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Seniorielämää kaikilla
mukavuuksilla

Taloissamme on korkeatasoisten palveluiden ja asunto-
jen lisäksi tarjolla omanikäistä seuraa sekä monipuolista 
harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Tutustu kauniisiin pal-
velutaloihimme tilaamalla kattavat esitteet hintatietoi-
neen tai varaa yksityinen esittely!

Kysy lisää, tilaa esitteet tai varaa oma esittelyaika
maksuton puh. 0800-06116 (ark. klo 8-16) 
myynti.saga@sagacare.fi
www.sagacare.fi

Saga-palvelutalot tarjoavat turvallista, viihtyisää ja 
laadukasta vuokra-asumista palveluiden kera ikäih-
misille Turussa, Raumalla, Helsingissä, Vantaalla, 
Lahdessa, Lappeenrannassa ja Seinäjoella.

Surun kohdatessa ojennamme  
auttavan kätemme 

Hoidamme puolestanne kaikki siunaustilaisuuteen, 
hautaukseen ja muistotilaisuuteen liittyvät asiat 

hienotunteisesti ja kohtuullisin kustannuksin. 
S-Etukortilla saatte lisäksi tuotteista ja 

palveluistamme etuja. 

hok-elannonhautauspalvelu.fi

Lakipalveluja elämän varrelle: 
testamentit, perunkirjoitukset,  

ositukset, edunvalvontavaltakirjat,  
perinnönjaot, avioehtosopimukset jne.

hok-elannonlakipalvelu.fi

HOK-ELANNON HAUTAUSPALVELU HOK-ELANNON LAKIPALVELU 

VANTAA: 
Myyrmäki p. 010 76 66601  
Tikkurila p. 010 76 66568   

KERAVA: 
p. 010 76 66551  

HYVINKÄÄ: 
p. 010 76 66551

Puhelut: 0,0835 €/puhelu + 
0,1209 €/min

HELSINKI:  
Forum p. 010 76 66622  
Kallio p. 010 76 66515 
Itäkeskus p. 010 76 66598  
Malmi p. 010 76 66637  
Töölö p. 010 76 66539

ESPOO: 
Espoonlahti p. 010 76 66641  
Leppävaara p. 010 76 66611  
Tapiola p. 010 76 66572  

VANTAA
Myyrmäki p. 010 76 66600
Tikkurila p. 010 76 66560

KERAVA 
p. 010 76 66550

HYVINKÄÄ 
p. 010 76 66580

Puhelut: 0,0835 €/puhelu 
+0,1209 €/min

HELSINKI
Forum p. 010 76 66620
Itäkeskus p. 010 76 66590
Kallio p. 010 76 66500 
Malmi p. 010 76 66630 
Töölö p. 010 76 66530

ESPOO
Espoonlahti p. 010 76 66640
Leppävaara p. 010 76 66610
Tapiola p. 010 76 66570
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PÄÄKIRJOITUS3/2021

Sisältö:

Veteraanien perintö 
on arvokas voimavara
Poliisi on valmiusorganisaatio, jonka on kyettävä suoriutumaan tehtävistään 
kaikissa olosuhteissa niin normaaliaikana kuin poikkeusoloissakin. Poliisi on 
suunnitelmallisesti parantanut suorituskykyään ja valmiuttaan. Vuoden 2015 
terroriteot Euroopassa vauhdittivat varautumistyötä, joka on johtanut mm. eri-
tyiskaluston hankintaan, taktisen osaamisen laajentamiseen ja valmiussuun-
nitelmien päivittämiseen. Olemme kyenneet vastaamaan toimintaympäristön 
muutoksiin ja vaste on löytynyt myös ennalta arvaamattomiin tilanteisiin. Yksi 
isoimmista ponnistuksista oli vuonna 2015 alkanut turvapaikanhakijoiden aal-
to, jonka seurauksena poliisi joutui merkittävästi priorisoimaan tehtäviään. 
Koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin poliisitoimintaan. Valtiojohdon 
asettaman poikkeustilan aikana poliisi ja puolustusvoimat eristivät taudin le-
viämisen estämiseksi Uudenmaan alueen lähes kolmen viikon ajaksi.

Pandemia on rajoittanut myös sotaveteraanien kokoontumisia ja vaikeutta-
nut arkea entisestään. Näinä aikoina on erityisen tärkeää, ettei veteraaneja jäte-
tä yksin. Veteraanijärjestöt, monet yhteisöt ja yksilöt tekevät tässä merkityksel-
listä työtä. Meistä jokainen voi vielä kohdata veteraaneja ja lottia huomioiden 
heitä omalla tavallaan.

Piirijärjestöt ovat valmistautuneet perinneaikaan siirtymiseen. Viime hel-
mikuussa Uudenmaan aluetoimiston vuosipäivässä toiminnanjohtaja Sakari 
Martimo totesi esitelmässään: ”Veteraanien perintö on antanut mahdollisuuden 
nostaa Suomi maailman parhaiden maiden joukkoon. Suomella ei ole varaa hu-
kata veteraanien perintöä.” Kirjoitin veteraanipäivänä Suomen poliisin blogin, 
josta lainaan kappaleen kuvatakseni veteraanien perinnön merkitystä myös po-
liisin työssä. ”Veteraanien ja Suomen kansan selviytyminen sota-aikana luo 
uskoa meille kaikille pandemian ja myös tulevaisuuden kriisien voittamiseksi. 
Sotaveteraanien perintö on vahva yhteisöllinen voimavara meille suomalaisil-
le turvallisen tulevaisuuden rakentamisessa. Sodan eläneiden kokemuksista ja 
näkemyksistä voivat ammentaa uskoa tulevaan ne sukupolvet, jotka tällä het-
kellä elävät läpi koronakriisiä ja kantavat sitä mukanaan loppuelämän.”

Meillä jokaisella on opittavaa sodan ajan sukupolvelta. Elämme veteraani-
sukupolven ansiosta itsenäisessä ja vapaassa Suomessa, jossa meillä jokaisella 
on lain turvaamat oikeudet ja velvollisuudet. Kyse on tärkeistä arvoista kuten 
vapaudesta, tasa-arvosta, turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.  Minun 
ikäluokkani lapset ja nuoret kohtasivat vielä veteraaneja. Tulevilla sukupolvilla 
ei tätä mahdollisuutta ole. On erityisen tärkeää huolehtia veteraanien perinnön 
siirtymisestä lapsille ja nuorille. Vaalittavia asioita ovat veteraanisukupolven 
ponnistelut ennen sotia elintason nostamiseksi ja sodanajan kokemukset sel-
viytymisestä, jossa sodan kokenut sukupolvi näytti meille esimerkkiä vastuun 
ottamisesta, toisten huomioimisesta, yhteisöllisyydestä, periksiantamattomuu-
desta, esivallan kunnioittamisesta jne. Perinteen välittäminen vahvistaa myös 
maanpuolustustahtoa luoden myös esikuvia ja tulevaisuuden toivoa nuorille. 
Kuvaukset taisteluista etulinjasta ja kotirintamalta esim. elokuvien ja kirjojen 
muodossa, muistomerkit, tarinat henkilöistä sotapolulta ja kotirintamalta sekä 
historian tuntemus ovat merkityksellisiä. Sotaveteraaniliitto ja sen piirijärjes-
töt tekevät erityisen arvokasta perinnetyötä, mutta myös jokainen meistä voi 
tämän perinteen säilymistä tukea esim. puhumalla, kirjoittamalla, avustamalla 
jne. Kansakuntamme tärkeä yhteinen perintö saa näkyä myös viranomaisen 
toiminnassa ja viestinnässä.

Vantaalla 30.8.2021

Ilkka Koskimäki
Poliisipäällikkö
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Kansikuva:
Kanttiinien Lottien historiikki 
”Muistojen Laulut” julkistettiin 
Lottamuseossa 12.8.2021.  
Paikalla on neljä ”kanttiinin  
lottaa”, jotka tilaisuudessa  
esittivät muutaman laulun.

Pääkirjoitus 3

Veteraaniperinne 3-5 
• Muistolaatta Suojeluskuntain 
Yleisesikunnalle ja Lotta Svärd 
keskushohtokunnalle 
• Lauttasaaren muistomerkki-
tykit kunnostettiin

JR 200:n muistomerkki  
Taavetissa 30 vuotta  6-9

Lottaperinne 10-11 
• Uudenmaan Lottaperinne-
yhdistys ry 

Lottien kunnianosoitus marsalk-
ka Mannerheimille toteutui  
70 vuoden viiveellä 12-13

Omat jalat pöydän alla 14-16

Muistojen laulut – Kanttiinin 
Lotista juhlakirja 17

Ilmailu elämäntehtävänä 18-20

Veteraanietuudet 21

Jäsenpalvelut 22-23

Helsingin seudun sotavete- 
raanipiirin tiedotusosa 24

Vantaan Sotaveteraanit 25-26

Espoon Sotaveteraanit 27-29

Vänrikki Mielosen robleema  
ja suduko 30
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VETERAANIPERINNE

Kaatuneitten 
muistopäivää 
vietetään touko-
kuun kolmante-
na sunnuntaina. 
Vuodesta 1993 
lähtien sankari-
vainajien muiston 
kunnioittamises-
sa on keskitytty 
kunniakäynteihin 
sankarihaudoilla. 
Tasavallan presi-
dentti Sauli Niinis-
tö laski seppeleen 
16.5.2021 Hieta-
niemen sankariris-
tille. Kuva puolus-
tusvoimat.

Eri maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöt kunnioittavat sotiimme liittyviä juhla- ja muistopäi-
viä asettamalla lippuvartiot. Kaatuneitten muistopäivänä Pyhän Laurin kirkon sankarihaudalla 
lippuvartiossa mm. Vantaan Sotaveteraanien lippuvartio. Kuva Tuula Mahlman
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Puolustusvoimain lippujuhlanpäivänä 4.6.2021 Tallinan Metsäkalmiston hautausmaalla järjes-
tettiin seppeleenlasku. Sotaveteraanien Artur Roopalun ja Jaanus Jahilon lisäksi paikalla oli 
Jakob Westholmin lukion oppilaita lippuineen. Kuva Mati Blumfeldt

Veteraanijärjestöt valmis-
televat siirtymistä perin-
neaikaan. Ihailtavaa, että 
veteraanit jaksavat vielä 
osallistua eri tilaisuuk-
siin. Sotilaspoikien ja 
pikkulottien perinnepäi-
vän tilaisuus järjestettiin 
keskiviikkona 25.8.2021 
Taivaskalliolla. Sää oli 
karkottanut osan yleisös-
tä. Sotaveteraani Heimo 
Vakkilainen uhmasi tuulta 
ja tuiskua ja saapui tilai-
suuteen lähimmäisten-
sä kanssa. Kuva Hannu 
Saloniemi.
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Muistolaatta Suojeluskuntain Yleisesikunnalle 
ja Lotta Svärd keskusjohtokunnalle
Rakennus, jossa Suojeluskuntain Yleisesikunta ja Lotta 
Svärd -yhdistyksen keskusjohtokunnan kanslia toimivat 
vuosina 1935 – 1944 on saanut muistolaatan. Rakennus 
sijaitsee Helsingin Eirassa osoitteessa Laivavarustajan-
katu 6. Muistolaatan hankki Suojeluskuntajärjestön 
Perinteet ry.

Suojeluskuntajärjestö hankki kiinteistön omistukseensa 
jo 1920-luvulla, mutta eri rakennusvaiheiden jälkeen toi-
minta siellä käynnistyi vasta vuonna 1935. Sotien jälkeen 
kiinteistö siirtyi Suomen Punaisen Ristin omistukseen. 
Se tuli tutuksi monelle helsinkiläiselle asevelvolliselle, 
koska asevelvollisuusasioita hoiti siellä vuoteen 1992 asti 
toiminut Helsingin Sotilaspiirin Esikunta ja sen jälkeen 
2000-luvulle asti Helsingin Sotilasläänin Esikunta.

Lauttasaaren 
muistomerkkitykit  
kunnostettiin

Myllykallion kunnostettu muistomerkkitykki.

Lauttasaaren muistomerkkitykkien kunnostus Myllykalli-
olla ja Veijarivuorenpuistossa tapahtui 12.6. – 5.8.2021, 
Lauttasaariseuran Antti Matilaisen vinkistä sekä Helsin-
gin Reserviupseeripiirin kerhoille antaman ”koronatuen” 
ansiosta. Tykkien peruskunnostuksen suuritöisin ja aikaa 
vievin vaihe, lähes 20 työtuntia, oli irtomaalin ja ruosteen 
poisto. Ruostepintojen lakkaus sekä pohjamaalaus veivät 
lopun ajan pohjatöiden 34 h kokonaistuntimäärästä. Poh-
jatyöt teki viisi kerhon hallituksen jäsentä, 9 suoritusker-
ran aikana 2 – 3 h työvuoroin. 

Kerho oli hankkinut tarvittavat työvälineet. Poikkeuk-
sellinen hellejakso asetti omat vaatimuksensa.  Ennen 
ruiskumaalausta piti raivata vuosikymmenien aikana tyk-
kien ympärille kasvanutta pienpuustoa. Loppusilauksen 
teki Ilmatorjuntamuseon iskuryhmä 1+3 Klaus Niemisen 
johdolla, ruiskumaalaamalla tykit 5.8. klo 10.00 – 14.00. 
Tuusulan Rykmentin puiston muistomerkkitykkien vihre-
ällä tykkivärillä. Pohjustukseen kului lakkaa ja pohjamaa-
lia kumpiakin litra. Vihreää ruiskumaalia kului n. 6 litraa. 

Saatu kokemus työmäärästä ja kustannuksista rohkai-
see kerhoa jatkamaan vastaavanlaisia muistomerkkien 
ehostuksia. 

Jorma Lahtinen
Varapuheenjohtaja
Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho ry

VETERAANIPERINNE
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JR 200:n muistomerkki 
Taavetissa 30 vuotta

”Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta  
– Soome vabaduse ja Eesti au eest”

Taavetissa kunnantalon edustalla 
kauniilla viheralueella on Suomen-
poikien joukko-osaston – Jalkaväki-
rykmentti 200:n muistomerkki. Se 
paljastettiin 18.8.1991 eli vain paria 
päivää ennen Viron palautettua itse-
näisyytensä. Paikalle oli saapunut yli 
500 Suomen-poikaa Virosta, Ruot-
sista, Kanadasta ja Yhdysvalloista. 
Tuolloin itäinen Eurooppa oli suu-
ressa murroksessa muutosten tuulten 
puhaltaessa. Nyt puolestaan 30-vuo-
tisjuhlaa vietettiin noin 50 hengen 
juhlayleisön voimalla koko maailmaa 
koskettavassa koronaviruspandemi-

assa varsin tuulisessa säässä kuten 30 
vuotta aiemminkin.

Suomen poikien vaiheista
Suomen-poikien aatteellinen perusta 
sai alkunsa talvisodan aikana. Virolai-
set tunsivat kunniavelkaa, koska suo-
malaiset olivat osallistuneet heidän 
vapaussotaan parikymmentä vuotta 
aiemmin ja nyt Virossa ihailtiin suo-
malaisten sankarillista taistelua vi-
hollista vastaan. Suomen-poikien 
ihanteisiin kuuluivat myös isänmaan-
rakkaus sekä vapauden ja itsemäärää-
misoikeuden arvostus. Neuvostolii-

ton miehittämästä Virosta oli vaikeaa 
päästä Suomeen, monet kuitenkin on-
nistuivat pääsemään tarkasti valvotun 
Suomenlahden yli. Pieniä osastoja 
tuli jo talvisodan aikana ja jatkosodan 
kuluessa lisää, koska tuolloin ei halut-
tu osallistua Saksan toimeenpanemiin 
kutsuntoihin ja joutua kaukaisemmil-
le rintamille kotimaasta.

Vuoden 1943 kuluessa Suomeen 
tuli eri vaiheissa useita satoja viro-
laisia vapaaehtoisia. Jollaksen vas-
taanottokeskuksen kautta heidät otet-
tiin Suomen armeijan palvelukseen. 
Helmikuussa 1944 edellisen vuoden 

Suomen-poikien perinneyhdistyksen puheenjohtaja Risto Haimila puhumassa.  
Kuva Marko Maaluoto
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aikana Suomeen tulleet vapaaehtoi-
set koottiin peruskoulutuksen jäl-
keen omaan rykmenttiin – JR200:aan. 
Kaikkiaan n. 3400 virolaisesta vapaa-
ehtoisesta 192 sai reservin upseerin ja 
217 aliupseerin koulutuksen. JR200 
osallistui kesällä 1944 Karjalan kan-
naksen torjuntataisteluihin.

Elokuussa 1944 JR200 hajottiin ja 
pääosa vapaaehtoista päätti palata Vi-
roon – Paldiskiin saapuessaan he sai-
vat kansaltaan nimen Suomen-pojat 
19.8.1944. Virossa heistä muodos-
tettu pataljoona komennettiin Tarton 
rintamalle, jossa he onnistuivat pi-
dättelemään kolme viikkoa vihollista 
Emajoella. Merivoimissa palvelleita 
vapaaehtoisia ei voitu kotiuttaa sa-
maan aikaan JR200:n kanssa, joten 
he siirtyivät Suomesta Ruotsiin. Suo-
messa virolaisia vapaaehtoisia kaatui 
178 ja palattuaan Viroon taisteluissa 
kaatuneita oli 115. Saksassa käydyis-
sä taisteluissa, metsäveljinä, kuole-
maan tuomittuina, vankileireillä ja 
pakomatkoilla kaatui vielä myös lä-
hes 500.

Virossa Suomen-pojat ovat kun-
nioitettuja ja arvostettuja veteraane-
ja. He kuuluvat jäseninä Helsingin 
sotaveteraanipiiriin, joka osallistuu 
heidän tukemiseensa Suomessa asu-

vien veteraanien tapaan. Tätä huol-
totyötä ja tukea tarvitsee vielä reilut 
10 Suomen-poikaa Virossa ja saman 
verran muualla maailmassa. Vuosien 
varrella Suomen-poikien leskien ja 
puolisoiden tukeminen on tullut myös 
osaksi huolto- ja tukitehtäviä. Suo-
men-poikien perinnetyöstä vastaavat 
Suomen-poikien perinneyhdistys ja 
Soomepoiste pärimusühingu.

Muistomerkin historia
JR200:n muistomerkkihankkeen 
käynnisti huhtikuussa 1990 patsas-
valtuuskunta. Siihen kuuluivat Etelä-
Karjalan ja Kymenlaakson sotavete-
raani- ja reserviläisjärjestöt. Rahoitus 
saatiin toteutetulla kansalaiskeräyk-
sellä. Muistomerkki on tehty kahdes-
ta vierekkäin olevasta Salpalinjasta 
peräisin olevasta panssariestekivestä. 
Sen paljasti 18.8.1991 maaherra Mat-
ti Jaatinen ja puheen piti Eduskunnan 
varapuhemies Mikko Pesälä. Tilai-
suuteen osallistui Viron ulkoministeri 
ja myöhempi presidentti Lennart Meri 
sekä satoja Suomen-poikia.

Muistomerkki pystytettiin Taa-
vettiin, koska jatkosodan aikainen 
virolaisia vapaaehtoisia kouluttanut 
Jalkaväen koulutuskeskus 26 sijaitsi 
siellä ja myös JR200:n esikunta pe-

rustamisensa jälkeen. Taavetissa kou-
lutettiin rykmentin I pataljoona.

Tilaisuus 18.8.2021
Suomen-poikien perinneyhdistys jär-
jesti JR200:n muistomerkin 30-vuo-
tisjuhlatilaisuuden Taavetissa keski-
viikkona 18.8.2021. Tilaisuus avattiin 
JR 200:n kunniamarssilla ”Teid me 
tervitame kodumaa metsad…”, joka 
on tullut varsin tutuksi monelle Suo-
men-poikien ystävälle, ja joka heillä 
oli tapana esittää kokoontumisissaan 
aina aivan viime päiviin asti. Tiaisuu-
den avauksen jälkeen Luumäen kirk-
koherra Tuija Nuutinen piti Suomen-
poikiin liittyvän hartaustilaisuuden, 
jonka jälkeen Suomen-poikien perin-
neyhdistyksen puheenjohtaja Risto 
Haimila toivotti vieraat tervetulleeksi 
tilaisuuteen. Tervehdyksessään Hai-
mila toi esille perinnetyön jatkamisen 
tärkeyden sekä korosti siihen liittyen 
eri valtiollisten sekä kunnallisten ja 
kanasalaisjärjestöjen yhteistoiminnan 
merkitystä. JR 200:n muistomerkki-
hanke on tästä erittäin hyvä esimerk-
ki. Avaussanojen jälkeen kuultiin pat-
sashankkeessa mukana olleen Seppo 
Lahtelan katsaus hankkeesta, jonka 
jälkeen tilaisuus jatkui seppeleenlas-
kuilla muistomerkillä. Kunnianosoi-

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin seppeleen laskivat piirihallituksen jäsenet  
Marko Maaluoto ja Hans Gabrielsson. Kuva Pertti Suominen
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tukset muistomerkillä päättyivät Kari 
Pettisen tahdittamina Suomen ja Vi-
ron kansallishymneihin.

Kutsuvieraina tilaisuuteen osallis-
tuivat edustajat Viron Soomepoiste 
pärimusühingu:sta, Puolustusvoimis-
ta Kaakkois-Suomen aluetoimistosta, 
Viron suurlähetystöstä, Luumäen kun-
nasta, Taavetin seurakunnasta, Suo-
men Sotaveteraaniliitosta sekä Kotkan 
Lions klubista ja Suomen Viro-yhdis-
tysten liitosta. Koronaviruspandemian 
ja veteraanien korkean iän johdosta va-
litettavasti yksikään Suomen-poika ei 
voinut osallistua tilaisuuteen. Muisto-
merkillä tapahtumiin osallistui ja niitä 
seurasi noin 50 henkilöä.

Muistojuhlan lounas ja kahvi jär-
jestettiin koronarajoitusten puitteissa 
Taavetissa Mäntykodissa. Lounaan 
yhteydessä kuultiin Suomen Sotavete-
raaniliiton varapuheenjohtajan Pertti 
Suomisen juhlapuhe. Se käsitteli vii-
me sotiemme veteraanien huoltotyötä 
ja perinneaikaan siirtymistä. Puhees-

saan Suominen toi esiin perinnetyön 
vision sekä viitoitti siihen liittyville 
tahoille perinteen ylläpidon kannalta 
tärkeitä tehtäviä korostaen eritasoilla 
tehtävän yhteistyön, yhteisöllisyyden 
ja veteraaniperinteen kunnioittamisen 
merkitystä. 

Muita muistomerkkejä  
Helsingin alueella, eteläisessä 
Suomessa ja Virossa
Taavetin ohella muuallakin Suomessa 
ja myös Virossa on Suomen-poikiin 
liittyviä muistomerkkejä tai -tauluja. 
Helsingissä Malmin hautausmaalle 
on haudattu 91 Suomen-poikaa kaik-
kiaan 178 kaatuneesta. Muistomerk-
ki sijaitsee hautojen vieressä. Tällä 
paikalla järjestetään vuosittain Viron 
itsenäisyyspäivänä muistotilaisuus ja 
seppeleidenlaskut yhteistyössä Viron 
suurlähetystön ja Viro-yhdistysten lii-
ton kanssa. 

Pääkaupunkiseudulla muut muisto-
merkit ja -laatat löytyvät Helsingistä 

ja Espoosta. Helsingissä Laajasalossa 
Jollaksen kartanon seinässä on Viro-
laisten vapaaehtoisten vastaanotto-
keskuksen muistolaatta ja Suomen-
linnan kirkon edustalla on puolestaan 
Suomen merivoimissa kaatuneiden 
virolaisten muistokivi. Espoossa Sou-
kanniemessä on ns. Erna -miesten 
muistolaatta. Näille muistomerkeille, 
kuten kaikille muillekin Rautjärvel-
lä, Nurmeksessa, Hangossa, Turussa 
sekä Virossa Tallinnan Metsakalmis-
tulla ja Kaarlin kirkossa, Muuksissa, 
Kautlassa, Paldiskissa, Pupastveressa 
ja Pilkassa viedään paikan mahdollis-
taessa kynttilät Suomen itsenäisyys-
päivänä.

Risto Haimila, 
Suomen-poikien perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja

Marko Maaluoto, 
Suomen-poikien perinneyhdistyksen 
varapuheenjohtaja

Viron sotilasasiamies everstiluutnantti Toomas Uustalu laskee Viron suurlähetystön  
seppelettä. Kuva Marko Maaluoto
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LOTTAPERINNE

Uudenmaan Lottaperinneyhdistys ry
Lotta-aate elää 
Lotta Svärd -järjestön perustamises-
ta on kulunut sata vuotta. Merkki-
vuotta vietetään 2021, vaikka tämä 
suurimmillaan 232 000 naisen ja 
tytön vapaaehtoisuuteen perustuva 
maanpuolustusjärjestö jouduttiin vä-
lirauhansopimuksen mukaisesti lak-
kauttamaan marraskuussa 1944. Siitä 
seurasi 47 vuoden hiljaisuus: lotista ei 
puhuttu, harmaat lottapuvut ja -merkit 
piti hävittää. Neuvostoliiton hajottua 
ja toisen rauhansopijapuolen lakat-
tua olemasta vuonna 1991 tilanne 
muuttui. Lottajärjestön 70-vuotisjuh-
lassa Finlandia-talossa 13.9.1991 oli 
kunniavieraana satoja lottia ja pik-
kulottia, tasavallan presidentti Mau-
no Koivisto sekä puolustusministeri 
Elisabeth Rehn. Tilaisuus, joka julki-
sesti palautti lottatyön merkityksen ja 
arvon, oli hyvin tunteikas, arvokas ja 
tärkeä monelle.

Satavuotisjuhlavuoden järjestelyis-
tä vastaa Lotta Svärd Säätiö (www.
lottasaatio.fi)., vuodesta 1944 vuo-
teen 2004 Suomen Naisten Huolto-
säätiö. Juhlavuoden kunniaksi myös 
Suomen Lottaperinneliitto (www.
suomenlottaperinneliitto.fi) ja sen 29 
paikallisyhdistystä tuo aktiivisesti 

lottatyön historiaa ja toimintaa esille 
lukuisissa tapahtumissa eri puolilla 
Suomea. Seminaareja ja erilaisia toi-
minnan historiaa valottavia tilaisuuk-
sia on vuoden aikana kymmeniä, mo-
net lottakanttiinit ja näyttelyt tuovat 
lottien arvokkaan työn tutuksi nyky-
polville. Tuusulan Rantatiellä sijaitse-
va Lottamuseo on koonnut tiloihinsa 
monipuolisen juhlanäyttelyn.

Piirit ja jaostot
Lotta Svärd -järjestö toimi alusta al-
kaen vapaaehtoisten naisten maan-
puolustusorganisaationa. Keskusjoh-

tokunta vastasi järjestön toiminnasta. 
Piirijohtokunta muodostui paikallis-
osastojen edustajista. Paikallisosastot 
vastasivat toiminnasta omilla alueil-
laan mm. järjestäen säännöllisesti ns. 
ompeluiltoja, kouluttaen ja pitäen jä-
senluetteloa. Jäsenet olivat taitojensa 
ja kykyjensä mukaisesti eri jaostoissa: 

– Lääkintäjaostoon kuuluneet lo-
tat toimivat hyvin erilaisissa terve-
ydenhoitoon liittyvissä tehtävissä 
sairaaloissa, sairasjunissa, sotavan-
kisairaaloissa, kenttäapteekeissa ja 
eläinlääkintätehtävissä sekä näiden 
tilojen toimintavalmiuden varmista-
misessa. 

– Keräys- ja huoltojaoston lottajä-
senet järjestivät esimerkiksi arpajaisia 
ja myyntikampanjoita sekä tekivät so-
siaalista huoltotyötä, mm. sotilaiden 
pakettien lähettämistä ja rintamamies-
ten puhdetöiden myyntiä. 

– Muonitusjaoston lotat vastasivat 
ruokahuollosta sodan ja harjoitusten 
aikana esikunnissa, huoltolaitoksissa, 
sairaaloissa, kanttiineissa sekä mo-
nenlaisissa tilaisuuksissa. Muonitus-
jaosto oli suurin lottajaosto.

– Toimisto- ja viestijaostoon kuu-
luneet lotat oli koulutettu monipuoli-
sesti toimistotehtäviin ja sota-aikana 
mm. kenttäpostinhoitoon ja kirjesen-
suuriin. Jaoston jäsenet toimivat myös 
ilmavalvonta- ja säähavaintotehtävis-
sä sekä radisteina. 

– Varusjaostoon kuuluneet lotat 
vastasivat varusteiden huoltamisesta 
ja pukujen ompelusta sekä hankin-
nasta, myöhemmin myös pesusta ja 
korjauksesta. Varusjaosto oli järjestön 
pienin jaosto.

Pikkulotaksi jo 8-vuotiaana
Pikkulotta-toiminta alkoi Lottajär-
jestön karismaattisen puheenjohtajan 
Fanni Luukkosen ehdotuksesta vuon-
na 1931. Pikkulotaksi (vuodesta 1943 
lottatyttö) sai liittyä 8-vuotiaana huol-
tajan suostumuksella. Kun tyttö täytti 
17 vuotta, hän sai anoa Lotta Svärd 
-järjestön jäsenyyttä. Pikkulotat op-
pivat paljon hyödyllisiä taitoja; hen-

Perinteinen isänmaallinen ilta Temppeliaukion kirkossa  
marraskuussa.

Uudenmaan lottaperinne- 
yhdistyksen puheenjohtaja 
on Kristiina Kokko.
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kilökohtaista hygieniaa, ompelu- ja 
korjaustaitoja, ruoanvalmistusta, pöy-
dän kattamista ja tarjoilua, järjestö-
toimintaa sekä suullista esiintymistä. 
Nuorisotyö oli suosittua, vuonna 1943 
tyttöosastoja oli 1941, joissa jäseniä 
oli yhteensä yli 48 000.

Uudellamaalla perinteet ovat 
kunniassa
Uudenmaan lottaperinneyhdistys 
(www.uudenmaanlottaperinne.fi) on 
perustettu vuonna 1994. Yhdistyksen 
toiminnan keskiössä on alusta lähtien 
ollut säilyttää sekä ylläpitää lottatyön 
arvokas muisto ja henkinen perintö. 
Pidämme tärkeänä keskinäisen yh-
teenkuuluvuuden ylläpitämistä ja lu-
jittamista, joka näkyy mm. yhteisissä 
tilaisuuksissa sekä vierailuina ja pu-
heluina ikääntyneille jäsenille. Jäsen-
tilaisuuksia, joissa eri alojen asiantun-
tijat kertovat omasta alastaan (mm. 
historia, kulttuuri, terveydenhuolto, 
maailmantilanne, verotus) pidetään 
kerran kuussa Kampin palvelukes-
kuksessa. Kevätretki kiinnostavaan 

kohteeseen linja-autolla, kirkkovie-
railu ja lounas mukavassa seurassa 
sekä Temppeliaukion kirkossa järjes-
tettävä isänmaallinen ilta ovat myös 
vakiintuneet vuosiohjelmaamme. 

Korona-aikana kuukausitilaisuudet 
on pidetty virtuaalisesti Teamsissa ja 
olemme saaneet houkuteltua monia 
uusia ihmisiä mukaan toimintaan. 
Retket on jouduttu pandemian aikana 
valitettavasti peruuttamaan. Harras 
toiveemme on, että pääsisimme jär-
jestämään jäsentilaisuuksia pian nor-
maalisti Kampin palvelukeskuksessa. 
Sosiaaliset kontaktit, yhdessäolo ja 
tuttujen tapaaminen ovat jäsenkunnal-
lemme tärkeintä. 

Uudenmaan lottaperinneyhdistys 
perustettiin tarpeesta koota alueem-
me entiset lotat ja pikkulotat yhteen. 
Yhdistyksen ensimmäiseksi puheen-
johtajaksi valittiin Elsi Hetemäki-
Olander (puheenjohtajana 1994-98). 
Hänen jälkeensä yhdistystä ovat ve-
täneet Helena Pesola (1998-2012), 
Eeva Tapio (2012-13), Kristiina Mus-
takallio (2013-2018) ja Kristiina Kok-

ko (2018-). Helsingissä lokakuussa 
2018 järjestetty liittokokous ja Lot-
taperinnepäivä ovat yksi isoimmista 
täysin vapaaehtoisvoimin toimivan 
yhdistyksemme organisoimista tapah-
tumista. Jäsenkuntaan kuuluu lottia, 
pikkulottia ja perinnelottia sekä muita 
lottatyöstä kiinnostuneita. Viime vuo-
den lopussa yhdistyksessä oli 250 jä-
sentä. 

Aira Samulin on Vuoden  
Lotta 2021
Lotta Svärd Säätiön vuosittain myön-
tämän Vuoden Lotta -tunnustuksen 
saaja vuonna 2021 on Uudenmaan lot-
taperinneyhdistyksen monivuotinen, 
aktiivinen jäsen yrittäjä, tanssinopet-
taja Aira Samulin. Hän liittyi pikku-
lottiin 8-vuotiaana ja oppi kertomansa 
mukaan jo pienenä ruoanlaittoa, om-
pelemista ja kääreiden sitomista. Lo-
taksi siirryttyään Aira Samulin toimi 
vapaaehtoisena päämajan lääkintä-
osaston toimistossa.

Uudenmaan lottaperinnehdistyk-
sen tavoitteena on siirtää perinnettä ja 
tietoa lottatyöstä seuraaville sukupol-
ville, sanoo puheenjohtaja Kristiina 
Kokko. Yhdistyksemme hallituksessa 
on kaksi pikkulottaa ja jäseninä 20-30 
-vuotiaista naisista lähtien, lottahenki 
yhdistää eri sukupolvet toisiinsa. Tu-
levaisuudessa jatkamme perinnetyötä, 
jäsentilaisuuksia ja pyrimme osallis-
tumaan yhä enemmän konkreettiseen 
naisten vapaaehtoiseen maanpuolus-
tukseen, hän jatkaa.

Lisätieoja Uudenmaan lottaperin-
neyhdistyksen toiminnasta ja jäsenek-
si liittymisestä saat kotisivuiltamme 
www.uudenmaanlottaperinne.fi, 
Facebook-ryhmästämme Uudenmaan 
lottaperinneyhdistys tai hallituksem-
me jäsenhankintavastaava Roosa 
Klingiltä, roosa.kling(at)hel.fi tai puh. 
044-030 3086. Tervetuloa mukaan! 

Paljon lotta-aiheista tietoa, kuvia ja 
henkilöesittelyjä löytyy Lotta Svärd 
Säätiön ylläpitämästä Verkkomuseos-
ta osoitteesta lottasvärd.fi

Teksti ja kuvat:  
Laura Noreila

Kevätretket eri kohteisiin ovat vuoden kohokohtia. Tässä 
iloinen puheensorina lounaspöydässä Pokrovan luostarissa 
muutama vuosi sitten.
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Lottien kunnianosoitus 
marsalkka Mannerheimille 

toteutui 70 vuoden viiveellä
Lotta Svärd Säätiö laski seppeleet marsalkka Mannerheimin 
haudalle sekä Sankariristille Hietaniemen hautausmaalla 
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2021. Virallisella 
seppeleenlaskulla on suuri symbolinen arvo lotille, pikku-
lotille ja heidän omaisilleen. Kun Mannerheim kuoli, entiset 
lotat eivät saaneet lupaa jättää virallista tervehdystä arvos-
tamalleen johtajalle tämän valtiollisissa hautajaisissa. Mutta 
kun hautajaispäivä koitti, lottamerkin muotoinen kukkalaite 
oli ilmestynyt arkulle. Tapauksesta kerrotaan julkisuudessa 
nyt ensimmäistä kertaa. 

Lottajärjestön perustamisesta tulee 
tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta ja 
marsalkka Mannerheimin kuolemasta 
70 vuotta. Nyt laskettava kukkalaite 
on jäljitelmä Mannerheimin hauta-

jaisten lottamerkin muotoisesta kuk-
kalaitteesta. Sitojana on Runebergin 
Kukka Dan Ward, jossa myös Man-
nerheim asioi aikoinaan. 

 – Lottien ja Mannerheimin välinen 

kunnioitus oli molemminpuolista. Lot-
tajärjestö oli tärkeä osa Suomen puolus-
tusjärjestelmää ja sen työtä arvostettiin 
valtion ylintä johtoa myöten. Järjestön 
lakkauttamisen jälkeen poliittinen il-
mapiiri oli hankala. Lottien ansioista 
vaiettiin. Korjaamme lottien kokemaa 
epäkohtaa edes jonkun verran, vaikka-
kin vuosikymmenten viiveellä, toteaa 
Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohta-
ja Anne Nurminen.  

– Lottajärjestön ansiot ovat syväl-
lä yhteiskuntamme perustassa. Jär-
jestö oli suomalaisen kriisinhallinnan 
uranuurtajia. Järjestöllä oli asema 
Suomen puolustusjärjestelmässä. Lot-
tien työlle on tarvetta myös tänään, 
Nurminen toteaa. 

Marsalkka Mannerheimin muistoa kunnioittaen – Suomen Lotat. Kuva Lotta Svärd Säätiö.
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Virallinen protokolla kielsi 
lottien osallistumisen 
Monen järjestön ja yhdistyksen ta-
voin myös lottajärjestö määrättiin 
lakkautettavaksi Moskovan väli-
rauhassa 1944. Marsalkka Man-
nerheimin kuoltua 1951 entiset 
lotat tiedustelivat lupaa osallistua Man-
nerheimin hautajaisiin, mitä ei po-
liittisesta ilmapiiristä johtuen saatu. 
kun kielteinen vastaus tavoitti lottajär-
jestön entisen keskusjohtokunnan pu-
heenjohtajan Helmi Aarneberg-Pentin, 
hän tilasi lottamerkin muotoisen kuk-
kalaitteen. Idean kukkalaitteeseen Aar-
neberg-Pentti sai nähdessään eri yritys-
ten ikkunaan asettamia kukkalaitteita 
ja seppeleitä Mannerheimin muistami-
seksi. Kukkalaitteen saamiseksi Tuo-
miokirkkoon hänen miehensä otti 
yhteyttä kenraalimajuri Gustav Ehrn-
roothiin, jonka komennuksessa kir-
kon sotilasvartiointi oli. Hautajaispäi- 

vänä kukkalaite oli ilmestynyt arkulle. 
– Tämä oli isoäitini yksityinen pro-

jekti ja kuulin tästä isältäni. Isoäitini 
puhui harvoin lotta-ajoistaan, koska 
sitä ei ollut sopivaa pitää esillä, sa-
noo Katri Innanen, Helmi Aarneberg-
Pentin pojantytär.  

–  Uskon, että isoäitini tunteet oli-
sivat nyt monitahoiset. Nöyryyttä, 
ylpeyttä ja iloa siitä, että lotat saavat 
vihdoin jättää virallisesti tervehdyk-
sensä Suomen marsalkka Mannerhei-
mille. Koen tämän suurena kunniana 
isoäitini puolesta. Hänellä oli vahva 
kutsumus palvella vasta itsenäistynyt-
tä Suomea, Innanen toteaa. 

Lotat osa Suomen puolustus-
järjestelmää 1927 alkaen 
Lotta Svärd -järjestö toimi 1921–
44. Toiminnan lähtökohtana oli suoje-
luskuntien avustaminen. Kun vuoden 
1927 maanpuolustuslaki sekä vuoden 

1932 asevelvollisuuslaki määrittivät 
suojeluskunta järjestön osaksi Suo-
men sotavoimia, Lotta Svärdistä tuli 
osa liikekannallepanojärjestelmää.   

Lottien määrä kasvoi nopeasti. Kun 
alussa lottia oli satoja, talvisodan 
myötä heitä oli jo 70 000 ja jatko-
sodan komennuksilla oli jo 90 000–95 
000. Komennuksella olevien lottien 
lisäksi kotirintamalla työskenteli yli 
150 000 lottaa, joista pikkulottia oli 
50 000. 

Enimmillään vuonna 1921–44 toi-
mineessa järjestössä oli jäseniä jopa 
240 000, joista 50 000 oli 8–16-vuo-
tiaita pikkulottia. Väkilukuun suh-
teutettuna se oli maailman suurin 
naisten aseeton maanpuolustusjär-
jestö. Tänään lottia ja pikkulottia on 
elossa alle 10 000. Lottien keski-ikä 
on noin 97 vuotta.

Teksti: Lotta Svärd Säätiö

Lotta Svärd säätiön seppeleen sankariristille laskivat säätiön hallituksen puheenjohtaja  
Pirjo Björk ja toiminnanjohtaja Anne Nurminen. Seppeleenlaskutilaisuus päättyi tällä kertaa 
Finlandia-hymnin sijasta Lottalauluun. Kuva Lotta Svärd Säätiö.
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OMAT JALAT 
PÖYDÄN ALLA

Annakaisa Mörttinen asuu Van-
taan Pähkinärinteessä yksin 
omassa kodissaan. Huoneistossa on 
paljon tauluja ja kirjahylly täyn-
nä teoksia. Keskustelutuokiomme 
aluksi emäntä tarjosi kahvit; sillä 
tavallahan päästään aina hyvin 
jutun juureen. Elämäntarinassa oli 
paljon kuultavaa ja muistissa mo-
nenlaisia tapahtumia ja kokemuk-
sia alkaen vuosista pikkulottana.

Temmeksellä mukaan lotta-
toimintaan
Tampereella vuonna 1928 syntynyt 
Annakaisa Mörttinen muutti per-
heensä kanssa Ylitorniolle ja sieltä 
Temmekselle. Mörttisen perhe – isä 
Vilho, äiti Viivi-Liisa, Annakaisa ja 
pikkuveli Jukke – asui pitkän aikaa 
Temmeksen kirkon lähellä Kirkko-
pekkalan talossa. Se oli sotavuosien 
ajan koti.

Annakaisa Mörttisen isä osallistui 
jo Vapaussotaan, joten Talvisotaan 
ei kutsua tullut. Hän kuitenkin läh-
ti vapaaehtoisena. Jatkosotaan hän 
osallistui hyökkäysvaunuvarikolla 
asentajana. Äiti oli jo Ylitorniolla ja 
sitten Temmeksellä aktiivinen lotta. 
Sodan aikana hän työskenteli lottana 
Kuujärvellä väestökirjanpitäjänä. Oli 
luontevaa, että pieni tytär lähti Tem-
meksellä mukaan lottien kokouksiin 
ja lauloikin niissä. Hän sai lottapuvun 
joululahjaksi ja liittyi 11-vuotiaana 
pikkulottiin.

Töitä oppi tekemään 
Kun vanhemmat olivat omissa teh-
tävissään isänmaata puolustamassa, 
joutuivat Annakaisa ja Jukke teke-
mään maalaistalon töitä. Lehmiäkin 
oli seitsemän ja ne piti lypsää aamuin 
illoin. Työt olivat varmasti raskai-
ta alun toisella kymmenellä olleille 
lapsille, mutta tehtävä oli voimien-
sa mukaan. Niin oli silloin kaikkial-
la kotirintamalla ja työnteon oppi jäi 
evääksi elämään. Temmeksellä Anna-

kaisa Mörttinen kävi kansakoulua ja 
keskikoulua. Sota-ajan oloissa kou-
lunkäynti ei ollut kovin helppoa.

Kirkkopekkalan talo sijaitsi keskei-
sellä paikalla ja siellä oli tuolloin aika 
harvinainen puhelin. Taloon soitettiin 
tärkeistä asioista Raahesta ja Oulus-
ta ja viestejä välitettiin. Annakaisa 
muistelee, kuinka taloon soitettiin 
tieto ilmahälytyksestä ja äiti otti vies-
tin vastaan. Oulu oli pommituksen 
kohteena. Kun muuta toimivaa tapaa 
hälytyksen tekemiseen ei ollut, juok-
sivat Annakaisa ja Jukke molemmin 
puolin joenvartta puolisen kilometriä 

suuntaansa huutaen kovaan ääneen 
talojen asukkaille vaarasta. Kotitalos-
sa oli myös evakoita Kuusamosta ja 
Suomussalmelta.

Koti, uskonto ja isänmaa – 
kestävä vakaumus
Temmekselle tuotiin sankarivainajat 
kirkon ullakkoon. Avaimet kirkkoon 
olivat läheisessä Kirkkopekkalan ta-
lossa. Annakaisa oli vastassa vainajia 
ja avaamassa ovet. Muistoissa ovat 
monet sankarihautajaiset ja pitkät ri-
vit valkoisia puuristejä. Ne jäivät läh-
temättömästi nuoren ihmisen mieleen.

Annakaisa kotonaan Vantaalla. Kuva Pirkko Karjalainen.
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Suojeluskuntatalo oli lottienkin toi-
minnan keskuspaikkana Temmeksel-
lä, siellä myös pikkulotta oli jo mo-
nessa toimessa mukana. Muistona on 
Temmeksen lottien kahvikuppi, jonka 
tuttava oli rauhanteon jälkeen onnis-
tunut säilyttämään. Annakaisa Mörtti-
sen elämässä keskeisenä on aina ollut 
vahva ja kestävä vakaumus kodin, 
uskonnon ja isänmaan arvosta. Se on 
antanut voimaa vaikeuksissa.

Kaikesta oli pulaa – selvittiin 
kuitenkin
Sota-aikana ja vielä pitkään sen jäl-
keen Suomessa elettiin hyvin niu-
koissa oloissa. Annakaisa Mörttinen 
muisteli, kuinka kaikki laudanpätkät 
kerättiin ja vanhat naulat oiottiin käy-
tettäväksi rakennusten korjaamiseen. 
Vanhat vaatteet ratkottiin ja ehjistä 
osista ommeltiin uutta. Villasukkia ja 
-paitoja purettiin, että saatiin lankoja 
uusiin neulomuksiin. Ostokortit olivat 
käytössä ja säännöstely tiukkaa.

Vuodet heti sodan jälkeen olivat 
monin tavoin raskaita. Piti selvitä 
sotakorvauksista, tuhojen jälleen-

rakennuksesta, evakkojen ja rinta-
mamiesten asutuksesta. Sitkeydellä, 
oma-aloitteisuudella ja yhteistyöllä 
kansakunta nousi jälleen. Tuntuu vai-
kealta ymmärtää ja näin jälkeenpäin 
sanoittaa, mistä kaikki se voima ja 
usko tulevaan oikein nousi.

Kohti huomista – kutsumus-
työstä elämänura
Äidin sisko Pia-täti oli Annakaisa 
Mörttisen omin sanoin ilmaistuna hä-
nen idolinsa. Pia-täti työskenteli kent-
täsairaalajunan vastaavana hoitajana. 
Hän kuoli nuorena, vain 29-vuotiaa-
na. Sota vaati veronsa.

Sotavuosien jälkeen vuonna 1947 
Annakaisa pääsi Ouluun opiskele-
maan terveydenhoitajaksi. Tälle alal-
le hän halusi ja kertoo olevansa kii-
tollinen, että sai tehdä rakastamaansa 
työtä. Valmistumisen jälkeen vuonna 
1950 ensimmäinen lyhytaikainen 
työpaikka löytyi Reisjärveltä. Tuosta 
hetkestä tuli 5.8.2021 kuluneeksi 71 
vuotta.

Seuraava tehtävä oli nykyisenkin 
epidemian kannalta kiintoisa. An-

nakaisa Mörttinen toimi kiertävänä 
Calmette-rokottajana eri puolilla Suo-
mea.  1940-luvun lopulla ja 1950-lu-
vulla tuberkuloosi oli vaarallinen 
tauti, johon monet menehtyivät. Viisi-
kymmenluvun alkupuolella jopa sää-
dettiin Calmette-rokotus pakolliseksi.

Pitkän ja ansiokkaan työuran terve-
ydenhoitaja Annakaisa Mörttinen teki 
työterveydenhuollon ja kuntoutuksen 
edistämisen parissa. Hän aloitti vuon-
na 1954 Työterveyslaitoksella ja jatkoi 
taustalla toimineen säätiön muutosten 
jälkeen Kuntoutussäätiöllä samoissa 
tehtävissä aina vuonna 1992 tapahtu-
neeseen eläkkeelle jäämiseen asti.

Annakaisa Mörttinen kertoi suurel-
la innostuksella ja lämmöllä työstään, 
jota piti erittäin kiinnostavana ja mo-
nia kokemuksia antaneena. Tehtävät 
alkoivat kiertävänä näön ja kuulon 
tutkijana ympäri Suomea monenlai-
sissa työpaikoissa. Oli mahdollisuus 
seurata työturvallisuuteen liittyvien 
asioiden kehitystä. Hän myös opiskeli 
alaansa Ruotsissa, Norjassa ja Hollan-
nissa. Muisteluna tuli mm. Saksaan 
Itä-Berliiniin tehty tutustumismatka 

Isä laskemassa seppelettä lottien puheenjohtajan kanssa. Pikkulotta Annakaisa kunnia- 
vartiossa, äärimmäisenä oikealla. Kuva Annakaisan kotoalbumista.
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paikalliseen terveydenhuoltoon ja 
haitta-aineiden mm. koboltin ihoal-
lergioiden ehkäisyyn. Oma hyvä am-
matillinen osaaminen oli haastavissa 
tehtävissä voimavarana.

Mukaan sotaveteraanityöhön
Oli aika luonnollista, että lottatyös-
sä aikoinaan jo pikkulottana ollut ja 
osaava terveydenhuollon ammattilai-
nen haluttiin sotaveteraanien paris-
sa tehtävään työhön. Vantaan sota-
veteraaneissa 1990-luvun alussa oli 
aktiivisina toimijoina mm. Ervastin 
pariskunta, naisjaoston puheenjohta-
ja Tyyne Laine ja sodan aika lottana 
toiminut Ellen Kuosa. Heidän kans-
saan Annakaisa Mörttinen oli paljon 
tekemisissä. Samoin pitkäaikaisen 
puheenjohtajan Jaakko Vesasen kans-
sa, joka oli tuttu jo Ylitorniosta lap-
suudenajalta. 

Luottamustehtäviä tulikin yhdis-
tyksen hallinnossa ja mm. Vetresissä 
ja Vantaan vanhusneuvostossa. Ak-
tiivisuutta riitti monissa vaikuttamis-
toimissa. Annakaisa Mörttinen haluaa 
painottaa, kuinka tärkeätä yhdistys-

toiminnassa on mukanaolo tosimielel-
lä: ” Ei saa olla pelkästään ottamassa 
mieluisia juttuja, vaan on myös annet-
tava parhaansa.”

Kohti tulevaa
Vuosien mittaan Annakaisa Mörttisel-
le on kertynyt paljon mieleenpainu-
neita kokemuksia, muistoja ja ystäviä. 
Hän on iloinen ja kiitollinen siitä, että 
veteraanien ja sodan ajan sukupolvien 
– naisten ja miesten – työtä isänmaan 
hyväksi on ajan myötä ryhdytty todel-
la kunnioittamaan ja arvostamaan. Ei 
vain puheissa, vaan myös teoissa.  So-
taveteraanien omien yhdistysten mer-
kitys tässä on suuri. Tuli uskallusta ja 
voimaa puhua omista asioista ja saada 
aikaan parannusta palveluissa ja toi-
meentulossa. Veteraanien yhteiset ti-
laisuudet ja kokoontumiset ovat olleet 
ja ovat edelleen jo kovin harvenneelle 
joukolle tärkeitä.

Perinnetyössä on hänen mielestään 
suuri tehtävä siinä, ettei sodan aikana 
rintamalla ja kotirintamalla osoitettu 
sankaruus unohdu. Perinteisiin kuulu-
vat vahvasti myös vuosittaiset tärkeät 

muistamisen päivät ja juhlatilaisuu-
det. Ne ovat kaikille näkyviä.

”Omat jalat pöydän alla”
Annakaisa Mörttinen sanoi, että am-
mattiin valmistumisen jälkeen kaiken 
aikaan hänellä on ollut aina ”omat 
jalat pöydän alla”. Itsellinen selviyty-
minen ja läheisistä huolen pitäminen 
on ollut ja on edelleen tärkeätä hä-
nelle. Yksin asuva ei ole yksinäinen. 
Keskustelun lomassa sain nähdä upe-
an kuvan laajasta läheisten perheenjä-
senien joukosta. Hän itse piti huolta 
omasta äidistään, he asuivat pitkään 
yhdessä Pähkinärinteessä. Läheiset 
huolehtivat, että lähikaupasta tuo-
daan jääkaappiin ruokaa. Vaikka ryhti 
on kumarassa – niin kuin kuulemma 
oli isoäidilläkin – on mieli virkeä ja 
muisti erinomainen. 

Yhteisen keskustelumme sanoman 
voisi tiivistää seuraaviin sanoihin: 
Olemme suomalaisia, isänmaa on 
meille rakas, sen hyväksi on kaikin 
voimin toimittava.

Teksti: Pirkko Karjalainen

Lotat ja pikkulotat kunniavartiossa sankarihautajaisissa. Kuvassa lettipäinen Annakaisa  
paljain päin. Kuva Annakaisan kotoalbumista.
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Muistojen Laulut -kirja kertoo laulamisesta, muista-
misesta ja veteraanityöstä 2000-luvun alussa, mutta 
myös sota-ajan tärkeistä kappaleista ja musiikin 
voimasta.

Lauluyhtye Kanttiinin Lotat perustettiin vuonna 1997 
laulamisen halusta ja ilosta olla yhdessä. Kanttiinin Lotat 
saivat heti ensi esiintymisestään lämpimän vastaanoton. 
Tämä kertoo kuulijakunnan halusta tuoda esille ja arvos-
taa sodan ajan tunteita. Laulu on tärkeä tapa muistaa sodan 
vuosia, tunneilmastoa, kärsimyksiä ja kokemuksia, mutta 
myös rakkauden hetkiä. Niin sotarintamalla kuin kotirin-
tamalla. Lauluyhtyeen 16 toimintavuoden aikana yhtye 
esiintyi eri puolilla Suomea, yhteensä lähes 300 kertaa.

Kirjassa esitellään vuosien saatossa mukana olleet lau-
lajat sekä mielenkiintoisimmat esiintymiset. Kirja on an-
toisaa luettavaa myös nuoremmalle sukupolvelle. Lotta 
Svärd-järjestön ja lottien toiminta ja merkitys tulee kirjas-
sa hyvin esille. Teosta voi hyödyntää monella tapaa vete-
raanien perinnetyössä.

Lauluyhtye Kanttiin Lotat julkaisivat 2004 CD-äänit-
teen ”Muistojen Laulut”. Äänitteellä olevat, rakastetuim-
mat sodan ajan laulut, esitellään nyt julkaistussa kirjas-
sa. Tunnelmaan voi uppoutua lukemalla kirjasta laulujen 
syntytarinat, sulkea silmänsä ja nauttia Kanttiinin Lottien 
esityksestä.      

Kirja julkaistiin Lottamuseolla 12.8.2021. Kirjoittaja 
Maritta Pohls kiteytti Kanttiin Lottien tarinan; ”Laula-
malla me saimme kunnioittaa isiemme ja äitiemme töitä 
ja ponnistuksia itsenäisyyden säilyttämiseksi.”

Muistojen Laulut 
– Kanttiinin Lotista juhlakirja

Kirjaa voi tilata;
Tuula Kohi puh. 0440 814 087
tuula.kohi@suomi24.fi

Mikromafia
Kalevankatu 42,00180 Helsinki

Puh. 010 8326 486 • www.mikromafia.fi
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TT-Fysio Oy
Tyynenmerenkatu 3, 00220 Helsinki

Puh. 010 2292510
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Jututin sotaveteraani Antti 
Koskista ja hänen puolisoaan 
Ainoa heidän viihtyisässä ja 
avarassa kodissaan Vantaal-
la. He olivat äskettäin tulleet 
kesäpaikaltaan muutamaksi 
päiväksi kaupunkiin. Mökil-
lä Joutsassa Suonteenjärven 
Korpisaaressa on oltu koko 
kesä ja sinne vielä loppu- 
kesäksi lähdettiin takaisin.

Porista maailmalle
Antti Koskinen syntyi vuonna 1925 
Porissa. Isä oli suurmestariluokan 
ampuja ja opetti poikansa ampumaan 
jo 10-vuotiaana. Talvisodan aikana 
15-vuotias koulupoika toimi pommi-
suojavartijana omassa asuinkorttelis-
sa. Hän muistelee, kuinka puutalo-
kortteliin osui palopommeja, joiden 
jäljiltä tuhot olivat melkoiset.

Antti Koskinen kävi jatkosodan 
syttyessä vielä lyseota. Koulusta teh-
tiin sotasairaala ja Antti joutui vas-
tentahtoisesti siirtymään tyttölyseoon 
– luokkansa ainoana poikana. Hän ha-
lusi päästä rintamalle, mutta oli vielä 

vuonna 1942 periaatteessa liian nuo-
ri. Sitkeän yrityksen jälkeen hiukan 
alaikäinen – tammikuun alussa 1925 
syntynyt – nuori mies kuitenkin on-
nistui ja hänet määrättiin Orivedelle 
jalkaväen koulutuskeskukseen.

Ilmavoimissa mekaanikkona
Pikkupojasta lähtien lentokoneiden 
kanssa ” pelanneen” nuoren miehen 
mieli paloi lentämiseen ja hän päätyi-
kin pian ilmavoimiin. Aliupseerikou-
lun käynyt Koskinen pääsi Luonetjär-
velle ja sai sieltä keväällä 1943 siirron 
Uttiin mekaanikkokouluun. Koulutus 
päättyi vuoden 1943 lopussa. Sen 
jälkeen tuli siirto mekaanikoksi Suu-
lajärvelle hävittäjälentolaivueeseen. 
Tuon ajan parhaat lentokoneet Mes-
serschmittit veivattiin aluksi käyntiin 
inertia-käynnistimellä, jonka jälkeen 
ohjaaja käynnisti koneen ohjaamosta. 
Antti Koskinen kertoi olleensa sodan 
aikana mm. tuolloisen kapteeni Olli 
Puhakan apumekaanikkona.

Sodan aikana asemapaikkoina oli-
vat sen jälkeen Kymin lentokenttä, 
Immolan kenttä ja Lappeenranta. 
Neuvostoliiton koneet pommittivat 
kenttiä ja Viipurin päällä käytiin ko-

via ilmataisteluja. Viholliskoneet 
hyökkäsivät myös majoitusraken-
nuksien kimppuun, mutta Antti Kos-
kinen selvisi haavoittumatta. Sodan 
loppuvaiheessa hän oli Taipalsaarel-
la. Kesällä 1944 suomalaisia ohjaajia 
lennätettiin Königsbergiin noutamaan 
Messerschmittejä. Päivällä käydyis-
tä ilmataisteluista selvinneet miehet 
lensivät koneet öisin Suomeen – ja 
aamulla taas lentoon. Lepoon ei ollut 
mahdollisuutta, kun Suomen kohtaloa 
ratkaistiin.

Mekaanikkona työskentelyään Ant-
ti Koskinen muisteli hyvillä mielin. 
Lentäjät kohtelivat nuorukaista rei-
lusti ja ”Anselmi” oli luottamuksen 
arvoinen tehtävissään. Talviaikaan 
hävittäjien saaminen liikkeelle vaa-
ti omat konstinsa. Kylmäkäynnistys 
tehtiin niin, että mekaanikko nousi 
koneeseen kentällä ja käynnisti moot-
torin. Moottoria käytettiin maassa 
jonkin aikaa, jolloin öljy vähän läm-
peni ja sitten öljyn sekaan laskettiin 
vähän bensiiniä. Se ohensi jäykkää 
öljyä. Aamulla sitten kone käynnistyi 
helpommin, bensiini samalla haihtui 
ja ilmaan noustessa öljy olikin ihan 
normaalia.

Sodasta rauhaan
Vuonna 1925 syntyneet joutuivat ase-
velvollisiksi, vaikka moni oli jo ollut 
sodassa mukana. Antti Koskisen pal-
veluspaikka oli Oulussa, josta mat-
ka kulki laivoilla Ajokseen ja kohti 
Kemiä ja Torniota. Saksalaiset piti 
elokuussa 1944 solmitun välirauhan-
sopimuksen mukaisesti häätää pois 
Suomesta. Nuoret sotilaat joutuivat 
taisteluihin Lapissa ja sotatoimet sak-
salaisia vastaan päättyivät vasta vuo-
den 1945 puolella.

Jurvassa lapsuutensa viettänyt Aino 
Koskinen oli talvisodan syttyessä 
vain 7-vuotias. Heti iän kartuttua hän 

Aino ja Antti Koskinen  
Vantaan kodissaan.  
Kuva Pirkko Karjalainen

Ilmailu elämäntehtävänäIlmailu elämäntehtävänä
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liittyi pikkulottiin. Aino Koskisen veli 
kaatui Maaselän kannaksella tammi-
kuussa 1942. Jurvassa elämä oli so-
dasta huolimatta turvallisen tuntuista 
ja ruokaa oli riittävästi kaikille. Sen 
sijaan Porissa tilanne oli vaikeampi 
niin kuin yleensäkin kaupungeissa, 
nähtiin suorastaan nälkää. Talvena 
1942 oli kovia pakkasia, Itämerikin 
jäätyi ja huoltotilanne vaikeutui kai-
kin puolin.

Ilmailusta elämänura
Antti Koskisella oli rauhan tultua 
oikeastaan vain yksi tavoite: päästä 
Teknilliseen korkeakouluun opiske-
lemaan.  Ensimmäinen yritys heti 
keväällä 1945 ei onnistunut. Luku-
vuoden mittainen matematiikan ja 
fysiikan sekä sähkötekniikan opiskelu 
Helsingin yliopistossa kuitenkin kan-
natti. Syksyllä 1946 alkoivat opinnot 
Teknillisen Korkeakoulun lentoko-
neenrakennuksen opintosuunnalla. 
Antti Koskinen piti omien sanojensa 
mukaan lentämisestä yli kaiken, joten 
ura ilmailun parissa oli selvä valinta. 
Tuolloinen siviili-ilmailun lentokone-
kanta oli vanhoja Junkerseja ja Suo-
men valtion Saksasta ostamia liittou-

tuneiden sinne maihinnousun aikaan 
tuomia DC 3-koneita.

Purjelentoa pitkään harrastanut 
Antti Koskinen suunnitteli diplo-
mityönään purjekoneen ja osallistui 
moniin kilpailuihin, mm. maailman-
mestaruuskilpailuihin vuosina 1952 
ja 1954. Purjelentotoiminnan keskus-
paikkana oli Jämijärvi. Valmistuttu-
aan diplomi-insinööriksi vuonna 1953 
Antti Koskinen kävi vielä RUK:n ja 
ylennettiin vänrikiksi. Ura puolus-
tusvoimissa tuntui tuolloin hyvinkin 
mahdolliselta. Matka kävi edelleen 
Kauhavalle tammikuussa 1954 ja len-
tokoulutus alkoi. Tuolloin arvona oli 
insinööriluutnantti. Ilmavoimien len-
tomerkin ohjaajakoulutuksen jälkeen 
sai vuonna 1955 insinöörikapteeni 
Koskinen. Kauhavan aikaan sijoit-
tui myös loppuelämään ratkaisevasti 
vaikuttanut tapahtuma: Antti ja Aino 
Koskinen tapasivat toisensa ja solmi-
vat avioliiton vuonna 1955.

Sinivalkoisten siipien palve-
luksessa 30 vuotta
Edessä oli valinnan paikka. Kauhaval-
la olisi ollut tilaisuus saada vakituinen 
tuolloisen ajan mittapuun mukaisesti 

hyvin palkattu työpaikka puolustus-
voimissa. Samaan aikaan kuitenkin 
nousi esille mahdollisuus päästä työ-
hön Aerolle. Antti oli aluksi lyhyen 
tovin töissä Porin konepajalla, mutta 
hän ja Aino muuttivat pian pääkau-
punkiseudulle. Kummallekin löytyi 
työpaikat ja ajan mittaan rakennettiin 
oma talo Vantaalle. 

Kun palkasta saatiin yhteisymmär-
rys, Antti Koskinen aloitti vuonna 
1956 kolmenkymmenen vuoden pi-
tuisen uransa Finnairin (vuoteen 1968 
nimi oli Aero) leivissä. Aluksi tehtä-
vänä oli piirustuskonttorin päällikkö, 
sen jälkeen lentokonekorjaamon pääl-
likkö ja yli-insinööri. Noina vuosina 
Aero/Finnair huolsi omat koneensa ja 
myös runsaasti ulkomaisten yhtiöiden 
koneita. Nyt tilanne on toinen: konei-
den valmistajat tuovat yleensä omat 
työntekijänsä tekemään työt. 

Mukaan sotaveteraanityöhön
Vuosien mittaan Koskiset olivat tutus-
tuneet paikallisiin sotaveteraaneihin. 
Oltiin oltu myös veteraanien yhtei-
sillä ulkomaanmatkoilla. Eläkkeelle-
siirtymisen myötä tuli myös vapaata 
aikaa aktiivisempaan osallistumiseen. 

Antti Koskisen diplomityönään suunnittelema purjelentokone. Kuva Antti Koskinen
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Samalla tuli tuntuma siitä, että vete-
raaneja alettiin todella arvostaa. Antti 
Koskinen kytkee muutoksen näky-
vimmin 1990-luvun alkuun. Silloin 
Neuvostoliitto romahti, tilalle syntyi 
Venäjä ja kylmän sodan aikaiset pelot 
vähenivät. Veteraanien ja sotasuku-
polvien ponnistuksista puhuttiin ja he 
olivat itse äänessä myös omien järjes-
töjensä kautta. 

Antti Koskinen oli mukana Vantaan 
sotaveteraanien hallituksessa, Aino 
Koskinen samoin ja myös naistoimi-
kunnassa. He muistelivat vuosien var-
rella läheisiksi tulleita, monia jo edes-
menneitä tuttuja. Veteraanien yhteisiä 
kokoontumisia odotetaan innokkaasti. 
Ne ovat koronan vuoksi jääneet pit-
käksi aikaa väliin. Toivottavasti alka-
nut syksy mahdollistaa vielä tapaami-
set.  Perinnetyön aika on tullut, siihen 
kääntyvät nyt katseet.

Entä tulevaisuus?
Keskustelimme nykyisestä tilantees-
ta rakkaassa isänmaassa. Veteraanit 

ja yleensä koko sotasukupolvi näkee 
muutoksen monin tavoin parempaan. 
On tasaveroiset mahdollisuudet kou-
luttautua. Sosiaaliturva takaa heikos-
sa elämäntilanteessa olevalle kohtuul-
liset olot. 

Samalla kuitenkin pohditutti, onko 
menty liian pitkälle. Halutaanko to-
della koko ajan vain lisää kaikenlaista 
hyvää, etenkin tavaroita ja monenlai-
sia elämyksiä. Monet sota-ajan koke-
neet näkevät, että nyt on suorastaan 
liikaa kaikenlaista ”hyysäämistä”. 
Ihmiset eivät opi ajattelemaan itse-
näisesti ja olemaan omatoimisia. So-
dasta selviäminen ja maan jälleenra-
kentaminen oli mahdollista, kun oltiin 
kaikin puolin samassa veneessä. Heti 
sodan jälkeen oli monella tavoin puu-
tetta ja niukkuutta, mutta sen ei annet-
tu lannistaa. 

”Elämän sivu on pitkä – valoi-
sa mieli kantaa eteenpäin”
Veteraanisukupolven perintöä on vai-
kea kiteyttää kovin lyhyesti. Aino 

Koskinen kuitenkin tiivisti ainakin 
yhden keskeisen asian toteamalla, että 
elämän sivu on pitkä. Yhdessä Antin 
kanssa he ovat esimerkki jatkuvasti 
optimistisesta elämänasenteesta. 

Antti Koskinen sai muutama vuosi 
sitten veritulpan toiseen silmäänsä ja 
menetti suuren osan näöstään. Se on 
suuresti hankaloittanut elämää, myös 
lukeminen lukulaitteen kanssa on 
kovin väsyttävää. Hän kuitenkin ko-
rostaa kuinka tärkeää on pitää huolta 
kunnostaan ja pysyä liikkeellä. Kesä-
paikalla saaressa on hakattu melkoiset 
pinot klapeja ja omassa kodissa asu-
taan tyytyväisin mielin. Siivooja käy 
Vantaan kodissa, mutta muutoin pär-
jätään omin voimin. Lapsiin ja heidän 
perheisiinsä on lämpimät välit, lasten-
lastenlapsiakin on jo viisi.

Positiivisuutta ja myönteistä rea-
lismia arkeen – siinä elämänohjetta 
tulevillekin polville.

Pirkko Karjalainen

Mekaanikot käynnistämässä MT-hväittäjäkonetta (Messerschmidt) tammikuussa 1941. 

SA-kuva



21

SA-kuva

Veteraanietuudet
 Kotona asumista tukevat palvelut 

Palvelu Korvataan  Ei korvata

Ateriapalvelut Ateriapalvelut, lounassetelit, välipalakassi.  Ruokaostokset 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. 
Jos asiassa ilmenee kysyttävää tai epäselvyyksiä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä:
Anni Grundström / Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, puh. 040 822 3998
anni.grundstrom@sotaveteraaniliitto.fi 
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Vanhusten palvelutarpeen arviointi
Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen henkilön tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä. Jokaisella 
75 vuotta täyttäneellä kaupunkilaisella on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin. 

Palvelujen järjestämisvastuu on kunnilla. Kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arvioin-
tiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee 
henkilöitä, jotka
• eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä
• ovat palvelujen piirissä, mutta palvelun tarve muuttuu

Arvioinnilla varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista ja opas-
tetaan niiden hakemiseen. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko ikäihmisellä tarvetta esimerkiksi

– kotihoitoon
– asumispalveluihin
– asunnon muutostöihin
– omaishoidontukeen
– toimeentuloturvaan
– kuljetuspalveluun.

Jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujensa yhteensovittamisessa, hänelle on nimettävä vastuutyönteki-
jä. Hänelle on laadittava palvelusuunnitelma ja henkilöllä on oikeus saada myönnetyt palvelut viimeistään 
kolmessa kuukaudessa päätöksestä. Huomiota kiinnitetään erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotiin 
annettaviin palveluihin.

Piiri järjestää puoliso- ja leskijäsenille, joilla ei ole rintamaveteraanitunnusta  
neljän vuorokauden kuntoutusloman Oulunkylän Kuntoutuskeskuksessa  
23.11– 26.11. 2021.

Kuntoutus on veteraanikuntoutuksen kanssa samanlaista ja sisältää:
– Lääkärin tulotarkastuksen (1/hlö)
– Yksilöfysioterapia kerran (1/hlö)
– Jalkaterapia kerran (1/hlö)
– Hoitajan apu 24/7, lääkäri paikalla arkisin n. klo 8.00 – 16.00.
– Ryhmäkuntoutus ja liikuntaryhmät
– Vapaa-ajanohjelma

Majoitus on kahden hengen huoneessa (täysihoito, aamiainen, lounas, välipala, päivällinen,  
iltapala ja tarvittaessa muita välipaloja). 

Osallistujille lähetetään etukäteen esitietolomakkeen täytettäväksi ja tarvittavan infon kuntoutus- 
jaksosta. Kuntoutujat ottavat omat lääkkeet ja tarvittavat apuvälineet mukaan kuntoutusjaksolle. 
Saapuminen tiistaina 23.11 klo 8–10 välillä ja kotiin perjantaina 26.11 klo. 10.00–11.00.

Loma on tarkoitettu ensisijaisesti heille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet Sotaveteraan- 
iliiton eikä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin kautta. Paikkoja on varattu helsinkiläisille kuusi ja 
Uudenmaan Sotaveteraanipirille neljä paikkaa.

Lisätietoa saa piirin sosiaalineuvoja Anni Grundströmiltä puh 040 822 3998. Vapaamuotoiset  
hakemukset osoitteeseen joko kirjeitse tai soittamalla viimeistään 1.11. mennessä. 

Anni Grundström
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiieri
Mannerheimintie 93
00270 Helsinki
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. Puh. 050 441 4703 

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

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

VETERAANILIIKUNTA
      
Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat myös syk-
syllä 2021. Asiasta voi tiedustella piirin toiminnanjohta-
jalta tai vastuuhenkilöiltä. 

Oulunkylän kuntojumppa maanantaisin. Ilmoittautumi-
set suoraan Oulunkylän Kuntoutukseen Mäkitorpantie 19, 
puh. 09 728 2475.    

Mäkelänrinteen allasvesijumppa torstaisin klo 10.30– 
11.00. Yhteyshenkilö Markus Ollonqvist puh. 09 389 3760. 

VETERAANITAPAHTUMAT

Helsingin kaupunki järjestää veteraanijuhlan ja lounaan 
maanantaina 29.11.2021 Finlandia-talon cafe Verandas-
sa, jos koronatilanne sen sallii. Kaupunki lähettää vete-
raaneille kutsun, jossa on ilmoittautumis-ohjeet. 

VIRKISTYS  

Rosvopaistitapahtuma torstaina 21.10.2021. 
Finnairin lentävä henkilöstö ja Uudenmaan aluetoimisto 
järjestävät veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen 
rosvopaistitapahtuman torstaina 21.10.2021 klo 13.00– 
15.00, mikäli koronarajoitukset sallivat. Lähtö Manner-
heimin patsaalta klo 12.00 ja paluu klo 16.30 mennessä 
Ilmoittautumiset 15.10.2021 mennessä 050 4414 703.

Konsertti lauantaina 23.10.2021
Vantaan VETRES järjestää, korona rajoitukset huo- 
mioiden, perinteisen isänmaallista, sotilaallista ja sota-
ajan musiikkia sisältävän konsertin nimellä ”Sinivalkois-
ta musiikkia” lauantaina 23.10.2021 klo 15.00 Viertolan 

koululla Tikkurilassa. Musiikkia esittää TixiBand eli 
Tikkurilan Soittokunta. Ohjelmassa on myös yhteislau-
luja. Väliajalla ilmainen Kahvitarjoilu. Kuljetus lähtee  
Mannerheimin ratsastajapatsaalta klo 14.00, paluu 
17.30 mennessä. Ilmoittautumiset 15.10.2021 mennessä  
050 4414 703.

Lounas ravintola Elitessä tiistaina 9.11.2021 klo 13.00 
Tutustumme tiistaina 9.11.2021 klo 13.00 ravintola Eliten 
historiaan ja nautimme ”Tauno Palon kermasipulipihvin ja 
jälkiruokana Pappilan hätävaran”. Kokoontuminen ravin-
tola Eliten (Runeberginkadun ja Et. Hesperiakadun kul-
massa). Kustannukset 20,00 euroa kerätään paikan päällä, 
ei lounassetelimahdollisuutta. Ilmoittautumiset 2.11.2021 
mennessä 050 4414 703.

Illanvietot
Tilaisuudet pidetään Folkhälsanin palvelutalossa Manner-
heimointie 97. Vapaa sisäänpääsy. Kahvitarjoilu on klo 
15.30 ja tilaisuudet klo 16.00 alkaen, jos koronatilanne 
sen sallii. Kannattaa varmistaa tapahtuma piirin toimis-
tosta.  

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

Naisten kahvihetki      
Tarkoitus on jatkaa Iltapäivän kahvihetkeä kaikille piirin 
naisjäsenille Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 
21 B (Mude -neuvottelutila) torstaisin klo 11.30 - 13.00. 
Kahvin lisäksi on tietoiskuja eri aiheista. Kerromme 
asiasta tarkemmin piirin seuraavassa lehdessä nro 
4/2021.

VETERAANILIIKUNTA

KUNTOUTUS

VETERAANITAPAHTUMAT

VIRKISTYS

AUS-Sähkö Oy
Kirvestie 29, 00760 Helsinki

Puh. 0400-502 498



25

VANTAAN SOTAVETERAANIT RY

YHDISTYSASIAT

KUNTOUTUS

VETERAANITUNNUKSEN OMAAVIEN  
VETERAANIEN KOTONA ASUMISTA  

TUKEVAT PALVELUT

Koronapandemian mahdollisten rajoitusten vuoksi emme 
voi vielä nyt syksylläkään kokoontua entiseen tapaan. 
Mutta taudin ja sen aiheuttamien rajoitusten salliessa seu-
raava kuukausikokoontumisemme on Tikkurilan kirkossa 
(Asematie 12 a, 01300 Vantaa) keskiviikkona 13.10. klo 
14.00. Kahvi alkaen klo 13.00. Esitelmän Rauhanfooru-
mista pitää pappi, radiotoimittaja Veli-Matti Hynninen. 

KOKOUSKUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
pidetään Tikkurilan kirkossa (Asematie 12 a, 
01300 Vantaa) keskiviikkona 10.11. klo 14.00. 
Kahvi alkaen klo 13.00. Esitelmän isästään 
Martti Simojoesta pitää rovasti Jaakko Simo-
joki. 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sään-
töjen 11 §:ssä mainitut asiat kuten toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä 
hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten 
tilalle. 
Läntinen osasto järjestää kuljetuksen näihin 
kokouksiin. Auto lähtee Myyrmäen asemalta 
klo 12.30 Martinlaakson aseman kautta 
Tikkurilaan. Ilmoittautuminen viimeistään ko. 
viikon maanantaina Raimo Huvilalle  
puh: 0400 971 700.

Vantaan kaupungin palvelut R-tunnuksen omaaville 
veteraaneille. 
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa 
Valtiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraa-
nien laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen. Niihin ei tarvita 
lääkärin lähetettä, vaan soitto alla mainituille hoitajille 
riittää. 

Tunnuksen omaavat veteraanit saavat jalkahoitoja tar-
peen mukaan. Vuoden alussa heille on lähetetty automaat-
tisesti 7 kpl lähetteitä ja tarvittaessa saa soittamalla lisää. 
Yhteyshenkilöinä Länsi-Vantaalla on lähihoitaja Jouni 

Lamminmäki puh. 050 312 4538 ja Itä-Vantaalla joko 
edellä mainittu tai lähihoitaja Maarit Litmanen puh. 
050 318 1671.  

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

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

Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen, puh. 
040 525 0531.

1.11.2019 astui voimaan laki, jolla tunnuksen omaa-
vien veteraanien kotona asumista tukevat palvelut 
saatettiin samalle tasolle kuin sotainvalideilla.
Nämä palvelut ovat Valtiokonttorin rahoittamia ja Van-
taan kaupungin järjestämiä.

Veteraanien em. palvelut perustuvat palvelutarpeen 
kartoitukseen.
Kartoituksessa selvitetään tarpeet
• kotihoitoon ja tukipalveluihin
• apuvälineisiin
• asumispalveluihin tai laitoshoitoon
• asunnon muutostöihin; kaiteet, kynnykset
• omaishoidontukeen
• kuljetuspalveluun
Veteraani, mikäli palvelutarpeen kartoitusta ei osaltasi 
ole tehty, pyydä sitä välittömästi asiakasohjausyksiköstä 
soittamalla numeroon 09 8392 4202 (ma–pe klo 9–15) tai 
sähköpostilla seniorineuvonta@vantaa.fi. 

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

TAPAHTUMIA

Kaatuneitten muistopäi-
vän 16.5. juhlallisuuksia 
saatiin Vantaalla viettää 
kauniissa keväises-
sä säässä. Koronan 
vuoksi väkeä oli muka-
na rajatusti. Seppeleet 
laskettiin sekä Vantaan 
Pyhän Laurin kirkon san-
karihaudalle että Ruskea-
sannan sankarihaudalle.

Vantaan Sotaveteraanien 
havuseppeleen laskivat 
Vantaan Sotainvalidien 
puheenjohtaja Reijo Sö-
derberg sekä VETRESin 
varapuheenjohtaja Ahti 
Pohjonen.
Kuva: Pirkko Karjalainen

Vantaan Sotaveteraanit ry:n muut palvelut tunnukset-
tomille varsinaisille-, puoliso- ja leskijäsenille:

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

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

Vantaan seurakuntien vapaaehtoisten Nikkaristien 
ryhmä tarjoaa kertaluonteista maksutonta apua kodin 
pieniin askareisiin, kuten kattolampun tai palovaroittimen 
pariston vaihtoon tai taulun ripustukseen. Soita omaan 
seurakuntaasi ja kerro, missä tarvitset apua. Puhelinnu-
merot: Hakunila, 050 309 8775, Hämeenkylä (ma–pe 
klo 9–14) 09 830 6450, Korso 050 322 6560, Rekola  
050 329 0361, Tikkurila (ma, to klo 11–13) 044 422 0456, 
Vantaankoski (ke klo11–13) 09 830 6426.

Syksyn tapahtumista ja kokoontumisista ei voi tässä vai-
heessa vahvistaa mitään, joten eletään ns. päivä/viikko 
kerrallaan. Tiedot vahvistetaan mahdollisuuksien mukaan 
tavalla taikka toisella.

VETRES-toimikunta suunnittelee järjestävänsä perin-
teisen isänmaallista, sotilasaiheista ja sota-ajan musiikkia 
sisältävän konsertin nimellä ”Sinivalkoista musiikkia” 
lauantaina 23.10. klo 15 Viertolan koululla, Tikkkurilas-
sa, Liljatie 2. Musiikkia esittää TixiBand eli Tikkurilan 
Soittokunta. Ohjelmassa on myös yhteislaulua. Väliajalla 
ilmainen kahvitarjoilu. Vapaa pääsy. Tilaisuus järjestetään 
viranomaisten ohjeiden ja rajoitusten mukaisena. 

Läntinen osasto järjestää kuljetuksen tähän konserttiin. 
Auto lähtee Myyrmäen asemalta klo 14.15 Martinlaakson 
aseman kautta Tikkurilaan. Ilmoittautuminen viimeis-
tään ko. viikon keskiviikkona Raimo Huvilalle puh: 0400 
971 700.

Itsenäisyyspäivän 6.12. tilaisuudet:
klo 9.00 lipunnosto kaupungintalon edessä
klo 9.20 kukkienlasku Tikkurilan veteraanipuistossa
klo 10.00 kaksikielinen jumalanpalvelus Pyhän Laurin 
kirkossa ja välittömästi sen jälkeen n. klo 11 kunnianosoi-
tus seppeleenlaskuineen sankariristillä sekä Ruskeasan-
nan sankarimuistomerkillä
klo 15.00 Itsenäisyysjuhla Martinlaakson koululla.

Katso myös Helsingin Seudun  
Sotaveteraanipiirin tapahtumat 
tästä lehdestä! Niihin kaikkiin 
voit osallistua. Samat korona-
rajoitukset pätevät tietenkin myös 
niissä.
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Koronaepidemian kesto on yllättänyt meidät kaikki, vaik-
kakin rokotusten eteneminen ja hoidon kehittyminen an-
tavat pientä valoa synkässä tilanteessa. Ikävä kyllä Tapi-
olan Palvelukeskus ei avaudu ainakaan ennen 1.11.2021. 
Yhdistyksen jäsenkunta joutuu näin ollen elämään edel-
leen ilman niin toivottuja ja odotettuja maanantaiesitelmiä 
ainakin alkusyksyn. Tilanteen kehityksestä luonnollisesti 
tiedotetaan. Valittujen esitelmöitsijöiden lista on päivitet-
ty kesän aikana ja heille on ilmoitettu aikataulumuutok-
sista. Pyrimme pitämään yhdistyksen kokouksen marras-
kuussa, jolloin rästiin jääneiden kokousten asiat ja myös 
hallitusvalinnat käsitellään pitkästä aikaa. 

Vähitellen ollaan siirtymässä perinneaikaan ja uuden 
toimintatavan valmisteluissa ollaan Espoon Sotaveteraa-
neissakin täysillä mukana.

Mahdollisuuksien mukaan kuntoutustoimintaa ja yhte-
ydenpitoa pidetään yllä. 

Virkistyspäivät 11.–15.10.2021. LohjaSpa Päiväkum- 
musta on varattu 15 paikkaa meille virkistyslomaa varten. 
Tunnuksen omaavat veteraanit puolisoineen ja avustaji-
neen ovat etusijalla paikkoja täytettäessä. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset 24.9.2021 mennessä Karin Tuukkanen, 
puh. 0400 444197. 

Palvelukeskukset tarjoavat tässä tilanteessa rajoitetus-
ti yksilöille ja pienryhmille palveluja. Koronarajoitukset 
ovat vaikuttaneet monella tavalla senioreiden hyvinvoin-
tiin ja toimintakykyyn. 

Ensisijainen kohderyhmä ovat eniten fyysistä, psyyk-
kistä ja sosiaalista tukea tarvitsevat seniorit. Toimintaa 

Espoon Sotaveteraanit odottavat 
toiminnan jatkoa

järjestetään pienryhmissä, joissa osallistujien määrä voi 
olla enintään 10 henkilöä. 

Espoon Sotaveteraanit ry lähettää kaikille veteraaneil-
le, veteraanien läheisille ja lukijoille lämpimät terveiset. 
Nyt tarvitaan sisua ja jaksamista, jotta tästä sotien jälkeen 
pahimmasta koettelemuksesta päästään yli. Selvitäänhän 
tästä, mutta kovin pitkäkestoinen ja jälkiä jättävä tämä ti-
lanne on.

Toimisto on avoinna normaaliin tapaan maanantais-
ta torstaihin kello 9-14. Perinteistä taskukorttia ei uusita 
syksyn aikana, sillä jatkamme samoin tiedoin.

Toivotaan parempia aikoja ja mahdollisimman hyvää 
syyskautta kaikille!

Hannu Viitanen
Puheenjohtaja

Virkistyspäivät LohjaSpa  
Päiväkummussa
LohjaSpa Päiväkummusta 11.–15.10.2021 on meille 
varattu 15 paikkaa virkistyslomaa varten.
Tunnuksen omaavat veteraanit puolisoineen ja 
avustajineen ovat etusijalla paikkoja täytettäessä. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 24.9.2021 mennessä 
Karin Tuukkanen, puh. 0400 444 197. 

Espoon Sotaveteraanit ry:n 
valistusjaosto tiedottaa!
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että Espoon  
Sotaveteraanien maanantain esitelmätilaisuudet Tapiolan 
Palvelukeskuksessa joudutaan toistaiseksi peruuttamaan 
syys- ja lokakuun osalta. Mikäli koronapassi saataisiin 
käyttöön marraskuun alussa voimme palata asiaan uudella 
tiedotteella. Toivotamme kaikille hyvää syyskautta 2021. 

Terveisin,

Martti Nurmisalo
Valistusjaoston sihteeri
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Espoolaisen sotaveteraani Eero Blåfieldin matkamittariin 
tuli 7.7.2021 huikeat 100 vuotta. Leppävaarassa sijait-
sevassa viihtyisässä kodissa on mahtavankokoinen tele-
visio, josta Eero seuraa innolla urheilua. Nuoruudessaan 
hän harrasti mm. kilpauintia ja kertoopa hän pelanneensa 
vielä ysikymppisenä sulkapalloa! Nyt askel on lyhenty-
nyt, mutta kiinnostus jääkiekkoon ja jalkapalloon sekä 
olympialaisiin pitää tämän vannotetun HIFK-miehen tiu-
kasti ruudun ääressä. Valitettavasti Espoon Sotaveteraa-
nien maanantaiesitelmät ovat nyt koronan takia tauolla, 
mutta ”eiköhän siellä taas syksyllä tavata”, toivoo tämä 
sosiaalinen satavuotias herrasmies.

Blåfield on syntynyt Porvoossa, asikkalalaisen isän ja 
kannakselaisen äidin perheeseen.

Myynti- ja markkinointitehtävissä eri yrityksissä pal-
vellut Eero hankki perheelleen elantoa mm. Fazerilla, 
Finnbroukerssilla päivittäistavaroiden myyntipäällikkö-
nä. Hänellä oli myös 10 vuotta ravintola pääkaupungis-
sa. 59-vuotiaana hän siirtyi talousmuovia valmistavan  
Plastex Oyn myyntipäälliköksi. Blåfieldillä oli omakoti-

Syntymäpäiväsankari Eero Blåfieldiä onnittelemassa Espoon Sotaveteraanien naisjaoston edustajat  
oikealta May Virtala, Anja Hakanen, Olli Hakanen, Karin Tuukkanen, Raili Sundholm ja Kaisa Horsmajärvi. 
Kuva Olli Erälaukko.

talo Vartiokylässä ja kesäpaikka Janakkalassa, joita hän 
haikeasti muisteli.

Armeija haki Talvisodan alussa koululaisia tukitehtä-
viinsä. Eero toimi muutaman kuukauden Katajanokal-
la asevarikolla lastaten ammuksia ja aseita juniin. Eero 
osallistui jatkosotaan vapaaehtoisena. Urjalassa saadun 
pikakoulutuksen jälkeen hän toimi konekiväärimiehenä 
JR 32:ssa ja JR 11:ssä. Hän ehti toimimaan myös raskaan 
kranaatinheittimistön tulenjohdossa. Uhtua ja Kis Kis kuk-
kula tulivat tutuiksi. Sota-aikoja muistellessaan Eero kehui 
erityisesti sotakavereitaan, ”miten nuo ”tukkilaiset” ottivat 
ja opettivat nuorempiaan pärjäämään vaikeissa oloissa”. 
Blåfieldin isä toimi jatkosodassa Äänislinnassa keskus-
kenttäpostikonttorin esimiehenä, joten Eerokin kävi lomil-
laan usein Äänislinnassa. Eero joutui vielä Lapinsotaan.

Ystäviä sekä kavereita elämäänsä myönteisesti suhtau-
tuvalla veteraanilla on paljon. Eeron tytär järjesti isälleen 
satavuotisjuhlat Helsingin ritarihuoneella, jossa Blåfieldin 
sukuseuran vanhinta onniteltiin joukolla.
                                                            Matti Kaltokari     

Eero Blåfield 100 vuotta       
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ESPOON SOTAVETERAANIT RY

Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2021 

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

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

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

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

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

Sosiaalijaosto

Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2021  

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

Merkitkää FI -alkuinen pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!

Tukimuodot ja tukiin oikeutetut  

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

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

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

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

Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!
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Vänrikki Mielosen probleema

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Kesäinen sää suosi kulkijaa. Itse kiertelin kuvaamassa 
sankarihautojen muistomerkkejä. Taisi kuitenkin aurinko 
sekoittaa pääni ja sitä myöten myös valokuvani. 
Käteeni jäi kuva sankarihautausmaan muistomerkistä. 
Kuvan takana ei ollut muuta tekstiä kuin ”Pro Patria, 
Wirkkala, 1950. Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatte-
ko Te auttaa minua; mistä sankarihautausmaasta on kyse?   

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin piirin toi-
mistoon 29.10.2021 mennessä, osoitteella Helsingin 
Seudun Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A, 
00270 Helsinki. Arvomme oikein vastanneiden kes-
ken lahjakortit. 

Voittajat
Onnetar poimi lehdessä 2/2021 olleiden pähkinöi-
den osalta seuraavat onnelliset; Sudokussa Markus  
Ollonqvist ja Mielosen osalta Erkki Berg. Kuvassa 
oli Helsingin Suojeluskuntatalo.  
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• Vastaava toimittaja:
 Rauno Loukkola, puh. 050 441 4703
 toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi
Kuolleet ja osoitteenmuutokset ilmoitettava 
piirin toimistoon, puh 050 441 4703 tai 
toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi
• Toimitus:
 Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki
• Pankkiyhteys:
 IBAN FI81 1238 3000 2272 37

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANI
Julkaisija Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry,

www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi, facebook.com/hssvp
• Ilmoitusmyynti:
 Isto Valkeapää, puh. 044 722 5926
 isto.valkeapaa@sotaveteraaniliitto.fi
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Tarjoamme monipuolisia kuntoutuspalveluja sotain-
valideille ja -veteraaneille, -leskille, puolisoille, lo-
tille, pikkulotille sekä sotainvalideille myös ympäri-
vuorokautista hoitoa ja intervallihoitoa 

 

✓ Laitoskuntoutus ja päiväkuntoutus 
✓ Avokuntoutus, fysioterapia 
✓ Ympärivuorokautinen hoito 
✓ Pore- ja uima-allas, yrttikylvyt 
✓ Ravintola Veljeshovin ravitseva 

ja monipuolinen ruoka 

 

Lääkärit, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, 
toimintaterapeutit, jalkaterapeutti ja  
vapaa-ajanohjaaja sekä muu osaava  
henkilökuntamme ovat täällä Sinua varten. 

Kuntoutuksen kärjessä lähes 30 vuotta - TERVETULOA 

Tiedustelut: 
040-570 1439 
 

 puh. 09 752 712  
www.okks.fi 

Käskynhaltijantie 5 
00640 Helsinki  

Kuntoutuksen osaamiskeskus Helsingissä 
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