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Tässä lehdessä julkaistu pitkä 
nimilista joukostamme poistu-
neista muistuttaa meitä jälleen 
kerran elinaikamme rajallisuu-
desta. Moni  veteraani tai ve-
teraanin puoliso on taas jäänyt 
yksin. Koti tuntuu tyhjältä, kun 
aikuistuneet lapset ovat muutta-
neet omiin oloihinsa tai jos pari 
on ollut lapseton. Puheensori-
na on vaiennut. Kukaan ei toi-
vota hyvää huomenta tai levol-
lista yötä. Kenenkään kanssa ei 
voi keskustella päivän tapahtu-
mista. 

Yksinäisyys painaa erityi-
sesti näin keskitalven aikaan. 
Päivä on lyhyt,  pitkää pimeää 
tuntuu kestävän loputtomasti. 
Mieli masentuu. Moni on kui-
tenkin löytänyt ikävän torjun-
taan hyviä keinoja,. 

Porukassa aiheesta keskus-
teltaessa yksin jäänyt kave-
ri kertoi, että hän jatkaa koto-
na juttelua, vaikka kukaan ei 
ole kuuntelemassa. Tyhjään ko-
tiin tullessaan hän huutelee tut-
tuun tapaan tervehdyksensä. 
Joku voisi pitää häntä hassahta-
neena, mutta siitä hän ei välitä. 
Yksinpuhelu on hänen tapansa  
hoitaa mielenterveyttä. Toinen 
kertoi lauleskelevansa ja kun 
laulun lahjoja ei hänelle ole riit-
tänyt, on kuulijoiden puuttees-
ta pelkästään etua. Kolmas ka-
veri sanoi pitävänsä kotonaan 
jatkuvaa äänitaustaa. Hän an-
taa radion soida hiljaa, niin hil-
jaa, ettei sanoja erota. Musiikki 
täydentää äänimaisemaa. Joku 
eläytyy uudelleen kauan sit-
ten tehtyihin matkoihin vanho-
ja valokuvia katsellen. Nyt kun 
on aikaa, saa tietokirjoja sil-

Ethän jää yksin

mäilemällä matkakohteista vie-
lä lisätietojakin. Aikanaan kuvi-
en taakse tehdyt merkinnät ovat 
hyvä opas mielikuvamatkailus-
sa.

Kaikki olivat kuulleet asian-
tuntijoiden neuvon, että kotiin 
ei tule jäädä murehtimaan yksi-
noloaan. On lähdettävä toisten 
seuraan. Omassa veteraaniyh-
distyksessäkin on monenlaista 
toimintaa. Eriaiheiset maanan-
taiesitelmät avaavat tiedon ovia. 
On juhlia, konsertti- ja teatteri-
retkiä, juhlia ja hengellisiä tilai-
suuksia. Voimistellaan, sauva-
kävellään, pelataan lentopalloa 
ja petanqueta. Joku muisti luke-
neensa sellaisen viisauden, että 
yksi askel on parempi kuin lää-
kepilleri.

Vakavasta sairaudestaan nu-
meroa tekemätön kaveri kertoi 
saavansa suurta apua vertaistu-
kiryhmästä. Siellä tavataan koh-
talotovereita, joiden antama tuki 
on paras apu ensihetken kriisis-
sä ja myöhemminkin. Toisten 
kokemuksista oppii ja saa toi-
voa silloinkin, kun oma toivo 
tuntuu sammuvan. 

Vertaistukiryhmien ohje on: 
Älä jää yksin. Se on hyvä neuvo 
kaikille yksin jääneille.

Niilo Ihamäki

Aiheesta kirjoittaa myös Anja 
Katavisto, s.6
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Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

Veteraanimme ovat saaneet ko-
tiapua Kauniaisten sotavamma-
sairaalan välityksellä toimivasta 
palvelusta. Se on toiminut työlli-
syysvaroin palkattujen  kotiavusta-
jien avulla,  ja Kaunialan sairaala 
on hoitanut käytännön järjestelyt.  
Sairaala on myös kouluttanut avus-
tajat ja saanut näitä työttöminä ol-
leita henkilöitä kouluttautumaan 
uuteen ammattiinsa ja näin saavut-
tamaan pysyvän työn.

Nyt tätä toimintaa uhkaa raha-
pula. Kauniaisten sotavammasai-
raala on yhtiöitetty ja näin se saa 
verottajalta erilaisen verokohtelun 
kuin Sotainvalidien Veljesliiton 
omistama sairaala ja näin toimin-
nan kustannukset kohoavat. Näin 
asiaa, joka olisi periaatteessa val-
tion hoidettava velvollisuus sota-
veteraaneja kohtaan, uhkaa supis-
taminen tai peräti lopettaminen.

Koska tällä toiminnalla on 
työllistävä vaikutus ja se auttai-
si veteraaneja tulemaan toimeen 
pitempään kotonaan ja näin pie-
nentämään kunnan kuluja vanhus-
tenhoidossa ja sairaalamenoissa. 
Siksi olisi syytä saada tämä palve-
lu kunnan hoidettavaksi. Tässä oli-
si työsarkaa kuntamme politiikas-
ta vastaaville. 

Eero-Juhani Juhola

Ennen jatkosodan päättymistä käy-
tiin ratkaisevia suurtaisteluja use-
alla paikkakunnalla, mm. Ilomant-
sissa ja Ihantalassa.

Ilomantsin taistelut olivat tulok-
seltaan mielenkiintoisia ja merkit-
täviä. Ylivoimainen, hyökkäävä 
vihollisjoukkio lyötiin nerokkaan 
toiminnan ja sitkeän suomalai-
sosaston  ansiosta verissä päin pois 
Suomen alueelta. Ilomantsin tais-
telupaikat ovat ainoat, jotka jäivät 
nykyrajan tälle puolelle.

Joen partaalle on pystytetty 
upea muistomerkki taistelutapah-
tumien kunniaksi.

Ihantalan taistelut olivat myös 
sitkeät ja veriset. 

Vihollisen kalusto ja miehistö-
lukumäärä olivat moninkertaiset 
meidän joukkoihimme verrattuna.

Onneksi ehdimme saada lento- 
ja panssarintorjunta-aseapua Sak-
sasta.

Lento-osasto
Kuhlmeyn
muistomerkki

Suomalaiset oppivat nopeas-
ti käyttämään uusia panssarintor-
junta-aseita. Heidän käsissään ne 
aiheuttivat tuhoisaa jälkeä vihol-
lisjoukoissa. Jopa niin, että hyök-
käykset saatiin pysäytetyiksi Ihan-
talan pelloille.

Ilma-aseapuna saimme mm. 
Lento-osasto Kuhlmeyn. Tämä 
osasto majoittui Immolan kasarmi-
alueelle, jonka yhteydessä on hyvä 
lentokenttä.

Stuka -laivue harjoitteli usein 
Immolan järven yläpuolella teh-
den hyökkäyssyöksyjä lähes jär-
venpintaan saakka. Meteli oli hir-
vittävä, kun lentäjä oikaisi koneen 
syöksystä nousuun. Lähitalojen 
asukkaiden astiakaapeissa kahvi-
kupit helisivät lisäten koneiden ai-
kaansaamaa pauhua.

Tämä lento-osasto avusti me-
nestyksellisesti suomalaisjoukkoja 
tuhoamalla vihollisen hyökkäys-
vaunuja, kuormastoja, polttoaine-
säiliöitä ja muita sotilaskohteita.

Lentäjien toiminta oli varsin tu-
loksellista ja niin kuin myöhem-
min on saatu tietää,  he olivat 
vilpittömästi omaksuneet autta-
janosan. Lentäjistä menehtyi kak-
sikymmentäviisi. Heidän  kunni-
akseen on pystytetty muistomerkki 
Immolan lentokentän laitaan.

Muistomerkki-idean alkusanat 
lausui taistelulentäjä Kyösti Kar-
hila -niminen henkilö ollessaan 
Lappeenrannassa torjuntavoiton 
kunniaksi pystytetyn muistomer-
kin paljastustilaisuudessa  vuon-
na 1994.

Ja jo kuukautta myöhemmin 
paljastettiin muistokivi Lento-
osasto Kuhlmeyn muistoksi Im-
molaan. Immola sijaitsee Imatran 
kaupungin alueella. Muistokivi on  
Kaakkois-Suomen rajavartioston 
varuskunta-alueen rajamailla len-
tokentän pohjoispuolella.   

Muistokiven paljastuspuheen 
piti silloinen eduskunnan puhe-
mies Riitta Uosukainen suomek-
si ja saksaksi.

Tilaisuudessa oli mm. neljä pi-
lottia Saksasta, Karjalan ja Lapin 
lennostojen komentajat ym.

Muistokiven, joka on tuotu Sal-
palinjalta, on suunnitellut virolai-
nen Kalju Reitell.

Itse Kuhlmey on käynyt Suo-
messa (Immolassa) viimeksi  

vuonna 1990.
Muistomerkillä on käynyt myös 

mm. Saksan suurlähettiläs, joka 
kuuleman mukaan oli paaden ää-
rellä liikuttuneena sanonut, että 
tämä on ainut muistomerkki maa-
ilmassa, joka on pystytetty saksa-
laiselle sotilaalle omien rajojen ul-
kopuolelle.

Eino Luostarinen
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Jäseniksi myös 
puolisot ja lesket

Espoon Sotaveteraanit ry:n syys-
kokous valitsi yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi edelleen Eino 
Luostarisen. Toiminnanjohtaja 
Eero-Juhani Juhola esitteli sään-
tömuutoksen, jonka mukaan myös 
veteraanien puolisot ja lesket hy-
väksytään yhdistyksen jäseniksi.

Hallitukseen valittiin erovuoroi-
set Toivo Nikander ja Paavo Salo 
uudelleen. Uusiksi jäseniksi valit-
tiin Raimo Elonsalo ja Olli Olli-
la. Hallituksessa jatkavat Pirkko 
Arminen, Irma Ruuskanen-Se-
re, Sylvi Virtanen, Hannu Sär-
kiö ja Leo Tonttila.

Tilintarkastajiksi valittiin Eero 
Koskivaara ja Arnold Stubin, 
varalle Martti Hakomaa ja Mai-
ja Kaukoranta. Edustajiksi piirin 
kokouksiin valittiin Irma Ruuska-
nen-Sere, Reijo Järvi, Auvo Rä-
sänen, Erkki Sipilä ja Henrik 
Westerstråhle, varalle Paavo Fri-

Ansioituneita 
muistettiin

Espoon Sotaveteraanien syysko-
kouksessa jaettiin toiminnassa an-
sioituneille kunnia- ja ansiomerk-
kejä. Veljestukimitalin sai Eero 
Heikinheimo, hopeisen ansiomer-
kin Aaro Kohonen, Anja Mäke-
läinen, Jaakko Punkari, Osmo 
Pylvänäinen, Jaakko Salonoja, 
Ismo Tulikorpi ja Esteri Vuorio. 

man, Aulis Javela, Anna-Kreetta 
Loukola, Toivo Nikander ja Kert-
tu Ruohonen. Liittokokousedus-
tajana toimii puheenjohtaja. 

Varaedustaja on yhdistyksen l. 
varapuheenjohtaja.

Vuoden 2009 toimintasuunni-
telman keskeisiä  tapahtumia ovat 
yhdistyksen 50-vuotisjuhlat. Pää-
juhla pidetään 24.9.09. Jaostot toi-
mivat entiseen tapaan.

Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 20 
euroa. Kannatusjäsenmaksu on 35 
euroa, tukijäsenmaksu 500 euroa 
ja ainaisjäsenmaksu 150 euroa.

Taloudenhoitaja Marja Nurmi-
salo esitteli juhlavuoden talousar-
vion. Sen loppusumma on 134 000 
euroa.

Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Pekka Kontu, sihteereinä 
Eero-Juhani Juhola ja Leo Tontti-
la. Kokoukseen oli saapunut 67 jä-
sentä. Kokousväki vietti hiljaisen 
hetken edesmenneitä jäseniä kun-
nioittaen. Pekka Kontu soitti Nar-
van marssin ja Liisa Nyfors sytyt-
ti muistokynttilät. 

Naisjaosto kahvitti kokousväen.
 - NI

Kultainen ansiomerkki annet-
tiin Alice Koskiselle, Marja Nur-
misalolle ja Aija Toivoselle. Erkki 
Sipilä sai Sotaveteraaniliiton an-
sioristin. Ansiomitalilla palkittiin 
Raimo Ilveskero.

Merkinsaajien kiitokset esitti 
Erkki Sipilä. 

Kuvassa oikealla  ansiomerkit 
jakanut puheenjohtaja   Eino Luos-
tarinen
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Valtakunnan päälehden otsikko 
huutaa: Eläkeläiset eivät väsy ei-
vätkä väisty, he käyvät netissä ja 
tanssivat iltapäivisin. Toinen lehti 
valittaa: vanhukset ovat yksinäisiä 
ja ahdistuvat. Tehkää jotakin!

Molemmat totta. Meitä on sekä 
että. Monet työikäiset sanovat: sit-
ten kun pääsen eläkkeelle teen sitä 
ja sitä. Ei se niin ole. Asiantuntijat 
ovat sitä mieltä, että ellei jo työi-
ässä ole ollut harrastuksia ja si-
dosryhmiä ja henkistä laaja-alai-
suutta, ei niitä enää eläkkeelläkään 
ilmaannu.  Henkinen aktiivisuus 
ja monipuolisuus kuusikymppise-
nä torjuu jopa dementiaakin, tutki-
mus väittää. Vanhempana ei enää 
jaksa haalia uusia sidosryhmiä ja 
harrastepiirejä. Niitä on oltava jo 
valmiina. Siitä on hyvä jatkaa.

Joulun alla tarkastettiin Helsin-
gin yliopistossa Olli Nummelan 
väitöskirja, jossa väittelijä selvit-
ti, että jos ikääntyvällä ihmisellä 
on sosiaalisia sidoksia, hän pysyy 
jopa terveempänäkin. Hän koros-
ti erityisesti ihmissuhteiden mer-
kitystä.

Koska aihe on ”ilmassa”, ajatte-
lin puuttua siihen nyt juhlavuoden 
kunniaksi tässä meidänkin lehdes-
sämme, koska olen kuullut monen 
espoolaisen sotaveteraanin sano-
van: ”En jaksa enää käydä mis-
sään, en tapaa enää ihmisiä.”

Siis, hyvät veteraanit: kotiin ei 
pidä jäädä vaivojaan suremaan, ei 
ainakaan joka ilta. Jos ei ennes-
tään kuulu mihinkään yhteisöön, 
kannattaa vielä iäkkäänäkin liittyä. 
Ihmisten tapaaminen ja eri tapah-
tumissa pistäytyminen virkistää 
mieltä, ja pientenkin ystäväryhmi-
en kokoontuminen kahville tai pe-
räti lounaalle ja yhteinen keskuste-
lu antavat virikkeitä ja katkaisevat 
yksinäisyyden tunnun.

Veteraanien maanantaiesitelmät 
vetävät jatkuvasti väkeä: kaikkien 
osallistujien puolesta kiitos ahke-
rille järjestäjille. Niitä on joka viik-
ko, ja aiheet ovat kiinnostavia. To-
sin naispuoliset veteraanit tuovat 

Veteraanit: Hakeutukaa
 sidosryhmiin!

joskus viestiä, että naisille anne-
taan yleiskeskustelun aikana niu-
kasti puheenvuoroja, ja jos anne-
taan, heidät yleensä keskeytetään 
nopeammin kuin miehet. Herää 
kysymys, minkä tähden keskuste-
luosuus järjestetään jos kaikki ha-
lukkaat – siis naiset – eivät saa tuo-
da esille mielipidettään! Itse käyn 
niissä aika harvoin, kun muuten-
kin tahtoo ohjelmaa kertyä viikon 
jokaiseksi päiväksi, ja joskus pi-
tää saada olla ihan yksinkin. Ja mi-
nulla on aivan ihana perhe, joka pi-
tää kovasti huolta minusta. Toivon 
hartaasti, että sinullakin, joka luet 
tätä, on sellainen. Em. väittelijä 
korosti, että perhekin on sidosryh-
mä, vieläpä erittäin tärkeä.

Seurakunnilla monenlaista 
toimintaa
Yksinäiseksi itsensä tunteva voi ha-
keutua esimerkiksi seurakunnan 
pariin. Sieltä löytyy monenlaisia 
keskustelupiirejä. Kun toissa kesä-
nä muutin aivan Soukan kappelin 
naapuriin, aloin heti käydä kappelin 
Kultavilja-kerhossa, jossa on aina 
niin mukavaa, että vain joku pakol-
linen este jättää viikkokäynnin vä-
liin. Tapaan siellä mielenkiintoisia 
ihmisiä, ja keskustelun aiheet, jot-
ka kerhon vetäjä diakonissa Pirjo 
Hagmark heittää meille, kun yhtei-
sen lounaan jälkeen kokoonnumme 
kabinettiin, ovat tätä päivää, siis hy-
vinkin ajankohtaisia, ja niistä syn-
tyy vilkas keskustelu. Lyhyt alku- 
ja loppuhartaus tai -rukous kuuluu 
asiaan ja tietysti veisaamme jonkin 
virren ja usein myös tuttuja maalli-
sia lauluja.

Sitä paitsi Pirjo puhuttelee meitä 
aina järkevästi ja asiallisesti eli ku-
ten aikuisia ihmisiä puhutellaan. 

Usein nimittäin ikäihmisten 
kanssa toimivat neuvojat, konsultit 
tai mitä he nyt milloinkin ovat, pu-
huttelevat vanhuksia kuten pieniä 
lapsia, mikä ei tietysti tunnu mu-
kavalta. HS:n Anna-Stina Nykä-
nenkin kirjoitti taannoin: ”Ikäih-
miset on opittava kohtaamaan niin 

ettei heitä ala paapoa.”
Ohjelma voi jonakin tiistaina 

poiketa kirkollisesta ja suuntau-
tua ulospäin. Näin kävi mm. erää-
nä tiistaina, kun järjestöpäällikkö 
Nanna Katavisto kävi kertomas-
sa  meille digikuvien keralla Alas-
kan koiravaljakkokilpailuista, jois-
sa hän oli ollut  vapaaehtoistyössä. 
Saimme seurata tuota tuhannen ki-
lometrin huippuvaativaa kisaa hal-
ki Alaskan vuorien ja järvien. Oli 
tosi mielenkiintoista.

Useilla meistä ikäihmisistä on 
varmasti oman työpaikan eläke-
läiskerho, jossa kannattaa käydä 
tapaamassa entisiä työtovereita ja 
osallistua kerhon järjestämiin teat-
teri-iltoihin tai konsertteihin.  On 
aina helpotus, jos joku taho hom-
maa liput valmiiksi.

Konserttilippuja lahjaksi
Perheeni kesken annamme usein 
konserttilippuja lahjaksi merkki-
päivinä. Me menemme sitten yh-
dessä koko perhe noihin tilaisuuk-
siin. Niinpä olen talven mittaan 
ollut sekä upean, vielä nuoren 
Pentti Hietasen erään maailman 

Anja Katavisto muistuttaa, että 
henkinen aktiivisuus torjuu demen-
tiaakin.
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kenties tunnetuimman kvartetin eli 
Manhattan Transferin konserteis-
sa Finlandia-talossa. Molemmista 
riitti muistelemista pitkäksi aikaa. 
Ja edessä on vielä maailmankuu-
lun Il Divon konsertti Hartwall 
Areenassa, jonne sain lipun joulu-
lahjaksi. 

Itsekin voi perustaa ryhmän. 
Veteraanien kylpylämatkojen seu-
rauksena olemme pienen Ege-
rin ryhmän kanssa kokoontuneet 
lounaille jo melkein viisi vuotta. 
Kiitos vaan Irma ja Arnold sekä 
Astrid ”uskollisuudesta”. Myös 
syksyisen Sárvárin kylpylämatkan 
merkeissä on ehditty jo pitää pari 
lounastapaamista. Varsinkin vete-
raaniystäviä on tosi mukava tava-
ta, sillä aika pitkälle intressit  ovat 
tässä iässä yhdenmukaisia. Tuol-
laisista seurusteluryhmistä palaan 
aina virkistyneenä kotiin. 

Näiden erilaisten aktiviteet-
tien luetteloon on vielä pakko li-
sätä Soukan palvelutalon askarte-
lukerho, missä loistavan ohjaajan 

Ulla Hukkasen johdolla tehdään 
hienoja asioita. Ullan kohdalla pi-
tää todella paikkansa vanha sanon-
ta: muut tekevät mitä osaavat, Ulla 
tekee mitä tahtoo. Ja me yritäm-
me Ullan mukana. Itse kävin ai-
koinani siellä kymmenen erilais-
ta kurssia, sitten pidin tauon ja nyt 
olen jälleen aloittanut, sillä pitkän 
pöydän ympärille kokoontuu joka 
kerta 15-20 vilkasta ja energis-
tä ikäihmistä, joilla ei ole peukalo 
keskellä kämmentä ja joilla on niin 
paljon mukavia harrastuksia, että 
niistä puhuminen kattaa keskus-
telun. Sairauksista siellä kuten ei 
missään muissakaan em. tilaisuuk-
sissa puhuta. Viimeksi keskustelin 
vieressäni istuneen Annelin kans-
sa hänen Veronan- matkastaan, 
jonka aikana hän oli mm. nähnyt 
Verdin Nabucco-oopperan kuu-
luisalla Veronan areenalla. Ei siis 
ihan turha matka!

Askartelun  jälkeen voi käydä 
nauttimassa Palvelutalon mauk-
kaan lounaan.

Kunnon ylläpitoa
Lopuksi ei saa unohtaa liikun-
taa. Voi liittyä johonkin seuraan, 
jos porukkameininki kiinnostaa 
enemmän. Kappelikerhokaverini 
Kauko on kertonut minulle, että 
hän käy voimistelemassa kaksi 
kertaa viikossa ja mukana on aina 
myös lehtemme päätoimittaja Nii-
lo. Ja kun lehtemme henkilöstös-
tä tuli puhe, niin myös toimitussih-
teerimme Marjatta on aktiivinen. 
Hänen harrastuksensa on tämän 
lehden toimittaminen,  lehteen kir-
joittaminen, konserteissa ja ooppe-
rassa käyminen. 

- ”Sillä lailla”-  muinoisen Tar-
vajärven sanaan. 

Itse käyn joka viikko tämän asu-
mani Veteraanitalon kuntosalissa 
ja uima-altaassa. Eikä rollaattori 
ole mikään este lenkkeilylle. Sa-
maa toivon teille lukijoillekin.

Anja Katavisto

Veteraanikeräys 11.11.2008 
Helsingin jäähallissa

Helsingin sotaveteraanit suorit-
tivat sotilaiden avulla veteraani-
keräyksen Helsingin jäähallissa 
11.11.2008 HIFK:n –  TPS:n vä-
lisen jääkiekko-ottelun yhteydes-
sä. Keräyksen tehostamiseksi en-
nen ottelun aloittamista Helsingin 
Sotaveteraanikuoron kahdeksik-
ko lauloi Maamme laulun ensim-
mäisen säkeistön saaden runsaat 
aplodit. Sen jälkeen piirin liikun-
tatoimikunnan puheenjohtaja Väi-
nö Rantio käveli kahden sotilaan 
välissä kisan aloituskuviolle ja pu-
dotti aloituskiekon saaden samoin 
täydeltä katsomolta suuret tapu-
tukset sekä aloituskiekon muistok-
si. 
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Tapiolalainen veteraani Leo Tont-
tila sopii hyväksi esimerkiksi fyy-
sisen kunnon omaehtoisesta yllä-
pidosta. Jo lähes parikymmentä 
vuotta hän on aloittanut päivänsä 
kotivoimistelulla. 

- Siitä on tullut sellainen 
tapa,että joskus olen palannut vie-
lä ulko-ovelta takaisin, jos voimis-
telu jostain syystä on unohtunut. 
Muuten päivä olisi ollut pilalla.

Virike voimisteluun tuli lääkä-
riltä.

- Minulla oli jokin jalkavaiva. 
Sitä hoitava lääkäri sanoi, että nyt 
on syytä jalkaa ja muitakin lihak-
sia kuntouttaa voimistelulla. Pi-
tihän lääkäriä totella. Kehitin itse 
sellaisen puolen tunnin aamuvoi-
mistelun, joka soplii juuri minulle. 
Koukistan jalkoja ja nousen var-
paille. Otan painot molempiin kä-
siin, nostan ne ylös, ojennan sivul-
le ja eteen. Asetan kädet olkapäille 
ja teen pyörittelyliikkeitä. Sit-
ten kierrän ylävartaloa kumpaan-
kin suuntaan. Selkänivelten liik-
kuvuuden säilyttämiseksi taivutan 
ylävartaloa eteen ja pyrin saamaan 
sormenpäät lattiaan. Välillä ravis-
telen lihaksia rennoiksi.

Voimistelun jälkeen olo tuntuu 
kevyeltä ja mieli hyvältä.

- Liikkeitä ei pidä tehdä rehkien, 
vaan omat rajat tuntien. Silloin tu-
lee nautinnollinen hyvän olon tun-
ne. 

Leo Tonttila on havainnut myös 
kävelyn erinomaiseksi kunnon yl-
läpitäjäksi. 

- Kävely on oikein terveyden 
lähde. Siitä saa kaksinkertaisen 
ilon, jos kumppanina on vielä hyvä 
kaveri.

Niilo Ihamäki

Aamujumppa 
 pitää 
 kunnossa

Kuvat: Niilo Ihamäki
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Kansanedustaja Eero Akaan-
Penttilä piti juhlapuheen Es-
poon Sotaveteraanikuoron kon-
sertissa 19.10.08. Julkaisemme 
puheesta tiivistelmän.

Zacharias Topeliuksen kir-
jassa Maamme kirja  alkulehdillä 
poika kysyy äidiltään: ”Onko kaik-
ki tämä maa niin kaunis kuin silmä 
näkee meidän isänmaatamme?”

Äiti vastaa: ”Istu tähän vieree-
ni niin sanon sen sinulle. Kaikki 
tämä maa, jonka tästä näet ja pal-
jon sen lisäksi on Suomen maa-
ta. Ennen isääsi asui tässä maassa 
isäsi isä. Ennen häntä asuivat tääl-
lä hänen isänsä ja esi-isänsä. Tämä 
sama maa oli isillemme hyvin ra-
kas, jopa niin rakas, että he uhra-
sivat sen hyväksi elämänsä ja par-
haat voimat, ajallisen onnensa ja 
vieläpä sydänverensä ja henken-
sä. Meidän tulee siis aina olla isil-
lemme kiitolliset ja pitää heidän 
muistoansa kunniassa. Meidän tu-
lee kunnioittaa heitä niin kuin isää 
ja äitiä, jotta me menestyisimme 
ja kauan eläisimme siinä maassa, 
jonka Jumala on meille antanut”. 

Näin siis Zacharias Topelius. 
Saattaako sen selkeämmin kuva-
ta, mistä isänmaa-käsitteessä on 
kysymys? Vaikuttavan tekstin li-
säksi minusta erityisen huomi-
onarvoista on, että ensimmäinen 
suomenkielinen painos Maamme 
kirjaa ilmestyi Topeliuksen kuole-

EERO AKAAN-PENTTILä:

Veteraanit ovat täyttäneet 
Mannerheimin päiväkäskyn

man jälkeen 1899, vaikka Topelius 
kirjoitti näistä asioista jo 1840-lu-
vulla. Siis selkeää suomea, selkeää 
totuutta, selkeää realismia ja ihail-
tavaa viisautta. Enemmän kuin pu-
huttelevaa tekstiä myös kaiken vii-
me aikoina tapahtuneen keskellä.

Te kunnioitettavat sotaveteraa-
nit täytitte tätä tehtävää omalla 
vuorollanne ja ajassanne niin, että 
Mannerheim päiväkäskyssään 
31.12.1944 asetti teille velvoitta-
van tehtävän: ”Teidän asianne on 
kaikkialla maassamme ylläpitää 
sitä keskinäisen luottamuksen ja 
toveruuden henkeä, minkä sodan 
yhteiset koettelemukset ovat luo-
neet, sekä ympäristöönne kasvat-
taa uskoa ja luottamusta tulevai-
suuteen.” Näin siis Mannerheim 

päiväkäskyssään. Omasta puo-
lestani katson, että te olette vete-
raanisukupolvena Mannerheimin 
päiväkäskyn täyttäneet enemmän 
kuin hyvin. Ensin omassa siviili-
elämässä ja nyt myös veteraani-
työssä 1980-luvulta eteenpäin ja 
perinteen siirrossa. Haaste on siis 
nykypolvella ja nykynuorisolla.

Kuorotyöhön liittyvät tausta-
asiat kuten harjoittelut, matkat, 
yhdessäolo ja sitä kautta elämän-
asioiden pohdiskelu ovat hitsan-
neet miehistä hienon joukon. Ja 
kaiken takana on varmasti jokai-
sella mielessä se, että laululla he 
pystyvät ainakin niille, jotka alt-
tiina kuuntelevat, kertomaan kan-
samme vaikeista kohtalonajoista ja 
auttamaan siis perinteensiirrossa 
nuoremmille ikäluokille. Kuoro-
jen toiminta on ollut hienoa ja niitä 
on ollut ilo kuunnella sekä iloisten 
sotalaulujen puitteissa jatkosodan 
ajalta että vakavampien teemojen 
ympärillä koskien talvisota-aikoja. 
Ehkä kaikki kilpistyy hienosti Ve-
teraanin iltahuutoon, jossa Kaler-
vo Hämäläisen sanat osuvat edel-
leen kohdalleen niin, että kyynel 
silmäkulmassa ja palaa nieleskel-
len kuuntelen. Ja ikään kuin huip-
puna sen kertosäkeessä muistetaan 
myös, että ”hoivatkaa, kohta pois-
sa on veljet” ja samalla pyydetään, 
että ”himmetä ei muistot koskaan 
saa”.

Espoon sotaveteraanikuoron 
konsertti päättyi Veteraanin il-
tahuutoon. 

Muutama kuuntelija nousi 
ylös ja kuunteli laulua seisten. 
Musiikkieverstiluutnantti Arvo 
Kuikka, pitäisikö laulu todella-
kin kuunnella seisomaan nous-
ten?

Pikapuhelu
- Ei! Veteraanin iltahuudolla ei ole 
sitä statusta, joka on Maamme-lau-
lulla.

Itsekin olen nähnyt joidenkin 
nousevan aktiivisesti ylös ja näin 
osoittavan kunnioitustaan laulul-
le ja veteraaneille. Istumaan jää-
neet tuntuvat vaivautuneilta ja 
ehkä miettivät, mikä olisi oikea 
tapa. Juhlan kuuluttajan olisi syy-
tä sanoa, että kuuntelemme laulun 
istuen. Puolustusvoimain 90-vuo-
tisjuhlassa Porilaisten marssikin 
kuunneltiin näin.

Miten maakuntalauluja pitäisi 
kuunnella?

- Jos yleisö laulaa, niin silloin nous-
taan, mutta jos ne kuullaan konsert-
tiesityksenä, kuunnellaan istuen. 
Näin niitä harvoin esitetään. 

Ovatko nämä tärkeitä asioita?

- Ne kuuluvat hyvään tapakulttuu-
riin. Juhlan kuuluttajan olisi hyvä 
antaa niistä ohjeet. Näin yleisö 
osaa käyttäytyä yhtenäisesti.

 Niilo Ihamäki
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Lepovuorossa olleet Er.P 21:n 
KKK:n miehet olivat lämmittä-
neet Tervajoen lähistöllä erään ta-
lon saunan, johon minullakin oli 
onni päästä mukaan pitkästä aikaa. 
Iloni loppui alkuunsa, kun lähetti, 
stm Ainasoja tuli rymisten sisään 
ja pyysi minua saapumaan kiirees-
ti pataljoonan esikuntaan.

Esikunnasta sain tehtävän. Piti 
lähteä välittömästi kymmenen he-
vosajoneuvon kolonnan kanssa 
Ravansaareen pelastamaan siel-
lä hädässä olevia joukkojamme ja 
viemään sinne kuorman ammusten 
nalleja. Vähäisten ohjeiden lisäk-
si sain haltuuni konepistoolin, jota 
silloin pidettiin aarteena.

Lähdimme matkalle viivyttele-
mättä. Tie kulki rannikolle metsi-
kön läpi. Kohta venäläinen tykistö 
alkoi tulittaa kulkemaamme tietä ja 
ammukset seurasivat etenemistäm-
me. Onneksi ne putoilivat n. 200 
metrin päähän. Jäälle päästyämme 
huomasimme, kuinka Viipurissa 
palavien talojen loimu valaisi jään, 
jota kuljimme. Myös taivas oli va-
laistu ja tulipalojen sekä valonheit-
täjien värittämällä pilvitaivaalla 
näimme jälleen tuon ikuisesti kiro-
tun tulenjohtokoneen. Olin ensim-
mäisessä reessä. Jonkin matkaa 
ajettuamme huomasin kauhukseni, 
että takanamme oli vain kaksi he-
vosta. Pyörsimme ympäri ja ’pet-
tureitten’ perään, jotka tavoitimme 
vasta tukikohdastamme.

Täällä selvisi, että kolonnassa 
oli miehiä, jotka edellisenä yönä 
olivat yrittäneet päästä Ravansaa-
reen n. 100 hevosajoneuvon kolon-
nan kanssa. Heidät oli lyöty takai-

YRJÖ  GRANLUND

Tehtävä Ravansaaressa
maaliskuussa 1940
Talvisodassa luontoäitikin näytti hylänneen meidät. Viikkokausia 
kestäneiden kovien pakkasten aikana venäläinen tulenjohtokone 
pystyi kuun ja kirkkaiden tähtien avulla näkemään korsuista ja tel-
toista nousevat savut ja ohjaamaan tykistötulensa määrättyihin koh-
teisiinsa tuhoisasti.
Pitkän odotuksen jälkeen saimme kuitenkin 7.3.40 Viipurinlahdella 
yllemme paksun ja pehmeän pilvikerroksen suojaksemme. Pilvinen 
sää laukaisi miesten hermopaineet ihmeellisesti.

sin, kun hyökkäysvaunut kiersivät 
koko Revonsaarta. Nyt kerrottiin 
niistä yhden vaipuneen pohjaan, 
joten yhteys mantereeseen oli taas 
selvä. Hermopaine oli näille mie-
hille liian suuri kestettäväksi.

Asiasta neuvoteltiin korkeam-
missa portaissa ja pian olimme 
valmiit lähtemään matkalle uu-
delleen, tällä kertaa eri tietä. Sain 
määräyksen käydä matkan varrel-
la olevassa alalohkon esikunnassa 
ottamassa lähempiä ohjeita. Kap-
teeni, joka selosti matkamme yk-
sityiskohtia, tähdensi sen tärkeyt-
tä ”suorittaa matka loppuun asti”. 
Vakuutin kapteenille, että asia hoi-
detaan nyt paremmalla systeemil-
lä ja kerroin, että kolonnan viimei-
senä ajaa pelkäämätön mies, joka 
ampuu takaisin yrittävät hevoset ja 
miehet. Näin olin todella sopinut 
miesten kanssa, puoliksi leikilläni, 
puoliksi tosissani. Tämä rohkeaksi 
todettu mies oli Iistä kotoisin oleva 
Välikangas-niminen isäntämies.

”Tärähtänyt” juoksi vastaan
Esikunnasta sain oppaakseni reip-
paasti käyttäytyvän ratsulähetin, 
joka taitavasti edellä ratsastaen 
kierteli  jäässä olevat ammusten jät-
tämät avannot. Yöelämä oli vilkas-
ta. Jonkin aikaa ajettuamme vas-
taan tuli puolijuosten konekiväärin 
varsinaista olkapäällään kantava 
sotilas. Pysäytin miehen ja kysyin, 
mihin on matka. Huomasin oitis, 
että mies oli ’tärähtänyt’. Mitään 
järjellistä hän ei pystynyt sano-
maan, hoki vain ”Kaikki on lyöty, 
kaikki on lyöty” ja jatkoi matkaan-
sa mantereelle päin. Tapasimme 

myös poikkisuuntaan kulkevan 
yksinäisen hevosen, tyhjä parireki 
perässään. Juoksin hevosen kiinni 
ja hyväksyimme kopukan kolon-
namme jäseneksi.

Oppaastamme oli meille suu-
ri apu, hän tunsi miehitystilanteet 
ja hänen ansiostaan pääsimme saa-
relle vahingoitta, vaikka kolonnan 
jälkipää sai lähelleen melkoisen 
kuulasuihkun.

Ravansaaren joukkojen esikunta 
sijaitsi rautabetonista rakennetus-
sa, kasematiksi kutsutussa ammus-
kellarissa, johon oppaani minut 
johdatti. Pataljoonan komentaja 
luutnantti S.O.Lindgren otti mi-
nut sydämellisen riehakkaasti vas-
taan, sulki syliinsä ja sanoi: ”Suo-
malainen sotilas ei jätä aseveljeään 
koskaan pulaan.”

Öljylamppujen ja kynttilöiden 
hämärässä valossa vallitseva näky 
oli masentava. Väsyneitä sotilaita 
näin kaikkialla istuvan, nuokkuvan 
ja nukkuvan mantteli yllä ja kivää-
ri kourassa. Tuskin olin ehtinyt 
juoda isäntien tarjoaman mukilli-
sen kahvia, kun tuli hälytys. Ää-
nettöminä, tottuneesti ja nopeasti 
nuo parroittuneet sotilaat syöksyi-
vät kivääreineen kasematin rautai-
sesta, salamatyylisestä ovesta ulos. 
Raudanlujat kasvojen ilmeet herät-
tivät luottamusta.

Yrjö Granlund palveli rakuunana 
Lappeenrannassa 1937-38. 15 kuu-
kauden ratsuväkikoulutus antoi hy-
vät valmiudet sodan ajan jalkaväki-
sotilaalle.
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Venäläiset hyökkäsivät raivoi-
sasti yön pimeydessä tarkoitukse-
na vallata kasematti. Sillä erää se 
ei onnistunut. Saimme yhden haa-
voittuneen vangin. Metelin aikana 
näin lähelläni pitkän miehen hah-
mon nousevan pystyyn ja hajarei-
sin heittävän käsikranaatteja vihol-
lisen puolelle sekä voimakkaalla 
äänellään rohkaisevan miehiään: 
”Näyttäkää niille perkeleille, että 
tätä maata ei niin vain valloiteta.” 
Hän oli luutnantti S.O. Lindgren.

Esimerkillistä rohkeutta
Esimerkillinen rohkeus vaikutti 
meihin sytyttävästi! Tajusin, että 
jos rintamassa on yksi raudanlu-
ja mies, se on ryhmän, joukku-
een ehkä koko komppanian – jopa 
koko rintaman pelastus!

Ravansaaren taistelut jatkuivat 
kovina koko yön ja seuraavan päi-
vän iltaan asti, jolloin saaresta luo-
vuttiin. Pimeän tultua joukkomme 
valmistui vetäytymään  mantereel-
le. Venäläiset tiesivät sen ja ampui-
vat taivaalle erittäin kirkkaan valo-
pallon, joka valaisi asemamme, ja 

ryhtyivät hurjaan takaa-ajoon kai-
killa aseilla. Pelon ja pakokauhun 
siivittäminä joukkomme pakeni 
rannikkoa kohden ja Tervajoen lä-
himaasto nielaisi joukot mustaan 
yöhönsä. Oma kolonnani oli ka-
donnut johonkin. Nukuin rättivä-
syneenä jonkin tunnin mökin latti-
alla aamuun asti.

Vonkuran hovi
Aamulla lähetti kutsui kaikkia 
joukkueenjohtajia saapumaan heti 
Vonkuran hoviin. Ilmoittauduin ltn 
Lindgrenille: ”Oma tehtäväni on 
päättynyt enkä tiedä, missä yksik-
köni on.” Hän sanoi: ”Te seuraat-
te aina minua”, niinpä minä sain 
kunnian mennä hovin saliin, jossa 
Ravansaaressa taistelleiden jouk-
kojen upseerit kokoontuivat par-
haillaan pitkän pöydän ympärille 
sotaneuvotteluun. Heitä oli n. 20.

Tilanne oli kriittinen. Venäläi-
set luotisuihkut pyyhkivät jo Von-
kuran navetan seiniä. Pataljoonan 
komentaja S.O.Lindgren piti up-
seereilleen nopean tilannekatsauk-
sen, kiitti heitä hyvistä suorituk-

sista ja haukkui pataluhaksi heikot 
tapaukset. ”Herrat upseerit! Jos 
isänmaa on teille rakas, te ette saa 
ettekä voi lannistua, jokaisen on 
hoidettava omat tehtävänsä kunni-
alla loppuun asti.”

Puhuttelun aikana tuli komen-
tajan luo yhtämittaa yksikköjen 
taistelulähettejä kysymään, mitä 
tehdään, kun venäläiset ovat pu-
reutuneet jo rannikolle eikä ole 
konekiväärejä eikä ammuksia? 
Komentaja improvisoi nopeasti 
puolustuksen uudelleen. Saatuaan 
kuulla, että  siellä ja siellä on ko-
nekiväärejä ja ammuksia yms. hän 
kirjoitti kuitin, kehotti lainaamaan 
aseet ja jättämään lainauskuitin ti-
lalle. Näin puolustus saatiin nope-
asti jälleen kuntoon.

Ihailin kovasti näiden nuorten 
upseerien kykyä, taitoa ja tahtoa. 
He kantoivat myös vastuun nuor-
ten sotilaiden elämästä. Virhelas-
kennasta voi saada tunnonvaivat 
palkakseen koko elämänsä ajaksi. 
Ja kuitenkin – isänmaa ja itsenäi-
syys vaatii aina uhrinsa.

Näiden 2-3 vuorokauden aikana 
S.O. Lindgrenin seurassa opin pal-
jon ja  vanhenin nopeasti. Jossakin 
vaiheessa hän ylensi minut kersan-
tiksi ja käski minun ilmoittaa siitä 
omalle päällikölleni ltn Talvingol-
le. En kuitenkaan voinut sitä teh-
dä, se olisi ollut minulle liian hä-
peällistä – ylentää nyt itse itsensä 
– ja kunnia pois.

Talvisodasta palattuani huoma-
sin menettäneeni muistini jokseen-
kin kokonaan ja pääni oli täynnä 
tykkien jyskettä. Molemmat pa-
lautuivat ja paranivat muutamas-
sa kuukaudessa, mutta Ravansaa-
ressa ilmanpaine vioitti korvassani 
olevaa simpukkaa, joka ei parane 
koskaan. Selvisin sieltä kuitenkin 
hengissä. Ilman ylennyksiä ja kun-
niamerkkejä.

Ravansaari oli pieni saari Uuraansalmen vierellä. Saari oli Viipurin kaupun-
gin aluetta ja siellä oli ennen sotia runsaasti vakinaisia asukkaita.

O i k a i s u 

Lehtemme viime numeros-
sa kerrottiin virheellisesti, että 
Espoon Sotaveteraanit ry:n 
50-vuotisjuhlien päätapahtuma 
on 20.9.09. Oikea päivä on kui-
tenkin 24.9.09. Sitä edeltävät 
muut tapahtumat olivat lehdes-
sämme oikein.
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Pohjois-Haagassa asuessamme 
tuli perheellemme tarve muut-
taa uuteen asuntoon. Puolisoni si-
sar asui Tapiolassa, samoin velje-
ni ja me halusimme päästä lähelle 
sukulaisiamme. Sopivan asunnon 
löytäminen ei ollut helppoa. Mut-
ta eräänä päivänä, kun olimme jo 
väsyneitä turhista käynneistä va-
paiden huoneistojen katsomises-
ta ja vaimoni halusi lähteä kotiin, 
sanoin, että mentäisiin katsomaan 
vielä yhtä paikkaa Tapiolan Har-
juviidassa. Siellä vapaana olevaan 
huoneistoon ihastuimme ja pää-
timme ostaa sen.

Uudessa huoneistossamme teh-
tiin pieni korjausremontti ja muu-
timme asumaan sinne syksyllä 
1985. 

Silloin alkoi sopeutuminen ta-
piolalaiseksi. Olin ollut Helsingis-
sä sotaveteraanien jäsenenä ja niin 
hakeuduin Tapiolan sotaveteraani-
en joukkoon. Heti seuraavan vuo-
den alussa löysin voimisteluryh-
män Tapiolan Palvelutalon tiloista. 
Siellä olen käynyt jatkuvasti kek-
si kertaa viikossa ylläpitämäs-
sä fyysistä kuntoani. Mutta ehkä 
henkinen kuntoutuminen hyvien 
kavereiden joukossa on ollut voi-

Tapiolassa on 
hyvä asua ja 

toimia

makkaampi tilaisuuteen lähtemi-
sen virikkeenä. Siellä on syntynyt 
henkilökohtaisia ystävyyssiteitä.

Sotaveteraanien esitelmätilai-
suuksissa eivät ehkä henkilökoh-
taiset kontaktit ole merkittäviä. 
Sen sijaan voimakas yhteenkuulu-
misen ilmapiiri on vallitsevana ja 
voimaa tuleviin päiviin antavana. 
Kavereiden keskinäiset ystävyys-
suhteet ovat lisääntyneet ja vahvis-
tunet sotaveteraanien kotimaisilla 
retkillä ja erityisesti Viron Haaps-
alussa vietetyllä kuntoutusviikolla. 
Tähän kuuluvat myös Kaunialassa 
vietetyt kuntoutusjaksot.

Kotiutumista Tapiolaan ja ys-
täväpiiriin on edistänyt seurakun-
nassa toimiva Ikämieskerho. Siellä 
olen joutunut esittämään muistel-
miani omasta elämästäni ja tietoja-
ni sukulaiskansoistamme.

Viihtymistä täällä ovat auttaneet 
saman talon muut asukkaat. Alku-
aikoina eräistä heistä muodostui 
hyvin läheisiä naapureita, mutta va-
litettavasti jotkut ovat muuttaneet 
talosta. Pihalla oleva maapala on 
antanut askartelutyydytystä minul-
le, entiselle puutarhaharrastelijalle.

Kotiutumisen on tehnyt hel-
poksi asuintaloa ympäröivä luon-
to, joka näkyy ikkunoista. Puiden 
lisäksi luonnossa on eläimiä: jä-
nikset ja fasaanit kävelevät ympä-
ristössä, oravat kiipeilevät puissa, 
pikkulinnut lentelevät ilmassa ja 
joutsenet pesivät ja asustavat  Ot-
solahdella.

Kaikki tämä on antanut voimia. 
Toivon, että saan vielä useita vuo-
sia iloita Tapiolassa olosta.

Uljas Marttinen.

Asuntosäätiön Tapiola Tänään -leh-
den logona oli ”taskumatteina” 
tunnettujen tornitalojen profiilit.
Lehti muuttui myöhemmin Länsi-
väyläksi, jonka päätoimittajana oli 
pitkään Uolevi Itkonen

Uljas Marttinen täyttää heinäkuus-
sa 100 vuotta.

Tapiolan keskustan iltatunnelmaa.
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Ikäihmisten elämänlaadun paran-
taminen edellyttää laaja-alaista po-
litiikkaa, totesi Vanhus- ja lähim-
mäispalvelun liiton puheenjohtaja, 
professori Vappu Taipale maa-
nantaiesitelmässään 19.1. Hyvään 
strategiaan kuuluisi työuran piden-
täminen, josta seuraisi eläkkeiden 
tason nousu. Itsenäisen suoriutu-
misen tukea pitäisi lisätä ja palve-
luihin saada innovatiivisia uudis-
tuksia. –NI

Espoon Sotaveteraanit ry
TALVISODAN PääTTYMISEN

MUISTOTILISUUDET
perjantaina maaliskuun 13.päivänä 2009

klo 09.00
LIPUNNOSTO

Espoon Kulttuurikeskus

klo 10.00
KUNNIAKäYNTI

Sankarihaudoilla Espoon Tuomiokirkolla

klo 18.00
MUISTOJUHLA
Tapiolan kirkossa

Puhe, Kenraalimajuri Hannu Sirkiö
TUMMA PUKU

TAMMENLEHVä, ISOT KUNNIAMERKIT
TERVETULOA

Mikä on Suomen ikäihmisten tilan-
ne
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Oli kulunut pari päivää iloisista 
lakkiaisista, kun 2.6.39 olin mat-
kalla armeijaan Terijoelle. Näin 
alkavat Lenno Järven muistel-
mat sotapalveluksesta, joka al-
koi talvisodan kynnyksellä jää-
käripataljoonan alokkaana ja 
päättyi luutnanttina jatkosodan 
joukkueenjohtajana.
Muistelmissa kuvataan lyhyttä 
rauhan aikaa Kannaksella ke-
sällä 1939, talvi- ja jatkosodan 
taisteluja, kirjoittajan haavoit-
tumista, sotasairaalan arkea, 
miesten mielialoja ja sodan jäl-
keistä kotiin pääsyä epävarmoi-
hin oloihin.
Kuvaukset perustuvat sodan 
ajan autenttisiin muistiinpanoi-
hin, piirroksiin ja valokuviin.

Kirjoitin nämä muistelmat lä-
hinnä omaisia varten, mutta olen 
niitä antanut myös joillekin tutuil-
le, Lenno Järvi kertoo.

125-sivuisia muistelmia on mo-
nistettu muutamia kymmeniä si-
doksia.

Lenno Järven muistelmat anta-
vat elävän kuvan sodan ajan olois-
ta ja ovat esimerkkinä veteraanien 
kokemuksien tallentamisesta.

Näytteeksi kuvaus talvisodan 
syttymisestä marraskuussa 1939:
Moskovan neuvottelujen alettua 
pataljoonassa tapahtui suuria muu-
toksia. Muutoin eivät neuvottelut 
meitä koskeneet. Etupäässä ker-
rottiin erilaisia vitsejä tilanteesta. 
Niinpä tapahtumat otettiin kevyesti 
hauskana muutoksena arkeen. Nyt 
jokainen sai tuntolevyn kaulaansa. 
Se varsinkin tuntui jännittävältä. 
Ylimääräiset varusteet koottiin ja 
vietiin varastoon. Kaikille jaettiin 
ylimääräiset tuliannokset. Tähän 
liittyi myös pataljoonan uudelleen-
järjestely. Esikuntakomppaniaan 
muodostettiin niin sanottu tiedus-
telujoukkue. Se on ollut esikuvana 
myöhemmälle jääkärijoukkueelle.

Miehet tulivat eri yksiköistä. 
Viestistä tulivat titarit Luomi ja 
Ståhl.  Joukkueeseen valittiin myös 

Lenno Järvi 
talletti sotakokemuksensa

kaksi Terijoen venäläistä Posheho-
now ja Sidorow. Heidän tehtäviin-
sä kuului neuvostoradionkuuntelu. 
Johtajaksemme tuli kersantti Nord-
lund. Mukava mies. Meitä tavalli-
sia kiväärimiehiä, joihin minäkin 
kuuluin, oli muutama, samoin pio-
neereja. Myöhemmin saimme jouk-
koomme lisää reserviläisiä. 

Asuimme toistaiseksi kasar-
meilla. Päivittäin pyöräilimme 
ympäristössä tutustuen teihin, pol-
kuihin ja erityisiin maastokohtiin. 
Rakensimme viestinsieppauste-
lineitä ja tutustuimme viestivaat-
teen käyttöön. Olivat ensimmäi-
sen maailmansodan peruja. Iltaisin 
harjoittelimme vilkun käyttöä ja 
viestimiehet titaamista.

Rajalla vartiotehtävissä olleet 
kertoivat, kuinka venäläiset pitivät 
taisteluharjoituksia. Uraata huu-
taen he ryntäsivät aivan Rajajoen 
rantaan. Siinä he pysähtyivät. Me-
rellä harjoitteli laivasto. Pienim-
mät alukset tulivat aivan merira-
jan tuntumaan. Laivaston tykit ja 
Kronstadtin patterit (lähinnä niistä 
oli Todtleben) ampuivat niin, että 
kasarmin ikkunat helisivät ja yöl-
lä valonheittimien kiilat pyyhkivät 
rantoja.

Meidän itsetuntoamme vahvis-
ti, kun pataljoonaan ilmestyi kaksi 
Wickers-panssarivaunua. Niillä to-
sin ei  ollut omaa aseistusta vaan 
ne vetivät kahta Boforsin panssa-
rintorjuntatykkiä.

”Nyt syttyy sota!”
26.11. kuultiin joistakin Mainilan 
laukauksista. Naureskelimme hu-
huille. Pataljoonalla oli siellä var-
tiopaikat, vaan ei tykistöä. Mah-
doton juttu. 29.11. illalla Sidorow  
ryntäsi huoneestaan: ”Nyt syt-
tyy sota. Molotow sanoi radiossa, 
että he panevat sarvilakit päähänsä 
ja antavat opetuksen!” Vastasim-
me naurulla. Seuraavana aamuna 
(30.11.) meistä muutama lähti hie-
man vaille kello seitsemää terveys-
tarkastukseen sairaalaan. Puolessa 
välissä alkoivat Kronstadtin tykit 
paukkua ja  kranaatit vonkua yl-

lämme. ”Tämä on liikaa”, sanoim-
me. Kranaatit räjähtelivät aseman 
suunnalla ja varuskunta-alueella. 
”Tämähän on sotaa”, oivalsimme. 
Juoksimme majapaikalle ja huu-
simme: ”Sota on syttynyt!” Saim-
me vastaan naurun remahduksen. 
”Siellä vain pioneerit räjäyttele-
vät,” sanoivat. He tulivat kuiten-
kin ovelle. ”On se sotaa”, sanoivat 
kasvot totisina.

Sota syttyy yllättäen
Olimme varautuneet sotaan, vaik-
ka se tuntui epätodelliselta. Ajatte-
limme kaiken paukkeen ja uhitte-
lun olevan pelottelua. Näin lienee 
myös ajatellut siviiliväestö, joka 
oli hiljalleen palannut takaisin en-
tisille asuinsijoille. Todellinen ti-
lanne toi siis monia ongelmia vas-
tuussa oleville henkilöille. 

Me olimme Heinin huvilassa 
ja odotimme käskyjä. Ennen pit-
kää saapui kersantti Nordlund ma-
japaikkaamme. Ei hänelläkään ol-
lut tietoa siitä, miten pitäisi toimia. 
Hän käski minut mukaansa esikun-
taan selvittämään tilannetta.

Olimme vielä tottumattomia tyk-
kituleen. Matkalla esikuntaan me-
nimme maihin aina, kun kranaatti 
tuntui tulevan lähelle; siis yhtä mit-
taa. Jäin ulos, kun Nordlund meni 
sisälle esikuntarakennukseen. Pa-
lasimme samalla tavalla majapaik-

Lenno Järvi (oikealla) palveluska-
vereineen lokakuussa 1939.
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kaamme. Hänellä oli tehtävä paril-
le miehelle; heidän pitäisi mennä 
tutkimaan tilannetta Haukijärven 
maastoon. Täältä oli lyhin matka 
rajalle Haapalan  kylään.

Partio palasi parin tunnin kulut-
tua ja kertoi nähneensä venäläisen 
ratsupartion Haukijärven maastos-
sa. Heitä harmitti se, että eivät saa-
neet ampua vaan ainoastaan tode-
ta ja tuoda tiedot siitä esikuntaan. 
Nyt Nordlund sanoi itse lähtevän-
sä tiedustamaan tilannetta. Me 
jäimme majapaikkaamme odot-
tamaan uusia käskyjä. Tykistötuli 
oli heikentynyt. Ylitsemme lensi-
vät pommikoneet rannikon suun-
nassa Viipuria kohti. Samaten ran-
nikkoa ampunut laivasto-osasto oli 
kulkenut Koivistoa kohti. Puolen 
päivän aikaan osasto palasi takai-
sin. Niiden tulituksiin yhtyivät taas 
Kronstadtin ja Yhinmäen (Krasna-
ja gorga) patterit. Kävimme välillä 
pihamaalla ja Antinkadun päässä, 
josta oli näköala merelle.

Päivä alkoi hämärtyä. Tulipalot 
ja savu loivat synkän tunnelman. 
Polttaminen ja hävittäminen oli 
kiellettyä, mutta tykkituli oli sytyt-
tänyt monta taloa tuleen. Tosin jäl-
keen päin kuulin, että entiset oppi-
laat olivat sytyttäneet yhteiskoulun 
palamaan. 

Osastoja marssi kylän lävit-
se Vammelsuuta kohti. Joku tut-
tu  marssija pysähtyi kohdallani. 
Hänellä oli taskut täynnä karkke-
ja. Syyllistyin ryöstöön ja otin vas-
taan kourallisen Fazerin parhaita! 
Venäläiset olivat jo tulleet kylään 
asti, Terijoen-ojan toiselle puolelle. 

Heitä vastassa oli oman komppa-
niamme miehiä. Päätin mennä hei-
tä tervehtimään. Oli pimeää, mutta 
tulipalot valaisivat. Niiden valos-
sa joku joen  toiselta puolen koet-
ti ampua minut. Katsoin parhaaksi 
palata takaisin paikkaamme. 

”Pois sieltä”
Pitkältä tuntuneen odotuksen jäl-
keen kersantti palasi. Iloksemme 
hän kertoi kuulumisia päivän ta-
pahtumista. Venäläiset olivat kär-
sineet huomattavia tappioita. He 
olivat menettäneet muun muassa 
useita panssareita. Mutta hänellä 
ei ollut meille toimintaohjeita. Is-
tuimme ja odotimme. Kävimme 
välillä pihamaalla kuuntelemas-
sa ja katselemassa, ettei meitä yl-
lätettäisi. Asemathan olivat aivan 
lähellä. Vihdoin Nordlund käski 
minun ajaa Käkösenpäähän patal-
joonan esikuntaan tiedustamaan 
tehtäviämme. Hyppäsin heti pyö-
rän selkään ja ajoin Käkösenpään 
koululle esikuntaan. Perillä astuin 

heti luokkahuoneeseen, löin kan-
tapäät yhteen ja pyysin ohjesään-
nön mukaan lupaa puhua. ”Mitä, 
oletteko vielä siellä,” huudahti ko-
mentaja, everstiluutnantti Karhu,  
”Pian pois sieltä!”

Löin kantapäät yhteen, kään-
nyin ja kiiruhdin ulos, heti pyö-
rän selkään ja kiivaasti ajamaan 
majapaikkaa kohti. Rantatiellä 
tuli vastaan pyöräryhmiä. Pimeäs-
sä en tuntenut heitä. Hengästynee-
nä nousin Antinkadun mäen. Ajoin 
Heinin talon pihamaalle. Katselin 
ympäristöä. Ketään ei näkynyt. 
Menin sisään, kiersin varmuuden 
vuoksi huoneet, myös yläkerran! 
Ei ketään! Palasin ulko-ovelle, 
avasin sen varovasti, katselin vielä 
pihamaalle, kun ei ketään näkynyt, 
hyppäsin jo pihamaalla pyörän sel-
kään ja tuuli kypärän rei’issä vin-
kuen ajoin mäkeä alas.

Terijoen suunnassa  marssi kap-
teeni Urgjanovin pataljoona ja 
rautatien suunnassa etenivät luut-
nantti Preobranskin panssarit.

Pääsin onnellisesti takaisin Kä-
kösenpäähän. Pataljoonan esikun-
ta oli muuttanut etäämmäs Har-
julaan, entisen Litorinameren 
korkealle rantatörmälle. Sieltä löy-
sin myös oman joukkueen. Oli jo 
myöhäinen ilta. Koetimme pystyt-
tää telttaa, kun meidät kutsuttiin 
miinoittamaan maantietä. Meil-
lä ei ollut sopivia työkaluja. Mo-
net, minä heidän joukossaan, hak-
kasivat kenttäkirveellään sopivia 
koloja jäätyneeseen tiehen. Kolot 
syntyivät, mutta kirveillä ei enää 
veistettäisi puuta. Puolenyön jäl-
keen saimme työn valmiiksi ja 
pääsimme levolle. Ensimmäinen 
sotapäivä, täynnä epätietoisuutta 
ja pelkoa, oli päättynyt.

Lenno Järvi piirsi sotapäiväkirjaansa tilanteita kuvaavia piirroksia.

Espoon Sotaveteraanit ry:n 50-vuotishistoriikki

ilmestyy syksyllä 2009. Historiikin toimittajana pyydän, että
jaostot ja kerhot ym. toimittavat allekirjoittaneelle kertomuksen toi-
minnastaan 2004-2008. 

Keskeisten tapahtumien lisäksi toivon kuvauksia myös pienis-
tä, poikkeuksellisista tapahtumista. 

Muutama valokuva mukaan! Kuvat palautetaan. 
Aineiston toivon saavani 25.2.09 mennessä.

Niilo Ihamäki
Mäntyviita l0 F / 02110 Espoo /  puh. 040 518 2193   
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JALKOJEN HOITOA

Jalkahoitola kaisa Järveläinen
 taavinkoti, nauhakuja 2, espoo

puh: (09) 4521005
 Jalkahoitola rebecca ortju

 merikartano, tyrskyvuori 6, espoo
puh: 050 328 45 66

KOTIKÄYNNIT
Jalkaterapeutti mervi klementti

puh: 040 8612543

FINNZYMES OY
www.finnzymes.fi

Tapiola, Kaupinkalliontie 10, 02100 Espoo
puh. (09) 816 5051, lipunmyynti (09) 816 57234.

www.espoo.fi/kulttuurikeskus

VARATTU
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Leppävaaran Uusi Apteekki
liikekeskus sello, 02600 espoo

puh. (09) 8492 550

avoinna: ma-pe 9.00 - 21.00
 la 9.00 - 18.00
 su 12.00 - 18.00

E.M. Pekkinen Oy
pl 36, 02921 espoo
puh. (09) 849 4070
www.empekkinen.fi 

Revontulen Fysioterapia
VeteraanikUntoUtUsta

revontulentie 8
02100 espoo

puh. (09) 455 3595

Fysikaalinen Hoitolaitos
Fysio-Masa  20 v

Fysioterapeutti Matti Turtiainen
sateenkaari 1 a, tapiola, 02100 espoo

puh. (09) 455 3138

Espoon Fysikaalinen 
Hoitolaitos

tapiolan keskustorni 5.krs
02100 espoo

puh. (09) 466 019

FYSIOTERAPIA 
ANN-BRITT RAJALA

espoonlahdenkuja 4
espoonlahden Uimahalli

02320 espoo
puh. (09) 802 2083

VARATTU

ESPOON 
SÄHKÖASENNUS KY

laaksolahdentie 29
02730 espoo

puh. (09) 595 756

Westendin 
Linja Oy

matinpurontie 7
02230 espoo

puh. (09) 867 6220

Fysikaalinen hoitolaitos 
MATIN KUNTO 

Fysioterapia, veteraanikuntoutus,
akupunktio

satukuja 1, matinkylä
puh. 0500-452165
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Juhannuksena 25.6.1942 luutnant-
ti Lauri Ohukainen (myöhem-
min Pekuri) päivysti Tiiksjärven 
kentällä Lentolaivue 24:n 3. len-
tueessa. Laivueen 2. lentue lento-
mestari Ilmari Juutilaisen joh-
dolla oli kiivaassa ilmataistelussa 
Sekehen–Seesjärven alueella klo 
13.15–13.45. Ilmataistelun alku-
vaiheessa Juutilainen pudotti kol-
me Hurricanea, kersantti Nils Ka-
tajainen pudotti yhden Hurricanen 
ja kersantti E. Vesa samoin yhden. 
Ohukaisen parvi liittyi taisteluun 
hälytyslentona klo 14.35. Ohukai-
sen kertomuksen mukaan taiste-
luun osallistui 15 neuvostoliitto-
laisten Hurricane- ja MiG-konetta. 
Hän pudotti kaksi vihollisen Hur-
ricanea, toisen niistä sen ahdistel-
lessa Anttilaa ja onnistuessa va-
hingoittamaan konetta niin, että 
Anttila joutui hyppäämään. Ohu-
kaisen taistelukertomuksen mu-
kaan Anttila pääsi irtautumaan 
rauhassa länteen. Tämän jälkeen 
Ohukainen sai kimppuunsa neljä 
viholliskonetta. Yksi onnistui am-
pumaan BW-372:n moottoriin ja 
istuimen selkäpanssariin. Mahdol-
lisesti myös vasen polttoainesäiliö 
sai osuman. Kone joka tapaukses-
sa syttyi palamaan, mistä todistee-
na on vasemman puolen rungon 
maalauksen pigmentin muuttumi-
nen osin ruskeaksi. Väistössä pala-
valla koneella Ohukainen onnistui 
ampumaan ahdistajaansa, joka syt-

KAI MEcKLIN

Brewsterin pitkä tie

tyi palamaan ja katosi savuten ete-
lään. Ohukaisen kertomuksen mu-
kaan moottorin sammuttua hänen 
valmistellessaan pakkolaskua pie-
nelle järvelle ampui toinen Hur-
ricane oikeankin polttoainesäili-
ön tuleen. Hän kertoi painaneensa 
BW:n kymmenen metrin korkeu-
desta 250 km/h nopeudella jär-
veen. Kone upposi. Pintaan pääs-
tyään Ohukainen alkoi patikoida 
ilman saappaitaan sukkasillaan 
kohti omia linjoja. 20 km:n käve-
lyn jälkeen hän pääsi kenttävarti-
oon Jolmajärveltä etelään.

Brewster suunniteltiin USA:ssa 
laivaston tukialushävittäjäksi. Se 
oli lajissaan ensimmäinen sisään 
vedettävällä laskutelineellä varus-
tettu kokometallinen yksitasoinen 
tukialushävittäjä USA:ssa. Lai-
vaston versio osoittautui kuitenkin 
panssaroinnista ja tukialusvarus-
teista johtuen raskaaksi ja kömpe-
löksi. Niinpä koneen myynti kevy-
empänä versiona oli mahdollista 
Suomeen. Käytännössä tehtaan ja 
USA:n laivaston välillä tehty jat-
kokauppa peruttiin ja (osin) val-
mistetut koneet sekä kokonaan 
uutta tuotantoa olevat myytiin 
Suomeen. Osin valmistetuissa ko-
neissa on selitys BW-372:n siivis-
sä Suomen maastomaalauksen alta 
paljastuneelle keltaiselle maalille. 
USA:n laivaston koneiden siiven 
tyvet maalattiin keltaisella havait-
tavuuden parantamiseksi tilantees-

sa, jos koneella jouduttaisiin teke-
mään pakkolasku mereen. 

USA:n väreissä Brewster osal-
listui vain yhteen ilmataisteluun, 
Midwayllä 1942. Tappio oli murs-
kaava ja koneet siirrettiin koulu-
tuskäyttöön. 

Talvisodan aikana Ilmavoimat 
hankki USA:sta 44 ”vanhentunut-
ta” Brewster Model B.239 hävit-
täjää. Koneet laivattiin laatikoissa 
Norjaan ja siirrettiin junakuljetuk-
sena Trolhättaniin Ruotsiin, mis-
sä ne koottiin ja koelennettiin. 
Ohukaisen kone BW-372 lennet-
tiin Suomeen ja luovutettiin LLv 
24:lle 18.6.1940.

Konetta lensi lentueen päällik-
könä ennen Ohukaista mm. ltn 
Ahola, ilmavoimien komenta-
jan kenraaliluutnantti Matti Aho-
lan isä. Ontajärven ilmataistelussa 
24.1.1942 kersantti Paavo Koske-
la teki BW-372:lla hurjan pudotuk-
sen. Hän lensi I-153 Tsaikan kans-
sa ”turnajaismaisen” törmäyksen 
pudottaen Tsaikan ja vaurioittaen 
oman oikean siipensä kärjen. Syy 
uhkarohkeaan hyökkäykseen oli 
ilmeisesti ammusten loppuminen. 

Myös Tsaikan ohjaaja yliluut-
nantti V. A. Kniznik kirjasi tara-
nin (törmäysvoiton). Tosin Kos-
kela pääsi laskuun Tiiksjärvelle, 
Tsaikka teki pakkolaskun.

Brewsterit palvelivat sodan lop-
puun saakka ja sodan loputtua nii-
tä oli käytössä vielä 7 kpl. Koneet 
poistettiin kuitenkin nopeasti, vii-
meinen 14.9.1948. Tiettävästi yksi 
Brewster oli Tampereella lasten 
leikkipuistossa kiipeilytelineenä 
1970-luvulla, minkä jälkeen se il-
meisesti romutettiin. Saman kohta-
lon kokivat USA:n laivaston, Ison 
Britannian, Hollannin, Belgian ja 
Australian ilmavoimien Brewste-
rit. Yhtään Brewsteria kaikkiaan 
yli 508:sta eri versioiksi valmiste-
tusta ei säilynyt. Ainoa museoitu 
Brewster-perheen kone oli pitkään 
Keski-Suomen Ilmailumuseos-
sa oleva kotimainen Puu-Brewster 
Humu.

1980-luvulla Brewster-lentäjä, 
hovioikeuden presidentti Heimo 
Lampi alkoi lämmittää ajatusta 
saada Brewster museoon. Suomes-
ta hankkeelle ei kuitenkaan löy-
tynyt rahoitusta ja hän kääntyi 
yhdysvaltalaisten puoleen. Siel-
tä löytyikin kiinnostusta ja han-
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ke käynnistyi. Asiakirja- ja arkis-
totutkimuksiin perustuen aluksi 
etsittiin BW-388:aa Suomenlah-
desta Seivästön alueelta. Kersant-
ti Jouko Lilja oli tehnyt koneella 
pakkolaskun mereen ilmataistelun 
lopuksi 4.5.1943. Konetta ei kui-
tenkaan löydetty ja katseet kään-
nettiin Pekurin BW-372:een. Hei-
mo Lammin kuoltua työtä jatkoi 
hänen tyttärensä Marja Lampi, 
aikaisemmin Dimitrev. Konetta et-
simässä samaan aikaan ilmeisesti 
oli myös muita ryhmiä. Lammen 
kanssa yhteistyössä toimi sukelta-
ja Timo Nyman ryhmineen. Ny-
man kertoo ryhmänsä löytäneen 
koneen lopulta Isosta Kolejärves-
tä 17.6.1998. Kone nostettiin elo-
kuussa 1998. Heti noston jälkeen 
ilmeni ongelmia. Nostoryhmän 
johtaja Prytkov pidätettiin ja kone 
ilmeisesti takavarikoitiin. Ennen 
pidätystään Prytkov irrotti konees-
ta moottorin ja upotti sen takaisin 
järveen. Tämän jälkeen tapahtu-
mat koneen ympärillä ovat julkis-
ten lähteiden valossa epäselviä. 
Venäjällä kone joka tapauksessa 
purettiin ja runko katkaistiin kah-
teen osaan kuljettamista varten. 
Tiettävästi kone siirrettiin AN-12-
kuljetuskoneella Irlantiin Shanno-
niin. Sieltä konetta tarjottiin Suo-
meen hintaan 10 miljoonaa euroa. 
Tämän jälkeen kone katosi jälleen 
julkisuudesta ja sitä kaupattiin eri 
välikäsien kautta. Lopulta sen kui-
tenkin sai USA:n laivaston ilmai-
lumuseo (National Museum of Na-
val Aviation) Pensacolassa. Tämä 
museo oli koneen etsinnän rahoit-
tajana alusta alkaen. Pensacolaan 
kone saapui 18.8.2004. 

Ilmavoimien komentajan, ken-
raaliluutnantti Heikki Lyytisen 
tehtyä koneesta virallisen pyyn-
nön loppukesästä 2007 alkoivat 
neuvottelut, joiden tuloksena kone 
saapui Keski-Suomen Ilmailumu-
seoon 20.2.2008 lainaksi 3½ vuo-
deksi. Sopimuksen mukaan kone 
restauroidaan vuoden kuluessa sii-
hen asuun missä se oli nostettaessa 
järvestä. Koneeseen kuulumaton 
materia, kuivuneet levät ja muta 
puhdistetaan, mutta taisteluvauriot 
säilytetään. Suurimpana yksittäi-
senä haasteena on katkaistun run-
gon liittäminen uudelleen yhteen. 
Muuten kone on säilynyt hämmäs-

tyttävän hyvin vetisessä haudas-
saan 56 vuotta. Museon näyttelyyn 
kone tulee ilmavoimien vuosipäi-
vänä 6.3.2009. Siihen saakka työn 
edistymistä voi seurata ikkunoiden 
läpi näyttelyhallista. 

Kulttuurijaosto 
tiedottaa

Maalis- ja huhtikuun 2009 oh-
jelmaa:

Torstai 05.03.09   klo 13.00   
Suomen Kansallismuseo
Suomen sodan 
200-vuotisjuhlanäyttely
Sotaveteraaneille ja lotille il-
mainen tutustuminen oppaan 
johdolla.
Enintään 25 osanottajaa.
Ilmoittautuminen: 
Anna-Liisa Laurila 
050-5637799.

Lauantai 21.03.09  klo 14.00    
Espoon  Kaupunginteatteri, Re-
vontulihalli
Mika Waltarin 
Myöhästynyt hääyö. 
Kotimaisen komedian helmi.
Hinta 22 eur. Ilmoittautuminen: 
Eeva Kalin 040-7568219
Viimeistään ma 16.02.09.

Torstai 16.04.09  klo 19.00
Konsertti Hämeenlinnan 
Verkatehtaalla
Sinfonia Lahti: 
musikaalien parhaita.
Mm. Cabaret, Evita, Ooppe-
ran kummitus, Les Miserables, 
MammaMia jne.
Hinta 56 eur. johon sisältyy
bussikuljetus Tapiola Garden – 
Hämeenlinna ja takaisin
Verkatehtaalla ennen konserttia 
pieni kahvi/tee-tarjoilu
Konsertti, joka kestää kaksi tun-
tia väliaikoineen.
Hinta edellyttää vähintään 25 
osanottajaa.
Lähtö Gardenilta klo 16.30 ja 
paluu n. klo 22.30 – 23.00.
Ilmoittautuminen: 
Lotta Riisalo 412 8948 vii-
meistään ma 23.02.09.

Niilo Pankka 1924 – 2008

Yhdistyksemme kunniajäsen Niilo 
Pankka kuoli hiljaisesti Aurora-
kodissa jouluyönä. Toimen mies 
sairasti sitä ennen noin kaksi vuot-
ta vuoroin kotona, vuoroin sairaa-
lassa tai hoitokodissa.

Niilo Pankka liittyi Espoon So-
taveteraanit ry:hyn vuonna 1987 ja 
suunnilleen siitä saakka hän toi-
mi aktiivisesti eri tehtävissä, lähin-
nä Pohjoisessa toimintajaostossa. 
Parhaiten hänet ehkä muistetaan 
Palstarinteen isäntänä. Sitä tehtä-
vää hän hoiti vuodesta 1993 ke-
sään saakka, jolloin hän sairastui. 
Sitä ennen hän toimi Palstarinteen 
apuisäntänä. Pankka viihtyi Palsta-
rinteellä ja hoiti majaa kuin omaa 
rakasta kesämökkiään. Hän oli hy-
myillen toivottamassa kävijät ter-
vetulleiksi ja loi sinne iloisen, ko-
toisen tunnelman.

Niilo Pankka oli iloinen karja-
lainen, kotoisin Viipurin maalais-
kunnasta. Sotaan hän osallistui jal-
kaväessä Kannaksella ja haavoittui 
siellä heinäkuussa 1944. Hänen 
huumorinsa oli loputonta. Vielä 
sairastuttuaankin hän jaksoi las-
kea leikkiä. Hän oli musikaalinen 
ja laulullaan ilahdutti sotaveteraa-
nien tilaisuuksia ja muitakin. Hän 
kävi mm. esiintymässä palveluta-
lolla.

Niilo Pankkaa jäivät kaipaamaan 
lähinnä Maila-puoliso sekä poika 
perheineen. Häntä muistelee kai-
vaten myös sotaveteraaniyhteisö.
     

Pirkko Heikkinen
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Me emme tiedä, mit´ on elää, kuolla,
niin vähän tiedämme me, lapset maan.
Niin korkealla päämme yläpuolla
kaikk´ kohtalomme langat solmitaan.
Ja sentään, tomun lapset, unelmoimme
niin että tuolle puolen haudankin
sen koskemattomana viedä voimme,
sen, mit´ ei tomu saanut kahleihin.

V.A. Koskenniemi

Aalto Jalo Kaleva
Aho Reino Johannes
Andersen Jörgen
Aremaa Toivo Ensio
Auvala Eino Ilmari
Bastamow Vladimir
Elo Keijo Frans Juhani
Engeström Georg
Engman Kurt Eugen
Friman Marjatta
Fritz Helmer Mauritz
Haikarainen Heikki J
Halme Elisabet
Hanström Maunu Väinö
Harikko Erkki Eliel
Harjanne Aila Kyllikki
Hassi Yrjö Johannes
Hauru Sirkka Sinikka
Havukkala Jaakko M
Heimolainen Erkki
Hemming Valter Elmer
Hokkanen Taimi
Hujanen Aarni Päiviö
Innanen Otto Henrik
Jalonen Ville Väinö Oskari
Johansson Tauno Hannes
Joutsiniemi Veera Maila
Kaipainen Mauri Alvar
Kajavaara Anna Aune
Kalliala Ulla Ilona
Kallio Erkki Juhani
Kaltokari Artturi Arvik
Karhilo Aarno Eino
Klockars Kurt Wilhelm
Koskenoja Pehr Ejvind
Koskinen Gunnar Jalo
Koskinen Toivo Edvard
Kostiainen Pauli Kalevi
Kotkanen Pentti Ilmari
Kovanen Ida Lyyli

Joukostamme 
poistuneet 
2008-2009

Kyllönen Vietto
Kyttälä Pentti Sakari
Laakso Dagmar
Lagerstam Karl Erik
Lagus Edvard Olof Wilhelm
Lahti Veikko
Lahtinen Kauko
Latvalahti Eila Ingeborg
Launiainen Pentti Kalervo
Lehtonen Eero Eerikki
Lehtonen Martti Antti
Lehtonen Väinö Olavi
Leinos Erik Leopold
Lingvist Eino Gunnar        
Liukkonen Toivo
Lounekorpi Sten Erik
Lovén Sirkka Maire
Lygdman Meeri Inkeri
Mattila Ahti Tuomo Tapani
Mäkinen Veikko Valdemar
Nurmi Tauno Jalo
Nyberg Evi Ida
Oittinen Paavo Eljas
Ojanen Eino Olavi
Okko Antti
Orell Kauko Jalmari
Paakki Erkki
Pekkinen Erkki Martti
Peltola Into Asser
Peltola Niilo Juhani
Pennanen Maire Annikki
Pietarinen Pauli Johannes
Pietikäinen Juhani

Poimuvirta Senni
Pulkkinen Antti
Punkkinen Erkki Edvard
Punnonen Yrjö Viljo Juhani
Putus Sulo Sylvester
Pyykönen Kauko Edvin
Pönni Kai Uolevi
Railio Jaakko Vilhelm
Rajala Sirkka Johanna
Rantanen Yrjö Armas
Riihelä Erkki Olavi
Riihimäki Maria Salme
Ristilä Väinö Iisakki 
Ronkainen Kauko
Roschier Veli Pauli Helmer
Räikkönen Oskar  
Räsänen Tauno
Saarinen Pauli Tapani
Sarmanne Hertta Onerva
Savenius Jalo Leopold
Seege Ralph
Selroos Lauri Johannes
Silvonen Keino N
Sirelius Alku Arvid
Sistonen Aarne Erik
Soini Vilho Pertti Juhani
Sormaala Mauri Mikael 
Suokas Lempi Annikki
Taina Aino
Toivonen Torsti
Törnudd Elin Maria
Valle Jorma Kustaa
Valtonen Pentti Paul Fredrik
Vasarla Kaarina
Vento Aarre Johannes
Willamo Harri Heikki
Vuorinen Eila Mailis
Zimmer Rabbe Håkan Gunnar
Äikää Tauno
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Sosiaalijaosto

Kuntoutusohjaajat: 
Merja Tavi-Räisänen 
puh. 816 42376
Jaana Väisänen puh. 816 42380
Postiosoite:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
 PL 2311  
 02070 Espoon kaupunki

PALVELUT:
•	 Jorvin	 ja	 Puolarmetsän	 päivys-

tyskäynti poliklinikalla on mak-
suton

•	 avo-	ja	laitoskuntoutusta	vuosit-
tain

•	 jalkahoitoavustusta	 kolme	 ker-
taa vuodessa 35 € kerta

•	 avustusta	 silmälasihankintaan	
joka toinen vuosi 100 €

•	 maksuton	hammashoito
•	 maksuvapaus	 terveyskeskus-

maksuista
•	 maksuton	joukkoliikenne
kaupungin uimahallien ja kuntosa-

lien maksuton käyttö
•	 ilmaiset	parkkipaikat	määrätyil-

lä alueilla

Kaunialan 
avustajatoiminta
Yhteyden otto: Ritva Vestenius, 
projektipäällikkö
Kaunialan vaihde  09-505 921, 
09-50592240, 050-587 1463
Avustajia kotiin
Jos tarvitsette avustajaa jossakin 
alla mainitussa toiminnassa, 
voitte ottaa yhteyttä.
Avustajan työtehtäviin kuuluu:
- päivittäisessä kodinhoidossa 

avustaminen
- piha- ja ulkotyöt avustajan taito-

jen ja työturvallisuuden mukai-
sesti

- asiointiapu
- saattajapalvelu
- kotimiesapu
- keskustelu, lehdenluku ym. 
- henkinen tuki.
Avustajatoiminnan asiakasmaksu 
on 18 euroa 2½ tuntia. 
Kauniala laskuttaa avustajatoimin-
nan asiakasmaksut 
joko kuukausittain tai kahden kuu-
kauden välein.

Yhdistyksen antamat veteraanipalvelut
Kuntoutusasioiden hoitaja
Pertti Sirén
puh arkisin  044 03 03 142
Osoite Suvikuja 3 B 11
02120 Espoo.

Fysikaalinen 
avokuntoutus
Avokuntoutus lääkärin antamal-
la lähetteellä (hieronta, fysiotera-
pia yms.) kuuluu jokaiselle sota-
veteraanijäsenelle mukaan lukien 
omaishoitajat ja yhdistyksen toi-
minnassa aktiivisesti olevat. Koko-
naiskorvaus on 400 euroa kalente-
rivuodessa alkaen v. 2008 alusta.  

Ilman lääkärin lähetettä kor-
vataan toistaiseksi kulut 400 eu-
roon asti per kalenterivuosi. Hoidot 
voi ottaa useampaankin kertaan, 
kunhan summa ei ylitä 400 eu-
roa. Yhdistykselle lähetettävään 
hakemukseen on liitettävä nimel-
lä varustettu kuitti itse maksetusta 
laskusta. MERKITKÄÄ TILINU-
MERONNE!

Oulunkylän kuntoutus laskuttaa 
yhdistystä suoraan saatuaan mak-
susitoumuksen. Ensin yhteys kun-

toutusasioiden hoitajaan, jonka jäl-
keen ajantilaus Oulunkylästä puh. 
728 2475 klo 8 –12.

Lääkärin lähetteellä itse mak-
setusta laskusta tulee ensin hakea 
Kelasta Kelan taksojen mukaista 
korvausta. Sen jälkeen erotuksen 
voi hakea yhdistykseltä erillisellä 
hakemuksella enintään 
400 euroon saakka.

Jalkahoidot
Espoon kaupunki korvaa kolme jal-
kahoitoa á 35 euroa espoolaisille.

Lähettäkää hakemus maksettui-
ne kuitteineen ja tilinumeroineen 
suoraan kaupungin veteraanipal-
veluihin (tai kaupungin toimipis-
teen kautta). Muualla kuin Es-
poossa asuvien tulee lähettää se 
kuntoasioiden hoitajalle. Perustel-
lusta syystä sosiaalijaosto voi kor-
vata lisäkertoja. Tällöin otettava 
yhteys kuntoasioiden hoitajaan.

Silmälasit
Espoon kaupunki korvaa espoolai-
sille silmälaseista 100 euroa. Kau-
pungin veteraanipalveluihin (tai 

kaupungin toimipisteeseen) lähe-
tetään hakemus alkuperäisine kuit-
teineen, tili- ja henkilötietoineen.

Sosiaalijaostolta voi saada li-
säkorvausta. Se on tällä hetkellä 
korkeintaan 250 euroa. Hakemus, 
liitteinä laskun kopio, tili- ja hen-
kilötiedot, lähetetään kuntoasioi-
den hoitajalle. 

Jos omalta kunnalta on hake-
nut avustusta, on se mainittava.

Muualla kuin Espoossa asu-
va lähettää hakemuksen, makse-
tun laskun ja tilitiedot kuntoasioi-
den hoitajalle.

Lääkärimaksuja ei korvata

Kylpylämatkat ja muut 
retket
Sosiaalijaosto järjestää ja tukee.
Niistä tiedotetaan erikseen.

Asuntojen maksuton 
korjausneuvonta
Ekholm Henning, rakennusmes-
tari Uusimaa
Puh. 0500 604 782, 09-8754454

Veljestuki
Pienituloinen veteraani voi hakea 
säätiöltä tukea esim. sairaus- ja 
korjauskuluihin. Lähempiä tietoja 
kuntoasiain hoitajalta.

Espoon  kaupungin veteraanipalvelut

Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiiri ry:n 
sosiaalineuvoja
Anita Koskinen neuvoo ja opas-
taa sosiaali- ja terveydenhoidon 
kysymyksissä
Sähköposti: 
anita.koskinen@luukku.com
0400 410 659

OIKEUSNEUVONTA

Piirin lakimies varatuomari Pentti 
Lehtola neuvoo lakiasioissa 
puh. 684 8320. 

Puhelinneuvonta on maksutonta.
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Vaikkei sodan kokenut veteraa-
ni sotaa ihannoi eikä kovin mie-
lellään kerro sotavuosien kurjuu-
desta, on mukava lukea mitä siellä 
kavereille tapahtui. Tähän kai pe-
rustui Kansa taisteli, miehet kerto-
vat -lehden pitkään kestänyt suosio. 
Maamme on kaksikielinen, mut-
ta ruotsinkielisten sotakokemukset 
ovat suomenkielisille jääneet lähes 
tuntemattomiksi. Nyt avaa vuon-
na 2007 ilmestynyt kirja Glöm oss 
inte näkymän ruotsinkielisten ase-
veljiemme  sotahommiin. Ulf Jo-
hansson teki arvokkaan työn ke-
rätessään Espoon ja Kauniaisten 
sotaveteraanien peräti 63 muistel-
maa sekä ennen julkaisemattomia 
tosiupeita valokuvia runsaasti 286 
sivulleen ja hienolle paperille pai-
nettuna yksien kansien sisään. On 
jännittäviä juttuja partioinneista, 
miljoonamotin kukistamisesta, on 
kauniita kirjeitä ja surullisia tari-
noita, on kurjuutta on hurjuutta on 
uljuutta. Kirja sisältää myös Esbo-
Grankulla krigsveteraner ry:n jä-
senmatrikkelin ja luettelon sanka-
rivainajista. Kirjan mottona ovat 
nyt 93-vuotiaan Sigurd Lillandin 
sanat: ”Emme uskoneet palaavam-
me sieltä hengissä, siksi me halu-
simme viedä mukana niin mon-
ta vihollista kuin suinkin ja ainut 
päämäärä oli pelastaa perhe, koti 
ja kotimaa.” 

Kirja alkaa henkilökohtaisil-
la muistelmilla lotista ja suoje-
luskunnista, ilmavalvonnasta, de-
santtijahdeista, joukko-osastojen 
perustamisesta ja jatkuu taistelui-
den kuvauksilla, jotka ovat mones-
ti keventävällä huumorilla väritet-
tyjä, minkä luulen olevan paljolti 
kirjan toimittajan Ulf Johansso-
nin ansiota. Muistoja talvisodasta 
on vähänlaisesti, mutta jatkosodas-
ta sitä enemmän. Jos muistojen ke-
räämisessä olisi viivytelty, ei jat-
kosodan kävijöitäkään enää olisi 

monta löytynyt. Tämänkin vuoksi 
kirja on meille nuoremmille hyvin 
arvokas. Ruotsinkieliset yksiköt 
JR 61, JR 13 ja JR 24 taistelivat 
pääasiassa Itä-Karjalan rintamil-
la, mutta eräät aloittivat Hangos-
ta ja päätyivät Viipuriin, missä JR 
61 legendaarisen Alpo Marttisen 
johdolla pysäytti hyökkäävän pu-
na-armeijan joukot Kivisillansal-
men –– Tienhaaran verisissä yh-
teenotoissa. Eräästä komppaniasta 
vain kahdeksan miestä selvisi eh-
jänä. Kirja päättyy kauniisti Vete-
raanin iltahuudon sanoihin, joihin 
kääntäjä Åke Grandell on saanut 
jämerää sisältöä: ”De stred för lan-
det och folket, för släkter, familjer, 
sitt hem. De gav åt barnen en fram-
tid, barnen skall ej glömma dem.” 
Näinhän me kaikki yhdessä laulet-
tiin Vaasan laulujuhlilla.

Paljon on puhuttu pahaa Kan-
naksen läpijuoksusta ja Viipurin 
menetyksestä. En itse ollut siellä, 
mutta sen verran pääsin kokemaan 
ja koulukavereitteni kertomuksista 
tiedän, että harva meistä olisi siel-
lä kestänyt. Sitä mukavampi on lu-
kea Erik Appelin kertomus siitä, 
miten Olarin poika, lempinimeltä 
Bolåkurre, maanviljelijä ja vahva 
kuin karhu, ylikersantti Kurt Eng-
man ei hermoillut, vaan tuhosi 
juuri käyttöönsä saamallaan pans-
sarikauhulla Talissa kolme tankkia 
ja vaurioitti neljättä niin, että se 
kääntyi pakoon. Näiden lisäksi hän 
onnistui kahdella laukauksella ha-

jottamaan raskaan rynnäkkötykin. 
Nämä uroteot olisivat riittäneet 
Mannerheim-ristiin, mutta sota oli 
jo loppumaisillaan ja Engman oli 
Rokka-tyyppiä, sotilaallisuudesta 
hän ei piitannut, joten risti jäi saa-
matta. Kurre poistui joukostamme 
78-vuotiaana 1996.

Kirjassa on monta muuta mie-
lenkiintoista tarinaa; ei ihme, että 
siitä tuli myyntimenestys. John 
Hongelinin muistelmat sotilas-
poikana tehdystä maanpuolustus-
työstä ovat aivan kuin omat ko-
kemukseni, desantteja jahtasin ja 
Kotkassa olin ilmatorjunnassa, 
siellä vain minä touhusin 40-mil-
lisen Boforsin asemesta 88-milli-
sellä sotasaaliskanuunapatterilla. 
Kirjassa kerrotaan myös Soukas-
sa koulutetuista virolaisista tiedus-
telijoista, ryhmä ERNAsta sekä 
Kauniaisten tyttökoulussa sijain-
neesta radiotiedustelukeskukses-
ta. Kerrotaan ihmejuttu pään läpi 
ammutusta vartiomiehestä, joka 
säikäytti kämppäkaverinsa herä-
tessään eloon kuolleiden kasas-
ta, sekä myöskin päähän haavoit-
tuneesta Ture Axelssonista, joka 
otti pronssia kaksikkomelonnan 
10 000 metrillä Lontoon olympia-
kisoissa 1948.
Kirjaa saa Akateemisesta Kirja-
kaupasta ja Aktia-Pankin kontto-
reista hintaan 35 euroa. Se on to-
della hintansa arvoinen.    
 

Kalevi Kauranne   

Urheus ei ole 
äidinkielestä 
kiinni

Ylikersantti Kurt Engman tuhosi Talissa kolme tankkia ja vaurioitti neljättä.
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Keskiviikkona 28.1. Espoon Kult-
tuurikeskuksen Tapiolasali oli täyn-
nä virkeitä veteraaneja vaikka tilai-
suus alkoi niin myöhään kuin klo 19. 
Oli tultu 11:nteen Espoon Sotavete-
raanien Tukineuvoston perinteiseen 
viihdekonserttiin nauttimaan Kaar-
tin soittokunnan ja heidän nuorten 
solistiensa esityksistä. 

Kaartin soittokuntaa johtivat 
musiikkieverstiluutnantti Elias 
Seppälä ja musiikkiyliluutnantti 
Sami Hannula. Solisteina esiin-
tyivät oopperalaulajat Tiina-Mai-
ja Koskela, sopraano (Lappeenran-
nan laulukilpailun voittaja 2008) ja 
Mika Nisula, tenori (Mustakallio-
kilpailun voittaja 2006). On todel-
la arvokas asia, että saamme näis-
sä konserteissa kotikulmilla kuulla 
nuorten palkittujen taiteilijoiden 
esityksiä ja oppia tuntemaan heidät 
nimeltä.   

Juontajana oli kulttuurijohta-
ja Georg Dolivo. Esiintymislavan 
reunaa koristavista kukista saamme 
jälleen kiittää Jori Liemolaa.

Konsertin alkuosassa kuultiin 
pelkästään suomalaista musiikkia. 
Jean Sibeliuksen Karelia-sarja 
ohjasi kuulijan mielikuvan Karja-
lan vaaramaisemiin, tuulen humi-
naan ja havumetsiin. Dolivo  kertoi 
Sibeliuksen säveltäneen sen vuon-
na 1894 ja Viipurilais-osakunta oli 
sen tilannut esitettäväksi kansanva-
listuksen tilaisuuteen. 

Tiina-Maija Koskelan ja Mika 
Nisulan äänet soivat kauniisti Kuu-
lan ja Merikannon lauluissa ja Lii-
san ja Jussin duetossa Madetojan 
oopperasta Pohjalaisia samoin kuin 
myöhemminkin Emmerich  Kál-
mánin duetossa Muistathan kai. 

Maria Kalaniemi, monipuoli-
nen muusikko, entinen haitarin soi-
ton mestari, opettaa nykyisin Sibe-
lius-akatemiassa määräaikaisena  
taiteilijaprofessorina. Hänen picco-
lo- ym. puhaltimille säveltämänsä 
Ahma oli raikasta kuultavaa, uutta 
ainakin allekirjoittajalle. 

Konsertin jälkiosassa oli kan-
sainvälisiä menneiden vuosikym-
menten kuolemattomia suosikkeja. 
Orkesteri aloitti  Pjotr Tšaikovskin 
Romeo ja Julia -alkusoitolla. Nau-
tittiin Rudolfo Falvon Kertokaa se 

Tukineuvoston perinteinen viihdekonsertti

hänelle, Verdin La Donna e Mo-
bile (Rigoletto), Lehárin Sun on 
mun sydämein.  Ennen loppuhui-
pennusta, jossa siirryttiin uudem-
piin lauluihin, herätettiin katsojat 
unelmista rumpusoololla: Johann 
Straussin nopealla polkalla Ukkos-
ta ja salamointia. 

Tunnelman rauhoitti Mika Ni-
sula laulamalla Lehárin Sun on 
mun sydämein ja Fridrich Bru-
kin Soi maininki hiljainen. Bruk 
on juutalaissäveltäjä, joka teki pit-
kän tien Harkovasta Tampereelle, 
ja täällä Juha Vat Vainion kans-
sa musisoinut artisti. Viihdekon-
sertissa kun oltiin, niin viihtyminen 
varmistui My Fair Ladyn säveltä-

jän Frederick Loewen teoksel-
la I Could Have Danced All Night. 
Ja lopuksi tultiin nykyaikaan Tim 
Rice – Björn Ulvaeus – Benny 
Anderson: You and I, musikaalis-
ta Chess. Ihana duetto!,

Tiina-Maija Koskelan hillit-
ty esiintyminen ja kauniit hameet 
olivat ilo silmälle ja korreloivat 
hienosti hänen kultaisen äänensä 
kanssa. Mika Nisulan  rikkoutu-
maton ääni voitti kestollaan ja vo-
lyymillaan orkesterinkin voiman. 
Hänessä näin jotakin italialaista.

Jo konsertin puolivälissä ylei-
sö antoi Tukineuvostolle mahtavat 
aplodit – hyvin ansaitut kiitokset.

Marjatta Konttinen
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Kirjallisuus

Ylivertainen 
Tauno Palo
Lauri Meri: Tauno Palo. 
Otava. 496 s.

Tauno Palon näyttelijän ura alkoi 
Sörnäisten Työväen Näyttämöllä
1926 ja päättyi Kansallisteatterin 
parrasvaloissa 1973. Palo esiin-
tyi 65 elokuvassa ja yli 200 näy-
telmässä sekä teki kymmeniä levy-
tyksiä. Tauno Palo ja Ansa Ikonen 
oli kansan rakastama elokuvien 
tähtipari siitä lähtien, kun he 1935 
näyttelivät yhdessä Valentin Vaa-
lan ohjaamassa elokuvassa Kaik-
ki rakastavat. 

Teatterikriitikko Lauri Meri 
on kirjoittanut laajan elämäkerran 
Tauno Palosta. Kirja perustuu tark-
kaan arkistotutkimukseen ja moni-
en Tauno Palon tunteneiden haas-
tatteluihin. Tauno Palon työuran 
kartoittaminen on ollut valtava 
urakka. Tauno Palon mukana nou-
see esille myös tunnettuja ohjaa-
jia ja näyttelijätovereita sekä muita 
merkittäviä ihmisiä. Poikkeusai-
kojen  tapahtumat sisällissodasta 
ja 30-luvun pulavuosista viime so-
tiin saakka kuvataan teatterityöhön 
heijastuvina ilmiöinä.

Lauri Meren laaja teos on perus-
teellinen kuvaus ylivertaisen näyt-
telijän elämästä. Se on myös hyvä 
tietokirja suomalaisen teatterin ja 
elokuvan historiasta. 

Niilo Ihamäki 
   

Suomalaiseen syksyyn kuuluvat 
sateet, tuulet ja pimeys. Ilmas-
ton lämmetessä ovat sateet lisään-
tyneet ja tuulet koventuneet aina 
myrskyiksi saakka. Ainakin viime 
syksynä satoi paljon ja tuuli kovaa. 
Myrsky aiheuttaa tullessaan myös 
vahinkoja, repii kattoja ja kaataa 
puita. Meidän talossa syysmyrsky 
kaatoi lipputangon. Tanko kaatua 
romahti kovasti pamahtaen, rikko-
en kaatuessaan raja-aidan ja tuk-
kien meidän yhteisen polkumme 
postilaatikoille. Onneksi ei kukaan 
jäänyt alle ja loukkaantunut.

Sateen laannuttua aloin katsel-
la vaurioita. Lipputanko, joka oli 
seissyt paikoillaan jo reippaasti yli 
kolmekymmentä vuotta, oli pääs-
syt jalastaan ruostumaan ja syö-
pynyt niin, ettei kestänyt myrskyn 
painetta ja siksi katkennut. Koska 
olin hoitanut lipun nostot ja laskut 
koko talossa oloni ajan, katsoin 
asiakseni saada tanko kuntoon, 
jotta jälleen liputuspäivän tullessa 
meillä olisi mahdollisuus liputtaa.

Hallitus päättää yhtiön rahan-
käytöstä. Niin tässäkin tapaukses-
sa. Napinaa ja narinaa, kuten aina 
pienissä yhtiöissä, kun tulee yli-
määräisiä arvaamattomia meno-
ja. Kaiken huipuksi tehtiin kysy-
mys, jota en ollut osannut odottaa: 
”Tarvitaanko sitä tankoa siinä ol-
lenkaan, kuka sitä lippua sitten 
enää viitsii nostaa ja laskea, kun 
sinä et enää pysty?” Ihmettelin ja 
vähän loukkaannuinkin sellaisis-
ta puheista. Hieman kävi sääliksi 
poikia, joten aloin lohduttaa: ”Äl-
kää surko, kyllä minä sen korjaan 
ja hoidan edelleenkin, mutta kyllä 
lippu pitää talossa olla.”

Aamulla soitin Topille ja kerroin 
tilanteen.  –  Parin tunnin kuluttua 
Topi saapui työvaatteissaan ja te-
räsharja kädessään valmiina tal-
koisiin. Olimme päättäneet maala-
ta hieman ruostuneen tangon, kun 
kerran sitä muutenkin korjailtiin. 
Ensin nostimme jalan Topin au-
toon ja kuljetimme sen naapuriky-
län pajaan, jossa se luvattiin hitsata 
kuntoon. Seppä oli Topin rintama-
kavereita ja hän lupasi tuoda jalan 

EERO SILLANPää

Syysmyrsky

muutaman päivän kuluttua sekä 
auttaa nostotalkoissa. Meillä alkoi 
mennä hienosti.

Satoi melkein joka päivä, maa-
lauksesta ei oikein tullut mitään. 
Harjasimme kuitenkin ruosteet 
pois ja joka päivä ilmojen salliessa 
maalailimme, pohjamaalit ja pari 
kerrosta valkoista päälle. Aikaa 
meillä oli, ainoa huoli oli saada 
tanko pystyyn itsenäisyyspäiväksi. 
Kaikki kuitenkin onnistui. Eräänä 
päivänä seppä tuli ja toi korjatun 
jalan. Ruuvasimme joukolla jalan 
kiinni ja nostimme tangon. Siinä 
se sitten seisoi entistä ehompana, 
suorana ja vitivalkoisena. Ihailim-
me kättemme töitä. Sovimme, että 
tarjoan talkookahvit.

Kahvia juodessamme ihmette-
limme maailman menoa, mietim-
me, olimmeko liian vanhoja ym-
märtämään nykynuorten elämää. 
Elämässä on nykyisin vapauk-
sia ja tapoja, joita ei ennen voinut 
eikä osannut ajatellakaan. Arvot 
ja tavat, joita meidän ikäpolvem-
me oli oppinut kunnioittamaan, ei-
vät ole enää samoja. Ennen olivat 
koti, uskonto ja isänmaa  ja se kat-
toi melkein kaikki. Nykyisin näyt-
tää kaikilla olevan uskomaton kiire 
jonnekin, on suorittamispaineita, 
uraputkia, tuloksentekoa.  Toisaal-
ta he ovat huomattavasti koulute-
tumpia ja nokkelampia mitä me 
olimme heidän iässään. Aika ja ta-
vat ovat muuttuneet ehkä liiankin 
nopeasti. Uskomme kuitenkin, että 
kyllä tässä maassa lipunkantajia 
riittää. Kaikesta huolimatta.

Päätimme, että itsenäisyys-
päivän aamulla nostamme lipun 
yhdessä kaikki kolme. Se oli-
si hiljainen esitys siitä, mitä van-
hat harmaapäät haluavat näyttää, 
että tahdon voimalla se lippu lie-
huu. Toivoimme omassa hiljaises-
sa mielessämme, että kaikki näki-
sivät lipunnostajia riittävän ja että 
ne miehet, jotka jo ovat paljon teh-
neet, jaksavat vieläkin.
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Veteraanien hautapaikasta 
Kahvipöydässä joku veteraani sa-
noi muistavansa, että 60-luvulla 
aseveljet  keräsivät keskuudessaan 
rahaa, jotta varaton espoolainen 
veteraani saataisiin kunniallises-
ti haudatuksi. Silloin veteraanien 
hautapaikka oli maksullinen. Sii-
nä pohdittiin, milloin veteraanien 
hautapaikat tulivat vapaiksi ja mi-
ten siihen päästiin. Voiko toimitus 
selvittää tätäkin asiaa. 

Eero

Pikakirjoituksesta kysytään
Niilo Ihamäki kirjoitti tässä leh-
dessä viime vuonna pikakirjoituk-
sesta.
Minua kiinnostaa, mihin pikakir-
joituksen nopeus perustuu. Lyhen-
netäänkö sanoja, onko kirjaimilla 
omat lyhyet merkkinsä, jätetäänkö 
“helppoja” sanoja merkitsemättä?  
Onko pikakirjoituksen oppiminen 
vaikeaa? 

  Martti

Niilo Ihamäki vastaa: Kirjaimil-
la on omat merkit, mutta niiden 
sijainnilla kirjoituksen viivastol-

la on myös merkitystä nuottimer-
kintöjen tapaan. Kirjaimia voidaan 
“ylentää” ja “alentaa”. Suomen 
kielen yleistä a-vokaalia ei mer-
kitä, vaan se luetaan aina kon-
sonantin jälkeen, ellei siihen ole 
merkitty muuta vokaalia. Siten esi-
merkiksi sanaan “ja” riittää pelkkä 
j, ja sanaan “jalava” vain j, l ja v. 
Monia sanoja lyhennetään sovi-
tusti, esimerkiksi minä on pelkkä 
m-kirjain. Sanoja ei yleensä jäte-
tä pois, päätteitä kylläkin. Esimer-
kiksi “tässä tapauksessa” riittää, 
kun kirjoitetaan “tässä tapa...”

Pikakirjoituksen opiskelua voi 
verrata vieraan kielen opiskeluun. 
Se vaatii kärsivällisyyttä, pitkää 
puurtamista, harjoittelua ja kertaa-
mista.  Moni on aloittanut, mut-
ta jättänyt kesken. Kun pääsee tie-
tyn kynnyksen yli, opiskelu sujuu. 
Opittua taitoa on kuitenkin ylläpi-
dettävä jatkuvalla käytöllä, muuten 
vaivalla hankittu taito unohtuu.  

Metropuuhaa en ymmärrä
Nyt ajetaan kovalla touhulla met-
roa tänne Espooseenkin. Minä en 
ymmärrä koko sitä puuhaa. Metro 
tulee hirveän kalliiksi. Kyllä niil-
le rahoille olisi parempaakin käyt-
töä. Bussiyhteydet täällä toimivat 
hyvin ja jos Helsinkiin menee, saa 
ihailla bussin ikkunoista kauniita 
merinäköaloja. Metrossa on vain 
jatkuva pimeys ympärillä.

Manu

äänestämisestä
Viime kunnallisvaalien aikana he-
räsi perheessämme keskustelua 

Nukkuva kana
Kaveriporukassa Topi väitti, että 
kun kana ryhtyy nukkumaan, se 
vetää alemman silmäluomen sil-
män päälle. Me muut epäilimme 
sitä, mutta Topi väitti, että hänen 
kotonaan pidettiin kanoja ja hän 
kyllä tietää, mistä puhuu. Päätet-
tiin kysyä toimituksen viisailta, 
puhuiko Topi totta.

 Reiska

Toimitus sai selville, että 60-luvul-
la Espoon seurakuntien yhteiseen 
kirkkovaltuustoon kuulunut Alpo 
Rapila – monien tuntema veteraani 
–laati 1967 kirkkovaltuustolle esi-
tyksen veteraanien maksuttomas-
ta hautapaikasta. Kirkkovaltuusto 
hyväksyi ehdotuksen 13.5.1968.
 1965 voimaan tullut kirkkolaki 
antoi kirkkovaltuutetulle tämän-
laisten aloitteiden tekomahdolli-
suuden.
  

äänestysvilkkaudesta. Lapset ky-
selivät, onko joku joskus saanut 
äänistä sata prosenttia eli kaikki-
en ehdokkaiden äänet. Kun emme 
osanneet vastata, päätettiin kysyä 
teiltä. Onko tämä vain teoreettinen 
kysymys.

Antti

Kai se paremminkin teorian puo-
lelle kuuluu. Mutta Neuvostoliitos-
ta tiedetään, että esimerkiksi Stalin 
sai eräissä vaaleissa 131 prosenttia 
äänistä. Tämä selitettiin sillä, että 
muidenkin vaalipiirien äänestäjät 
olivat isänmaallisessa innossaan 
antaneet kannatuksensa Isä aurin-
koiselle ja hänen politiikalleen. 

Totta Topi toki  puhui. Kana sul-
kee silmänsä vetämällä alemman 
luomen ylös silmän peitteeksi. Eri-
koisia nukkumatapoja on muilla-
kin eläimillä. Niinpä esimerkiksi 
delfiini nukkuu aina toinen silmä 
auki.
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Toimintakertomuksen mukaan Pii-
rin veteraaniurheilijat olivat kor-
keasta iästään huolimatta osal-
listuneet toimintavuonna Liiton 
mestaruuskilpailuihin hiihdos-
sa, ammunnassa, keilailussa, len-
topallossa ja golfissa. Lisäksi oli 
osallistuttu shakki- ja pilkkimes-
taruuskilpailuihin. Piirin urheilijat 
olivat menestyneet kaikissa urhei-
lulajeissa henkilökohtaisesti erin-
omaisesti ja saavuttaneet jouk-
kuevoitot useimmissa lajeissa. 
Liikuntatoimikunta järjesti yhdes-

kaiden kannattaa tiedustella asiaa 
piirin toiminnanjohtajalta. 

Kokouksen lopulla piirin toi-
minnanjohtaja tiedusteli liikunta-
toimikunnan jäsenten mielipidettä 
Hyvän olon viikon järjestämises-
tä Kisakalliossa alkavana vuon-
na. Kaikissa käytetyissä puheen-
vuoroissa toimikunnan mielipide 
oli kielteinen. Perusteluina oli pää-
asiassa se, että tällaisten viikkojen 
järjestäminen on kallein ja hyödyt-
tömin tapa käyttää yhteisiä rahan-
keräysvaroja. Vain pieni aktiivi-
nen ja pääasiassa hyväkuntoisten 
joukko haluaa tällaisiin viikkoihin 
osallistua valtaosan veteraaneista 
jäädessä sivuun keräysvarojen tuo-
tosta. Todettiin köyhiä olevan 13 % 
väestöstä, siis myös veteraaneista, 
ja mm. Espoossa 40 sotaveteraa-
nin sinnittelevän pelkän kansan-
eläkkeen varassa. Rahankeräyslu-
van mukaisesti keräysvarat pitäisi 
käyttää heikoimmassa asemassa 
olevien elinolojen parantamiseen. 
Omaehtoinen hakeutuminen hie-
rontaan tai fysioterapeuttiseen hoi-
toon asuinalueella hyväksyttiin 
yhtenä rahankeräysvarojen käyttö-
muotona.

Väinö Rantio

Piirillä
useita
liikunta-
tapahtumia

sä piirin hallituksen ja toiminnan-
johtajan kanssa myös hyvänolon 
viikon Kisakallion urheiluopis-
toon. Kansainvälisen rauhanpäi-
vän kävely järjestettiin Helsingis-
sä, Espoossa ja Vantaalla. 

Hyväksytyn toimintasuunni-
telman mukaisesti piirin urhei-
lijat osallistuvat myös alkavana 
vuonna edelleen kaikkiin edellä 
mainittuihin urheilu- ja liikunta-
tilaisuuksiin. Jo loppiaisena on lii-
kuntapäivä Leppävaaran urheilu-
puistossa. Piirin mestaruushiihdot 
ovat helmikuussa lumitilanteesta 
riippuen joko piirin alueella tai jos-
sakin lähialueella, jossa on lunta. 
Myös hiihtoputkiharjoittelua jär-
jestetään lumen puuttuessa. Liiton 
mestaruushiihtokisat pidetään Ka-
jaanissa Kainuun prikaatin järjes-
täminä 07.03.2009.. Maaliskuus-
sa kilpaillaan vielä Kanta-Hämeen 
sotaveteraanien kanssa piirimme 
järjestämässä kisassa. Kilpailukut-
sut liiton kisoihin on julkaistu So-
taveteraani -lehdessä. Hiihtäjien 
on syytä ottaa yhteys hyvissä ajoin 
hiihtovastaavaan Teuvo Nariseen  
puh. 805 4369. Muiden liiton kil-
pailujen harrastajat tietävät yhdys-
henkilönsä, mutta uusien tulok-

Helmiriitta Honkanen: 
Jouluperhonen. 
Gummerus. 127 s.

Lehtemme lukijoille tutun Helmi-
riitta Honkasen sukujuuret ovat 
suomalaisessa kulttuurissa. Hänen 
isoisänsä E.N. Setälä oli kielentut-
kija ja itsenäisyyden alkukymme-
nien vaikutusvaltainen  poliitikko. 
Isoäiti Helmi Krohn oli tunnettu 
kirjailija. Äiti Salme Setälä oli en-
simmäisiä naisarkkitehtejä. Enon 
Vilho Setälän kieliharrastuksen 
ansiosta Espoossa on Esperanto-
tie.  

Herttaisia ja hassuja 
tapahtumia

Helmiriitta Honkanen on tehnyt 
koosteen kuvakirjoista, jotka Hel-
mi Krohn sai jouluina 1914-1918 
tyttäreltään Salme Setälältä ja vuo-
sina 1933-1948 tämän tyttäreltä 
Helmiriitta Honkaselta. Lehdet si-
sälsivät perheen vuotuiset hassut 
tapahtumat kuvin ja sanoin kerrot-
tuina.

Koostekirjassa Helmiriitta Hon-
kanen kertoilee lapsuudestaan, 
koulunkäynnistään ja opiskelus-
taan Taideteollisessa korkeakou-

Kirjallisuus

lussa. Mukaan mahtuu kertomuk-
sia onnellisista rauhan vuosien 
kesänvietoista ja vaarallisista lot-
tatehtävistä Aleksandowskassa.

Helmiriitta Honkanen kirjoit-
taa hauskasti ja lämpimästi. Hä-
nen opastuksellaan pääsee mukaan 
tunnettujen kulttuurihenkilöiden 
perhe-elämään  ja heidän aikansa 
tapahtumiin sekä sodan varjosta-
maan opiskeluun. 

Kirjaa myydään mm. Espoossa 
taidemuseo Emmassa sekä Helsin-
gissä Ateneumissa ja Grafiassa. 

Niilo Ihamäki

n i i l o  i h a m ä k i
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Karin Ehrnrooth: Isäni oli nuori 
sotilas. 
Ajatus Kirjat, 2008.  256 s.

Legendakenraali-isä ja tytär

vieläkin Karjalan kannaksella. 
Isän vaikean haavoittumisen ty-

tär kokee, kun hän näkee isänsä 
jalkojen vaikeat arvet, jotka ovat 
”kirkkaita ja kiiltävät auringos-
sa. Arvet ovat vanhoja, mutta nii-
tä on paljon ja ne ovat suuria. Ihon 
alla on siellä täällä pieniä sinimus-
tia pilkkuja kranaatinsirpaleista”. 
Näitä arpia Karin halusi lapsena 
koskettaa, paijata, kuten hän sa-
noi.

Karin tiesi lapsena, että venäläi-
set ampuivat isää. Hänen mieles-
tään isä oli kuitenkin ”vahvempi, 
parempi ja ovelampi kuin venäläi-
set”.

Karin kertoo, että kun hänen 

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrn-
roothin tytär Karin on kirjoittanut 
tyylikkään ja avoimen  kirjan isäs-
tään. Teos kertoo kauniisti isästä, 
joka oli Mannerheim-ristin ritari, 
vaikeasti haavoittunut sotaveteraa-
ni, suorapuheinen ja suosittu juh-
lapuhuja sekä legenda niin sodassa 
kuin rauhassa.

Karin-tytär tuo esille myös ken-
raalin ilman  univormua ja kunnia-
merkkejä. Hänen mielestään isä 
johti kotiaan niin kuin olisi ollut 

tietonsa lisääntyivät isän sodista ja 
hänen aseveljistään, JR 7:n Tyrjän 
rykmentin veteraaneista, niin sitä 
enemmän hän tunsi kunnioitusta ja 
myötätuntoa heitä kohtaan.

Sodan aikaisista esineistä ken-
raalille olivat  erittäin rakkaita 
muun muassa vanha univormu ja 
pistooli. Risaisen ja verisen uni-
vormunsa isä poltti  kihlautumisen-
sa jälkeen. Karin ajatteli sen olevan 
merkki uuden elämän alkamisesta. 
Kenraali oli silloin 55-vuotias. Uut-
ta elämää ei olisi syntynyt myös il-
man isän pistoolia, jota Karin sa-
laa katseli: ”Tuntuu siltä, että ilman 
tätä parabellumia minua ei olisi ole-
massa.”

Isäni oli nuori sotilas on her-
kästi kirjoitettu, liikuttava ja kau-
nis kirja.

Paavo Friman

Karin Ehrnrooth on kirjoittanut 
kauniin kirjan isästään, jalkaväen-
kenraali Adolf Ehrnroothista.

Vankileirin karua 
arkea
Antti Tuuri: Surmanpelto. 
Otava. 206 s.

Antti Tuurin  neljäskymmenes-
neljäs proosateos kuvaa 1918 so-
tatalven tapahtumia pienessä Uu-
denkaarlepyyn kaupungissa. 
Piikkilanka-aitauksella eristettyyn 
seminaarirakennukseen on koottu 
kaksituhatta aseista riisuttua venä-
läissotilasta, joita vartioivat nuoret, 
vielä rintamalle kelpaamattomat  
pojat. Vangit ovat huonokuntoisia, 
nälkiintyneitä ja likaisia. Kurjat 
olot vievät vangit kapinan partaal-
le, josta seuraa kuolemantuomio 
kuudelletoista vangille. Teloitus-
paikasta johtuu kirjan nimi Sur-
manpelto. 

Antti Tuuri kuvaa traagisia ta-
pahtumia jäljittelemättömäl-
lä tyylillään. Kerronta on vähäe-
leisyydessään tehokasta. Osuvaa 
komiikkaakin mahtuu mukaan pie-
nin ripauksin ja juuri sen hallin-
nassa Tuuri on mestari.

Niilo Ihamäki
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Uudet jäsenet 
2008 
Aalto Gunda Linnea
Blomberg Per-Erik Haraldson
Breitenstein Sargit Maria
Bäckman Elsa
Eriksson-Tissari Airi Annikki
Forsman Lempi Annikki
Först Heikki Juhani
Haverinen Eino
Heikkinen Pirkko
Helminen Markku Kaleva
Härkönen Veikko Matias
Kaisla Pentti Olavi
Kataila May
Katajamäki Heli Tytti
Katara Lauri Tapani
Katara Sirkka Liisa
Koho Irja Edith Johanna
Koskela Ritva-Liisa
Laamanen Sirkka-Liisa
Lakka Yrjö-Otto
Lassander Kerttu Sigrid
Lauronen Aino Elina
Lehmusvuo Reino Olavi
Leinonen Rita Margareta
Luoma Anja-Riitta
Löf Maija Anneli
Massinen Vera Loreini
Mäkelä Jukka Tapio
Mäkisara Greta-Lisa
Nuotio Erkki Olavi
Nygrén Teuvo Arnold
Nygrén Tuovi Inkeri
Pekonen Seppo Antero
Pietikäinen Irja Sisko Inkeri
Reinikainen Anselm
Salmi Jukka Antero
Sillanpää Hellin Maria
Taipale Anja Sinikka
Tirkkonen Kauko Kalevi
Toivanen Kirsti Annikki
Tuomi Paavo Olavi
Wahlroos Susanne Kristina Astrid
Westerberg Börje Bernhard
Westerberg Marja-Leena
Virta Anja Agnes  
Virta Voitto Juhani
Wirtanen Raija Maj-Lis
Vuorento Martta Tuulikki 

Ihmisiä on kahta lajia.
Ne, joiden kanssa on hauska puhua
ja ne, joista on hauska puhua

Gunilla Dahlgren

K U T S U
Espoon  Sotaveteraanit ry:n
KEVäTKOKOUKSEEN 

Espoon Sotaveteraanit ry:n kevätkokous
maanantaina 30.3.2009 klo 14.30
Tapiolan palvelukeskuksessa, Itätuulenkuja 4.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä 
kevätkokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat
sekä mahdollisesti 7 §:ssä mainittuja asioita.
Vaalivaliokunnan valinta.
Mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen.
Henkilöllisyyden osoittava kortti mukaan.
Naisjaoston kahvitarjoilu on ennen kokousta.

Hallitus.

Kuinka ihmeessä me, 
jotka synnyimme ilman äitiysvoimistelua,
neuvolaa ja äitiysrahaa,
kuinka ihmeessä me,
jotka kasvoimme ilman lapsilisiä,
päiväkotia ja leikkikoulua,
ilman vaippoja, muovia ja teippiä,
kuinka ihmeessä saatoimme oppia konttaamaan ja kävelemään
näin kauas – ja kauan?

Kuinka ihmeessä osasimme
leikkiä kävyillä, tikuilla ja sileillä kivillä
tietämättä mitään virikkeitä antavasta leikkiympäristöstä,
terapiasta ja paneelikeskusteluista aiheena ”Lapsi ja kulttuuri”,
me, jotka paikatuin polvin ja puupohjaisissa paperikengissämme
seisoimme silakka- ja perunajonossa sotavuosina,
me, jotka istuimme rapistuneissa luokkahuoneissa,
kirjoitimme vihkoihimme ja luimme läksyjä omista kirjoistamme,
perityistä taikka vanhoina ostetuista, 
vailla ilmaista aamiaista ja koulukyytiä,
onnellisen tietämättöminä koulukypsyystesteistä,
kukista ja mehiläisistä ja opiskelulisistä?
Meillä ei ollut aavistustakaan
kuraattoreista, koulupsykologeista, nuorisotiloista
eikä kunnallisista lautakunnista.

Meillä ei ollut vapaa-ajan ongelmia.
Kuinka ihmeessä olemme selvinneet hengissä ja päässeet tähän asti?
Ja kuinka on mahdollista, että meillä oli niin hauskaa?

Se on suorastaan uskomatonta!

(Pikkulotta Iltasanomissa 20.7.-98)

Suorastaan uskomatonta
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TOIMINTAKALENTERI

Kevät 2009

Toimintaryhmät
Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvit-
taessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset 
perjantaisin klo 15.45-18.30. Tapiolan palvelukes-
kuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan kun-
tosali (Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11-12 ja per-
jantaisin klo13 -14 (Väinö Rantio). Leppävaaran 
uimahallin kuntosalissa (Veräjäpellonkatu 15) tiistai-
sin ja torstaisin klo 10-11 (Aimo Virkki). Tapiolan 
palvelukeskus (TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-
11. Lentopalloa  Tapiolan urheiluhalli maanantaisin 
ja perjantaisin kl 10.30-12.00 (Pertti Sirén). Ilma-
aseammunta Tuulimäen liikuntatilat maanantaisin 
klo 13-14 ja torstaisin klo 12-13 (Väinö Rantio). Pe-
tangue Tuulimäen liikuntatilat  torstaisin klo 10.30-
12 (Martti Pulkkinen). Hiihtotapahtumat (Teuvo 
Narinen). Kuntoliikuntajaoston erikoistapahtumis-
ta Länsiväylässä. Toimintaryhmät kokoontuvat koko 
vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta.

Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
ELES Espoonlahden Eläkkeensaajat, ET Eteläinen 
toimintajaosto, HA Hallitus, HE Hengellinen jaos-
to, HS, JS Huomionosoitus-jäsensihteerit, KA Kala-
kerho, KI Kirkkonummenjaosto, KJ Kulttuurijaosto, 
KR Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtijaos-
to, NA Naisjaosto, PKT Perinteensiirron kouluryh-
mä, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaalijaosto, SY Soi-
tinyhtye, TU Tukineuvosto, VJ Valistusjaosto, EKK 
Espoon kulttuurikeskus, HHT Haukilahden Haukita-
lo, SPT Soukan palvelutalo, TPK Tapiolan palvelu-
keskus, TUU Tuulimäen väestönsuoja, KKT Kasken-
kaajantie 16 toimisto. 

HELMIKUU
Pilkkikisa tiistaisin 24.2. – 17.3. välisenä aikana. Läh-
tö Suomenojan K-raudan edestä klo 9.00, säävaraus. 
KA

Viikko 8
Espoon Sotaveteraanilehti1/2009 ilmestyy. LE  

Ma 16.2
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa 

(katso tilaisuuksien ilmoitus lehdestä). VJ

Ke 18.2.
13.00 Kirkkonummen veteraanitapaaminen ja ja-

oston 17-vuotisjuhla palvelukeskuksessa. 
Espoon Sotaveteteraanit ry:n 50-vuotisjuh-
latapahtuma. KI

Pe 20.2.
19.00 Suomen Kansallisooppera: Operetti ”Iloinen 

leski”. KJ

Ma 23.2.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
15.45 Naisjaoston kevätkokous. NJ

Ti 24.2.
11.45 Retki Rahapajaan. Lähtö Gardenin edestä, 

hinta 10€. Ilm. Stig Roudasmaa, puh.
  462 682. ET

Ke 25.2.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. ET, SY  

To 26. Espoon Sotaveteraani-lehden 2/2009 
aineiston viimeinen jättöpäivä. LE

Pe 27.2.
18.00 Kuoron kevätkokous harjoitusten jälkeen . 

KR

MAALISKUU
Teatterimatka, aika avoin. KI

Viikot 13-14
 Sotaveteraaniliiton pilkkikilpailut. KA Teat-

terimatka. KI

Ma 2.3.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ

To 5.3.
13.00 Suomen sodan 200-vuotisjuhlanäyttely 

Kansallismuseossa. Ilm . Anna-Liisa Lauri-
la 050-563 7799. Maksimimäärä 25 osallis-
tujaa.
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Ma 9.3.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Aiheena yleinen hyvin-

vointi, apteekin ohjeita. NA

Ti 10.3.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla, ke-

vätkokous. KI

Ke 11.3.
14.00 Tanssit Soukan palvelutalossa. ET

To 12.3.
14.30 Iloinen iltapäivä Leppävaaran palvelukeskuk-

sessa. PT

Pe 13.3. Talvisodan päättymisen juhlatilaisuudet
Espoo
9.00 Lipunnosto.  KR
10.00 Seppeleen lasku Tuomiokirkon sankarihau-

doilla. KJ
18.00 Muistojuhla Tapiolan kirkossa. KJ, KR

Kirkkonummi
10.45 Seppeleen lasku sankariristille.
11.00 Kaksikielinen hartaus Kirkkonummen kirkos-

sa.
11.45 Kirkkokahvit seurakuntatalolla. KI

Ma 16.3.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

La 21.3.
14.00 Espoon kaupunginteatteri:  Mika Valtarin 

”Myöhästynyt hääyö”, ilm. Eeva Kalin 
 040-756 8219. KJ

Ma 23.3.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Tutustuminen Helinä 

Rautavaaran museoon WeeGee-talossa. NA

Ke 25.3.
14.00 Tanssit EKK:ssa. soitinyhtye. ET, SY

Ma 30.3.
14.30 Espoon sotaveteraanien kevätkokous. HA

HUHTIKUU
Teatterimatka, aika avoin. KI
Ma 6.4.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Viikko 16 
 Espoon Sotaveteraanilehti 2/2009 ilmestyy. 

LE

Ti 14.4.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI

Ke 15.4.
14.00 Tanssit Soukan palvelutalolla. ET

To 16.4.
19.00 Sinfonia Lahti esiintyy Hämeenlinnan verka-

tehtaalla. Hinta 50€ sisältää bussimatkan ja 
kahvin. Ilm. Lotta Riisalo puh. 412 8948 vii-
meistään 23.2 2009 mennessä. KJ

La 18.4.
13.00 Esitys ”Piaf pikkuvarpunen” Lahden teatte-

rissa. PT

Su 19.4.
15.00 Koti-ilta Johanneksen kirkon seurakuntasalis-

sa. HE

Su-su 19.-26.4. 
 Kylpylä-kuntoutusmatka Viron Haapsaluun 

Fra Mare-kylpylään. KJ, SO

Viikko 17
 Perinneviesti-lehti 1/2009 ilmestyy. PKT

Ma 20.4.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Ma 27.4. Kansallisen veteraanipäivän juhla
Espoo
9.30 Lipunnosto Espoon Kulttuurikeskuksella. 

HE, KR
10.00 Kaksikielinen jumalanpalvelus Tapiolan kir-

kossa. HE, KR
12.00 Pääjuhla Tapiolasalissa, (katso ilmoitus leh-

destä). HE, KR

Kirkkonummi
10.45 Seppelten lasku sankariristille
11.00 Kaksikielinen jumalanpalvelus kirkossa, jon-

ka jälkeen juhla seurakuntatalolla. KI

Ma 27.4.
14.00 Naisjaoston simamatinea TPK:ssa. NA

Ke 29.4.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. ET, SY

Me olemme maailmassa nauraaksemme.
Kiirastulessa tai helvetissä emme enää
pysty siihen ja taivaassa se ei olisi sopivaa.
                                             Jules Renard
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Helmikuu 18.  ke Kirkkonummen  jaoston 
 paikallisjuhla Palvelukeskus

Maaliskuu 13.  pe Talvisodan päättymisen 
 muistojuhla Tapiolan kirkko

Huhtikuu 27. ma Kansallisen veteraanipäivän 
 tilaisuudet

Toukokuu 18.  ma Kaatuneitten muistopäivän 
 tilaisuudet

Elokuu 27.  to Yhteislaulutilaisuus Tapiolan Amfi

Syyskuu 20.  su Jumalanpalvelus Tapiolan kirkko
               21.  ma Esitelmätilaisuuden 
 juhlakahvit Tapiolan palvelukeskus
               23.  ke Keskiviikon juhlatanssit Kulttuurikeskus
               24.  to Lipunnosto Kulttuurikeskus
               24.  to Päiväjuhla Kulttuurikeskus
               24.  to Iltajuhla Garden hotel

Syyskuu 22. – 
Lokakuu 4.  Taide- ja toimintanäyttely Kulttuurikeskus

Marraskuun 30. Talvisodan alkamisen 
 muistotilaisuus

Joulukuu 6. Itsenäisyyspäivän 
 juhlatilaisuudet

50. Juhlavuoden tapahtumiaEspoon Sotaveteraanit ry
Valistusjaosto

Esitelmätilaisuudet keväällä 2009
Tapiolan palvelukeskuksessa
Itätuulenkuja 4 klo 14,15
 
16.02. Prikaatikenraali Juha-Pek-

ka Liikola
 Sotilasläänin komentajan 

puheenvuoro 
23.02. Dosentti Stefan Forss
 Ydinaseiden rooli kansain-

välisessä politiikassa
02.03. Dosentti Timo Sane
 Ajankohtaista sokeritaudis-

ta
09.03. Lippueamiraali Antero Ka-

rumaa
 Suomalainen asevelvolli-

suus tänään ja tulevaisuu-
dessa

16.03. Professori Simo Tarpila
 Vaivaton vatsa
23.03. Teatterineuvos Kyllikki 

Forsell
 Elämä teatterille
06.04. Hovioikeuden presidentti 

Heikki Mälkki
 Testamentti
20.04. Professori Päiviö Tommila
 Autonomian ajan alku

Miksi Virossa käydään patsaskiis-
toja? Miksi  “Pronssisoturin” siirto 
keväällä 2007 Tallinnassa johti vä-
kivaltaisiin mielenosoituksiin? Oli-
ko kysymyksessä “venäläisten pat-
sas”, “miehittäjien muistomerkki”?

Viron historia sisältää suomalai-
selle monia kysymysmerkkejä. Mut-
ta isänmaan historia ei ole selvä edes 
virolaisille itselleen. Viron itsenäi-
syyden menetys vuosina 1939-40 
sisältää edelleenkin suuren määrän 
myyttejä. Kuva ei suinkaan ole niin 
yksinkertaisen mustavalkoinen kuin 
monet haluaisivat sen olevan. “Hy-
viä ja pahoja” on todellisuudessa 
paljon vaikeampi osoittaa.

Mikä oli Viron ensimmäisen it-
senäisyyden ajan johtajien, presi-
dentti Konstantin Pätsin ja kenraa-
li, ylipäällikkö Johan Laidonerin 
osuus tasavannan häviämiseen kar-
talta, viron yhteiskunnan tuhou-
tumiseen. Onko Virolla oma “ajo-
puu”, joka pitäisi myös upottaa, 

Kenraali Johan Laidoner ja Viron tasavallan 
tuho 1939-40

kuten tapahtui Suomessa jo vuosi-
kymmeniä sitten?

Valtiotieteen tohtori Martti Tur-
tola osoittaa tutkimuksessaan ken-
raali Johan Laidonerista, että Viron 
diktatorinen  johto, Päts ja Laido-
ner tarttuivat syksyllä 1939 täy-
sin tietoisesti ja tarkoitushakuisesti  
Moskovasta “ojennettuun käteen”. 
Samaa kättä oli ojennettu suoma-
laisille vuosina 1938-39 ns. Jartsev 
-neuvottelujen yhteydessä. Suo-
mi torjui päättäväisesti sopimuk-
sen Neuvostoliiton kanssa, mutta 
Viron johto alkoi harkita mahdol-
lisena vaihtoehtona liittoutumista 
Neuvostoliiton kanssa. Välittömäs-
ti Molotovin - Ribbentropin -sopi-
muksen jälkeen Viron johto alkoi 
määrätietoisesti hakeutua Neuvos-
toliiton sotilaalliseen suojelukseen. 
Tiedot sotilaallisen vastarinnan 
harkitsemisesta laskettiin liikkeelle 
puhtaasti hämäysmielessä.

Päts ja Laidoner johtivat tiu-

kan sensuurin muodostamassa pi-
meydessä Viron kansan Neuvosto-
liiton huomaan. Kesäkuussa 1940 
kenraali Laidoner käski virolais-
ten sotilaiden suhtautua maahan 
marssiviin neuvostosotilaisiin “ys-
tävällismielisesti, kuten liittolais-
maan joukkoihin”. Valtiojohto ei 
maininnut sanaakaan “miehityk-
sestä”. Viron armeijaa ei hajotettu, 
vaan sitä “uudistettiin”. Upseeris-
to ja sotilaat vannoivat uskollisuu-
denvalan Stalinin Neuvostoliitolle 
tammikuussa 1941. Tämä kenraa-
li Laidonerin luoma armeija tais-
teli sitten Neuvostoliiton puolella 
hyökkääviä saksalaisia vastaan. En-
tinen komentaja tosin oli tuolloin jo 
vangittuna.

Martti Turtola piti maanantaiesitel-
män 26.1.2009.
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Burana 400 mg tunnetaan tehokkaana kipu- ja särkylääkkeenä. Se alentaa myös kuumetta ja poistaa tulehdusta. Useimmille Burana
sopii, mutta jos saat allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, munuais- tai maksasairaus tai olet raskaana,
neuvottele käytöstä lääkärin kanssa. Burana 400 mg ei tule käyttää alle 20 kg painaville lapsille eikä raskauden viimeisellä
kolmanneksella. Vaikuttava aine: ibuprofeeni. Tutustu huolellisesti käyttöohjeeseen. Pakkauskoot 10, 20 ja 30 tabl. Apteekista.
Lisätietoja: www.burana.fi3/
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Taloussanomat 17.1.2009:

Taloussanomien Suomen Rahatiedolla teettämän tutki-
muksen mukaan: ”S-Etukortti palauttaa eniten”. Vertailussa 
olivat mukana suurimpien kaupparyhmien jäsenetukortit. 

Vuonna 2008 S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajat kerryttivät 
S-Etukorteilla Bonusta eli ostohyvitystä 306 miljoonaa euroa. Keskimäärin 
kukin asiakasomistaja talous sai bonusostoksistaan 3,5 % Bonusta eli rahaa 
takaisin.

Bonuksen lisäksi monia muita etuja
Bonuksen lisäksi asiakasomistajat voivat saada maksu-
tapaetua maksaessaan ostoksensa S-Etukortilla S-ryh-
män toimipaikoissa ympäri Suomen. Asiakasomistajat 
saavat myös erilaisia tuote- ja palveluetuja, Yhteishyvä-
lehden kotiin kerran kuussa sekä useimmissa osuuskau-
poissa myös korkoa osuusmaksulleen. 

Asiakasomistajilla on käytettävissään myös S-Pankin 
monipuoliset, maksuttomat palvelut. Saman Talous-
sanomien teettämän tutkimuksen mukaan S-Etukortti 
Visan luotto on kauppojen luottokorteista halvin. 

Lisätietoja asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi

”Jos keskittää ostoksensa  
 S-ryhmään, saa parhaat edut.”


