 
koulumme rehtori oli vieressämme.

Siitä se alkoi monen vuoden kes-
tävä sotatila. Kun sota alkaa, Karja-
lan kansa joutui lähtemään kodistaan 
evakkotaipaleelle. Olemme siskoni 
kanssa pommituksia paossa Mulon 
koululla. Pakkanen hipoo –40 astet-
ta melkein päivittäin. En voi muistaa 
talvisodan joulusta mitään. Äitini sai 
veritulpan oikeaan jalkaansa. Veri-
tulppa meni vielä keuhkoihin, mutta 
äitini selvisi. Äitini oli kuitenkin sitä 
mieltä, että meidän oli parempi lähteä 
pommituksia pakoon Antti-setämme 
maatilalle Ruskilan Leväseen. Lau-
antai-illat olivat mukavia. Saunan 
jälkeen saimme aina syödä lämmintä 
kukkoa. Se ei ollut lanttu- eikä kala-
kukko, vaan peruna-sianlihakukko. 

Usein taivalsimme iltauutisia kuun-
telemaan kahden kilometrin päässä 
olevaan taloon. Siellä oli tupa täynnä 
naapureita. Sisareni ja minä hiihdim-
me välillä. Ei voinut kauaa olla ulko-
na, kun pakkanen oli niin korkeissa 
lukemissa jatkuvasti. Joka yö kuului 
kammottava, sanoisin kailottava ääni, 
kun vihollisen pommikoneet lensivät 
pommittamaan Helsinkiä ja Kuopiota. 
Meille tuli ilouutinen, että äitimme on 
päässyt sairaalasta ja hän on tulossa 
Tuusniemelle Punaisen Ristin hevos-
kyydillä. Meillä oli hyvä ja turvalli-
nen aika siellä setämme luona.

Välirauhan aika
Kun sitten 13.3.1940 talvisota päättyi 
ja luettiin rauhanehdot, aloimme val-
mistautua kotimatkalle ja katsomaan, 
onko kotimme vielä asuttavassa 
kunnossa. Monen tunnin ajomatkan 
jälkeen saavuimme kotiin. Kun ava-
simme kodin oven, niin näky oli häm-
mästyttävä. Taulut olivat pudonneet 
seiniltä, ikkunat olivat ehjät. Pommi 
oli tullut Koulukadun puolelle keskel-
le talouskoulua, joka oli ihan talomme 
vieressä.

Se kevät 1940 oli muutoksia täyn-
nä. Isäni kuoli 7.9.1940. Olin silloin 
14-vuotias. Taas oli hautajaiset. Talvi-
sodan jälkeen valtakunnan raja vedet-
tiin Värtsilän kunnan läpi. Suurin osa 
kunnasta jäi rajan taa. Luovutetuilta 
alueilta alkaa virrata väestöä Joensuu-
hun ja lapsia pitää saada kouluihin. 
Nyt käydään koulua kahdessa vuoros-
sa, klo 8–14 ja klo 14–20. 

Vuoden 1941 ylioppilaskirjoituk-
set ovat onnellisesti ohi ja pian ovat 
lakkiaiset Joensuun lyseolla. Sisareni 
piti viedä ruusut, mutta hänelle tuli 
jokin este ja minä 14-vuotias jouduin 
tuuraamaan häntä. En voinut aavistaa, 
että tässä poikajoukossa onniteltavana 
oli myös tuleva mieheni. Ja että tässä 
samaisessa salissa lyseon sotasairaa-
lassa tulisin toimimaan jatkosodan 
loppuvaiheessa lääkintälottana.

Artikkeli perustuu Riitta-Liisa 
Sormusen 2020 julkaistuun 
kirjaan.
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Taas alkaa sota
Välirauhan jälkeen elämän vaiheet 
ovat kuin sumun peitossa. On käytä-
vä koulua. On ripillepääsy mustassa 
puvussa. On kesätöitä. Sain järjes-
tettyä niin, että pääsen kesällä 1943 
kesätöihin Pohjois-Karjalan Taimisto 
Oy:lle. Eräänä päivänä ajan pyörällä 
ruokatunnilla kaupunkiin hautaus-
maan kautta. Sota on kovassa käyn-
nissä ja kaatuneita tulee niin paljon., 
että heitä ei ehditä haudata. Työnnän 
pyörääni ja yritän päästä arkkujen vä-
listä eteenpäin. Toiset arkut ovat auki 
ja silmiini sattuu tutun pojan nimi ja 
näen palaneen ruumiin. Sitä hajua ja 
lemua, mikä siellä oli ei voi kuvitella-
kaan. Pääsin eteenpäin äitini vanhem-
pien haudalle ja kastelin kukat.

Välirauhan aikana sisareni aloitti 
opintonsa Helsingin yliopistossa. Jat-
kosodan puhjettua hän hakeutui lää-
kintälotaksi. Sodan loppuvaiheessa 
hän oli yksi kymmenestä tiedekunnas-
sa opiskelevasta tytöstä, joka valittiin 
Ilmavalvontakurssille Munkkiniemen 

Kadettikouluun. Häntä kiellettiin pu-
humasta mitään tästä koulutuksesta – 
eikä hän sitä koko elinaikanaan puhu-
nutkaan. Koulutukseen sisältyi myös 
ampumaharjoittelua. Näitä tyttöjä 
voitaneen pitää ensimmäisinä asepal-
veluksen suorittaneina naisina.

Ilmoittaudun palvelukseen
Oli kevät 1944. Olen lukion ensim-
mäisellä eli kuudennella luokalla ja 
täytän 18 vuotta 20.5. Pääsen Lotta-
Svärd-yhdistysten keskusjohtokun-
nan hyväksymälle peruskurssille 
11.– 25.4.1944. Koulun jälkeen ilta-
päivällä on useita tunteja lääketieteel-
listä opetusta. Lottavalan teemme ja 
niin on vaan odotettava koulun loppu-
mista. Tämä nuori lääkintälotta astuu 
palvelukseen Joensuun lyseolla ole-
vaan sotasairaalaan 30.5.1944. 

Niinpä koitti se päivä, kun astum-
me Joensuun lyseon ovesta sisään. 
Meillä on lottapuvut päällä. Valkoiset 
kaulukset kohdallaan, samoin esiliina 
ja lottamerkki. Joudumme ensin pie-
neen huoneeseen ja meistä otetaan 
joitain kokeita, mm. pissa- ja uloste-
näytteet ja tietenkin meitä nuoria nau-
ratti. Minä joudun aluksi kolmanteen 
kerrokseen korvaosastolle. Siellä oli 
paljon nuoria poikia, jotka ovat me-
nettäneet kuulonsa joko kokonaan tai 
osittain. Pojat ovat niin nuoria ja eräs 
poika haluaa antaa minulle hänen rip-
pikuvansa. 

Sitten jo parin- kolmen viikon jäl-
keen saan siirron toisessa kerroksessa 
sijaitsevaan upseerihuoneeseen, jossa 
palvelen päivisin koko kesän. Alaker-
rassa on leikkaussali ja sieltä tuodaan 
potilaita tähän huoneeseen. Mieleeni 
jäi pysyvästi eräs luutnantti, joka oli 
kovassa kuumeessa. Koko hänen vat-
sa-alueensa oli nahaton ja sisäelimet 
näkyivät. Hoitajat yrittivät joka aamu 
puhdistaa vatsa-aluetta. Ei ollut anti-
biootteja vielä silloin. Hänet lähetet-
tiin eteenpäin ja luulen, että hän pääsi 
Ruotsiin hoitoon.

Erikoisesti jäi mieleeni eräs potilas, 
Mikko Juva. Potilaitten oli tultava kyl-
pyhuoneen kautta osastolle. Tämä po-
tilas oli hyvin ujo ja hänen oli vaikea 
riisuutua ja mennä ammeeseen. Minä 
sanon, että monet ovat uskaltaneet. Ja 
niin sain kaikki hänen vaatteensa sul-

lottua pyykkikoriin. Sinne ne menivät, 
täineen päivineen. Ihme, että ei tarttu-
nut minuun. Sain suihkutettua hänet 
ja varsinkin haavoittuneen jalan. Hän 
oli tuonut kymmenittäin joukkueen-
sa poikia motista ryömimällä omien 
puolelle. Puhtaat vaatteet yllä, tuntui 
varmasti mukavalle päästä sänkyyn. 
Jonkun ajan kuluttua tämä parivaljak-
ko, tuleva arkkipiispa 27 v ja allekir-
joittanut lääkintälotta 18 v., kuljimme 
iltaisin miehistöhuoneesta toiseen kä-
sikynkkää pitämässä iltahartautta.

Kolmen viikon valvontavuorossa 
pahin väsymys oli aina kello kolmen 
aikoihin. Kerran taas sairaanhoitaja 
tuli sanomaan, että isossa huoneessa 
kuoli eräs poika. Meidän oli toimit-
tava hiljaa, etteivät muut hätäänny. 
Kaksistaan kannoimme hänet sängys-
sä toisesta kerroksesta kellariin. Tääl-
tä kellarista oli myös haettava öisin 
jääpaloja. Kerran jouduin istumaan 

Aviomieheni Raimon sotatai-
val alkoi 17-vuotiaana, hänen 
astuessa vapaaehtoisena 
palvelukseen Talvisodan alla. 
Jatkosodassa hän palveli 
Kevyt osasto 15:sta. Upseeri-
kurssin jälkeen hän sai siir-
ron ensin JR 30:een ja sitten 
erillinen pataljoona 17:sta. 
Hänen sotataival päättyi 
haavoittumiseen Nuosjärven 
taistelussa 30.6.1944.

Talvisodan ajan vietimme 
Tuusniemellä sukulaisissa. 
Pakkanen oli korkeissa lu-
kemissa jatkuvasti, silti kä-
vimme siskoni kanssa välillä 
hiihtämässä. 
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kahden sängyn välissä koko yön. Oli 
oltava valppaana, sillä sanottiin, että 
he kuolevat aamuun mennessä. Teh-
täväni oli kirjata ylös jokainen sana, 
jonka he sanoisivat. He vain huitoi-
vat käsillään, mutta eivät puhuneet 
mitään. Aamu tuli, yövuoro loppui 
ja pääsin nukkumaan. Pojat kuolivat 
päivällä. 

Päivät kuluvat edelleen. Uusia po-
tilaita tulee ja toisia kotiutetaan. Tyk-
kien jylinä on jokapäiväistä. On pe-
rääntymisvaihe meneillään. Historian 
kirjoissa väitetään, että vuonna 1944 
Joensuuta pommitettiin ainoastaan 
kerran, 4.4.1944. Minulle on jäänyt 
kesältä 1944 mieleen tapaus. Olin pa-
laamassa sairaalaan, kun tulee ilma-
hälytys. Kuljen varttaalin Koulukatua 
niin nopeasti kuin vain voin ja ylitän 
Siltakadun ja pujahdan lyseon puolel-
le pensasaidassa olevan aukon läpi. 
Alan juosta niin kovaa kuin jaksan. 
Venäläiset koneet lentävät matalalla 
pääni yläpuolella. Muutamia potilaita 
on tullut sairaalan ulko-ovelle katso-
maan. He huutavat, että juokse niin 
kovaa kuin jaksat. Tuntuu, kuin jalat 
puutuisivat. Mutta pääsen suojaan.

Päivä päivältä tykkien jylinä tulee 
yhä kovemmaksi. Ilomantsin rinta-
malla käydään jatkosodan viimeiset 
suuret ja veriset taistelut. On kuin tuli 
olisi päässyt irti. Sairaalaan tuodaan 
jatkuvasti haavoittuneita. He tulevat 

osastolle leikkaussalin kautta ja ih-
mettelen, kun useimmat upseerihuo-
neeseen tulevat miehet ovat vuonna 
1922 syntyneitä (22–23 vuotiaita). 
Se ikäluokka oli merkittävä vetäyty-
misvaiheen helvetillisten taisteluiden 
johtotehtävissä eturintamalla. Olen 
ollut koko päivän (12.9.1944) osas-
tolla. Kun olen lähdössä, hoitajatar 
tulee sanomaan, että on tapahtunut 
kauhea onnettomuus. Onttolan taso-
risteyksessä on lomalta palaavia soti-
laita täynnä ollut linja-auto törmännyt 
junaan. Menen alakertaan. Huonees-
sa on paljon valkoisia paperipusseja. 

Osasta huomaa, että niissä tapahtuu 
liikehdintää. Minulle hoitaja sanoo, 
että he ovat niin vaikeasti murskautu-
neita, että odotetaan, jotta refleksiliik-
keet loppuvat.

Nyt tuntuu siltä, että kohta tämä 
tulihelvetti on ohi. Syksy lähestyy. 
Tulee päivä, jolloin kaikki alkaa 
muuttua. Päivä on helteinen. Saam-
me avata kauluksen ylimmän napin 
ja kääriä hihoja. Tulee ilmoitus, että 
rauha on tullut. Yht’äkkiä salin vuo-
teista nousevat potilaat, jotka kaikki 
haluavat lähteä kotiin.

Taistelut taukoavat, koulun-
käynti jatkuu
Rauha on tullut, miten tästä Suomi 
jatkaa eteenpäin ja kuinka suuret ovat 
vapauden lunnaat. Sitten alkaa pikku-
hiljaa kotiuttaminen. Se kestää aina 
14:nteen päivään lokakuuta. Luokka-
toverini Sirkka ja minä marssimme 
Lotta-kansliaan ja sanomme, että me 
olisimme valmiita lähtemään Lapin 
sotaan. Lotta-pomona on luokkato-
verini Paavo Salmensuun äiti ja hän 
sanoo topakasti: ”Ja sinne te tytöt ette 
ainakaan lähde”. Kyllä se meitä kis-
mitti ensin, mutta lähteminen sinne 
olisi ollut ihan mieletöntä niin nuore-
na ja koulun alkukin oli jo häämöttä-
mässä. Niinpä me sanoimme haikeat 
hyvästit sellaiselle nuoruutemme ke-
sälle, jonka muistot eivät tulisi kos-
kaan unohtumaan mielestämme.

Lopuksi
Olen ajatellut monta kertaa kiitolli-
suudella oman sukupolveni nuoria ja 
miehuusikäisiä, jotka lähtivät taistele-
maan isänmaansa vapauden puolesta. 
Ja kotirintaman naisia, jotka joutuivat 
tekemään miestenkin työt omien töi-
densä lisäksi. Nyt on yksinäisyyden, 
surun ja muistelujen aikaa. Viime jou-
lun sain viettää Oulunkylän kuntou-
tuskeskuksessa. Tyttäreni perhe asuu 
USA:ssa. ja siellä minulla on kolme 
lastenlasta ja viisi lapsenlapsenlasta. 
Nyt ei kukaan heistä pääse käymään 
täällä koronavirusepidemian johdos-
ta. Mutta soitella voi. On mukavaa, 
että Suomessa isovanhemmat pääse-
vät taas tapaamaan lapsenlapsiaan. 
Onneksi on poikani ja poikani pojan 
perhe lähellä.  n

Lottakurssimme huhtikuussa 1944

Lottakurssin suoritin Joen-
suussa 11.4. – 25.4.1944
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Lotta Siiri Kovalaiselle  
Sotaveteraanien 
ansioristi
Talvisodan alkaessa Siiri Kovalainen 
oli 16-vuotias nuori tyttö, joka jou-
tui Oulun sairaalaan vastaanottamaan 
taisteluissa haavoittuneita. Vielä nyt-
kin, 80 vuotta myöhemmin Siiri tun-
nustaa silloin kyllä joutuneensa ko-
vaan paikkaan. 

Venäläiset yrittivät katkaista Suo-
men kahtia ja marssia Ouluun, mutta 
ankarat pakkaset hyydyttivät Puna-
armeijan joukot ja suomalaiset saivat 

merkittävät voitot Suomussalmen ja 
Raatteen tien taisteluissa. Taisteluissa 
kaatuneita ja haavoittuneista joutuivat 
huolehtimaan nuoret naiset, niiden 
mukana oululainen vasta 16-vuotias 
Siiri. 

Näin Siiri itse kuvasi kaikkiaan 
neljä vuotta kestäneitä kokemuksiaan 
vuonna 2014

Työskentelin Oulun sotasairaalassa 
jatkosodan ja Lapinsodan aikana. Se 

oli kovaa työtä fyysisiä voimia, joita 
hoitotyö vaati, minulla kyllä oli. Olin 
kotitilalla joutunut tekemään raskai-
ta töitä. Sairaala oli suuri. Lottia oli 
noin satakunta ja Ruotsista saatiin va-
paaehtoisia sairaanhoitajia auttamaan 
hoitotyössä. Heidän kanssaan oli 
helppo työskennellä, henki oli hyvä 
ja auttamismieli oli korkealla. Ohje-
nuorana oli, että kaikki tehtiin mitä 
eteen tuli. Osallistuin monien lottien 
kanssa sairaalatehtäviin. Teimme työ-
tä sydämellä.  

Aamut alkoivat 5:30 tavallisten 
sairaalaan kuuluvien aamutoimien 
hoitamisessa. Aamiaisen valmistus ja 
siteiden vaihtaminen haavoittuneille. 
Potilaiden viihtyvyyskin oli tärkeää, 
siitä piti pitää huolta. Heikkokuntoi-
sia autettiin pitämällä yhteyttä omai-
siin. Kahdeksalta illalla pidettiin ilta-
hartaus, johon sairaalalotan työvuoro 
päättyi, ellei ollut yövuorossa. 

Yövuorot olivat raskaita, huono-
kuntoisia piti valvoa jatkuvasti. Ilma-
torjunnan aikana oltiin kahden tunnin 
vartiovuoroissa eikä silloin saanut 
poistua sairaala alueelta. Kuinka olisi 
työt tehty sotasairaalassa ilman lottia. 
Minulla on tammenlehvä, kaikki eivät 
sitä saaneet. Pidän merkkiä suuressa 
arvossa. 

Eräs hoitoon tuotu kersantti ker-
toi. että veljeni oli kaatunut hänen 
viereensä viimeisen taistelun aikana, 
jossa hän itse haavoittui. Vaikuttava 
muisto jäi siitä, kun potilas kuoli suo-
raan syliini. 

Olin kuitenkin vasta 18-vuotias 
eikä minua pelottanut mikään. Kerran 
yöllä tuotiin sotilaita, joista kolmelle 
oli tullut mielentilaongelmia ja minä 
ilmoittauduin viemään heidät mieli-
sairaalaan. Ovella minulta kysyttiin, 
kuka nämä toi, vastasin että minä, ei-
hän täällä muita näy. 

Ei mikään sairaanhoitajien kolme-
vuotinen kurssi vastaa tätä elämän-
kokemusta eikä sitä työtä mitä tehtiin 
sotasairaalassa. Toivomukseni on, 
että jälkipolville ja etenkin nuorille 
pitää kertoa näistä asioista, että se oli 
kunniatehtävä palvella isänmaata ja 
auttaa haavoittuneita, että saatiin pi-
tää Suomi itsenäisenä.

Elämä sota-ajan jälkeen vei per-
heen siirtolaiseksi Amerikkaan.

Siiri Kovalainen
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Sota-ajan jälkeen Siiri perusti per-
heen, mutta elämä Oulun liepeillä 
maatilalla oli vaikeata. Vuonna 1956 
nuori perhe päätti muuttaa Amerik-
kaan, perheen tytär Eeva oli silloin 
9-vuotias ja Eevan pikkuveli vasta 
kaksivuotias. Perhe matkusti Göte-
borgista lähteneellä Ms Stockholm-
laivalla kesäkuussa 1956. Laivan 
ollessa paluumatkalla New Yorkis-
ta Göteborgiin, jäävahvisteinen Ms 
Stocholm osui molempien laivojen 
navigointivirheiden vuoksi tiheässä 
sumussa italialaiseen matkustaja-
laivaan, Andrea Doriaan katkaisten 
sen kahtia. Stockholm-laivalla tör-
mäyksessä kuoli viisi ihmistä ja An-
drea Dorialla menetettiin 46 henkeä. 
Stockholm korjattiin uudelleen liiken-
teeseen, mutta Andrea Doria upposi 

vain muutama tunti törmäyksestä hyi-
seen Pohjois-Atlanttiin.

Nuori perhe vuokrasi ensi talon 
Long Islandin saarelta. Talossa oli 
tapahtunut vanhan naisen murha hie-
man aikaisemmin, talossa oli edelleen 
jälkiä tapahtuneesta. Kovahermoinen 
Siiri vartioi perhettään nukkuen kir-
ves vuoteen vieressä. Lopulta päästiin 
kuitenkin muuttamaan tavanomai-
sempaan ympäristöön New Yorkin 
Brooklyniin muun suomalaisasutuk-
sen suojiin Finntowniin ja elämä ta-
saantui. 

Kovalaisen perhe hankki vuonna 
1981 rakentamattoman tontin Flori-
dan suomalaisalueelta. Tontille ra-
kennettiin kahden ”petiruuman” talo, 
koko perhe oli jälleen koossa pari 
vuotta myöhemmin myös tytär Eevan 

muutettua Floridaan.
Siiri muutti vuonna 2008 suoma-

laiselle lepokodille Lake Worthiin. 
Lepokodilla Siiri on ollut mukana 
kaikessa harrastustoiminnassa ja pitä-
nyt itsensä varsin hyvässä kunnossa. 
Ulkopuolisen olisi vaikea arvata Sii-
rin jo vakaasti lähestyvä 100-vuoden 
ikää.

Siiri Kovalainen kirjoitti ajatuksis-
taan runon ”Ei tarvitse” vuonna 2015. 
Runossa kuvastuu Siirin terävä, mutta 
positiivinen suhtautuminen ikäänty-
miseen. Kuten Siiri runossa sanoo:” 
Ei tarvitse kaikkea muistaa mitä tie-
doksi tarjotaan / vaan parhaat palat 
siitä käyt muistiisi nappaamaan.”

Teksti ja kuvat: Timo Vainionpää /  
USAsuomeksi.com

96-vuotiaalle Siiri Kovalaiselle ojennettiin helmikuisena sunnuntaina joulukuussa myönnetty 
Suomen Sotaveteraaniliiton ansioristi. Ansiomerkin luovutti Suomen valtiovallan puolesta 
kunniakonsuli Floridassa Peter Mäkilä, Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa-yhdistyksen 
puolesta yhdistyksen puheenjohtaja Hans Nyholm ja sihteeri Mirja Silvan. Tilaisuudessa piti 
rukouksen pastori Mia Hagman ja lyhyen puheen myös lepokodin johtaja Katja Pukkila. 
Pandemian vuoksi rajoitettuun mitalin luovutustilaisuuteen Lepokodin Annan Majalle olivat 
päässeet mukaan vain Siirin lapset, yksi lapsenlapsi sekä muutamia ystäviä.
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Hävittäjälentäjänä
Karjalan taivaalla

Helsinkiläinen sotaveteraani Mauri 
Maunula täyttää 2.6.2021 kunnioitet-
tavat 100 vuotta. Jatkosodassa Mau-
nula toimi hävittäjälentäjänä, joka 
lensi Gloster Gladiatorilla ja Morane-
Saulnierilla Itä-Karjalassa sekä Laa-
tokan Karjalan taivaalla. 

Mauri Maunulan vaikuttavista so-
takokemuksista kerrotaan tekemäs-
säni Me jouduimme sotaan -kirjassa. 
Tämä merkkipäivän kunniaksi jul-
kaistava juttu perustuu kyseisessä 
kirjassa julkaistuun artikkeliin, jossa 
on käytetty Mauri Maunulan Ilta-Sa-
nomille antamaa laajaa haastattelua.

”Sieltähän ammutaan kohti”
Jäälakeus vilisi vänrikki Mauri Mau-
nulan alapuolella maaliskuussa 1942. 
Hän oli tiedustelemassa Äänisjärven 
itärantaa Lentolaivue 16:n Gloster 
Gladiator -hävittäjällä. Lähellä lensi 
toinen samanlainen kone, jota ohjasi 
lentueen päällikkö kapteeni Pursiai-
nen.

Vodlajoen suulla Maunula laskeu-
tui yhä alemmas ja jätti johtokoneen. 
Tehtävänä oli heittää lentolehtisiä 
venäläisten puolelle. Hän aukaisi jo 
kuomun heittääkseen ”postia” alas. 
Yhtäkkiä alkoi tapahtua. Maasta am-
muttiin raketteja. Maunula ihmetteli, 
oliko venäläisillä jokin juhlapäivä. 
Sitten hän huomasi, että raketteja al-
koi tulla ihan jatkuvasti ja ne tulivat 
lähemmäksi. Ne jäivät sentään pyrs-
tön taakse.

Vasta silloin nuorelle lentäjälle kir-
kastui, että nehän ampuvat häntä koh-
ti. Hän painoi nokkaa alas ja kiihdytti 
kohti Äänistä.

Laskeutumisen jälkeen Soloman-
nin kentällä kapteeni Pursiainen 
haukkui Maunulan pystyyn. Viesti oli 
selvä: johtokonetta ei saa jättää kuin 
pakon edessä!

Talvisodan kaksi päivää jäivät 
mieleen
Jo koululaisena Mauri Maunulan 
haaveissa oli ollut lentäjän ura. Hän 

kertoo hakeneensa vapaaehtoisena Il-
mavoimiin jo ennen talvisodan sytty-
mistä. Ensi kokemus sodasta tuli kui-
tenkin Helsingin suojeluskuntapiirin 
esikunnan portilla. Siellä hän seisoi 
nuorena suojeluskuntalaisena vartios-
sa talvisodan ensimmäisenä päivänä 
30. marraskuuta 1939.

Vartiossa seisoessaan Maunula 
kuuli moottorin ääniä. Rakennuksen 
sisäpihan läpi näkyi taivaalle. Mau-
nula kertoo nähneensä viiden koneen 
muodostelman lentämässä pohjoista 
kohti. Siitä jäi erityisesti mieleen, että 
äärimmäinen kone vasemmalla oli 
jäänyt muista hieman jälkeen. Hetken 
kuluttua samalta suunnalta kuului an-
karaa pommituksen ääntä. Talvisota 
oli todella syttynyt.

Talvisodan ensimmäisen päivän 
lisäksi myös sodan viimeinen päivä 
jäi lähtemättömästi Maunulan mie-
leen. Hän oli silloin vapaavuorossa ja 
kuunteli radiosta eri Euroopan asemia. 
Melkein jokainen niistä soitti Finlan-

diaa. Jaosjohtaja tuli vartiotupaan ja 
kertoi saaneensa tiedon, että Maunu-
lalle oli tullut virkakirje Kauhavalta.

Maunula lähti käymään kotonaan 
Temppelikadulla Töölössä. Siellä to-
della odotti kirje, jossa oli merkittäviä 
uutisia. Hänet oli hyväksytty Ilmavoi-
mien psyko-fysiologiseen tarkastuk-
seen. Kuoressa oli litterat Kauhavalle. 
Siitä tuli tulevalle lentäjälle siis ilon 
päivä. Samalla tuli mieleen murhetta 
siitä, että nyt ei ehdi enää sotaan. Se 
oli nuorissa suojeluskuntalaisissa ai-
van yleinen ajatus.

Ohjaajakurssi alkoi Kauhavalla 
huhtikuussa 1940. Sen jälkeen Mauri 
Maunula meni reserviupseerikouluun 
ja sai lentomerkin seuraavan vuoden 
lopulla. Rintamakomennus alkoi vuo-
den 1942 alussa, kun hänet lähetet-
tiin Äänislinnan kautta Solomannin 
kentälle.

Tiedustelua Äänisellä ja  
Äänisen takana
Rintama oli jämähtänyt Itä-Karjalassa 
paikoilleen vuoden 1941 lopussa. Il-
matoiminta tuntui rauhalliselta. Rin-
tamalaivueessa Maunula pääsi len-
tämään Gloster Gladiatorilla. Se oli 
brittiläistä tekoa ja mukava lentää. 
Maunula kertoo, että taitolentoa sillä 
teki ihan mielikseen. Maataistelussa 
koneen neljä konekivääriä olisivat ol-
leet tehokkaita, mutta kohteita ei oi-
kein ollut.

Venäläisillä ei ollut ilmatoimin-
taa juuri ollenkaan. Se ei kuitenkaan 
tarkoittanut leppoisaa lentelyä, sillä 
tiedustelulennoilla it-tulta tuli kor-
keudesta riippuen melkein kaikista 
putkista. Varsinkin Maaselän kannak-
selle oli tuotu raskaita ilmatorjunta-
tykkejä.

Lentäjä saattoi vain katsoa, kun 
jossakin maassa ensin välähti ja sitten 
odottaa, missä pilvi pöllähti. Välillä 
tulitus meni sivulle ja välillä taakse. 
Välillä se tuli ihan kohdalle. Yhdellä-
kään tehtävällä ei vielä tullut vastaan 
venäläiskoneita.

Nuori lentäjä Moranen 
ohjaamossa Lokan kentällä 
Syvärillä kesällä 1942.
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Usein Maunulan tehtävänä oli tie-
dustella vihollisen liikkeitä Äänisen 
jäällä. Tiedustelutehtäviä tuli myös 
rintaman takana sijaitseville huol-
toteille, joilla kulkevaa liikennettä 
tarkkailtiin ilmasta näkötiedusteluna. 
Äänisjärven itäpuolella näkyi huolto-
toimintaa. Joskus näkyi kuormastoja, 
joskus silmiin osui tykkipatteri.

Laivueen 3. lentueessa oli Fokker 
C.X. -koneita, joissa oli aseistuksena 
pommeja. Ne saivat välillä syöksy-
pommitustehtäviä.

Kesällä 1942 Maunula lähti kadet-
tikurssille. Se oli sota-ajan ”suurin 
ja kaunein” kadettikurssi numero 26, 
jonka päätteeksi marsalkka Manner-
heim ylensi yli 400 kadettia Presiden-
tinlinnassa kesäkuussa 1943.

Morane-laivueeseen 
rintamalle
Kadettikurssilta Maunula palasi rin-
tamalle lentoupseerina. Joukko-osas-
toksi vaihtui Lentolaivue 28, joka 

operoi Itä-Karjalassa. Kesä 1943 oli 
hyvin rauhallinen. Tehtävät olivat tie-
dustelu- ja torjuntalentoja, eikä ilma-
torjuntaa tuntunut. Maunulan pelasti 
asemasodan väsymykseltä se, että 
syksyllä 1943 hänet siirrettiin laivu-
een adjutantiksi Hirvaksen tukikoh-
taan. Siinä riitti puuhaa. Samalla hän 
sai laivueen komentajalta lupauksen, 
että hän pääsee seuraavaksi kesäksi 
takaisin lentueeseen.

Lentolaivue 28:een tullessaan 
Mauri Maunulan kone oli vaihtunut 
brittiläisestä Gloster Gladiatorista 
ranskalaiseksi Morane-Saulnieriksi. 
Moraneita oli hankittu Suomeen jo 
talvisodan aikana, jolloin niitä ehti 
myös taisteluihin mukaan. Morane oli 
ollut jatkosodan alkuvaiheessa teho-
kas kone, mutta sodan edetessä niiden 
taisteluarvo alkoi heiketä. Taitavan 
ohjaajan käsissä se oli silti ketterä, ja 
ainakin se oli huomattavasti Gladiato-
ria nopeampi.

Mitä lähemmäksi kesää 1944 tul-

tiin, sitä enemmän venäläisten ilma-
toiminta alkoi vilkastua myös Itä-
Karjalassa. Kesäkuun alussa Maunula 
oli mukana ensimmäisessä ilmataiste-
lussaan. Kuuden Moranen parvi lensi 
syvälle itään Maunulan kadettitoverin 
Jouko Timosen vetämänä. Vastaan 
tuli Tomahawk-hävittäjiä. Taistelun 
alkaessa tuntui vain normaalia jänni-
tystä. Tätä vartenhan hävittäjälentäjät 
olivat valmiina.

Syntyi kiivas 15–20 minuutin tap-
pelu, kun koneet kaartoivat ja yritti-
vät päästä toistensa perään. Maunula 
muistaa ampuneensa yhtä konetta no-
kitusten ja paria konetta kaarrosta. Se 
oli yhtä mylläkkää, josta yksityiskoh-
tia on vaikeaa muistaa. Jouko Timo-
nen sai taistelussa yhden ilmavoiton. 
Maunula kertoo, että taistelun jälkeen 
potutti, kun tuntui siltä, ettei mitään 
ollut saanut aikaiseksi.

Mauri Maunula kertoo olleensa 
kesällä 1944 mukana neljässä ilma-
taistelussa. Pudotuksia ei tullut, mutta 

Ilmavoimat sai Morane-koneita käyttöön jo talvisodan lopussa. Jatkosodassa ne lensivät 
etenkin Itä-Karjalan suunnalla. Kuvassa kaksi Morane-Saulnier konetta Latvian kentällä  
syyskuussa 1943.
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hän arvelee saaneensa muutamia osu-
mia vastapuolen Airacobra- ja LaGG-
3-koneisiin.

Taisteluiden kesänä riitti  
toimintaa
Heinäkuussa 1944 alivoimaiset suo-
malaisjoukot olivat jo vetäytyneet pit-
kän matkaa Suomeen päin venäläisten 
hyökkäystä viivyttäen. Myös Hävittä-
jälentolaivue 28 oli siirtynyt uuteen 
tukikohtaan Värtsilään. Venäläisillä 
oli koneiden määrässä reilu ylivoima. 
Vähälukuiset suomalaislentäjät vas-
tasivat henkilökohtaisella taidolla ja 
hyvällä koulutuksella.

Ykköslentue sai uusittua lentoka-
lustoa, kun käyttöön tulivat ”Mörkö-
Moranet”. Niihin oli asennettu ve-
näläiset moottorit ja konekiväärien 
lisäksi saksalainen tykki. Mörkö-Mo-
rane oli nopeampi kuin perus-Morane, 
mutta se ei kuitenkaan vetänyt vertoja 
Saksasta hankituille Messerschmitt-
hävittäjille.

Erään kerran Maunula oli torjunta-

lennolla Laatokan Karjalassa. Jänis-
järven päällä hän näki alempana kaksi 
LaGG-3:sta lentämässä eri suuntaan. 
Maunula suuntasi perään ja sai ne 
kiinni. Hän halusi vielä varmistaa tak-
tiselta lennonjohdolta, onko alueel-
la liikkeellä suomalaisia koneita. Ei 
ollut. Sitten Maunulalle ilmoitettiin, 
että venäläiskoneet tiesivät hänestä. 
Vastapuolella oli kuunneltu radiolii-
kennettä.

Kun Maunula pääsi hyökkäysase-
miin, paljastui koneesta vika. Etula-
siin oli tihkunut öljyä niin paljon, ettei 
siitä nähnyt läpi. Maunula ei pystynyt 
tekemään muuta avaamaan kuomun, 
pistämään pään ulos ja tähtäämään 
valojuovien perusteella. Eihän siitä 
mitään tullut. Maunula painoi koneen 
nokkaa alas ja lähti pois.

”Huomio Lasse, 
täällä Maukka, missä olet?”
Mauri Maunula kertoo lentuetove-
ristaan Lasse Hattisesta tarinan, joka 
kuvaa hyvin intensiivistä toimintaa 

Karjalan taivaalla suurtaisteluiden 
keskellä. Kaikki lähti liikkeelle siitä, 
kun Maunula oli parven johtajana ja 
neljän Moranen kanssa kentällä päi-
vystämässä. Taktisesta lennonjohdos-
ta tuli lentotehtävä yhden venäläisen 
PE-2-pommikoneen takia. Tehtävänä 
oli sen torjunta.

Mauri Maunula määräsi Lasse Hat-
tisen tähän tehtävään. Hattinen nousi 
ilmaan, ja muut lentäjät jäivät odotta-
maan, tuleeko hälytyksiä. Puhelin soi, 
ja Maunula vastasi. Hävittäjät mää-
rättiin Tolvajärvelle. Siellä oli Stur-
movikeja eli IL-2-maataistelukoneita 
suomalaisten maajoukkojen kimpussa 
hävittäjien suojaamana. Maunula otti 
tehtävän vastaan. Kolme Moranea 
ampaisi räkänä taivaalle, kuten sano-
taan.

Samalla hän pyysi ilmoittamaan 
Hattiselle, että tämä odottaisi muita 
suomalaisia. Heti ilmassa Maunula 
kutsui radiossa Hattista useita kertoja: 
”Huomio Lassi, täällä Maukka, mis-
sä olet?” Vastausta ei kuulunut. Täs-

Morane hävittäjä Rukajärven suunnalla toukokuussa 1943.
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sä vaiheessa Maunula ei vielä tien-
nyt, että Hattinen oli saanut osuman 
keskellä ilmataistelua ja että hänen 
koneensa oli ammuttu palavana alas 
Tolvajärven maastoon. Maunula sai 
seuraavana päivänä tiedon, että Hat-
tinen oli hypännyt palavasta koneesta 
ja joutunut kenttäsairaalaan. 

Maunula sai laivueesta käyttöönsä 
auton ja hän ajoi tapaamaan toipilas-
ta. Samalla selvisivät dramaattisen 
tapahtumat. Hattinen oli yrittänyt 
jahdata PE-2:ta ja ottanut korkeutta. 
Sitten hän oli saanut ilmoituksen IL-
2-koneiden toiminnasta Tolvajärvellä. 
Hän oli saanut myöskin Maunulan 
käskyn, että hän odottaisi toisia. Hat-
tinen oli kuitenkin päättänyt mennä 
Tolvajärvelle. Hän oli saanut nopeu-
den turvin ammuttua matkalla ensin 
kaksi Airacobra-hävittäjää alas. Sit-
ten Hattinen oli tuumannut, että hän 
ampuu vielä yhden IL-2:n, jos osuu. 
Näin hän yritti tehdä, mutta IL-2:n 
taka-ampuja osui Moraneen.

Hattinen kertoi Maunulalle, että 
kun kone ammuttiin tuleen, hän me-
netti jollain tavalla tajunsa. Hän pai-
noi nokan pystyyn ja ajatteli, että 

nyt mennään ja äkkiä. Hän oli ehkä 
200–300 metrissä. Sillä hetkellä hän 
oli kuullut Maunulan radiokutsun: 
”Huomio Lasse, täällä Maukka, missä 
olet?”

Hattinen kertoi tajunneensa, ettei 
tämä ollutkaan vielä loppu ja oli vetä-
nyt sauvasta nokan ylös. Hän irrottau-
tui koneesta ja tuli varjolla alas. Yh-
tään laukausta ei ammuttu venäläisten 
puolelta Hattista kohti.

Värtsilän kentällä sattui paha 
tilanne
Mauri Maunulan tiukin tilanne ei 
lopulta kuitenkaan sattunut ilmassa 
vaan maassa Värtsilän kentällä. Elo-
kuussa 1944 neuvostoliittolaiset pom-
mikoneet hyökkäsivät lentokentälle. 
Kentällä oli neljän Moranen lisäksi 
neljän Messerschmittin parvi.

Ohjaajat oli määrätty koneisiin, 
mutta ei vielä ilmaan. Maunula oli 
koneessaan nokka kiitoradalle päin. 
Taktisesta lennonjohdosta tuli määrä-
ys, että Mersut taivaalle. Ne lähtivät 
peräkkäin yksi kerrallaan. Kun vii-
meinen oli noussut ilmaan, Maunula 
huomasi, että Värtsilän kenttää lähes-

tyi parvi venäläisten Boston-pommi-
koneita. Samalla hän näki, että joka 
koneesta lähti tulemaan pieniä paket-
teja alas. Koskaan Maunula ei ollut 
poistunut koneesta yhtä nopeasti kuin 
siinä tilanteessa.

Hän syöksyi viereiseen maantien 
ojaan. Samalla hetkellä alkoi ympäril-
lä paukkua ja vinkua valtavasti. Mau-
nula ajatteli, että voi hitto, tämäkö se 
sitten olikin. Vähän ajan päästä tuli 
hiljaista.

Maunula nousi ojasta ja katsoi ym-
pärilleen. Hänen koneensa oli täyn-
nä sirpaleiden reikiä, ja bensaa lirisi 
maahan. Vieressä oli naapurin kone 
tulessa. Se oli ollut todella lähellä.

Me jouduimme sotaan (Ilta-Sanomat, 
2019) sisältää 20 sotaveteraanin 
ja lotan omakohtaiset kertomukset 
talvisodasta, jatkosodasta ja Lapin 
sodasta. Teoksessa on äänessä myös 
pääkaupunkiseudun veteraaneja 
ja lottia. Kirjaa voi ostaa suoraan 
kirjoittajalta: 
simo.holopainen@gmail.com.

Simo Holopainen

Mauri Maunula teki pitkän työuran Aero Oy:n / Finnair Oyj:n lentäjänä. Tasavallan presidentit 
tulivat tutuiksi. Kuvassa presidentti Urho Kekkonen on lähdössä Washingtoniin 1970. Yksi 
työuran mieleenpainuvimmista lennoista oli Suomen marsalkka Mannerheimin arkun kotiin 
tuonti. Lento suuntautui Sveitsin Genevestä Ruotsin Malmön kautta Helsinkiin. Marsalkan 
arkkua kuljettanut kone laskeutui Malmin lentokentälle torstaina 1.2.1951 klo 14.00. Maunula 
toimi lennolla perämiehenä.
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”Suomen vapauden ja 
Viron kunnian puolesta”.

Taavi Kaupsin elämän ja sodan polku.
Synnyin Viron Tartossa heinäkuussa 
1926 vanhimpana kolmen veljen ja si-
saren sisarusjoukkoon. Lukioaikanani 
asuimme Tallinnassa samanaikaisesti 
Saksan sotavoimien miehittäessä Vi-
roa. Syksyllä 1943 kuulimme saksa-
laisten valmistelevan 1926 syntyneille 
miehille kutsuntoja. En tuntenut mi-
tään pakkoa palvella Saksan armeijas-
sa. Isän mielestä minun pitäisi lähteä 
Ruotsiin, muut suosittelivat Suomea. 
Pohdin asiaa sydämessäni; vaikuttaa 
jotenkin Viron itsenäisyyden säily-
miseen, tai taistella veljeskansamme 
Suomen vapauden puolesta. Pidin 
Suomea parempana vaihtoehtona.

Suomeen vapaaehtoiseksi
Sain vihjeen kalastajista, jotka kuljet-
tivat ihmisiä Suomeen. Isän rukousten 
saattelemana lähdin avolavakuorma-
autolla Tallinnan ulkopuolelle paik-
kaan, josta laivat lähtivät. Syyskuun 
lopulla astuin isoon avoveneeseen 
ja seuraavana iltapäivänä saavuim-
me Helsingin Jollaksen kartanoon, 
missä sijaisti virolaisten pakolaisten 
vastaanottokeskus. Poliisi tiedusteli 
suunnitelmiani. Kerroin tavoitteena-
ni olevan liittyminen Suomen armei-
jaan vapaaehtoisena. Meidät vietiin 
25.10.1943 Helsinkiin kasarmialueel-
le. Terveystarkastuksen jälkeen, meil-
le jaettiin harmaa asepuku ja muut 
armeijan varusteet. Minusta tuli Suo-
men armeijan sotilas.

Lokakuun 30. matkasin muiden vi-
rolaisten vapaaehtoisten ja suomalais-
ten palveluksensa aloittavien kanssa 
Nurmekseen. Meidät sijoitettiin 25. 
koulutuskeskukseen Porokylässä ja 
majoitettiin uudehkoihin puisiin yk-
sikerroksisiin parakkeihin. Meille 
jaettiin aseet. Kiväärini oli kulunut ja 
piippu väljä. Tämä ilmeni heikkoina 
ampumatuloksina ja kerran ammuin 
jopa viereisen maalitauluun.

Koulutus alkaa
Aamut alkoivat kello kuusi voimiste-
lulla ja juoksulenkillä. Aamusiivouk-
sen jälkeen marssimme aamupalalle. 
Saimme teekorviketta, muutaman 
palan sokeria, neljä näkkileivän palaa 
ja hiukan hilloa tai sulatejuustoa. Aa-
mupäivällä oli sulkeisia ja harjoituk-
sia, jotka jatkuivat iltapäivällä parak-
kialueella ja metsässä. Päivällisenä 
oli keittoa, jossa oli paljon perunoita, 
turnipsia, kaalia ja lihaa, joskus sa-
keaa hernekeittoa tai lihapataa (jopa 
poroa) tai suolakalaa ja ruisleipää voi-
nokareen kera. Illalla kokoonnuimme 
iltahartauteen. Lauloimme virren sä-
keistön ja päivystävä kersantti luki 
rukouksen. Kello 21 tai 21.15 valot 
sammutettiin. Sotilasvalan annoimme 
28.11.1943 Nurmeksen kirkossa ja 
alokaskausi oli ohi. 

Meidät siirrettiin 11.12.1943 juna-
kuljetuksella Taavettiin, jonne saa-
vuimme 13.12. Taavetin koulutus-
keskus 2:een koottiin vapaaehtoiset 
virolaiset. Minut sijoitetiin 4. pans-

sarintorjuntakomppaniaan. Meille 
opetettiin tankkien päälle heitettävän 
kasapanoksen käyttö. Jokaisella jouk-
kueella oli puoliautomaattinen 20 mm 
panssarintorjuntakivääri. Se oli pai-
nava ja sitä piti vetää tai kantaa. Re-
kyyli oli raju. Se ei tehonnut kaikkiin 
tankkeihin, mutta suuren tulinopeu-
den vuoksi käyttökelpoinen 800 met-
riin asti ja sitä pidemmällekin muihin 
kohteisiin. Mieltä painoi perheemme 
turvallisuus, hyvinvointi ja tulevai-
suus. Suomen armeijan vapaaehtoi-
sina olimme valmiita taistelemaan 
kotimaamme vapauden puolesta ja 
vaikka kuolla Suomen itsenäisyyden 
puolesta. Toiveena oli palata Viroon 
saadaksemme reilun ja oikeudenmu-
kaisen rauhan tuleva vuoden loppuun 
mennessä. 

Aliupseerista upseeriksi 
Tammikuun toisen päivän koittaessa 
saimme tiedon, että venäläiset olivat 
edenneet nopeasti ja olivat saavutta-
neet Viron rajan Narvassa, missä sak-
salaiset ja virolaiset joukot taistelivat 
sitkeästi pysäyttääkseen venäläiset. 
Minut valittiin koulutettavaksi ali-
upseeriksi ja kurssi alkoi 12.2. Kou-
lutus tapahtui Taavetin itäpuolella. 
Päivät alkoivat aamulla kello kuusi 
ja valot sammutettiin kello 22. Kent-
täharjoituksia, sulkeisia, luentoja ja 
koulutusta sekä opiskelua oli paljon. 
Maaliskuun 5. päivänä koulutukseni 
jatkui upseeriksi JR 200:n (virolaisten 
joukko-osasto) kurssilla. Monet har-
joitukset pidettiin suksilla ja kilomet-
rien hiihtomarsseja tehtiin päivittäin. 
Kokeneena hiihtäjänä minulla ei ollut 
vaikeuksia. Lunta tuli jatkuvasti ja 
kevät 1944 näytti tulevan kovin myö-
hään. Huhtikuun polivälissä suksista 
luovuttiin parin hyvin sateisen päivän 
jälkeen mutta sitten lunta alkoi tulla 
uudestaan. Vapunpäivänä maa oli lu-

Taavi Kaups 18 vuotiaana  
vasta ylennettynä vänrikkinä.
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men peittämänä kauniin valkoinen. 
Opinnot ja harjoitukset tulivat vie-
lä intensiivisemmiksi. Kirjallisia ja 
suullisia kokeita oli usein, kaikki suo-
meksi. Opettajamme arvioivat meitä 
jatkuvasti ja opinnoissa epäonnistu-
minen merkitsi nopeaa lähtöä muihin 
JR 200:n yksiköihin. Tätä lähtötapaa 
kutsuttiin ”maitojunaksi”. 

Venäläisten suurhyökkäys kesä-
kuussa kohdistui Karjalan Kannaksel-
le. Ensimmäinen pataljoonamme oli 
monta viikkoa kestäneessä sitkeässä 
puolustustaistelussa. Joukot taisteli-
vat uhrautuvasti, mutta kärsivät suu-
ria menetyksiä. Toinen pataljoona oli 
edelleen Taavetissa, mutta siirrettiin 
pian Viipurin rantakaistaleelle. Suo-
men joukot pitivät asemansa ylivoi-
maista vihollista vastaan ja mahdol-
listivat torjuntavoiton Neuvostoliittoa 
vastaan kaksi kuukautta myöhemmin. 
Suurista tappioista ja ankarista rauha-
nehdoista huolimatta Suomi säilytti 
itsenäisyytensä ja vapautensa. 

Sillä aikaa koulutuksemme jat-
kui Taavetissa. Rintamakokemukset 

osoittivat panssarintorjunnan tärkey-
den, mikä huomioitiin koulutukses-
samme. Kaksi entistä venäläistä pik-
kutankkia tuotiin harjoituksiimme. 
Kaivoimme poteroja hyökätäksemme 
panssarien kimppuun. Vaunut ajoivat 
jopa poteroidemme yli. Liian mata-
liksi kaivetut kupat olivat hengenvaa-
rallisia. Meitä opetettiin myös käyttä-
mään Saksasta hankittuja sinkoja.

Kun Viipuri menetettiin, olimme 
alle 60 kilometrin päässä rintamasta. 
Heinäkuun 1. päivän iltapäivällä ve-
näläiset koneet pommittivat Taavettia 
ja meidät kutsuttiin apuun. Monet ta-
lot olivat vahingoittuneet ja toiset tu-
lessa. 

Seuraavana päivänä pakkasimme 
tavaramme ja siirryimme Niinisa-
loon Upseerikouluun. Matkustimme 
tavaravaunuissa ja kahden ja puo-
len vuorokauden jälkeen saavuimme 
Niinisaloon. Niinisalossa oli hyvin 
tiivis koulutusjakso sisältäen nyky-
ajan sodankäynnin oppeja ja aseistus-
ta. Meidät herätettiin usein klo 4 tai 
5 aamulla, jopa sunnuntait käytettiin 

harjoituksiin. Viimeinen koe oli 25.7. 
ja seuravana päivänä noin 7 km testi-
juoksu täyspakkauksessa. Marsalkka 
Mannerheim antoi Päiväkäskyn nu-
mero 125 ylentäen meidät 31.7.1944 
vänrikeiksi. Iltapäivällä saimme to-
distukset ja vannoimme upseerivalan. 
Minä olin vain hieman yli 18-vuotias. 

Takasin rintamalle
Elokuun alkuun mennessä oli tapahtu-
nut monia asioita. Rauhanneuvottelut 
Neuvostoliiton ja Suomen välillä oli-
vat käynnissä. Yksi vaatimuksista oli, 
että kaikki virolaiset tulee luovuttaa 
Neuvostoliitolle. Suomalaiset eivät 
tähän suostuneet. Tarkoituksenmukai-
sinta oli antaa meidän palata Viroon.

Päivä ylennyksemme jälkeen mat-
kasimme junalla kohti Käkisalmen 
rintamaa. Osa meistä määrättiin JR 
200 asemiin, minä ja 10 muuta lähe-
tettiin 31. Pioneeripataljoonan Sa-
lon kylässä olevaan 1. komppaniaan. 
Meidät majoitettiin suureen telttaan 
maatilalle 4-5 kilometriä rintamasta. 
Kolme meistä sai tehtävän ja vietiin 

Upseerikurssin päättäjäiset olivat Niinisalossa 31. heinäkuuta 1944. Kurssin suoritti hyväksy-
tysti 147 virolaista. Taavi Kaups takarivissä toinen vasemmalta.
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kuorma-autolla katkaistun tien var-
teen. Kävelimme kilometrin verran 
paikkaan, jossa rakennettiin miehistö-
korsuja, vain 170 metriä eturintamas-
ta. Olimme Vuosalmella, missä vihol-
lisella oli sillanpääasema Vuoksen yli. 
Venäläisten asemat olivat metsässä 
ja suomalaisten asemien takana oli 
avointa maastoa. Muutamia kerto-
ja tykistökeskitys osui 40-50 metrin 
päähän. Toisinaan konekiväärisuih-
kut pyyhkivät niin, että kaikkien oli 
suojauduttava. Venäläisillä oli tarkka-
ampujia puissa, ja pari kertaa luodit 
menivät läheltä kävellessäni aukealla 
paikalla rintamaa kohti. 

Elokuun 12. ilmoittauduimme ta-
kaisin yksikköömme Käkisalmes-
sa. Saimme kuulla suomalaisten ja 
saksalaisten sopineen paluustamme 
Viroon. Saksalaiset lupasivat meille 
armahduksen ja antoivat velvoitteen 
palvella Viron yksiköissä. JR 200 
hajotettaisiin. Allekirjoitin vakuu-
tuksen, että menen Viroon omasta 
tahdostani ja kaikki maksamattomat 
päivärahat maksetaan pankkiin. Luo-
vutimme ylimääriset varusteet. Meille 
jäi vain kesäpuku, saappaat ja reppu. 
Pääsin lopulta eroon ruostuneesta ja 
epäluotettavasta kivääristäni.

Paluu Viroon
Elokuun 17. siirryimme Myllypellon 
asemalle, missä koko pataljoona ko-

olivat vain 80-90 kilometrin päässä ja 
heidän odotettiin tulevan jo seuraava-
na aamuna.

Amerikkaan
Lähdin junalla yhdessä veljeni Kallen 
kanssa Haapsaluun, missä tapasin per-
heeni. Lähdimme Ruotsiin seuraava-
na aamuna Hiidenmaan kautta, missä 
matkaamme liittyi enoni perheineen. 
Ruotsissa valmistuin ylioppilaaksi 
1947. Kaksi vuotta myöhemmin sain 
opiskelijaviisumin USA:n suurlähe-
tystöstä. Saavuin USA:han joulukuus-
sa 1949, jonne perheeni oli saapunut 
siirtolaisina jo aiemmin. Valmistuin 
rakennusinsinööriksi 1955. Työsken-
telin kansainvälisessä rakennusalan 
yrityksessä toimien pääinsinöörinä ja 
suunnittelujohtajana.

Aviouduin vuonna 1958 rakkaan 
vaimoni Esterin kanssa, joka on myös 
Viron pakolainen. Vietimme 62. hää-
päivää viime vuonna ja olemme asu-
neet Chicagon lähistöllä vuodesta 
1970. Meillä on neljä tytärtä ja viisi 
lapsenlasta. Virossa kävin ensimmäi-
sen kerran keväällä 1992 maan savu-
tettua uudelleen itsenäisyytensä.

Artikkelin on koonnut Krista Kaups 
isänsä muisteluiden perusteella
Käännös Hannu Viitanen
Lyh  Rauno Loukkola

koontui lähtötarkastukseen. Juna lähti 
klo 10 ja saapui Hankoon seuraavana 
päivänä. Kenraali Tuompo piti lähtö-
tarkastuksen esittäen marsalkka Man-
nerheimin kiitokset ja menestyksen 
toivotukset. Puolen yön paikkeilla 
olimme satamassa, missä Saksan kul-
jetusalus ”Wartheland” odotti. Lai-
vaan nousu alkoi kello 14 ja klo 17 
laiva lähti. Paldiskin majakan tuttu 
loiste tuli näkyviin ja 19.10.1944 lai-
va ankkuroitui Paldiskin satamaan. 
Vielä Suomen asepuvuissa olevat 
1800 aseetonta virolaista astui mai-
hin. Vastaanottokomiteaa ei ollut eikä 
meille annettu mitään ohjeita.  

Seuraavien viiden viikon aikana 
kaikki toiveemme uudesta vapaasta 
Virosta murskautuivat.  Halusimme 
pitää pataljoonaamme koossa viro-
laisten komennossa. Tämä ei kui-
tenkaan sopinut saksalaisten suun-
nitelmiin. Osa määrättiin rintamalle, 
osa liitettiin saksalaisiin yksiköihin 
Narvassa ja osa jatkokoulutukseen. 
Minut määrättiin Paldiskiin, Kloo-
gan koulutuskeskuksen 2. pataljoo-
naan. Ilmoittauduin siellä ja minulle 
luovutettiin pistooli ja saksalainen 
asepuku. Meille kerrottiin kapteeni 
Talpakin todennen vastarinnan venä-
läisiä vastaan turhaksi. Itse kunkin 
tuli parhaansa mukaan pelastautua lä-
hestyvältä terrorilta ja pimeältä ajalta 
Neuvostoliiton vallan alla. Venäläiset 

Tasavallan Presi-
dentti antoi Kan-
sallisena veteraa-
nipäivänä Taavi 
Kaupsille Suomen 
Valkoisen Ruusun 
I luokan mitalin. 
Huomionosoi-
tuksen luovutti 
28.4.2021 eversti 
Petteri Seppälä ja 
ylikersantti Ville 
Tarssanen (va-
semmalla).
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Veteraanietuudet
 Kotona asumista tukevat palvelut 

Palvelu Korvataan  Ei korvata

Ateriapalvelut Ateriapalvelut, lounassetelit, välipalakassi.  Ruokaostokset 

Kotipalvelut- ja  Kylvetys-, siivous-, vaatehuoltopalvelut,  Lakanoiden, pyyhkeiden ym. ostaminen,  
kotihoito kotisairaanhoito, jalkahoito, saattohoito  kauneudenhoitopalvelut, fysikaalinen  
 kotona. hoito, hieronta (avokuntoutus), lääkkeet,  
   saattohoito laitoksessa, hallintokulut. 
  
Pihatyöt Nurmikon leikkuut, lumityöt, rännien   Pihan ja puutarhan kunnostustyöt, 
 puhdistus, puiden pilkkominen (ainut   tarvikkeet.
 lämmitysmuoto).  
   
Apuvälineet Tukikaiteiden asentaminen, luiskat   Silmälasit, hammashoito, suuhygienistin  
 portaisiin, kynnysten poistot.   käynnit, kuulokojeet ja muut näihin ver- 
   rattavat apuvälineet. Porraskäytäviin  
   asennettavat istumahissit.
 
Kuljetuspalvelut Asioinnilla käynnit.  Terveydenhoitoon liittyvät matkakulut, 
   jotka KELA korvaa. Vammaispalvelulain  
   mukaiset kuljetuspalvelut.

Muut palvelut Turvapuhelimet, apteekissa tapahtuva   Asunnon remontit ja muutostyöt esim.  
 lääkkeiden annosjakelu, asiointi-, kauppa-  keittiö-, sauna- ja kylpyhuoneremontit, 
 ja saattajapalvelut.  asunnon sisä- ja ulkomaalaukset, vuokra,  
   sähkö- ja vesilaskut, jätekaivon tyhjen- 
   nys. Isompiin asunnon muutostöihin voi  
   hakea avustusta ARA:sta.

Virkistysretket ja  Kuljetukset, ruoka- ja kahvitarjoilut,   Saattajien ruokailukustannukset.
päivätoiminta saattajien matkakulut.

Omaishoidon  Omaishoitajan palkkiot, eläke- ja tapa-  Omaishoitajan ylimääräiset vapaapäivät.
tuki turmavakuutusmaksut, veteraanin hoito 
 omaishoitajan loman aikana.

Tuettu kotona  Lehtien luku, kotiaskareiden tekeminen,   Ruokaostokset, lehdet tai muut näihin
kuntoutuminen esim. aterioiden valmistaminen yhdessä  verrattavat ostokset.
 veteraanin kanssa. Ulkoilu ja muu fyysistä 
 toimintakykyä ylläpitävä toiminta. 
 Toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja 
 tapahtua yhdessä kotihoidon tms. 
 työntekijän kanssa.

Veteraanien kuljetuspalvelua voi käyttää koronarokotusten matkoihin!
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Jäsenpalvelut
Jalkahoitoa / hierontaa
Piiri kustantaa puoliso- ja leskijäsenelle 4 jalkahoitoa / hierontaa toimintavuonna. Ota yhteyttä piirin toimis-
toon saadaksesi maksusitoumuksen.

Avustaja kotiin
Piirillä on sopimus palveluntuottajan kanssa leskijäsenille annettavasta kotiavusta. Avustaja on apuna  
kodissa ja sen ulkopuolella. Palvelusta perimme pienen omavastuuosuuden. Henkilökohtainen apu  
käsittää mm.:
• hygieniaan liittyvät tehtävät; kynsien leikkaaminen, hiusten kampaaminen, parranajo, pukeutumisessa 

avustaminen, peseytymisessä avustaminen
• ruokailu ja ravitsemus; aterioiden valmistus / lämmittäminen, asiakkaan avustaminen ruokailussa,  

keittiön pienen järjestelytyöt
• kodinhoidollinen työ; arkisiivous, kodinhoito
• liikunnallinen apu; avustaminen ulkoilussa
• muu apu; kaupassa käynti, saattamisapu, lehtien luku, seurustelu

Nuoria apuun yksinäisyyteen ja ulkoiluun
Piirin kautta Sinulla on mahdollista saada nuoria avuksesi. Nuoret ovat tavallisia eri-ikäisiä helsinkiläisiä 
nuoria, jotka tulevat eri kulttuureista. Heitä yhdistää halu auttaa ikäihmisiä. Nuori voi käydä luonasi esi-
merkiksi kerran viikossa 2–3 tuntia kerrallaan. Nuoren käydessä voidaan ulkoilla, käydään eri virkistystilai-
suuksissa, käydään kaupassa, tai ihan vain vietetään aikaa yhdessä. Toiminta tapahtuu Sinun ehdoillasi ja 
on Sinulle maksutonta.

Taloudellista tukea järjestön kautta
Henkilökohtaiset avustukset on tarkoitettu pienituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä rintamalisää saavil-
le, tunnuksen omaaville veteraaneille sekä heidän puolisoilleen tai leskille, esim. lääke-, hammas- sekä 
terveydenhuollon hoitokuluihin, sekä silmälasien hankintakustannuksiin.  Tuloraja on noin 1400 euroa/kk 
ja avustuksen suuruus 100–800 euroa riippuen kustannusten suuruudesta. Avustus on kertaluontoinen ja 
sitä ei myönnetä toistamiseen hakijalle samana vuonna. Hakijan täyty kuulua jäsenyhdistykseen varsinai-
sena-, puoliso tai leskijäsenenä. Hakemuksessa tulee olla hakijan henkilötiedot, tuloselvitys, avustuksen 
käyttö sekä selvitys aiheutuneista kustannuksista. Tilinumerot on ilmoitettava IBAN-muodossa. 

Hakemuksen voi tehdä hakija itse, hänen omaisensa tai sotaveteraaniyhdistyksen edustaja.  Hakemukset 
lähetetään Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiriin. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti hakijalle ja myönnet-
ty avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille. 
 
Avustusta ei myönnetä
• asunto-osakeyhtiössä tehtäviin peruskorjauksiin, jotka rahoitetaan taloyhtiönlainalla ja maksetaan rahoi-

tusvastikkeessa eikä vakuutusten piiriin kuuluvia vahinkojen omavastuita korvata.
• Hoiva- eikä palvelutalojen hoitomaksuihin
• Öljy- eikä sähkölämmityksestä aiheutuviin lämmityskuluihin
• Yleisiin hautauskustannuksiin perikunnalle

Hakemuksia saa piiristä tai sen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä, jossa selviää edellä mainitut 
tiedot. Hakemus lähetetään osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri. Mannerheimintie 93 A, 
00270 Helsinki

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. 
Jos asiassa ilmenee kysyttävää tai epäselvyyksiä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä:
Anni Grundström / Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, puh. 040 822 3998
anni.grundstrom@sotaveteraaniliitto.fi 
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VETERAANILIIKUNTA
      
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat myös syk-
syllä 2021 (ellei koronarajoituksia). Asiasta voi tiedustel-
la piirin toimistosta tai vastuuhenkilöiltä. 

Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin jatkuu syyskuus-
sa. Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen 
Mäkitorpantie 19, puh. 09 728 2475.    

Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.30– 
11.00 jatkuu syyskuussa. Yhteyshenkilö Markus Ollon-
qvist puh. 09 389 3760. 

VETERAANITAPAHTUMAT

Helsingin kaupunki järjestää veteraanijuhlan ja lou-
naan lauantaina 4.9.2021 klo 12.00–14.00 Finlan-
dia-talon cafe Verandassa, jos koronatilanne sen sallii. 
Kaupunki lähettää veteraaneille kutsun, jossa on ilmoit-
tautumisohjeet. 

VIRKISTYS  

Museovierailu ke 15.9.2021
Tutustumme Lotta-Museon uudistettuun näyttelyyn. 
Opastetun kierroksen jälkeen nautimme lounaan. Läh-
tö Mannerheimin ratsastajapatsaalta klo 9.00, paluu klo 
14.00 mennessä. Ilmoittautumiset 8.9.2021 mennessä, 
puh 050 441 4703. 

Illanvietot (Koronarajoitusten salliessa)
Tilaisuudet pidetään Folkhälsanin palvelutalossa Manner-
heimointie 97. Vapaa sisäänpääsy. Kahvitarjoilu on klo 
15.30 ja tilaisuudet klo 16.00 alkaen. 

Ma 4.10. klo 16.00. Seppo Hovi ja ”Sota luo laulunsa”
Ma 1.11. klo 16.00. Etelä-Suomen Maanpuolustussoitto-
kunnan konsertti.
Ma 13.12. klo 16.00 Perinteinen joulujuhla

Naisten kahvihetki      
Tarkoitus on jatkaa Iltapäivän kahvihetkeä kaikille piirin 
naisjäsenille Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 
B (Mude -neuvottelutila) torstaisin klo 11.30–13.00. Kah-
vin lisäksi on tietoiskuja eri aiheista. Kerromme asiasta 
tarkemmin piirin seuraavassa lehdessä nro 3/2021.

KUNTOUTUS
 
Jalkahoito/hieronta  
Piirin veteraanitunnuksen omaavat jäsenet saavat jalka-
hoidot Helsingin kaupungin kotona asumista tukevista 
palveluista palvelutarpeen kartoituksen perusteella.
 
Piiri kustantaa puoliso- ja leskijäsenilleen toimintavuon-
na neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Hoitolähete tilataan 
puh. 050 441 4703 tai Anni Grundström 040 822 3998. 

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Puh. 050 441 4703 

Toimisto on avoinna maanantai–keskiviikko klo 9.00–14.00, puhelinaika 9.00–12.00

VIRKISTYS

YHDISTYSASIAA

KUNTOUTUS

VETERAANILIIKUNTA

Kokouskutsu
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n 
keväältä siirtynyt vuosikokous pidetään 
keskiviikkona 18.8.2021 klo 10.00 ravin-
tola White Ladyssa, Mannerheimintie 93. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokoukseen voivat osallistua kaikki 
piirin henkilöjäsenet sekä piirin jäsen-
yhdistysten henkilöjäsenet. Kokouksen 
jälkeen on mahdollista nauttia lounas. 
Ilmoittautumiset 13.8.2021 mennessä 
numeroon 050 441 4703.   

Vuosikokoukseen on mahdollista osal-
listua myös etänä Teams-sovelluksella. 
Ilmoitus etäosallistumisesta pitää tehdä 
13.8.2021 mennessä sähköpostiin: 

toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi 

VETERAANITAPAHTUMAT

HENGELLISET TAPAHTUMAT

Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun seutukunnallinen ve-
teraanien, puolisoiden ja leskien kirkkopyhä järjestetään 
Nurmijärven Klaukkalan kirkossa sunnuntaina 5.9.2021. 
Kello 10.00 on Messu, jossa saarnaa piispa Teemu Laa-
jasalo. Messun jälkeen juhlahetki kirkossa ja sen jälkeen 
lounasruokailu ja kahvi. Tilaisuudessa toivotaan käytettä-
vän kunniamerkkejä.
Lähtö Mannerheimin aukiolta klo 9.00, paluu klo 14.00 
mennessä. Ilmoittautumiset 19.8.2021 mennessä toimin-
nanjohtajalle 0504414703.
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KUNTOUTUS

Vantaan kaupungin palvelut R-tunnuksen omaaville 
veteraaneille. 
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa 
Valtiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraa-
nien laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen. Niihin ei tarvita 
lääkärin lähetettä, vaan soitto alla mainituille hoitajille 
riittää. 
Tunnuksen omaavat veteraanit saavat jalkahoitoja tarpeen 
mukaan. Vuoden alussa heille on lähetetty automaattisesti 
7 kpl lähetteitä ja tarvittaessa saa soittamalla lisää. 
Yhteyshenkilöinä Länsi-Vantaalla on lähihoitaja Jouni 
Lamminmäki puh. 050 312 4538 ja Itä-Vantaalla joko 
edellä mainittu tai lähihoitaja Maarit Litmanen puh. 
050 318 1671.  

Vantaan Sotaveteraanit ry:n kuntoutuspalvelut tun-
nuksettomille varsinaisille-, puoliso- ja  leskijäsenille 
ovat seuraavat:

Hierontaa neljä (4) ilmaista 45 minuutin hierontakertaa 
vuodessa. Sovittava kuntoutusvastaavan kanssa, puh. alla.
Jalkahoitoa. Viisi (5) enintään 50 euron arvoista jalko-
jen perushoitoa vuodessa. Sovittava kuntoutusvastaavan 
kanssa, puh. alla.

Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen, 
puh. 040 525 0531. 

VETERAANITUNNUKSEN OMAAVIEN 
VETERAANIEN KOTONA ASUMISTA 

TUKEVAT PALVELUT

1.11.2019 astui voimaan laki, jolla tunnuksen omaavi-
en veteraanien kotona asumista tukevat palvelut saa-
tettiin samalle tasolle kuin sotainvalideilla.
Nämä palvelut ovat Valtiokonttorin rahoittamia ja Vantaan 
kaupungin järjestämiä.
 
Veteraanien em. palvelut perustuvat palvelutarpeen 
kartoitukseen.
Kartoituksessa selvitetään tarpeet
• kotihoitoon ja tukipalveluihin
• apuvälineisiin
• asumispalveluihin tai laitoshoitoon
• asunnon muutostöihin; kaiteet, kynnykset
• omaishoidontukeen
• kuljetuspalveluun

Veteraani, mikäli palvelutarpeen kartoitusta ei osaltasi ole 
tehty, pyydä sitä välittömästi asiakasohjausyksiköstä soit-
tamalla numeroon 09 8392 4202 (ma–pe klo 9–15) tai 
sähköpostilla seniorineuvonta@vantaa.fi. 

Kotona asumista tukevia palveluja, kuten ateriapalve-
lua (lounassetelit), kuljetuspalvelua (taksikortit), pyyk-
kipalvelua, siivousta tai pihatöitä voi pyytää soittamalla  
arkisin klo 8–16 välillä Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni  
Lamminmäelle puh. 050 312 4538, Itä-Vantaalla joko 
edellä mainitulle tai lähihoitaja Maarit Litmaselle puh. 
050 318 1671.  He soittavat takaisin, jos eivät heti voi 
vastata.

MUITA PALVELUITA

Vantaan Sotaveteraanit ry:n muut palvelut tunnuksetto-
mille varsinaisille-, puoliso- ja leskijäsenille:

YHDISTYSASIAT

Koronapandemian rajoitusten vuoksi emme voi kokoon-
tua kevään 2021 aikana. Siten sekä kuukausikokoukset 
että toukokuulle suunniteltu 45-vuotisjuhla joudutaan siir-
tämään myöhempään aikaan. Samoin kevätkokous siirtyy 
pidettäväksi myöhemmin.

VANTAAN SOTAVETERAANIT RY

YHDISTYSASIAT

KUNTOUTUS

VETERAANITUNNUKSEN OMAAVIEN  
VETERAANIEN KOTONA ASUMISTA  

TUKEVAT PALVELUT

MUITA PALVELUITA

Kokouskutsu

Yhdistyksen keväältä siirtynyt sääntö-

määräinen kevätkokous pidetään  

Tikkurilan kirkolla, Asematie 12a, 

Tikkurila, keskiviikkona 8.9.2021 klo 

14.00. Kahvitarjoilu klo 13–14. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 

sääntöjen 10. §:ssä määrätyt asiat 

kuten toimintakertomus, tilinpäätös 

ja tilintarkastuskertomus sekä muut 

esityslistassa mainitut asiat.
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klo 9–14) 09 830 6450, Korso 050 322 6560, Reko-
la 050 329 0361, Tikkurila (ma, to klo 11–13) 044 422 
0456, Vantaankoski (ke klo11–13) 09 830 6426.

TAPAHTUMIA

Kaikki kevään kokoukset ja tapahtumat on joko peruttu 
tai ne pidetään koronarajoitusten sallimissa puitteissa, 
mm. tilaisuuden luonne, lukumäärä, yms. 

Katso myös Helsingin seudun sotaveteraa-
nipiirin tiedotukset tästä lehdestä! Niihin 
kaikkiin voit osallistua. Samat korona- 
rajoitukset pätevät tietenkin myös niissä.

TAPAHTUMIA

Suursiivous (ns. kotiapuprojekti). Kaksi (2) á neljä h (4) 
suursiivousta vuodessa ilman omakustannusta ja tulora-
jaa. Sovittava taloudenhoitajan kanssa, puh. 0400 418 083 
tai tarjakaarina.nieminen@gmail.com.

Taksin käyttöoikeus. Taksia voi käyttää yhdistyksen ja 
muihin veteraanitilaisuuksiin. Tämän lisäksi taksia voi 
käyttää kaikkiin lähialueella järjestettäviin kiinnostaviin 
tilaisuuksiin. Näistä on kuitenkin aina sovittava etukäteen 
osaston puheenjohtajan kanssa. Toivomuksena on, että 
käytettäisiin ryhmien tai useamman henkilön yhteismat-
kustamista.

Vantaan seurakuntien vapaaehtoisten Nikkaristien 
ryhmä tarjoaa kertaluonteista maksutonta apua kodin 
pieniin askareisiin, kuten kattolampun tai palovaroittimen 
pariston vaihtoon tai taulun ripustukseen. Soita omaan 
seurakuntaasi ja kerro, missä tarvitset apua. Puhelin-
numerot: Hakunila, 050 309 8775, Hämeenkylä (ma–pe  

Kansallisen veteraanipäivän aamulla järjestettiin Van-
taalla lipunnosto ja kukkien lasku Veteraanipuistossa. 
Tilaisuutta juhlisti Vantaan musiikkiopiston opettajien 
musiikkiesitys. Koleassa kevätsäässä siniristilippu nousi 
salkoon veteraanien kunniaksi.   Vantaan kaupunki tallen-

Kaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen laski 
kaupungin seppeleen 
Veteraanipaadelle ja 
Vetresin edustajat 
varapuheenjohtaja 
Ahti Pohjonen sekä 
Vantaan sotaveteraa-
nien hallituksen jäsen 
Pirkko Karjalainen 
laskivat sinivalkoiset 
kukat Veteraanipaa-
delle ja Kotirintama-
muistomerkille.
Kuva Tuula Mahlman.

si sekä aamuisen tapahtuman että veteraanipäivän juhlan 
nähtäväksi Vantaa - kanavalle. Vaikka paikanpäälle ei ko-
koontumisrajoitusten vuoksi voitu tulla, mukaan pääsi 
virtuaalisesti. Yhteisesti saamme näinkin kokea päivän 
tunnelman.   
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Pandemian aikana Espoossa on jatkettu arvokkaiden juh-
lapäivien muistamisen perinteitä. Itsenäisyyspäivänä ja 
Talvisodan päättymispäivänä laskettiin seppeleet perintei-
sin menoin. Sama tullaan tekemään Kansallisena veteraa-
nipäivänä 27.4. ja kaatuneiden muistopäivänä 17.5. Ku-
ten lähes poikkeuksetta Espoon kaupunginjohtaja Jukka 
Mäkelä on osallistunut tilasuuksiin laskemalla kaupungin 
seppeleen. Kaupunki on kaikkiaan ollut pitkään hyvin ve-
teraanimyönteinen ja yhteistyöhakuinen veteraaniasiois-
sa.

Toimintaa pyritään vähitellen käynnistämään. Jo kesä-
kaudelle on suunnitelmissa kuntoutusmatka Päiväkum-
puun, josta enemmän Sosiaalijaoston osuudessa tässä leh-
dessä.

Koronapandemia kurittaa edelleen. Espoonkaan yhdis-
tyksemme ei ole voinut kuluneen talven aikana toimia. 
Kaikki tilaisuudet ja myös yhdistyksen kokoukset on jou-
duttu peruuttamaan. Tilanne jatkuu edelleen. Tilanteen 
salliessa pyritään yhdistyksen kokous järjestämään. 

Rokotusten edetessä pientä toivonkipinää on jo nähtä-
vissä. Nyt peukut pystyyn, että jaostojen toiminta mukaan 
luettuna tapaamiset, esitelmät ja kulttuuritapahtumat saa-
taisiin käynnistymään. 

Sosiaalijaosto on tehnyt alustavia suunnitelmia kuntou-
tuksen ja virkistyksen jatkamisesta:

Espoon Sotaveteraanit ry lähettää kaikille veteraanille 
omaisineen ja veteraaniaatteen ystäville lämpimät tervei-
set. Nyt tarvitaan sisua ja jaksamista, jotta tästä sotien 
jälkeen pahimmasta koettelemuksesta päästään yli. Selvi-
täänhän tästä, mutta kovin pitkäkestoinen ja jälkiä jättävä 
tämä tilanne on.

Katse suunnataan jo syksyyn, jospa saamme rokotusten 
myötä tilanteen sallimaan kokoontumiset!

Hannu Viitanen
Espoon Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja

Espoossa laskettiin seppeleet  
Koronatunnelmissa

Seppelepartiot matkalla suorittamaan tehtäväänsä. Eturivissä 
vasemmalta Esbo-Grankulla Krigsveteraner rf:n puheenjohtaja 
Ulf Johansson, seppelejaoston puheenjohtaja Olli Sorvettula 
ja Espoon Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Hannu Viitanen. 
Heidän takanaan Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja 
turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen.

Veteraanipäivän seppeleen laskussa Espoon Sotaveteraanit ry:n 
puheenjohtaja Hannu Viitanen ja seppelejaoston puheenjohtaja 
Olli Sorvettula sekä Esbo-Grankulla Krigsveteraner rf Håkan 
Nyman. Lipunkantajana Juhani Manner. 
Kuvat Matti Kaltokari.

Virkistyspäivät LohjaSpa  
Päiväkummussa
LohjaSpa Päiväkummusta on varattu 14.-18.6.2021 
muutamia paikkoja virkistyslomaa varten. 
Toivotaan koronaan liittyvien rajoituksien helpottu-
van ja jokainen on saanut rokotukset, niin voimme 
toteuttaa suunnitelmamme.
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 24.5.2021 mennessä 
Karin Tuukkaselle, puh. 0400 444197.   
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ESPOON SOTAVETERAANIT RY

Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2021 

Huomioithan, että näitä palveluja koskevia kysymyksiä ei hoideta yhdistyksen kautta!
Seniorineuvonta ja palveluohjaus, veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. (09) 8164 2380, ma–to klo 9.00–15.00
Kuntoutushakemus ja lisätietoja: http://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Veteraanipalvelut

Palvelut: Maksuton poliklinikkakäynti Jorvin ja Espoon sairaalassa, avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain,  
6 kertaa vuodessa jalkahoitoa á 45 €, silmälasien hankintaan 100 €/vuosi, ilmainen hammashoito (Espoon 
kaupungin suunterveydenhuollon kautta), maksuvapaus terveyskeskus maksuista, maksuton joukkoliikenne, 
kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton käyttö, ilmaiset parkkipaikat määrätyillä alueilla. Omais- 
hoitajan fysioterapia viisi kertaa vuodessa.

Kotihoitopalvelut: Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettu laki muuttui 1.11.2019. Palveluiden  
saaminen edellyttää palvelutarpeen kartoitusta. Lisätietoja arkisin puh. (09) 816 33 333 klo 9.00–15.00 
tai piirin sosiaalineuvoja Anni Grundström puh. 040 822 3998.

Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi 
numero. 
Seniorineuvonta ja palveluohjaus, Veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on 31.12.2021.

Sosiaalijaosto

Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2021  

Korvausanomukset: Espoon Sotaveteraanit ry, Ukonvaaja 4, 02130 Espoo.

Merkitkää FI -alkuinen pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!

Tukimuodot ja tukiin oikeutetut  

Fysikaalinen avokuntoutus: Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen RS, RP ja 
MR omaaville sotaveteraaneille käytettävissä olevan määrärahan sallimissa rajoissa.  Itse maksetusta laskusta 
tulee selvitä Kelan taksojen mukainen korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen ja postittaa sen 
ylempänä annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela- 
korvausta 10 %:ia.

Taksikulujen osittainen korvaus: Tunnuksen omaavat veteraanit voivat saada välttämättömien taksikulujen 
osittaista korvausta kuittia vastaan. Korvausta voi saada esimerkiksi KELA-korvattavien matkojen omavastuu-
osuudesta. 

Sairaalamaksukorvaukset: Sairaalamaksuja korvataan harkinnan mukaan bruttotulon ollessa enintään  
1.500 €/kk.
  
Puolisojäsenet ja puolisoleskijäsenet: saavat 10 kpl/vuosi 50 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi 
oman harkintansa mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin, hierontoihin tai pesulapalveluihin.

Tilaukset: Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721, ma–to klo 9.00–14.00.

Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!
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Vänrikki Mielosen probleema

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Koronaepidemia on laantumassa ja kevät tekee tuloaan. 
Aurinko on hellinnyt viikonlopun ajan ja minulla on ol-
lut hyvää aikaa parvekkeella selata kuvakokoelmiani. 
Käteeni jäi kuva tutusta rakennuksesta. Kuvan takana 
ei ollut mitään tekstiä.  Hyvät veteraanisisaret ja -vel-
jet. Osaatteko Te auttaa minua; mistä rakennuksesta on 
kyse?   

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin piirin toimis-
toon 20.8.2021 mennessä, osoitteella Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A, 00270 Hel-
sinki. Arvomme oikein vastanneiden kesken lahjakortit. 

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 1/2021 olleiden pähkinöiden 
osalta; Sudokussa Heikki Kärkeä ja Mielosen osalta 
Jessica Pihkasta. Kuva oli Helsingin olympialaisista 
1952. Sotilaat pystyttävät telttoja Lauttasaaren leirintä-
alueella nykyisessä Pajalahden puistossa. 
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