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Liikkuminen on tärkeää kai-
kille, mutta aivan erityisen 

tärkeää se on silloin, kun ikää 
on jo ehtinyt kertyä. 

– Jokainen voi tehdä 
jotakin. Pienikin aktiivisuuden 
lisääminen on hyvästä, ja 
lihasvoimia voi harjoituttaa 
missä tahansa iässä, kertoo 
Stellan vastaava fysiotera-
peutti Anu Ravanne.

Jos liikkumisessa on haas-
teita tai kaipaa apua liikunnan 
aloittamiseen, kannattaa 

pyytää Stellan fysioterapeutti 
kotikäynnille. Se onnistuu hel-
posti ilman lääkärin lähetettä. 

– Kotona tehtävässä 
fysioterapiassa pystymme 
hyödyntämään kodin ominai-
suudet helposti ja ottamaan 
ne huomioon itsenäisen 
harjoittelun suunnittelussa. 
Silloin aktiivisuudesta tulee 
luonnollisempi osa arkea. Me 
hoidamme ihmisen toiminta-
kykyä ja kotona pärjäämistä 
kokonaisuutena, Anu sanoo. 

Fysioterapia helposti kotiin:  
”Jokainen voi tehdä jotakin”

 Fysioterapeutin kotikäynti pääkaupunkiseudulla  
94 €/h. Kela-korvaus lääkärin lähetteellä.

Tilaa fysioterapeutti kotikäynnille 

010 633 8585  
tai stella.fi

Terveyspalvelut Kotihoito Turvapuhelin Kotisiivous

ILMOITUS



Vielä kerran
Olen vuosien varrella pääkirjoituksissani tuonut esille huoleni veteraanien 
kotona asumista tukevien palveluiden epätasa-arvoisuudesta. Kuntien tapa ja 
aktiivisuus hoitaa kunniakansalaistemme asioita on vaikuttanut ratkaisevasti 
palvelutasoon.
Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muutos tulee voimaan 
1.11.2019. Muutoksen myötä kotona asumista tukevat palvelut tulevat 
veteraaneille lakisääteiseksi. Tämän jälkeen sotaveteraanien ja sotainvalidien 
kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. Helsinki teki 
kotihoidon palveluiden osalta päätöksen, että ne ovat veteraaneille maksuttomia 
jo 1.9.2019 lukien.
Itsenäisyytemme puolesta raskaimman taakan kantaneet sotaveteraanit ovat 
vanhusväestön erityisryhmä. Välillä tuntuu, että veteraanien erityisasema 
unohtuu. Valitettavan usein palvelut suunnitellaan ja jopa toteutetaan samoin kuin 
vanhusväestön palvelut yleensä. Erityisasema korostuu tunnuksen omaaville 
veteraaneille rakennetun laajan etuuslainsäädännön myötä. Valtion ottama vastuu 
tarvittavien palveluiden rahoituksesta korostaa tätä erityisasemaa. Veteraanien 
erityisasema on huomioitava nyt ja niin kauan kun heitä on joukossamme. 
Veteraanien kokonaisvaltaiset palvelut eivät siis ole poissa kuntien sosiaali- ja 
terveydenhuollon määrärahoista, vaan valtio takaa nämä palvelut lainsäädännön 
kautta ja on näin varmistanut tarvittavan rahoituksen.
Keskeistä tässä työssä on veteraaneille tehtävä palvelutarpeen arviointi ja sen 
mukaisesti laadittu tarpeita vastaava palvelussuunnitelma. Jotta veteraanit 
todella saisivat tarvitsemansa tuen ja palvelut, on arviointi tehtävä veteraanin 
kotona ja mahdollisesti omaisen läsnä ollessa.

Piiri on jäseniään varten
Sotaveteraanipiiri on perustettu varsinaisia jäseniään varten. Toiminnan pitää 
kohdistua jäsenistön hyväksi. Kun tunnuksen omaavien jäsenten edunvalvonta 
on saatu kohtuulliselle tasolle, tulevassa toiminnassa korostuu puolisoiden ja 
leskien tarvitsema tuki.  Piirin sosiaalineuvojaan otetaan päivittäin yhteyttä, 
miten leskien kotona asumista voidaan tukea. On selvää että pelkästään 
vanhuspalvelulaki ei tuo tähän asiaan ratkaisua. Kuntien kyky hoitaa tätä asiaa 
vaihtelee paljon. Puolisoiden ja leskien tukiasia on Sotaveteraaniliiton seuraava 
haaste. Tähän asiaan on löydettävä yhteinen ratkaisu. Paikallisella tasolla asiaa 
hoidetaan suoraan kuntien kanssa. Liiton on kuitenkin kannettava päävastuu 
edunvalvonnasta ja etsittävä asiaan toimivia ratkaisuja. 

Katse myös perinneaikaan
Veteraanien lukumäärä vähenee voimakkaasti. Veteraaniaikaa seuraa 
lähivuosina vääjäämättä perinneaika. Perinteiden vaaliminen jää perustettavien 
perinnejärjestöjen tehtäväksi. Nykyisten 
veteraanijärjestöjen tehtävänä on luoda 
edellytykset tuleville perinnejärjestöille ja 
tarvittaessa tukea toiminnan käynnistymistä. 
Perinneaikaan siirtymisen valmistelut 
on tehtävä veteraanijärjestöjen hyvällä 
yhteistyöllä. Tulevat vastuunkantajat on 
löydettävä riittävän ajoissa ja heidät on 
sitoutettava toimimaan koko kansakunnan 
yhteisen omaisuuden hyväksi.

Toiminnanjohtaja
Rauno Loukkola
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Piirissä tapahtunutta

Kevään viimeisen illanvieton ohjelmistossa oli 6. toukokuuta Etelä-Suomen Maanpuolustussoittokunnan konsertti. Soitto-
kunnan marssipainotteinen ohjelmisto oli jäsenistön mieleen

Kaatuneiden muistopäivänä sunnuntaina 19. toukokuuta kunnioitettiin sankarihaudoilla sodissa kaatuneiden muistoa seppe-
leenlaskulla. Hietaniemessä seppeleen laski tasavallan presidentti Sauli Niinistö
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Kaatuneiden muistopäivänä puolustusvoimien edustaja kommodori Vesa Tuominen laski seppeleen Malmin hautausmaan 
Pro Patria -muistopaadelle

Maanantaina 27. toukokuuta vietettiin Oulunkylän Sotaveteraanitaloilla haikeamielinen kahvitilaisuus. Pitkään taloja ja asuk-
kaita palvelleet terveydenhoitajana Anneli Markula ja talonmies Olof Åhlfors hyvästeltiin eläkkeelle.
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Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö järjesti muistotilaisuuden Mannerheimin ratsastajapatsaalla 4. kesäkuuta. 
Juhlapuheen piti perinnesäätiön puheenjohtaja kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola. Hän laski seppeleen yhdessä säätiön halli-
tuksen jäsenen Vera von Fersenin ja Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Haukilahden kanssa.

Merivoimien vuosipäivää vietettiin 9. heinäkuuta Helsingin Eteläsatamassa. Merivoimien komentaja lippueamiraali Jori Harju 
oli kutsunut sotaveteraaneja kunniavieraina. Komentajan kanssa maljaa kohottavat kuvassa vasemmalta sotaveteraanit Jorma 
Kuokkanen, Erkki Merikallio, Osman Abdrahim ja Kaarlo Martikainen. Kuva Helmi Saarela MeriSK
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Uudenmaan Aluetoimisto, Vantaan kaupunki ja Finnairin lentävä henkilöstö järjestivät 1. elokuuta sotiemme veteraaneille, 
puolisoille ja leskille rosvopaistitapahtuman. Paikalle oli saapunut lähes 400 henkeä. Tilaisuuden aluksi laulettiin Kaartin 
Soittokunnan säestämänä Sillanpään marssilaulu.
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Sunnuntaina 25.8. Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien kilta kokoontui Käpylän Taivaskalliolle kunnioittamaan 
sotilaspoikien ja pikkulottien työtä sotiemme aikana. Killan puheenjohtaja Hannu Saloniemi piti tilaisuudessa puheen ja laski 
muistokivelle kukat. Killan lippulla oli Olli Sorvettula ja kunniavartiossa Heikki Hälikkä (kasvot lipun takana) ja Kaarlo 
Männistö.
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Veteraanien parissa oppii
Sotaveteraanipiirin hallituksen jäsen 

Karoliina Pousi opiskelee Helsingin 
Yliopistossa oikeustieteitä sekä Maan-
puolustuskorkeakoulussa turvallisuus-
politiikkaa. Hän haki haastattelemalla 
kahta sotaveteraania vastauksia kysy-
myksiin: Miltä tuntuu joutua nuorena 
sotaan ja mitä ohjenuoria veteraanit 
voisivat antaa tämän päivän nuorille. 
Karoliina tuli mukaan veteraanitoi-
mintaan 2017 tehtyjen veteraanivie-
railujen myötä. 

Kun kutsu käy, on oltava 
valmis

Juhani Pesonen syntyi vuonna 1928 
ja hän varttui isänmaallisessa kodissa. 
Hänen isänsä oli saanut Vapaussodassa 
luodin keuhkonsa läpi ja hän kantoi tätä 
”kunniamerkkiä” mukanaan elämänsä 
loppuun asti. Lapset kasvatettiin isän-
maallisuuteen ja sen kaavoihin jo pienestä 
pitäen. Partion harrastaminen olikin Pe-
soselle luonnollinen valinta.

Vuonna 1940 hän liittyi suojeluskun-
tapoikiin, jotka myöhemmin nimettiin 
sotilaspojiksi. Helsingin pommituksissa 
helmikuussa 1944 Pesonen havahtui 
kuitenkin toden teolla siihen, mitä so-
ta todellisuudessa oli. Hänen kotinsa 

pihalle tippui sarjapommeja ja vastak-
kainen talo sai täysosuman. Heidän 
talonsa kaikki ikkunat menivät rikki ja 
ulkona oli paukkupakkanen. Mikään ei 
kuitenkaan sammuttanut nuoren pojan 
intoa antaa omaa panostaan isänmaan 
eteen. Muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta Pesosen koululuokan pojat 
ilmoittautuivat ilmatorjuntajoukkoihin. 
Se oli luonnollinen valinta, enemmän 
sääntö kuin poikkeus.

Pesonen muistaa talvisodan alun varsin 
elävästi, sillä hän oli tekemässä mate-
matiikan koetta hälytyssireenin alka-
essa soimaan. Pesonen oli jopa hieman 
huojentunut, sillä koe oli keskeytettävä. 
Nuoren pojan ensimmäinen ajatus oli: 
”vihdoinkin tapahtuu jotakin jännit-
tävää!”. Jatkosodan alku oli edelleen 
nuorelle mielelle jännittävää ja hän pääsi 
lähetiksi autokomppanian kasarmille. Hän 
pääsi toimimaan sellaisten henkilöiden 
kanssa, jotka olivat jo olleet rintamalla. 
Lähettinä toimiminen oli oiva johdatus 
sotilaalliseen maailmaan ja tehtävissä 

Jatkuu sivulla 10

Juhani Pesonen oli piirin puheenjohtajana 2009 - 2012

Nuoren pojat IT-tykillä



10 

tarttui rintamalta tulleilta tietynlainen so-
takarskius. Kaukana rintaman takanakin 
saattoi aistia rintamaterveiset.

Pesosen mukaan kaikki jakoivat saman 
ajatusmaailman, jota ”kaunis on kuolla, 
kun joukkosi eessä urhona kaadut” oli 
oiva tiivistys. Saman opin avulla siel-
tä selvittiin. Pesonen oppi toimimaan 
tehtävissään pieni pilke silmäkulmassa, 
sotilaallisella huumorilla varustettuna ja 
samastui valtavasti muuhun, häntä hieman 
vanhempaan sotaporukkaan.

Pesonen näkee kansakunnan elineh-
doksi nimenomaan isänmaallisen mielen 
kasvattamisen ja sen säilyttämisen sekä 
valmiuksien luomisen. Hän ilmaisee huo-
lensa sitä kohtaan, mistä isänmaalliseen 
ajatteluun riittää mahdollisuuksia, kun 
hyvinvointiyhteiskunnassa ihmisten ajasta 
kilpailee loputon määrä mahdollisuuksia. 
Isänmaalliset ajatukset hukkuvat nykypäi-
vänä helposti kaiken muun alle. Pesosen 
mukaan vallassa olevan sukupolven 
velvollisuus on välittää isänmaallisuuden 
sanoma eteenpäin. Jokainen aikakau-
si luo siihen omat haasteensa, mutta 
myös mahdollisuutensa. Onkin meidän 
aikamme keskittyä aikakautemme mah-
dollisuuksiin, ei sen haasteisiin. Pesosen 
mukaan kehitykseen tulee myös suhtautua 
terveellä kriittisyydellä. Hänen ydinaja-

tuksenaan on se, että kutsun käydessä 
on oltava valmis. Valmiuksien luominen 
on koko kansakunnan elinehto. Pelkkä 
valmius ei kuitenkaan riitä, vaan on oltava 
valmis myös suuriin uhrauksiin.

Muistutuksena meille nuoremmille hän 
mainitsi sen, että läheskään kaikki vete-
raanit eivät ole hyväosaisia. Meidän tulee 
huolehtia siitä, että jokainen veteraani 
saa ansaitsemansa hoivan asemastaan ja 
taloudellisesta tilanteestaan riippumatta. 
Meidän tulee käsittää se, että veteraa-
nien hoivaaminen on sukupolvemme 
kunniatehtävä. 

Haasteita kohdatessaan on 
soudettava

Vuonna 1944 Matti Nuorteva oli vasta 
15-vuotias koulupoika, kun tuli tieto, 
että sotakuntoisista miehistä oli pulaa 
ja yli 15-vuotiaiden lukiolaispoikien 
tuli ilmoittautua asepalvelukseen ilma-
torjuntaan. Ilmatorjuntajoukkoja alet-
tiin täydentää lukiolaisilla. Kuuleman 
mukaan Saksassakin nuorista oli saatu 
hyviä kokemuksia, sillä he eivät pelän-
neet taisteluissa ja täyttivät tehtävänsä 
ankarissakin tilanteissa.

Kun venettä soutaa, se kulkee nopeammin kuin virta ja tottelee pe-
rämiehen ohjausta. Nuortevan vuonna 1944 ottama kuva Oulunjoen 
Niskakoskesta.

Nuortevan mielestä on tärkeää säilyttää yhteys luontoon

Jatkoa sivulta 9
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Haastatellessani Nuortevaa hänen ko-
kemuksistaan, kysyin, millaisena hän koki 
sotaan lähtemisen vain 15-vuoden iässä. 
Hänelle se oli kuitenkin itsestäänselvyys: 
”Ilman muuta, ei sitä edes mietitty!”. 
Hyökkäys oli tulossa ja sitä oli tarkoi-
tus torjua niin hyvin kuin kukin omalla 
panoksellaan suinkin pystyi. Nuoresta 
iästä koettiin olevan muutakin hyötyä; 
koululaiset oppivat asioita nopeasti ja 
etuna oli myös se, että heillä ei vielä 
ollut omaa perhettä. Heidän ei tarvinnut 
kantaa huolta omista lapsistaan, olivathan 
he itsekin vielä lapsia. Sen sijaan huoli 
omien vanhempien kohtalosta painoi 
mieltä. Koti, uskonto, isänmaa -ajatus 
oli kuitenkin täysin luonnollinen, eikä 
siitä tingitty.

Jouduimme taisteluun jo kolmante-
na yönä Helsingin suurpommituksia 
torjuttaessa. Aluksi kovan paukkeen 
pelko valtasi Nuortevan mielen ja hänen 
ensimmäinen ajatuksensa oli, ettei hän 
voisi elävänä kotiin selvitä. Hän kuitenkin 
selviytyi sodan julmuuksista elävänä ja 
on tehnyt mittavan elämänuran tutkijana 
ja professorina. Erään yön karmaisevat 
tapahtuvat muuttivat kuitenkin Nuorte-
van koko loppuelämän suunnan. Hänen 
ajatusmaailmaansa muokannut tapahtuma 
sattui, kun suuri vihollisen pommikone 
oli saanut osuman ja lensi Nuortevan 
patterin yli. Nuorteva näki ensimmäistä 
kertaa taistelutilanteessa vihollissotilaita, 
heidän hypätessä laskuvarjoilla palavista 
koneista. Nämä sotilaat kuitenkin taiste-
livat hengestään, eikä heitä voinut enää 
nähdä ainoastaan vaarallisina vihollisina. 
Pommikoneesta hyppäsi ulos viholli-
sen sotilaita myös ilman laskuvarjoja, 
varmaan kuolemaan. Tämä näky piirtyi 
Nuortevan verkkokalvolle ja hän päätti, 
että mikäli hän siitä yöstä selviää ja elää 
aamuun asti, hän ei enää käytä aikaansa 
joutilaisuuteen. Tämä ajatus on pitänyt 
hänet virkeänä aina eläkepäiviin asti.

Toinen kantava ajatus Nuortevan 
aktiivisessa elämässä on ollut se, että 
haasteita kohdatessaan tulee soutaa. Kun 
kohtaa haasteen, soutamalla voi ohjata 
veneen suuntaa, muuten menee virran 
mukana. Kun elämässä tulee vaikeuksia 
vastaan, on siis tehtävä jotakin, eikä 
jäädä virran vietäväksi. Haasteet ovat 
pitkässä juoksussa kasvattavia ja opetta-
via kokemuksia, ikään kuin oppiläksyjä 
tulevaa elämää varten. Hänen ohjeensa 
nuoremmille sukupolville kuuluukin 
seuraavasti: ”Ottakaa haasteet vastaan ja 
soutakaa!”. Hekin, nuorina koulupoikina 
ottivat silloiset haasteet vastaan ja tekivät 
voitavansa.

Nuorteva ilmaisee kuitenkin myös 

huolensa siitä, että suuri osa veteraaneista 
ei ole tähänkään päivään mennessä sel-
vinnyt traumoistaan. Hänen myöhemmän 
elämänsä haasteet ovat auttaneet häntä 
itseään kohtaamaan ja käsittelemään 
traumaattisia kokemuksiaan. Kaikki 
veteraanit eivät kuitenkaan ole olleet 
yhtä onnekkaassa asemassa. Sota-aika 
on jättänyt moniin syviä arpia, joista on 
vaiettu ikiajoiksi. Suuri osa ei ole päässyt 
käsittelemään kohtaamiaan kauheuksia 
koskaan, vaikka kokemuksien työstämi-
selle olisi ollut suuri tarve. Traumaattisten 
kokemusten lakaiseminen maton alle 
on ollut este monen veteraanin onnelli-
suudelle. Traumaattisista kokemuksista 
johtuneet jälkitilat vaivaavat veteraaneja 
vielä tänäkin päivänä.

Mitä me nuoremmat voimme sitten 
tehdä veteraanien onnellisuuden ja elä-

mänlaadun parantamiseksi? Nuortevan 
mielestä monissa veteraaneissa on heidän 
iästään huolimatta vielä virtaa, kunhan he 
pääsevät soutamaan! Tällä hän tarkoittaa 
kuitenkin varsin yksinkertaisia, mutta 
veteraaneille suuria asioita. Tärkeimpänä 
Nuortevalle on ehdottomasti luontoon 
ja ulos pääseminen. Lisäksi hän toivoo 
nuorten olevan apuna ulkoiluseuran lisäk-
si myös esimerkiksi kaupassakäynnissä 
sekä kirjaston kirjojen lainaamisessa ja 
palauttamisessa. Nykyajan tietotekniikan 
hallitseminen on monelle ikäihmiselle 
vaikeaa joten apua tässä tarvitaan, Meiltä 
ei siis vaadita paljon, mutta pienilläkin 
teoilla voimme antaa paljon.

Lupaan soutaa seuraavan aallokon 
osuessa kohdalleni!

Karoliina Pousi

Kuvassa Karoliina viemässä presidentti Niinistön kunniakirjaa sota-
veteraani Kirsti Heinoselle.
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Jalkaväkirykmentti 200:n ensimmäisen pataljoonan sotilaita taistelun jälkeen lepäämässä Säkkijärvel-
lä kesäkuussa 1944. SA-Kuva.

”Suomen vapauden ja Viron 
kunnian puolesta”

Suomen-pojat, viroksi ”Soomepoisid” 
olivat Suomen puolella jatkosodassa 
taistelleita virolaisia vapaaehtoisia. Isän-
maalliset virolaiset olisivat halunneet jo 
vuonna 1939 taistella Suomen tavoin 
Neuvostoliiton miehitystä vastaan, mutta 
sen esti Viron valtiojohdon tekemä yhteis-
työ- ja tukikohtasopimus Neuvostoliiton 
kanssa. 

Kun Saksa oli vuonna 1943 häviä-
mässä sotaansa, se aloitti kutsuntojen 
toimeenpanemisen Virossa. Tarkoituksena 
oli perustaa virolainen yhtymä, joka olisi 
lähetetty taistelemaan Kaukasukselle. 
Virolaiset eivät kuitenkaan tahtoneet 
taistella saksalaisten joukossa kotimaansa 
ulkopuolella. He halusivat taistella Suo-
men vapauden ja Viron kunnian puolesta, 
mutta saada myös sotilaskoulutusta oman 
isänmaansa mahdollista vapautustaistelua 
silmällä pitäen.

Ensimmäiset virolaiset tulivat Suo-
menlahden yli kevättalvella 1943. Heidät 
liitettiin Jalkaväkirykmentti 47:een sen 

III pataljoonaksi. Syksyllä 1943 tuli 
vapaaehtoisia lisää. Kun heidän koulu-
tusvaiheensa päättyi, koko virolaises-
ta vapaaehtoisjoukosta muodostettiin 
Jalkaväkirykmentti 200. Se osallistui 
Kannaksen torjuntataisteluihin aivan etu-
linjassa. He olivat osaltaan toteuttamassa 
suurhyökkäyksen pysäyttämistä, kesän 
1944 ihmettä. Suomen-pojat täyttivät 
miehuullisesti paikkansa. Myös Suomen 
merivoimiin liittyi suuri joukko virolaisia 
vapaaehtoisia. Peräti 10 % laivastomme 
vahvuudesta oli virolaisia. Kaikkiaan 
virolaisia vapaaehtoisia oli puolustusvoi-
missamme 3.350 miestä. Heistä kaatui 
rintamillamme noin 200.

Elokuussa 1944 saksalaiset aloittivat 
vetäytymisensä Puna-armeijan alta myös 
Virossa. Silloin JR 200:n miehet saivat 
palata synnyinmaahansa osallistumaan 
taisteluun Viron kohtalosta. Virolaiset 
siirrettiin Myllypellon asemalta kahdella 
junalla Hankoon. Sieltä 1.752 Suomen-
poikaa siirrettiin aseettomina rahtilaiva 

Warthelandilla Viron Paldiskiin ja Sakuun 
Männikun koulutuskeskukseen. Tilanne 
Virossa oli lähes toivoton. Saksalaiset 
veivät raskaat aseet mukanaan, Puna-
armeijalla oli huikea ylivoima.

Suomen poikien ensimmäinen pa-
taljoona suunnattiin heti maihin tulon 
jälkeen vastahyökkäykseen Tarton rinta-
malla läpipäässeen neuvostodivisioonan 
kylkeen. Tuo divisioona uhkasi jo Tal-
linnaa. Suomen-pojat onnistuivat tässä 
toivottomalta tuntuvassa tehtävässään, 
divisioonan hyökkäys pysähtyi kolmeksi 
viikoksi. Venäläisten ylivoima oli kuiten-
kin niin murskaava, ettei taistelulla ilman 
raskasta aseistusta ja ulkopuolista tukea 
ollut onnistumisen edellytyksiä. Viro 
miehitettiin ja alkoi ankara ajanjakso 
virolaisten elämässä. 

Pian näistä lähes 3.400:sta Suomen-
pojasta on jäljellä vain kiitolliset muistot, 
muistomerkit ja hautakumpujen hautaki-
vet! Tällä hetkellä Virossa on elossa enää 
24 Suomen-poikaa.
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JR 200:n Suomen-poikia kuljettaneet junat purettiin Hangossa 18.8.1944. SA-Kuva.

JR 200:n kenttäjumalanpalvelus ja loppukatselmus pidettiin 18.8.1944 Hangon vanhalla urheilukentäl-
lä. Virolainen majuri J. Peiker ilmoitti vapaaehtoiset everstiluutnantti Eino Kuuselalle ,joka piti miehille 
jäähyväispuheen. Puheen jälkeen kenraaliluutnantti W.E. Tuompo toi Suomen Marsalkan tervehdyksen 
virolaisille vapaaehtoisille. SA-Kuva.
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Paldiskissa paljastettiin 19.8.1999 Suomen-poikien muistomerkki. JR 200:n kotiin paluun 75-muistovuon-
na kokoonnuttiin laskemaan seppeleet muistomerkille. Viisi Suomen-poikaa jaksoi tulla tilaisuuteen, va-
semmalta Jaanus Jahilo, Artus Roopalu, Valdeko Raig, Viktor Preiman ja Lembit Kaselaan. Oikella Suo-
men Viron puolustusasiamies everstiluutnantti Antti Hauvala. Kuva Peeter Langovits

Paikalle olleiden Suomen-poikien lyhyt henkilöhistoria

Lembi Kaselaan t, s. 1924, Suomen armeijaan 13.4.1944. Osallistui torjuntataisteluihin Viipurin-
lahdella ja Vuoksen rintamalla. Palasi Viroon 19.8.1944.

Artur Roopalu, s. 1925. Palveli Saksan armeijassa alikersanttina 1,5 vuotta. Suomen armeijaan 
4.1.1944. Haavoittui 17.4.1944 Jalkalan räjähdyksessä. Osallistui torjuntataisteluihin Viipurinlahdella 
ja Vuoksen rintamalla. Takaisin Viroon 19.8.1944. I pataljoonan mukana Tarton rintaman taisteluihin. 
Vangittiin 1944 ja passitettiin kolmeksi vuodeksi Kolöman vankileirille. Palasi Viroon ja vangittiin uu-
destaan 6.3.1952, tuomittiin 25 vuodeksi pakkotyöhön, mutta Stalinin kuoleman jälkeen armahdettiin 
vuonna 1954

Valdeko Raig, s. 1924, Tartunmaan Suojeluskunnassa, Suomeen 27.1.1944. Osallistui torjuntataiste-
luihin Viipurinlahdella ja Vuoksen rintamalla. Viestikoulutus Jokelassa ja Järvenpäässä. Takaisin Viroon 
19.8.1944, osallistui Vaskjalan taisteluihin.

Viktor Preiman, s. 1924, Narvan Suojeluskunnassa 1941-42. Suomen armeijaan 16.12.1943. Osal-
listui torjuntataisteluihin Viipurinlahdella ja Vuoksen rintamalla. Palasi Viroon 19.8.1944. Metsäveljenä 
vuoteen 1952 asti. Urheilumies, voitti soudun Viron mestaruuden ja työskenteli urheiluvalmentajana.

Jaanus Jahilo, s. 1925, Suomen armeijaan 10.10.1943. Osallistui torjuntataisteluihin Viipurinlahdella 
ja Vuoksen rintamalla. Takaisin Viroon 19.8.1944, vangittiin samana vuonna, vapautui 1951.
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Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirillä 
on kolme ulkomailla olevaa jäsenyhdis-
tystä: Suomalaiset Sotaveteraanit Ame-
rikassa (12 sotaveteraania), Suomalaiset 
Sotaveteraanit Australiassa (9 sotavete-
raania) ja Viron sotaveteraanikerho (24 
Suomen poikaa).

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö 
myönsi Kansallisena veteraanipäivänä 
27.4.2019 seitsemälle Australiassa asu-
valle sotaveteraanille Suomen Valkoisen 
Ruusun I luokan mitalin. Australiassa 
huomionosoitukset toimitti perille Suo-
men suurlähettiläs. Alla yksi kertomus

Piirin kaukaisin jäsenyhdistys 
Australia

Luovutin Tasavallan Presidentin 

myöntämän SVR M 1 kunniamerkin ja 
luovutuskirjan sotaveteraani Aira An-
na Pauliina Laitalalle Estia Healthin 
Knox  eldin lepokodissa Melbournen 
itäpuolella 22.5.2019. Heinäkuussa 100 
vuotta täyttänyt rouva Laitala sanoi, että 
kunniamerkki oli kaunein koru, jonka 
hän on ikinä saanut.

Lepokoti oli valmistautunut mitalitilai-
suuteen suurella huolella. Laitalan tyttäret 
ja tyttärentytär olivat paikalla kuten kaikki 
lepokodin 55 asukastakin. Tilaisuuteen 
osallistui myös mm. Victorian osavaltion 
parlamentin liberaalijäsen Nick Wakeling, 
Australian sotaveteraanien edustaja Ant-
hony Stewart, Suomi-lehden päätoimittaja 
Risto Söder ja Melbournen Suomiseuran 
Jori Tossavainen. 

Isolla TV-ruudulla komeili Suomen 

lippu ja Maammelaulu soi komeasti. 
Lepokodin johtaja Annie Mumford oli 
haastatellut etukäteen rouva Laitalaa 
hänen kokemuksistaan lottana toisen 
maailmansodan aikana. Mumford ker-
toi juhlayleisölle myös Lotta Svärd 
-järjestön historiasta. Lepokoti tarjosi 
kaikille iltapäiväteetä ja runsaasti erilaisia 
leivoksia. 

Johtaja Mumford sanoi minulle, että 
tällaiset tapahtumat ovat erittäin tärkeät 
kaikille lepokodin asukkaille. Mumford 
oli ylpeä myös siitä, että lepokoti oli juuri 
remontoitu. Estia Homesilla on lepoko-
titoimintaa melkein 70 paikkakunnalla 
ympäri Australiaa.

Lars Backström
Suomen Australian suurlähettiläs

Sotaveteraani Aira Laitala tyttäriensä kera.

Huomionosoituksia ulkomailla 
asuville sotaveteraaneille
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Job’d on Maahanmuuttajanuorten 
Helsinki -hankkeen puitteissa syntynyt 
malli, jossa nuorten työn kautta paran-
netaan alueellista hyvinvointia, samalla 
kun tarjotaan ensimmäisiä työkokemuksia 
nuorille. Ensimmäisten työkokemusten 
hankkiminen on nuorille usein haastavaa 
ja Job’d on tarttunut tähän ongelmaan ke-
vyellä keikkatyömallilla, joka on helppo 
sekä työnantajalle että nuorelle työnteki-
jälle. Vuonna 2016 käynnistyneen Job’d-
mallin kautta on luotu uutta työtä n. 45 
000 työtuntia ja tarjottu ensimmäinen 
työkokemus yli tuhannelle nuorelle.

Nuoret työskentelevät erityisesti 
kesäaikaan paljon erilaisissa yleisöta-
pahtumissa, sekä ympärivuotisesti pal-
jon ikäihmisten parissa. Piipahdimme 
elokuisena torstai-päivänä katsomassa 
minkälaista Job’d-nuorten keikkatyö voi 
olla voi olla.

”Bingo!”

Osa Oulunkylän Sotaveteraanitalon 
asukkaista on vielä mökeillä ja muual-
la kesän vietossa, mutta torstaibingon 
vakiporukka istuu jo malttamattomana 
odottelemassa alakerran kerhohuoneella. 
Rauha, Berit, Eine, Anna-Maija, Bertta 

ja Merja sekä porukan nestori, yli sa-
tavuotias Veikko tapaavat joka torstai 
Bingon merkeissä. ”Kiva kun on jotain 
tekemistä ja nuoret jaksavat käydä bingoa 
vetämässä, ei tarvitse seinille puhua,” 
porukka kiittelee hymyssä suin, mutta 
harmittelee samaan hengenvetoon lope-
tetun tiistaikerhon kohtaloa.

”Tuttu tyttö,” huudahtaa Rauha, kun 
Sui,18, viimein saapuu paikalle bingo-
laitetta ja palkintoja kantaen. Vikkelästi 
Sui jakaa osallistujille kupongit ja alkaa 
pyörittää konetta. 

”Bertta 11. Iivari 26. Niilo 47. Gabriel 
51. Otto 66,” Sui artikuloi kuuluvasti ja 
bingoajat ruksivat keskittyneen hiljai-
suuden vallitessa kuponkejaan. ”Bingo!” 
huudahtaa Rauha ensimmäisenä, ja Sui 
ojentaa teepaketin palkinnoksi. Hän on 
käynyt itse valitsemassa ja ostamassa 
palkinnot, ja herkut tuntuvat olevan 
bingoajille mieluisia palkintoja. 

Job’d ja Helsingin Seudun Sotavete-
raanipiiri ovat järjestäneet bingoa Ou-
lunkylässä ja Kettutien palvelutalossa jo 
yli kaksi vuotta. Job’din kautta saadusta 
bingoemännän pestistä on ollut paitsi iloa, 
myös hyötyä, sillä se on auttanut saamaan 
muita töitä, kertoo välivuotta viettävä 
ja koulunkäyntiavustajana toimiva Sui 

bingokierrosten välissä. ”Usein nuoren 
on vaikea saada töitä ja kokemusta, 
mutta bingon kautta sitä kyllä kertyy. 
Lisäksi on tämä kyllä todella helppoa 
ja joustavaa työtä opiskelijan elämään. 
Pystyy ilahduttamaan vanhempia ihmisiä 
ja saamaan itselleenkin hyvän mielen,” 
Sui pohtii.

Teksti ja kuva
Kati Hurme

Viestintäsuunnittelija 
Helsingin kaupunki

Piirin kautta Sinulla on mahdolli-
suus saada nuori seuraksesi, joka käy 
luonasi tarpeesi mukaan. Käyntejä voi 
olla esimerkiksi kerran viikossa noin 
2 - 3 tuntia kerrallaan. Nuoren käydessä 
ulkoillaan, voidaan matkata yhdessä 
eri virkistystilaisuuksiin, juodaan kah-
vit, käydään kaupassa tai ihan vain 
jutellaan ja vaihdetaan kuulumiset. 
Toiminta tapahtuu Sinun ehdoillasi 
ja on Sinulle maksutonta.

Ota yhteyttä sosiaalineuvoja Anni 
Grundströmiin 040 822 3998 tai 
toiminnanjohtaja Rauno Loukkolaan 
050 441 4703.

Bingo meneillään, Sui pyörittää.

Torstaibingo luo kohtaamisia ja 
hyvinvointia Oulunkylässä
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Sotaveteraani, majuri Olli Vuorio 
täyttää tämän lehden ilmestymisen 
aikoihin 6. syyskuuta kunnioitettavat 
100 vuotta. Julkaisemme ohessa hänen 
muisteluihinsa perustuvan jutun, joka 
alun perin ilmestyi Kadettikunnan 
lehdessä Kylkiraudassa 4/2018.

Synnyin Turussa 6. syyskuuta 1919 e1i 
tätä kirjoitettaessa takana on 100 elettyä 
vuolta. Helsinkiin muutimme vuonna 
1922. Punavuoren kansakoulun aloitin 
seitsenvuotiaana vuonna 1925. Vuonna 
1927 sain ensimmäisen kirjani, joka 
on Jalmari Saulin kirjoittama Amiraali 
Spoo  n rumpalipoika. Vuonna 1930 pyrin 
Norssiin - turhaan. Oppikoulun aloitin 
Koulukujan yhteislyseossa. Vanhempieni 
avioero vuonna 1934 oli ensimmäinen 
raju kokemus. Erot oivat siihen aikaan 
hyvin harvinaisia. Jäin kolme vuotta 
nuoremman sisareni Tuijan kanssa äidin 
huomaan.

Ensimmäisen kamerani Baby Boxin 
sain vuonna 1935 pikkuserkultani Osvald 
Hedenströmiltä. Hän suurensi minul1e 
kuvat, jotka kiinnitin heti kansioon. Siitä 
alkanut harrastus jatkuu edelleen. Vuonna 
1938 koulumme sai oman, silloin varsin 
modernin kiinteistön Arkadiankadulta ja 
nimen Arkadian yhteislyseo.

Kiinnostukseni yhteisiin puuhiin alkoi, 
olin ensin koulun toverikunnan sihtee-
ri ja sittemmin puheenjohtaja monen 
vuoden ajan. En oikein tajunnut koulun 
käynnin ideaa ja niinpä tuplasinkin 
muutaman kerran. Lukiovuosina liityin 
ikämiessuojeluskunnan poikaosastoon. 
Sen harjoituksia pidettiin Töölön tullin 
metsämaastossa, jossa ei viejä tuolloin 
ollut ainuttakaan rakennusta.

Kesällä vuonna 1939 olin puoli ke-
sällä Itä-Preussissa kieltä oppimassa. 
Königsbergissä li1kkeitten ikkunassa oli 
kyltti: ”Nicht für Juden”. Juutalaisilla oli 
käsivarressaan keltaiset nauhat.

Saksa hyökkäsi Puolaan ja toinen maa-
ilmansota alkoi 1. syyskuuta. Syksyllä 
1939 me koululaiset olimme tietoisia 
Suomen neuvotteluista Neuvostoliiton 
kanssa, mutta sodan ei uskottu alkavan. 
Marraskuun 30.päivänä noin kello 9.15 
ilmapommitus keskeytti historian tuntim-
me. Koulu päättyi ja alkoi talvisota.

Talvisodan aika

Mennessäni koulusta kotiin näin Mal-
minkadun puutalojen kattojen yläpuolella 
viisi ryssän punatähtistä pommikonetta 

ja lentäjät niiden ohjaamoissa. Odotin 
Suojeluskunnasta tehtävää joulukuun 
puoleenväliin saakka, mutta turhaan.

Kouluaikainen heilani Kaisa kertoi 
isänsä, joka oli puolustusministeriön 
sähkölaboratorion johtaja, tarvitsevan 
lähettiä. Siitä tulikin minulle mieluisa 
puuha.

Tammikuun 17.päivänä alkoi varus-
miespalvelukseni Jalkaväen Koulutus-
keskus 1:ssä Hyrylässä. Sotilasvarusteiksi 
jaettiin nahkavyö, turkislakki ja siihen 
kokardi - siis malli Cajander.

Aliupseerikurssi Nummenkylässä kes-
keytettiin helmikuun puolessa välissä 
sillä oppilaat lähetettiin Taipaleenjoen 
rintamalle. Seitsemän oppilasta jätettiin 

kuitenkin Hyrylän alokaskomppanian 
”santsareiksi” ja olin yksi heistä. 

Reseviupseerikoulussa kävin kurssin 
47, joka toimeenpantiin 6.5.-6.9.1940. 
Kurssin matrikkelissa sain luonnehdinnan 
”Lapsen kasvot, miehen mitta”.

Välirauhan aika

Jatkoin koulunkäyntiäni Arkadian 
koulun kahdeksannella luokalla. Reser-
viupseerikurssini oppilaat nimitettiin 
reservin vänrikeiksi 6. joulukuuta

1940. O1in koulun oppilaista ainoa 
reservinupseeri, joten minut määrättiin 

Jatkuu sivulla 18

Upseerina jatkosodassa

Vuorio vänrikkinä. Tähän kuvaan kai sopisi laulunsanat “lapsenkas-
voisesta vänrikistä”  talvisodan päiviltä.
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muiden oppilaiden esimieheksi. Samaan 
aikaan liityin myös Upseerisuojelus-
kuntaan.

Ylioppilaskokeeni lähti vuonna 1941 
tutkintolautakuntaan hyväksytyin arvo-
sanoin, mutta reaalikoe tuli reputettuna 
takaisin.

Jatkoin 4. kesäkuuta varusmiespal-
velusta 6. Prikaatissa Sulkavalla. Minut 
määrättiin joukkueenjohtajaksi prikaatin 
ensimmäiseen pataljoonaan Puumalaan. 
Miehet olivat olleet palveluksessa mel-
kein kaksi vuotta, joten he olivat valioai-
nesta. Prikaati muutettiin 10. kesäkuuta 
Jalkaväkirykmentti 6:ksi, ja marssimme 
kahden päivän aikana kenttäarmeijan 
suojajoukoksi Ruokolahteen.

Jatkosota

Jalkaväkirykmentti 6 kuului 18. Di-
visioonaan Karjalan kannaksella, jossa 
suomalaisten hyökkäys käynnistyi heinä-
kuun lopulla. Nuorta joukkueenjohtajaa, 
pelotti, mutta sitä ei voinut näyttää.

Ensimmäisessä hyökkäyksessämme 
31. heinäkuuta Teerimäen murroksessa 
jouduimme perääntymään vihollisen kovan 
vastuksen vuoksi. Oman joukkueen pojan 
kaatuessa vierelleni olin saada sokin.

Hyökkäysvaiheen Tietävälän, Lietlah-
den, Mertjärven, Parkkilan, Kivennavan 
ja Mainilan ankarien taistelujen jälkeen 
päädyimme Valkeasaaren-Aleksandrov-
kan tasalle syyskuun alussa. Läheltä piti 
-tilanteita oli paljon, mutta Luojaa kiittäen 
setvisin taisteluista naarmuitta.

Jalkaväkirykmentti 6:n tämän vaiheen 
tappiot olivat yhteensä 1.670 miestä. Ryk-
menttimme oli koko hyökkäysvaiheen 
kärjessä divisioonan komentajan, eversti 
Aaro Pajarin säästellessä tamperelaista 
lempirykmenttiään Jalkaväkirykmentti 
27:ää.

Olin Aleksandrovkassa eteentyönnetyn 
tukikohdan taisteluetuvartiossa, kun Puna-
armeija aloitti 20. syyskuuta hyökkäyksen 
noin pataljoonan voimin. Tukikohdasta 
oli luovuttava. Sain vahvistukseksi toisen 
joukkueen ja sen voimin tukikohta saatiin 
vallattua takaisin. Tilanteen rauhoituttua 
totesin päällystakkini helmassa jalkojen 
välissä luodin reiän - minulla oli ollut 
suojelusta.

Eräänä vuoden 1942 toukokuisena 
iltana vihollisen tykistö ja muut aseet 
aloittivat voimakkaan tu1ituksen pataljoo-
nan lohkolle. Joukkueeni oli komppanian 
reservinä. Koska moneen tuntiin ei edestä 
tullut mitään tietoa lähdin yöl1ä lähettini 
kanssa etulinjan taisteluhautaan ja kysyin 
päällikköä, luutnantti Kyösti Kärriä. 
Paljastui, että vihollisen tarkoituksena 
on ollut vanginsieppaus ja uhriksi oli 
joutunut poikkeukse1lisen pidetty pääl-
likkö Kärri.

Kadettikurssi 26

Keväällä 1942 sain tiedon kadettikurs-
sin alkamisesta. Upseerin ura oli ollut

mielessäni jo koulupoikana. Kurssi 
alkoi 1. heinäkuuta 1942 Santahami-
nassa.

Kaksi viikkoa kurssin a1kamisen 
jälkeen ilmeni, että yksi jalkaväkilinjan 

joukkueista oli viestijoukkue. Sen täy-
dennykseksi määrättiin aakkosten

loppupäästä kymmenen kadettia, minä 
mukana joukossa. Protestini ei auttanut. 
Kadettimatrikkelissamme lukee: ”Sipinä 
kuuluu. 01li lukee”.

Noin kolme viikkoa ennen kurssin 
päättymistä kapteeni Olavi Larkas totesi, 
etten ole vielä jättänyt yhtään hyväksyttyä 
venäjän koetta. Kadettiveljeni Hannes 
Vesterinen preppasi minua ja viimeisestä 
kokeesta sainkin arvosanan 5. Oliko se 
armosta vai ansiosta, en tiedä.

Kurssimme päätöstilaisuus oli Presi-
dentinlinnassa 4. kesäkuuta 1943.

Valtiosalissa meitä oli 407 kadettipu-
kuista. Marsalkka Mannerheim tuli

saliin kenraaliensa seurassa ja piti 
lyhyen puheen. Sen jälkeen presidentti 
Ryti nimitti meidät vakinaisen väen 
upseereiksi. Jokainen kadetti esittäytyi 
ja kätteli kumpaakin herraa. Marskin 
katse oli isällisen huolestunut. Tilaisuus 
oli huippukohta elämässäni. 

Jatkosodan loppu

Syksyllä 1943 sain siirron Viestipa-
taljoona 5:een eli Aunuksen Ryhmän 
viestipataljoonaan. San komentajana 
oli jääkärimajuri August Sepperi. Olin 
nuorempana upseerina luutnantti Toivo 
Laivon puhelinkomppaniassa.

Rakensimme kirkasjohtolinjoja. Pyl-
väskuoppien kaivaminen jäätyneeseen 
maahan oli kovaa puuhaa. Marraskuun 
lopusta huhtikuun loppuun vahvennettu 
joukkueeni teki 12.576 puhelinpylvästä 
Säämäjärvellä, Patojärvellä ja Terussa. 

Jatkoa sivulta 17

Vuorio ryhmänjohtajat JR 6:ssa talvella 1941 Valkeasaaressa, vasemmalta Hämäläinen, Lehto, Veisto-
la ja Häkkinen.
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Moottorisahoja ei ollut, vaan kaadoimme 
komeat hongat pokasahalla. Pylväitä lä-
hetettiin linjojen vuosikorjauksia varten 
Suomeen 5.656 kappaletta.

Jouduttuamme kesällä 1944 vetäyty-
mään taistellen Aunuksesta viestipatal-
joona 5 siirtyi koti-Suomeen Anttolaan, 
Sulkavalle, Puumalaan ja Ruokolahdelle. 
Lokakuun 17. päivänä saimme käskyn 
pata1joonan siirrosta Ouluun. Lokakuun 
aikana pataljoona siirtyi Rovaniemen 
liepeille Koivuun, jossa ei enää silloin 
käyty taisteluja.

Olin tuohon aikaan esikunnassa ka1us-
toupseerina. Olosuhteet olivat kurjat, 
räntää ja pimeää riitti. Marraskuun l3. 
päivänä komentajamme ilmoitti pu-
huttelussa, että työt lopetetaan ja alkaa 
kotiuttaminen.

Kaksi päivää myöhemmin minut ko-
mennettiin Päämajan viestiosastoon

Mikkeliin, jossa Simo Laurila antoi 
opastusta tuleviin toimistoupseerin

tehtäviin. Sittemmin viestiosasto siirtyi 
Helsinkiin.

Maassa oli va1vontakomissio,jolle 
jouduin tekemään yhteenvetoja joukkojen 
viestivälineilmoituksista.

Asekätkentä oli käynnissä, mutta 
meillä ei siitä ollut mitään tietoa, Erää-
nä iltana Laivanvarustajankadulle tuli 
viestimajuri, joka soitti majuri Väinö 
Pietariselle sanoen: ”Minulla on Salos-
ta kuorma-autollinen viestivälineitä ja 
Valpo on tulossa, mihin vien kuorman?” 
Pietarinen vastasi: ”Mihin tahansa, mutta 
äkkiä pois sieltä.”

Rauhan aika

Marraskuussa 1945 sain mieluisan 
siirron adjutantiksi Viestikouluun Hä-

meenlinnaan, jossa morsiameni asui. 
Koulunjohtajana oli everstiluutnantti

Risto Kare, joka kuitenkin katosi ja 
ti1al1e tuli everstiluutnantti Matti Virva. 
Kare palasi noin puolen vuoden kuluttua 
taisin, mutta ei sanallakaan

kertonut vaiheistaan. Vasta Matti Luk-
karin kirjan Asekätkentä ilmestyttyä

vuonna 1984 selvisi, että Kare oli ollut 
viestialan kätkennän johtaja ja hän oli 
ollut ”linnassa”.

Toukokuun 1947 alussa sain pakkosiir-
ron Viestirykmenttiin, jossa olin viestin 
tehtävissä kapteenina. Koska olin pakosta 
joutunut viestiaselajiin, en siellä viihtynyt 
ja vaihdoin huoltoon.

Huoltoupseerikurssin jälkeen aloitin 
Viestirykmentissä helmikuussa 1954 
huoltopäällikön apulaisena ja huoltopääl-
likkönä. Sain pakollisen siirron Huolto-
koulun opettajaksi toukokuussa 1958. 
Huhtikuussa 1960 sain siirron Pääesi-
kunnan taloushuolto-osastoon. Totesin 
jääneeni jälkeen y1ennyksissä ja erosin 
palveluksesta 16. lokakuuta 1961.

Pääsin toimistopäälliköksi Simo Lau-
rilan johtamaan Maaseudun Autoliittoon. 
Vuosina 1962-1963 olin Tehokalusteen 
varastopäällikkönä kunnes minut irtisa-
nottiin sieltä 1aman vuoksi. Muutaman 
kuukauden kuluttua pääsin harjoittelijaksi 
rouva Autin agentuuriliikkeeseen.

Agentuuriliikkeen asioissa menin käy-
mään Pääesikunnassa, jossa tapasin en-
tisen esimieheni eversti Niilo Liikkasen. 

Tekstissä mainittu komppanian-
päällikkö luutnantti Kärri komen-
tokorsussaan jouluna 1941. Van-
ginsieppauksessa sotavangiksi 
joutunut Kärri kuoli Vuorion pal-
jon sodan jälkeen saaman tiedon 
mukaan pahoin haavoituttuaan 
Leningradissa sotasairaalassa.

Jatkuu sivulla 20

Nummenkylässä helmikuun alusta maaliskuun alkuun 1940 pidetyn aliupseerikoulun oppilaita. Asut 
ovat vähemmän sotilaallisia, vaikka kokardi löytyy miltei kaikilta ja “verikauhakin” lähes puolelta. “Mal-
li Cajander” on kuitenkin vallitseva, toki aliupseerioppilaan hopeinen nauhanpätkä löytyy kaikkien va-
semmasta olkavarresta.
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Hän tarjosi mahdollisuutta palata palve-
lukseen ja 1. kesäkuuta 1963 aloitin kap-
teenina Pääesikunnan muonitusjaostossa. 
Huoltoesiupseerikurssin kävin vuonna 
1966, jonka jälkeen sain halutun siirron 
Kaartin pataljoonaan Merikasarmille. 
Perheellä oli oma asunto Lauttasaaressa, 
vaimo oli töissä ja tytöt koulussa. Epäilin 
mahdollista pakkosiirtoa, hain ja sain töitä 
Kappakeskuksesta ja erosin Puolustus-
voimista 10. huhtikuuta 1968.

Eläkevuodet

Toimin tarkastajana Pukevassa syys-
kuuhun 1982 saakka, jolloin siirryin 
”oikeasti” eläkkeelle. Sitä ennen vuonna 
1980 kariutui avioliittoni, jonka piti kestää 
koko elämän ajan ja alkoi uusi Aunen 
kanssa Myyrmäessä.

Liityin Vantaan Sotaveteraaneihin ja 
ilmoitin olevani vain aktiivijäsen. Erkki 
Penttilän kanssa olimme tilintarkastajia 
lähes kolmekymmentä vuotta.

Luottamustehtävistä mainittakoon 
myös Vantaan valtakunnallinen kirkko-
pyhä syyskuussa 1993, jonka taloustoi-
mikunnassa olin jäsenenä. Veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöjen yhteistyöorga-
nisaation hallitukseen kuuluin vuosina 
1994-200. Vuosina 1999-2006 kouluille 
pidettiin kaksisataa veteraanijuhlaa, ja 
niissä oli kuulijoina yhteensä 99.000 
oppilasta. Kerroin heille kokemuksiani 
etulinjan elämästä.

Kadettikurssini sihteerinä ja talou-
denhoitaja olen toiminut vuodesta 1989 
alkaen. Päämajan upseerien lounaalle 
osallistuin ensimmäisen kerran vuona 
1986. Silloin kenraalisalissa oli runsas 
sata osallistujaa. Vuodesta 2002 olin 
ko1mas ja viimeinen sihteeri.

Ensimmäisen puheeni, Arkadian yh-
teislyseon lipun naulauspuheen, pidin 16. 
maaliskuuta 1977. Sen jälkeen puheita 
ja muistopuheita Arkadiassa sekä vete-
raani- ja itsenäisyysjuhlissa on kertynyt 
kymmeniä. 

Kadettikunnan Kylkirauta-lehden 
toimitusneuvostoon kuuluin vuosina 
2001-2011. Kylkirautaan, samoin kuin ve-

teraaniyhdistysten lehtiin olen kirjoittanut 
leegion kirja-arviointeja. Elokuussa 2001 
o1in valan esi1ukijana Viestirykmentin 
valatilaisuudessa Lopen kirkolla. Toisen 
kerran olin Vastaavassa tehtävässä Kaar-
tin jääkärirykmentin valatilaisuudessa 
Helsingissä toukokuussa 2012.

Valokuvausharrastukseni tuloksena on 
kertynyt useita kymmeniä valokuvaus-
kansioita, tuhansia dioja, kaita  lmejä 
sekä Ifolor-kuvakansioita.

Liikuntaa olen harrastanut koulupo-
jasta 1ähtien ja edelleen käyn sauvakä-
velylenkeillä. Terveyteni on ollut koko 
ikäni varsin hyvä. Sodassa säilyin - kiitos 
Luojan - naarmuitta, eikä senkään jälkeen 
kohdalleni ole sattunut vakavia sairauksia, 
lukuun ottamatta kihtiä jaloissa. Huoli-
matta muutamista elämän ”kolhuista” 
olen tyytyväinen elämääni.

Luen joka aamu päivän tekstin neljän 
papin kirjoittamasta teoksesta Matkan 
pää. Kiitän Luojaa jokaisesta eletystä 
päivästä.

Olli Vuorio
Ikikaaderi, kadetti 2674

26. Kadettikurssi

Olli Vuorio kadettina.

Kirkasjohtolinja syntyy.

Jatkoa sivulta 19
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Veteraanietuudet
Rintamaveteraanien kuntoutuksesta anne  u laki muu  uu 1.1.2019 lukien. Tällöin kotona asu-
mista tukevat palvelut tulevat lakisääteisiksi. Palveluiden saaminen edelly  ää palvelutarpeen 
kartoitusta. Kartoituksen jälkeen jokaiselle veteraanille tehdään palvelusuunnitelma. Kartoituksen 
jälkeen mm. palvelutalossa asuvat voivat saada palvelupake   in kuuluvat palvelut ilmaiseksi. 

ARVOISA VETERAANI, JOS SINULLE EI OLE VIELÄ TEHTY PALVELUTARPEEN KARTOITUSTA, OTA 
YHTEYTTÄ KAUPUNKISI VETERAANIASIOISTA VASTAAVIIN TAI PIIRIN SOSIAALINEUVOJAAN 
ANNI GRUNDSTRÖMIIN PUH. 040 822 3998.

Mitä palveluita korvataan
- korva  avat palvelut sosiaalihuoltolain perusteella
- myös tehoste  u palveluasuminen on kotona asumista tulevien palveluiden piirissä
Esimerkkejä;
- ateriapalvelu; yksi lämmin ateria päivässä tai lounasseteli
- ko  apu- ja sairaanhoito; siivous 1 - 2 kertaa / kuukausi
- pihatyöt
- pienet parannustyöt asuntoon
- liikkumista tukevat palvelut; yksi edestakainen taksimatka (tai vastaava kunnan järjestämä) 
viikossa

Palvelu Korvataan

Ateriapalvelut Ateriapalvelut, lounassetelit

Ko  apu- ja ko  sairaanhoito Kylvetys-, siivous-, vaatehuoltopalvelut, ko  sairaanhoito, jalkahoito

Asumispalvelut (palvelu- ja Hoiva- ja tukipalvelut, kuten ateria-, siivous-, kylvetys- vaatehuolto- ja
 turvapalvelut. 
tukiasumisen järjestäminen) Huom Ei vuokria

Pihatyöt Nurmikon leikkuut, lumityöt, rännien puhdistus, puiden pilkkominen

Apuvälineet Tukikaiteiden asentaminen, luiskat portaisiin, kynnysten poistot
Huom! Ei silmälaseja ja kuulokojeita

Kuljetuspalvelut Asioinnilla käynnit

Muut palvelut Turvapuhelimet, apteekissa tapahtuva lääkkeiden annosjakelu, asioin-
 -, kauppa- ja saa  ajapalvelut

Virkistysretket Kuljetukset, ruoka- ja kahvitarjoilut, saa  ajien matkakulut

Omaishoidon tuki Omaishoitajan kolmen lakisääteisen vapaapäivän lisäksi tarvi  avien 
ylimääräisten vapaapäivien veteraanien hoitopäiväkustannukset

Tue  u kotona kuntoutuminen Ko  askareiden tekeminen, esim aterioiden valmistaminen yhdessä 
veteraanin kanssa. Toiminnan tulee olla suunnitelmalista.

Muuta Sairaanhoitona voidaan korvata ko  -, päivä- ja yösairaanhoitoa. Lisäksi 
ns. lääkinnällistä kuntoutusta, esim. leikkauksen jälkeen
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Haagan sankarihautausmaa
Haagan sankarihautausmaa sijaitsee 

Haagan sankaripuistossa, osoitteessa 
Sankaritie 4. Kaupunginosa oli talvi- ja 
jatkosodan aikana itsenäinen kauppa-
la, jonka vuoksi haagalaiset kaatuneet 
haudattiin omalle sankarihautausmaalle. 
Haagan kauppalan sankarihautausmaalle 
on haudattu 44 sankarivainajaa.

Hautausmaan sankarimuistomerkin 
on suunnitellut kuvanveistäjä Emil Filén 
ja se paljastettiin vuonna 1947. Haa-
gan kauppalanvaltuusto lahjoitti varat 
muistomerkkiin. Sankaripatsas on yksi 
monista isänmaallisista muistomerkeistä, 
joita pystytettiin talvi- ja jatkosodan jäl-
keen 1940-luvulla. Näille veistoksille oli 
ominaista naturalistinen ja selväpiirteisen 
realistinen kuvaus. Ne esittävät antiikista 
juontuvaa sankariaihetta haavoittuneesta 
tai kuolevasta sotilaasta ja niistä välittyy 
voimakkaan herooinen ja isänmaallis-
henkinen paatos. Veistoksen materiaali 
on pronssia. Haagan sankaripatsas on 
tunnettu myös nimellä Pioneeri. Kiviportaat johtavat sankarihautausmaalle.

Sankarihautausmaalla järjestetään seppeleenlaskuja kansakunnalle tärkeinä päivinä. Kuvassa sotave-
teraani Irma Lähdesmäki puhumassa syyskuussa 2017.

Helsinkiläiset sankarihautausmaat  osa 5
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY

www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi 
PIIRI
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen, puh. 050 543 6151

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

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

Sosiaalineuvoja Anni Grundström puh. 040 822 3998
sähköposti anni.grundstrom@sotaveteraaniliitto.  

Piirisihteeri Sinikka Watjus puh. 050 441 4704
sähköposti: piirisihteeri.hssvp@kolumbus.  

Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!

Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit kerho
Toiminnanjohtaja Vihtori Hyyrönen puh. 050 301 9140
Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 040 952 3062

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./fax 372 6660 435

Helsingin Sotaveteraanikuoro 
Puheenjohtaja Rolf Söderlund 040 587 7959
Laulunjohtaja Reijo Pajamo puh. 040 773 8025
Tilinhoitaja Anneli Haapiainen 050 564 2130
Naisten kerhon pj Irma Lehtimaja puh. 044 239 6400

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, puh. 0500 801 510

Espoon Sotaveteraanikuoro
Puheenjohtaja Lauri Lehtonen, puh. 0400 542 527
Kuoron johtaja Kai Vahtola, puh. 040 771 9394
Kuoron varajohtaja Tapani Härmä, puh. 050 306 8801
Isäntä, lipunkantaja Erkki Laaksonen puh. 0400 678 309

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. 0400701533
Veteraaniyhteyshenkilö Kaarlo Männistö 
puh. 0400 440 942

HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT  ry
Veteraaniyhteyshenkilö 
Kari Kaiponen, puh. 040 584 8524 

Rauhanturvaajien vertaistukipalvelu 
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 7196057

Kauniainen
Anna Mattila 050 500 4129

KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT
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Piirin veteraani-, puoliso- ja leskijäsenten asioita hoidetaan 
piirin toimistossa ma - to klo 9.00 - 14.00 tai toimiston puh. 
050 441 4704 ma - to klo 9.00 - 12.00 (puhelinaika). Kaikki 
jäseniä koskevat tiedot ja tapahtumat löytyvät piirin sivuilta, 
sekä alla olevien otsikoiden alta.

Jalkahoito/hieronta  
Piirin varsinaisille, puoliso- ja leskijäsenille kustannetaan 
toimintavuonna 2019 neljä (4) jalkahoitoa tai hierontaa. Hoi-
tolähete tilataan piirin toimistosta. Piirin tunnuksen omaavat 
veteraanijäsenet saavat jalkahoidot pääsääntöisesti Helsingin 
kaupungin kotona asumista tukevista palveluista. 

Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat. Osallistuminen 
edellyttää ilmoittautumista. 

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

Oulunkylän Kuntosaliryhmä kokoontuu tiistaisin klo 11.00 
- 12.00 Oulunkylän Kuntoutussairaalassa. Ryhmän vetäjänä 
toimii Oulunkylän kuntoutussairaalan fysioterapeutti tai 
kuntohoitaja. Käytössä on pukuhuonetilat, jossa on lukollisia 
säilytyskaappeja. Ryhmän jälkeen on mahdollista käydä suih-
kussa ja saunassa ilman lisäveloitusta sekä ruokailla omalla 
kustannuksella.

Käytössä on kuntosalilaitteet, jotka on suunniteltu ikäihmisiä 
silmällä pitäen. Laiteisiin on helppo päästä ja niitä on helppo 
käyttää. Ryhmän vetäjä ohjelmoi jokaiselle harjoittelijalle 
oman harjoitusohjelman tietokoneelle/älykortille, jota käytetään 
harjoittelussa. Kortti säätää automaattisesti kuntosalilaitteiden 
vastukset ja toistomäärät.

Oman harjoittelun edistymistä voi seurata tietokoneelta vaikka 
joka harjoituskerran jälkeen. Ohjaaja on paikalla varmistamassa 
ja ohjaamassa, että harjoittelu tapahtuu oikein ja turvallisesti. 
Yhteyshenkilö Pia Angerma puh. 050 370 9272.

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

Veteraanikävely rauhan puolesta 20.9.
Helsingin Rauhanturvaajat ry järjestää perjantaina 20.9. yhdessä 
Oulunkylän kuntoutuskeskuksen kanssa valtakunnallisen vete-
raanikävelyn juhlistamaan YK:n kansainvälistä rauhanpäivää. 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii tapahtuman suoje-
lijana. Tapahtuma järjestetään Oulunkylän kuntoutuskeskuksen 
tuntumassa olevassa itsenäisyyden puistossa ja kävely reitit 
kulkevat Vantaanjoen varrella. Tapahtumassa kävellään yh-
dessä sotiemme veteraanien kanssa. Muu ohjelma järjestetään 
Oulunkylän kuntoutuskeskuksen (Käskynhaltijantie 5) piha-
alueella ja puistossa. Palvilihakeittoa tarjoillaan piha-alueella 
soppatykistä, avustamassa on Finnairin lentävää henkilökuntaa. 
Ilmoittautuminen Oulunkylän kuntoutuskeskukseen, puh 040 
570 1439

Ohjelma:
klo 13.00 Avaussanat Suomen Rauhanturvaajien liiton edustaja. 
Puolustusvoimain tervehdys
klo 13.20 Kävely yhdessä sotiemme veteraanien kanssa itse-
näisyyden puistossa
klo 13.30 alkaen tarjolla palvikeittoa soppatykistä kuntoutus-
keskuksen edustalla ja puistossa
klo 14.45 Tilaisuuden päätössanat, tapahtuma päättyy klo 
15.00

La 30.11. klo 9.00 Talvisodan alkamisen muistotilaisuus 
Mannerheimin ratsastajapatsaalla. Ohjelmassa mm seppeleen 
lasku ja seppelpartion lähettäminen.
 

Hengellinen iltapäivä 
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille 
hengellisen iltapäivän. Tapaamispaikkana on Kampin 
Palvelukeskuksen 1 kerros, kerhohuone Faden, klo 12.30 - 
14.20. Pullakahvit! Tapaamme aina kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona. Syksyn 2019 tapaamispäivät ovat 25.9., 
30.10. ja 27.11. Huom! Tiloissa on ravintola Kamppi 
Palmia jossa on mahdollisuus lounasruokailuun omalla 
kustannuksella. 

Ravintola Kappeli 24.9. 
Tutustumme kaupungin vanhimpiin ravintoloihin lukeutuvaan, 
vuonna 1867 avattuun ravintola Kappeliin tiistaina 24.9. klo 
14.00 alkaen. Ravintola Kappeli oli tunnettu runoilijoiden, 
kirjailijoiden ja taiteilijoiden kantapaikkana, erityisesti 1800-lu-
vun lopussa ja 1900-luvun alussa. Kappelin vahva asema tuon 
ajan taiteilijapiireissä on edelleen nähtävillä ravintolan seinillä 
laadukkaan konservoinnin ansiosta. Esittelyn jälkeen nautim-
me lounaan jonka hinta on 20.00 € (lounassetelit eivät kelpaa 
maksuna). Kokoonnumme klo 13.50 ravintolan Esplanadin 
puiston, soittolavan puoleisen oven edessä. Ilmoittauduttava 
viimeistään 19.9. piirin toimistoon puh. 050 4401 704. 

Kansallisteatteri 12.10. 
Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä (Teatterikuja 1) esitetään 
lauantaina 12.10. klo 13.00 Anton Tsehovin ”Lokki”. Kyseessä 

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

VIRKISTYS

VETERAANILIIKUNTA

KUNTOUTUS

YHDISTYSASIAA
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Kokouskutsu
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pide-
tään tiistaina 12.11.2019 klo 14.00 Myyrmäen 
Virtakirkossa, Rajatorpantie 8, 01600 Vantaa. 
Sisäänkäynti Virtatalon pääovesta Rajatorpan-
tien puolelta. Virtakirkkoon pääsee myös Kil-

terinkaaren puolelta, mutta siellä on rappusia. 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
11 §:ssä mainitut asiat kuten toimintasuunnitel-
ma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä hallituksen 
jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

on mestarillisen syvällisesti kirjoitettu teos taiteesta, rakkaudesta, 
nuoruudesta, vanhuudesta ja elämänvalintojen oikullisuudesta. 
Irina Arkadinan roolissa esiintyy Maria Kuusiluoma. Ilmoittau-
duttava viimeistään ke 2.10. piirin toimistoon puh. 050 4401 
704. Lipun hinta 5.00 €, nouto ja maksu toimistosta.

Konsertti 19.10.
Kaaderilaulajien 25-vuotisjuhlakosertti Helsingin Ritarihuonella 
(Ritarikatu 1) lauantaina 19.10.2019 klo 15.00. Ei ennakkoon 
ilmoittautumista. Lipun hinta on 5 € ja sen voi noutaa piirin 
toimistosta. 

Kaupunginteatteri 13.11.
Olemme varanneet liput Kaupunginteatterin suurelle näyttämölle 
(Eläintarhantie 5) keskiviikkona 13.11. klo 13.00 ”Vihainen 
leski” -esitykseen. Kyseessä on Minna Lindgrenin suosittuun 
romaaniin perustuva koskettavan rehevä draamakomedia. 
Lapset (ja y 5hteiskunta) eivät näe, että elämä jatkuu vielä 
70-vuodenkin iässä. Joskus se vasta alkaa tuossa vaiheessa. 
Tämä on asetelma tässä Kimmo virtasen ohjaamassa esityksessä 
jonka rooleissa nähdään mm. Riitta Havukainen, Eija Vilpas 
ja Kai Lehtinen. Ilmoittauduttava viimeistään 31.10. piirin 
toimistoon puh 050 4401 704. Lipun hinta 20.00 €, nouto ja 
maksu toimistosta.

Kansallisteatteri 28.12.
Kansallisteatterin suurella näyttämöllä (Läntinen Teatterikuja 1) 
esitetään lauantaina 28.12. klo 13.00 Arthur Millerin ”Kauppa-
matkustajan kuolema”. Kyseessä on loistava näytelmäklassikko 
amerikkalaisen unelman vararikosta. Kauppamatkustaja Willy 

Lomanin roolissa on Hannu-Pekka Björkman, muissa rooleissa 
Aku Hirviniemi ja Samuli Niittymäki. Ilmoittauduttava 5.12. 
mennessä piirin toimistoon, puh 050 4414 704. Lipun hinta 
5.00 €, nouto ja maksu toimistosta.

Huom! Muistathan esteen sattuessa myös peruttaa osallistu-
misesi!

Illanvietot
Illanvieton pitopaikka on Folkhälsanin juhlasali, Mannerhei-
mintie 97 (Tilkkaa vastapäätä). Illanvietot kuukauden ensim-
mäisenä arki maanantaina klo 16.00 (hissit on). Folkhälsaniin 
pääsee raitiovaunulla 10 Tilkan pysäkille, sekä kaikilla Elielin 
aukiolta ja Kampista lähtevillä, Mannerheimintietä Tilkan 
ohi ajavilla busseilla. Bussipysäkki (Tilkka) on Folkhälsanin 
edessä. Vapaa sisäänpääsy, pullakahvit ja arpajaiset.

Ma 7.10. klo 16.00 Näyttelijä, taiteilija Tuija Piepponen: 
”Elekieli - tukena vai tukkona”
Ma 4.11. klo 16.00 ohjelma avoin
Ma 2.12. klo 16.00 Joululounas

Naisten kahvihetki     
Iltapäivän kahvihetki kaikille piirin naisjäsenille Kampin pal-
velukeskuksessa, Salomonkatu 21 B (Mude -neuvottelutila) 
klo 11.30 - 13.00. Kahvin lisäksi on tietoiskuja eri aiheista. 
Tapaamme aina kuukauden toisena torstaina. Syksyn 2019 
tapaamispäivät ovat 12.9., 10.10. ja 14.11. Tulevista aiheista 
saat tietoa tapaamisen yhteydessä tai Pia Angermalta puh. 
050 370 9272. 

Kuoron harjoitukset jatkuvat torstaisin klo 11 - 12.30 
Johannes församlingin seurakuntasalissa, Korkeavuorenkatu 

10 E, 2. kerros. Syyskauden esiintymisistä kerrotaan kuoron 
tiedotteissa.YHDISTYSASIAT

HELSINGIN SOTAVETERAANIKUORO -kerho

Ti 24.9. klo 13.00 Matteuksen kirkon seurakuntasalissa 
Sadonkorjuujuhla (uutispuuro). Ilmoittautumiset Kaijalle 

puh. 050 357 1753 tai Annelille puh. 050 514 8162 
viimeistää 18.9.2019

ITÄ-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho

VANTAAN SOTAVETERAANIT ryVANTAAN SOTAVETERAANIT ry
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Läntinen osasto

Kuukausikokoukset järjestetään entiseen tapaan eli kuukau-
den toisena tiistaina. Kokouspaikkana on entinen, Myyrmäen 
Virtakirkko, Rajatorpantien 8, 01600 Vantaa. Sisäänkäynti on 
Virtatalon pääovesta Rajatorpantien puolelta. Virtakirkkoon 
pääsee myös Kilterinkaaren puolelta, mutta siellä on rappusia. 
Kokoukset alkavat klo 14.00, kahvitarjoilu klo 13 - 14. Johto-
ryhmä kokoontuu klo 12.30. Syksyn kokoukset ovat 8.10. ja 
12.11. Esitelmien aiheet ilmoitetaan kokouksien yhteydessä.

Itäinen osasto

Kuukausikokoukset järjestetään entiseen tapaan eli kuukauden 
toisena keskiviikkona. Kokouspaikka entinen, Koskikeskus, 1. 
krs, Vernissakatu 4, Tikkurila. Kokoukset alkavat klo 14.00, 
kahvitarjoilu klo 13 - 14. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa 
klo 12.30. Syksyn kokoukset ovat 9.10. ja 13.11. Esitelmien 
aiheet ilmoitetaan kokouksien yhteydessä.

Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen, 
puh. 040 525 0531

Vantaan Sotaveteraanit ry:n palvelut tunnuksettomille varsinaisille 
jäsenille, puoliso- ja leskijäsenille 1.1.2019 alkaen

Hierontaa neljä (4) ilmaista 45 minuutin hierontakertaa vuodessa. 
Kotiin tilauskustannukset (24 €/kerta) sisältyvät korvattavaan 
osaan. Sovittava kuntoutusvastaavan kanssa, puh. yllä.

Jalkahoitoa viisi (5) enintään 50 €:n arvoista jalkojen perus-
hoitoa vuodessa ilman ikärajaa. Sovittava kuntoutusvastaavan 
kanssa, puh. yllä.

Suursiivous (ns. kotiapuprojekti).
Kaksi (2) suursiivousta vuodessa ilman omakustannusta ja tu-
lorajaa. Sovittava taloudenhoitajan kanssa, puh. 0400 317 173, 
tai kaarina.vasko@saunalahti.  .

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 kaupungin palvelut tunnuksen omaaville veteraa-
neille

Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa Valtio-
konttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien laitos-, 
päivä- ja avokuntoutuksen. Niihin tarvitaan lääkärin lähete. R-
tunnuksen omaavat veteraanit saavat neljä 50 € arvoista jalkahoitoa 
vuodessa. Niihin ei tarvita lääkärin lähetettä, mutta jalkahoidosta 
on sovittava kaupungin veteraaniasioita hoitavien henkilöiden 

kanssa. Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni Lamminmäki puh. 050 
312 4538, Itä-Vantaalla joko ed. tai lähihoitaja Maarit Litmanen 
puh. 050 318 1671. Asian voi hoitaa myös käymällä Koivukylän 
terveysasemalla, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa. Vantaalaisilla 
sotaveteraaneilla on mahdollisuus saada myös maksuttomat 
kotihoidon palvelut. Tämä perustuu palvelutarpeen arvioon. 
Tiedustelut kaupungin Seniorineuvonnasta, puh (09) 8392 4202 
tai seniorineuvonta@vantaa.  . 

Terveyden ylläpidon tuesta saa tietoa kotona asumisen tuki, 
vanhus- ja vammaispalvelun palvelupäällikkö Päivi Keskiseltä, 
puh. 050 314 5629 tai paivi.keskinen@vantaa.  .

Suun terveydenhuollon palveluista saa lisätietoa suun tervey-
denhuoltoon johtaja Joona Iso-Lotilalta, puh. 040 716 4822 tai 
joona.iso-lotila@vantaa.  

Kotiin vietävät avopalvelut

Valtio on varannut määrärahan rintamaveteraaneille kotiin vie-
täviä avopalveluja varten. Tavoitteena on monipuolisesti tukea 
veteraanien kotona selviytymistä. Määrärahan käyttöön sovel-
letaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa. Määrärahalla 
voidaan järjestää mm. siivousta ja ikkunain pesua. Tiedustelut 
ja palvelujen järjestäminen kaupungin veteraaniasioita hoitavilta 
henkilöiltä, katso yllä.

Nikkaristien ryhmä tarjoaa kertaluonteista apua kodin pie-
niin askareisiin, esimerkiksi taulujen kiinnittämiseen seinälle, 
kattolamppujen vaihtamiseen tai huonekalujen kokoamiseen. 
Ryhmä koostuu Vantaan seurakuntien vapaaehtoisista avusta-
jista. Apua annetaan diakonisin perustein maksutta. Soita seu-
rakuntaasi ja tilaa nikkari kotiisi, puhelinnumerot: Hämeenkylä 
050 367 5841, Korso 050 599 9068, Rekola 050 553 8459, 
Tikkurila 050 548 6078, Vantaankoski 050 357 7726.

Sunnuntaina 6.10. klo 10.00 on perinteinen maanpuolustus-
väen (myös veteraanit) kirkkopyhä Hämeenkylän kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja ohjelmaa.

Lauantaina 19.10. klo 15.00 VETRES-toimikunta järjestää 
perinteisen isänmaallista, sotilasaiheista ja sota-ajan musiik-
kia sisältävän konsertin nimellä ”Sinivalkoista musiikkia” 
Konsertti pidetään Viertolan koululla, Tikkurilassa, Liljatie 2. 
Musiikkia esittää TixiBand eli Tikkurilan Soittokunta. Ohjel-
massa myös yhteislaulua. Väliajalla on ilmainen kahvitarjoilu. 
Vapaa pääsy.

Katso myös Helsingin Seudun Sotavete-
raanipiirin sivuilla olevat tapahtumat!  
Niihin kaikkiin voit osallistua.

KUNTOUTUS

TAPAHTUMIA

YHDISTYSASIAT
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Vantaan Sotaveteraanien kevätretki 
suuntautui Luumäelle, jossa eräs mer-
kittävimmistä kohteista on Kotkaniemi, 
presidentti P.E. ja rouva Ellen Svinhuf-

vudin koti. Tämä 1800-luvun lopulla 
rakennettu jugend-vaikutteinen huvila on 
nykyään kunnostettu museokohde, joka 
esittelee sekä Svinhufvudien elämää että 

Suomen itsenäistymisvaiheen historiaa. 
Svinhufvudilla oli merkittävä rooli Suo-
men itsenäistymisen eri vaiheissa sekä 
presidenttinä vuosina 1931-1937.

Kotkaniemen päärakennus Kivijärveltä päin katsottuna. Kuvat Tuula Mahlman.

Panssariestettä Salpalinjalla Luumäellä.

Vantaan Sotaveteraanien kevätretki 
Luumäelle
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Retkeläisiä kahvitauolla Kahvi-Pakarissa, vasemmalta Seija Leppänen, Mari Passi ja Leppäsen tytär Päi-
vi Sivonen.

Tuumaustaukokin on aina paikallaan, kuvassa vasemmalta Markku Weckman, Kaarlo Martikainen, Rei-
jo Söderberg ja Matti Passi.
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry
Ukonvaaja 4, 02130 ESPOOUkonvaaja 4, 02130 ESPOO

Maanantai-torstai klo 9.00-14.00, puh. (09) 452 5721Maanantai-torstai klo 9.00-14.00, puh. (09) 452 5721
espoon.sotaveteraanit@luukku.comespoon.sotaveteraanit@luukku.com

www.espoonsotaveteraanit.fi www.espoonsotaveteraanit.fi 

Espoon Sotaveteraanit ry:n hallitus 
asetti kokouksessaan 25.4.2018 juhlatoi-
mikunnan valmistelemaan yhdistyksen 
60-vuotisjuhlavuotta. Toimikuntaan ni-
mettiin Hannu Viitanen puheenjohtajana, 
Helena Luukkonen, Eino Luostarinen ja 
Raimo Riikonen jäseninä.

Juhlahistorian kirjoittajaksi valittiin 
kirjailija, valt. maist. Uolevi Itkonen. Työn 
tuloksena syntyi jälkipolville ja tutkijoille 
mittava historiateos. Sille annettiin nimeksi 
Iltahuuto – Espoon Sotaveteraanit ry 60 
vuotta. Iltahuuto valittiin monesta syystä 
nimeksi. Yhtenä syynä oli se, että valmistu-
nut historiateos on viimeinen yhdistyksen 

nykymuotoisen toiminnan täysien vuosi-
kymmenten merkkipaalu.

Espoon Sotaveteraanit ry tunnetaan ja 
tunnustetaan monipuolisesta toiminnas-
taan. Edelleen muun muassa Valistusjaos-
ton maanantaiesitelmät kokoavat 50-100 
kuulijaa. Sosiaalijaoston panoksen arvo 
on mittaamaton muita toimivia jaostoja 
unohtamatta. Yhdistys on valmistautu-
massa perinneaikaan siirtymiseen. Yh-
distys jatkaa toimintaansa vielä vuosia. 
Ajan myötä on kehitettävä perinneajan 
toimintamuodot ja ratkaistava, miten 
yhteistyö toteutetaan Tammenlehvän 
Perinneliiton ja muiden perinteen jatka-

jien kanssa.
Kirja julkistetaan Tapiolan Palvelukes-

kuksessa 9.9.2019 kello 14. Yhdistyksen 
60-vuotisjuhlaa vietetään kaikille avoi-
mena maanpuolustusjuhlana maanantaina 
16.9.2019 Espoon kulttuurikeskuksessa. 
Lipunnosto kello 9 käynnistää päivän 
vieton. Pääjuhla on Tapiolasalissa kello 
14 alkaen.

Kirjan julkistusaikaan syyskuussa 2019 
yhdistyksessä on noin 200 veteraanijäsen-
tä. Tämä teos on laadittu nimenomaisesti 
kunniakansalaistemme elämäntyön ja 
uhrausten kunnioittamiseksi. 

Teksti: Hannu Viitanen

Espoon Sotaveteraaneilla juhlavuosi

KUTSU
Espoon Sotaveteraanit ry:n 

syyskokoukseen

Espoon Sotaveteraanit ry:n 
syyskokous pidetään 

maanantaina 25.11.2019 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 hallituk-
selle kirjallisesti ilmoittamat asiat. 

Mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen 
sekä ansio- ja kunniamerkkien jako.

Henkilöllisyystodistus mukaan.

Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen koko-
uksen alkua.

Hallitus

_______________________________

Espoon Sotaveteraanit ry
60-vuotisjuhlatilaisuudet

Maanantaina 16. syyskuuta 2019
_______________________________

LIPUNNOSTO
klo 9.00

Kulttuurikeskuksen edessä

SEPPELEENLASKU
klo 10.00

Tuomiokirkon sankarihaudoilla
_______________________________

PÄÄJUHLA KLO 14.00
Espoon kulttuurikeskus Tapiolasali

_______________________________

TERVETULOA!

TUMMA ASU
TAMMENLEHVÄ JA

ISOT KUNNIAMERKIT
_______________________________



30 

ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry

Kuoro: Harjoitukset ovat perjantaisin klo 16.00 - 18.30 
Tapiolan palvelukeskuksessa.

SYYSKUU
Ma 9.9. klo 14.00. TPK:ssa Espoon Sotaveteraanit ry 60 
vuotta. VTM, kirjailija Uolevi Itkonen: Iltahuuto-kirjan 
julkaiseminen
Ti 10.9. klo 12.30. Veteraanitapaaminen 
Palvelukeskuksessa. KI
Ma 16.9. klo 14.00 Espoon Sotaveteraanit ry: 
60-vuotisjuhla Kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa
To 19.9. Syystalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta
Ma 23.9. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. KHO:n emerituspresidentti
Pekka Hallberg: Suomen Tasavallan rakentaminen ja tie 
itsenäisyyteen
Ma 30.9. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Innovaatiosuurlähettiläs Jarmo Sareva: Suomen 
innovaatiopolitiikka

LOKAKUU
Ma 7.10. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Asuntosäätiön tj. Esa Kankainen: Tapiolan 
asuntosäätiön kuulumiset
Ti 8.10. klo 12.30. Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa 
ja Kirkkonummen jaoston syyskokous. KI
Ma 14.10. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Päätoimittaja Reetta Meriläinen: Naisten Pankki
Ke 16.10. Retki Amos Rex -museoon. Katso erillinen 
ilmoitus! NA
Ma 21.10. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Energiateollisuus ry:n tj. Jukka Leskelä: Energia-
alan uudet tuulet
Ma 28.10. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus 

TPK:ssa. Kardiologi Petri Kovanen: Kolesteroli ja ikä
Ma 28.10. klo 15.30 Naisjaoston syyskokous TPK:ssa. NA

MARRASKUU
Ma 4.11. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Omistajaohjausosaston ent. päällikkö Eero 
Heliövaara: Valtio omistajana
Ma 11.11. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Pastori Aarne Laasonen: Sahansoittoa ja runoutta
Ti 12.11. klo 12.30. Veteraanitapaaminen 
Palvelukeskuksessa. KI
Ma 18.11. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Kansliapäällikkö emeritus Juhani Korpela: 
Liikennepolitiikan näkymiä
Ma 25.11. klo 14.30. Espoon Sotaveteraanit ry:n 
SYYSKOKOUS

JOULUKUU
Ma 2.12. klo 14.00. Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Toimitusjohtaja Pekka Kumpula: Panssarilaiva 
Ilmarisen tuho
Ti 6.12. klo 11.30. Itsenäisyyspäivä, seppelten lasku, 
kaksikielinen sanajumalanpalvelus, kahvit ja juhla 
Kunnantalolla. KI
Ma 9.12. klo 14.00. Naisjaoston puurojuhla TPK:ssa. NA

KI = Kirkkonummi, NA = Naisjaosto, SO = Sosiaalijaosto, 
TPK = Tapiolan palvelukeskus

TOIMINTARYHMÄT

TOIMINTAKALENTERI

SUOMEN KANSALLISTEATTERI, 
PIENI NÄYTTÄMÖ
Lauantaina 26.10.2019 klo 13.00
KOIRAMÄEN 
SUOMEN HISTORIA
Perustuu Mauri Kunnaksen kuvateokseen, dramatisointi 
Eva Buchwald, ohjaus Irene Aho
Kesto 1 h 55 min, väliaika. Bussikuljetus
Rooleissa Hannu-Pekka Björkman, Aksa Korttila, Petri 
Liski, Harri Nousiainen, Karin Pacius,
Heikki Pitkänen, Marja Salo ja Paula Siimes.
Hauska ja vauhdikas aikamatka Suomen historian vaiheis-
ta 1500-luvulta 1800-luvun alkuun. 
Tästä nauttivat sekä lapset että aikuiset.
Liput: peruslippu 38 €, eläkeläiset 34 €, 
sotaveteraanit 14 €, lapset/opiskelijat 20 €
Lippuvaraukset viimeistään 30.9.2019. 
Eeva Kalin 040 756 8219

Valistusjaoston maanantaiesitelmät syksyllä 2019 
klo 14.00 
Tapiolan palvelukeskuksessa Länsikulmassa, 
Länsituulentie 1 A, 3. kerros  
    2.9. Arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen: Suomen 

arktisen puheenjohtajuuden kokemukset
    9.9. Espoon Sotaveteraanit ry 60 vuotta: Iltahuuto-

kirjan julkaiseminen
  16.9. Espoon Sotaveteraanit ry 60 -vuotisjuhla Kulttuu-

rikeskuksen Tapiolasalissa
  23.9. KHO:n emerituspresidentti Pekka Hallberg: Suo-

men Tasavallan rakentaminen ja tie itsenäisyyteen
  30.9. Innovaatiosuurlähettiläs Jarmo Sareva: Suomen 

innovaatiopolitiikka
  7.10. Asuntosäätiön tj. Esa Kankainen: Tapiolan asunto-

säätiön kuulumiset
14.10. Päätoimittaja Reetta Meriläinen: Naisten Pankki
21.10. Energiateollisuus ry:n tj. Jukka Leskelä: Energia-

alan uudet tuulet
28.10. Kardiologi Petri Kovanen: Kolesteroli ja ikä
  4.11. Omistajaohjausosaston ent. päällikkö Eero Heliö-

vaara: Valtio omistajana
11.11. Pastori Aarne Laasonen: Sahansoittoa ja runoutta
18.11. Kansliapäällikkö emeritus Juhani Korpela: Liiken-

nepolitiikan näkymiä
25.11. SYYSKOKOUS 
  2.12. Toimitusjohtaja Pekka Kumpula: Panssarilaiva 

Ilmarisen tuho
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Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2019 

Huomioithan, että näitä palveluja koskevia kysymyksiä ei hoideta yhdistyksen kautta!
Seniorineuvonta ja palveluohjaus, veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Käyntiosoite: Karvasmäentie 6 (Espoon Sairaala), 02740 ESPOO
Kuntosuunnittelijat, puh. (09) 8164 2380, ma-to klo 12.00-13.00
Kuntoutushakemus ja lisätietoja: http://www.espoo.  /  -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. Omaishoitajan fysioterapia viisi kertaa vuodessa.

Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero.  
Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on 31.12.2019.

Kotihoitopalvelut: Valtion vuoden 2019 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 2019  

Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 2 C 14, 02210 ESPOO, puh. 050 593 3751, arkisin klo 9.00 – 12.00.

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 osit-
taista korvausta kuittia vastaan. Korvausta voi saada esimerkiksi KELA-korvattavien matkojen omavastuuosuudesta, 
kaupassa käynnistä, yhdistyksen kokouksiin, juhla- ja virkistystapahtumiin osallistumisesta ja muuhun kunnon 
ylläpitämiseen liittyvistä matkoista. Korvausanomukset lähetetään (3 kk kerrallaan) yllä mainittuun osoitteeseen .

Lääke- ja sairaalamaksukorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2019 jaetaan 
niiden RS, RP ja MR veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2019 aikana 
lääkkeistä maksetun omavastuun täyttyneen. Sairaalamaksuja korvataan harkinnan mukaan bruttotulon ollessa 
enintään 1.500 €/kk.

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 hierontoihin.
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!

ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry
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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 ryESPOON 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 ScanAfia 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.fi

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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TERVEHDIMME SOTAVETERAANEJA

Mikromafi a
Kalevankatu 42,00180 Helsinki

Puh. 010 8326 486
www.mikromafi a.fi 

 

Tarjoamme monipuolisia kuntoutuspalveluja so-
tainvalideille ja -veteraaneille, -leskille, puolisoille, 
lotille, pikkulotille sekä kaikille senioreille. 

 

 Käskynhaltijantie 5 
00640 Helsinki  

puh. 09 752 712  
www.okks.fi 

 Kuntoutusjaksot ja päiväkuntoutus 
 Avokuntoutus, fysioterapia 
 Intervallihoito ja laitoshoito 
 Pore- ja uima-allas, yrttikylvyt 
 Ravintola Veljeshovin ravitseva 

ja monipuolinen ruoka 

 

Kuntoutuksen osaamiskeskus Helsingissä 

Lääkärit, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, toiminta-
terapeutit, jalkaterapeutti, sosiaaliohjaaja ja va-
paa-ajanohjaaja sekä muu osaava henkilökun-
tamme ovat täällä Sinua varten. 

Kuntoutuksen kärjessä yli 25 vuotta - TERVETULOA 

Tiedustelut: 
040-570 1439 

kus Helsingissää

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

Oulunkylän Seurakunta

Pääkaupunkiseudun Hissikeskus

TT-Fysio Oy

Herttoniemen Seurakunta

TERVEHDIMME 
SOTAVETERAANEJA

Senioripavelutalo Villa Ensi 
tarjoaa tuettua ja turvallista 
asumismukavuutta keskellä 

kauneinta Helsinkiä.

Voit asua meillä myös 
tilapäisesti esim. oman 

asuntosi putkiremontin ajan.

Soita meille ja kysy lisää!

Maarit Ylimäki

Puh. 044 747 4177 tai 
toimisto@villaensi.fi 

Merikatu 23, 00150 Hki
www.villaensi.fi 

Malminkaari 12, 00700 Helsinki
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Vänrikki 

Mielosen 
probleema

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Syksyn värit siintää jo parvekkeelta kat-
sottaessa. Kesä ei ollut niin helteinen kuin 
edellisvuoden. Taas on aikaa ja energiaa 
paneutua isäni aarteisiin. Käteeni osui mitali, 
josta en osaa päätellä juuri mitään.  

Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatteko 
Te kertoa mitalista mitään, mistä sellaisen on 
voinut saada tai mihin se liittyy?

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin 
piirin toimistoon 28.10.2019 mennessä, 
osoitteella Helsingin Seudun Sotaveteraa-
nipiiri, Mannerheimintie 93 A, 00270 Hel-
sinki. Arvomme oikein vastanneiden kesken 
lahjakortit.     

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 2/2019 olleiden pähki-
nöiden osalta; Sudokussa Tuulikki Orelmaa. 
Mielosen osalta emme saaneet vastauksia. 
Kuva oli vuodelta 1992 ja Helsingin Sota-
veteraaniyhdistyksen kesämajalta.
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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:
 Veli Matti Wilska
 puh. 050 441 4705
 velimatti.wilska@sotaveteraaniliitto.  

* Sivunvalmistus:
 Kirkkonummen Sanomat Oy

* Paino:
 Newprint Oy, Raisio

Lehden ilmestyminen 2019:
nro 4 viikko 47 (aineisto 28.10. mennessä)

käpyrinne
Palvelutalomme Töölössä ja Käpylässä tarjoavat turvalli-
sen kodin palveluineen. Myös lyhytaikainen asuminen on 
mahdollista taloissamme. Tarjolla on hoiva- ja siivouspal-
velujen lisäksi laadukkaita fysioterapia- ja toimintaterapia-
palveluja, joita toteuttavat upeat ammattilaiset Päivi, Sari 
ja Sonja. Fysioterapeuttien ja toimintaterapeutin palveluja 
tarjoamme myös talojen ulkopuolisille asiakkaille.

Järjestämme molemmissa taloissa monipuolista ryhmä-
toimintaa ja kaikille avoimia tapahtumia. Olemme olleet 
aktiivisesti mukana kehittämässä ja tarjoamassa miele-
kästä arkea ikääntyville ihmisille eri hankkeiden kautta.

Sinäkin olet tervetullut mukaan osallistumaan hyvinvointia 
tukevaan toimintaan joko asukkaana, asiakkaana, jäsene-
nä, työntekijänä tai vaikkapa vapaaehtoisena.

Soittele, niin kerromme lisää Käpyrinteen toiminnasta ja 
mahdollisuuksista!

Kantin Pysäkki & Käpylän Pysäkki
Puh. 040 017 3031/ Erja Vanhanen
Puh. 044 550 5572/ Minna Kiviaho
erja.vanhanen@kapyrinne.fi  
minna.kiviaho@kapyrinne.fi  

Käpyrinne ry 
Hyvä mieli – 
sydämellinen palvelu
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Veteraanietuudet
Rintamaveteraanien kuntoutuksesta anne  u laki muu  uu 1.1.2019 lukien. Tällöin kotona asumista 
tukevat palvelut tulevat lakisääteisiksi. Palveluiden saaminen edelly  ää palvelutarpeen kartoitusta. 
Kartoituksen jälkeen jokaiselle veteraanille tehdään palvelusuunnitelma. Kartoituksen jälkeen mm. 
palvelutalossa asuvat voivat saada palvelupake   in kuuluvat palvelut ilmaiseksi. 

ARVOISA VETERAANI, JOS SINULLE EI OLE VIELÄ TEHTY PALVELUTARPEEN KARTOITUSTA, OTA YHTEYTTÄ 
KAUPUNKISI VETERAANIASIOISTA VASTAAVIIN TAI PIIRIN SOSIAALINEUVOJAAN ANNI GRUNDSTRÖ-
MIIN PUH. 040 822 3998.

Mitä palveluita korvataan
- korva  avat palvelut sosiaalihuoltolain perusteella
- myös tehoste  u palveluasuminen on kotona asumista tulevien palveluiden piirissä
Esimerkkejä;
- ateriapalvelu; yksi lämmin ateria päivässä tai lounasseteli
- ko  apu- ja sairaanhoito; siivous 1 - 2 kertaa / kuukausi
- pihatyöt
- pienet parannustyöt asuntoon
- liikkumista tukevat palvelut; yksi edestakainen taksimatka (tai vastaava kunnan järjestämä) viikossa

Palvelu Korvataan
Ateriapalvelut Ateriapalvelut, lounassetelit
Ko  apu- ja ko  sairaanhoito Kylvetys-, siivous-, vaatehuoltopalvelut, ko  sairaanhoito, jalkahoito
Asumispalvelut (palvelu- ja Hoiva- ja tukipalvelut, kuten ateria-, siivous-, kylvetys- vaatehuolto- ja turvapalvelut. 
tukiasumisen järjestäminen) Huom Ei vuokria
Pihatyöt Nurmikon leikkuut, lumityöt, rännien puhdistus, puiden pilkkominen
Apuvälineet Tukikaiteiden asentaminen, luiskat portaisiin, kynnysten poistot

Huom! Ei silmälaseja ja kuulokojeita
Kuljetuspalvelut Asioinnilla käynnit
Muut palvelut Turvapuhelimet, apteekissa tapahtuva lääkkeiden annosjakelu, asioin  -, kaup-

pa- ja saa  ajapalvelut
Virkistysretket Kuljetukset, ruoka- ja kahvitarjoilut, saa  ajien matkakulut
Omaishoidon tuki Omaishoitajan kolmen lakisääteisen vapaapäivän lisäksi tarvi  avien ylimääräis-

ten vapaapäivien veteraanien hoitopäiväkustannukset
Tue  u kotona kuntoutuminen Ko  askareiden tekeminen, esim aterioiden valmistaminen yhdessä veteraanin 

kanssa. Toiminnan tulee olla suunnitelmalista.
Muuta Sairaanhoitona voidaan korvata ko  -, päivä- ja yösairaanhoitoa. Lisäksi ns. lää-

kinnällistä kuntoutusta, esim. leikkauksen jälkeen
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