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Meille Wilhelmiinassa sotaveteraanien kuntoutus on sydämen asia. 
Wilhelmiinan pitkä kokemus kuntoutuksen parissa takaa ikäihmiselle 

Asumispalvelukeskus Wilhelmiina 

Toimintakykyä ja parempaa  
arkea Wilhelmiinasta

Rintama- ja sotaveteraanit sekä heidän puolisonsa saavat Wilhelmiinasta eväitä arjessa 
pärjäämiseen ja toimintakyvyn ylläpitoon. Veteraanin arkea virkistävät ja tukevat 

sotainvalidit, rintamaveteraanit ja heidän puolisonsa, sotalesket ja sotainvalidien lesket sekä 

Tule tutustumaan meihin ja ota halutessasi läheisesi mukaan! Sotaveteraanit voivat 

Merkityksellistä elämää



Perinneaikaan siirtyminen on alkanut

Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton neuvottelupäivien 
pitäminen syyskuussa yhdessä oli ensimmäinen konkreettinen vaihe 
sotaveteraanien perinneaikaan siirtymisessä. Neuvottelupäivillä liitot 
allekirjoittivat pöytäkirjan, joka määrittelee yhteistyön päälinjat. Järjestöt 
pysyvät itsenäisinä, mutta tarkoituksena on tehostaa edunvalvontaa. Samalla 
sovittiin siitä, että ensi vuoden alusta julkaistaan liittojen yhteinen lehti.

Perinnetyöllä tuodaan esille niitä henkilöitä ja tapahtumia, joita vaalitaan. 
Samalla pyritään siirtämään niitä arvoja ja ihanteita nykynuorisolle, jotka 
perinnetyön kautta koetaan arvokkaaksi. Perinnetyö on pyrittävä järjestämään 
mahdollisimman paikallisesti, koska jokainen on eniten ylpeä ja kiinnostunut 
oman paikkakuntansa perinteen vaalimisesta.

Perinneaikaan siirtymisen tavoitteista ja toimintamuodoista on keskusteltu 
jo pitkään. Koska perinnetyötä tehdään maassamme monissa eri perinne-
organisaatiossa, olen jäänyt kaipaamaan katsausta muista perinneorganisaatiosta 
– olisiko niistä jotain opittavaa.

Jääkäriperinneliike on oivallinen esimerkki, kuinka toimintaa on kehitettävä, 
kun aika ja tapahtumat vaativat uusia asioita. Kuusi vuotta jääkäreiden 
perinnetyötä Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen puheenjohtajana 
tehneenä, näen, että tuossa toiminnassa on käyttökelpoisia käytänteitä myös 
sotaveteraaniperinnetyössä. Jääkärithän olivat Saksassa koulutuksessa olleita. 
Kokoluokka on tietysti täysin eri vertailtaessa 2 000 jääkärin ja lähes 700 000 
sotaveteraanin perinnetyötä.

Mitkä ovat sitten havainnot jääkäriperinnetyön toteuttamisesta? Perinnetyön 
sääntöihin kirjatun tavoitteen tulee olla selkeä. Perinnetyötä tulee tehdä yhdessä 
muiden perinne- ja maanpuolustusorganisaatioiden kanssa. Puolustusvoimiin 
tulee olla hyvät suhteet, koska Puolustusvoimat tukee tehtävänsä mukaisesti 
maanpuolustustyötä, johon veteraaniperinteetkin kuuluvat. Puolustusvoimien 
kautta saadaan myös luonteva kosketus varusmiehiin, jotka ovat otollinen ja 
luonnollinen kohde perinnetietouden jakamisessa.

Perinteen vaalimisessa tulee olla säännöllisiä tapahtumia ja tilaisuuksia sekä 
valtakunnallisesti että paikallisesti, jotka järjestetään säännöllisin väliajoin 
yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa. Oma yhteinen valtakunnallinen 
julkaisu luo jäsenistön yhteenkuuluvuutta ja on oiva tiedotuskanava myös 
alueellisesti. Ikääntyville ihmisille paperilehti digitaalisen rinnalla on välttämätön. 
Kaikenlaista perinteeseen liittyvää tutkimustoimintaa ja historiankirjoitusta 
tulisi kyetä tukemaan niin henkisesti kuin taloudellisestikin.

Haasteena perinnetyön tekemisessä on selkeästi se, että toiminnan aktiiviseen 
piiriin hakeutuvien keski-ikä on korkea ja nuoria on vaikea saada mukaan 
toimintaan. Siksi perinnetyön tärkeimpänä kohderyhmänä tulee olla nuoriso, 
jonka tavoitettavuus on varmistettava paikallisuuden ja erityisesti digitalisoinnin 
kautta. Pelkät jäsenmaksutuotot eivät riitä takaamaan aktiivista toimintaa ja 
toiminnan kehittämistä - tarvitaan ulkopuolista taloudellista tukea.

Haluan kiittää liiton pitkäaikaista toi-
minnanjohtaja Markku Seppää sekä sosiaali-
sihteeri Anni Grundströmiä isänmaallisesta 
työstä sotaveteraanien ja heidän puoli-
soidensa hyvinvoinnin eteen. Samalla 
toivotan valitut tulevan toiminnanjohtaja 
Sakari Martimon ja tulevan sosiaalisihteeri 
Leena Seppälän tervetulleeksi yhteiseen 
työhön Isänmaan hyväksi.

Kaikille jäsenillemme hyvää alkavaa 
Joulunodotusta!

Pertti Laatikainen

3

4/2018

Kansi
Hämeenkylän kirkon vieressä 
olevalle veteraanimuistomerkille 
laskivat seppeleen Vantaan 
Maanpuolustusnaisten 
puheenjohtaja Pirkko 
Laurila, Vantaan Vetresin 
varapuheenjohtaja Ahti I. Pohjonen 
ja kaartinjääkäri Oskari Antila.

Sisältö

Pääkirjoitus 3

Piirissä tapahtunutta 4-7

Pimeydestä valoon 8

Helsinkiläiset 
sankarihautausmaat, osa 2 9

Veteraanietuudet 10-11

Oulunkylän kuntoutus 13

Kirkkopyhä Hämeenkylän 
kirkossa 14-15

”Tulikomentoja”, 
sanoi tulenjohtaja 16

Lottien aseellinen 
osallistumien sotaan 18-21

Pikkulottana sotasairaalassa 21-22

Helsingin seudun 
sotaveteraanipiirin yhteystiedot 23

HELSINGIN SEUDUN 
SOTAVETERAANIPIIRIN 
tiedotusosa 24-25

Vantaan Sotaveteraanit 25-27

Espoon Sotaveteraanit 29-32

Vänrikki Mielosen probleema 
ja sudoku 34

PÄÄKIRJOITUS



4 

Piirissä tapahtunutta

Tallinnassa vietettiin1.9.2018 rosvopaistitapahtumaa. Seppeleenlaskun jälkeen ryhmityttiin yhteiskuvaan. Edessä istumassa 
mukana olleet Suomen pojat vasemmalta lukien Manivald Sahkai, Lembit Kaselaan ja Jaanus Jahilo.

Sotiemme veteraanit keräys on jatkunut kuluvan vuoden kevään ja syksyn. Kansalaiset ovat halunneet edelleen  tukea sota-
veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona asumista. Kuvassa keräyksen kaksi merkittävää tahoa, vasemmalla jo 
yli kymmenen vuotta keräyspäällikkönä toiminut Viljo Lehtonen sekä varusmiehet. Kaartin Jääkärirykmentti, Merisotakolu 
ja varusmiehet tukevat keräystä merkittävällä tavalla. Kuva Jakke Nikkarinen
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Sunnuntaina 16. syyskuuta vietettiin veteraanien ja maanpuolustusväen yhteistä kirkkopyhää Hämeenkylän kirkossa. Ylä-
kuvassa juhlapuheen pitänyt Helsingin seudun sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Pertti Laatikainen, alakuvassa Veteraanin 
iltahuudon komeasti laulanut oopperalaulaja Hannu Niemelä ja häntä säestänyt Etelä-Suomen Maanpuolustussoittokunta. 
Kuvat Kari Kuusela.
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Lauantaina 6.10. järjestettiin perinteinen Valoa Syksyyn -konsertti Ruoholahden konservatoriossa. Konsertti oli jälleen kerran 
loppuunmyyty. Kaartin Soittokunta, viisi kuoroa ja trubaduuri Aimo Kokkola tarjosivat musiikkinautinnon marssimusiikin 
tahdissa. Konsertti aloitettiin Marsalkan hopeatorvilla ja päätettiin kuorojen ja soittokunnan yhteisesityksiin. Kuvat Hans 
Gabrielsson.



 7

Lokakuun illanvietossa oltiin Suomi 100 -tunnelmien jälkimainingeissa. Eeva Härön runot ja Henry Mälkin musiikki yhteis-
lauluina esitettynä saivat yleisön mielet herkistymään.

Lauantaina 13.10.2018 juhlittiin Ässä-rykmentin perinnepäivää. Ässän muistomerkillä järjestettiin tunteikas kunniakäynti. Ve-
teraanijärjestöjen seppeleen laskivat sotaveteraani Harry Kuisma ja toiminnanjohtaja Rauno Loukkola. Kuva Kari V Björn.
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Profeetta Jesajan sanat kuuluvat: 
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee 
suuren valon”.  Tämä ihana ja lohdul-
linen profeetallinen lupaus tervehtii 
meitä suuren juhlan koittaessa.

Kohta on takana kulunut vuosi erilai-
sine vaiheineen. Mieliä on askarruttanut 
entistä enemmän ilmastomuutoksen 
uhkakuvat. Erilaiset jopa kansainvael-
luksiksi kuvat liikehdinnät järisyttävät 
tutun ja turvallisen menomme perim-
mäisiä mannerlaattoja.  Rohkenemme 
varmaankin yhtyä profeetan kuvauksen 
toteamukseen ainakin joiltakin osin.

Rohkenemme tunnustaa, että on 
lisääntyvässä määrin sellaista pimeyttä, 
jota voitaisiin kutsua elämän tarkoituk-
settomuuden syväksi kuiluksi. Liian 
moni on jäänyt syrjään ja tippunut yhä 
kiihtyvästä kulutuksen oravanpyörästä. 
On syyttelyä ja tuomitsemista ehkä 
entistä herkemmin kuin aikaisemmin.  
Tulevaisuuden toiveikkaat näköalat 
voivat peittyä erilaisten sumuverhojen 
alle.

Pimeys ulottaa vaikutuksensa myös 
hengellisen elämän alueelle. Oma sydän 
on tyhjentymässä turvallisen uskon 
luottamuksesta. Kysellään Jumalan 
johdatuksesta vaikeuksien ja petty-
mysten kohdatessa. Usko voi horjua 

vähäisestäkin kolhusta. Mitä on odotet-
tavissa, kun tunnetaan, että vaelletaan 
pimeydessä.

Profeetta ei jätä sanaansa vain pi-
meydessä vaeltavan kansan kuvauk-
seen, vaan johdattaa aivan uuden ja 
valloitavan näkemiseen. Näköpiiriim-

me tunkeutuu aivan valtava lupaus.  
Saamme nähdä suuren valon. Se valo 
on niin suuri, että se valaisee koko 
maailmaa. Se valo ei ole mikään aate 
tai asia vaan koko maailman vapahtaja, 
elävä Herra.

Hän, Kristus syntyy tänäkin joulu-
na keskellemme. Siirrymme hänessä 
pimeydestä valoon. Hän tahtoo ottaa 
sydämemme asunnokseen. Hän ryhtyy 
tyhjentämään sisimpäämme kaikesta 
pimeydestä, joka sinne on pakkautunut. 
Hän lahjoittaa tilalle armon ja anteek-
siannon, elämän ja autuuden.

Näin joulun aikaan toivon ja kiitol-
lisuuden kynttilät syttyvät monien ki-
peidenkin muistojen kera rakkaittemme 
haudoilla. Sankarihaudat valomerineen 
muistuttavat siitä kalliista uhrista, joka 
pelasti isänmaamme vapauden.

Iloitkamme tänäkin jouluna itse 
joulun päähenkilöstä Jeesuksesta. Hä-
nen syntymänsä tänne maan päälle on 
SUURI VALO kansalle, joka pimey-
dessä vaeltaa.

Siunattua ja armollista joulua kaikille 
lukijoille ja läheisillenne.

Jaakko Simojoki

PIMEYDESTÄ VALOON

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin 
hallitus ja toimiston väki 

kiittävät kuluneesta vuodesta 
ja toivottavat 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2019
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Kulosaaren hautausmaa, jota kutsutaan 
myös Leposaaren hautausmaaksi, on 
pienin Helsingin seurakuntayhtymän 
hallintaan kuuluvista hautausmaista.

Kulosaaren hautausmaan pinta-ala 
on noin kaksi hehtaaria. Pienen koon 
vuoksi sinne haudataan nykyisin vain 
Herttoniemen seurakunnan ja Matteus 
församlingin Kulosaaressa asuvia jäseniä. 
Saaren korkeimmalla kohdalla sijaitsee 
arkkitehti Armas Lindgrenin suunnit-
telema kahdeksankulmainen kappeli.  
Päätös oman hautausmaan perustami-
sesta Kulosaaren huvilayhdyskunnan 
käyttöön tehtiin Kulosaaren seurakun-
nan kirkkovaltuustossa vuonna 1921 ja 
seuraavana vuonna ostettiin tarkoitusta 
varten Iso-Pässin saari. Iso-Pässin saarta 
alettiin sittemmin kutsua Leposaareksi. 
Hautausmaa vihittiin 8.11.1925 ja kappeli 
20.11.1927.

Hautausmaalla on myös sankarihauta-
alue, jonne on haudattu 24 sankarivaina-
jaa. Sen yhteydessä on Arne Helanderin 
suunnittelema, vuonna 1941 paljastettu 
sankaripatsas Kuoleva soturi. Relie  n 
on tehnyt kuvanveistäjä Ben Renvall. 
Talvi- ja jatkosodassa kaatui yhteensä 32 
kulosaarelaista, joista 18 oli upseereita, 
kolme lentäjiä ja yksi lotta. Heistä useim-
mat on haudattu Leposaareen.

Sankarihauta-alue sijaitsee hautausmaan porttien tuntumassa.

Hautausmaalla on myös kenraali Paavo Talvelan hauta

Helsinkiläiset sankarihautausmaat  osa 2
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Veteraani

Helsingin kaupunki on lähettänyt 
alkuvuodesta jokaiselle rintamavete-
raaneille palveluoppaan, josta ilmenee 
tarkemmin kaupungin veteraani-
palvelut. Oppaan mukana tuli myös 
kotiin tuotavia palveluita käsittävä 
ohje. Jos et ole vielä käyttänyt em. 
palveluita, ota pikaisesti yhteyttä alla 
oleviin numeroihin!

Veteraanien kuntoutus
Laitoskuntoutusta järjestetään Valtiokonttorin 
hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa. Veteraanin 
aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen 
samanaikaisesti veteraanin kanssa.

Päiväkuntoutusta järjestetään Oulunkylän kun-
toutussairaalassa. Myös aviopuoliso voi osallistua 
päiväkuntoutukseen. 

Avokuntoutusta toteutetaan Helsingin kaupun-
gin valitsemissa hoitolaitoksissa. Avokuntoutus 
on yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa terapiaa. 
Kuntoutukseen voi sisältyä jalkahoitoa, mikäli 
se kuuluu hoitolaitoksen palveluihin.
 
Tuettu kotona kuntoutuminen on tavoitteellista 
veteraania aktivoivaa toimintaa, jossa tuetaan ko-
tona asumista. Sosiaaliohjaaja tai fysioterapeutti 
tekee kotona selviytymisen alkukartoituksen, ja 
sen perusteella laaditaan kuntoutumisen tavoitteet 
yhdessä veteraanin ja mahdollisesti omaisen kans-
sa. Kuntoutus voi sisältää esim. yhdessä ulkoilua, 
ohjattua liikuntaa, koti- tai piha-askareiden tekoa, 
muistia virkistävää toimintaa (mm. muistelu, 
valokuvien katselu, muistipelit), asiointikäyntejä, 
virkistyskäyntejä esim. kahvilaan jne. Lähihoitaja 
toteuttaa käynnit, joiden kesto on 1-1,5 tuntia. 

Pääsääntöisesti sama työntekijä käy veteraanin 
kotona koko jakson ajan. Tuettu kotona kuntou-
tuminen ei sisällä yksilöhoitoja.

Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto 
PL 6600, 00099 Helsingin kaupunki
Tiedustelut Laakson sairaala, Lääkärinkatu 
8, rakennus 4, P-porras, 2. krs 
Asiointiaika ma-to klo 9-12, 
puh. 09 310 50544

Kotona asumista tukevat palvelut
Veteraani voi saada esimerkiksi siivousta, ikku-
noiden pesua, lounasseteleitä, Menumat-ateria-
automaatin, pesulapalvelua, lumi- ja pihatöitä 
tai kuljetuspalveluita. Kotiin on mahdollista 
saada myös jalkahoitoa. Veteraanilla on lisäksi 
mahdollisuus toivoa palvelutarpeen arviointia 
ja saada tuettua kotona kuntoutumista tai muuta 
yksilöllisessä arviossa todettua kotona asumista 
tukevaa toimintaa.

Veteraanilla on mahdollista saada myös ko-
tipalvelu kaksi tuntia viikossa. Kotiavussa 
veteraanin palvelutarve ratkaisee. Kotiapu voi 
olla esimerkiksi kaupassakäyntiapua, seuruste-
lua, ulkoiluapua, suihkutusapua, asiointiapua, 
pyykkihuoltoa tai aterioiden valmistamiseen.

Rintamaveteraanien kotona asumista tu-
kevat palvelut PL 6705 00099 Helsingin 
kaupunki
Tiedustelut Koskelan monipuolinen palvelu-
keskus N-talo, 1. krs Käpyläntie 11 
00610 Helsinki
Asiointiaika ma-pe klo 9-12 
puh. 09 310 75637.

Veteraaniasiamies Leila Kytölä antaa tarvitta-
essa lisätietoa Helsingin veteraanipalveluista, 
puhnro arkisin klo 9 – 14 (09) 310 505 13, 
sähköposti veteraaniasiamies@hel.  

Veteraanipalvelut Helsingissä
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nietuudet
Ajankohtaista 
asiaa!!

Kelan korvaamat taksimatkat
Kaikki Kelan korvaamat taksimatkat tulee aina tilata 
Kelan kanssa sopimuksen tehneestä tilausvälitys-
keskuksesta. Saat matkakorvauksen heti taksissa ja 
maksat matkastasi enintään 25 euron omavastuun. 
Jos et tilaa taksia Kelan kanssa sopimuksen teh-
neestä tilausvälityskeskuksesta, et saa korvausta 
matkastasi.

Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella tilaus-
välityskeskus on Helsingin – Uudenmaantaksi Oy 
ja puhelinnumero on 0800 96130.

Veteraanikuntoutukseen liittyvät matkakulut
Valtion varoin rahoitetuista rintamaveteraanikun-
toutuksen matkakustannuksista Kela korvaa myös 
omavastuuosuuden.

Jos olet kuntoutuksessa Uudenmaan alueen ulkopuolella, 
Sinun on tilattava mahdollisesti tarvittava taksimatka 
alueellisesta tilausnumerosta. Jos olet esimerkiksi Ruis-
salossa kuntoutuksessa, Sinun on tilattava Ruissalon 
alueella taksimatka Lounais-Suomen Taxidata oy:stä 
(puh 0800 130001).

Kuntoutuslaitoksessa tiedetään varmasti alueen välitys-
numero. Varminta onkin pyytää kuntoutuslaitosta 
(neuvonta / info) tilaamaan ns. KELA-TAKSI.

Piiri tukee sotaveteraaneja, 
puolisoita ja leskiä

Joulukassi
Piiri on tehnyt sopimuksen palvelutuottajan kanssa 
joulukassista. Kassi sisältää jouluruokaa, hedelmiä 
ym. joulunaikana nautittavaa. Palvelu on veteraani-, 
puoliso- ja leskijäsenille ilmainen.

Joulukassi toimitetaan kotiin asti 20 - 22.12.2018 
välisenä aikana. Ota rohkeasti yhteyttä piiriin 050 
4414704 / piirisihteeri tai 050 4414703 / toimin-
nanjohtaja ja tilaa itsellesi kassi. Tilaus pitää tehdä 
7.12.2018 mennessä.

Yksinäisten veteraani tai leskijäsenten joulu
Piiri on varannut palvelutalo Wilhelmiinasta (Taavetti 
Laitisen katu 4) huoneita 23.12. - 27.12.2018 välisen 
ajan. Jos tunnet olosi yksinäiseksi, ja haluat virkis-
tystä ja viettää joulun Wilhelmiinassa, ota yhteyttä 
toiminnanjohtaja Rauno Loukkolaan, 050 4414703. 
Joulupakettiin sisältyy täysiylläpito sekä palvelutalon 
joulunajanohjelma. Veloitamme paketista 50,00 euroa. 
Varaus pitää tehdä 7.12.2018 mennessä.

Kotiapu
Piirin avustajahanke jatkuu taas. Piiri on tehnyt palve-
lutuottajan kanssa sopimuksen, jonka turvin kotiin on 
saatavissa apua. Kotiapu käsittää mm;
- arkisiivous ja avustaminen kotitöissä
- kodinhoito, aterioinnissa avustaminen
- kaupassa käynti, asiointiapu
- ulkoiluapu, kuuntelu ja keskustelu 
Jos tarvitset apua kotiisi, ota yhteyttä piirin toiminnan-
johtaja Rauno Loukkolaan, 050 4414 703

Avustuksia
Piiri tukee sotaveteraani-, puoliso- ja leskijäseniä raha-
avustuksilla. Avustusta voi saada suuriin;
- sairaus- ja terveydenhoitomenoihin
- silmälasiin ja erilaisiin turvalaitteisiin
- kotona asumista tukeviin toimiin
- kuljetuskustannuksin (taksimatkoihin) 
Lisätietoa ja ohjeita saat piirin toimistosta, piirisihteeri 
Sinikka Watjus 050 4414 704 ja toiminnanjohtaja Rauno 
Loukkola 050 4414 703

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

Toiminnanjohtaja Piirisihteeri
Rauno Loukkola Sinikka Watjus
050 4414 703 050 4414 704
 (ma-to 9.00-12.00)

Piiri veteraanin arjessa
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Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla
Helsingin yliopistolla 6.12.2018

Itsenäisyyspäivänä järjestetään perinteinen kansalaisjuhla 
Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa (Unioninkatu 34) 

kello 13.30 alkaen.

Alkusoitto
Toivo Kuula: Juhlamarssi Isänmaalle
Jean Sibelius: Andante festivo

Kaartin Soittokunta, johtaa kapellimestari, 
musiikkimajuri Tomi Väisänen

Tervehdyssanat
Puheenjohtaja Seppo Kanerva, 
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry

Musiikkia
Toivo Kuula: Vapaa kansa
Juha Pisto: Notturno
Timo Forsström: Liehu

Kaartin Soittokunta, johtaa kapellimestari, 
musiikkimajuri Tomi Väisänen

Juhlapuhe
Puheenjohtaja Erkki Heikkinen, 
Suomen Sotaveteraaniliitto

Kansantanssia
Troppu, Pääkaupungin Karjalaiset Nuoret
Tekeekö mieli edes Repolan katrillia?

Ohjaajakoreogra  t Rami Meling ja 
Saara Päyri
Viulu Kerttu Luotamo
Haitari Viivi Tigerstedt

Kuorolaulua
Jean Sibelius: Jääkärien marssi, 
Heikki Nurmio
Aimo Mustonen: Sillanpään marssilaulu, 
F. E. Sillanpää
Fredrik Pacius: Suomen laulu, 
Emil von Qvanten, suom. A. Rahkonen
Kaaderilaulajat, johtaa everstiluutnantti 
Matti Ahtiainen

Maamme
Kuoro ja yleisö

Tumma puku ja kunniamerkit
Vapaa pääsy
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Oulunkylän kuntoutuksen toiminta 
jatkuu osana fysiogeriatriaa
Oulunkylässä Mäkitorpantiellä on jo 30 
vuotta sijainnut Oulunkylän kuntoutus, 
jossa on palveltu sotaveteraaneja ja 
ikäihmisiä vuosikymmenet ilolla ja am-
mattitaidolla tarjoamalla muun muassa 
fysioterapia- ja jalkaterapiapalveluita.

Tänä syksynä toiminnassa on tapah-
tunut muutos, sillä Suomen Fysiogeri-
atria Oy osti Oulunkylän kuntoutuksen 
liiketoiminnan. Liiketoiminta siirtyi sille 
1.10.2018 ja toiminta jatkuu nykyisessä 
toimipisteessä.

Toivotamme pitkän ja maineikkaan 
historian omaavan Oulunkylän kuntou-
tuksen lämpimästi tervetulleeksi osak-
si Fysiogeriatrian toimintoja - toteaa 
Fysiogeriatrian toimitusjohtaja Katja 
Sohlberg - Oulunkylän kuntoutus on 
palvellut veteraaneja sekä muita alueen 
ikäihmisiä Oulunkylässävuosikymmeniä 
ja on tunnettu sekä luotettava paikallinen 
toimija, joka täydentää osaamistamme 
hyvin.

Fysiogeriatria on 35-vuotias perhe-
yritys, joka on erikoistunut ikäihmisten 
ja muistisairaiden kuntoutukseen. Sa-
na ”geriatria” viittaa ikääntyneiden ja 
ikäihmisten kokonaisvaltaiseen hoitoon. 
Fysiogeriatriassa lähes kaikilla työn-
tekijöillä on geriatrisen fysioterapian 
erikoistuminen.

Halusimme löytää toimintamme jat-
kajaksi laadukkaan sekä asiakkaita että 
henkilöstöä arvostavan toimijan - tote-
aa Oulunkylän kuntoutuksen aiemman 
omistajan, Kiinteistö Oy Oulunkylän 
sotaveteraanitalo II Oy:n, toimitusjohtaja 
Jyrki Kemppinen. - Etsimme oikeaa 
jatkajaa jonkun aikaa, ja olemme iloisia 
löytäessämme Fysiogeriatrian, joka per-
heyrityksenä osaa arvostaa perinteikästä 
ja arvokasta toimintaa.

Fysiogeriatriassa panostetaan henki-
löstöjohtamiseen ja lähiesimiestyöhön. 
Oulunkylän kuntoutuksen tutut työn-
tekijät siirtyvät osaksi Fysiogeriatrian 
henkilökuntaa. On valtava rikkaus saada 
Fysiogeriatriaan lisää osaavia ja innos-
tuneita ammattilaisia, joiden kanssa 
lähdemme yhdessä kehittämään kuntou-
tuspalveluitamme - kertoo Fysiogeriatrian 
liiketoimintajohtaja Piia Kurki.

Fysiogeriatriassa henkilökuntaa kou-
lutetaan aktiivisesti ja koulutuspalveluita 
tarjotaan myös muille sosiaali- ja terveys-

alan ammattilaisille. - Meillä on valtavan 
onnellinen ja turvallinen olo osana Fy-
siogeriatriaa - kiittää Oulunkylän kuntou-
tuksen pitkän linjan fysioterapeutti Satu 
Vanhanen. - Tuntuu, että osaamistamme 
ja työpanostamme aidosti arvostetaan. 
Tervetuloa asiakkaaksi!

Fysiogeriatriassa fysioterapiaa ja kun-
toutusta tehdään ammattitaidolla sekä 
useissa pääkaupunkiseudulla toimivissa 
toimipisteissä, mutta myös kotikäynteinä 
omaan kotiin tai vaikkapa palvelutaloon. 

Fysiogeriatrian palveluita ovat myös 
erilaiset ryhmät sekä jalkaterapia, aku-
punktio, hieronta ja lymfaterapia. Lisäksi 
valikoimissa ovat erilaiset terveys- ja 
hyvinvointituotteet, kuten tukisukat ja 
lonkkahousut.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri 
osoittaa edelleen jalkahoito-, hieronta 
ja avokuntoutuksen maksusitoumuksia 
Oulunkylän Fysiogeriatriaan.

Piia Kurki

Oulunkylän kuntoutuksen tutut työntekijät ovat nyt osa Fysiogeriatri-
an tiimiä. Kuvassa vasemmalta fysioterapeutit Osmo Pienimaa, Satu 
Vanhanen ja Pauliina Kauriola sekä jalkaterapeutti Mira Ingelius.
Kuva Piia Kurki.
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Kirkkopyhä Hämeenkylän kirkossa

Ehtoollinen on tärkeä osa veteraanien, puolisoiden ja leskien kirkkopäivää.

Kirkkosali täyttyi ääriään myöten sanan kuulijoista
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Veteraaneilla ja maanpuolustusväellä 
oli yhteinen kirkkopyhä Vantaalla, kun 
Uudenmaan seutukunnallista kirkko-
pyhää vietettiin Hämeenkylän kirkossa 
sunnuntaina 16.9. Tilaisuus oli samalla 
Hämeenkylän seurakunnan perinteinen 
maanpuolustusväen kirkkopyhä. Kirk-
kosali täyttyi hyvissä ajoin ja osa sanan 
kuulujoista joutui istumaan seurakunta-
salin puolella.

Jumalanpalveluksessa liturgina toimi 
kirkkoherra Jukka Nevala ja saarnan piti 
kenttäpiispa Pekka Särkiö. Rovasti Veli-
Matti Hynninen lähetti seppelepartion, 
jonka muodostivat Vantaan Vetresin 
varapuheenjohtaja Ahti I Pohjonen, Van-
taan Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja 

Pirkko Laurila ja kaartinjääkäri Oskari 
Antila.

Rovasti Jaakko Simojoki lausui päivä-
juhlan tervehdyssanat ja Etelä-Suomen 
Maanpuolustussoittokunta esitti veteraa-
niväelle tuttua musiikkia. Juhlapuhees-
saan Helsingin Seudun Sotaveteraani-
piirin puheenjohtaja Pertti Laatikainen 
korosti miten veteraanien arvot vahvis-
tavat nykypäivän varusmieskoulutusta, 
reserviläistoimintaa ja vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta.

Nuorten tervehdyksen toi opiskelija 
Aleksi Virolainen. Hän esitti kiitoksen 
veteraaneille, jotka taistelivat vapaan 
Isänmaan ja myös kristillisen uskon 
puolesta. ”Kiitos teille veteraanit, teidän 

ansiosta saamme käydä kirkossa ja ennen 
kaikkea viettää joka vuosi Sotavete-
raanijärjestöjen ja Maanpuolustusväen 
kirkkopyhää. Teidän tähden risti suojelee 
meitä kaikkia, sen todistaa siniristilippu, 
jonka puolesta te taistelitte.”

Huilisti Laura Rahnasto ja kitaristi 
Janne Malinen musisoivat supisuoma-
laisia lauluja ja näyttelijä Eeva-Maija 
Haukinen lausui Aleksis Kiven ja Paavo 
Cajanderin isänmaallisia runoja. Juhla 
päätettiin oopperalaulaja Hannu Niemelä 
ja Maanpuolustussoittokunnan esittämään 
Veteraanin iltahuutoon.

Ennen kotimatkaan nautittiin Vantaan 
Maanpuolustusnaisten ja Marttojen val-
mistama maukas keittolounas ja kahvi. 

Vantaan Maanpuolustusnaiset ja Martat ansaitsevat lämpimän kiitoksen lounas- ja kahvitarjoiluista.

Päiväjuhlan ohjelma sai kiitosta kirkkoväeltä.
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Minulta kysyttiin muistanko vielä mil-
laista oli sota-aikana tulenjohtajan elämä? 
Mitä jäi mieleen? Sota-aikana korsu oli 
sotilaan koti. Siellä asuttiin aamusta 
iltaan, viikosta viikkoon, kuukaudesta 
toiseen. Elämä korsussa oli tylsistyttävää, 
päivät menivät sekaisin. Oliko maanantai 
tai torstai? Ei mitään eroa. Minkälainen 
se sunnuntai olikaan ennen vanhaan?  
Patteriston kanttiini oli liian kaukana ja se 
jäi vieraaksi. Takana tulipatterissa päästiin 
saunassa kuitenkin käymään.

Etulinja katsottiin vaaralliseksi ja ku-
luttavaksi paikaksi. Jalkaväki vaihtui tihe-
ään, vaihdettiin joukkueita, komppanioita 
ja pataljoonia, miehet pääsivät huilaamaan 

takamaastoon. Tykistön tulenjohtue se jäi 
edelleen korsuunsa. Tunsimme kuitenkin 
joka kiven ja kannon, osasimme antaa 
uusille jalkaväkimiehille hyviä neuvoja 
oman henkensä säilyttämiseen. Näin eli 
tykistön tulenjohtue. Olimme ylpeitä 
tehtävästämme.

Pimeän tultua käytiin pieniä kahakoita. 
Suuremman vaaran uhatessa tarvittiin 
tykistöä. Nyt tuli minun vuoroni toimia. 
Nopea puhelu komentopaikalle. ”Tuli-
komentoja” sanoin kovalla, käskevällä 
äänellä ja annoin maalin nimen. Hetken 
kuluttua tykkien suuliekit valaisivat 
taivaanrannan ja vajaassa kymmenessä 
sekunnissa kranaatit iskivät valtaisalla 

jyrinällä maaliinsa. Näin elettiin vuonna 
1942 Krivillä kunnes kaulaan osunut ja 
keuhkon lävistänyt luoti päätti minun 
rintamalla oloni.

Joulukuussa täytän sata vuotta. Elämää-
ni mahtuu paljon muistoja, tapahtumia ja 
kokemuksia. Olen miettinyt, mikä on 
suurinta, minkä olen voinut isänmaalleni 
antaa. Suurinta on ollut saada puolustaa 
isänmaataan. Suuria hetkiä ovat olleet 
sota-ajan tilanteet, joissa tulenjohtajana 
olen saanut käyttää tykistön mahtavaa 
voimaa vihollista vastaan.

Jaakko Estola

Tulenjohtopaikka Santasaaressa Viipurinlahdella.

”Tulikomentoja”, sanoi tulenjohtaja

Herttoniemen Seurakunta

Töölön Seurakunta

Sun Chemical Oy

Suomen Unipol Oy

IF Vahinkovakuutus Oyj

Alfa Laval Nordic Oy

Vallilan Takomo Oy Punkka

Transpap Oy

Matinkylän Huolto Oy

Tiori Kuljetus Oy

Sähkö Jussi Oy

Kiitoksia veteraanit!
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KIITOKSIA VETERAANIT

Mikromafi a
Kalevankatu 42,00180 Helsinki

Puh. 010 8326 486
www.mikromafi a.fi 

Vacuumservice Sv Oy
Kutomotie 18, 00380 Helsinki

Puh. 09 7745 530
info@vacuumservice.fi 

Työpajakatu 2, 00580 Helsinki. Puh. 761 470, 773 6868

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

Joustavaa painopalvelua 
- nopeasti ja edullisesti!

Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.
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Suomen naisten osuutta puolustussotiem-
me eri vaiheissa on yleensä kuvattu työnä 
kotirintamalla: naiset tekivät maa- ja 
kotitaloustyöt sekä osallistuivat väestön ja 
osin armeijankin ruokkimiseen. Toisaalta 
on viitattu naisten monitahoiseen panok-
seen rintamalla, missä he palvelivat lottina 
sotilaiden ruokinnassa, ensiavun antajina, 
haavoittuneiden hoitajina, sihteereinä, 
kirjanpitäjinä ja muissa eteen tulevissa 
tehtävissä. Tässä jutussa kuvailen nais-
ten osallistumista sotaan koulutettuina 
valonheitinlottina (Vh-lottina) osana 
ilmapuolustusta.

Naisten osallistuminen sotatoimiin 
on usein jäänyt huomiotta. Jo pelkkä 
vartiotorneissa seisominen ja vihollis-
koneiden lähestymisen kuunteleminen 
ja niiden liikkeistä tiedottaminen olivat 
oleellinen osa sotatoimia asutusalueiden 
kotien ja teollisuuden sekä kuljetusten 
turvaamiseksi. Sodan loppuvaiheessa 
alkoi lottien koulutus aseelliseen ilmapuo-
lustukseen. Tämän kirjoittajalle avautui 
siinä mahdollisuus päästä osallistumaan 

tällaiseen naisten sotilaalliseen palveluun 
keväällä 1944. 

Olin osallistunut ylioppilaskirjoituksiin 
Ikaalisissa, minne Helsingin Viidennen 
Yhteiskoulun opetus oli siirretty pom-
mituksia pakoon. Palattuani Helsinkiin 
kuulin mahdollisuudesta päästä osaksi 
ilmapuolustusta. Syynä olivat Helsinkiin 
kohdistuneet pommitukset, jotka olivat 
alkaneet tuhota keskustan historiallisia 
rakennuksia kuten yliopiston pääraken-
nusta. Myös asuinrakennukset kärsivät, 
esimerkiksi Etu-Töölön asuntomme vas-
tapäinen talo rikkoutui.

Uutta kalustoa tuli Saksasta

Syynä ilmapuolustuksen tehostamiseen 
oli myös se, että Suomeen oli juuri tuotu 
Saksasta uudenlaista valonheitinkalustoa. 
Ilmasodan johto kääntyi Lotta Svärd 
-järjestön puoleen, jotta naisia voitaisiin 
alkaa kouluttaa uuden aseiston käyttöön. 
Miehiä tarvittiin rintamalle. Lottajärjes-
tön johtajat olivat myöntyväisiä. Kutsut 
lähetettiin 300 lotalle ja kutsun saaneista 
150 vastasi myöntävästi. Kielteisesti vas-
tanneet lotat tahtoivat jatkaa aikaisempaa 
palveluaan.

Valonheitinkalusto oli jo tuotu kou-
lutusta varten Degerön eli nykyisen 
Laajasalon keskustan suurelle kentälle 
Helsinkiin. Koulutuskutsuun vastanneet 
lotat asettuivat rannikon järjestöjen ja 

Valoheitinlottia koulutettiin kuuntelijoiksi Winkelmanin huvilalla Laa-
jasalossa kesällä 1944. Kirjoittaja istuu kuvassa edessä.

Marja-Liisa Swantz

Kuulosuunnin maastossa

Lottien aseellinen osallistuminen sotaan



yksityisten ihmisten kesäkoteihin. Me 
kuuntelijat pääsimme loistavaan Win-
kelmannien kesähuvilaan.

Lottajohto uhkasi lopettaa 
koulutuksen

Harjoituksia oli jo aloitettu, kun lotta-
järjestön johdolta tuli pysäytys. Järjestön 
johto reagoi, kun tuli tieto, että koulutus 
tulisi sisältämään aseistuksen. Kun uhka 
koulutuksen lopettamisesta tuli koulutuk-
sen aloittaneiden lottien tietoon heistä sata 
allekirjoitti paperin, jossa he vaativat jär-
jestönsä suostumusta harjoitusten jatkoon 
ilmasodan johdon ehdoilla aseenkannosta 
sekä molempien osapuolten hyväksymistä 

sopimuksen ehdoista. Muutama lotta meni 
johtavan kenraaliluutnantti Sundqvistin 
luo anomuksinemme ja Lotta Svärd 
järjestön johtajat suostuivat jatkamaan 
koulutusta, kun se ei sinänsä tähdännyt 
väkivaltaan vain kiväärin kantajan omaksi 
puolustukseksi.

Valonheittimien käytön eri tehtäviin 
jakautuneen koulutuksen viidentenä päi-
vänä kirjasin päiväkirjaani:

 ”Tämä on hyvin salaista, meistä kou-
lutetaan miehiä, ensimmäisiä naissotilaita 
Suomessa. Kurssiimme on kiinnitetty 
suurta huomiota. Hauskinta on jalkaväen 
peruskoulutus, joka on kuin alokkaille 
opetetut kääntymisen ja pysähtymisen 
aakkoset. Kiväärin käyttöä on ollut 

jonkin verran turvallisuuskoulutuksena. 
Osaan jo ladata kiväärin, purkaa ja koota 
syöttölaitteet. Koko ensi perjantai on 
pienoiskivääriammuntaa.”

Kahden kuukauden ajan kypäräpäiset, 
harmaita haalareita käyttäneet ylioppi-
laslotat kävivät läpi jalkaväkiharjoituk-
sen ja eri tehtäviin koulutuksen. Heidät 
jaettiin 24 johtajan ryhmäksi sekä valon-
heittimien, kuulosuuntimien ja koneiden 
käyttäjiksi ja kaikki saivat koulutusta 
sotilaina marssimiseen ja asennon teke-
misiin sekä kiväärien käyttöön.

Kun valonheittimien käyttäjät, kuunte-
lijat ja moottoreiden käyttäjät oli kahden 
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Jatkuu sivulla 20

Valonheitinkoulutus meneillään
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Jatkoa sivulta 19

kuukauden ajan perehdytetty tehtäviinsä. 
Lopunparaati oli todiste sotilaallisesta 
valmistautumisesta edessä olevaan teh-
tävään. 150 koulutettua lottaa sijoitettiin 
Helsinkiä ympäröiviin valonheitinase-
miin.

Kuuntelijat olivat jatkuvassa 
valmiudessa

Tämän kirjoittaja toimi Ilmatorjun-
tarykmentti Ykkösen toisen Valonhei-
tinpatteriston 14. VH-patterilla, jonka 
tunnus oli Leppä I. Se sijaitsi Pitäjänmäen 
Mäkkylän mäellä, kenttäposti osoite oli 
7/8499. Sen alaisina toimi kaksi valon-
heitintä Leppä II ja Leppä III sijoitettuina 
monien kymmenien kilometrien etäisyy-
teen toisistaan.

Suomen kesä oli valoisa, niin että 
heittimien valokeiloja tarvittiin lähinnä 
lyhyenä yön pimeyden aikana. Sen sijaan 
kuuntelijat olivat jatkuvassa valmiudessa. 
Minun kuuloni oli kutsuttujen lottien 
testeissä todettu toimivan hyvin ja siksi 

minut sijoitettiin kuuntelijoihin. Lähesty-
vistä koneista tuli toisilta asemilta sanoma 
tai vartiossa olevat lotat itse totesivat 
äänen. Kolme lottaa hyppäsi istuimilleen 
ja kuulemiensa koneiden liikkeistä he 
ilmoittivat seuraaville valonheittimille 
ja ylempään sotaportaaseen.

Miehiä patterillamme oli yksi vänrikki 
ja yksi kersantti, muttavalonheittimien 
varsinainen toiminta, tietojen saanti ja 
niiden välittäminen ilmavalvonnan joh-
toon oli tehtäviin koulutettujen lottien ja 
johtavan lotan hallussa.

Patterien johtajiksi oli koulutettu 24 
johtajalottaa. Minut oli valittu Leppä 
I -valonheittimen varajohtajaksi ilman 
edeltänyttä johtajan koulutusta. Leppä I 
oli valvovassa vastuussa Leppä II ja III 
-valonheitinpattereista. Vierailin niissä 
kerran valonheittimemme johtajan kans-
sa. Kävi niin, että tämä valonheittimem-
me johtaja sairastui eikä enää palannut 
tehtäväänsä. Jouduin valmistumattomana 
varajohtajana ottamaan vastuun johto-
tehtävistä. Voin vain todeta, että olin 
kiitollinen sen pestin lyhyydestä ja Suo-
men valoisasta kesästä. Se piti kuitenkin 
kuuntelijat kuulolla ja kommunikaation 

hoidon ilmapuolustussodan tehtävänä.
Nukuimme vahvasta kankaasta raken-

netuissa muutaman lotan parakeissa, jotka 
sijaitsivat korkealla kalliomuodostelmalla 
metsikön ympäröimänä. Traktoreiden 
sekä muiden koneiden, kiväärien ja 
kulkuvälineitten suojat olivat mäkialueen 
alapuolella. Siellä lotat huolehtivat ruu-
an valmistuksesta ja siellä syönti myös 
tapahtui. Valvovat upseerit tekivät kier-
roksia eri valonheitinasemilla ja muistan 
istuneeni siellä varastossa voidellen asei-
ta, jotten heittimen johtajana olisi saanut 
moitteita tehtävien laiminlyönneistä, kun 
upseerijohto tulisi tarkastuskäynnille.

Kahden tunnin 
päivystysvuorot

Me lotat seisoimme kivääri olalla 
kahden tunnin päivystysvuoroissa va-
lonheittimen vieressä yötä päivää. Patte-
rillamme oli vain kaksi miestä, vänrikki 
Helovuo ja kersantti Sipilä, joka kutsui 
patteria ”Rykmentin silmäteräpatteriksi”. 
Kuuntelimme, katselimme ympärillemme 
ja taivaalle, valmiina tarkkailemaan yllät-
täviä lentäviä vieraita, vastaanottamaan 

14. Valonheitinpatteri, jonka osana toimi kuulosuunninasema, oli sijoitettuna Espoon Mäkkylän Komen-
dantinmäelle, kuvassa asemien jäänteitä, taustalla suuressa kivessä muistolaatta.
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hälytyksiä tai välittämään tiedotuksia lä-
hestyvistä koneista. Ennen kuin jouduim-
me varsinaiseen tulikokeeseen, sotatoimet 
loppuivat eteläisillä rintamilla.

Kesäkuussa päiväkirjani kertoi Neu-
vostoliiton hyökkäyksistä Kannaksella ja 
kaatuneiden miesten määrästä. Armeijan 
perääntyminen huoletti, mutta Viipurin 
luovutus vei toivon. Kesän lopulla aloim-
me ymmärtää, että jos Suomi luovuttaa, 
niin meidän palveluksiamme ei enää tar-
vittaisi. Lopulta syyskuun viidentenä päi-
vänä päivitin: ”Vihollisuudet lopetettiin 
Suomen armeijan rintamalohkolla eilen 
klo 8, siis syyskuun neljäntenä päivänä. 
Olin silloin valonheittimen johtajana 
Leppä 1, Mäki -patterilla.”  

Hälytykset jatkuivat neljännen päi-

vän jälkeenkin. 14.9. olen kirjannut, 
että hälytyksiä ja varoituksia oli useita 
alkaen aamulla kuudelta ja jatkuen pit-
kin päivää. ”Tänään pudotti yksi kone 
laskuvarjojääkärinkin, jonka tapauksen 
vain valpas Leppä 1 (Mäki) yksinään 
havaitsi. Juttu oli tosi.”

Viiden päivän jälkeen edellisestä meille 
valoheitinlotille tuli lähtö pattereilta. 
29.9.1944 olen kirjannut viimeisen yön 
ja kokoontumisemme isoimmassa pa-
rakissa:

”Viimeinen yö Vee-Hoossa tällä erää. 
Voiko ollenkaan kuvitella, että kirjoitta-
essani viisi päivää sitten ei ollut mitään 
tietoa siviiliin menosta, ja nyt se on huo-
menna edessä. Kansa tanssii ja meluaa ja 
minä kirjoitan täällä yläpetillä. --- Noin 

yhdeksän maissa tuli kapteeni Kaarlo 
Pentti, meidän rakkaan johtajattaren poi-
ka, tänne juhliin ja suvaitsi viipyä neljä 
tuntia. Hän oli meistä lotista vastaava 
upseeri”.

Neuvostoliiton ottaessa neuvottelu-
vallan rauhan ehdoista lottien osuus 
armeijan palveluksessa loppui. Puolestani 
sain vielä komennuksen 1.Vh-patteriston 
toimistoon Stadionilla loka-marraskuussa. 
Komennus päättyi, kun opetus alkoi jäl-
leen Helsingin yliopistossa marraskuussa 
ja pääsin aloittamaan opintoni.

Marja Liisa Swantz
Lokakuu 2018

Pikkulottana sotasairaalassa
Helsingin seudun Sotaveteraani tapasi 
hiljattain jatkosodan aikana pikkulotta-
na sotasairaalassa työskennellen Mirja 
Salmisen, joka lähestyvästä 90-vuotis-
päivästään huolimatta kertoili pirteästi 
jatkosodan aikaisista tapahtumista, jotka 
hänen kohdalleen tulivat. Nuorelle tytölle 
sotavuodet aiheuttivat useita muuttoja ja 
suuria muutoksia elämään.

Mirja Salminen on syntynyt Kivenna-
valla, josta hänellä on kuitenkin vähän 
muistikuvia. Perhe muutti sieltä Ensoon. 
Isä kuului Metsäpirtin Ahtiaisten sukuun 

ja hänellä oli Singer-ompelukonetehtaan 
edustus uudessa kotikaupungissa. Ala-
koulun Mirja ehti Ensossa aloittaa, mutta 
sieltä lähdettiin evakkoon talvisodan 
alkaessa 1939. Ensimmäisenä sotapäi-
vänä koulussa tuli kuulutus ja opettaja 
käski kaikkien ottaa kaasunaamarinsa, 
vei heidät pommisuojaan joka oli itse 
asiassa vain maakellari. Pommeja sitten 
tulikin ja kellarin katosta tippui maata 
sisällä olleiden päälle. Lopulta kaikki 
komennettiin kotiin. Ei siinä pieni tyttö 
oikeastaan vielä tiennyt mitä sota on.

Kannaksella vanhoilla paikoilla Mirja 
ei juurikaan ole käynyt. Kerran isä otti 
hänet pienenä tyttönä ennen sotia Viipu-
riin, josta erityisesti mieleen jäi komea 
asemarakennus. Kauan sen jälkeen sodan 
jo aikoja sitten päätyttyä vierailu asemalla 
toi kuitenkin inhon tunteet hajullaan ja 
likaisuudellaan. No, rakennus oli tuolloin 
jo eri, Viipurin vanha asemarakennus 
oli tuhoutunut pommituksessa jo talvi-
sodassa.

Pikkulotaksi 

Talvisodan evakkoperheenä Ahtiaiset 
ajautuivat ensin Ikaalisiin ja sieltä Sa-
vonlinnaan, jonne asettuivat pysyvästi. 
Siellä hän liittyi pikkulottiin, ikää oli 
vähän toisella kymmenellä. Näistä ajoista 
on jäänyt mieleen mm. se, miten heille 
opetettiin villan karstaamista ja rukin 
käyttöä langan valmistamiseksi. Yksi 
tähtihetki Mirjalle oli kun Savonlinnassa 
pidettiin jokin merkittävä lottien kokous, 
jossa oli läsnä itse lottajohtaja Fanni 
Luukkonen. Mirja sai luovuttaa hänelle 
itse kehräämäänsä vyyhdin villalankaa. 
Samassa juhlassa hän esitti toisen kanssa 
menuetin.

Jatkosodan viimeisenä kesänä 1944 
Mirja oli kummitädin luona Kannak-
sella Valkjärvellä, jossa tehtiin uutta 
taloa talvisodassa tuhoutuneen tilal-
le. Puna-armeijan suurhyökkäys näkyi 
siellä ilmahyökkäyksinä ja lähenevänä 
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Mirja Salminen kauniissa kodissaan Kruununhaassa. Kirjasta Suo-
men Lotat on avattu aukeama, jolla on kuva kolmesta aikuisesta lo-
tasta ja kahdesta pikkulotasta, hän on toinen jälkimmäisistä ja kars-
taa villaa.
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tykkienjyskeenä. Pommitukset olivat jo 
toiset tytön elämässä, ensimmäiset hän 
oli kokenut talvisodan alkaessa. Evakko-
taipaleelle siitä oli lähdettävä, ilmoitus 
tuli. Valkjärven asemalta junalla alkoi 
evakkotaival uudestaan, vaikka Mirja olisi 
halunnut lähteä lehmien kanssa, mutta 
tämä kiellettiin. Matka Savonlinnaan kesti 
kolme vuorokautta härkävaunussa.

Sotasairaalaan

Savonlinnassa Mirja kyseli koulunsa 
piirustuksenopettajalta mahdollisuutta 
tehdä pikkulottana jotakin hyödyllistä, 
mielellään isojen lottien apuna. Hän pääsi 
töihin 19. Sotasairaalaan, joka oli sijoitet-
tu Savonlinnan lyseon rakennukseen. Hän 
toimi sisälähettinä, puhelinvastaajana ja 
mm. sidetarpeiden tekijänä sekä autteli 
hoitajia monenlaisissa pikku tehtävissä. 
Myös kaupungille saattoi tulla asiaa ja 

välillä piti opastaa vierailijoita Savon-
linnassa. Potilaiden kanssa seurustelu 
ja näiden avustaminen kaikenlaisissa 
pikkuasioissa oli myös tärkeää. Päivittäi-
nen työaika oli venyvä, usein 6-8 tunnin 
mittainen, jonka päälle saattoi vielä 
tulla uusien potilaiden vastaanottamista. 
Palkkaa ei maksettu, mutta annostupakat 
tyttökin sai, kolme “pilli-klubia” päivässä, 
ne hän vei isälleen. Koulujen syksyllä 
taas alkaessa työ sotasairaalassa loppui 
ja koko lottajärjestö pian sekin.

Sotasairaalasta muistuu mieleen muu-
tama yksittäinen tapahtuma. Tällaisia 
olivat mm. eräälle Mannerheim-ristin 
ritarille pidetyt kahvikekkerit ja nuorelle 
tytölle hankala “kuikan”, nykykielellä kai 
“sorsan”, järjestäminen käsiään liikutta-
maan kykenemättömälle haavoittuneelle. 
Kovin uusi ja hämmentävä tilanne pikku-
lotalle, mutta siitäkin selvittiin kunnialla 
koko potilashuoneen jännittyneenä ja 
huvittuneena seuratessa.

Sodan jälkeen Mirja kouluttautui 
sairaanhoitajaksi ja erikoistui laborato-
riohoitajaksi. Hän työskenteli suurissa 
sairaaloissa Savonlinnassa ja välillä 
Englannissakin. Vapaaehtoistyötä hän 
jatkoi sotilaskotisisarena ja tutuksi tuli-
vat niin linnakesaaret kuin Rovajärven 
tykistöleirikin.

Eläkepäiviään Mirja Salminen viettää 
Kruunuhaassa. Toimittajalla oli mukava 
juttuhetki sodan vähän eri lailla kokeneen 
silloisen pikkulotan kanssa.  

            

Kari KuuselaMirja Salminen, tuolloinen Ahtiainen, pikkulottana.

Toisessa kuvatekstissä mainittu kuva, jossa pikkulotta Mirja on etu-
alalla keskellä. Mukavassa kuvassa on valitettavasti kuva-albumin 
kuvakulmista tulleita jälkiä.
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HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRI RY

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

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

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

Piirisihteeri Sinikka Watjus  puh. 050 441 4704
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Kuolleet ja osoitteenmuutokset piirisihteerille!
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Puheenjohtaja Hans Gabrielsson, puh. 040 952 3062
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Puheenjohtaja Yrjö Viitasaari, puh. 0400 706 770
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Kuoron varajohtaja Pekka Kontu, puh. 455 6768
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Piirin toimisto pitää joulutauon ja on suljettuna 
torstaista 20.12.2018 sunnuntaihin 6.1.2019.

Piiri järjestää yksinäisille veteraani- ja leskijäsenille mahdol-
lisuuden viettää joulun 23.-27.12.2018 palvelutalo Wilhel-
miinassa. Pakettiin kuuluu täysi ylläpito sekä palvelutalon 
monipuolinen joulun ohjelma. Katso tarkemmin lehden 
”Veteraanietuudet” osiosta. 
                
Piirin veteraani-, puoliso- ja leskijäsenten asioita hoidetaan 
piirin toimistossa ma - to klo 9.00 - 14.00 tai toimiston puh. 
050 441 4704 ma - to klo 9.00 - 12.00 (puhelinaika). Kaikki 
jäseniä koskevat tiedot ja tapahtumat löytyvät piirin sivuilta, 
alla olevien otsikoiden alta.

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

Piirin järjestämät liikuntatilaisuudet jatkuvat vuonna 2019. 
Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. 

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

Oulunkylän Kuntosaliryhmä kokoontuu tiistaisin klo 11.00 
- 12.00 Oulunkylän Kuntoutussairaalassa. Toiminta jatkuu 
8.1.2019. Ryhmän vetäjänä toimii Oulunkylän kuntoutussai-
raalan fysioterapeutti tai kuntohoitaja. Käytössä on pukuhuo-
netilat, jossa on lukollisia säilytyskaappeja. Ryhmän jälkeen on 
mahdollista käydä suihkussa ja saunassa ilman lisäveloitusta 
sekä ruokailla omalla kustannuksella.

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

Pe 30.11. klo 9.00 Talvisodan alkamisen muistotilaisuus Man-

nerheimin Ratsastajapatsaalla. Ohjelmassa on mm seppeleen 
lasku ja seppelpartion lähettäminen.

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

To 6.12. klo 13.30 Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Helsingin 
Yliopiston suuressa juhlasalissa, Fabianinkatu 33. Tumma 
puku ja isot kunniamerkit. Vapaa pääsy. Katso tarkempi il-
moitus lehdestä.
 

Hengellinen iltapäivä
Piiri järjestää Helsingin alueen kaikille veteraaneille 
hengellisen iltapäivän. Tapaamispaikkana on Kampin 
Palvelukeskuksen 1 kerros, kerhohuone Faden, klo 12.30 - 
14.20. Pullakahvit! Tapaamme aina kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona. Kevään 2019 tapaamispäivät ovat 30.1., 
27.2., 27.3. ja 24.4. 
Huom! Tiloissa on ravintola Kamppi Palmia jossa on 
mahdollisuus lounasruokailuun omalla kustannuksella esim. 
klo 11.00 - 12.30. 

Korsuhartaus
Paavalin kirkossa (Sammatintie 5) ÄSSÄn Korsuhartaus 
torstaina 21.2.2019 klo 18.00 alkaen. Vapaa pääsy, ohjelma 
15.00 €.  

Teatteri 15.12.
Mika Waltarin voitokkaaseen romaaniin perustuva rikosjän-
näri ”Kaasua komisario Palmu” nähdään Kaupunginteatterin 
suurella näyttämöllä (Eläintarhantie 5) lauantaina 15.12. klo 
13.00. Tapahtumat käynnistyvät helsinkiläisessä vuokrata-
lossa, jonka omistaja - vanha, rikas, mutta saita leskirouva 
Skrof - löydetään asunnostaan kaasumyrkytykseen kuolleena. 
Tutkimuksia johtava komisario Palmu (Kari Väänänen) ryhtyy 
yhdessä assistenttiensa kanssa selvittämään tapausta. Lippuja 
näytökseen on rajoitettu määrä joten ilmoittaudu välittömästi 
piirin toimistoon puh. 050 441 4704. Lipun hinta 25.00 € nouto 
ja maksu toimistosta. 

Elokuva 16.1.2019
Keskiviikkona 16.1.2019 klo 10.00 esitämme Mika Kiiskisen 
ohjaaman elokuvan AINO palvelutalo Folkhälsanissa. AINO on 
koskettava ja taidokkaasti kudottu suomalainen elokuva, joka 
vie katsojan mukanaan suuriin tunteisiin. Ajankuvaan, faktoi-
hin ja tapahtumiin on ollut pohjana Paimion Sotaveteraanien 
kesällä 2017 julkaisema kirja ”Siellä jossain - Täällä kotona” 
sekä tuottaja Kirsi Helinin omien isovanhempien aikanaan 
kertomat tarinat ja heidän sodan aikainen kirjeenvaihtonsa, joka 

 24

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



 25

löytyi elokuvaa tehtäessä. Elokuvan kerronnassa kirjeillä onkin 
merkittävä osa. Elokuva kertoo Ainon ja Laurin rakkaustarinaa 
toisen maailmansodan aikana. Perhe - Aino, Lauri, lapset Eila 
ja Mikko sekä Laurin äiti Helmi - asuvat maatilalla, pienessä 
suomalaisessa kylässä, jossa kaikki tuntevat toisensa. Vaikeina 
aikoina yhteisön voima näkyy naapurin auttamisena, vaikka itsel-
läkin on tiukkaa. Tarina kuvaa onnenhetkiä isän lomien aikana, 
kaipausta, kun toinen on kaukana ja naisten selviytymistä kotona, 
arjen pyörittämistä. Elokuvan jälkeen on mahdollista ruokailla 
Folkhälsanissa. Ilmoittautuminen 11.1.2019 mennessä. 

Ooppera 2.2.2019
Ulla-Leena Lundbergin romaaniin (Finlandia palkittu 2012) 
perustuva ja Jaakko Kuusiston säveltämä ooppera JÄÄ nähdään 
Kansallisoopperassa (Helsinginkatu 68) lauantaina 2.2.2019 
klo 14.00.  Nuori pappi muuttaa perheineen etäiselle saarelle, 
ja heti ensimmäisen saarnan jälkeen hänestä tulee pidetty ja 
arvostettu. Tänne he jäävät lapsineen, päättävät Petter ja Mo-
na. Petter saa tutkintonsa suoritettua, hänet vihitään virkaan, 
saarten välille rakennetaan siltaa, elämä edistyy ja kaikki on 
hyvin. Talvella jää yhdistää saaret ja ihmiset liikkuvat. Mutta 
jää on petollista eikä Petter osaa varoa. Lipun hinta on 15,00 
euroa, voi lunastaa piirin toimistosta.

Hotelli St George 12.2.2019
Tiistaina 12.2. klo 13.00 vierailemme Helsingin uusimmassa 
hotellissa St George. Hotelli rakennuskokonaisuuden vanhimmat 
osat ovat 1840-luvulta. Hotellin esittelyn jälkeen nautimme 
lounaan hotellin ravintola Andreassa. Kokoonnumme klo 
12.50 hotellin sisäänkäynnin edessä, osoite Yrjönkatu 13. 
Ilmoittaudu viimeistään ma 4.2. piirin toimistoon puh. 050 
441 4704. Perimme 20 euroa (Ei lounasseteleitä).

Illanvietot
Illanvieton pitopaikka on Folkhälsanin juhlasali, Mannerheimin-
tie 97 (Tilkkaa vastapäätä). Illanvietot kuukauden ensimmäisenä 
arki maanantaina klo 16.00 (hissit on). Folkhälsaniin pääsee 
raitiovaunulla 10 Tilkan pysäkille, sekä kaikilla Elielin aukiolta 
ja Kampista lähtevillä, Mannerheimintietä Tilkan ohi ajavilla 
busseilla. Bussipysäkki (Tilkka) on Folkhälsanin edessä. 

Ma 3.12. klo 16.00 Jouluista ohjelmaa, minkä lisäksi osal-
listujille tarjotaan joululounas. Huom! Tähän joulukuun 
illanviettoon on ilmoittauduttava ennakkoon, joten ota 
yhteys piirin toimistoon ma - to klo 9 - 12, puh. 050 441 
4704, viimeistään ke 28.11.

Ma 4.2.2019 klo 16.00 Ajankohtaiset asiat. Harry Mälkki 
kuoroineen esittää 1930 - 1960 luvun musiikkia. Vapaa si-
säänpääsy, pullakahvit.

Ma 4.3.2019 klo 16.00 Sankarihautausmaat. Musiikista vastaa 
näyttelijä - laujajat Juha Hostikka ja Ari-Matti Hedman sekä 
harmonikkataiteilija Niko Kumpuvaara. Vapaa sisäänpääsy, 
pullakahvit.

Naisten kahvihetki
Iltapäivän kahvihetki kaikille piirin naisjäsenille Kampin pal-
velukeskuksessa, Salomonkatu 21 B (Mude -neuvottelutila) 
klo 11.30 - 13.00. Kahvin lisäksi on tietoiskuja eri aiheista. 
Tapaamme aina kuukauden toisena torstaina. Joulukuussa ei 
ole tapaamista. Kevään 2019 tapaamispäivät ovat 14.2., 14.3., 
11.4. ja 9.5. Tulevista aiheista saat tietoa tapaamisen yhteydessä 
tai Pia Angermalta puh. 050 370 9272.

Läntinen osasto
Läntisen osaston puurojuhlaa vietetään tiistaina 11.12. klo 
14 - 16 Hämeenkylän kirkolla, Auratie 3.
Kuukausikokoukset Kevätkaudella 2019 entiseen tapaan eli 
kuukauden toisena tiistaina, paikkana on Myyrmäen kirkon 
takkahuone, Uomatie 1. Kokoukset alkavat klo 14.00, 
kahvitarjoilu klo 13 - 14. Johtoryhmä kokoontuu klo 12.30. 
Ensimmäinen kokous on 8.1.2019.

VANTAAN SOTAVETERAANIT ryVANTAAN SOTAVETERAANIT ry
YHDISTYSASIAT

Kuoron harjoitukset jatkuvat torstaisin klo 11 - 12.30 
Johannes församlingin 

seurakuntasalissa, Korkeavuorenkatu 10 E, 2. kerros. 
Kevätkauden esiintymisistä kerrotaan kuoron tiedotteissa.YHDISTYSASIAT

HELSINGIN SOTAVETERAANIKUORO -kerho

Ma 17.12. klo 13.00 Roihuvuoren kirkolla
Joulupuurojuhla. Ilmoittaudu 11.12.2018 mennessä Kaijalle, 
puh 050 357 753 tai Annelille 050 514 8162

ITÄ-HELSINGIN SOTAVETERAANIT -kerho

Yhdistyksen joulujuhla
Joulujuhla pidetään 
SOKOS Hotelli Vantaassa 
maanantaina 26.11. klo 14.00 - 18.00.
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Itäinen osasto
Itäisen osaston puurojuhlaa vietetään keskiviikkona 12.12. 
klo 14 - 16 Pappilan juhlahuoneistossa, Kirkkotie 1.
Kuukausikokousten aikataulussa kevätkaudella 2019 pala-
taan entiseen viikonpäivään eli kuukauden toiseen keski-
viikkoon. Paikkana on Tikkurilan seurakunnan väistötila, 
os. Koskikeskus, Vernissakatu 4, Tikkurila. Tarkka sijainti 
siellä on seurakuntasali, 1 krs. Kokoukset alkavat klo 14.00, 
kahvitarjoilu klo 13 - 14. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa 
klo 12.30. Ensimmäinen kokous on 9.1.2019.

Kuntoutusvastaavana toimii Seppo Kuokkanen, 
puh. 040 525 0531

Hieronta
Yhdistys tarjoaa tänä vuonna kaksi ilmaista 45 minuutin hieron-
takertaa kaikille muille yhdistyksen jäsenille paitsi kannattajajä-
senille. Hierontaan hakeutuvan jäsenen on otettava 
ensin yhteys kuntoutusvastaavaan, puh. yllä. Samalla voit tarkistaa 
häneltä hoitolaitokset ja osoitteet. Hoidon voi tilata myös kotiin 
maksamalla itse hoitajan matkakustannukset, 24 € per kerta. 

Jalkahoito
Yhdistyksemme 85 vuotta täyttäneet (synt. 1932 tai ennen), 
veteraanitunnusta vailla olevat jäsenet saavat vuodessa neljä 
enintään 50 € arvoista jalkojen perushoitoa. Asiasta on ensin 
sovittava kuntoutusvastaavan kanssa. Mahdollisuus myös 
kotikäynteihin (kts. tarkemmin kohdasta hieronta).

Vantaan kaupungin palvelut
Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto hoitaa Val-
tiokonttorin rahoittaman tunnuksen omaavien veteraanien 
laitos-, päivä- ja avokuntoutuksen. Niihin tarvitaan lääkärin 
lähete. R-tunnuksen omaavat veteraanit saavat neljä 50 € ar-
voista jalkahoitoa vuodessa. Niihin ei tarvita lääkärin lähetettä, 
mutta jalkahoidosta on sovittava kaupungin veteraaniasioita 
hoitavien henkilöiden kanssa. Länsi-Vantaalla lähihoitaja Jouni 
Lamminmäki puh. 050 312 4538, Itä-Vantaalla joko ed. Lam-
minmäki tai lähihoitaja Maarit Litmanen puh. 050 318 1671. 
Asian voi hoitaa myös käymällä Koivukylän terveysasemalla, 
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa.

Vantaalaisilla sotaveteraaneilla on mahdollisuus saada myös 
maksuttomat kotihoidon palvelut. Tämä perustuu palvelutar-
peen arvioon. Tiedustelut kaupungin Seniorineuvonnasta, puh 
(09) 8392 4202. Seniorineuvonnan numerosta saa tietoa myös 
kaupungin aloittamasta ikääntyvien hyvinvointia edistävän 
toiminnan ja palvelujen tukemisesta ma - pe klo 9.00 - 15.00 
tai sähköpostiosoitteesta seniorineuvonta@vantaa.  . 

Terveyden ylläpitoa tuetaan yhdessä kaupungin muiden toi-
mialojen kanssa mm. liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksilla. 
Lisätukena voi saada mm. omaishoidon tukea, kotisairaalan 
palveluja ja tarvittaessa myös kotiin vietävää päihdehuoltoa. 
Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Päivi Keskinen (kotona 
asumisen tuki, vanhus- ja vammaispalvelut) puh. 050 314 
5629 tai paivi.keskinen@vantaa.  .

Vantaan suun terveydenhuollon veteraanipalvelujen piiriin 
kuuluvat vantaalaiset, Suomessa asuvat, vuosien 1939 - 1945 
sotiin osallistuneet rintamaveteraanit, joilla on rintamasotilas-, 

rintamapalvelu- tai rintamatunnus sekä myös sotainvalidit ja 
eräissä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleet henkilöt, 
kuten lotat. Sotaveteraanien suun terveydenhuolto on ollut mak-
sutonta tarkastusten, ehkäisevän hoidon ja proteeseihin liittyvän 
kliinisen työn osalta. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos 
tarjoaa em. kohderyhmille maksuttomasti kaikki perustervey-
denhuollon piiriin kuuluvat suun terveydenhuollon palvelut 
sisältäen myös hammastekniset työt ja käyntimaksut.
Lisätiedot: suun terveydenhuollon johtaja Joona Iso-Lotila 
puh. 040 716 4822 tai joona.iso-lotila@vantaa.  

Kotiin vietävät avopalvelut
Valtio on varannut määrärahan rintamaveteraaneille kotiin 
vietäviä avopalveluja varten. Tavoitteena on monipuolisesti 
tukea veteraanien kotona selviytymistä. Määrärahan käyttöön 
sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa. Mää-
rärahalla voidaan järjestää mm. siivousta ja ikkunain pesua. 
Tiedustelut ja palvelujen järjestäminen Länsi-Vantaalla puh. 
050 312 4538, Itä-Vantaalla sama numero kuin edellä tai puh. 
050 318 1671 tai veteraanipalvelut@vantaa.  .

Yhdistyksen kotiapuprojekti
Yhdistyksen kaikilla muilla jäsenillä paitsi kannattajajäsenillä 
on mahdollisuus saada yksi suursiivous omakustannushintaan 
24 €, jos jäsenen bruttotulot kuukaudessa ovat enintään 1200 
€. Bruttotulojen ollessa yli 1200 €, omavastuu on 48 €. Tiedus-
telut ja tilaukset Kaarina Vasko, puh. 0400 317 173, kaarina.
vasko@saunalahti.  .

Nikkaristien ryhmä tarjoaa apua myös kodin pieniin askareisiin, 
esim taulujen kiinnittämiseen seinälle, kattolamppujen vaihta-
miseen tai huonekalujen kokoamiseen. Ryhmä koostuu Vantaan 
seurakuntien vapaaehtoisista avustajista. Soita seurakuntaasi 
ja tilaa nikkari kotiisi, puhelinnumerot: Hämeenkylä 050 367 
5841, Korso 050 599 9068, Rekola 050 553 8459, Tikkurila 
050 548 6078, Vantaankoski 050 357 7726.

Nikkaristien ryhmä tarjoaa apua myös kodin pieniin askareisiin, 
esim taulujen kiinnittämiseen seinälle, kattolamppujen vaihta-
miseen tai huonekalujen kokoamiseen. Ryhmä koostuu Vantaan 
seurakuntien vapaaehtoisista avustajista. Soita seurakuntaasi 
ja tilaa nikkari kotiisi, puhelinnumerot: Hämeenkylä 050 367 
5841, Korso 050 599 9068, Rekola 050 553 8459, Tikkurila 
050 548 6078, Vantaankoski 050 357 7726.

VETRES
Talvisodan alkamisen muistoksi kukkienlaskutilaisuus keskiviikkona 
30.11. klo 9.00 Tikkurilan veteraanipuistossa, Hertaksentie 1.

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 11.00 kunnianosoitus seppeleenlaskuineen sankariristillä 
sekä Ruskeasannan sankarimuistomerkillä.
klo 15.00 Itsenäisyysjuhla Martinlaakson koululla

Katso myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin 
sivuilla olevat tapahtumat! Niihin kaikkiin voit 
osallistua.

KUNTOUTUS

TAPAHTUMIA
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Keskiviikkona, kolmas lokakuuta oli 
jälleen kerran lähdettävä matkaan aa-
musta aikaisin, mikäli mieli tutustumaan 
Säkylässä sijaitsevaan Porin Prikaatiin, 
joka oli VETRESin tämänsyksyinen 
retkikohde. Tiedossa oli, että reissu 
kestäisi koko päivän, koska pelkästään 
yhdensuuntainen matka ottaisi ajasta 
jo runsaat kolme tuntia. Veteraanien 
iloista ja hyväntuulista porukkaa se ei 
kuitenkaan pelottanut. Aurinko paistoi 
ja juttu luisti.

Poikettiinhan matkan aikana vielä 
mennen tullen Humppilan Lasitehtaalle 
juomaan sumpit. Säkylässä päästiin heti 
syömään, ja ruoka olikin hirmu hyvää. 
Sitä kiitellessä oppaamme sanoi, että he 
syövät joka päivä yhtä hyvää, ei vain 
silloin, kun saavat vieraita. Armeijan 
munkeista pääsi osa porukasta myöskin 
nauttimaan, osan kiertäessä sinä aikana 

”kunniapolkua”, jonka varrelle on pysty-
tetty parinkymmenen lounais- ja länsisuo-
malaisen joukko-osaston muistomerkit 
kunnioitukseksi sodissamme taistelleille. 
Uusin muistomerkki on rauhanturvajou-
koissa kaatuneille. Tämä muistomerkki 
näkyy kapteeni Hiljaselle annettavan 
lahjan luovutuksen taustalla.

Prikaatin monipuolisista toiminnoista, 
muun muassa rauhanturvajoukkoihin 
kouluttamisesta sanoin ja kuvin, meille 
kertoivat kapteeni Timo Hiljanen ja apu-
laisjohtaja, majuri Kimmo Helander.

Tuula Mahlman

Retkeläiset Talvi- ja Jatkosotamuseon pihamaalla. Museota esitteli monissa suomalaisissa sotaeloku-
vissa esiintynyt ja niihin merkittävän osan materiaaleista hankkinut museo-opas Ilpo Nurmi. Kuvat Tuu-
la Mahlman.

Matkanjohtaja VETRESin edus-
taja Seppo Kulmala ojentaa Suo-
men Puolesta -hybridin koko päi-
vän retkeläisiä luotsanneelle kap-
teeni Timo Hiljaselle.

Vantaan Sotaveteraanit syysretkellä 
Säkylässä
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Tarjoamme monipuolisia kuntoutuspalveluja so-
tainvalideille ja -veteraaneille, -leskille, puolisoille, 
lotille sekä pikkulotille hyvien kulkuyhteyksien 
päässä Helsingissä.  

 

 Käskynhaltijantie 5 
00640 Helsinki  

puh. 09 752 712  
www.okks.fi 

 Kuntoutusjaksot 
 Päiväkuntoutus 
 Avokuntoutus, fysioterapia 

(lymfaterapia, akupunktio) 
 Intervallihoito ja laitoshoito. 

 

Kuntoutuksen osaamiskeskus Helsingissä 

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

Kuntoutuksen kärjessä yli 25 vuotta - TERVETULOA 

Tiedustelut: 
040-570 1439 
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Ko� Kauniala
palvelut joustavas:  suoraan ko: in
• ko: kuntoutus ja fysioterapia
• ulkoilu- ja asioin: apu
• lääkäripalvelut
• ko: sairaala
• ko: hoiva, apua vaikka 
peseytymiseen tai kodinhoitoon
Sovi maksu� omasta kartoituskäynnistä!

Kaunialan sairaala
• yksilöllinen kuntoutus: mm. allasterapia,
fysioterapia, toimintaterapia, lymfaterapia
• runsaas:  vapaa-ajan ohjelmaa
• omaishoidon vapaapäivät

Sota-
veteraanien 

hoidon 
lippulaiva!

Kotosalla 
hyvä olla!

Maunulan Fysioterapia&Hieronta
Metsäpurontie 26 00630 Helsinki 
PUH. 09-724 9577
- alueella jo kohta 35 vuoden ajan -

Palvelut: käyntejä hoitolaitos/koti/palvelutalot.
Hoitomuodot: Fysioterapia – hieronta – akupunktio 
– osteopatia – lymfahoito – jalkahoito -kosmetologi
Alueen kattavin palvelu: fysioterapeutti – osteopaatti 
– lymfaterapeutti – hieroja – jalkojenhoitaja -kosmetologi
Myös kotikäyntejä – veteraanikuntoutusta jo vuodesta1978 
alkaen. 
Hoito yksilöllistä mukavassa hoitotilassa.
Lahjakortit JOULUKSI!
Tervetuloa! Kunnon Hoitoon. Team Maunula!
Ajanvaraus myös netissä: www.rajakaski.fi 

KUUNTELE RADIO DEI

www.radiodei.�

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

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

USKO AINOASTAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEENUSKO YKSIN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN NIIN SINÄ PELASTUT

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

 taajuus  kaapelissa
Lohja  107,2
Mikkeli  87,8  105,0
Oulu  106,9  94,1
Pohjanmaa  89,4  102,7
Pohjois-Karjala  107,4
Raahe 95,2
Rovaniemi  93,4  93,4
Satakunta  95,7  94,4
Savonlinna   91,3
Tampere  98,8 
Turku  107,3  99,4
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, puh (09) 452 5721

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

Naisjaoston jäseniä Kirpilässä.Espoon Sotaveteraanien naisjaosto vieraili syys-
retkellään taidekoti Kirpilässä.

Retki 
taidekoti Kirpilään
Espoon Sotaveteraanit ry:n naisjaosto 
teki syysretken reumalääkäri Juhani Kir-
pilän vuonna 1992 avattuun taidekotiin. 
Tämän Helsingin upeimpiin kuuluva 
kokoelma sisältää yli 500 teosta, joista 
kerralla on puolet esillä. Kirpilä peri van-
hemmiltaan osan tauluistaan ja osti itse 
ensimmäisen oman teoksen Maria Wiikin 
”Ohdakkeita” 23-vuotiaana. Sen jälkeen 
hän kartutti kokoelmaansa hankkimalla 

sellaisia tauluja ja veistoksia, joiden 
ympäröimänä hän halusi elää. Erityisesti 
hän piti henkilökuvista, ihmisvartaloista 
ja värinkäytöstä.

Esillä on runsaasti tunnettujen suo-
malaisten taiteilijoiden töitä. Lisäksi 
taidekoti Kirpilässä järjestetään konsert-
teja, luentoja ja teemaopastuksia, joista 
esimerkkeinä mainittakoon: ”Viipurilaiset 
taiteilijat tässä kokoelmassa” ja ”retki 

Juhani Kirpilän ja hänen kokoelmissaan 
olevien taiteilijoiden haudalle”.

Mielenkiintoisen hengenravintoa sisäl-
tävän retken lopuksi menimme lounaalle 
entisen Motin tiloihin ja kuljettaja antoi 
meille vielä lisäbonuksen ajamalla uuden 
lastensairaalan kautta.

Teksti ja kuvat Liisa Sihtola
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry

Kuoro: Harjoitukset ovat perjantaisin klo 16.00 - 18.30 
Tapiolan palvelukeskus.
Lentopallo: Tapiolan palloiluhalli maanantaisin ja torstaisin 
10.00 - 11.30, Riitta Raukko.

MARRASKUU
Ma 19.11. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. LT Sanna Seitsonen: Seniorien silmäoireista – 
koska lääkäriin?
Ma 26.11. klo 14.30 ESV ry:n SYYSKOKOUS, TPK:ssa

JOULUKUU
Ma 3.12. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Tietokirjailija Antti Merilehto: Tekoäly – mitä se 
on?
To 6.12. klo 11.30 Itsenäisyyspäivä, seppelten lasku, 
kaksikielinen sanajumalanpalvelus, kahvit klo 13.00 ja juhla 
klo 14.00 koululla. KI
Ma 10.12. klo 14.00 Naisjaoston puurojuhla Tapiolan 
palvelukeskuksessa. NA
Ti 11.12. klo 12.30 Veteraani tapaaminen 
Palvelukeskuksessa, joulupuuro. Kunnan järjestämä 
pikkujoulujuhla Palvelukeskuksessa. KI

2019

TAMMIKUU 
Ma 7.1. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Aihe avoin.

Ti 8.1. klo 12.30 Veteraani tapaaminen Palvelukeskuksessa. 
KI
Ma 14.1. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Uutistoimittaja Pirjo Nuotio: Lastenklinikan 
kummit ja Uusi lastensairaala
Ma 21.1. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. TL Jukka T. Laaksonen: Ydinvoima
Ma 28.1. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Suurlähettiläs Mikko Kinnunen. Aihe avoin.

HELMIKUU
Ma 4.2. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Professori Riitta Jallinoja: Perhe sosiologin 
tutkimuskohteena
Ma 11.2. HUOM! klo 15.00 Valistusjaoston 
esitelmätilaisuus TPK:ssa.  Pääjohtaja Timo Ritakallio: 
Pankkitoiminta murroksessa
Ti 12.2. klo 12.30 Veteraani tapaaminen 
Palvelukeskuksessa. KI
Ma 18.2. klo 12.30 Kirkkonummen jaoston 27 –vuotispäivä 
Palvelukeskuksessa. KI
Ma 18.2. klo 14.30 Valistusjaoston esitelmätilaisuus 
TPK:ssa. Aihe avoin.

KI = Kirkkonummi, NA = Naisjaosto, SO = Sosiaalijaosto

TOIMINTARYHMÄT

TOIMINTAKALENTERI

JOULUMYYJÄISET

30.11.-5.12. 
Kauppakeskus AINOA M-taso klo 10-18
Myynnissä mm. itsenäisyyspäivän kynttilöitä ja 
joulukortteja (M-tasossa mm. Stockmann, 
K-market ja apteekki)

TERVETULOA

Naisjaoston puurojuhla

Maanantaina 10.12. klo 14.00 Tapiolan palve-
lutalossa.
Ohjelmassa lasten esityksiä, musiikkia, 
lausuntaa, arpajaiset, glögiä, puuroa, torttukahvit. 

Tervetuloa!

ESPOON SOTAVETERAANIT RY:N 
VIIHDEKONSERTTI
TÄHTIÄ JA TIMANANTTEJA
Espoon kulttuurikeskus, Tapiola-Sali 
tiistai 12.2.2019 klo 19.00
Kaartin soittokunta, johtaa musiikkimajurit Pasi-
Heikki Mikkola ja Tomi Väisänen
Kaartin soittokunnan solisteina laulavat hallitseva 
tangokuningas Jarno Kokko ja upea Mia Heikkinen
Ohjelmassa on tunnettuja tangoja, operetti- ja musi-
kaalisävelmiä.
Konsertin nimikkokappale on Tähtiä ja timantteja, 
joka on 70 vuotta täyttävän Markku Johanssonin 
säveltämä juhlavalssi. Tähtiä ja timantteja voitti 
Helsingin Euroopan kulttuurivuoden 2000 ja sen 450 
v-juhlavuoden kunniaksi järjestetyn sävellyskilpai-
lun. Tämä valssi on kuultu useampana vuonna Kaar-
tin soittokunnan esittämänä Tasavallan presidentin 
itsenäisyyspäiväjuhlissa.
Liput 30 €
Myynti: Espoon Sotaveteraanit ry:n toimisto, 
Ukonvaaja 4, ma-to 9-14
puh. (09) 452 5721, 
espoon.sotaveteraanit@luukku.com
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry

Espoon Sotaveteraanit ry 60 vuotta

TALVISODAN PÄÄTTYMISEN 
MUISTOTILAISUUDET

keskiviikkona maaliskuun 13. päivänä 2019
Lipunnosto
Klo 9.00 Kulttuurikeskuksen edessä
Puhe Rovasti Antti Rusama
Seppeleen lasku
Klo 10.00 Tuomiokirkon sankarihaudoilla

MUISTOJUHLA
Klo 18.00 Tapiolan kirkossa
Veteraanin puhe

Tumma asu
Tammenlehvä ja isot kunniamerkit

TERVETULOA

SUURI KUOROGAALA

Suomen Kansallisoopperassa

perjantaina 24.5.2019 klo 19.00

Oopperamaailman mahtavimmat kuorokohtaukset. 
Suuria tunteita, juhlavia melodioita. 
Komeat näyttämökuvat soivat yhdessä vaikuttavan 
musiikin kanssa. Vauhdikas ja tunteellinen show. 
Mukana myös Kansallisbaletin tanssijoita.
Kesto 2 tuntia, yksi väliaika. Paikat permannolla
Hinta: Sotaveteraanit ja eläkeläiset 48 €
Bussikuljetus
Varaukset: Lotta Riisalo 050 3699 550
(Ooppera toivoo alustavia varaustietoja jo 
tammikuun 2019 lopussa)

SUOMEN KANSALLISTEATTERI, 
SUURI NÄYTTÄMÖ

Lauantaina 16.3.2019 klo 13.00

Anton Tsehov; KOLME SISARTA

Ohjaus ja sovitus Paavo Westerberg
Rooleissa: Elena Leeve, Samuli Niittymäki, Terhi 
Panula, Emmi Parviainen, Eero Ritala, Esko Sal-
minen, Marja Salo, Tuomas Tulikorpi, Anna-Maija 
Tuokko, Olavi Uusivirta ja Jussi Vatanen.
Kolme sisarta on draamakirjallisuuden suurimpia 
teoksia, se on Tsehovin näytelmistä kaikkein tseho-
vilaisin. Sen henkilöhahmojen kautta ihminen tulee 
näkyväksi tavalla, joka koskettaa jokaisen syvimpiä 
tuntoja.
LIPUT: Sotaveteraanit 14 € ja eläkeläiset 43 €
LIPPUVARAUKSET: 13.2.2019 mennessä 
Eeva Kalin 040 7568 219 
BUSSIKULJETUS

Tapiolan Sinfoniettan konsertit keväällä 2019

Torstai 14.2.2019 klo 14.00 

TUMMAA VALOA

Kapellimestari Clemens Schuldt, viulusolisti Alina 
Pogostkina, Säveltäjät Hartmann Schubert
Varaukset viimeistään 2.2.2019 
Anna-Liisa Laurila 050 563 7799 

Torstai 11.4.2019 klo 14.00

AALLOILLA

Kapellimestari Valentin Uryupin. Solisteina lahjak-
kaat sisarukset Rebekka Roozeman viulu, Jonathan 
Roozeman sello, Jan-Paul Roozeman piano
Säveltäjät Henri Dutilleux Ludwig van Beethoven
Varaukset viimeistään 29.3.2019 
Anna-Liisa Laurila 050 563 7799
Liput á 15 €
Sisältää leivoskahvit
Tervetuloa mukaan!
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ESPOON SOTAVETERAANIT ryESPOON SOTAVETERAANIT ry

Espoon kaupungin palvelut, tunnuksen omaaville sotaveteraaneille 2018     

Seniorineuvonta ja palveluohjaus, veteraanipalvelut, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Käyntiosoite: Karvasmäentie 6 (Espoon Sairaala), 02740 ESPOO
Kuntosuunnittelijat, puh. (09) 8164 2380, ma - to klo 12.00 – 13.00
Kuntoutushakemus ja lisätietoja: http://www.espoo.  /  -FI/Seniorit/Veteraanipalvelut 

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

Muista merkitä veteraanipalveluun lähetettäviin alkuperäisiin kuitteihin nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero.  
Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasit) palauttamisessa on 31.12.2018.

Kotihoitopalvelut: Valtion vuoden 2018 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 2018   

Kuntoutusneuvoja Pertti Sirén, puh. 044 030 3142, myös maksusitoumusten käytön puhelinneuvonta.
Korvausanomukset Helena Luukkonen, Puolikuu 2 C 14, 02210 ESPOO puh. 050 593 3751. 

Tukimuodot ja tukiin oikeutetut  

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

Taksikulujen osittainen korvaus: Liikuntarajoitteiset, apuvälineitä käyttävät tunnuksen omaavat veteraanit voivat saada 
välttämättömien taksikulujen osittaista korvausta kuittia vastaan. Korvausta voi saada esimerkiksi KELA-korvattavien 
matkojen omavastuuosuudesta, kaupassa käynnistä, yhdistyksen kokouksiin, juhla- ja virkistystapahtumiin osallistumi-
sesta ja muuhun kunnon ylläpitämiseen liittyvistä matkoista. Korvausanomukset Helena Luukkoselle yllämainittuun 
osoitteeseen.

Lääke- ja sairaalamaksukorvaukset: Tarkoitukseen on varattu määräraha, mikä marras-joulukuussa 2018 jaetaan niiden 
RS, RP ja MR veteraanijäsenten kesken, joille Kansaneläkelaitos ilmoittaa kirjeellään vuoden 2018 aikana lääkkeistä mak-
setun omavastuun täyttyneen. Sairaalamaksuja korvataan harkinnan mukaan bruttotulon ollessa enintään 1.500 €/kk.

Merkitkää pankkitilinne numero korvaushakemuksiinne!

Siivous- ym. avustajatoiminta
RS, RP, MR: Kun veteraani on käyttänyt kokonaan Espoon kaupungin välittämät, valtion myöntämät   
kotona selviytymiseen tarkoitetut tuet, voivat Espoossa ja Kauniaisissa asuvat veteraanijäsenemme
saada 4 kpl/vuosi yhdistyksen samaan tarkoitukseen myönnettäviä 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia.
Puolisojäsenet (PJ): saavat 4 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi jalkahoitoihin tai hierontoihin.
Perheen leskijäsenet (PLJ): saavat 10 kpl/vuosi 40 €:n arvoisia maksusitoumuksia käytettäväksi oman harkintansa 
mukaan siivouspalveluun, jalkahoitoihin tai hierontoihin.

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

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n yhteystiedot löydät piirin sivulta!
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käpyrinne
Palvelutalomme Töölössä ja Käpylässä tarjoavat turvalli-
sen kodin palveluineen. Myös lyhytaikainen asuminen on 
mahdollista taloissamme. Tarjolla on hoiva- ja siivouspal-
velujen lisäksi laadukkaita fysioterapia- ja toimintaterapia-
palveluja, joita toteuttavat upeat ammattilaiset Päivi, Sari 
ja Sonja. Fysioterapeuttien ja toimintaterapeutin palveluja 
tarjoamme myös talojen ulkopuolisille asiakkaille.

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

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

Soittele, niin kerromme lisää Käpyrinteen toiminnasta ja 
mahdollisuuksista!

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

Käpyrinne ry 
Hyvä mieli – 
sydämellinen palvelu

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

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

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

Tarkemmat hinnat ja lisätiedot: www.seniorikalusteet.fi

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

Kotimainen seniorisänky 

Lojerilta – myös 

vuokrattuna!

Hyödynnä 

veteraanien ja 

puolisoiden kotona 

asumista edistäviin 

palveluihin  

myönnettävää  

tukea.

Hinta alkaen  

99 € / kuukausi
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Vänrikki 

Mielosen 
probleema

PÄHKINÖIDEN
RATKAISUA

Lämmin syksy on kääntymässä talven puo-
lelle. Ensi lumi on valkaissut Helsingin. Taas 
on aikaa ja voimia paneutua isäni valokuva-
kansioon. Käteeni osui kuva, joka ei kerro 
minulle juuri mitään.   
Hyvät veteraanisisaret ja -veljet. Osaatteko 
Te kertoa kuvasta mitään, mistähän kuva 
voisi olla otettu, ja mihin se liittyy?

Vastaukset
Lähetä ratkaisusi tämän numeron tehtäviin 
piirin toimistoon 20.1.2019 mennessä, osoit-
teella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, 
Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki. 
Arvomme oikein vastanneiden kesken lah-
jakortit.  

Voittajat
Onnetar suosi lehdessä 3/2018 olleiden päh-
kinöiden osalta: Sudokussa Irma Lähdesmä-
keä.  Mielosen probleemaan ei tullut oikeita 
vastauksia. Kuva oli vuodelta 1941 jonkin 
tulenjohtoryhmän korsusta, joka joutui veden 
valtaamaksi. Leikkimielisesti osa korsun 
sotilaista kalasti lankulla seisten.
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puh. 050 441 4704 tai piirisihteeri.hssvp@kolumbus.  
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nro 4 viikko 47 (aineisto 28.10. mennessä)

Asumisen 
uusi aika.
Attendo rakentaa Mellunmäkeen 
asumisen tulevaisuutta. 

Täysin uudessa talossa on tar-
jolla korkealaatuisia asuntoja ja 
palveluita juuri niin paljon kuin 
sinä tarvitset.

Keskity nauttimaan elämästä ja 
anna meidän hoitaa pyykit, käy 
lounaalla ravintolassamme ja ti-
laa meiltä esimerkiksi siivous. 

Nyt on aika keskittyä olennai-
seen.  

Lisätiedot:  
Aluejohtaja Simo Saaranen
simo.saaranen@attendo.fi
040 550 7358
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ILMOITUS

Kun kotona asumiseen 

tarvitaan luotettavaa 

apua, on aika hankkia 

kotihoidon palveluita. Mutta 

millaista työtä kotihoito on?  

Yksi Stellan työntekijöistä 

on Martin Larsson. 45-vuo-

tias Martin on koulutuksel-

taan lääkintävahtimestari ja 

ambulanssinkuljettaja.

– Olin armeijassa lääkin-

tämies ja ambulanssikuski, 

ja lapsesta lähtien olen 

myös ollut vapaapalokun-

nassa. Tällainen ammatti 

sopii minulle, Martin sanoo.

Sitä mieltä oli myös 

ammatinvalintapsykologi 

kymmenisen vuotta sitten.

– Monen tunnin testaami-

sen jälkeen hän totesi, että 

olen jo oikealla alalla, Martin 

nauraa.

Kotihoito on hyvin henkilö-

kohtaista ja asiakkaat oppii 

tuntemaan hyvin, mutta 

luottamuksen rakentuminen 

vie aikaa.

– Yleensä käyn aluksi 

kerran tai kaksi viikossa ja 

myöhemmin joka päivä. 

Silloin tiedän tehneeni jotain 

oikein, Martin sanoo.

Martinin asiakkaat ovat 

65–95-vuotiaita. Monet te-

kevät Martinin kanssa reis-

suja vaikkapa museoon tai 

lähtevät jopa kesämökille. 

Röntgeniin, laboratorioon ja 

lääkäriin Martin tulee myös 

mukaan, ellei asiakas sitten 

tilaa Stellan kotilääkäriä. 

Yksi tärkeistä kotihoidon 

työn opeista on asiakkaan 

itsemääräämisoikeus.

– Asiakkaan luo ei voi vain 

marssia. Täytyy muistaa, 

että ollaan hänen kotonaan. 

Jos huomaa esimerkiksi, 

että huonekaluja pitäisi siir-

tää tai asiakkaan olisi hyvä 

juoda enemmän, asioista 

pitää keskustella ja ehdo-

tuksia tehdä lämmöllä. 

Stellalla työskentelee noin 

300 terveyspalvelujen am-

mattilaista, ja lisää palka-

taan koko ajan. Asiakkaiden 

tulee saada hyvää palvelua 

ilman kiireen tuntua.

– Meillä on aina kaikki 

tarvittava aika ja pidämme 

kiinni asiakkaan kanssa 

sovituista aikatauluista.

– Usein asiakkaiden lap-

set kiittävätkin, että he voi-

vat olla levollisin mielin, kun 

tietävät vanhempansa saa-

van tarvitsemaansa apua. 

Teemme tärkeää työtä, joka 

tuntuukin tärkeältä. 

Tällaista on työ kotihoidossa: 
”Tärkeä työ tuntuukin tärkeältä”

Kotihoito Terveyspalvelut Turvapuhelin Kotisiivous

Stellan kotihoito ja terveyspalvelut
 Luotettavat kotihoidon ammattilaiset

 Kotitalousvähennys itse maksettaessa jopa 50 %

 Kattavat palvelut myös palvelusetelillä

Varaa maksuton suunnittelukäynti!

010 633 8585 tai stella.fi
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