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Suomen ja suomalaisten viettäessä Itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuotta on 
myös Sotaveteraaniliitolla 60-vuotisjuhlavuosi. Suomen Sotaveteraaniliitto 
perustettiin Rintamamiesten Asuntoliiton nimellä 29.9.1957. Tuolloin 
sodasta oli kulunut vasta reilut 10 vuotta ja sodan jäljet näkyivät maassamme 
vielä monin tavoin - sekä ihmisissä että yhteiskuntamme rakenteissa ja 
toiminnoissa.

Vuonna 1964 liitto sai nykyisen nimensä. Tuo alkuajan nimi kuvastaa hyvin 
sitä päällimmäisintä huolta ja murhetta, joka veteraaneilla oli - piti saada 
kunnollinen koti, jossa perhe ja läheiset voivat asua ja käydä työssä. 

Liitto toimii tänä päivänä veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä 
edunvalvojana, toimeentuloturvan ja sosiaalisen huollon kehittäjänä, asunto-
olojen kohentajana ja kuntoutuksen edistäjänä. Liiton tehtävä on myös koota 
ja tallentaa veteraaniperinnettä sekä lisätä veteraanien yhteenkuuluvuutta ja 
ylläpitää isänmaallista henkeä

Liitto juhlistaa merkkipäiväänsä kahdella eri tavalla. 29.9. lasketaan kaikille 
maamme sankarihaudoille seppeleet. Samalla pyritään tapaamaan kaikki 
veteraanit henkilökohtaisesti. Helsingin Seudulla järjestämme yhteensä 
lähes 20 kutsutilaisuutta, joihin kutsumme veteraaneja. Samassa yhteydessä 
annamme Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön kunniakirjan veteraanille. 
Lisäksi laskemme yhteensä 14 sankarihautausmaalle seppeleet klo 11.00. 
Jokaisessa tapahtumassa on veteraanin ja nuoremman ikäpolven puheet. 
Toivon, että mahdollisimman moni veteraani jaksamisensa ja vointinsa 
mukaan voisi osallistujia näihin tapahtumiin. 

Tämän päivän Suomessa on maanpuolustustyössä olevan helppo 
toimia. Puolustukseemme ja kykyymme torjua uhkatilanteet uskotaan 
ja puolustusvoimiin ja reserviläisiin luotetaan. Kiitos on koko 
veteraanisukupolven - miesten ja naisten, jotka itse omalla esimerkillään 
näyttivät tahtonsa laittaa itsensä likoon Isänmaan ja kansalaisten vuoksi. 

Veteraanijärjestöjen edunvalvontatavoitteena on saada kaikille veteraaneilla 
lakiin perustuvat subjektiiviset oikeudet kuntoutukseen ja kotipalveluihin.  
Veteraanijärjestöt ovat jäseniään varten ja teemme työtä palveluiden 
toteutumiseksi ja kehittämiseksi järjestöissä eri tavoin. Helsingin Seudun 
sotaveteraanipiirissä pidetään huolta jäsenistä ja veteraanien tavoin 
tunnuslauseemme on: Veteraania ei jätetä!

Kiitän jäsenistöämme ja kaikkia toiminnassamme mukana olevia ja 
siihen vaikuttavia henkilöitä Itsenäisyytemme juhlavuonna hienosta 
yhteistoiminnasta ja toivotan hyvää juhlavuotta!

Pertti Laatikainen
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin 
puheenjohtajana 
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Piirissä tapahtunutta

Toukokuun illanvietossa esiintyi näyttelijä Seppo Maijala, esittäen otteita Nummisuutarin Eskona. Kevätkausi päätettiin 
Bingoon.

Piirin nuoret aktiiviset veteraaniavustajat ovat ”pyörittäneet” bingoa kerran viikossa Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kettu-
tien palvelutalon asukkaiden ratoksi.
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Kesäkuun toisena päivänä järjestettiin Oulunkylän Kuntoutussairaalan alueella perinteinen viihteellinen rosvopaistitapahtu-
ma. Sää ei tällä kertaa suosinut, mutta ruoka oli sitäkin maittavampaa. Pitkään jatkunut perinne päättyy, sillä nyt järjestetty 
tapahtuma oli viimeinen.

Brother Christmas järjesti kesällä veteraaneille kaksi veneretkeä. Retket aloitettiin lounaalla Katajanokan Kasinolla, josta 
siirryttiin miljoonaluokan veneeseen. Saimme tutustua Helsinkiin vesiltä katsoen.
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Kesäkuun neljäntenä Helsingin Senaatintorilla järjestettiin puolustusvoimien lippujuhlanpäivän paraati. Veteraanijärjestöjen 
lippuja kantoivat varusmiehet. Paraatin jälkeen oli veteraaneille järjestetty kutsuvieraskahvitilaisuus, johon osallistuivat mm. 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puolustusministeri Jussi Niinistö.
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Helsingin Kansalaistorilla järjestettiin 18.-19. elokuuta vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä sekä kokonaisturval-
lisuutta esittelevä ”Nuku rauhassa” -tapahtuma. Piiri oli mukana yhdessä Sotiemme veteraanit -varainhankinnan kanssa. Piirin 
teemana oli ”Veteraaniperinteen siirtäminen nuorille”. Perjantaina 18.8. oli koululaisten vierailupäivä. Sotaveteraanit Jaakko 
Estola, Lauraliisa Pitkänen, Olli Kivioja, Veikko Ilmasti ja Olli Vuorio kertoivat kokemuksistaan tapahtumassa kävijöille.
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Veteraani

Soita, me olemme Sinua varten. Autamme sotaveteraaneja, puolisoita ja leskiä kaikissa eteen 
tulevissa ongelmissa. Meidät tavoittaa piirin toimistosta arkisin maanantaista torstaihin klo 9.00-
14.00. Puhelinaika on klo 9.00-12.00. Toimistomme sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 93 A.

   
Toiminnanjohtaja   Piirisihteeri
Rauno Loukkola   Sinikka Watjus
050 4414 703   050 4414 704

Piiri veteraanin arjessa

Avustaja kotiin 

Avustajina toimivat tehtävään huolellisesti valitut 
ja koulutetut pitkäaikaistyöttömät henkilöt. He 
auttavat asiakkaita monenlaisissa kodinhoitoon ja 

asumiseen liittyvissä tehtävissä. Arkisiivouksen 
lisäksi avustajat voivat olla tukena ruoanlaitossa ja 
kaupassakäynnissä. He voivat toimia saattoapuna 
lääkärikäynnillä tai kauppa-asioilla. Avustajat aut-
tavat myös pienimuotoisessa luomenluonnissa ja 
piha- ja puutarhatöissä. Avustajat voivat ulkoilla 
asiakkaan kanssa sekä lukea asiakkaan kanssa 
yhdessä lehtiä, keskustella ja olla kuuntelijana. 
Avustajan käynti kestää 2,5 tuntia, ja siitä perintään 
pieni asiakasmaksu. Palvelu koskee sotaveteraaneja, 
puolisoita ja leskiä.

Tiedustelut ja tilaukset arkisin klo 9.00-12.00
Helsinkiläiset
Projektiohjaaja Tiina Saloheimo, 
puh. 040 137 6807

Espoolaiset ja vantaalaiset
Projektipäällikkö Heidi Aho, puh. 050 406 1902

Oikeusapu

Maksutonta puhelinneuvontaa laki-
asioissa tarjoavat Pääkaupunkiseu-
dun sotilaspoikien ja pikkulottien 
perinnekillan jäsenet varatuomarit 
Pentti Lehtola 0400 401 594 ja 
Martti Mikkonen 050 584 8736 tai 
mikkonen.martti@gmail.com 
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nietuudet
Apua yksinäisyyteen

Jos koet yksinäisyyttä tai haluat keskusteluseuraa 
kotiin tai vaikkapa ulkoiluapua. Tarvitsetko apua 
kaupassakäyntiin. Ota yhteyttä meihin. Meillä on 
vapaaehtoisia toimijoita avuksesi. Palvelu on Sinulle 
maksutonta ja koskee sotaveteraaneja, puolisoita 
ja leskiä.

Asuntoasioita

Sotaveteraanipiirillä on Oulunkylässä (Mäkitor-
pantie 19-21) kaksi taloa. Asukkaita vaaditaan 
kohtuullista omatoimisuutta. Asunnoista voit kysyä 
lisätietoa isännöitsijätoimisto Kiinteistöharmonian 
asiakaspalvelusta 020 752 8441.

Herttoniemen Kettutiellä sijaitsee Kettutien Pal-
velutalo. Lisätietoa Kettutien osalta voit kysyä 
myös isännöitsijätoimisto Kiinteistöharmonian 
asiakaspalvelusta 020 752 8441. 

Kotona asumista helpottavat kodin muutostyöt 

Ikääntyneet tai vammaiset henkilöt voivat saada 
avustusta kotona asumisen mahdollistaviin vält-
tämättömiin korjaustoimenpiteisiin Vanhustyön 
Keskusliiton alueelliset korjausneuvojat ovat käy-
tettävissä kaikissa asunnon muutos- ja korjaus-
töitä koskevissa asioissa. He auttavat tarvittaessa 
muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja 
korjausavustusten hakemisessa. Heidän palvelunsa 
ovat maksuttomia, mutta tehtävä työ ja tarvikkeet 
maksavat normaalisti. Usein tarpeellisia muutostöitä 
ovat mm. pesutilojen muuttaminen käyttökelpoi-
siksi ja portaiden tai turvakaiteiden uusimiset ja 
asentamiset. Avustuksilla on jatkuva haku. 

Korjausneuvojien yhteystiedot löytyvät www.vtkl.
  tai Jukka Laakso, korjausneuvonnan päällikkö 

040 502 3807.

Jalkahoitoa ja hierontaa

Piiri järjestää jäsenilleen ilmaista jalkahoitoa tai 
hierontaa 4 kertaa vuodessa. 

Avustukset

Piiri myöntää avustuksia sotaveteraani, puoliso ja 
leskijäsenilleen. Avustusta voi mm. saada suuriin:
- sairaus- ja terveydenhoitomenoihin
- kotona asumista tukeviin toimenpiteisiin
- silmälasien hankintaan



Mikko Robert Kurkaa syntyi Taipalsaa-
rella 11.10.1916 ja eli 90-vuotiaaksi. 
Hän vietti lapsuutensa äitinsä ja kuuden 
sisaruksensa kanssa, Mikon isä menehtyi 
ennen hänen syntymäänsä. Urheilu oli tär-
keä osa Mikon nuoruutta ja paini oli hänen 
ykköslajinsa. Mikko avioitui Sirkka-Liisa 
Vahvasen kanssa vuonna 1951 ja heille 
syntyi viisi lasta sekä useita lapsenlapsia. 
Ammatiltaan Mikko oli pienviljelijä ja 
työskenteli syntymäkotinsa maatilalla 
elämänsä ehtoolle saakka. 

Mikolle oli kunnia-asia taistella isän-
maan puolesta. Hän palveli rintamalla 
jatkosodassa sekä Lapin sodassa, talvi-
sodassa palvelu estyi sairastumisen vuok-
si. Mikon elämässä perustavanlaatuisia 
arvoja olivat koti, uskonto ja isänmaa. 
Näiden kolmen arvon merkitystä hän 
korosti lähipiirilleen koko elämänsä ajan 
ja ne olivat hänen elämänsä kantavia 
voimia, jotka tulevat esille myös hänen 
runoissaan.

Elämänsä eri vaiheita ja tunnelmia 
Mikko keräsi runoiksi, joita hän ei 
koskaan kirjoittanut ylös, vaan säilytti 
ne muistissaan. Runot on myöhemmin 
perheenjäsenten toimesta kirjoitettu ylös 
ja julkaistu, jotta lähimpien lisäksi myös 
muut pääsevät osallisiksi hänen ”tekeleis-
tään”, kuten hän itse niitä kutsui. Mikä 
olisikaan hienompi ajankohta runojen 
julkaisemiselle kuin Suomen 100-vuo-
tisjuhlavuosi. 

Ensimmäinen runo on Mikon 1970-lu-
vulla tekemä tekele, ”Piirupeli, piirun 
verran vasemmalle”. Siihen aikaan Mikko 
oli hyvin harmistunut kokiessaan, että 
sodan käyneitä ihmisiä ei pidetty arvossa. 
Viimeisinä vuosikymmeninään hän oli 
onnellinen siitä, että arvostus palautui. 

Toinen runo on nimeltään ”Ikui-
nen nuoruus”. Tähän Mikko sai aiheen 
norjalaisesta vanhuksesta ja tyttärensä 
lapsesta.

Jasmin Kurkaa-Kivelä

Sen kansallisen pyhän liekin, 
minkä Snellman, Topelius ja Runeberg sytytteli, 
sen liekin toinen tasavalta sammutteli. 
Alkoi piirupeli – piirun verran vasemmalle. 
Puolueet vain kilvan kilvoitteli, 
kuka useammin siirtyä voi piirun verran vasemmalle. 
Vanha talonpoikais-isänmaallinenkin puolue, 
jolle ennen koti, uskonto ja isänmaa
oli makeampi mannaa hunajaa. 
Nyt tieltä pois – ne arvot jouti heittää vaikka tunkiolle,
kun jälleen kerran piirun verran mentiin vasemmalle. 
Voi hyvä Luoja, ei tätä enää jaksa ymmärtää, 
kohta pyöritään vain ympyrää,
kun aina vaan mennään vasemmalle. 

Julistettiin hätätila, tehtiin poikkeuslait, 
että keinolla millä hyvänsä ja millä hinnalla 
vanha sairas presidentti saatiin pitää pinnalla.
Jatkui piirupeli, 
väliin presidentti rehenteli: 
”Minä kyllä siitä huolen pidän, 
ettei loukata saa ystäväämme idän.” 
Näin toisen tasavallan urhot uhos
ja arvot henkiset kansaltansa tuhos. 
Kansa alistettiin kovaan testiin; 
meitä muokattiin ja aivopestiin. 
Osaan kansasta jo tarttui outo ajattelutapa, 
et meil Suomessa koko maailman on napa; 
rauhan ruhtinas, joka sanallaan tuo rauhan koko 
maailmaan. 

Toisin ajatellen muistoissani Kannakselle lähden vuosi-
kymmenien taa 
– Ihantala, Vuosalmi, Äyräpää ja Siiranmäki,
siellä suomalaisen miehen parhaimmillaan näki. 
Kun Kannas paloi, koko maa jo kyti, 
silloin astui esiin Risto Ryti. 
Kuin tyhjästä taikoi panssareita vastaan kauhut, nyrkit, 
taivaalle toi stukat, focke-wul  t, messersmithit. 
Jo puna-armeijankin voima hyytyi, 
rauhaan tyytyi. 
Risto Ryti ei suutaan soittanut,
ei valheen valtaa tavoitellut. 
Suuri presidentti, suuri itsenäisyysmies, 
sodan, rauhan mies. 

Nämä miesten työt aarteina muistojeni joukkoon suljen, 
kun elämäni loppusuoraa kuljen. 
Ne antaa voimaa, 
uutta uskoa ja toivoa, 
et viel kerran, 
jos ei tämä aivopesty sukupolvi siihen pysty, 
niin uudet sukupolvet viel kerran nostaa kunniaan pyhät 
arvot 
– kodin, uskonnon ja isänmaan. 
Ja puhtaana he näkee värit Suomen, 
kuin värit kukkivan on kevään tuomen.
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Mikko vuonna 1942.

Runoileva veteraani

Piirupeli, piirun verran vasemmalle



Jäämeren rantamilla kohtasin norjalaisen vanhuksen. 
Sauvaan tukien, askelin huojuvin asteli vanhus luokseni 
kysyen: 
”Oletteko suomalainen?” 
Kuultuaan vastaukseni myönteisen 
käteeni tarttuu käsi vanhuksen, 
käsi laiha, luinen, mutta lämpöinen.
Ja kauniin sanoin vanhus lausuu tervehdyksen. 
Ei irroita kättä kädestä; 
hän tahtoi pitää minut lähellä. 
Vanhus puhui hyvin suomea, 
muor kun oli ollut Torniosta. 
Kasvoilla vanhuksen katse lämmin, lempeä, 
hymy hento, hellä. 
Ja sanansa vapaat ideologisista huumeista;
ne julistivat elämän viisautta, totuutta. 

Vanhusta kun kuuntelin ja katselin, 
hänessä kaksoisolennon näin. 
Se mikä hänessä aineellista,
se rappeutuvaa, katoavaista. 
Hiukset harmaantuu, käynti huojuu, usein kompastuu
ja lopulta kuin vanha, laho puu 
maahan kaatuu, hautaan lahoaa ja maaksi maatuu. 

Mut mitä kertoi kasvot vanhuksen, 
katse lämmin, lempeä, 
hymy hento, hellä. 
Tuo vanhus harmaahapsi 
on ikinuori lapsi. 
Kohtasinko ikuisuusolennon, taivaan asukkaan, katoa-
mattomuuden kansalaisen? 
Näin ajattelin, 
kun vanhukselle jäähyväissanoja sanelin.

Kun matkamuistoineni kotiin palasin, 
yhä useammin askeleeni suuntasin 
luo tyttäreni Eevan lapsen Jasminin. 
Siinä ihailen taideteosta ihmisen 
– ei ihmisen, vaan Jumalan. 
Jumala loi Eevan, Aadamin, 
näin lasta katsellessa ajattelin 
ja ajatuksilleni hymyilin. 

Siinä on lapsi viaton, 
ei pahoja viel tekoja, 
vain perisynti rasitteena. 
Hänestä jos löytäisin sen ikuisuuden siemenen, 
mi lapseksi muuttaa voi viel vanhuksen. 
Kun saavutin lapsen luottamuksen,
mitä kertoi pienen ihmistaimen katse, 
katse lempeä, hymy hellä. 
Ja suudelma, 
niin hento, kostea.
Se tunnetta on puhdasta, 
siinä tunteessa on jotain suurta – sen täytyy olla Jumalas-
ta, ikuista. 
Ei vanheta se voi, 
vaan kauniina kuin aamunkoi se purppuroi.
Elon päivän myötä kätköön käy, 
kun kohdata saa surut, murheet, huolet, 
elämän nuo varjopuolet, 
ei sitä näy. 
Mut elon päivän ehtiessä ehtooseen 
hetkellä iltaruskon, 
sen heijastuksen
 saa nähdä kasvoilta nyt vanhuksen, kuin pienen lapsen; 
katseen lempeän, hymyn hellän. 

Vanhus, harmaahapsi 
on ikinuori lapsi. 
Vaik askel lyhenee, käynti huojuu, usein kompastuu,
käsi matkasauvaan turvautuu
ja tuntee tunteen sellaisen,
et on vain köyhä syntinen. 
Se tunnetta on oikeata, 
kun omistaa saa suuren rikkauden: 
joka aamu armon uuden. 

Miks murehtisin vanhuuttain, 
kun Jumalalta lahjaks sain
ikuisen nuoruuden? 
Saan jatkaa matkaani 
ja laulaa lauluni, 
ain iloisena mieli, 
kuin lauluansa laulaa satakieli 
sadoin sävelin. 
Niin vanhuskin saa kiittää Jumalaansa tuhansin kiitoksin, 
kun omistaa lahjan kalleimman; 
saa olla iät nuori, lapsi Isän Jumalan. 
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Ikuinen nuoruus
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Vantaan Sotaveteraanit tekivät kevätretken Holman leirikeskukseen Klaukkalassa 3. toukokuuta. Päivän 
järjesti Hämeenkylän seurakunta.

Suomen 
Sotaveteraaniliiton 

60-vuotismitalia 
saa ostaa

30 euron hintaan 
piirin toimistosta. 

Mitali tulee sinisessä 
säilytysrasiassa.
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Lehti haastatteli Oulunkylässä veteraa-
nitalossa asuvaa Ola Miettistä, Vallilassa 
1924 syntynyttä helsinkiläispoikaa, joka 
kävi sotansa pääasiassa Maaselän Kan-
naksella. Hän kertoi useita episodeja 
sodan suruista ja riemuista, näistä tähän 
juttuun on valittu osa. Muisti Miettisellä 
pelaa hyvin, kuulosta osa jäi jo kesällä 
1944 rintamalle.

Venttiprikaatissa

Kaksi viimeistä kuukautta olin “Vent-
tiprikaatissa” eli 21. prikaatissa kra-
naantinheittimistön tulenjohtoryhmässä 
asemasodan aikana Maaselän kannaksella 
Krivillä. 

Melkein kaksi vuotta tuli taisteluhau-
doissa elettyä virikkeettömässä elämässä. 
Ja elämä oli aika rauhallistakin pääasiassa. 
Ainoa todellinen vaara olivat vihollisen 
tarkka-ampujat, jotka olivat todellisia, 
vaarallisia häiritsijöitä Ei vihollinen 
raskailla aseillaan eli tykeillä tai kra-
naatinheittimillä ampunut kuin silloin 
tällöin. Välillä meni viikkoja ettei mitään 

tällaista kuulunut. Olosuhteen olivat 
sangen kurjat, korsuissa täit ja muut 
syöpäläiset vaivasivat, vilu tuli talvella 
ja hiki kesällä.

Tarkka-ampujat

Näistä tarkka-ampujista muistuu mie-
leen vähän samanlainen tapahtuma kuin 
mitä tässä Väinö Linnan Tuntemattomassa 
sotilaassa oli. Siis missä juuri rintamalle 
saapunut nuori sotilas kohottaa päätään 
varomattomasti juoksuhaudasta. Meillä 
sattui aivan samanlainen tapaus.

Asemasota oli pääsääntöisesti rauhal-
lista ja hiljaista vaihetta. Rauhallisuudesta 
huolimatta taisteluhaudassa oli kuitenkin 
vastapuolen tarkka-ampujien takia vaa-
rallista ja hengenlähtö oli lähellä, jos ei 
osannut noudattaa varovaisuutta liikku-
essaan eli esimerkiksi pitänyt päätään 
alhaalla.

Keväällä 1944 tukikohtaamme tuli nuo-
ri sotilas, aivan uusi tulokas, ensimmäistä 
kertaa ylipäänsä rintamalla. Me kokeneem-
mat varoitimme häntä ja kerroimme, että 

tärkeintä on noudattaa sääntöä: älä nosta 
päätä taisteluhaudan reunan yli.

Jos siellä oli vähänkään varomaton, 
niin heti kuului viuh. Laukauksen kuuli 
vasta jälkeenpäin, luoti tuli ensin. Maas-
toa sai katsoa haudan reunan yli vain 
periskoopilla.

Minulle ja uudelle pojalle osui samaan 
aikaan vartiovuoro. Poika ei uskonut sitä, 
että ei saa nousta. Se ei vaan totellut ja 
niin se ammuttiin. Tarkka-ampuja ampui 
reiän päähän ja poika putosi taisteluhau-
dan reunalle.

Pojan kaatuminen sai aikaan vielä 
erikoisen jatkoepisodin. Yleensä komp-
panianpäällikkö kirjoitti omaisille kirjeen, 
jossa kerrottiin sankarikuolemasta. Nyt 
komppanianpäällikön mielestä hän ei 
osannut tällaista kirjettä tehdä, kun ei 
uutta poikaa tuntenut kunnolla. Niin 
minä sain tehtävän ja kirjoitin tavalli-
sen kaavan mukaisen kirjeen. Kirjoitin, 
kuinka tärkeä aseveli meiltä meni ja että 
suremme häntä.

Jatkuu sivulle 14

Ola Miettinen:
Sodan surut ja riemut

Ola Miettisen harrastuksiin on vahvasti kuulunut keilailu, siitä merkkinä kuvan keila ja lukuisat mitalit. 
Hän asuu sotaveteraanitalossa Mäkitorpantiellä. Kuva KK.
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Sodassa turtuu kaikenlaiseen, laiskis-
tuu kun elämä on yleensä vailla virikkeitä. 
vartioidaan omalla vuorolla mutta muuten 
maataan ja tapetaan aikaa. Ikävätkin 
tapahtumat unohtuvat pian.

Kaukana korvessa

Leningradin saarron murruttua alku-
vuodesta 1944 Suomen ylin sodanjohto 
alkoi järjestellä joukkoja. Meillä Itä-
Karjalassa varauduttiin siihen, että hyök-
käys tulee myöhemmin, sitä odotettiin. 
Kesäkuun 9. päivä alkoi Kannaksella 
Puna-armeijan suurhyökkäys, asemat 
murtuivat päivässä

Sitten se hyökkäys tulikin ja suurella 
voimalla, miehiä, tykistö ja ilmavoimia 
oli. Kaksi divisioonaa tuli meidänkin 
kohdalta vastaan.

Sen kesän mittaan tehtiin pitkä reissu 
taistellen takaisin aina Ilomantsiin asti. 
Meitä oli prikaatissa jonkun verran yli 
3000 miestä. Joka taistelun jälkeen 
tultiin ainakin kymmenen kilometriä 
taaksepäin, että päästiin pois vihollisen 
raskaiden aseiden tulesta. Heiltä meni 
aina muutama päivä, että saivat tykkinsä 
siirrettyä lähemmäksi

Ilomantsissa tehtiin hienon vasta-
hyökkäys, joka johtivat kahteen mottiin. 
Minä kuuluin niihin joukkoihin jotka 
olivat etelän puolella, mukana oli myös 
Ratsuväkiprikaati. Näiden kahden mottiin 
joutuneen divisioonan kalusto jäi sinne, 
miehet kyllä pakenivat. 

Tämä mottitaistelu on jäänyt sotahis-
toriassamme kovasti sivuun, ehkä se ihan 
jopa salattiin julkisuudelta. Samaan aikaan 
nimittäin Tukholmassa käytiin aseleponeu-
votteluja ja pelättiin uutisen venäläisten 
suuresta tappiosta haittaavan niitä.

Tämä oli tilanne heinäkuun loppupäivi-
nä Ilomantsin taistelujen jälkeen. Tämän 
jälkeen meillä aikoi taas hiljainen aika, 
taistelut loppuivat.

Tulenjohtomies

Olin tuolloin kaksikymppinen nuori poi-
ka ja raskaiden 120 mm kranaatinheittimien 
tulenjohtoryhmässä. Ryhmämme johtaja, 
kanta-kersantti, toimi tulenjohtajana, mutta 
hän haavoittui jalkoihin jo ensimmäisessä 
taistelussa, taisi olla Karhumäen luona. 
Minä olin alun perin etäisyydenmittaaja 
ja alikersantti, silmäni soveltuivat stereo-
etäisyysmittarille hyvin. Kersanttimme 
oli hyvin tarkka ja ahkera, kävin hänen 
kanssaan useasti asemasodan kahden vuo-
den aikana eri tukikohdissa mittaamassa 

ja varmistamassa maalien  koordinaatteja. 
Tultiin hyviksi ystäviksi kun teimme todella 
paljon yhteistyötä.

Yleensä tulenjohtajat olivat upseereita, 
nuoria vänrikkejä, mutta meillä oli tämä 
kanta-kersantti. Hänen haavoittumisensa 
jälkeen minä toimin sitten sodan loppuun 
tulenjohtajana. Ei se niin vaikeata ollut. 
Meitä olisi pitänyt olla ryhmässä neljä, 
mutta meitä oli vain kolme.

Ilot ja surut vaihtelivat

Minulta on usein kysytty siitä, että mi-
ten ne ilot ja surut sodassa vaihtelivat. Ja 
vaihtelivat ne. Otetaan tässä yksi esimerk-
ki, joka liittyy sodan loppumiseen.

Oli syyskuun neljännen päivän aamu-
yö. Olimme tien varressa, oltiin mäennyp-
pylän takana asemissa. Nyppylän laella 
kasvoi oikein iso mänty ja sen takan oli 
iso kivi, 70-80 cm korkea. Näiden väli 
oli parisen metriä. Niiden välissä vietin 
kuopassa monta päivää, mitä nyt välillä 
kävin tarpeilla ja sapuskalla. Paikalla ei 
ollut mitään juoksuhautoja, vähän oli 
ehditty maata raapia suojaksi ja kuoppia 
tehdä. Hieman kauempana oli kenttäpu-
helin ja linja siihen.

Yöllä torkuttiin, yöt olivat jo syys-
kuussa kylmiä. Lämmittelimme niin, 
että vähän taaempana oli nuotio, johon 
vuorotellen veimme jonkun kiven läm-
piämään ja sitten toimme kiven omaan 
monttuumme vatsan alle lämmittämään. 
Näin niitä öitä vietettiin.

Sota loppuu

Oli siis syyskuisena aamuyönä tor-
kuksissa montussani, kun edellä mai-
nittu kenttäpuhelin hälytti. Vastasin ja 

alkoi tulla puhelinsanomaa, joka alkoi 
“Aselepo astuu voimaan aamulla klo 
kahdeksan”. Systeemin mukaan minä 
toistin tämän soittajalle, jotta ei tulisi 
väärinkäsityksiä. Kun tämä meni kuu-
loetäisyydellä olevien korviin niin alkoi 
syntyä liikettä. Sanoma jatkui vielä niin, 
että siinä kiellettiin kaikki tuliaseiden 
käyttö ja jos venäläisiä tulee kaupoille, 
siis ostamaan tai myymään jotain niin en 
pitää karkottaa tai pidättää ja luovuttaa 
myöhemmin takaisin omilleen.

Se riemu silloin yöllä oli suuri, alkoi 
aika metakka. Kaikki miettivät pääse-
vänsä nyt kotiin.

Kun kello tulee sitten aamulla kah-
deksan päivä alkaa jo olla valjennut. 
Nuotioita alkaa tulla jo muualle kuin 
mäen takana piilossa oleva. Riemua riittää 
jonnekin puoleen päivään asti. Noustiin 
jo seisomaankin eikä mitään tapahtunut. 
Sitten kuitenkin alkaa naapurin puolelta 
kuulua lähtölaukauksia.

Kaikki hämmästyivät vihollisen am-
muntaa ja suojautuivat. Minä menin edellä 
mainitun kiven taakse taas suojaan, mutta 
kiveen tuli jonkinlainen kranaatti ja mänty 
meni säpäleiksi. Siinä minulla meni kuulo 
ja tärähdys vei tajun. Kuuloon on tuosta 
tapahtumasta jäänyt pysyvä vika.

Ammunta loppui kuitenkin pian. Mi-
nua, tajutonta nuorta alikersanttia koi-
tettiin hoitaa, mutta olin pyörryksissä. 
Heräsin siitä kyllä jonkun ajan päästä. 
Jokunen haavoittunut meillä tuli tässä 
räiskeessä, mutta ei kaatuneita.

Joku päivä tämän jälkeen venäläisten 
asemista tuli neljä miestä, pari upseerin 
näköisiä ja muut ehkä aliupseereita, 
ryhmällä jonkinlainen rätti tikun nokassa. 
Nämä pysähtyivät keskelle tietä, meiltä 
lähti luutnantti Haapanen, Ratsuväkip-

Lähetti on tullut ilmoittamaan, että aselepo on tullut. Tämä näkyy mies-
ten kasvoilla korsun ovella Uuksujärvellä 4. syyskuuta 1944.

Jatkoa sivulta 13
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rikaatin miehiä, yhden miehensä kanssa 
vastaan. Meidän linjasta oli matkaa ehkä 
200-250 m. Puhelimella soitimme patal-
joonan esikuntaan tiedon, että delegaatio 
on tullut.

Vastapuolen johtajalle, joka osoittautui 
majuriksi, ei luutnantti kelvannut vaan 
hän halusi saman arvoisen suomalaisen 
upseerin paikalle. Meidän everstiluut-
nantti Luukko saatiin paikalle ja hän lähti 
venäläisen ryhmän puheille. Neuvottelu 
oli lyhyt, siinä sovittiin että kumpikin 
puoli pysyy paikallaan, kunnes venäläi-
set saavat omilta esimiehiltään ohjeita. 
Luukko käski meidän vahtia, josko uusia 
delegaatioita tulee. Jonkun päivän päästä 
uusi delegaatio tulikin.

Irti rintamasta

Lopulta meille tuli käsky lähteä liik-
keelle ja kuudessa vuorokaudessa marssia 
omalle rajallemme. Tulimme Enoon ja 
siellä Enso-Gutzeitin paperitehtaalle. 
Tehtaan hiekkakentälle kranaatinheitin-
komppaniamme kokoontui, saatiin teltat 
ja ruokaakin. 

Tulenjohtoryhmämme joutui läheiseen 
kylään, jossa oli saha. Sen tuotanto näytti 
olleen ruumisarkkuja, joita alueella oli 
isot pino. Mekin vietimme ensimmäisen 
yön arkuissa nukkuen. Arkut eivät kovin 
kummoisia olleet, valkoiseksi maalattua 
sahalautaa ja sisuksissa selstof  a ja pa-
perimassaa. Paikalla oli ollut ilmeisesti 

myös kaatuneiden evakuointikeskus, 
koska alueella oli isoissa kahden sadan 
litran tynnyreissä jonkinlaista “ruumiin-
pesuuvettä”, mitä lienee ollut tenun 
sekaista nestettä.

Heti Enoon tultuamme meistä etsittiin 
1925 syntyneitä miehiä. Näitä meillä ei 
ollut. Myöhemmin sitten olen kuullut että 
näitä olisi siirretty Lapin sotaan.

Kotiuttaminen

Marraskuussa meidät sitten lastattiin 
junaan, joka useamman päivän päästä 
saapui Helsinkiin tavara-asemalle. Yöllä 
meidät otettiin vielä laiturille ja sanottiin, 
että huomenna kello kahdeksan alkaa 
kotiuttaminen Lapinlahden kansakoulul-
la. Saatte mennä mihin haluatte, mutta 
muistakaa että olette aamulla aseinenne 
ja muine varusteinenne koululla.

Minulla oli lyhyt matka kotiin, joka 
oli Museokatu neljässä. Räntää satoi ja 
kotimatka oli kuitenkin hieman kurja. 
Yöllä kun pääsin kotitalon ovelle niin tuli 
ongelma sisäänpääsyssä. Tikkaita pitkin 
koitin päästä katon kautta paloluukusta 
porraskäytävään, mutta katolla ei päässyt 
eteenpäin kun se oli räntäsateessa märkä. 
Jäin sitten odottamaan lehdenjakajaa jonka 
avulla ajattelin päästä sisään. Ja näin siinä 
kävikin ja ja hetken päästä kuudennessa 
kerroksessa soittelen kotioven kelloa. 
Avaamaan tullut äitini näki likaisen, laihan, 
märän ja väsyneen poikansa. Äiti sitten pesi 
minut ja ruokki, kahdeksaksi ehdin sitten 
kävellä Lapinlahden koululle. 

Kotiuttamisessa suuri ongelma oli löytää 
miesten kantakortit. Kun niitä selailin niin 
löysin omanikin ja selailu päättyi siihen. 
Vääpeli antoi sotilaspassin ja kotiutta-
misrahan, kokardi annettiin pois, mutta 
sotilaspuvun ja manttelin sai pitää. Jos oli 
poleteissa jokin natsa niin poletti leikattiin 
pois, mutta tyhjiä poletteja ei leikattu.

Haastatteli Kari Kuusela

Etulinjan miehiä korsunsa ovella maanantaiaamuna 4.9.1944. Aselepo 
on tuonut helpotuksen tunteen, otetun askeleen välttämättömyys ym-
märretään. Mutta samalla hiipii mieleen huolia ja epäilyksiä: mikä on 
oleva isänmaan kohtalo? Kuva on Ihantalasta JR 11 :n asemista.

Aselepo on nostanut etulinjan elämän taisteluhaudasta maan pääl-
le JR 57:n lohkolla Vuosalmella. Korvike kiehuu tulella ja kessupiip-
pu maistuu.
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Lippuja saa ostaa 
piirin toimistosta 
maanantaista 
torstaihin 
klo 9.00-12.00, 
puh. 050 441 4704
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY

www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi , facebook.com/hssvp
PIIRI
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen, puh. 050 543 6151

Toimisto: Mannerheimintie 93 A, 00270 Hki
Toimisto on avoinna ma-to klo 9 -14, puh.aika 9 - 12
sähköposti: helsinginseudun.svp@sotaveteraaniliitto.   

Toiminnanjohtaja Rauno Loukkola  puh. 050 441 4703
sähköposti: toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.  

Piirisihteeri Sinikka Watjus  puh. 050 441 4704
sähköposti: piirisihteeri.hssvp@kolumbus.  
Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!

Maksuton oikeudellinen puhelinneuvonta
Varatuomari Pentti Lehtola puh. 0400 401 594
Varatuomari Martti Mikkonen puh. 050 584 8736

Veteraanien avustajatoiminta
avustajatilaukset ma – pe 9.00 – 11.00

Helsinki
Projektiohjaaja Tiina Saloheimo puh. 040 137 6807

Muu Uusimaa
Projektipäällikkö Heidi Aho, puh 050 406 1902

Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit kerho
Toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen puh. 050 3019140
Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 275 9369

Suomen Sotaveteraanien Viron kerho
Toiminnanjohtaja Mati Blumfeld puh. +372 501 5962
Toompea 8, 10142 Tallinn, Viro
Toimisto avoinna ma 14-18 ja ti klo 9-13
puh. 372 6660 435

Helsingin Sotaveteraanikuoro 
Puheenjohtaja Pentti Paavola puh (09) 684 8813
Laulunjohtaja Reijo Pajamo, puh 040 773 8025
Varalaulunjohtaja Rolf Söderlund 040 587 7959
Tilinhoitaja Anneli Haapiainen 050 564 2130

ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Toimisto: Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh. 452 5721
Toimisto on avoinna ma–to klo 9–14.
sähköposti: espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Toimistotyöntekijä Kristiina Haukilahti
Puheenjohtaja Yrjö Viitasaari, puh. 0400 706 770
Naisjaoston pj  Liisa Sihtola 0500 801 510
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén, puh. 044 0303142

Espoon Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Lauri Lehtonen, puh. 0400 542 527
Kuoron johtaja Kai Vahtola, puh. 524 787
Kuoron varajohtaja Pekka Kontu, puh. 455 6768
Isäntä, lipunkantaja, vpj Matti Mäkeläinen 
puh. 040 549 0562

VANTAAN SOTAVETERAANIT ry
Jäsensihteeri Marjo-Riitta Koivisto, puh. 0400 602 905
Puheenjohtaja Matti Passi puh. 0400 446 210
Kuntoutusvastaava Seppo Kuokkanen puh. 040 525 0531
Tiedotusvastaava Tuula Mahlman puh.050 596 1720
    
SUOMALAISET SOTAVETERAANIT 
AMERIKASSA
Puheenjohtaja Hans Nyholm puh.+1-561-284 6886, 
gsm.+1-561-319 8852 
Sihteeri Mirja Silvan gsm +1-561-568 8393

Kannattajajäsenyhdistykset

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA 
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA ry
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi Puh. 0400 701 533
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö 
puh. 0400 440 942

HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT  ry
Puheenjohtaja ja yhteyshenkilö
Kari Kaiponen, puh 040 584 8524

Rauhanturvaajien vertaistukipuhelin sotaveteraaneille
Älä jää asioiden kanssa yksin
Puh. 020 769 8111

Helsinki
Veteraaniasiamies Leila Kytölä (09) 310 50513
Kuntoutustoimisto (ma-to 9 - 12) (09) 310 505 44
Kunnalliset avopalvelut (ma – pe 9 -12) (09) 310 75637

Espoo
Kuntoutuspalvelut (ma - to 12 - 13) (09) 816 42380
Kunnalliset avopalvelut (ma – pe 9 – 15) (09) 816 33333 

Vantaa
(09) 8392 3883, 040 719 6057

Kauniainen
Leea Marttala (09) 5056 382

KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT
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Piirin ylimääräinen vuosikokous pidetään 
torstaina 28.9.2017 klo 10.00 ravintola White Lady, 
Mannerheimintie 93. Kokouksessa päätetään 
Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja 
Sotaveteraanitalo II:n piirin omistaminen osakkeiden 
jälkipanttaamisesta Helsingin kaupungille. 
Kahvitarjoilu.  

Jalkahoito/hieronta  
Piirin veteraani-, puoliso ja leskijäsenille kustannetaan 
toimintavuonna neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. 
Hoitolähete tilataan ma-to klo 9.00-12.00 piirin toimistosta 
puh. 050 441 4704 (suljettu perjantaina). Huom! 
Tunnuksen omaavat veteraanit voivat ottaa jalkahoidon 
myös kaupungin tuottamista kotona asumista tukevista 
palveluista. 

Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat syksyllä. 
Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. 

Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin klo 11.00-12.00. 
Ilmoittautumiset suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen 
Mäkitorpantie 19, puh. (09) 728 2475. 

Töölön Urheilutalon kuntojumppa tiistaisin 5.9.-28.11. 
klo 10.00-11.00. Yhteyshenkilö Pia Angerma 
puh. 050 370 9272.  

Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin 7.9.-14.12. 
klo 10.30-11.00. Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist 
puh. (09) 389 3760   

Veteraanien tapaaminen syys-joulukuussa
Veteraanien, miesten ja naisten, raskaiden uhrausten 
ja ponnistelujen ansiosta, Suomi juhlii tänä vuonna 
100 -vuotista olemassaoloaan vapaana ja itsenäisenä 
valtiona. Samalla Suomen Sotaveteraaniliitto viettää 
tänä vuonna 60-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuoden 
kunniaksi piiri tapaa jokaisen rintamatunnuksen omaavan 
jäsensotaveteraanimme. Vierailut ovat myös yksi virallisista 
Suomi 100-vuotistapahtumista.

Eri puolilla Helsinkiä järjestetään yhteensä 12 eri 
tilaisuutta. Lähetämme jokaiselle jäsensotaveteraanillemme 
henkilökohtaisen kutsun. Juhlakahvien lisäksi, ojennamme 

jokaiselle myös Tasavallan presidentti Sauli Niinistön 
ja rouva Jenni Haukion sotaveteraaneille osoittaman 
kunniakirjan.

To 30.11. klo 9.00 Talvisodan alkamisen muistotilaisuus 
Mannerheimin Ratsastajapatsaalla. Ohjelmassa on mm 
seppeleen lasku ja seppelpartion lähettäminen.

To 30.11. klo 17.00 Talvisotamuistomerkin 
paljastustilaisuus Kasarmitorilla. Seuraavassa numerossa 
tarkemmin.

Hengellinen iltapäivä
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille 
hengellisen iltapäivän. Jokaisessa tilaisuudessa vierailee 
asiantuntija kertomassa iltapäivän teemaan liittyvistä 
asioista. Tapaamispaikkana on Kampin Palvelukeskuksen 1 
kerros, kerhohuone Faden, klo 12.30-14.30. Kahvitarjoilu! 
Tapaamme aina kuukauden viimeisenä keskiviikkona. 
Syksyn tapaamispäivät ovat 28.9. ja 29.11. Huom! Tiloissa 
on ravintola Kamppi Palmia jossa on mahdollisuus 
lounasruokailuun omalla kustannuksella esim. klo 11.45-
12.25.

Aamiainen Suomi 100 -hengessä tiistaina 26.9.
Ravintola Löyly ja Brother Christmas (perheellinen ja 
yrittäjätaustainen isä Uudeltamaalta, joka järjestää mm. 
virkistystilaisuuksia veteraaneille). Klo 8.00 alkaen on 
mahdollista saunoa ja uida tai vain nauttia aamupalasta. 
Avanto Arkkitehtien suunnittelema yhdeksän metriä korkea 
kompleksi on rakennettu puusta ja se valmistui toukokuussa 
2016. Jo rakennus sinällään on tutustumisen arvoinen. 
Löyly sijaitsee osoitteessa Hernesaarenranta 4. Ilmoittaudu 
20.9. mennessä piirin toimistoon puh. 050 441 4704  

Illallinen Suomi 100 -hengessä to 5.10.
Restel Oy tarjoaa veteraaneille, puolisoille ja leskille (ja 
tarvittavat avustajat) illallisen Hotelli Seurahuoneella 
(Kaivokatu 12) torstaina 5.10. klo 16.00. 

Ohjelma:
klo 16.00 saapuminen, 
klo 16.30 Tervetulosanat, Restel Oy:n edustaja
klo 17.00 ruokailu
klo 18.30 musiikkiesitys ennen kahvia

Ilmoittaudu 28.9.2017 mennessä piirin toimistoon 
puh. 050 441 4704.  

Retki 11.10. Kartanoiden Itä-Helsinki
Retki alkaa Kiasman (Mannerheiminaukio) 

VETERAANITAPAHTUMAT

HENGELLISET TAPAHTUMAT

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Puh. 050 441 4704

Toimisto on avoinna maanantai–torstai klo 9.00–14.00
Piirin toimiston (piirisihteeri) puhelinaika ma–to klo 9.00–12.00

VETERAANILIIKUNTA

KUNTOUTUS

YHDISTYSASIAA

VIRKISTYS
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Helsingin Sotaveteraanit -kerhon asioita hoidetaan piirin 

toimistossa toimiston aukioloaikana tai 
puh. 050 441 4704 klo 9.00-12.00. Kaikki kerhon jäseniä 
koskevat tiedot ja tapahtumat löytyvät Piirin osuudesta.

Keski-Helsingin Sotaveteraani -kerhon asioita hoidetaan 

piirin toimistossa toimiston aukioloaikana tai 
puh. 050 441 4704 klo 9.00-12.00. Kaikki kerhon jäseniä 
koskevat tiedot ja tapahtumat löytyvät Piirin osuudesta.

YHDISTYSASIAT

YHDISTYSASIAT

HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho

KESKI-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho

tilausajopysäkiltä klo 10.00. Matka jatkuu Kulosaaren 
kartanoon, josta jatkamme tutustumista Herttoniemen ja 
Puotilan kartanoihin. Lounaan nautimme Laajasalossa 
Stansvikin kartanossa. Stansvikista jatkamme matkaa 
Viikkiin ja Kumpulan kartanoon, josta edelleen 
Vanhankaupungin lahdelle. Retki päättyy klo 16.00 
mennessä Kiasman tilausajopysäkille. Ilmoittaudu 4.10. 
mennessä piirin toimistoon puh. 050 441 4704. Retkimaksu 
on 30.00 €. Peritään bussissa.
 
Vierailu tiistaina 17.10.
Tule tutustumaan Suomen Kansallisteatterin maailmaan ja 
kurkistamaan teatteritalon kulissien taakse. Vuonna 1872 
perustetun Kansallisteatterin seinät huokuvat suomalaisen 
teatterin historiaa ja pursuavat taideaarteita. Tiistaina 17.10. 
klo 14.30 alkaen meillä on tilaisuus tutustua tähän upeaan 
graniittilinnaan oppaan johdatuksella. Lisäksi nautimme 
suolaisen välipalan. Ilmoittaudu 5.10. mennessä piirin 
toimistoon puh. 050 441 4704. Teatterissa on portaita, mutta 
Itäisen Teatterikujan puolelta pääsee ilman portaita teatterin 
eteisaulaan, mistä kierros alkaa.  

Teatteri lauantaina 28.10.
Helsingin Kaupunginteatterin kaksi vuotta kestänyt remontti 
on valmis. Olemme varanneet liput lauantaina 28.10. 
klo 13.00 teatterin suurelle näyttämölle ”Mannerheim ja 
saksalainen suudelma” esitykseen. Tämä Juha Vakkurin 
intensiivinen historiallinen näytelmä avaa uusia näkökulmia 
Suomen historian todellisiin vaaran vuosiin ja maan 
pysyviin riippuvuussuhteisiin kahdesta suurvallasta. 
Samalla näytelmä piirtää tuoreen ja inhimillisen 
kokovartalokuvan Suomen ensimmäisestä suurmiehestä, 
joka pelasti maansa kahdesti. Ohjaus Kari Heiskanen, 
nimiroolissa on Asko Sarkola. Esityksen kesto on avoin. 
Ilmoittaudu 16.10. mennessä piirin toimistoon 
puh. 050 441 4704. Lipun 30.00 € nouto ja maksu 
toimistosta.

Retki ke 15.11. Vantaa 1917
Nyt sukelletaan sadan vuoden takaiseen Vantaaseen ja 
herätetään henkiin menneitä tapahtumia rakennusten ja 
maisemien kautta. Retki tehdään yhdessä Vantaa-Seuran 
kanssa ja se avaa uusia kulmia tuttuihin ympäristöihin. Retki 
alkaa Kiasman (Mannerheiminaukio) tilausajopysäkiltä 
klo 10.00. Matka jatkuu Länsi-Vantaalle Hämeenkylän 
kartanoon, josta ajetaan edelleen Vantaankoskelle, jossa 
nähdään mm 1917 toiminnassa ollut tehdasrakennus. 
Täältä jatkamme Backaksen kulttuurimaisemiin. Klo 
13.00 olemme jo Tikkurilassa Vernissassa, jossa nautimme 
lounaan. Lounaan jälkeen matka jatkuu Hiekkaharjun ja 
Honkanummen kautta Sotunkiin. Retki päättyy klo 16.00 
mennessä Kiasman tilausajopysäkille. Ilmoittaudu 8.11. 
mennessä piirin toimistoon puh. 050 441 4704. Retkimaksu 
on 30.00 €. Peritään bussissa. 

Illanvietot
Huom! Illanvieton pitopaikka on Folkhälsanin juhlasali, 
Mannerheimintie 97 (Tilkkaa vastapäätä). Illanvietot 
jatkuvat täällä tuttuun tapaan, eli kuukauden ensimmäisenä 
arki maanantaina klo 16.00 (hissit on). Folkhälsaniin pääsee 
raitiovaunulla 10 Tilkan pysäkille, tai kaikilla Elielin aukiolta 
ja Kampista lähtevillä, Mannerheimintietä Tilkan ohi ajavilla 
busseilla. Bussipysäkki (Tilkka) on Folkhälsanin edessä. 
 
Ma 2.10. klo 16.00 
Ma 6.11. klo 16.00
Ma 11.12. klo 16.00 perinteinen jouluohjelma puuroineen

Naisten kahvihetki
Iltapäivän kahvihetki kaikille piirin naisjäsenille 
Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B (Mude 
-neuvottelutila) klo 11.30-13.00. Kahvin lisäksi on 
tietoiskuja eri aiheista. Tapaamme aina kuukauden 
toisena torstaina. Syksyn tapaamispäivät ovat 12.10. ja 
9.11.  Tulevista aiheista saat tietoa tapaamisen yhteydessä 
Kampissa tai piirin toimistosta puh. 050 441 4704.
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Kokouskutsu 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 
tiistaina 14.11. klo 14.00 Myyrmäen kirkolla, 
Uomatie 1, 01600 Vantaa. Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat kuten 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä 
hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. 

Läntinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään edelleen kuukauden 
toisena tiistaina ja paikkana on jo tutuksi tullut Myyrmäen 
kirkon takkahuone, Uomatie 1. Kokoukset alkavat 
vanhaan tapaan klo 14.00. Kahvitarjoilu klo 13-14. 
Johtoryhmä kokoontuu klo 12.30. Syksyn kokoukset ovat 
10.10. ja 14.11.

Itäinen osasto
Kuukausikokoukset järjestetään edelleen kuukauden 
toisena torstaina. Kokouspaikka on entinen, Tikkurilan 
seurakunnan Walkers-nuorisotila, Unikkotie 5 A, toinen 
kerros. Paikalle pääsee hissillä. Kahvitarjoilu klo 13 - 14. 
Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa klo 12.30.

Syksyn kokoukset ovat 14.9., 12.10 ja 9.11.

Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen, 
puh. 040 525 0531.

Hieronta
Yhdistys tarjoaa tänä vuonna kaksi ilmaista 45 minuutin 
hierontakertaa kaikille muille yhdistyksen jäsenille 
paitsi kannattajajäsenille. Hierontaan hakeutuvan 

Kuoron harjoitukset jatkuvat torstaisin klo 11-
12.30 Johannes församlingin seurakuntasalissa, 
Korkeavuorenkatu 10 E, 2. kerros. Kevätkauden 

esiintymisistä kerrotaan kuoron tiedotteissa.

Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin 
kaikkiin voit osallistua.

YHDISTYSASIAT

VANTAAN SOTAVETERAANIT ryVANTAAN SOTAVETERAANIT ry

HELSINGIN SOTAVETERAANIKUORO -kerho

KUNTOUTUS

YHDISTYSASIAT

Kanta-Helsingin jäsen, ota jalkahoitolähetettä varten ensin 
yhteys Leif Markioon, puh. 0500 426 063.

Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin 
kaikkiin voit osallistua.

KANTA-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho
KUNTOUTUS

Jalkahoito ja hieronta
Hoidot tilataan ma-to klo 9.00-12.00 piirin toimistosta 
puh. 050 441 4704.  

Maanantaitilaisuudet Matteuksen kirkolla
Ma 18.9. klo 13.00 Sadonkorjuujuhla
Ma 16.10. klo 13.00 Yhteiset syntymäpäivät
Ma 20.11. klo 13.00 Hengellinen iltapäivä

Joulupuurojuhla Roihuvuoren kirkolla
Ma 18.12. klo 13.00 Joulupuurojuhla Roihuvuoren 
kirkolla. Ilmoittautuminen 14.12. mennessä Kaijalle 
puh 050 3571 753 tai Annelille puh 050 514 8164  

Katso myös piirin sivulta eri tapahtumat. Näihin 
kaikkiin voit osallistua.

ITÄ-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho

KUNTOUTUS VIRKISTYS
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jäsenen on otettava ensin yhteys kuntoutusvastaavaan. 
Hierontapaikkoja on vähän lisätty, eli nyt voi tilata 
hoidon myös kotiin maksamalla hoitajan 24 € per kerta, 
matkakustannukset itse. Hoitolaitokset ja osoitteet voit 
tarkistaa Seppo Kuokkaselta.

Jalkahoito
Yhdistyksemme 85 vuotta täyttäneet (synt. 1931 tai 
ennen), veteraanitunnusta vailla olevat jäsenet saavat 
vuodessa neljä enintään 50 euron arvoista jalkojen 
perushoitoa. Asiasta on ensin sovittava kuntoutusvastaavan 
kanssa. Mahdollisuus myös kotikäynteihin (kts. tarkemmin 
kohdasta hieronta).

Yhdistyksen kotiapuprojekti
Kaikilla muilla yhdistyksen jäsenillä paitsi 
kannattajajäsenillä on mahdollisuus saada yksi 
suursiivous omakustannushintaan 24 €, jos jäsenen 
bruttotulot kuukaudessa ovat enintään 1200 € tai 
omakustannushintaan 48 €, jos tulot ovat suuremmat kuin 
1200 €. Tiedusteluja ja tilauksia ottaa vastaan Kaarina 
Vasko, puh. 0400 317 173.

Vantaan kaupungin palvelut
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa 
Valtiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien 
veteraanien laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen. Näihin 
tarvitaan lääkärin lähete. R-tunnuksen omaavat veteraanit 
saavat neljä 50 euron arvoista jalkahoitoa vuodessa. 
Näihin ei tarvita lääkärin lähetettä, mutta jalkahoidosta on 
sovittava kaupungin veteraaniasioita hoitavan henkilön 
kanssa, Länsi-Vantaa lähihoitaja Jouni Lamminmäki puh. 
(09) 8392 8822, Itä-Vantaa lähihoitaja Maarit Litmanen 
puh. (09) 8392 8395 tai veteraanipalvelut@vantaa.   
(Koivukylän terveysasema, Karsikkokuja 15, 01360 
Vantaa). 

Kotiin vietävät avopalvelut
Valtio on varannut määrärahan rintamaveteraaneille 
kotiin vietäviä avopalveluja varten. Tavoitteena on 
monipuolisesti tukea veteraanien kotona selviytymistä. 
Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain 
mukaista tarveharkintaa. Määrärahalla voidaan järjestää 
mm. siivousta ja ikkunan pesua. Tiedustelut ja palvelujen 
järjestäminen Länsi-Vantaa puh. (09) 8392 8822, Itä-Vantaa 
puh. (09) 8392 8395 tai veteraanipalvelut@vantaa.  .
Vantaalaisilla sotaveteraaneilla on mahdollista saada 

maksuttomat kotihoidon palvelut. Tämä perustuu 
palvelutarpeen arvioon. Asiasta voi tiedustella 
Seniorineuvonnasta, puh. (09) 8392 4202.
Esite Vantaan kaupungin tarjoamista veteraanipalveluista 
löytyy Vantaa www-sivuilta, www.vantaa.  /terveys- 
http://www.vantaa.  /terveys- ja sosiaalipalvelut/
terveyspalvelut/kuntoutus ja terapia/veteraanikuntoutus.

Nikkaristien ryhmä tarjoaa myös apua kodin pieniin 
askareisiin, esimerkiksi taulujen kiinnittämiseen 
seinälle, kattolamppujen vaihtamiseen tai huonekalujen 
kokoamiseen. Ryhmä koostuu Vantaan seurakuntien 
vapaaehtoisista avustajista. Soita seurakuntaasi ja tilaa 
nikkari kotiisi, puhelinnumerot: Hämeenkylä (09) 830 
6472, Korso 050 599 9068, Rekola 050 553 8459, 
Tikkurila 050 548 6078, Vantaankoski 050 357 7726.
 

Suomen Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuoden 
tapahtumia
Perjantaina 29.9. klo 11.00 hartaushetki ja seppeleen lasku 
Vantaan Pyhän Laurin kirkon sankariristillä. Veteraaneja 
pyydetään tulemaan paikalle runsaslukuisesti.
Samoin perjantaina 29.9. klo 13.00 Liiton 60-vuotisjuhla 
Helsingin Messukeskuksessa. Ilmoittautuminen piiriin, 
katso erillinen ilmoitus.

VETRES-toimikunta järjestää perinteisen isänmaallista, 
sotilasaiheista ja sota-ajan musiikkia sisältävän 
tapahtuman nimeltä ”Sinivalkoista musiikkia” lauantaina 
21.10. klo 15.00 Viertolan koululla Tikkurilassa, Liljatie 
2. Musiikkia esittää TixiBand eli Tikkurilan Soittokunta. 
Ohjelmassa on myös yhteislaulua. Väliajalla on ilmainen 
kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

Tässä tilaisuudessa jaetaan Havukosken 
Eläkkeensaajien kutomat Suomi 100 -pipot sekä 
Suomen Sotaveteraaniliiton lahja kullekin tunnuksen 
omaavalle Vantaan Sotaveteraanit ry:n jäsenelle. 
Tunnuksen omaavien veteraanien siis erityisesti 
toivotaan tulevan paikalle.

Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin 
tiedotukset tästä lehdestä! Niihin kaikkiin voit 
osallistua.

TAPAHTUMIA

KUUNTELE RADIO DEI

www.radiodei.�

 taajuus kaapelissa
Espoo 105,8
Helsinki 89,0 101,9
Hämeenlinna 105,9 103,6
Imatra  96,0
Kemi  100,5
Keski-Suomi 94,1 93,4
Kokkola 87,6
Kouvola 96,2 
Kristiinankaupunki 89,5
Kuopio 106,1 103,3
Lahti 106,4 99,1

 taajuus kaapelissa
Lappeenranta 96,0
Lohja 107,2
Mikkeli 87,8 105,0
Oulu 106,9 94,1
Pohjanmaa 89,4 102,7
Pohjois-Karjala 107,4      
Rovaniemi 93,4 93,4
Satakunta 95,7 94,4
Savonlinna  91,3
Tampere 98,8 
Turku 107,3 99,4

USKO AINOASTAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh (09) 452 5721

www.espoonsotaveteraanit.fi 
Toimisto on avoinna ma–to klo 9–14.

Kuoron harjoitukset ovat perjantaisin klo 16.00-18.30 Tapiolan 
palvelukeskus, Länsituulentie 1.
Lentopallo: Tapiolan palloiluhalli maanantaisin ja torstaisin 
10.00-11.30, Riitta Raukko. 

Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuukausia 
lukuun ottamatta. Lisäksi keväällä ja syksyllä järjestetään 
ulkoilutapahtumia.

SYYSKUU
Ma 11.9. klo 14.15, Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa 
Turvallisuuskouluttaja Ilari Parisaari:
Kokonaisturvallisuus
Ti 12.9. klo 12.30, Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa. KI
Ma 18.9. klo 14.15, Kommodori Vesa Tuominen: 
Rannikkoprikaati tänään
Ma 25.9. klo 14.15, FT Maritta Pohls: Sotavuodet äitien ja 
tyttärien kertomana: pelkoa, odotusta ja selviytymistä
To 28.9. Syystalkoot Palstarinteellä ja Pohjoisen toimintajaoston 
syyskokous. Hoitokunta ja PT

LOKAKUU
Ma 2.10. klo 14.15, Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa 
Tiedotusjohtaja Jouni Mölsä: Hakkerointi
Ma 2.10. klo 15.30, Sisarilta TPK:ssa. Muistamme 
poisnukkuneita sisaria. Pastori Aarne Laasonen puhuu ja soittaa 
sahaa. Kahvitarjoilu. NA
Pe 6.10. Syysretki Gumbostrandin taidekeskukseen  Sipooseen. 
Tutustutaan paikan historiaan ja taidenäyttelyyn. Lohikeittolounas. 
Lähtö Tapiola Gardenin edestä klo 11.00. Ilmoittautumiset 27.9. 
mennessä Liisa Sihtola puh. 0500 801 510 osallistumismaksu 10€/
henkilö. NA
Ma 9.10. klo 14.15, Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa 
VTT Juhani Mäkelä: Hiljainen hälytys – Yhteiskunnallisen 
turvallisuuden tila 2017

Ti 10.10. klo 12.30, Veteraanitapaaminen SYYSKOKOUS 
Palvelukeskuksessa. KI
Ma 16.10. klo 13.00, Tapiolan Kulttuurikeskuksessa yhteistyössä 
Risto Ryti seuran kanssa. Kesto
2,5 h: Suomen tulevat presidentit 1917-1918. Itsenäisyyden 
kriittiset murrosvuodet valtiollisen johtamisen kouluna ja 
näköalapaikkana. Katso erillinen ilmoitus!
Ma 23.10. klo 14.15, Ministeri Jaakko Iloniemi: Nousevan 
populismin merkitys
Ma 30.10. klo 14.15, Kaupunginvaltuutettu Kristiina Mustakallio: 
Espoon sosiaali- ja terveydenhoito uudessa sote-mallissa
Ma 30.10. klo 15.30 Naisjaoston SYYSKOKOUS Tapiolan 
palvelukeskuksessa, Länsituulentie 1

MARRASKUU
Ma 6.11. klo 14.15, FL Erkki Fredrikson: Aseiden kätkijöitä ja 
heidän ilmiantajiaan
Ma 13.11. klo 14.14, Dosentti Samuli Ripatti: Suomalainen 
genomi yhdistää ja erottelee
Ti 14.11. klo 12.30 VeteraanitapaaminenPalvelukeskuksessa. KI
Ma 20.11. klo 14.30, Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokous. 
Katso erillinen ilmoitus!
Ma 27.11. klo 14.15, Osakesäästäjien toiminnanjohtaja Jaakko 
Ravald. Mihin seniorin kannattaa sijoittaa?  
Ma 27.11. – 2.12. Espoon Sotaveteraanit ry:n joulumyyjäiset 
Kauppakeskus AINOA M-kerros klo 10-18. Myynnissä 
itsenäisyyspäivän kynttilöitä, joulukortteja jne. (M-kerroksessa 
mm. Stockmann herkku, K-market ja Apteekki)

JOULUKUU
Ke 6.12. klo 11.30, Itsenäisyyspäivä, seppelten lasku, 
kaksikielinen sanajumalapalvelus, kahvit klo 13.00, juhla klo 
14.00. KI
Ti 12.12. klo 12.30, Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa
Ma 18.12. klo 14.30, Naisjaoston järjestämä puurojuhla Tapiolan 
palvelukeskuksessa

KI = Kirkkonummi, NA = Naisjaosto, PT = Pohjoinen 
toimintajaosto, SO = Sosiaalijaosto

TOIMINTARYHMÄT

TOIMINTAKALENTERI

KUTSU
Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokoukseen

Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokous pidetään 
maanantaina 20.11.2017 klo 14.30

Tapiolan palvelukeskus, Länsituulentie 1, 3. krs.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä syyskokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat ja mahdollisesti jäsenten 
vähintään neljä viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat. 

Mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen sekä ansio- ja kunniamerkkien jako.

Henkilöllisyystodistus mukaan.

Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen kokouksen alkua.

Hallitus
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry

Espoon Sotaveteraanit ry:n naisjaos-
ton perinteinen kevätretki tehtiin tänä 
vuonna Hietaniemen hautausmaan tai-
teilijakukkulalle. Vaikka sää oli viileä 
ja pilvinen jaksoimme innostuneena 
kuunnella Aulikki Akaan-Penttilän mie-
lenkiintoista ja asiantuntevaa opastusta 
kulttuurihistoriamme merkkihenkilöistä. 

Hautakivet sinällään ovat taideteoksia, 
jotka usein ilmentävät henkilön taiteellista 
persoonaa. Monessa haudassa on joko 
mies tai vaimo odottamassa vielä elävää 
kuuluisaa puolisoaan, jolla on oikeus tulla 
haudatuksi taiteilijakukkulalle. Alue on 
yllättävän pieni ja sinne ei enää mahdu 
uusia hautoja. 

Tämän antoisan retken jälkeen söimme 
herkullisen lounaan ravintola Perhossa. 
Kotimatkalla osa meistä kävi vielä vii-
meisellä tervehdyksellä vasta kuolleen 
presidentti Mauno Koiviston haudalla.

Kuva ja teksti Liisa Sihtola

Espoon Sotaveteraanit ry:n 
naisjaoston kevätretki

Espoon Sotaveteraanit ry:n 
joulumyyjäiset

27.11.-2.12. Kauppakeskus AINOA M-taso klo 10-18
Myynnissä mm. itsenäisyyspäivän kynttilöitä ja joulukortteja

(M-kerroksessa mm. Stockmann herkku, K-market ja Apteekki)
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry

KUTSU
Sotaveteraaniliiton juhlavuoden 
seppeleenlasku Espoossa 29.9. klo 11.00 
Tuomiokirkon sanakarihaudoilla

OHJELMA
Alkuvirsi
Hartaus
Seppeleenlasku
Veteraanin puhe
Nuoren puhe
Sillanpään marssilaulu
Asuna on tumma puku ja isot kunniamerkit. 
Tilaisuuden jälkeen nautitaan keittolounas seu-
rakuntasalissa.
Kuljetukset
Bussi Tapiola Gardenilta klo 10.15
Liikunta- ja ruokarajoitteet ilmoittautumisen 
yhteydessä
Ilmoittautumiset 
Kristiina Haukilahdelle 21.9. mennessä 
(ma-to klo 9-14) toimistoon (09) 452 5721
Espoon ja Kauniaisten sotaveteraanit 
TERVETULOA

ANNI BLOMQVIST – LASSE MÅRTENSON
Seppo Parkkinen – Maija Vilkkumaa
MYRSKYLUODON MAIJA 
Kotimainen suurmusikaali 
torstaina 9.11. klo 13
Myrskyluodon Maija juhlistaa sekä 50-vuotias-
ta teatteritaloa että Suomen 100-vuotista itse-
näisyyttä.
Myrskyluodon Maija kuvaa suomalaisen naisen 
elämää ja itsenäistymistä 1800-luvun Ahvenan-
maalla, Myrskyluodon saarella.
Lasse Mårtensonin unohtumaton musiikki 
kuullaan nyt ensimmäistä kertaa näyttämöllä.
HINTA: 75 € eläkeläisiltä ja sotaveteraaneilta.
Varaukset viimeistään 9.10. 
Eeva Kalin 040-756 82 19

Tapiola Sinfoniettan iltapäiväkonsertti 
torstaina 16.11. klo 14.00

ARKTISIA SÄVELIÄ, 
kapellimestari Anna-Maria Helsing

Hinta: 
Tammenlehväveteraanit 16 €, 
eläkeläiset 18 €, 
sis. leivoskahvit

Varaukset viimeistään 27.10., 
Anna-Liisa Laurila 050 563 7799

Syksyn 2017 maanantaiesitelmät Tapiolan palve-
lukeskuksessa 14.15

11.9. Turvallisuuskouluttaja Ilari Parisaari, Koko-
naisturvallisuus
18.9. Kommodori Vesa Tuominen:, Rannikkoprikaati 
tänään
25.9. FT Maritta Pohls: Sotavuodet äitien ja tyttärien 
kertomana: pelkoa, odotusta ja selviytymistä
2.10 Tiedotusjohtaja Jouni Mölsä, Hakkerointi
9.10 VTT Juhani Mäkelä: Hiljainen hälytys – Yh-
teiskunnallisen turvallisuuden tila 2017
16.10 Tapiolan Kulttuurikeskuksessa klo 13 yhteis-
työssä Risto Ryti seuran kanssa. Kesto 2,5 h, Suomen 
tulevat presidentit 1917-1919. Itsenäisyyden kriittiset 
murrosvuodet valtiollisen johtamisen kouluna ja 
näköalapaikkana. Katso erillinen ilmoitus!
23.10. Ministeri Jaakko Iloniemi, Nousevan popu-
lismin merkitys
30.10. Kaupunginvaltuutettu Kristiina Mustakallio, 
Espoon sosiaali- ja terveydenhoito uudessa sote-
mallissa
6.11. FL Erkki Fredrikson, Aseiden kätkijöitä ja 
heidän ilmiantajiaan
13.11. Dosentti Samuli Ripatti, Suomalainen genomi 
yhdistää ja erottelee
20.11. SYYSKOKOUS
27.11. Osakesäästäjien toiminnanjohtaja Jaakko 
Ravald. Mihin seniorin kannattaa sijoittaa? 
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry

Espoon kaupungin palvelut tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2017    

Espoon sosiaali- ja terveystoimi, veteraanipalvelut, PL 2311, 02070 Espoon kaupunki
Kuntosuunnittelijat, puh. (09) 816 42380, ma - to klo 12.00-13.00
 
Palvelut: Maksuton poliklinikkakäynti Jorvin ja Oma lääkärisi Iso Omenassa, avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain, 6 
kertaa vuodessa jalkahoitoa á 45 €, silmälasien hankintaan 100 €/vuosi, ilmainen hammashoito, maksuvapaus terveyskes-
kus maksuista, maksuton joukkoliikenne, kaupungin uimahallien ja kuntosalien maksuton käyttö, ilmaiset parkkipaikat 
määrätyillä alueilla.  

Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero.  

Kotihoitopalvelut: Valtion vuoden 2017 talousarvioon on varattu määräraha sotaveteraanien kotona selviytymisen 
tukemiseksi. Espoossa määräraha osoitetaan mm. siivous- ja ikkunanpesupalveluun sekä esim. lumi- tms. pihatöiden 
teettämiseen. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kotihoitoyksikkö lähettää hakulomakkeet ja ohjeet kotiosoitteella 
jokaiselle valtion rahoitettavaan tukeen oikeutetulle.
Lisätietoja arkisin puh. (09) 816 33 333 klo 9.00-15.00.

Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2017   

Kuntoutusneuvoja Pertti Sirén, puh. 044 030 3142, myös maksusitoumusten käytön puhelinneuvonta.
Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 5 B 13, 02210 ESPOO puh. 050 593 3751  

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 sosiaalijaoston ra-
hastonhoitajalle Helena Luukkoselle ylempänä annettuun osoitteeseen.
Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta 10%:ia.

Lääkekorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2017 jaetaan niiden RS, RP ja MR 
veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2017 aikana lääkkeistä maksetun oma-
vastuun täyttyneen.   

Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!  

Siivous- ym. avustajatoiminta

RS, RP, MR: Kun veteraani on käyttänyt kokonaan Espoon kaupungin välittämät, valtion myöntämät   
kotona selviytymiseen tarkoitetut tuet, voivat Espoossa ja Kauniaisissa asuvat veteraanijäsenemme
saada 4 kpl/vuosi yhdistyksen samaan tarkoitukseen myönnettäviä 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia.

Puolisojäsenet (PJ): saavat 4 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai hierontoi-
hin.

Perheen leskijäsenet (PLJ): saavat 10 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi oman harkintansa 
mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin tai hierontoihin.

Tilaukset: Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721, ma - to klo 9.00–14.00.
Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n yhteystiedot löydät piirin sivulta!
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Risto Ryti-seura ja Espoon Sotavete-
raanit ry järjestävät Espoon Kulttuu-
rikeskuksen Louhisalissa lokakuun 
16. päivänä klo 13–15.30 seminaa-
rin Suomen tulevista presidenteistä 
vuosina 1917–1919 - Itsenäistymisen 
kriittisinä murrosvuosina, valtiollisen 
johtamisen kouluna ja näköalapaikka-
na. Seminaari on osa Suomi 100-juh-
lavuotta. Tilaisuus on yleisölle avoin 
ja maksuton. 

Seminaarissa paneudutaan vuosien 
1917–1919, Suomen itsenäistymisen 
ensimmäisten vuosien merkitykseen 
Suomen myöhemmälle historialle, eri-
tyisesti tulevien presidenttien ajattelulle 
ja toiminnalle. Jokainen presidentti Ståhl-
bergistä Kekkoseen oli näköalapaikalla 
tai koki vähintään jotain dramaattista 
noina vuosina. 

Seminaarin yhtenä taustana on Risto 
Ryti-seura vuonna 2014 julkaisema kirja 
Presidentti johtaa. Siinä alan johtavat tut-
kijat analysoivat presidenttien johtamista. 
Itsenäistymisen ensimmäiset vuodet eivät 
olleet siinä erityisasemassa. 

Kirjan kysymyksenasettelu on tämän 
Espoossa järjestettävän seminaarin yksi 
perusta. Tarkoituksena on jatkaa valtio-
johtamisen teemaa ja paneutua siihen, 
kuinka Suomen tulevien presidenttien 
rooli, asema ja kokemukset helmikuun 
vallankumouksen 1917 ja heinäkuun 1919 
hallitusmuodon vahvistamisen välisenä 
aikana vaikuttivat heidän toimintaansa ja 
tulkintaansa valtiollisesta johtamisesta. 
Nuo Suomen itsenäistymisen kaksi ja 
puoli vuotta ovat Suomen historian dra-

maattisimpia. Monet tuolloin valtiollisiin 
johtotehtäviin nousseet henkilöt olivat 
luoneet merkittävän uran jo aikaisemmin, 
mutta jotkut aloittivat vasta uraansa ja ko-
kivat jotain järisyttävää. Riippumatta siitä, 
mikä rooli heillä oli Suomen itsenäisty-
misen ensimmäisinä vuosina Suomen 
valtiollisessa johdossa, noiden vuosien 
kokemukset ja muistot eivät ole voineet 
unohtua. Pohdimme sitä, millaiset jäljet 
Suomen itsenäistymisen aamunkoitosta 
jäi Suomen tuleville presidenteille. Mitä 
he oppivat siitä?

Presidentit Svinhufvud ja Mannerheim 
toimivat vuosina 1917–1919 jo valtio-
johtajina, valtion päämiehinä. Paasikivi 
oli Svinhufvudin oikea käsi, käytännössä 
pääministeri. Kallio toimi senaattorina, 
nykytermein ministerinä, Relander oli 
eduskunnan puhemies ja Ståhlberg toimi 
Suomen hallitusmuodon valmistelleen 
komitean puheenjohtajana. Hänet valittiin 
Suomen ensimmäiseksi presidentiksi. 
Nuorempaan polveen kuulunut Ryti tuli 
kansanedustajaksi. Tätä ennen hän oli 
toiminut Suomen rikkaimpiin miehiin 
kuuluneen Alfred Kordelinin asianaja-
jana ja joutui kokemaan Kordelinin 
traagisen murhan. Kekkonen osallistui 
nuorena 18-vuotiaana sisällissotaan va-
paaehtoisena.  

Seminaarissa kuullaan lyhyet luon-
nehdinnat kustakin presidentistä - Ståhl-
bergista Kekkoseen. Professori Jukka 
Kekkonen käsittelee presidentti Ståhl-
bergiä, VTT Erkki Vasara presidentti 
Relanderia, professori Martti Häikiö 
presidentti Svinhufvudia, FT Tytti Iso-

hookana-Asunmaa presidentti Kalliota, 
dosentti Seppo Tiihonen presidentti Rytiä, 
yleisesikuntaeversti, VTT Pekka Visuri 
presidentti Mannerheimia, dosentti Seppo 
Tiihonen presidentti J.K. Paasikiveä ja 
VTT Timo Tuikka presidentti Kekkos-
ta. Unto Hämäläinen toimii tilaisuuden 
juontajana.

Espoon Sotaveteraanit ry:n Valistus-
jaosto on toiminut pitkään järjestäen 
kunkin vuoden aikana n. 25 esitelmää 
koskien maanpuolustusta, sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa ja yhteiskunnallisia 
aiheita. Esitelmöitsijät ovat olleet yh-
teiskunnan huippuja. Nämä maanantai-
iltapäivin pidetyt esitelmät ovat olleet 
hyvin suosittuja ja kuulijoita on ollut 
veteraaniyhteisöstä ja lähipiiristä keski-
määrin 80-90 henkeä.

Toivottavasti tämä seminaarikokonai-
suus 2.5 tunnin aikana on paitsi tietori-
kas, niin myös puhutteleva kokonaisuus 
itsenäisyytemme tärkeistä vaiheista ja 
tuo kunniaa näille työnsä tehneille pre-
sidenteille.

www.alco.fi AutoDent Oy Suomen Unipol Oy

Suomi 100 vuotta, kiitoksia veteraanit!

Seminaari: Itsenäistymiset murrosvuodet 1917–1919
Suomen presidenttien valtiollisen 
johtamisen kouluna ja näköalapaikkana
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JOUNI KARENIUS
TYÖNJOHTAJA

Rakennus- ja maalausliike Helkar Oy
Laippatie 9, 00880 Helsinki
info@helkar.fi 

Gsm. +358 50 338 9902
jouni.karenius@helkar.fi 

Attendon Mummola-hoivakodit tarjoavat 
ikäihmisille ja muistisairaille monipuolis-
ta tukea, lyhytaikaista ja ympärivuoro-
kautista hoivaa, seuraa ja virikkeellistä 
toimintaa – sekä omaa rauhaa, omassa 
kodikkaassa huoneessa.

odit tarjoavat 
le monipuolis-
ympärivuoro-
virikkeellistä 

uhaa, omassa 

Hyvän mielen hoivakodit
Attendo Mummolat

Suomen Sotaveteraaniliiton 
60-vuotisjuhla

Juhla pidetään Helsingin Messukeskuksessa 
perjantaina 29.9. klo 13.00. 

Ilmoittautumiset piirin toimistoon 
maanantai-torstai 9.00-12.00, puh. 050 441 4704.

Seppeleenlaskut 29.9.

Sotaveteraaniliitto kunnioittaa sankarivainajia sekä 
Suomen itsenäisyyttä laskemalla havuseppeleen jo-
kaiselle Suomen Sankarihautausmaalle perjantaina 
29.9. klo 11.00. Seppeleenlaskun lisäksi tapahtumissa 
on veteraanin ja nuorten edustajan puhe. 
Toivomme mahdollisimman monen jäsenen saapuvan 
tilaisuuksiin. 
Tumma puku, suuret kunniamerkit.
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Suomen Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlanäyttely on esillä:
Helsinki, Arabianrannan kirjasto 29.8.-10.9.
Espoo, Sellon kirjaston ala-aula 9.10-15.10.
Vantaa, Tikkurilan kirjasto 16.10 - 28.10.
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E. M. Pekkinen Oy
Puh. 09 849 4070

www.empekkinen.fi 

Tekniikan edistämissäätiö TES
www.tekniikanedistamissaatio.fi 

SUOMI 100 V 
KIITOKSIA VETERAANIT

Henki-Fennia
Televisiotie 1, 00240 Helsinki

DSV ROAD OY
Tulkintie 29, 01740 Vantaa

Puh. 020 7388 388
www.fi .dsv.com

Mikromafi a
Kalevankatu 42,00180 Helsinki

Puh. 010 8326 486
www.mikromafi a.fi 

Vacuumservice Sv Oy
Kutomotie 18, 00380 Helsinki

Puh. 09 7745 530
info@vacuumservice.fi 

Painotalo Trinket Oy Hyttitie 4 B, 00700 Helsinki | Puh. (09) 350 90 700 | www.trinket.fi

Joustavaa painopalvelua 
- nopeasti ja edullisesti!

 

 
                 ERIKOISHAMMASTEKNIKON PALVELUT 
                         Iskostie 4, 01600 Vantaa, puh. (09) 563 1500 

Botta toivottaa tervetulleeksi 
juhlavuonna 2017
www.ostrobotnia.com
Museokatu 10

Herttoniemen Seurakunta

Sun Chemical Oy

AUS-Sähkö Oy
Kirvestie 29, 00760 Helsinki

Puh. 0400-502498

Personal Fysio
Caloniuksenkatu 7 B 21, 00100 HELSINKI

puh. 040 536 5409
sari.mikkola@personalfysio.com, www.personalfysio.com
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Vänrikki 

Mielosen 
probleema

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Sopivan varovaisesti rollaattorilla kurvaillen 
pääsen lasitetun ja lämmitetyn parvekkeen 
korituoliin istumaan ja nuuskimaan, onko 
jo syksyn merkkejä näkyvissä ja eipä ole, 
siispä mielipuuhani pariin ja katselemaan 
vanhoja valokuviani viime vuosisadan al-
kupuolelta.

Käteni tarttuu alkusyksyiseen kaupunkiku-
vaan Helsingistä. En vain osaa paikallistaa 
enää sitä. Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. 
Jälleen tarvitsen apuanne, sillä mistä tämä 
kuva on otettu?
 

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin 
piirin toimistoon 30.10. mennessä osoitteella 
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, Man-
nerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Arvomme 
oikein vastanneiden kesken lahjakortit.  

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 2/2017 olleiden 
pähkinöiden osalta seuraavia; Sudokussa 
Tuulikki Orelmaa  ja Mielosen osalta Hel-
miriitta Honkasta (Espoo), jolta saimmekin 
seikkaperäisen vastauksen . Kuva oli Alek-
santerinkadun keskikohdalta vuosisadan 
vaihteessa.
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* Vastaava toimittaja:
 Kari Kuusela, puh. 0400 157 158
 kari.kuusela@wiking.  

Kuolleet ja osoitteenmuutokset ilmoitettava piirisihteerille 
puh. 050 441 4704 tai piirisihteeri.hssvp@kolumbus.  

* Toimitus:
 Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki
 
* Pankkiyhteys:
 IBAN FI81 1238 3000 2272 37

ISSN 1237-3583 painettu
ISSN 2341-6955 verkkojulkaisu

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANI
Julkaisija Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry, 

www.sotaveteraanipiirihelsinki.  , facebook.com/hssvp

* Ilmoitusmyynti:
 T:mi Veli Matti Wilska
 puh. 040 735 7531

* Sivunvalmistus:
 Kirkkonummen Sanomat Oy

* Paino:
 Newprint, Loimaa

Lehden ilmestyminen 2017:
nro 4 viikko 47 (aineisto 30.10. mennessä)

Elää tätä päivää,

VUOKRA-ASUNTOJA

S Ä Ä T I Ö
S V Ä R D
L O T T A

ajan hengessä.

LOTTAMUSEO

KUNTOUTUSTA

www.lottasaatio.fi www.lottamuseo.fi

AVUSTUSTOIMINTAA
 

Tarjoamme veteraaneille 

laitos-, päivä- ja 
avokuntoutusta. 

 

Tervetuloa Oulunkylän 
kuntoutussairaalaan! 

Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki 
Puh. (09) 752 712                                      www.okks.fi 
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Sotaveteraaniliitto kunnioittaa sankarivainajia sekä Suomen 
itsenäisyyttä laskemalla havuseppeleen jokaiselle Suomen 
Sankarihautausmaalle perjantaina 29.9. klo 11.00. Seppeleen-
laskun lisäksi tapahtumissa on veteraanin ja nuorten edustajan 
puhe. Toivomme mahdollisimman monen jäsenen saapuvan 
tilaisuuksiin. Piirin alueella lasketaan seppeleet seuraavasti:

Helsinki 
Hietaniemen hautausmaa
Kulosaaren hautausmaa (Leposaari)
Lauttasaaren hautausmaa
Malmin hautausmaa
Haagan hautausmaa (Sankaritie 4)
Munkkiniemi (Gert Skytten puisto)

Espoo
Tuomiokirkon sankarihautausmaa

Vantaa
Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa

Muut
Juutalainen hautausmaa
Helsingin islamilainen hautausmaa

Viro
Metsäkalmistu

USA
Bryant-puisto

Suomen Sotaveteraaniliiton 
60-vuotisjuhla
Juhla pidetään Helsingin Messukeskuksessa 
perjantaina 29.9. klo 13.00. 
Ilmoittautumiset piirin toimistoon maanantai-torstai 
9.00-12.00, puh. 0504414704

Suomen Sotaveteraaniliiton 60-vuotis-
tapahtumat perjantaina 29.9.
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