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Vakain askelin 2017

Helsingin seudun sotaveteraanipiirin tärkein tehtävä on tukea aktiivisesti 
sotaveteraaneja, heidän puolisoitansa ja leskiä, niin kauan kuin he tukea 
tarvitsevat. Samalla jatkamme yhtenä Sotaveteraaniliiton jäsenjärjestönä 
perinneaikaan siirtymistä. Suurimpana veteraanipiirinä haluamme 
tässä olla mukana eturintamassa ja näin parhaiten huolehtia arvokkaan 
veteraaniperinteen ja kunniakansalaistemme urotöiden säilymisestä 
yhteiskunnassamme.

Sotaveteraanipiirimme puolesta voin todeta kuluneen vuoden antaneen 
hyvää pohjaa toimintamme jatkumiseen. Etenkin Eduskunnan linjaamat 
veteraanimäärärahat antavat hyvää perustaa veteraaniemme tukemiseksi 
vuosina 2017-19. Oleellista on, että vaikutamme jokaisessa toimialueemme 
kaupungissa aktiivisesti kuntapäättäjiin sen eteen, että saamme nyt lisääntyvät 
määrärahat kohdennettua kaikille veteraaneillemme - myös niille, jotka eivät 
itse osaa tukea pyytää. Veteraanien kuntoutus ja palvelut tulee suunnitella 
yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kaupunkien ja kuntien aktiivisuutta 
huolenpidossaan veteraaneista on kannustettava ja jopa vaadittava! Helsingin 
kaupungin tuki veteraanien tuetun kotona kuntoutumisen jatkumiseen 
vuonna 2017 on myös merkittävä panostus kunniakansalaisiimme.

Sotaveteraanit ovat vanhusväestön erityisryhmä erityisetuineen. Hallituksen 
kärkihanke ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon kehittämisestä tukee 
myös veteraanejamme. Tavoitteena on saada iäkkäille sekä omais- ja 
perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja 
kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Kärkihanketyö on käynnistynyt 
maakunnissa, myös Uudellamaalla jo kuluvana syksynä erilaisissa 
informaatiotilaisuuksissa. Maakunnallisissa kokeiluhankkeissa testataan 
keskitetyn alueellisen asiakas- ja palveluohjauksen, kotihoidon, asumisen ja 
palvelun yhdistämisen sekä omaishoidon uusia toimintamalleja. 

Itsenäisyytemme juhlavuosi tuo myös veteraanityöhön uusia ulottuvuuksia. 
Nykymuodossaan viimeinen Kansallisen Veteraanipäivä valtakunnallinen 
pääjuhla pidetään 27.4.2017 Lahdessa. Tulevaisuudessakin kansalaisia 
vaikeista ajoista muistuttava kansallisen veteraanipäivän vietto jatkuu, 
mutta sen muodoista ei ole vielä sovittu. Alueellisten tapahtumien vietto 
tulee olemaan piirimme yksi perinnetoiminnan tehtäviä.

Ensi syksynä vietämme Suomen Sotaveteraaniliiton 60-vuotispäivää 
29.9.2017. Tuolloin laskemme jokaiselle piirimme alueen 
sankarihautausmaalle seppeleet ja pidämme arvokkaan muistotilaisuuden. 
Liiton vuosijuhlaa vietetään Helsingin messukeskuksessa, jonne toivomme 
mahdollisimman monen veteraanin saapuvan saattajineen. Juhlavuoteen 
liittyy myös tavoite järjestää sotaveteraanipiirin ja sen jäsenjärjestöjen 
ja kerhojen toimenpitein jokaisen piirimme sotaveteraanin tapaamisen 
juhlaviikolla.

Vuoden 2016 lähestyessä loppuaan toivotan 
jäsenistöllemme Rauhaisaa Joulua 2016 ja 
Hyvää uutta Vuotta 2017!

Pertti Laatikainen
Puheenjohtaja

3

4/2016

Kansi
Alkuperäinen TK-miehen teksti 
tähän kuvaan on: Lopulta lotatkin 
pääsevät viettämään Joulua 
omassa keskuudessaan. Kuva 
on otettu Ahijärvellä jouluaattona 
1942. SA-Kuva.

Sisältö

Pääkirjoitus 3

Piirissä tapahtunutta 4-7

Veteraanietuudet 8-9

“Heidän siellä ollessaan”, 
Joulu on kuin suuri kellari 10

Matti Passi on Vantaa uusi 
puheenjohtaja 12-13

Helsingin sotaveteraanikuoro
30 vuotta 14

Tataarien Sotaveteraanikerho 15

Vantaan Sotaveteraanien 
syysretki  16

Helsingin seudun 
sotaveteraanipiirin yhteystiedot 17

HELSINGIN SEUDUN 
SOTAVETERAANIPIIRIN 
tiedotusosa 18-21

Vantaan Sotaveteraanit 21

Perinneaikaan siirtymistä 
valmistellaan 21

Espoon Sotaveteraanit 23-27

Erään miehen sota 28-32

Vänrikki Mielosen probleema 
ja sudoku 34

PÄÄKIRJOITUS



4 

Piirissä tapahtunutta

Helsingin kaupungin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta järjesti 7.9.2016 veteraaneille retken Santahaminaan. Kaartin 
Jääkärirykmentin esittelyn lisäksi pääsimme tutustumaan varusmiesten koulutuskalustoon sekä nautimme munkkikahvit 
sotilaskodissa.

Lauantaina 17.9. purseri Kalevi Rönnqvist, Finnairin lentävähenkilöstö sekä yhteistyökumppanit järjestivät Suomen-pojille, 
heidän puolisoilleen ja leskilleen rosvopaistitapahtuman Muuksissa.
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YK:n rauhanpäivänkävely järjestettiin 
Helsingin Rauhanturvaajien toimesta 
sunnuntaina 18.9. Mukana oli vielä kaksi 
veteraania, Olavi Siitonen ja Yrjö Saraste, 
kuvassa keskellä.

Itä-Helsingin sotaveteraanit kerhon Sadonkorjuujuhlassa 19.9. tarjottiin uutispuuroa. 
Pöytäkattausta juhlisti tämä ruisleipä, taideteos, joka oli valmistettu Stadin ammat-
tioppilaitoksessa oppilastyönä leipurimestari Jarmo Nygårdin ohjaamana.
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Itä-Helsingin Sotaveteraanikerho järjesti 17.10. syntymäpäiväjuhlan. Tällä kertaa iäkkäin paikalle tullut oli 100-vuotias Tauno 
Hämäläinen. Kadettikuoron lisäksi nautittiin maukasta syntymäpäiväkakkua ja tietenkin yhdessäolosta.

Piiri järjesti lauantaina 8.10. perinteisen Valoa Syksyyn konsertin. Salin täyteistä yleisöä viihdyttivät Kaartin Soittokunta, 
kuusi kuoroa, oopperalaulajat Katri Paukkunen ja Ari Luoma.
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Maanantaina 7.11. näyttelijä-laulaja Päivi Mäkinen esiintyi veteraanien illanvietossa Bottalla.

Maavoimien esikunta yhdessä Helsingin aluetoimiston kanssa järjesti puolustusvoimien kutsuntavideon, veteraaniemme 
perintö, julkistamistilaisuuden Helsingissä. Kuvassa maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Seppo Toivonen ja paikalla 
olleet veteraanit vasemmalta Mauno Tenhovirta, Leif Markio, Jaakko Estola ja Paul Voss.
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Veteraani
Veteraaneille, puolisoille ja leskille apua kotiin

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri on käynnistänyt 
yhteistyön Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuk-
sen Itä-Helsingin osaston kanssa. Yhteistyöllä on haettu 
nuorista veteraanien avustamisesta kiinnostuneita. Avus-
tajaryhmään valikoituneet nuoret puhuvat moitteetonta 
suomenkieltä ja ovat halukkaita ja innostuneita avustamaan 
veteraaneja, puolisoita ja leskiä. Toiminnasta on saatu 
hyvää palautetta.

Kyseeseen tulee

- ulkoiluapu
- kaupassakäyntiapu
- asiointiapu
- seurustelu
- pienet pihatyöt

Usein toistuvissa avustustehtävissä pyritään osoittamaan 
aina sama avustaja.. Apu on veteraanille maksutonta. Jos 
tarvitset apua, soita rohkeasti piirin toimistoon 0504414703 
tai 0504414704

Aisha Yusuf (vasemmalla) ja Adna Egeh avustavat 
Laila Kotirantaa ulkoilussa ja kaupankäynnissä.

Älä jää asioiden kanssa yksin

Suomen Rauhanturvaajaliitolla on vertaistukipu-
helin, johon voivat soittaa myös sotiemme veteraanit. 
Veteraanit voivat soittaa tukipuhelimeen ja pyytää 
pienimuotoista apua. Tuki voi olla kuljetusapua, 
omaishoitajan tuuraamista, lehtien ja kirjojen luke-
mista, ruohon ja pensaiden leikkuuta, puutarhatöitä, 
ulkoiluttamista ja lumitöitä.

Soita tarvittaessa 020 769 8111
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nietuudet

Palvelut

Helsinkiläinen rintamaveteraani voi hankkia 
määrärahalla kotipalveluja, esimerkiksi;
siivousta ja ikkunoiden pesua, lounasseteleitä tai 
Menumat-ateria-automaatin, pesulapalveluita, 
pihatöitä tai kuljetuspalveluja
Mikäli olette kiinnostunut näistä palveluista, 
ottakaa yhteyttä kotihoidon toimistosihteeriin, 
ma-pe klo 9-12, puh (09) 310 75637.   

Espoossa määrärahalla järjestetään siivous- ja ik-
kunanpesupalvelua sekä avustavia palveluita esim. 
saattamispalvelua, pieniä pihatöitä, lumenluontia, 
asiointiapua kodin ulkopuolella ja ulkoiluapua 
kotona asuville rintamaveteraaneille.
Lisätietoja asiasta saatte arkisin puhelinnumerosta 
09- 816 33333 klo 9.00-15.00

Vantaalla määrärahalla voi saada siivouspalve-
luita, pieniä asunnonmuutostöitä ja lähihoitajan 
käyntejä.
Palveluita haetaan veteraaniasioita hoitavalta 
henkilöltä (09) 8392 388, 040 719 6057

Kauniainen
Palveluita haetaan toimistonhoitaja Leea Marttalal-
ta (09) 5056 382. Häneltä saa myös lisätietoa.

Veteraanikuntoutus

Helsinkiläiset rintamaveteraanit
Tiedustelut
Ma-to  klo 9-12, puhelin (09) 310 50544

Espoolaiset rintamaveteraanit
Tiedustelut
Ma-to 13-15 puh (09) 8164 2380

Vantaalaiset rintamaveteraanit
Tiedustelut 
Puh (09) 8392 3883 tai 040 7196 057

Veteraani, olethan jo hakenut veteraaneille vuodelle 2016 kohdennettuja palveluja. Valtion varoista on osoi-
tettu määrärahat rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin. Jos et ole vielä 
käyttänyt oikeuttasi, vielä ehdit hakemaan. 

Itsenäisyyspäinä sauna ja aamupala ilmaiseksi 

Ravintola ja sauna LÖYLY tarjoaa veteraaneille, puolisoille ja leskille 
itsenäisyyspäivänä 6.12. aamusaunan ja aamupalan. Löyly, pala Helsingin 
kaunista rantaviivaa, sijaitsee osoitteessa Hernesaarenranta 4. 
Miehille ja naisille on omat pukuhuoneet ja suihkut, mutta saunat ja oles-
kelutilat ovat yhteiset, joten yleisessä saunassa uima-asu on pakollinen. 
Suosittelemme ottamaan mukaan myös omat varvastossut tms. märkätilois-
sa liikkumiseen sopivat jalkineet.
Aamusauna on klo 8.00-9.30 ja sen jälkeen aamiainen ravintolassa. Jos 
saunominen ei innosta, niin aamiaiselle sopii saapua suoraan klo 8.00.
Ilmoittautumiset piirin toimistoon 2.12. mennessä puh. 050 4414 704
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Joulu tulee vuosittain pysähtymisen ja 
rauhoittumisen hetkeksi, juhlaksi, joka 
yhdistää lähellä ja kaukana eläviä toisiin-
sa. Vielä aikuisella iällä ja vanhuudessa 
vuosien takaiset lapsuuden ja nuoruuden 
joulut nousevat mieleen. Jouluna arkinen 
elämä, työ ja koulunkäynti katkesivat 
hetkeksi. Perhe oli koolla, jouluruoat 
maistuivat hyvältä, kuusi oli koristeltu, 
karja sai erityisen heinäannoksen, aamulla 
pimeässä lähdettiin joulukirkkoon.

Muutamat joulut erottuivat muista. 
95-vuotias sotaveteraani kertoi minulle 
hiljattain oman joulumuistonsa vuodelta 
1943 heidän ollessaan siellä jossakin. 
Joukko-osaston sotilaspappi halusi mennä 
jouluyönä etulinjaan tapaamaan vartio-
miehiä. Kertojan tehtävänä oli tiedustella 
sopivat etuvartiot. Sotilaspapin mukana 
tulleet saattajat vapauttivat vartiomiehet 
vartiotehtävästä. He tulivat myrsky-
lyhdyn valaisemaan pieneen suojaan. 
Pappi puhui lyhyesti joulusta ja viittasi 
vartiomiehiin, jotka valvovat muiden 
puolesta. Valoraketti kaarsi valovanan 
taivaalle kuin joulutähti.

Tälläkin hetkellä suuret muutokset 
mullistavat elämää ja sen turvallisia 
puitteita. Emme edes vielä ymmärrä 

käynnissä olevan murroksen kaikkia 
vaikutuksia. Suuri määrä työpaikkoja 
häviää.

Ihmiset pakkautuvat kasvukeskuksiin. 
Valtio joutuu etsimään säästöjä. Sen kui-
tenkin ymmärrämme, että tuntemamme 
maailma uhkaa rapautua.

Ensimmäisen joulun tapahtumat liitty-
vät ihmiskohtaloihin suurten mullistusten 
keskellä. Maria ja Joosef olivat muiden 
tavoin matkalla, kun keisarilta oli tullut 
käsky lähteä liikkeelle. Evankeliumi 
kertoo, että Marian synnyttämisen aika 
tuli ”heidän siellä ollessaan” kaukana 
kotoa, ilman turvaa. Heidän siellä olles-
saan Maria kapaloi lapsen ja pani hänet 
seimeen.

Myös paimenet olivat omilla vartiopai-
koillaan. Heidän siellä ollessaan he saivat 
tiedon Vapahtajan syntymästä.

Jumala tietää, missä kuljemme ja 
millaisten asioiden kanssa kamppailem-
me arjessa. Hän antaa lohdutuksensa, 
armonsa ja apunsa myös meille, missä 
olemmekin. Jumala on siellä meidän 
kanssamme.

Toivotan kaikille Helsingin seudun 
sotaveteraanilehden lukijoille

rauhallista joulua ja siunausta alkavalle 
vuodelle 2017

Pekka Särkiö
Kenttäpiispa

Muistojen ja mielikuvien hyllyillä on 
kaikenlaista. Vuosikertoja on kertynyt, 
niin monenlaisia. Tyhjiä hyllyjä, ruuh-
kaisia hyllyjä. Unohtuneita purkkeja, 
ilahduttavia pieniä mausterasioitakin. 
Monelle joulu on muistojen kellarikäyn-
nin aikaa.

Jumala, siunaa Sinä meitä muistois-
samme. Kulje armahtaen kanssamme 
kipeiden muistojemme poluilla, hellien 
katsele meitä häpeän piinatessa. Armahta-
en avaa meille ovia myös hyviin muistoi-
hin, niihin pieniin, suloisiin tuokiokuviin. 
Jumala, hymyile Sinä meille silloinkin, 
kun oma hymymme on hyytynyt. Ja 

iloitse kanssamme, kun joulu taas tai 
ainakin tänä vuonna tuntuu juhlalta ja 
virittää kiitollisen mielen.

Jumala, tee meistä jouluarmollisia 
itsellemme ja läheisillemme.

Joulu voi olla erilainen, mutta joulun 
sanoma aina sama. Meille, myös juuri 
Sinulle, on syntynyt Vapahtaja. Jouluun 
saa kulkea ”kellarinsa kaikkien purkkien 
kanssa”.

Hyvä ja armollinen Jumala siunaa 
joulusi, meidän kaikenlaisten erilaiset 
joulut.

Irja Askola
Helsingin hiippakunnan piispa 

”Heidän siellä ollessaan”

Joulu on kuin 
suuri kellari
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Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla

6.12. klo 13.30
Helsingin Yliopiston pieni juhlasali

Alkumusiikki
Kaartin Soittokunta 
johtajana musiikkikapteeni Ville 
Paakkunainen

Sillanpään marssilaulu, Aimo Mustonen
Alla marcia, Jean Sibelius

Kuorolaulua
Helsingin Konservatorion nuorisokuoro All 4 
Voices 
johtajana Anna Noro

Koulutie, Jean Sibelius, V.A. Koskenniemi
Minun kultani kaunis on, Trad., Matti Murto
Laulu Suomesta,  Trad., Jaakko Juteini, Pekka 
Nebelung

Tervehdyssanat
Puheenjohtaja Pertti Laatikainen, Helsingin 
Seudun Sotaveteraanipiiri

Lausuntaa
Lausuntataiteilija Pertti Puhakainen

Kolme sanaa, Yrjö Jylhä
Veteraanin iltahuuto, Kalervo Hämäläinen

Juhlapuhe
Puheenjohtaja Erkki Heikkinen, Suomen 
Sotaveteraaniliitto

Musiikkia
Sello Jussi Makkonen
Piano Nazig Azezian

Finlandia, Jean Sibelius

Kuorolaulua
Mikaelin Laulajat johtajana Jukka Okkonen

Suomen laulu, Frederik Pacius, Emil von 
Qvanten
Tamburo militare, Eero Erkkilä
Kasvupaikka, Rauno Lehtinen

Maamme
Soittokunta, kuoro ja yleisö

Tumma puku ja suuret kunniamerkit



Vantaan Sotaveteraanit ry piti sääntömää-
räisen syyskokouksensa tiistaina 8.11. 
Myyrmäen kirkolla.

Ennen varsinaista kokousta Helsingin 
Seudun Sotaveteraanipiirin puheenjoh-
taja Pertti Laatikainen luovutti Sotave-
teraaniliiton myöntämän ansiomitalin 
Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Martti 
Lipposelle. Hän on ollut vahvasti mukana 
vantaalaisessa veteraanityössä ja kuuluu 
kaupungin edustajana mm. VETRES-
toimikunnan hallitukseen.

Varsinaisen kokouksen puheenjohta-
jana toimi piirin toiminnanjohtaja Rauno 
Loukkola. Kokouksen merkittävimpänä 
asiana oli uuden puheenjohtajan valinta 
yhdistykselle, sillä seitsemän vuotta 
puheenjohtajana ollut Jaakko Vesanen 
oli ilmoittanut jo alkuvuonna, ettei ole 
käytettävissä enää jatkokaudelle. Jaak-
ko Vesanen kutsuttiinkin kokouksessa 
Vantaan Sotaveteraanit ry:n kunniapu-
heenjohtajaksi. 

Kokous valitsi Vantaan Sotaveteraanit 
ry:n uudeksi puheenjohtajaksi Matti Pas-
sin. 73-vuotias Passi on ollut yhdistyksen 
kannattajajäsen vuodesta 1993 alkaen. 
Viimeisimmät seitsemän vuotta hän on 

toiminut yhdistyksen varapuheenjoh-
tajana. Passi on maalaistalon poika ja 
sanoo saaneensa kristillis-isänmaallisen 
kasvatuksen ja esikuvan vanhemmiltaan. 
Hänen isänsä oli reservin upseeri sekä 
talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan 
veteraani. Hänen äitinsä toimi kotirinta-
malottana ja huolehti vähän yli 20-vuo-
tiaana maalaistalon toiminnasta samalla 
kun hoiti sairasta äitiään ja sairaalloista 
isäänsä. Molemmat vanhemmat kuolivat 
jatkosodan aikana. 

Maanpuolustushenkisenä reservin 
upseerina Matti Passi osaa antaa suuren 
arvon sotiemme veteraanien teoille, joilla 
he pelastivat maamme vapauden viime 
sotien aikana ja jälleenrakensivat maan 
sodan jälkeen. Hän kunnioittaa erityisesti 
veteraanisukupolven uhrivalmiutta ja 
kaveria ei jätetä -henkeä. Hän toivoo 
samanlaista yhteishenkeä ja yhteen hiileen 

puhaltamista nykyisiltäkin sukupolvilta. 
Veteraanien esimerkki ei saa unohtua.

Passi on toiminut viimeiset 11 vuot-
ta Vantaan VETRES-toimikunnan pu-
heenjohtajana. VETRES:in tehtävänä, 
varsinkin viime vuosina, on ollut veteraa-
nien perinteen vaaliminen. Veteraanien 
jälkeiseen perinneaikaan siirtyminen 
on ajankohtainen asia Sotaveteraanilii-
tossa ja sen piireissä. Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiirin hallituksen varapu-
heenjohtajana ja piirin perinnevaliokun-
nan jäsenenä Passi on näihin asioihin 
tutustunut. Passi toteaa, että Vantaalla 
VETRES hoitaa veteraanien perinteen 
vaalimisen ja Vantaan Sotaveteraanit 
keskittyy huolehtimaan sotaveteraanien, 
heidän puolisoidensa ja leskiensä tukemi-
sesta mahdollisimman hyvin veteraanien 
viimeisinä elinvuosina.
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Vantaan Sotaveteraanit ry:n uusi puheenjohtaja Matti Passi

Apulaiskaupunginjohtaja Martti 
Lipposelle luovutettiin Sotavete-
raaniliiton ansiomitali.

Matti Passi on Vantaan 
Sotaveteraanien uusi puheenjohtaja
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Vantaan Sotaveteraanit kutsui 
vuosikokouksessaan Jaakko Ve-
sasen kunniapuheenjohtajak-
seen.

Jaakko Vesanen on erittäin aktiivi-
sesti osallistunut oman yhdistyk-
sensä lisäksi myös piirin toimin-
taan. Vantaan osalta Jaakko on ol-
lut organisoimassa myös Sotiem-
me veteraanit -keräystä. Kuvassa 
Jaakko tyytyväisenä kahden kaar-
tinjääkärin kanssa.
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Helsingin Sotaveteraanikuoro juhlii 
30-vuotista taivaltaan sunnuntaina tam-
mikuun 22. päivänä 2017 Temppeliau-
kion kirkossa pidettävässä musiikki-
tilaisuudessa. 

Sotaveteraanikuoron perustava kokous 
pidettiin Helsingissä 21. tammikuu-
ta 1987. Perustamisvaiheessa kuoroon 
liittyi 30 laulajaa, mutta saman vuoden 
kevätkauden lopulla kuorossa oli jo yli 
40 laulajaa. Kuoroa johti alkuvaiheessa 
Erik Ahonius, mutta syksyllä 1987 laulun-
johtajaksi valittiin Erkki Sovijärvi. Vuosi 
1988 oli kuoron toiminnassa merkittävä, 
sillä laulajavahvuus lähenteli jo 90:ää. 
Sama vuosi oli myös ”tähtihetkien vuosi”, 
sillä kuoro esiintyi helmikuussa presi-
dentti Risto Rytin syntymän 100-vuotis-
muistotilaisuudessa ja lauloi huhtikuussa 
Kansallisena veteraanipäivänä presidentti 
Mauno Koivistolle ja rouva Tellervo 
Koivistolle presidentinlinnassa. Kuoron 
koko oli suurimmillaan vuonna 1990, 
jolloin kuoron jäsenmääräksi kirjattiin 
peräti 107 laulajaa. 

Vuonna 1991 kuoron uudeksi laulun-

johtajaksi valittiin Arvo Kuikka, jonka 
johdolla kuoro konsertoi jo samana syksy-
nä Tallinnassa. Kuikan aikana kuoron oh-
jelmistossa tapahtui selkeä linjanmuutos. 
Perinteisten mieskuorolaulujen rinnalle 
tulivat sodanaikaiset laulut, joissa on sekä 
vakavaa että viihteellistä. Pohjimmaisina 
syinä ohjelmiston laajentamiseen olivat 
kuoron runsaat esiintymiset, joista mainit-
takoon juhlakonsertit, kansallisen veteraa-
nipäivän esiintymiset, itsenäisyyspäivän 
aaton juhla Temppeliaukion kirkossa, 
muut kirkkoesiintymiset, kevätkonsertit, 
esiintymiset Kaunialan sotavammasairaa-
lassa ja Oulunkylän kuntoutuslaitoksessa 
sekä esiintymiset sotaveteraanien omissa 
juhlatilaisuuksissa. 

Vuodesta 1988 alkaen Helsingin So-
taveteraanikuoro on tehnyt varsin run-
saasti ulkomaisia esiintymismatkoja, 
jotka ovat suuntautuneet Tukholmaan, 
Kööpenhaminaan, Budapestiin, Espanjan 
Fuengirolaan, Leningradiin ja Floridaan. 
1990-luvun lopulla kuoro esiintyi vielä 
Israelissa, Lontoossa, USA:ssa ja Kana-
dassa. Helsingin Sotaveteraanikuoron 

toiminta on taltioitunut myös usealle vi-
deolle ja CD:lle, joista viimeisin ”Jumala 
ompi linnamme” sisältää 24 sota-aikana 
rintamalla laulettua virttä vuoden 1938 
virsikirjan, ns. talvisodan virsikirjan 
mukaisesti.  

Sotaveteraanikuorolaisten ikääntyessä 
ja laulajarivien harvetessa kuoro on vä-
hentänyt julkisia esiintymisiään. Vaikka 
kuorolaisten keski-ikä on jo 92 vuotta, 
vanhimman laulajan ollessa 103-vuotias, 
laulun intoa se ei ole vähentänyt. Päinvas-
toin - kuoro kokoontuu edelleen torstaisiin 
viikkoharjoituksiinsa, joista on tullut 
merkittävä ”henkireikä” laulajille. 

Arvo Kuikan jälkeen sotaveteraani-
kuoroa on johtanut Reijo Pajamo. Hänen 
johdollaan kuoro valmistautuu tammi-
kuun 22. päivänä 2017 Temppeliaukion 
kirkossa pidettävään 30-vuotiskonserttiin, 
jossa juhlivan kuoron lisäksi esiintyy 
Espoon Sotaveteraanikuoro Kai Vahtolan 
johdolla, laulaa Katri Paukkunen ja urkuja 
soittaa Tapio Tiitu. Kuoron historiikin 
esittää varatuomari Heikki Mälkki.

Reijo Pajamo

Helsingin Sotaveteraani-
kuoro toiminut 30 vuotta

Helsingin Sotaveteraanikuoro. Kuva Aulis Nyqvist.
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Talvisodan syttyessä Suomen Islam-
seurakunnan jäsenmäärä oli vajaa tuhat 
henkeä. Talvi- ja jatkosodassa Suomen 
armeijassa palveli 156 yhteisön jäsentä, 
joista 10 kaatui ja 13 haavoittui. Islam-
seurakunnan naisista otti sotiin osaa 17 
lottana. 

Vuonna 1987 Suomen itsenäisyy-
den 70. juhlavuonna seurakunta perusti 
sotaveteraanirahaston. Samalla asetet-
tiin sotaveteraanitoimikunta koordinoi-
maan ja johtamaan veteraanitoimintoja. 
1990-luvun puolessa välissä sotavete-
raanitoimikunta liittyi Keski-Helsingin 
Sotaveteraanit ry:n kerhoksi. Tänään 
sotaveteraanitoimikunta kuuluu Helsin-
gin Seudun Sotaveteraanipiiriin, jonka 
henkilöjäsenenä huomattava osa elossa 
olevista tataariveteraaneista on.  

Sunnuntaina 6.11. Suomen Islam-seu-
rakunnan järjestämässä juhlassa piirillä 
oli mahdollisuus palkita seurakunnan 
sotaveteraanikerhon nykyinen puheen-

johtaja Osman Abdrahim Suomen So-
taveteraaniliiton kultaisella ansioristillä. 
Abdrahim osallistui jatkosotaan ja hänen 
joukko-osastojaan olivat mm. Jalkavä-
kirykmentti 12, Jalkaväkirykmentti 4 ja 
Päämajan Tiedusteluosasto 2. Kersanttina 
kotiutunut Abdrahim haavoittui 23.8.1941 
Suur-Perossa.

Abdrahim liittyi seurakunnan sota-
veteraanitoimikuntaan 1990 ja puheen-
johtajana hän on ollut vuodesta 1997 
alkaen. Veteraanien perinnetyö on hänelle 

sydämen asia. Hän on toiminut myös 
Punamusta-rykmentin perinneyhdistyk-
sen hallituksessa lähes 20 vuotta.

Suomen Islam-seurakunnan toimiti-
loissa veteraaniemme urotyöt ja arvos-
tus näkyvät nuoremmille sukupolville 
konkreettisesti. Seurakuntasalin aulassa 
on Pro Patria -taulu, johon on kaiverrettu 
sodissa kaatuneiden 10 tataariveljen 
nimet. Toisaalla on kunniataulu, johon 
on kaiverrettu kaikkien sotaan osallis-
tuneiden 173 veteraanin nimet.

Tataarien Sotaveteraanikerho

Osman Abdrahim ja Atik Ali sekä 
kunniataulu, johon on kaiverrettu 
kaikkien talvi- ja jatkosotaan osal-
listuneiden tataariveljien ja -sisar-
ten nimet.

Pro Patria taulun vieressä vasem-
malta Osman Abdrahim, piirin pu-
heenjohtaja Pertti Laatikainen, 
toiminnanjohtaja Rauno Loukko-
la, Punamusta-rykmentin perin-
neyhdistyksen hallituksen jäsen 
Heikki Lindbohm ja Suomen Is-
lam-seurakunnan puheenjohtaja 
Atik Ali. Kuva seurakunnan imaa-
mi Ramil Belyaev.
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Syysretki tehtiin 27. syyskuuta yh-
dessä yhdistyksen yhteistyökumppani 
VETRES-toimikunnan kanssa. VETRES 
vastasi myös matkan järjestelyistä. Osal-
listujia oli kaikkiaan 26 henkeä, joista ve-
teraaneja 4. Ilmatorjuntamuseo on erittäin 
edustava aselajimuseo Suomessa.

Ilmatorjuntatykkejäkin on alueella 
useita kymmeniä. Ilmatorjuntamuseo 
perustettiin vuonna 1957 Santahami-
nassa, josta se siirtyi Hyrylään vuonna 
1969. Museoalueella on kaksi isoa näyt-
telyhallia, ns. kapteenin virkatalo, laaja 
ulkoalue sekä museokahvila ja myymälä. 
Helsinki-hallissa tutustutaan Sota-aikaa 
käsittelevässä näyttelyssä ”Tulikasteesta 
torjuntavoittoihin” sota-ajan tapahtumiin 
ja arkeen niin sotatantereilla kuin koti-
rintamallakin ilmatorjunnan historian 
kautta. Tuusula-hallissa uusi näyttely 
”Ilmatorjunta ensimmäisenä taistelussa” 
on avattu 4. kesäkuuta 2016. Näyttely 
käsittelee Suomen ilmatorjunnan kehi-

tystä vuodesta 1925 nykypäivään asti 
koulutuksen muutosten ja asehankintojen 
kautta. 

Ulkoalueella on näytteillä mm. käy-
töstä poistettua ilmatorjuntaohjuskalus-
toa. Vaikuttavan näköisiä ajoneuvoja 
tutkineen ja ohjuksineen. Kalustohan oli 
Neuvostoliitosta hankittua. Museon ulko-
alueella on ohjusten lisäksi AN/TPS-1E 
maalinosoitustutka, raskaita tykkejä sekä 
ampumaleirillä käytetty maalilennokki 
lähtökatapultin päällä.

Sisällä oli esitteillä myös ”vastustaja” 
tai kohde eli sota-aikainen Airacobra-
hävittäjä. Neuvostoliittohan sai sodan 
aikana USA:sta ns. Lend-Lease -ohjelman 
puitteissa näitä koneita. Suomen ilma-
torjunnalla tämäkin kone on pudotettu. 
Ruotsalainen Landsverk Anti -ilmatorjun-
tapanssarivaunu on esillä sisätiloissa. Tuo 
vaunu oli ostettu sodan aika Ruotsista.

Näyttelyhalleissa olevien valokuvi-
en ja eri esitteiden ja lehtien avulla 

on saatu aikaan erittäin kattava esitys 
ilmatorjuntamme vaiheista itsenäisyy-
temme aikana. Ilmatorjunta alkoi vasta 
kaksikymmenluvulla meillä toimintansa. 
Kehitys on ollut melkoinen kivääreistä 
nykyisiin ilmatorjuntaohjuksiin. Tietysti 
myös kohteet ovat kehittyneet huimasti 
kaksitasoisista lentokoneista nopeisiin ja 
raskaasti aseistettuihin suihkukoneisiin 
sekä lennokkeihin.

Meillä oli ilonamme oppaana muse-
oisäntä, sotakamreeri, teknikkokapteeni 
evp Matti Kulmala, joka on kävelevä 
tietopankki Ilmatorjuntamuseon osalta. 
Hänen tarmokkuutensa on ollut merkit-
tävä tekijä museon kehittämisessä. Saim-
me kuulla hänen värikkäitä esityksiään 
museon eri kohteilla. Lopuksi nautimme 
maittavista kahveista ja munkeista mu-
seon kahvilassa.

                                                                                  
Harry Jääskeläinen

Retkeläiset yhteiskuvassa. Kuva Sami Mahlman.

Vantaan Sotaveteraanien syysretki 
Ilmatorjuntamuseolle Hyrylään
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY

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

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

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

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

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

Veteraanien avustajatoiminta
avustajatilaukset ma – pe 9.00 – 11.00

Helsinki
Projektiohjaaja Tiina Saloheimo puh. 040 137 6807

Muu Uusimaa
Projektiohjaaja Jenni Talvensaari puh. 050 433 6496

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

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

Helsingin Sotaveteraanikuoro 
Puheenjohtaja Pentti Paavola, puh. 684 8813
Laulunjohtaja Reijo Pajamo puh. 768 026
Taloudenhoitaja Kaisa-Liisa Puhakka 050 569 8439

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

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

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

Kannattajajäsenyhdistykset

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

HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT  ry
Puheenjohtaja ja yhteyshenkilö 
Tapani Forsström, puh. 050 568 0776 

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

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

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

Vantaa
(09) 8392 3883, 040 719 6057

Kauniainen
Leea Marttala (09) 5056 382

KAUPUNKIEN VETERAANIPALVELUT
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Piirin toimisto on suljettuna 19.12.2016 - 8.1.2017.

Jalkahoito/hieronta   
Piirin veteraani-, puoliso- ja leskijäsenille kustannetaan 
vuoden 2016 aikana kolme (3) jalkahoitoa tai hierontaa. 
Hoitolähete tilataan ma-to klo 9.00-12.00 piirin 
toimistosta puh. 050 441 4704 (toimisto on suljettu 
perjantaina). 

Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat. 
Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. 

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

Töölön Urheilutalon kuntojumppa tiistaisin klo 10.00-
11.00, yhteys Pia Angerma puh. 050 370 9272.

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

Ke 30.11. klo 9.00 Talvisodan alkamisen muistotilaisuus 
Mannerheimin ratsastajapatsaalla. Ohjelmassa on mm. 
Kaartin Jääkärirykmentin komentajan puhe, seppeleen lasku 
ja seppelpartion lähettäminen.

Ma 5.12. klo 18.00 Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhla 
Temppeliaukion kirkossa. Helsingin Sotaveteraanikuoro 
ja Viipurin Lauluveikot esiintyvät. Ohjelman (lipun) voi 
noutaa piirin toimistosta. Katso tarkempi ilmoitus lehdestä.

Ti 6.12. klo 13.30 Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla 
Helsingin Yliopiston pienessä juhlasalissa, Fabianinkatu 
33. Tumma puku ja isot kunniamerkit. Vapaa pääsy. Katso 
tarkempi ilmoitus lehdestä.

Hengellinen iltapäivä     
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille 
hengellisen iltapäivän. Jokaisessa tilaisuudessa vierailee 
asiantuntija kertomassa iltapäivän teemaan liittyvistä 
asioista. Tapaamispaikkana on Kampin Palvelukeskuksen 1 
kerros, kerhohuone Faden, klo 12.30 - 14.30. Kahvitarjoilu! 

Tapaamme aina kuukauden viimeisenä keskiviikkona. 
Kevään 2017 tapaamispäivät ovat 25.1., 22.2., 29.3. ja 
26.4. Huom! Tiloissa on ravintola Kamppi Palmia jossa on 
mahdollisuus lounasruokailuun omalla kustannuksella esim. 
klo 11.45 - 12.25.

Joulukonsertti la 3.12.
Hyväntekeväisyyskonsertti sotiemme veteraanien hyväksi 
Temppeliaukion kirkossa lauantaina 3.12. klo 18.00. Konsertin 
ohjelmistona on perinteisiä joulusävelmiä. Esiintyjinä Eino 
Grön, Maria Petrescun Duo ja Vantaan musiikkiopiston 
lapsikuoro joht. Jonna Vehmanen. Veteraanit ovat 
konsertin kutsuvieraita, ilmoittautumalla etukäteen 
piirin toimistoon, ma-to klo 9.00-12.00, puh. 050 441 4704. 
Kokoontuminen klo 17.00, tarjolla pientä purtavaa.

Ti 6.12. Itsenäisyyspäivän aamusauna ja aamupala
Tänä vuonna Helsingin Hernesaaressa avattu, paljon 
kuuluisuutta ja kiitosta saanut, sauna- ja ravintola Löyly 
tarjoaa sotaveteraaneille ilmaisen Itsenäisyyspäivän 
aamusaunan ja aamupalan. aamusauna on klo 8.00-9.30 ja 
sen jälkeen maittava aamupala. Ilmoita osallistumisestasi 
piirin toimistoon 1.12. mennessä ma-to klo 9.00- 12.00, 
puh. 050 441 4704 

Menneen ajan joulumarkkinat Lohjalla la 10.12.
Menneen ajan joulumarkkinat on tunnelmallinen ja 
lämminhenkinen tapahtuma, jossa voi kokea kiireettömyyttä 
ja aistia nuotion lämpöä sekä jouluisten herkkujen tuoksuja 
ja makuja.
Ostoksia tehdessäsi huomioithan että markkinoilla ei 
välttämättä käy maksuvälineenä kortit, kannattaa siis varata 
mukaan myös käteistä. Bussi lähtee Marskin patsaalta 
klo 9.00 jonne paluu klo 15.00 mennessä. Matkan hinta 
20.00 € (sisältää lounaan) maksetaan bussissa. Ilmoittaudu 
viipymättä piirin toimistoon puh. 050 441 4704. 

Ma 12.12. Tapaamme Folkhälsanissa, klo 16.00 alkaen. 
Illanviettoon osallistujille on tilaisuuden aluksi ruokatarjoilu 
noutopöydästä, minkä jälkeen ilta jatkuu perinteisen 
jouluohjelman merkeissä. Huom! Tähän joulukuun 
illanviettoon on ilmoittauduttava ennakkoon, eli ota 
yhteys piirin toimistoon ma-to klo 9-12, puh. 050 441 4704 
ja ilmoittaudu mukaan. 

Helsingin Rautatieasema ti 24.1.2017
Tiistaina 24.1. tutustumme Helsingin Rautatieasemaan. 
Vierailun aikana pääsemme katsomaan mm VR 
yhtymän arvokkaita sisätiloja sekä mahdollisesti keisarin 
odotushuonetta, joka on myöhemmin ollut myös Tasavallan 
presidentin käytössä. Kokoontuminen VR:n pääkonttorin 
edessä Vilhonkatu 13, klo 9.55. Ilmoittaudu viimeistään 19.1. 
piirin toimistoon ma-to klo 9.00-12.00, puh. 050 441 4704

 18

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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Helsingin Sotaveteraanit -kerhon asioita hoidetaan piirin 

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

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

Ke 7.12. klo 13.00 Itsenäisyyspäivä jälkeinen lounas 
Kulttuurikeskus Sofi assa
Lounaan lisäksi saamme seurata näyttelijä Seppo 
Maijalaa lisäksi yhteislaulua. Lähtö Itäkeskuksesta 
metroaseman bussitasanteelta tilausautoliikenteen pysäkiltä. 
Ilmoittautumiset 30.11. mennessä Kaijalle 050 357 1753 tai 
Linnealle 0500 971 271

Ma 19.12. klo 13.00 Joulupuurojuhla Roihuvuoren 
kirkolla
Ilmoittautuminen 16.12. mennessä Kaijalle 050 357 1753 
tai Annelille 050 514 8162 

Maanantaitilaisuudet Matteuksen kirkolla 2017 
Ma 20.2.2017 klo 13.00
Ystävänpäivä
Ma 20.3.2017 klo 13.00
Kirsi Pietilä kertoo kivun lievityksestä ja itselääkityksestä ja 
käyvästä hoitosuosituksesta
Ma 24.4.2017 klo 13.00
Laulun iltapäivä

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

Keski-Helsingin Sotaveteraani -kerhon asioita hoidetaan 

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

YHDISTYSASIAT

YHDISTYSASIAT

HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho

ITÄ-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho

KUNTOUTUS

VIRKISTYS

KESKI-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho

Helmikuu
Ma 6.2.2017 klo 16.00 Illanvietto Folkhälsanin 
juhlasalissa, Mannerheimintie 97
Aiheena Veteraanietuudet, puolisoiden ja leskien tuki 
vuonna 2017, musiikkia

La 11.2.2017 klo 14.00 Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja
Kansallisteatteri, pieni näyttämö lauantaina 11.2. klo 
14.00 ”Iloisia aikoja” Mielensäpahoittajan lähtötervehdys. 
Mielensäpahoittajana nähdään loistava Vesa Vierikko.
Kun Vesa Vierikon näyttelijätaituruus yhdistetään Tuomas 
Kyrön sanankäyttöön, saadaan aikaan hauska ja koskettava 
matka yksinäisen miehen mielenmaisemaan. Unenomainen, 
puhutteleva teatteriesitys kertoo vanhuudesta, 
hyväksymisestä ja perheyhteyden 
uudelleenlöytämisestä. Ilmoittautuminen tehtävä 31.1.2017 
mennessä piirin toimistoon puh. 050 441 4704. Lipun 10 € 
nouto ja maksu piirin toimistosta.

Maaliskuu
Ma 6.3.2017 klo 16.00 Illanvietto Folkhälsanin 
juhlasalissa, Mannerheimintie 97
Helsingin Sotaveteraanikuoro esiintyy, yhteislaulua

Illanvietot
Huom! Illanvieton pitopaikka on vaihtunut. Tapaamme 

jatkossa Folkhälsanin juhlasalissa, Mannerheimintie 97 
(Tilkkaa vastapäätä). 
Illanvietot jatkuvat täällä tuttuun tapaan, eli kuukauden 
ensimmäisenä arki maanantaina klo 16.00 (hissit on). 
Folkhälsaniin pääsee raitiovaunulla 10 Tilkan pysäkille, 
tai kaikilla Elielin aukiolta ja Kampista lähtevillä, 
Mannerheimintietä Tilkan ohi ajavilla busseilla. 
Bussipysäkki (Tilkka) on Folkhälsanin edessä. 

Ma 6.2. Veteraanietuudet, puolisoiden ja leskien tuki, 
musiikkia
Ma 6.3. Helsingin Sotaveteraanikuoro, yhteislaulua
Ma 3.4. Päämajan Soittokunta

Naisten kahvihetki
Iltapäivän kahvihetki kaikille piirin naisjäsenille 
Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B (Mude 
-neuvottelutila) klo 11.30-13.00. Kahvin lisäksi on 
tietoiskuja eri aiheista. Tapaamme aina kuukauden toisena 
torstaina. Kevään 2017 tapaamispäivät ovat 9.2., 9.3. ja 
11.5. Tulevista aiheista saat tietoa tapaamisen yhteydessä 
Kampissa tai piirin toimistosta puh. 050 441 4704.  

MYYNTITUOTE
Veteraanikalenterit vuodelle 2017 ovat myynnissä piirin 
toimistossa ja Oulunkylän Kuntoutuksessa.
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Yhdistyksen joulujuhla
Joulujuhla pidetään SOKOS Hotelli Vantaassa maanantaina 
28.11. klo 14.00-17.00.

Läntinen osasto
Läntisen osaston puurojuhlaa vietetään tiistaina 13.12. klo 
14-16 Hämeenkylän kirkon seurakuntasalissa, Auratie 3.

Kuukausikokoukset kevätkaudella 2017 järjestetään 
edelleen kuukauden toisena tiistaina, klo 14.00, mutta 
muistattehan kokouspaikan vaihdon. Paikka on nyt siis 
Myyrmäen kirkon takkahuone, Louhela, Uomatie 1. 14.00. 
Kahvitarjoilu klo 13 - 14. Johtoryhmä kokoontuu klo 12.30. 

Itäinen osasto
Itäisen osaston puurojuhlaa vietetään keskiviikkona 14.12. 
klo 14-16 Pappilan juhlahuoneistossa, Kirkkotie 1.
Kuukausikokoukset kevätkaudella 2017 järjestetään 
kuukauden toisena torstaina. HUOM! Päivä on siis 
muuttunut keskiviikosta torstaihin. Paikka on edelleen 
sama Tikkurilan seurakunnan Walkers-nuorisotila, 
Unikkotie 5 A, toinen kerros. Paikalle pääsee hissillä. 
Kahvitarjoilu klo 13-14. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa 
klo 12.30. 

Kuntovastaavana toimii Seppo Kuokkanen, puh. 040 525 
0531

Jalkahoito
R-tunnuksen omaavat veteraanit saavat neljä 50 euron 
arvoista jalkahoitoa vuodessa. Näihin ei tarvita lääkärin 
lähetettä, mutta ennen hoitoa on asiasta sovittava kaupungin 
veteraaniasioita hoitavan Kaarin Peltosen kanssa puh 
(09) 839 23 883 (Koivukylän sosiaali- ja terveysasema, 
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa). 

Yhdistyksemme 85 vuotta täyttäneet (syntynyt 1931 
tai ennen), veteraanitunnusta vailla olevat jäsenet saavat 
myös vuodessa neljä enintään 50 euron arvoista jalkojen 
perushoitoa. Asiasta on ensin sovittava kuntovastaava Seppo 
Kuokkasen kanssa.

Hieronta
Varsinaiset ja puolisojäsenet saavat kaksi hierontaa 
vuodessa. Ennen hoitoa asiasta on sovittava kuntovastaava 
Seppo Kuokkasen kanssa.

Vantaan kaupungin palvelut
Kaupungin veteraaniasiain toimisto hoitaa Valtiokonttorin 
rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien laitos-, 

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

Kuoron 30-vuotisjuhlia vietetään 22.1.2017. Katso erillinen 
ilmoitus lehdestä.

Kuoron ja Viipurin Lauluveikkojen perinteinen 
Itsenäisyyspäivän aaton kirkkojuhla on maanantaina 5.12. 
2016 klo 18.00. Katso erillinen ilmoitus.

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

YHDISTYSASIAT VIRKISTYSASIAT

VANTAAN SOTAVETERAANIT ry

HELSINGIN SOTAVETERAANIKUORO -kerho

KUNTOUTUS

Piiri kustantaa kerhon veteraani-, puoliso- ja leskijäsenille 
vuoden 2016 aikana kolme (3) jalkahoitoa tai hierontaa 
Oulunkylän Kuntoutuksessa (Mäkitorpantie 19) puh. (09) 
728 2475. Kanta-Helsingin jäsen, ota lähetettä varten ensin 
yhteys Leif Markioon, puh. 0500 426 063.

Lounaskokoukset. 
Kokoukset pidetään kuukauden ensimmäisenä 
keskiviikkona Ostrobotnian Jääkäri-kabinetissa 
(Museokatu 10), klo 14.00 alkaen. Vuoden 2017 kevään 
lounaskokoukset ovat 4.1., 1.2., 1.3. ja 5.4. Kaikkiin 
kokouksiin hoidetaan luennoitsija. 

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

KANTA-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho

KUNTOUTUS VIRKISTYS

YHDISTYSASIAT
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päivä- ja avokuntoutuksen. Näihin tarvitaan lääkärin lähete. 
Kysymyksiin vastaa kaupungin veteraaniasioita hoitava 
Kaarin Peltonen puh (09) 839 23 883, osoite Koivukylän 
sosiaali- ja terveysasema, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa. 

Kotiin vietävät avopalvelut
Valtio on varannut määrärahan rintamaveteraaneille kotiin 
vietäviä avopalveluja. Tavoitteena on monipuolisesti tukea 
veteraanien kotona selviytymistä. Määrärahan käyttöön 
sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa. 
Määrärahalla voidaan järjestää mm. siivousta ja ikkunan 
pesua. Asiaa hoitaa Kaarin Peltonen, puh. (09) 839 23 883. 

Itsenäisyyspäivän tapahtumat tiistaina 6.12.
Klo 9.00 Lipun nosto ja kukkien lasku veteraanipaadelle 
Tikkurilan veteraanipuistossa. 
Klo 10.00 Kaksikielinen jumalanpalvelus Pyhän Laurin 
kirkossa ja välittömästi sen jälkeen kunnianosoitus 
sankarihaudalla.
Klo 15.00 Vantaan maanpuolustusjärjestöjen 
itsenäisyysjuhla Martinlaakson koululla, 
Martinlaaksonpolku 4.

Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin 
tiedotukset tästä lehdestä, niihin kaikkiin voit osallistua.

VETRES

Hämeenkylän Evl. Seurakunta 

K-Supermarket Mankkaa 

Pääkaupunkiseudun Hissikeskus 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 

Sun Chemical Oy 

Arkkitehtuuritoimisto M.A.T. Ky 

Töölön Seurakunta 

Sähkö-Jussi Oy 

Espoon Helluntaiseurakunta 

IF Vahinkovakuutus Oyj

KUNNIAKANSALAISIAMME 
AUTTAMASSA

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin 
perinnetyöryhmä järjesti yhteistyössä 
Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa 
kaksi-iltaisen Perinnekurssin loka-mar-
raskuun vaihteessa. 

Sotaveteraaniliiton valtuuston puheen-
johtaja Sakari Sippola viitoitti veteraa-
nien näkemyksiä, miten heidän kallista 
perintöä tulisi vaalia. Kurssilla kuultiin 
myös Puolustusvoimien näkemyksiä 
veteraaniperinteen vaalimisesta. Opettaja 
Jarkko Liedes Helsingin Medialukiosta 
valotti erittäin mielenkiintoisella tavalla, 
miten nuorten opetuksessa veteraanien 
saavutuksista kerrotaan oppilaille. Ny-
kyajan nuoret arvostavat veteraaneja 
suuresti ja haluavat kuulla veteraaneja. 
Sotaveteraaniliiton varapuheenjohtaja 
Pertti Suominen avasi puolestaan Tam-
menlehvän perinneliiton ja Sotaveteraa-
niliiton näkemyksiä. 

Kurssilaisille kerrottiin myös millaisia 
suunnitelmia pääkaupunkiseudulla on 
perinneaikaan siirtymisen osalta.

Perinneaikaan siirtymistä valmistellaan
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OHJELMA
Helsingin 
Sotaveteraanikuoro
johtaa professori 
Reijo Pajamo

Viipurin Lauluveikot
johtaa Urpo Rauhala

Juhlan juontaa 
professori Reijo Pajamo

Urkusoolo
Doorinen toccata, J.S.Bach, 
urkutaiteilija Tapio Tiitu

Tervehdyssanat 
Puheenjohtaja 
Juhani Talvela, 
Viipurin Lauluveikot

Viipurin Lauluveikot

Laulun sanoma
Felix Krohn, san. Lauri Pel-
tola

Kylän lahdella
Felix Krohn, 
san. Larin Kyösti

Vill du komma med mig
Armas Järnefelt, 
san. J.J.Wecksell

Helsingin 
Sotaveteraanikuoro

Sotainvalidien marssi
Ahti Sonninen, 
san. Johannes Reitamo

On kaunis 
synnyinmaamme
Toivo Kuula, 
san. Väinö Havas

Virsi synnyinmaalle
Väinö Viitasalo, 
san. Mikko Laulainen

Kaanaanmaa
suomalainen kansansävelmä

Juhlapuhe
prikaatikenraali 
Pertti Laatikainen

Virsi 579

Viipurin lauluveikot

Pois meni merehen päivä
Armas Järnefelt, san. Kallio

Terve, Suomeni maa!
Emil Genetz, 
san. P.J. Hannikainen

Kuorot yhdessä

Suomen laulu
Fredrik Pacius, 
san. Emil von Qvanten, 
suom. Taavi Hahl

Veteraanin iltahuuto
säv. ja san. 
Kalervo Hämäläinen

Finlandia
Jean Sibelius, 
san. V.A. Koskenniemi

Päätösliturgia
pastori Jari Leinonen

Päätösvirsi 462
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh (09) 452 5721

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

Puolustusvoimien uutislehti Ruotuväen 
päätoimittaja pohtii lehden pääkirjoi-
tuksessa (19/2016) sukupolvien erotta-
via ja yhdistäviä tekijöitä. Hän toteaa, 
että ”jaettu avainkokemus on nähty 
sukupolvea yhdistävänä tekijänä”. Ve-
teraaniyhteistyö on selkeästi yhdistänyt 
veteraani-ikäluokkaa. Myös isien, vaa-
rien ja lottien kertomukset ja muistelut 
omille lapsilleen ja lapsenlapsilleen ovat  
lähentäneet sukupolvia keskenään. 

Vireimmät veteraaneista jaksavat vielä 
harvakseltaan käydä kouluissa kerto-
massa omista kokemuksistaan, mutta 
koulunkäynnin päättymisen jälkeen vain 
harvalla nuorista aikuisista on kosketusta 
veteraanisukupolveen. Nykyinen varus-
miessukupolvikin on syntynyt vuoden 
1995 jälkeen. Miten veteraanien arvo-
maailma saadaan säilymään?

Ruotuväki-lehti pitää tärkeänä, että 
nettimaailmaan tottuneille nuorille vies-
titään oikein. Ja niillä välineillä, joiden 
käyttöön he ovat tottuneet. Nuoret lukevat 
yhä vähemmän lehtiä, kirjoja tai esitteitä. 
Niiden kautta siis veteraanien perintö ei 
uppoa parhaimmalla tavalla. 

Ajatukseen on helppo yhtyä. Tammen-
lehvän perinneliitto on tulevaisuuden 
organisaatio työtä jatkamaan. Organi-

saatio on kuitenkin riittämätön ilman 
sähköisen median mukanaan tuomia 
mahdollisuuksia ja toimitusammattilaisia 
työtä tekemään. Tätä työtä ei veteraani-
en ikäluokka eikä heidän lastensakaan 
ikäiset osaa oikein tehdä. Eli nuorten 
tekemänä ”jaettu avainkokemus” yhdis-
täisi sukupolvea ajatuksissa, sanoissa ja 
teoissa! Tarvitaan siis nuoria viestimään 
nuorille.

Esitän yhdistyksemme kannattajajä-
senille vetoomuksen etsiä sukulais- ja 
tuttavapiireistään sähköisen viestittämi-
sen ammattilaisia, mieluummin nuoria, 
tukemaan oman yhdistyksemme työ-
tä veteraaniperinteen säilyttämiseksi. 
Heidän avullaan pystyisimme nykyistä 
paremmin ylläpitämään kotisivuja, liikku-
maan sosiaalisessa mediassa, vastaamaan 
kyselyihin, antamaan tietoa ja säilyttä-
mään arvokkaat perinteet. Tutkimusten 
mukaan sähköisiä vimpaimia käyttämällä 
nuoret saavat valtaosan yleistiedoistaan. 
Myönnän avoimesti, että esimerkiksi 
13-vuotias pojantyttäreni on verratto-
masti minua etevämpi nettimaailman 
hyväksikäytössä. Kun ihmettelin hänen 
taitojaan, sain vastauksen: ”Kuule vaari, 
minä olen syntynyt eri aikana kuin sinä”! 
Aika kohteliasta, eikö vain!

Itsenäisyyden juhlavuoden lähesty-
essä toivotan kaikille yhdistyksemme 
jäsenille 

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta 
Vuotta 2017!

Yrjö Viitasaari
puheenjohtaja

Arvoisat yhdistyksemme jäsenet!

Espoon Tapiolassa ovat erittäin suositut 
maanantaiesitelmät jatkuneet katkeamatta 
sotaveteraaneille ja muillekin viihdettä 
ja tietoa kaipaaville jo vuosikymmeniä. 
Tilaisuuksiin voi tulla jokainen piirin ja 
jäsenyhdistyksen jäsen, niin Vantaalta 
kuin Helsingistäkin. Tilaisuuksiin on 
vapaa pääsy.  Naisjaoston pullakahvit 
posliinikupista kuuluvat tilaisuuden pe-
rinteisiin. Paikkana on edelleen Tapiolan 
palvelukeskus, Itätuulenkuja 4. Taksilla 
pääsee oven eteen. Esitelmät löytyvät 
tästäkin lehdestä, samoin viikonlopun 
Länsiväylästä. Aiheet ovat monipuolisia 
ja korkeatasoisia. Tilaisuudet alkavat klo 
14, mutta kahvin takia kannattaa tulla jo 
varttia ennen. Maanantaiesitelmässä puhunut Riitta Uosukainen kiinnosti salin täy-

deltä. Kuva Matti Kaltokari.

Korkeatasoisia esitelmiä piirin ja 
jäsenyhdistysten jäsenille!
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Espoon kaupungin Vanhusten palvelut/
Tapiolan palvelukeskustoiminta tiedotti 
lokakuun puolivälissä Tapiolan palve-
lukeskuksen muutosta, joka tapahtuu 
maalis-huhtikuun 2017 vaihteessa. Syynä 
on nykyisen rakennuksen purkaminen. 
Uusi väistötila Tapiolan palvelukeskuk-
selle on Länsituulentie 1 A, 3. kerros. 
Rakennuksessa toimivat mm. Lääkärikes-
kukset Aava ja Pikku-Jätti. Pohjantien yli 
kulkevalta jalankulkusillalta pääsee suo-
raan rakennukseen, samoin Stockmannin 
edestä Jyskin myymälän sivuitse. 

Palvelukeskukseen kuljetaan samasta 
pääovesta kuin Lääkärikeskus Aavaan. 
Ala-aulasta pääsee kolmella, tilavalla 
hissillä ylös kolmanteen kerrokseen. 
Urakoitsija on arvioinut, että tilat olisivat 
palvelukeskuksen käytössä maaliskuun 
puolivälistä alkaen. 

Osa vanhaa kalustusta siirtyy pal-
velukeskuksesta uuteen. Uusi keittiö 
rakennetaan järjestöjen käyttöä varten, 
johon tullaan sijoittamaan järjestöjen 
kaapistot. Nykyisissä kaapeissa olevat 
jaostojen tavarat järjestöt siirtävät itse 

uusiin tiloihin.
Muuttoon liittyen saattaa tulla muitakin 

erikoisjärjestelyjä. Haukilahden palve-
lukeskusta voidaan käyttää tarvittaessa, 
mikäli tiloja on vapaana.  Muuton aikoihin 
osuu myös veteraanien kevätkokous. Se 
pidettäneen näillä näkymin Haukilahdes-
sa. Tiedotamme asioiden edistymisestä 
maanantaisin esitelmien yhteydessä. 

Martti Nurmisalo

ESPOON SOTAVETERAANIT ry

Kuoron harjoitukset perjantaisin klo 15.45-18.30 Tapiolan 
palvelukeskuksessa (TPK).
Lentopallo: Tapiolan palloiluhalli maanantaisin ja torstaisin 
10.00-11.30 (Riitta Raukko)
Ilma-aseammunta: Tuulimäen ampumahalli maanantaisin 
13.00-14.00, torstaisin 12.00-13.00
(Väinö Rantio)
Petankki: Tuulimäen liikuntahalli torstaisin 10.30-12.00 

Toimintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuukausia 
lukuun ottamatta. Lisäksi keväällä ja syksyllä järjestetään 
ulkoilutapahtumia, joista tiedotetaan erikseen Länsiväylässä.

MARRASKUU
Ma 28.11. Klo 14.30 Espoon Sotaveteraanit ry:n 
syyskokous

JOULUKUU
To 1.-5.12. Naisjaoston joulumyynti Sampo-kujalla. Katso 
erillinen ilmoitus!
Ti 6.12. klo 11.30, Itsenäisyyspäivä. Seppelten lasku, 
kaksikielinen sanajumalanpalvelus, kahvit klo 13.00 ja juhla 
klo 14.00. KI
Ma 12.12. klo 15.00. Naisjaoston järjestämä puurojuhla 
Tapiolan palvelukeskuksessa. Tervetuloa! Katso erillinen 
ilmoitus. 
Ti 13.12. klo 12.30, Veteraanitapaaminen 
Palvelukeskuksessa. KI

TOIMINTARYHMÄT TOIMINTAKALENTERI

Tulevan Tapiolan palvelukeskuksen sisäänkäynti Länsituulentiellä.

Tapiolan palvelukeskus muuttaa
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry
TAMMIKUU
Ma 9.1. klo 14.15. Radiotoimittaja Olli Ihamäki: Radio 
pitää pintansa
Ti 10.1. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa. 
KI
Ma 16.1. Klo 14.15.  Päätoimittaja Maire Varhela 
haastattelee Päivi Viggiä: Sokeutuminen toi rakkauden ja 
onnen
Ma 23.1. Klo 14.15.  Ministeri Raimo Sailas: Suomen 
talousnäkymät itsenäisyytemme juhlavuoden alkaessa
Ma 30.1. Klo 14.15. Rehtori Harri Rinta-aho: Suomen 
paras lukio

HELMIKUU
Ma 6.2. Klo 14.15. Suurlähettiläs Jukka Valtasaari: 
Yhdysvaltain poliittinen arki presidentinvaalien jälkeen
Ma 6.2. klo 19.00 Tukineuvoston järjestämä konsertti 
Espoon kulttuurikeskuksessa
Ma 13.2. Klo 14.15. Lehtori Hannele Karhunen: Isäni 
Joppe Karhunen
Ti 14.2. klo 12.30 Veteraanitapaaminen Palvelukeskuksessa KI
Pe 17.2. Aika avoin. Upinniemen valatilaisuus
La 18.2. klo 12.30 Kirkkonummen jaoston 25-vuotispäivä 
Palvelukeskuksessa KI

Katso piirin sivuilta eri tapahtumia – voit osallistua 
niihin kaikkiin!

Kansallisoopperan ja -baletin yhteinen

KALEVALANMAA 
Kuuluu SUOMI 100 -juhlavuoden ohjelmaan.
Suursatsaus on järkälemäinen teos Suomen historiasta - 
ja tulevaisuudesta.
Musiikillinen kukkakimppu. Kooste useilta säveltäjämes-
tareilta, mukana myös aikamoisia yllätyksiä.
Koreografi a Kenneth Greve
Musiikillinen neuvonantaja Tuomas Kantelinen
Espoon Sotaveteraanit ry on varannut Oopperasta 
permantopaikkoja 
lauantaina 25.marraskuuta 2017 klo 14.00.
Hinta eläkeläisiltä on 78 euroa. (edullista sotaveteraani-
hintaa ei ole tähän juhlaesitykseen)
Sitovat varaukset 27. helmikuuta 2017 mennessä, 
Lotta Riisalo 050 3699 550

Puurojuhla 12.12. 

Espoon Sotaveteraanit ry:n naisjaosto järjestää kaikille 
sotaveteraaneille kumppaneineen yhteisen puurojuhlan 
Maanantaina 12.12. klo 14.00 Tapiolan palvelukeskuk-
sessa.
Ohjelmassa mm. lasten esityksiä, musiikkia, puuropuhe, 
arpajaiset, glögiä, puuroa ja torttukahvit.
Ovimaksu 5 €
Tervetuloa!

Tapiola Sinfoniettan iltapäiväkonsertit keväällä 2017
Torstai 16.2.2017 klo 14.00

Alppien aatelia 
kapellimestari Mario Venzago
pianosolisti Kit Armstrong
säveltäjät Mozart, Schreker
Hinta: Tammenlehväveteraanit 16 €, eläkeläiset 18 €
Varaukset viimeistään 31.1.2017, 
Anna-Liisa Laurila 050 563 7799

Torstai 23.3.2017 klo 14.00

Nuoret virtuoosit 
kapellimestari Tung-Chieh Chuang
lahjakas suomalainen sellisti Jonathan Roozeman
säveltäjät Mendelssohn, Dvorák
Hinta: Tammenlehväveteraanit 16 €, eläkeläiset 18 €
Varaukset viimeistään 7.3.2017, 
Anna-Liisa Laurila 050 563 7799

Espoon Sotaveteraanit ry:n naisjaosto myy Stockmannin 
Sampo-kujalla 1.-5.12. klo 10-18 itsenäisyyspäivän kyntti-
löitä, joulukortteja, kalentereita, heijastimia ja ”Sama kaiku 
askelten” cd-levyjä.
Tervetuloa!

Sampo-kujan joulumyynti 
1.–5.12. klo 10–18

Suomen Kansallisooppera
Pjotr Tsaikovskin ooppera

Jevgeni Onegin 
tiistaina 18.4.2017 klo 19.00
Kun Tsaikovskin pakahduttavan kaunis musiikki yhdistyy 
Pushkinin täyttymätöntä kaipausta henkivään runoelmaan, 
tuloksena on yksi koko oopperakirjallisuuden kosketta-
vimpia teoksia.
Oopperaan on sosiaalijaoston kustantama bussikuljetus 
klo 18.00 Hotelli Gardenin edestä ja paluu samaan paik-
kaan.
Oopperan kesto 3 tuntia.
Hinta: Tammenlehväveteraanit 25 €, eläkeläiset 69 €.
Varaukset viimeistään 30.1.2017, 
Lotta Riisalo 050 3699 550
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry

Ennakkotietona: 
Kuntoutusloma 21.5.–27.5.2017 Pärnussa 
Medical Spa Estoniassa. 

Lisätietoja Helena Luukkoselta, 
puh. 050 593 3751

Suomen Kansallisooppera
Baletti

Seitsemän veljestä 
Perjantaina 7.4.2017 klo 19.00
Kuuluu SUOMI 100 -juhlavuoden ohjelmistoon. Kan-
sallisromaani tanssien. Kun veljekset ja baletin liikekieli 
kohtaavat, syntyy uusi näkökulma tuttuun tarinaan.
Koreografi a Marjo Kuusela, musiikki Eero Ojanen.
Kesto 2 h 20 min, yksi väliaika.
Hinta: Tammenlehväveteraani 25 €, eläkeläinen 55 €.
Varaukset viimeistään 20.2.2017, 
Lotta Riisalo 050 3699 550

Espoon sotaveteraanit ry järjestää

Tuetun kuntoutusloman Karjalohjan 
Päiväkummussa 23.–28.1.2017 

Kuntoutuslomaan kuuluu majoitus kahden hengen huo-
neissa päätalossa, täysihoito, hieronta ja suolahuone, uusi 
elämyskylpylä, kuntosalin käyttö, uusitut saunat ja loma-
ohjelma. Yhdistys on varannut 10 kappaletta 2 hengen 
huoneita, saatavana myös yhden hengen huoneita. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Pertti Sirén, 
puh. 044 0303 142

Suomen Kansallisteatteri, Willensauna
William Shakespeare

Richard III 
Lauantaina 18.2.2017 klo 19.00
Rooleissa Milka Ahlroth, Heikki Pitkänen, Antti Pääkkö-
nen, Kristo Salminen (Richard III) ja Juha Varis.
Shakespearen kuolematon kuningasnäytelmä on häikäise-
vä muotokuva kenties kaikkien aikojen täydellisimmästä 
antisankarista, tyrannimaisesta hallitsijasta, joka on valmis 
uhraamaan kaiken valtansa takaamiseksi.
Teatteriin on sosiaalijaoston kustantama bussikuljetus: klo 
18.00 Hotelli Gardenin edestä ja paluu samaan paikkaan.
Liput: Tammenlehväveteraanit 14 €, eläkeläiset 30 €
Varaukset viimeistään 18.1.2017
Eeva Kalin 040 7568 219

Espoon Sotaveteraanit ry:n Tukineuvoston ja Kaartin soittokunnan järjestämä konsertti

Kaarti viihteellä 
Maanantaina 6.2.2017 klo 19.00
Tapiola-sali, Espoon kulttuurikeskus
Kulttuuriaukio 2, 02100 Espoo
Kapellimestareina
Pasi-Heikki Mikkola ja Ville Paakkunainen
Solisteina Iina ja Roosa Hietanen
Konsertissa iloitellaan viihdemusiikin maailmassa!
Lavalle nousee Kaartin soittokunta ja 
Kaartin Big Band
solisteinaan nuoret Voice of Finland -tähdet 
Iina ja Roosa Hietanen.
Liput 25 €
Myynti: Ticketmaster puh. 0600 10 800
2.1. 2017 alkaen Espoon Sotaveteraanit ry
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh. (09) 4525 721 Roosa Hietanen Kuva Harri HinkkaIina Hietanen Kuva Harri Hinkka
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ESPOON SOTAVETERAANIT ry

Espoon kaupungin palvelut tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2017    

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

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

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

Espoon Sotaveteraanit ry:n tukimuodot 2017   

Arkisin klo 9.00-12.00. Kuntoutusneuvoja Pertti Sirén, puh. 044 030 3142
Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 5 B 13, 02210 ESPOO puh. 050 593 3751  

Tukimuodot ja tukiin oikeutetut  

Fysikaalinen avokuntoutus: Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntoutuksesta korvataan tunnuksen RS, RP ja MR 
omaaville sotaveteraaneille käytettävissä olevan määrärahan sallimissa rajoissa.  Itse maksetusta laskusta tulee selvitä 
Kelan taksojen mukainen korvaus. Jäännössummasta voi tehdä korvausanomuksen ja postittaa sen sosiaalijaoston ra-
hastonhoitajalle Helena Luukkoselle ylempänä annettuun osoitteeseen.

Ilman lääkärin lähetettä saadun avokuntoutuslaskun loppusummasta vähennetään oletettua Kela-korvausta yksi seitse-
mäsosa.

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

Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!  

Siivous- ym. avustajatoiminta

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

Puolisojäsenet (PJ): saavat hakemuksesta 4 kpl 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai 
hierontoihin.

Perheen leskijäsenet (PLJ): saavat hakemuksesta 10 kpl 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi oman har-
kintansa mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Tilaukset: ma-to klo 9.00-12.00 Kristiina Haukilahti puh. (09) 452 5721.
Lue ja säilytä maksusitoumusten käyttöohjeet!

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n yhteystiedot löydät piirin sivulta!
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Lehti julkaisee tässä kertomuksen luut-
nantti Lauri Mäen sotatiestä. Sen on 
kirjoittanut isoisästään tuolloin saari-
järveläinen Heidi Koponen (nykyinen 
Hietanen) lukiolaisena vuonna 2001. 
Kertomuksen päälähteenä hän on käyt-
tänyt isoisänsä tarkkoja muistiinpanoja, 
jotka ovat säilyneet lukuisien valokuvien 
kanssa. Toimitus on paikoin korjannut 
mielenkiintoisen tekstin terminologiaa.

Suomen sotahistoriaa tutkaillessa voi 
vain ihastella miten sisukkaasti ja määrä-
tietoisesti suomalainen sotilas on tietään 
taivaltanut. Mahdottomimmissakaan ti-
lanteissa ei suomalainen sisu ole antanut 
periksi. Lukiessani sodan arkipäivään 
kuuluvia asioita ja kuunnellessani tarinoita 
sodan raakuudesta, totesin, että meillä 
nuoremmilla sukupolvilla on vielä paljon 
oppimista. Ehkä olisi joskus hyvä pysähtyä 
miettimään, mitä isovanhempamme ja 
sukulaisemme ovat kokeneet ja miten he 
ovat siitä kaikesta selvinneet. Miksi sitten 
halusin kirjoittaa sodan arkipäivästä?

Miksi halusin uppoutua päiväkirjan 
sivuihin, joista voi vieläkin tuntea pelon, 
tuskan ja katkeruuden osin venäläisiä ja 
osin elämää kohtaan? Olen lukenut paljon 
pelkkää faktaa niin talvisodasta kuin jatko-
sodastakin. Kuvittelin, että tiedän kaiken 
näistä sodista. Kun käsiini osui vaarini 
sotapäiväkirja jatkosodan ajoilta, en maltta-
nut olla lukematta sitä. Lukemisen jälkeen 
sain todeta, miten väärässä olin ollut. En 
tiennyt sodasta mitään pintaa syvemmältä. 
Vasta päiväkirjan jälkeen opin vähitellen 
ymmärtämään sodan todellisuuden. Haluan 
kertoa ja viestittää muillekin sodasta yhden 
sotilaan näkökulmasta, siitä näkökulmasta, 
joka sai silmäni auki.

Jatkosota
Talvisota päättyi vuonna 1940, Suomes-

sa elettiin välirauhan aikaa. Sotatilaa ei ko-
konaan purettu, sillä maailmansota muualla 
jatkui edelleen. Suomessa oltiin katkeria 
venäläisiä kohtaan. Monet kokivat, että he 
olivat joutuneet nöyryytetyiksi Moskovan 
rauhansopimuksen takia. Rauhanehdot 
olivat kovemmat, mitä ennakolta arvailtiin. 
Venäläisiä syytettiin Suomen valtaamisesta. 
Uskottiin, että Suomen valtaaminen oli 
heidän perimmäinen tavoitteensa. Talvi-
sodan aikana Neuvostoliitto ei onnistunut 
valtaamaan Suomea, mutta monet eivät 
silti uskoneet, että Neuvostoliitto oli vielä 
lopettanut.

Välirauhan aikana Mannerheim pysyi 

armeijan ylipäällikkönä, eikä joukkoja 
vielä kotiutettu. Talvisota jätti ajatuksiin 
pienen pelon suurta Neuvostoliittoa koh-
taan. Sota oli osoittanut, että Suomi oli 
liian pieni ja liian heikko asevoimiltaan 
suurvaltaa vastaan. Vaikka meillä sissisota 
hallittiinkin, se ei yksistään riittänyt. Pe-
lättiin, että venäläiset hyökkäävät uudes-
taan. Toisaalta suomalaiset eivät voineet 
hyväksyä Moskovan rauhansopimusta, 
vaan kokivat sen vääryydeksi, mikä ei 
saanut jäädä voimaan. Menetetyt alueet 
haluttiin vallata takaisin. Lopulta Saksa 
ilmaisi haluavansa yhteistyöhön Suomen 
kanssa. Suomi oli saanut tarvitsemansa 
suurvallan tuen ja pystyi turvallisin mielin 
valtaamaan Karjalan takaisin.

Suomi oli jälleen ajautunut sotaan. 
Jälkeen päin on todettu, että Suomi tieten 
tahtoen ajoi itsensä sotatantereelle. Se 
itse valitsi puolensa. Tiedettiin hyvin, 
että Neuvostoliitto ei voinut sietää Sak-
saa. Sota kesti pitkät neljä vuotta, paljon 
ehti tapahtua ennen kuin taas kirjoitettiin 
rauhansopimusta. Menetettyjä alueita ei 
saatu takaisin, vaan venäläiset valtasivat 
hiukan lisää. Sotilaita kaatui molemmilta 
puolilta. Olipa Suomen itsenäisyyskin 
vaarassa yhdessä vaiheessa.

Sota päättyi 5.9.1944. Rauhansopimuk-

sen yksi ehto oli saksalaisten karkottaminen 
maasta. Saksalaisia vastaan käytyä sotaa 
nimitetään Lapin sodaksi. Sotakorvauksia 
Suomi joutui maksamaan 300 miljoonaa 
dollaria ja kaikki Neuvostoliittoa vastus-
tavat järjestöt tuli lakkauttaa. Presidentti 
Risto Ryti erosi virastaan ja tilalle nimitet-
tiin Mannerheim eduskunnan säätämällä 
poikkeuslailla. Suomessa pidettiin vapaat 
vaalit ja hallitus vaihdettiin. Suomi sai 
maksaa sodasta kovan hinnan, mutta 
pahemminkin olisi voinut käydä. Suomi 
säilytti kuitenkin itsenäisyyden.

Jatkosotaa voidaan tarkastella monesta 
eri näkökulmasta. Historian teokset antavat 
meille neutraalin kuvan sodasta. Niiden 
tarkoitus on kertoa meille, mitä tapahtui ja 
miksi. On hyvä kuitenkin tutkia sotaa erilai-
sista näkökulmista, näin voidaan laajentaa 
omaa käsitystämme ja ymmärrystämme 
asioiden todellisesta puolesta. Sota yhden 
sotilaan näkökulmasta luo kuvan sodan 
arkipäivästä, se ei kärjistele asioita, mutta 
ei myöskään jätä mitään varjoonsa.

Lapsuus ja nuoruus
Lauri Mäki, joka paremmin “Lassena” 

tunnettiin, syntyi Helsingissä 19.12.1920. 
Lauri oli perheen vanhin ja ainoa poika. 
Seurakseen hän sai kaksi siskoa: vuonna 
1923 syntyneen Eilan ja vuonna 1925 
syntyneen Doriksen. Laurin molemmat 
vanhemmat, äiti Elin Johanna ja isä Lauri 
Johannes olivat syntyisin Helsingistä. Lau-
rin isä oli ammatiltaan veturinkuljettaja. 
Laurin äidin suku oli kotoisin Ahvenan-
maalta ja Inkoon saaristosta, siksi Elin oli 
ruotsinkielinen, vaikka Helsingissä asuikin. 
Tästä syystä Laurikin oppi ensin ruotsin 
kielen ja vasta kolmevuotiaana suomen 
kielen. Varhain pikkupoikana Lauri joutui 
vanhempiensa mukana muuttamaan Hel-
singistä Sortavalaan, jossa hän asui sodan 
syttymiseen saakka.

Laurin isä ja isoisä olivat hämäläisiä 
sukujuuriltaan. Isä oli puolustanut isänmaa-
ta vuoden 1911 sodan aikana. Setä Vilho 
Mäki oli Viron retkellä samoihin aikoihin. 
Laurin isoisä kuoli jatkosodan aikana 
Helsingin pommituksissa. Koko suku oli 
hyvin isänmaallista ja toimi innokkaasti 
suojeluskunnassa sen lakkauttamiseen 
saakka.

Luonteeltaan Lauri oli jo nuorena hy-
vin kunnianhimoinen, määrätietoinen ja 
toimelias. Hän toimi partion piirissä hyvin 
pitkään ja hänestä tulikin Sortavalan lip-
pukunnan johtaja. Jo tämä antoi merkkejä 

Erään miehen sota

Luutnantti Lauri Mäki vuonna 
1944
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taitavista johtajan taidoista. Shakin piiri-
mestariksi hänet julistettiin 15-vuotiaana. 
Shakin pelaamisen seurauksena Laurille 
kehittyi strateginen ajattelu ja erinomainen 
johtamisen taito, joka sota-aikana huomat-
tiin hyvin nopeasti.

Sortavalassa Lauri aloitti kansakoulun, 
josta jatkoi oppikouluun Sortavalan poikaly-
seoon. Lyseossa oli pakollisena oppiaineena 
venäjä, joten kielitaito karttui entisestään. 
Lyseossa koulutus tähtäsi upseereiden ja 
sotilaiden koulutukseen. Lauri suuntautui 
siis jo varhain sotilasuralle. Koulussa Laurin 
vahvuuksia oli hyvä kielitaito, johon kuului 
ruotsin kieli, saksan kieli, suomen kieli 
ja lähes täydellinen venäjän kieli. Myös 
matemaattinen ajattelu onnistui Laurilta. 
Partion ja erämiestaitojen vuoksi hän omasi 
erittäin hyvän fyysisen kunnon.

Kun Suomeen syttyi talvisota marras-
kuussa 1939, Lauri oli vielä koululainen 
eikä joutunut rintamalle. Hän kuitenkin 
pyrki rintamalle ja pääsi joukkoineen 
Vironlahdelle saakka kunnes tuli ilmoitus 
rauhasta. Siviiliin hän pääsi jatkamaan 
opintojaan heinäkuussa 1940. Välirauha 
oli kuitenkin vain väliaikainen, jatkosota 
alkoi kesäkuussa 1941 ja nuoren miehen 

velvollisuus oli taistella isänmaan puolesta. 
Opiskelu sai odottaa. Tosiasia on, että Lauri 
ei koskaan päässyt ylioppilaskirjoituksiin 
saakka. Sota jatkui luultua pidempään 
ja yhteisen sopimuksen varjolla Lauri 
luokkatovereineen julistettiin ylioppilaiksi 
vuonna 1942.

Lauri joutui nuorena miehenä koulun 
penkiltä sodan jalkoihin. Päiväkirjassaan 
hän totesi monta kertaa, ettei sodassa ollut 
aikaa murehtia, todellisuus opetti elämään 
sodassa. Erinomaisen venäjän kielen tai-
tonsa ja erinomaisten johtamistaitojen 
vuoksi hän eteni sotaurallaan nopeasti ja 
ansiokkaasti.

Melkein rintamalle
Lauri ei talvisotaan aivan ehtinyt, mutta 

paljon ehti tapahtua ennen sitä. Hän lähti 
suojeluskunnan vartiokomppaniaan suo-
rittamaan vartiopalvelusta. Sortavalassa 
hän oli tammikuun 23. päivään saakka. 
Tammikuun 23. päivä 1940 Lauri pyrki 
vapaaehtoiseksi rintamalle. Hänet komen-
nettiin Toijalaan helmikuussa 1940, jonka 
jälkeen hän siirtyi Oulaisiin aliupseerikou-
luun helmi- maaliskuun ajaksi. Maaliskuun 

5. päivä koulutus päättyi ja samalla päät-
tyi kotirintamapalvelus. Tämän jälkeen 
muodostettiin erityispataljoona 36, jossa 
Lauri toimi ryhmänjohtajana. Täten hänestä 
nimitettiin korpraali. Erityispataljoona 36 
siirrettiin Vironlahdelle, eikä se pidemmälle 
ehtinytkään, sillä sota ehti loppua.

Erityispataljoonan miehet valittiin va-
paaehtoisista, koska osa tehtävistä oli 
vaarallisia, ketään ei voitu pakottaa teh-
tävään. Jos miehiä ei kuitenkaan saatu 
tarpeeksi, oli käytettävä määräysvaltaa. 
Erityispataljoonan tehtäviin kuului mm. 
tiedustelutoiminta, vihollisen liikkeiden 
seuraaminen, tulenjohtopaikkojen etsimi-
nen, miinoitusten purku ja asettaminen sekä 
yöpymisrakennusten ja teiden tarkastus. 
Erityispataljoona huolehti myös tykistön 
paikoista, vankien sieppauksesta ja kuu-
lustelusta sekä vihollisen lentokoneiden 
liikkeistä. Osin myös tuhoamistoiminta 
kuului erityispataljoonan tehtäviin, vaikka 
tätä tehtävää hoitivat eniten sissit.

Lauri oli omiaan erityispataljoonan ri-
veihin. Hän pystyi kuulustelemaan vankeja 
venäjän kielen vuoksi ja partiotausta auttoi 
häntä suunnistamaan vieraassa maastos-
sa. Hyvän kunnon ja rohkean luonteen 
vuoksi Lauri oli yksi Erityispataljoona 
36:n jäsenistä.

Sataviisipäiväinen talvisota loppui maa-
liskuussa, mutta Lauria ei kuitenkaan pääs-
tetty vielä siviiliin. Heinäkuun loppuun asti 
hän toimi partiointi- ja tiedustelutehtävissä 
Suomussalmella kaukana ihmisten ilmoilta. 
Vaikka maassa oli rauha, upseerit tiesivät, 
ettei se tulisi olemaan lopullinen. Siksi 
täytyi olla valppaana koko ajan viholli-
sen suhteen. Unikeonpäivänä, heinäkuun 
27. päivä 1940 Lauri päästettiin takaisin 
opiskelujen pariin.

Isänmaata puolustamaan
Elämä oli palannut uomiinsa, vaikka 

monen mielessä väijyikin tyytymättömyys 
ja katkeruus venäläisiä kohtaan. Laurikin 
pääsi takaisin kouluun. Kaikki oli kuiten-
kin väliaikaista. Suomi liittoutui Saksan 
kanssa yhteen. Neuvostoliitto yritti saada 
Suomen erilleen yhteistyöstä saksalaisten 
kanssa. Suomi oli kuitenkin päättänyt 
toisin. Saksalaiset vihjailivat sodasta ja 
toukokuussa 1941 aloitettiin neuvottelut 
hyökkäyksestä Neuvostoliittoa kohtaan. 
Presidentti Ryti vahvisti upseerien laatimat 
suunnitelmat. Kesäkuussa joukot siirrettiin 
hyökkäys asemiin. Jatkosota oli alkanut ja 
isänmaa tarvitsi puolustajiaan. Niin myös 
Laurin oli suunnattava kulkunsa kohti 
tuntematonta.Lauri Mäki vänrikkinä ja joukkueenjohtajana turkissaan korsunsa 

edustalla joulukuussa 1943 Kiestingin suunnalla. Etualalla Mäen tais-
telulähetti, korpraali Järvinen. Jatkuu sivulla 30
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Siirrot ja ylennykset
Lauri ilmoittautui Jalkaväen koulutus-

keskus l:een Hyrylässä kesäkuun viimei-
senä päivänä 1941.

Kuukauden kuluttua hänet siirrettiin 
Upseerikoulun 52. kurssille Niinisaloon 
1.8-30.10. väliseksi ajaksi.

Koulutus upseerikoulussa oli hyvin 
nopeatempoista ja enimmäkseen käy-
täntöä. Suurin osa oppilaista oli nuoria ja 
kokemattomia. Nämä nuoret, jotka olivat 
vasta elämänsä alkutaipaleella, joutuivat 
ottamaan vastaan suuren vastuun. Kyp-
symättöminä ja kokemattomina heidät 
määrättiin johtotehtäviin. Sodan aiheut-
tama paine ja pelko saivat nuoret miehet 
kauhun valtaan. Kun taakaksi pantiin vielä 
suuri vastuu, tehtävä osoittautui monelle 
mahdottomaksi hoitaa.

Lauri aloitti joukkueenjohtajana 20-vuo-
tiaana. Suurin osa miehistä oli 35-vuotiaita. 
Laurin onneksi joukkueen varajohtaja oli 
vanhempi kersantti, josta oli paljon apua. 
Todellisuus opetti lopun. Alikersanttia 
Laurista ei koskaan tullut vaan hän yleni 
suoraan korpraalista upseerikokelaaksi. 
Sota tarvitsi kiireesti johtamistaitoisia 
miehiä. Sota oli vienyt mennessään paljon 
johtoportaan väkeä. Lokakuun 30. päivä 
1941 Laurista tuli upseerikokelas ja viikon 
kuluttua hänet ylennettiin vänrikiksi.

Lauri joutui hyppimään aika ahkeraan 
joukkueesta toiseen. Etulinjaan hän saa-
pui 14.10.1941 Jalkaväenrykmentti 3:n 
konekiväärikomppaniaan. Parin kuukau-
den kuluttua hänet siirrettiin taistelemaan 
Jalkaväenrykmentti 1:n konekiväärikomp-

paniaan. Taistelukentiltä Lauri pääsi kah-
deksi viikoksi lomalle tammikuussa 1942. 
Loman jälkeen sotiminen jatkui yhä.

Sodan arkipäivää
Lokakuun 14. päivä Lauri siirtyi taistele-

maan etulinjaan Jalkaväkirykmentti 3:n ko-
nekiväärikomppaniaan. Uteliaana ja uusia 
haasteita avoimin mielin vastaanottavana 
Lauri saapui etulinjaan. Saavuttuaan jouk-
kueeseen hän ihmetteli kovin, kun matkan 
varrella ei ollut mitään suurta rytinää. Hän 
ei ollut ymmärtää ettei etulinjassa tarvitse 
aina tappaa. Jälleen Lauri oli uudessa 
tehtävässä, mutta totesi tottuvansa pian 
etulinjassa olemiseen. Kunhan piti aistit 
kirkkaina, ei tullut yllätyksiä. Enimmäk-
seen Lauri joukkoineen taisteli Kuusamon 
ja Ylä-Kainuun tietämillä.

Sota jatkui päivästä toiseen, miehiä 
kaatui niin omia kuin vihollisenkin. Ensim-
mäinen tappio Laurin joukkueessa tapahtui 
18. lokakuuta 1941. Tällöin oma mies 
menehtyi miinaan. Parin viikon kuluttua 
Lauri koki sodan pahimmat paikat. Hän 
joutui alistetuksi saksalaisten pataljoonaan. 
Aika kului nopeasti, mutta saksalaisilla 
oli tapana ensin toimia ja ajatella vasta 
sitten. Kerrankin oma mies oltiin ampua 
venäläisenä. Lauri sai selvitettyä kuitenkin 
tilanteen. Hyvän saksan kielen ansiosta hän 
sai saksalaiset ymmärtämään mistä oli kyse. 
Saksalaisille sattui muitakin kommelluksia. 
Kerrankin heidän piti ampua kranaatteja 
400 metrin päässä olevalle venäläisten 
kukkulalle. Lopputulos oli kuitenkin aivan 
toisenlainen, kranaatit lensivät suoraan 
suomalaisten niskaan. Onneksi kukaan 

ei kuitenkaan kaatunut, vaikka muutama 
vartiomies haavoittuikin. Saksalaiset olivat 
aika hiljaista poikaa tapahtuneen vuoksi.

Marraskuun puolivälissä Lauri joukkoi-
neen otti asemat vastaan Jalkaväenrykment-
ti 12:sta. Kaikki paikat, niin edusta kuin 
muukin alue kertoi sodan arkipäivästä. 
Paikalla oli käyty kovia kamppailuja, sen 
kertoi suuri kaatuneiden määrä. Kuolleita 
sotilaita makasi kasoittain maassa. Maa 
verhoutui vereen ja ruumiinosiin. Sodan 
raakuus tuli jälleen kerran todistettua. 
Vaikka maa jytisi vieläkin venäläisten 
tykistöjen takia, matkaa oli jatkettava. 
Sodassa ei ollut tunteille sijaa. Tapa tai 
tule tapetuksi oli yleinen käytäntö.

Marraskuussa 1942 Lauri pääsi hais-
tamaan Suomen maata käydessään Suo-
mussalmella kuriirimatkalla. Ylellisyyttä 
oli päästä käymään siviiliparturissa. Ar-
meijakunnan varastosta Lauri löysi hyvän 
vasikannahkatakin, joka lämmitti talven 
paukkupakkasilta. Turkki oli alkujaan 
venäläisten, mutta eräs komppania oli 
sen siepannut sen heiltä. Lauri joutuikin 
palauttamaan turkin, kun rykmentin arvoisa 
huoltopäällikkö käski sieppaamaan itse 
omat turkkinsa. Tämä sai Laurin pahalle 
tuulelle.

Itsenäisyyspäivänä 1942 pataljoonassa 
järjestettiin kunniamerkkien jako. Ryk-
mentin komentaja kunnioitti tilaisuutta 
läsnäolollaan. Tilaisuudessa nimitettiin 
ja ylennettiin ansioituneita miehiä. Myös 
Lauri pääsi osalliseksi kunnioitettujen 
joukkoa: hänelle myönnettiin neljännen 
luokan vapaudenristi.

Seuraavana päivänä Lauri lähti vänrikki 
Ruotun kanssa Pistojoelle kurssille. Kurs-
silla kokeiltiin uutta panssarikranaattia, 
joka ihmetytti monia. Ilma oli hyvin kurja, 
pyrytti ja tuuli kamalasti. Pakkanenkin 
oli ihan kohtuullinen. Lauri sai retkeltä 
muistoksi paleltuneen peukalon, joka 
myöhemmin tulehtui.

Joulukuussa 1942 venäläinen tykistö 
näytti jälleen kerran voimansa Kiskisjärven 
rannalla. Tuloksena oli kuitenkin vain yksi 
vanki ja yksi kaatunut upseeri. Venäläisiä 
kaatui 20 ja saivatpa suomalaisetkin heiltä 
yhden vangin. Taisteluiden jälkeen Lauri 
jätti hyvästit jo tutuksi tulleelle korsulleen. 
Matka jatkui kolmeksi viikoksi reserviin. 
Reservistä komppania siirtyi taistelemaan 
“Hevosenkengän” lohkolle.

Marraskuun hyökkäys
Sodan aikana käytyjen taisteluiden mää-

rä oli lukematon. Suurin osa taisteluista oli 
kuitenkin melko pieniä kahakoita, joissa 
kaatuneiden määrä ei ollut merkittävä. 
Vuonna 1941 syyskuusta lokakuuhun 

Poseerausta Louhen suunnalla 1942, Lauri Mäki ensimmäinen va-
semmalta. Albumin tekstissä sen jälkeen vasemmalta “Ruotsin Pek-
ka, Stenbäck ja Kemppainen.”
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kestävä Kangasvaaran puolustustaiste-
lu käytiin Louhen suunnalla. Venäläiset 
painoivat päälle, mutta eivät kuitenkaan 
päässeet niskan päälle. Lauri sai pidettyä 
joukkueensa asemat paikallaan. Kyseisessä 
taistelussa saksalaisista oli suuri apu, vaikka 
heillä olikin aluksi melko suuria sopeutu-
misvaikeuksia niin Suomen ilmaston kuin 
sotimistaktiikankin suhteen.

Parin viikon kuluttua Uhtuan suunnassa 
käytiin ns. Marraskuun hyökkäys. Taistelu 
kesti koko marraskuun, ensimmäisestä 
päivästä viimeiseen. Taistelu oli Kiestingin-
Louhen maantien suunnan läpimurto. Lauri 
toimi kyseisessä taistelussa konekivääri-
komppanian joukkueenjohtajana. Suoma-
laiset joukot valtasivat Kiestingin kylän 
melko tarkkaan. Ehjiä rakennuksia löytyi 
vain sattumankaupalla. Suurin osa kylistä 
oli poltettu savuksi taivaan tuuliin. Myös 
Sohjanan alueella käytiin sitkeitä taisteluita 
venäläisten kanssa. Venäläiset joutuivat 
lopulta luopumaan viimeisestä vahvasta 
puolustuslinjastaan ennen Kiestinkiä.

Jelettijärven hyökkäystaistelu 
keväällä 1942

Louhen suunnalla käytiin huhtikuussa 
1942 kiivaita taisteluita. Venäläiset oli-
vat yksinkertaisesti päättäneet karkottaa 
suomalais-saksalaiset joukot. Suomalaiset 
olivat tietoisia, että venäläiset hautoi-
vat suurta hyökkäystä. Tästä kertoi niin 
yliloikkarit, siepatut vangit kuin oma 
ilmatiedustelukin. Vangit kertoivat, että 
15.4 olisi odotettavissa suuri hyökkäys. 
Suomalaisten pataljoona teki rohkean 
matkan venäläisten asemiin 13.4. Tuliai-
sina he toivat yhden vangin, joka kertoi, 
että vaaraa venäläisten hyökkäyksestä ei 
ollut. Vanki olikin oikeassa. Venäläiset 
eivät hyökänneet, mutta partioivat sitäkin 
ahkerammin. “Sukkulakukkulalta” venä-
läiset hämäsivät jatkuvasti. Kranaatteja 
ammuttiin lyhyessä ajassa jopa satoja. 
Usein raskas tykistö puuttui kuitenkin 
peliin ja lopetti leikin lyhyeen.

Lopulta venäläisten hermo petti ja he 
aloittivat suuren hyökkäyksen Lahivaaras-
sa, joka torjuttiin välittömästi. Venäläisten 
hyökkäysinto alkoi hiipua vähitellen. 
Kuitenkin he häiritsivät ilmavoimillaan 
mm. huoltoa, joka oli muutenkin vaikeaa 
kelirikon vuoksi. Venäläiset saavuttivat 
jonkun verran menestystä, mutta vastais-
kuin ne pakotettiin perääntymään. 

Venäläisten hyökkäykset paljastuivat 
lopulta suureksi härnäykseksi. Suurin ja 
rajuin hyökkäys tapahtui kaukana Jeletti-
järven suunnassa. Jelettijärvelle tuli äkki-
lähtö. Nyt oli keskitettävä kaikki liikenevä 
miehistö ja materiaali, jottei vihollinen saisi 

yliotetta. Tehtävä ei ollut kuitenkaan help-
po. Venäläiset painoivat päälle hirvittävällä 
voimalla. He kuitenkin kärsivät suuria 
tappioita. Osastot tulivat liian kauas Suo-
men puolelle ja kokivat kovan kohtalon. 
Venäläiset eivät kuitenkaan luovuttaneet. 
Korpia pitkin vihollinen painoi päälle. Se 
tulitti huoltopaikan tykistöllään Kiestingin 
laidalla. Tilanne alkoi näyttää vakavalta. 
Venäläiset lähestyivät uhkaavasti Kiestin-
kiä. Vaarana oli, että koko sotaväki olisi 
joutunut mottiin. Toisella puolella ympäröi 
vihollinen ja toisella puolella Tuoppajärvi. 
Venäläisiä ei kuitenkaan päästetty Kiestin-
kiin saakka, eikä Laurikaan joukkoineen 
joutunut vihollisen piirittämäksi.

Suomalaiset joukot vahvistivat puolus-
tustaan ja vihollinen kärsi suunnattomia 
tappioita. Hyökkäysintokin alkoi hiipua 
venäläisten puolelta. Laurin komppania 
luovutti puolustuslohkon Kangasvaarassa 
ja kiiruhti Jelettiin. He tekivät raskaan 
marssin Kiestingistä Jelettiin. Vihollista ei 
enää näkynyt. Jelettiin keskitettiin paljon 
suomalais-saksalaisia joukkoja. Tykistö ja 
panssarivoimat kertoivat vastahyökkäykses-
tä. Venäläiset olivat liian lähellä Kiestinkiä 
ja se haluttiin karkottaa pois. Vastahyökkä-
yksen odotettiin alkavan 15.5. 

Edellisenä iltana 14.5. kaikki oli valmii-
na. Useiden miesten kasvot olivat hyvin 
vakavat. Jokainen käsitti, miten vakavia 
aikoja elettiin. Toiset koettivat laskea 
leikkiä ja olla iloisia. Kuitenkin monesta 
näki, että ajatukset karkasivat väkisinkin 
tulevaan. Kuinka monta miestä tulisi 
kaatumaan, miten minulle tulee käymään? 
Nämä olivat kysymyksiä, joita jokainen 
mielessään mietti. Lauri joutui samana 
iltana ottamaan vastaan epämiellyttävän 
tehtävän: hän joutui siirtymään koneki-
väärikomppanian pst-joukkueesta. Hänet 
määrättiin juuri ennen vastahyökkäystä 
kiväärijoukkueen johtajaksi uuteen komp-
paniaan. Komppania oli monen kilometrin 
päässä, eikä kukaan osannut määritellä 
sen tarkkaa sijaintia. Matka oli pitkä ja 
tuskallinen. Perille päästyään Lauri oli 
hyvin väsynyt. Parin tunnin yöuni en 
jälkeen alkoi tykistövalmistelu. Tuhansia 
kranaatteja lensi vihollisen niskaan. “Se oli 
hirvittävää”, totesi Lauri itsekin.

Varsinaisessa hyökkäyksessä saksalaiset 
etenivät etulinjassa, sillä heillä oli levänneitä 
joukkoja. Vastarinta ei ollut kovin vahvaa. 
Miehiä kaatui kuitenkin miinakentän vuok-
si. Eteneminen sujui melko kivuttomasti nk. 
PahajokilaaksoIle asti. Jalkaväenrykmentti 
12 oli onnistunut saamaan jonkun verran 
osumia Laurin pataljoonaan. Seuraavana 
päivänä alkoi tykistötuli molemmilta puolin. 
Vihollista oli luultua vaikeampi nujertaa ja 
vastarinta oli sitkeä. Seuraavaksi Lauri sai 

käskyn mennä joukkueensa kanssa partioon. 
Tehtävänä oli nujertaa jalkaväenrykmentti 
12. Sen kulkusuunta piti katkaista ja vallata 
asemat. Tehtävää oli kuitenkin mahdoton 
täyttää.

Seuraavana päivänä 17.5. klo 14.00 
alkoi suuri hyökkäys. Lauri haavoittui heti 
taistelun alussa. Konekiväärisuihkusta lensi 
luoti Laurin reiden läpi ja sotiminen loppui 
siihen paikkaan. Laurin joukkueesta kaatui 
toistakymmentä miestä samassa taistelussa. 
Miehien lisäksi kaatui myös monia hevosia. 
Vihollinen ei kuitenkaan päässyt läpi, vaan 
se saatiin työnnettyä kauas lähtöasemiinsa. 
Taistelu päättyi vihollisen suunnattomiin 
tappioihin. Omia menehtyi 500, kun vi-
holliselta kaatui 15.000 miestä.

Haavoittuminen
Haavoittumisen jälkeen Lauri kannettiin 

paareilla hevosten kyytiin. Purilaskyydillä 
hänet vietiin joukkosidontapaikalle, jossa 
tapahtui sitominen ja lääkitseminen. Puri-
laskyydillä tarkoitettiin sodanaikaista tapaa 
liikkua maastossa, jossa ei ollut tietä. Jouk-
kosidontapaikalta matka jatkui antosanille, 
jolla tarkoitettiin sairasajoneuvoasemaa. 
Matka oli melko vaivalloinen. Vihollisen 
kranaatit lensivät usein pelottavan lähellä. 
Maantie oli upottava ja liejuinen. Vihol-
liselta siepattu vanki kannatteli paareja 
kuitenkin pahimmissa paikoissa, joten ne 
eivät päässet kovin tärähtelemään. Lo-
pulta matka päättyi ja Lauriltakin pääsi jo 
helpottunut huokaus. Seuraava etappi oli 
Kiestinki, jonne pääsi juhlavasti autolla. 
Tie oli enimmäkseen telatietä, mutta matka 
meni kuitenkin hyvin.

Samana iltana Lauri pääsi Kananaisten 
kenttäsairaalaan, jossa hän viipyi kolme 
päivää. Kenttäsairaalaan kerääntyi muitakin 
komppanian jäseniä, joista suurin osa oli 
Laurin hyviä kavereita, kuten vänrikki 
Matilainen, luutnantti Kinnunen sekä kap-
teeni Terho. Lauri ja Kinnunen jatkoivat 
matkaa samassa kolonnassa sotasairaalaan 
Kurkijärvelle. Matka sairaalaan oli hyvin 
vaivalloinen. Ilma oli kurja ja tiet olivat 
kelirikon turmelemia. Matkan varrella oli 
jos jonkinmoisia esteitä, milloin edessä oli 
autoja tai milloin he itse juuttuivat kiinni. 
Kovat tärähdykset aiheuttivat tuskallisia 
kipuja. Matkaa oli reilu 100 kilometriä ja 
se kesti 29 tuntia. Kurkijärvellä Lauri viipyi 
viikon -onneksi-, sillä sairaala oli Laurista 
inhottavin, missä hän oli ollut. 

Oulun sotasairaala oli Laurin seuraava 
paikka. Siellä aika kului nopeasti, ruoka 
oli hyvää, etenkin kun suhteet keittiöön 
oli järjestetty. Yökahvit ja munkit löysivät 
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tiensä perille. Oulusta matka jatkui 2.6.1942 
vielä Helsinkiin Tilkan sotilassairaalaan, 
joka oli täysin tylsä paikka. Kesäkuun 5. 
päivä Lauri pääsi toipumislomalle, joka 
jatkui poliklinikkahoitona Sortavalassa 
13.7 saakka. Toipumisloman jälkeen Lauri 
palasi takaisin yksikköönsä. Rintamalla 
hän toimi 6.1.1943 asti, jolloin hänet 
komennettiin Merisotakouluun.

Haavoittumisen jälkeen sota jatkui ku-
takuinkin samanlaisena mitä se tähänkin 
asti ollut. Asemasotavaiheessa ei tapahtunut 
kovinkaan paljoa, joten kirjoittamistakaan 
ei paljoa ollut. Enimmäkseen oli partiointi 
tehtäviä.

Komennus Merisotakouluun
Tammikuun kuudentena päivänä 

vuonna 1943 Lauri sai komennuksen 
Merisotakouluun. Hän siirtyi maavoi-
mista merivoimiin, joten rintamapalvelus 
päättyi. Komennus oli LaurilIe suuri 
kunnia, sillä Merisotakoulun valittiin 
vain parhaat miehet. Koko Suomen 
armeijavahvuudesta sinne komennettiin 
20 miestä joka toinen vuosi. Laurilla oli 
kouluun tarvittavat vahvuudet ja siksi 
hänet sinne komennettiin.

Koulutus kesti vuoden, jonka jälkeen 
hänet siirrettiin Merisotakoulun kadetiksi 
rannikkotykistölinjalle. Komennus oli 
Laurille hyvin suuri kunnia ja hän ku-
vasikin sen hyvin tarkasti.

Iltapäivällä 6.1 1944 Lauri oli vierai-
lulla vänrikki Kaunisen ja alikersantti 
Laikkasen luona. Heidän siinä shakkia 
pelatessa tuli tieto klo 15.30, että Laurin 
tuli valmistautua uuteen tehtävään: hä-
net siirrettäisiin rannikkotykistölinjalle. 
Kyseinen hetki oli Laurille hyvin mie-
leenpainuva hänen jättäessään hyvästejä 
upseeritovereille ja miehille.

Lauri aloitti nyt aivan uudessa tehtä-
vässä ja uudessa aselajissa. Vuoden verran 
hän toimi rannikkotykistössä ennen kuin 
erosi kokonaan armeijan palveluksesta. 
Laurin tehtäviin kuului mm. rannikkoty-
kistölinjan vartiointi, sillä Suomi oli vielä 
sodassa ja venäläiset yrittivät valloittaa 
maata joka puolelta. Toiminta-alueena 
oli Helsinki-Ahvenanmaa väli. Hän 
oli myös yhdessä vaiheessa miinalaiva 
Pohjanmaan päällikkö. Miinalaivan teh-
täviin kuului mm. miinojen tekeminen 
vaarattomiksi.

Tärkeä tehtävä oli myös virolaisten 
poimiminen merestä venäläisten hyökättyä 
Viroon. Tällöin siviiliväestöä pakeni jopa 
soutuveneillä maasta pois. Myös alok-
kaiden koulutus oli osa Laurin tehtäviä. 

Merisotavoimien laivat olivat aseistettuja, 
siksi ne toimivat kauppalaivojen saattajina, 
ettei vihollinen onnistunut häiritsemään 
siviililaivojen kuljetuksia. Etupäässä Lauri 
toimi laivoissa, jotka saattoivat kauppalai-
voja Ruotsiin. Muistona matkoilta saattoi 
saada mm. suklaata tai alkoholia. Niitä kun 
ei Suomen puolelta sodan aikana saanut.

Merisotakoulun oppilailla oli suuri 
merkitys Helsingin pommituksissa vuon-
na 1944. Kaikki oppilaat komennettiin 
pelastustöihin kun esimerkiksi Helsingin 
yliopiston vanha puoli koki kovia. Meri-
sotavoimien ajoilta Laurille kertyi hienoja 
muistoja. Yksi merkittävimpiä tapahtumia 
oli luutnantiksi nimittäminen 10.3.1944.

Rauhan jälkeen
Jatkosota päättyi ja rauha valtasi Suo-

men maan. Lauri jatkoi vielä jonkin aikaa 
armeijan palveluksessa, mutta erosi myö-
hemmin. Merisotakoulun oppilaat olivat 
koulutuksen jälkeen sitoutuneet toimimaan 
kuuden vuoden ajan armeijan palvelukses-
sa. Lauri siirtyi kuitenkin siviiliin rauhan 
tultua. Hän teki eroanomuksen presidentti 
Mannerheimille ja vapautui armeijan pal-
veluksesta 15.5.1945

Elämä alkoi palautua uomiinsa, rauha 
oli tullut ja elämä alkoi pyöriä normaalien 
arkirutiinien ympärillä. Laurilta oli kaatu-
nut paljon hyviä ystäviä ja ryssäviha oli 
juurtunut syvälle. Pieneltä katkeruuden pis-
toltakaan ei voitu välttyä. Nuorena sotaan 
joutunut Lauri oli käynyt kovan koulun, 
joka opetti miten nopeasti ihmishenki 
voidaan riistää. Sota jätti lähtemättömät 
jäljet Laurin mieleen. Elämä kuitenkin 
jatkui, paikoilleenkaan ei voinut jäädä. 
Armeijasta eron jälkeen Lauri toimi au-
toliikkeen hoitajana Tampereella, jonka 
jälkeen hän siirtyi veronkäsittelijäksi Hel-
sinkiin. Vuonna 1946 hän meni naimisiin 
ja alkoi työskennellä itsenäisenä yrittäjä 

liikemaailmassa vuodesta 1947 lähtien.

Päätäntö
Minulla itselläni ei ole lainkaan vaaris-

tani muistikuvaa, sillä hän menehtyi aivo-
veritulppaan vuonna 1987. Olen kuitenkin 
kuullut hänestä paljon ja sotapäiväkirjan 
jälkeen käsitykseni hänestä vain vahvistui. 
En muista, onko mikään historian kirja 
pystynyt tarjoamaan minulle niin suuria 
tunne-elämyksiä, mitä vaarini päiväkirja 
antoi. En kai vieläkään pysty käsittämään 
mitä rintamalla olo on todella ollut. Olen 
kuitenkin varma, että osaan arvostaa jokai-
sen sotilaan panosta isänmaan eteen.

Päiväkirja oli yllättävän kattava siihen 
nähden, että läheskään aina ei ole ollut 
mahdollisuutta kirjoittaa. Saattoi mennä 
pitkiäkin aikoja ettei yksinkertaisesti ollut 
mahdollisuutta purkaa ajatuksiaan paperil-
le. Osa teksteistä oli kirjoitettu keskiyöllä, 
osa taas oli kirjoitettu monta kuukautta 
niiden tapahtuman jälkeen, jos kirja osaisi 
puhua, sieltä löytyisi uskomattomia tarinoi-
ta. Mietin monesti, miten on mahdollista 
ettei kirja ole kärsinyt kovinkaan suuria 
vaurioita, tai että se ylipäänsä on selvinnyt 
taistelukentiltä tänne asti. Tiedän, että luoti 
lävisti Laurin repun, jossa kirja oli. Mutta 
naarmuakaan ei kirjassa ole. Monien tari-
noiden kohdalla mieli meni hiljaiseksi ja 
moni tapahtuma sai minut liikuttuneeksi.

Missään vaiheessa kirjoittaminen ei 
tuntunut suossa tarpomiselta, vaikka ko-
konaisuutta olikin osin hankala muodos-
taa. Kädessäni oli sellaista aineistoa, jota 
kannattaa vaalia. Jokaisen miehen tarina 
on erilainen, mutta jokaisen tarina on yhtä 
arvokas. Päiväkirjat sisältävät sellaista 
aineistoa, mitä ei löydy mistään muualta. 
Annan arvoa sille, että kaiken tuskan, pelon 
ja ahdistuksen keskellä joku on tarttunut 
kynään ja antanut ajatuksen viedä.
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Vänrikki 

Mielosen 
probleema

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Makoisa ateria on syöty ja nyt voin istahtaa 
laiskanlinnan syleilyyn ja ruveta jälleen se-
lailemaan vaikkapa vanhoja aikakauslehtiä. 
Yllätyin käteeni saamastani lehdestä ja sen 
iästä? Yli 90 vuotta! 

Nautiskellessani lehden sisällöstä osui eteeni 
kaunis talvinen kuva puiden siimeksessä 
olevasta puukirkosta. Tutun tuntuinen, mutta 
minä en pysty sanomaan, että mistä kirkosta 
on kysymys ja missä tuo sijaitsee?

Rakkaat veteraanisisaret ja -veljet. samalla 
kun toivotan Teille rauhaisan antoisaa Joulun 
aikaa ja onnentäyteistä Uutta Vuotta 2017, 
niin pyydän apuanne tämän minua vaivaavan 
probleeman selvittämiseksi. 

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin 
piirin toimistoon 20.4.2017 mennessä, osoit-
teella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, 
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. 
Arvomme oikein vastanneiden kesken lah-
jakortit.  

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 3/2016 olleiden päh-
kinöiden osalta seuraavia: Sudokussa Sirkka 
Alho.  Mielosen osalta ei löytynyt oikeata 
vastausta. Kuvassa ollut ”todella Suomalai-
nen sotilas” oli TK-kuvaaja, myöhemmin 
pilapiirtäjänä tunnettu Kari Suomalainen. 
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* Vastaava toimittaja:
 Kari Kuusela, puh. 0400 157 158
 kari.kuusela@wiking.fi 

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

* 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.fi 

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

* Sivunvalmistus:
 Kirkkonummen Sanomat Oy

* Paino:
 Newprint, Loimaa

Lehden ilmestyminen 2017:
nro 1 viikko 7   (aineisto 23.1. mennessä)
nro 2 viikko 20 (aineisto 24.4. mennessä)
nro 3 viikko 37 (aineisto 21.8. mennessä)
nro 4 viikko 47 (aineisto 30.10. mennessä)

Elää tätä päivää,

VUOKRA-ASUNTOJA

S Ä Ä T I Ö
S V Ä R D
L O T T A

ajan hengessä.

LOTTAMUSEO

KUNTOUTUSTA

www.lottasaatio.fi www.lottamuseo.fi

AVUSTUSTOIMINTAA

TUTKITUSTI TULOKSELLISTA 
VETERAANIKUNTOUTUSTA 
KOTIIN

Ikäihmisten ja muistisairaiden  
kuntoutukseen erikoistuneet  
fysioterapeuttimme kuntouttavat kotona,  
hoivakodeissa ja toimipisteissämme.

Tilaa fysioterapeutti kotiin:

09 392 2302 Meiltä 
saat myös 
 lonkka-
housuja!

info@fysiogeriatria.fi
kotikuntoutus.fi

Personal Fysio
Caloniuksenkatu 7 B 21, 00100 HELSINKI

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

Ostrobotnia kiittää vuodesta 2016 ja 
toivottaa tervetulleeksi juhlavuonna 2017!
www.botta.fi  
Museokatu 10
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Hämeentie 7 (katutaso)
Helsinki

PROTEESITYÖT
& HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT
Nopeasti ja miellyttäävsti samasta osoitteesta!Nopeasti ja miellyttäävsti samasta osoitteestati samasta osoitteesta

- Teemme myös kotikäyntejä

Hä ti 77 t t(k t7

puh.
010 2715100

EHT
Ossi Vallemaa
050 - 553 3050

Hammaslääkäri 
Satu Aalto

(09) 774 5770

keskustanerikoishammasteknikot.fi                                                                                                                                   albin.fi
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