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Satumaasta matkattiin Moskovan valoihin, kun Espoon Sotaveteraanien kuoron pienryhmä Pekka 
Konnun johdolla lauloi ja laulatti Kaunialan sotavammasairaalan väkeä. Laulutuokio lähetettiin te-
levisiotekniikalla myös muutamiin kymmeniin koteihin, jotta kotona asuvat sotainvaliditkin voisivat 
laulaa mukana. Lähetys oli kaksisuuntainen. Laulutuokiosta tarkemmin sivulla 9. 
Kuva Matti Kaltokari
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Huhtikuun 27. päivää on vietetty 
kansallisena veteraanipäivänä vuo-
desta 1987 lähtien.

Pitkä aika, 42 vuotta, ehti kulua 
sodan päättymisestä, ennen kuin 
valtiovalta rohkeni antaa tämän vi-
rallisen tunnustuksen sotien vete-
raaneille. Valtion johto katsoi so-
dan jälkeisenä aikana 1980-lukuun 
asti, että suhteet itäiseen naapuriin 
olivat niin herkät, ettei veteraanien-
kaan asialla saanut ”elämöidä”. 

Kunnia veteraanien saamasta 
tunnustuksesta kuuluu pääministeri 
Kalevi Sorsalle, jonka johtama hal-
litus päätti 1986, että osana Suomen 
itsenäistymisen 70-vuotisjuhlavuo-
den tapahtumia yksi päivä nimetään 
sotien veteraaneille. Kansallisek-
si veteraanipäiväksi valittiin huhti-
kuun 27. päivä, jolloin saksalaiset 
joukot olivat vetäytyneet Lapissa ra-
jan yli Norjaan. Päivä tehtiin pysy-
väksi veteraanien nimikkopäiväksi. 
Juhlinnassa korostetaan päivän rau-
hanomaista luonnetta. 

Kansallisen veteraanipäivän 
valtakunnallisen päätoimikun-
nan puheenjohtajana toimii kont-
ra-amiraali Antero Karumaa. 
Päätoimikunnassa on laaja-alai-
nen kuntien, seurakuntien sekä 
maanpuolustusjärjestöjen ja kan-
salaisjärjestöjen edustus. Juhlatoi-
mikunta valitaan järjestävän paik-
kakunnan mukaan.

Nyt Espoossa vietettävän juh-
lan juhlatoimikunnan puheenjohta-
jana on toiminut kaupunginjohtaja 
Jukka Mäkelä ja järjestelytoimi-
kunnan puheenjohtajana perustur-
vajohtaja Juha Metso. Espoon 

veteraaneja toimikunnassa on edus-
tanut Paavo Salo.

Barona Areenassa vietettävän 
juhlan tunnus on Jälleenrakentami-
sen sankarit.

Juhla on kaikille avoin tilaisuus. 
Veteraanit ovat juhlassa kunniavie-
raina. Espoon sotaveteraanikuoro 
näyttää nuorempien laulajien vah-
vistamana taas, että laulu kaikuu 
vielä ikämiehiltäkin. Televisio välit-
tää juhlaohjelman Suomen koteihin.

Myös kouluissa muistetaan vete-
raaneja. Veteraanit ovat vierailleet 
kouluissa kertomassa kokemuk-
siaan ja veteraanipäivänä monis-
sa kouluissa vietetään juhlaa, jossa 
muistutetaan niistä arvoista, jotka 
ovat veteraaneille olleet tärkeitä elä-
män viittapuita. Näin veteraanipe-
rinne siirtyy nuoremmille polville.

Edellisen kerran Espoossa jär-
jestettiin kansallinen veteraanijuh-
la kymmenen vuotta sitten. Näinkin 
lyhyt väliaika selittyy sillä, että Es-
poossa on riittävät juhlatilat 2 000 
vieraalle, täällä on vireää veteraa-
nitoimintaa sekä useita vilkkaas-
ti toimivia maanpuolustus- ja kan-
salaisjärjestöjä, jotka ovat tälläkin 
kertaa juhlan taustavoimina. Joilla-
kin paikkakunnilla on tehty paljon 
valmistelutöitä mutta sitten juhlati-
lat ovatkin olleet riittämättömät ei-
vätkä kaikki veteraanit ole mahtu-
neet mukaan.

Tavataan Barona Areenassa!

Niilo Ihamäki

Aineisto lehteen os. 
Päätoimittaja
Niilo Ihamäki,Mäntyviita 10 F, 
02110 Espoo, 
niilo.ihamaki@hotmail.com  tai 
Toimitussihteeri
Kirsti Ilveskero, Jääskentie 3 A
02140 Espoo
kirsti.ilveskero@gmail.com
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Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

Tänä vuonna on säätila ollut hyvin 
ankara. Ensin oli jatkuvaa lumisa-
detta ja sitten ankaria pakkasia. Oli 
oikea Talvisodan pakkaskeli.

Kuluneina pakkaspäivinä on 
usein tullut mieleeni talvisodan tais-
telijoiden olosuhteet tulilinjoilla. 
Vaatetus ei aina ollut oikein sääoloi-
hin sopivaa eikä aina ollut lämmin-
tä ruokaakaan saatavissa. Inhimillis-
ten kärsimysten lisäksi olivat sodan 
aiheuttamat kauhukärsimiset jatku-
vasti esillä jokapäiväisessä elämäs-
sä. Mutta kestimme vaikka vaikeata 
oli yli oman tarpeen.

Soomepojat viettivät 93 Viron it-
senäisyyspäivää Tallinnassa. Ensin 
oli jumalanpalvelus Kaarlin kirkos-
sa ja sen jälkeen pääjuhla Kirjaston 
juhlasalissa. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä luettiin runsaan kol-
menkymmenen Soomepoiste vai-

najan nimet. Viron sodanaikaisesta 
vapaaehtoispataljoonasta on vielä 
elossa sataviisikymmentäyksi tais-
telija.

Ohjelma oli hyvin nuorisopai-
notteinen. Nuoret esittivät laulu-, 
soitto- ja tanssikappaleita. Esitykset 
olivat taiteellisesti korkeatasoisia. 
Nuorten taiteilijoiden esityksistä 
näkyi selkeä innostus tekemisiinsä 
ja kotimaisuus oli sataprosenttista. 
Niin sitä pitää perinnettä siirtää tu-
leville sukupolville. 

Puheita oli useita, mutta kieltä 
ymmärtämättömälle niiden sisäl-
tö jäi hieman epäselväksi. Yhdes-
sä puheessa meille julkituotiin sel-
vin sanoin, että tervetuloa Natoon. 
Virolaiset ovat tältä osin turvassa!!

Aika kuluu ja sotaveteraanit van-
henevat. Keski-ikä lähenee vauhdil-
la yhdeksääkymmentä ikävuotta.

Perinteensiirtoon meidän on nyt 
kiinnitettävä entistä suurempaa 
huomiota ja saatava innostunutta 
uutta työvoimaa eri tehtäviin. Jo-
ten toivotamme kannatusjäsenet-
kin tervetulleiksi joukolla mukaan. 
Piirikin on omalta osaltaan ryhty-
nyt kehittämään perinteensiirto-or-
ganisaatiota.

Kesä on pian ajankohtainen. Toi-
votan jäsenistölle hyvää, lämmintä 
sekä virkistävää kesäaikaa.

Eino Luostarinen

Veteraanit vanhenevat ja se nä-
kyy yhdistyksemme toiminnassa. 
On yhä vaikeampi löytää tarvitta-
essa varsinaisia veteraaneja erilai-
siin vierailuihin ja edustustehtä-
viin. Tämä on tietysti luonnollista 
ja ymmärrettävää, eihän ikä tule 
yksinään. Siksi on välttämätön-
tä saada joukkoomme nuorempaa 
ja veteraanien aatemaailman ym-
märtävää ja hyväksyvää miestä ja 
naista. Jos tunnet vähänkään itse-
si sopivaksi ja halukkaaksi, ilmoit-
taudu toimistoomme puhelimella 
09-452 5721 (arkisin 9-12).

Tervetuloa mukaan!

Eero-Juhani Juhola

KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ
Jälleenrakentamisen sankarit

Aseveli-ilta veteraaneille
to 26.4. klo 18–20, Barona Areenalla (17.40-)

Mannola, Leppänen, Kekkonen, Kanttiinin Lotat

Lipunnosto ja hartaus
pe 27.4. klo 10–10.30, Barona Areenalla (09.30)

Kenttäpiispa Hannu Niskanen

Lounas veteraaneille
pe 27.4. klo 11.00–12.30

Pääjuhla
pe 27.4. klo 13.00–14.35, Barona Areenalla (12.45)
Alahuhta, Mäkelä, Valtanen, Katainen, Puheloinen

Tumma puku ja kunniamerkit

Veteraanit vapaa pääsy
muut liput yhteispalvelupisteistä
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Espoon Sotaveteraanit ry:n kevät-
kokous pidettiin maaliskuun 26. 
päivänä Tapiolan palvelukeskuk-
sessa. Läsnä oli 58 varsinaista jä-
sentä. 

Puheenjohtaja Eino Luostari-
nen totesi avauspuheessaan, että 
yhdistyksen toiminta jatkuu ny-
kymuotoisena muutaman vuoden. 
Vuonna 2015 arvioidaan, muuttuu-
ko yhdistys aatteellisella pohjal-
la toimivaksi perinneyhdistykseksi 
pehmeän siirtymäkauden jälkeen. 

Veteraanien etuuksien paranta-
misessa liitto pyrkii mm. siihen, 
että vuonna 2013 aloitettaisiin 
vuosittaiset veteraanien kuntoutus- 
ja palvelutarpeen arvioinnit. Ne 
tehtäisiin kotona tai oman kunnan 
terveyskeskuksessa. Näin palvelut 
kohdentuisivat tarveharkintaises-
ti oikein ja kustannustehokkuus li-
sääntyisi.

Vuoden aikana oli poisnukku-
nut 70 yhdistyksen jäsentä. Hei-
dän muistoaan kunnioitettiin het-
ken hiljaisuudella. Pekka Kontu 
soitti Narvan marssin ja Liisa Ny-
fors sytytti muistokynttilät. 

Ennen kokousasioiden käsitte-
lyä jaettiin ansio- ja kunniamerk-
kejä. Hopeinen ansiomerkki oli 
myönnetty Orvokki Jokimäelle, 
Raili Nousiaiselle ja Hellin Sil-
lanpäälle. Kirsti Ilveskero sai 
Suomen Valkoisen Ruusun Rita-
rikunnan I luokan mitalin. Sama 
mitali kultaristein oli myönnetty 
myös Jarmo Nyströmille. Suo-
men Valkoisen Ruusun Ritarikun-
nan ritarimerkki luovutettiin Toivo 
Nikanderille ja Leo Tonttilal-
le. Hopeisen ansiomerkin olivat 
Kirkkonummen jaoston 20-vuotis-
juhlassa 18.2.2012 saaneet Kirs-
ti Paloposki ja Matti Wahlman, 
kultaisen Reino Luutonen ja 
Kaarina Uotila.

Puheenjohtaja Eino Luostari-
nen ehdotti hallituksen esityksen 
mukaan, että kunniajäseniksi kut-
suttaisiin Ulla Lahi ja Eero-Ju-
hani Juhola. Ulla Lahi on toimi-
nut naisjaoston monissa tehtävissä 
vuodesta 1987 lähtien, Eero-Juha-

Ulla Lahi ja Eero-Juhani Juhola kutsuttiin 
kunniajäseniksi

ni Juhola yhdistyksen toiminnan-
johtajana vuodesta 2004 ja halli-
tuksen sihteerinä vuodesta 2005 
alkaen. Ehdotus hyväksyttiin yksi-
mielisesti. 

Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Raimo Riikonen, sihtee-
reiksi Liisa Nyfors ja Eero-Juhani 
Juhola.

Vuoden 2011 toimintakerto-
muksesta selvisi, että vuoden aika-
na järjestettiin 766 eri tilaisuutta, 
joissa oli noin 10 000 osanottajaa. 
Määrässä ei ole kuoron tilaisuuk-
siin osallistuneita. Jäseniä oli vuo-
den alussa 1240 ja vuoden lopus-
sa 1207.

Taloudenhoitaja Marja Nur-
misalo esitteli tilivuoden toimin-
tamenot, rahoituksen ja aseen. Ti-
likauden kokonaistulot olivat 204 
052,01 ja menot 232 193,38, joten 
tilikauden alijäämä oli 28 141,37. 
Tilintarkastajien ehdotuksen mu-
kaan hallitukselle myönnettiin 
vastuuvapaus.

Vaalivaliokunnan puheenjohta-
jaksi valittiin Pekka Tuomisto.

Naisjaosto tarjosi osanottajille 
pullakahvit. - NI
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Raili Nousiainen, Hellin Sillanpää, Kirsti Ilveskero, Toivo Nikander ja Leo 
Tonttila

Taloudenhoitaja Marja Nurmisalo
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Espoon sotaveteraanien jäsen 
Pertti Sirén asustaa tyytyväisenä 
Tapiolan Suvikummun kodissaan. 
Lapsuusvuodet menivät Laatokan 
Riekkalan saaressa, josta oli los-
siyhteys Sortavalaan. Niinpä hän 
usein poikkesikin mantereen puo-
lelle kyläillen ortodoksisen pap-
pisseminaarin talossa asuvan tä-
tinsä luona. Sieltä löytyi myös 
leikkitovereita.

Talvisodan sytyttyä alkoi evak-
kotie ja toisenlaiset leikit, ensik-
si Lauttakylään, missä hän liittyi 
sotilaspoikiin. Pertti sai osallis-
tua ampumaharjoituksiin. Suo-
jeluskunta tarjosi monenlaista 
muutakin toimintaa. Pertti sanoo 
melkein asuneensa sen piirissä. 
Toijalan sotilassairaalassa hän piti 
pientä kanttiinia, hoiti potilaiden 
kauppa-asioita, päivysti vuorol-
laan palotornissa, josta saattoi tu-
lipalojen lisäksi ilmoittaa myös 
lähestyvistä lentohyökkäyksistä. 
Viestirykmentissä Pertti suoritti 

Pertti Sirén auttaa kuntoutusta 
tarvitsevat avun lähteille

ensimmäisen luokan radiosähköt-
täjätutkinnon ja hoiti A-radioase-
malla varuskuntien välistä liiken-
nettä.

Työelämä kutsui jo nuorena
Nuoruusvuodet loppuivat ja Pert-
ti siirtyi työelämään. Hän toimi 
pari vuotta VR:llä Savossa junan 
lähettäjänä ja siirtyi sitten Helsin-
kiin lennätinkonttoriin hoitamaan 
radiosähköttäjän ulkomaan yhte-
yksiä ja yhtenä silloin ainoaa Suo-
men telefotoa. Hän on vieläkin 
morsetaitoinen. Rytmitajun lisäksi 
morselähetysten vastaanottaminen 
vaati herkkiä korvia. Kuunneltu lä-
hetys hahmottui paperille muuta-
man kirjaimen viiveellä. 

Pertti on lähettänyt lukematto-
man määrän sähkösanomia herkil-
lä sormillaan. Hän muistaa vielä-
kin täysin morsetuksen. Yleinen 
hätätunnus … --- ...  SOS – tu-
lee häneltä tottuneesti. Sanomien 
vastaanottaminen on vaatinut vie-
lä herkempiä korvia. Kuunneltava 
sana hahmottuu muutaman kirjai-
men viiveellä. Usein toistettu ly-
henne rgds sanasta regards tulee 
häneltä heti oikealla jaksotuksella. 

Sittemmin Pertti siirtyi esimies-
tehtäviin ja paperitöihin vastaa-
maan työntekijöiden vuorojärjes-
telyistä ja loma-asioista.

Avioliiton myötä Pertti muut-
ti 50-luvun puolivälissä pääkau-
punkiseudulle, aluksi Helsinkiin 
ja 1955-luvun alussa Tapiolaan. 
Myös puoliso Tyyne toimi valtion 
leivissä, VR:n palveluksessa juni-
en tariffien laskijana. Hän sai kut-
sun tästä elämästä viime syksynä.

Kotiaskareet onnistuvat miehel-
täkin
Puolison kuolema tuo miesleskil-
le kodinhoidossa usein ylipääse-
mättömiä ongelmia. Kun vaimo 
on yleensä tehnyt kaikki kotityöt, 
mies tuntee itsensä aivan avutto-
maksi. Hyvä jos edes kahvinkeitto 
onnistuu, puuron keittämisestä pu-
humattakaan. 

Pertillä ei ollut näitä ongelmia. 
Hän oli työuransa aikana vuoro-
työssä, joten hän saattoi päiväsai-
kaan ja iltaisin auttaa tavanomai-
sissa kotitöissä puolisoaan, joka 
oli ollut syntymästään asti sydän-
vikainen. Hänen sydämensä kam-
mioiden välillä oli reikä, minkä 
seurauksena puhdas ja puhdistet-
tava veri sekoittuivat keskenään. 
Vaikka muutama vuosikymmen 
sitten tehty leikkaus ja sydämen 
tahdistin häntä auttoivatkin, hän 
ei kuitenkaan jaksanut paljoakaan 
tehdä raskaita kotitöitä. Niinpä ne 
jäivät Pertin tehtäviksi, ja viime 
vuosina Pertti vastasi yksinään ko-
dinhoidosta ja toimi jopa vaimon-
sa omaishoitajana. 

Halvaantuminen toi vaikeuksia
Iän myötä Pertti on saanut kan-
nettavakseen uudet vaivat. Käsien 
hermoratojen halvaannuttua käden 
liikkeet ovat vaikeutuneet. Ruokai-
lussa hän joutuu käyttämään mo-
lempia käsiä, koska niiden liike on 
epävakaata. Samoin päällysvaat-
teiden ylle saaminen tuottaa vai-
keuksia. Kaupasta hän voi tuoda 
ruokatarvikkeita korkeintaan parin 
kilon verran. Niinpä Pertti käykin 
melko usein ruokailemassa palve-
lukeskuksessa.

Pertti ei ole kuitenkaan jäänyt 
vaivojensa vangiksi. Hän toimii 
sosiaalijaostossa kuntoutussihtee-
rinä ohjaamassa kuntoutusta tar-
vitsevia avun lähteelle ja kuntolii-
kuntajaostossa rahastonhoitajana. 
Kirjoittaminen onnistuu vain yh-
dellä sormella naputellen.

Elämää rikastuttaa myös yhteys 
Tapiolan seurakuntaan, jonka jär-
jestämille saunaretkille hän usein 
osallistuu. Hän on usein mukana 
myös seurakuntayhtymän veteraa-
nijärjestöjen yhteisen hengellisen 
toimikunnan tilaisuuksissa, jois-
sa on aina uskon elämään liittyvä 
alustus, keskustelua ja virsien vei-
saamista. 

                                           
Martti Toivanen
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Stig Roudasmaa on helppo tun-
nistaa upseeriksi sekä suorasta 
ryhdistä että herrasmiesmäises-
tä olemuksesta. Keskustelu su-
juu helposti ja avoimesti. Se on 
suuri helpotus noviisihaastatte-
lijalle.

Stadin kundi
Paljasjalkaisena helsinkiläisenä 
Stiku asui nuoruudessaan ”aina 
Vuorimiehenkadun eteläpuolella”. 
Oppikoulua hän kävi Tehtaanpuis-
ton Yhteiskoulussa. Roudasmaa 
kuuluu 1926 syntyneiden ikäluok-
kaan, josta hänen laillaan noin nel-
jännes on ansainnut tammenleh-
vän. Enemmänkin ikäluokasta on 
toiminut sota-aikana muissa kuin 
veteraanitunnuksen täyttävissä 
tehtävissä. 

Roudasmaan sotilaskokemuk-
set alkoivat kesällä 1941 ilmasuo-
jelukomppanian vartio-osastossa 
Helsingin maalaiskunnassa, nyky-
Vantaalla, jossa hän toimi Suoje-
luskuntapojissa. Seuraavana vuon-
na oltiin jo Malmin lentokentällä 
rakentamassa parakkeja saksalai-
sille kentän käyttäjille. Vuonna 
1943 hän toimi laivastossa, kevy-
essä moottoriveneosastossa Ääni-
sellä ja Syvärillä. 

Upseeri
Sodan loputtua piti oppikou-
lu käydä loppuun. Ylioppilastut-
kinnon jälkeen hän pääsi Kadetti-
kouluun Santahaminaan. Upseerin 
ura ei ollut sodan jälkeisinä vuo-
sina muodissa ja Liittoutuneiden 
valvontakomissio oli keskeyttänyt 
reservinupseerikoulutuksen. Ka-
detiksi pyrkivien taso oli vaihte-
leva. Oli keskeytetyn kurssin up-
seerikokelaita, sekä alikersantteja, 
korpraaleja ja jokunen rivimies. 
Keskeyttämisprosentti oli suuri. 
Silloisen tavan mukaan kadetit si-
joitettiin kurssin päätyttyä upsee-
reina vänrikin virkaan. Luutnan-
tiksi ylennys tuli vuoden päästä. 

Stig Roudasmaa avioitui vuon-
na -51. Liitosta syntyi kolme lasta, 
joista kaksi on elossa. Lapsenlap-
sia on siunaantunut neljä. Soti-

Stig Roudasmaa, sotilashistorioitsija

lasuran ensimmäiset kahdeksan 
vuotta sujuivat nuorempana up-
seerina Jalkaväkirykmentti 8:ssa 
ja Uudenmaan Prikaatissa. Tutuksi 
tulivat Koria, Kouvola ja Dragsvik. 
Sotakorkeakoulussa hän suorit-
ti sekä Yleisesikunta- että Tekni-
sen osaston.  Tehtävät vaihtuivat 
Pääesikunnasta Ouluun ja takai-
sin. Pääesikunnassa Roudasmaa 
vastasi pioneerimateriaalin kehit-
tämisestä ja hankinnasta, ja en-
nen eläkkeelle siirtymistään hän 
oli vielä suunnittelemassa Puolus-
tusvoimiin Teknistä Tarkastustoi-
mintaa. Stig Roudasmaa on evers-
tiluutnantti evp. 

Sotilashistorioitsija
Roudasmailla on ollut mökki ne-
lisenkymmentä vuotta Pohjois-
Kymenlaaksossa. Pääharrastuk-
senaan hän kuitenkin mainitsee 
sotilashistorian. Internet tuntee hä-
neltä toistakymmentä julkaisua. 
Ne käsittelevät varuskuntien ja so-
tilasvarusteiden historiaa. Lisäk-
si Stig Roudasmaa on osallistunut 
talvisotaa, jatkosotaa ja puolustus-
voimien rauhanajan historiaa kä-
sittelevien Sotatieteen Laitoksen 
ja sittemmin Maanpuolustuskorke-
akoulun julkaisemien teosten kir-
joittamiseen. Jotkut hänen kirjansa 
ovat edelleen haluttuja keräilyhar-
vinaisuuksia. ”Otin niin pienet pai-
nokset”, oli vaatimaton selitys. 

Hän päätti lopettaa kirjallisen 
uransa täytettyään 85.

Seppelpartio 
Stig Roudasmaa osallistuu sep-
pelpartioitoimintaan. Tämä kau-
nis tapa laskea havuseppele vete-
raanin viimeiselle matkalle on eräs 
Espoon Sotaveteraanien suoritta-
ma palvelu.  Näitä tilaisuuksia on 
ollut viitisenkymmentä vuodessa. 
Joskus saadaan tietää veteraanin 
poismenosta vasta kuolinilmoi-
tuksesta hautajaisten jälkeen. Stig 
Roudasmaa muistuttaakin lopuk-
si veteraaneja kertomaan omaisil-
leen omasta tahdostaan, jotta tämä 
arvokas kunnianosoitus voidaan 
ajallaan suorittaa. Partion saa siu-
naustilaisuuteen ottamalla yhtey-
den Ukonvaajan toimistoon puh: 
09 452 5721 tai Liisa Nyfors  050 
597 3317.

Martti Nurmisalo      

TOIMISTO 
SULJETTU 

MA 30.4.2012
PE 18.5.2012
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Kuntoliikuntajaos-
ton tiedote
Kuntoliikuntajaosto järjestää 
tammenlehväveteraaneille 
liikuntatoimintaohjelman ajal-
la 01.01.- 15.05.2012 Lajit ovat 
kävely, uinti, kuntosali, tai muu 
voimistelu ja lentopallo. kesto 
vähintään 
puoli tuntia joka kerta. Suori-
tukset merkitään kuntokortille 
viikoittain.
Kuntokortteja saa Väinö Ran-
tiolta maanantain valistustilai-
suuksissa tai soittamalla 050 
5737833, sähköposti vaino.ran-
tio@gmail.com 
Todistajan varmentamat kun-
tokortit palautetaan Rantiol-
le tai Ukonvaajan toimistoon 
20.05.2012 mennessä. 
Kymmenelle eniten suorituksia 
keränneille jaetaan tunnustus-
palkinnot.

27.2.2012 oli Kreikan suurlähetti-
läs Erkki Huittinen esitelmöimäs-
sä Kreikan kriisien taustoista. Hän 
aloitti kysymällä, tiedettiinkö, mis-
sä Kreikassa mennään? Vastaus oli 
kyllä. Hän kertoi suuren joukon on-
gelmia, jotka tilanteeseen olivat 
johtaneet, kuten pysyvä konflik-
ti, ryhmäetujen ajaminen, yhden 
puolueen hallitukset, kompromis-
sikyvyttömyys, muutosvastarinta ja 
korruptio. Jos kuulijalla kävi mie-
lessä saman listan löytyminen lä-
hempääkin, meitä lohdutettiin sillä, 
että täällä kaikki on paljon parem-
massa ohjauksessa. 

Lihava riita on parempi kuin lai-
ha kompromissi. Tällainen ajatus-
malli on maassa tyypillistä. Suur-
lähettiläs Huittinen jakoi usein 
ongelmat kolmeen osaan, edellisen 
ulkoministerinsä ohjeiden mukaan; 
pääpuolueet käyvät Kreikassa ase-
masotaa keskenään, kansalla ei ole 
luottamusta poliitikkoihin, eikä on-
gelmiin tartuta. Kreikan paikka ver-
tailussa muihin maihin on myös 
erikoinen. Maan kehitystaso on hy-
vää länsimaista keskitasoa, mut-
ta saavutukset, kuten kilpailukyky, 
yritysilmasto ja koulutus EU:n huo-
noimmasta päästä. 

Miksi Kreikka sitten ajautui krii-
siin? Kreikka liittyi EU:hun ilman 
halua tai kykyä muuttaa talouspo-
litiikkaa. Lainarahat eivät menneet 
investointeihin, vaan rakenteiden 
ylläpitoon, mistä alkoi nopea vel-
kaantuminen. Käännekohta kriisis-
sä oli joulukuu 2008, jolloin polii-
si ampui koulupojan. Tämä aloitti 
mellakat. Lokakuun 2009 vaaleis-
sa valta vaihtui. Silloin selvisi, ettei 
Kreikan ulkomaanvelka ollutkaan 
6, vaan 13,6 % BKT:sta. Uusi pää-
ministeri Papandreou ei keskitty-
nyt maan talouden hoitoon, toteut-
ti vain vaalilupauksiaan. 

Vuonna 2010 EU ja Kreikka 
aloittivat lainaneuvottelut. Touko-
kuussa 2010 myönnettiin ensimmäi-
nen laina. Silloin suurlähetystömme 
teki kolmen arvion skenaarion. Op-
timistinen arvio kertoi talouden vä-
hittäisestä tasapainottumisesta, jota 
pidettiin kaikkein epätodennäköise-

Suurlähettiläs Erkki Huittinen
valotti Kreikan kriisin taustoja

nä vaihtoehtona. Realistinen arvio 
oletti, että hallituksen keinot pure-
vat vain osittain ja Kreikka ajautuu 
velkasaneeraukseen. Pessimistinen 
vaihtoehto veikkasi, etteivät halli-
tuksen toimet pure ja maa kurjistuu, 
kunnes joutuu eroamaan eurosta. 

Papandreoun hallitus on nyt vii-
meisten parin vuoden aikana teh-
nyt paljon. Budjettivajetta on lei-
kattu rajusti. Vaikeutena on purkaa 
talouselämän aukeamattomia luk-
koja. Ay-liike ja hallituspuolue PA-
SOK ovat naimisissa keskenään. 
Kaikkia rakenteellisia uudistuksia 
vastustetaan kiivaasti. 

Kesäkuussa 2011 tuli suurempia 
vaikeuksia ja Kreikka tarvitsi uu-
den lainapaketin. Lokakuussa sen 
suuruudeksi sovittiin 130 miljar-
dia euroa. Pääministeri pyrki pysy-
mään vallassa järjestämällä kansan-
äänestyksen paketista. Tämä virhe 
johti hänen eroonsa. 

Uudella hallituksella on edes-
sään suurlähettiläs Erkki Huittisen 
mukaan sota neljällä rintamalla. 
1. Fiskaalinen, siitä lähtien kun 

vaje paljastui. Tavoitteena on 
talouden tasapaino.

2. Rakenteellinen, jonka ratkai-
sun tavoitteena ovat uudistuk-
set valtionkoneistossa.

3. Talouslama, joka poistuu vain 
talouskasvulla.

4. Poliittinen, jossa tavoitteena on 
konsensus.

Kreikka on täynnä ristiriitoja. Kol-
me tärkeintä mainittiin. Maassa 
on välittömiä ongelmia, mutta nii-
tä hoidetaan keskipitkän aikavälin 
keinoin. Tehokkaat keinot ovat epä-
suosittuja, tuloksettomat ovat suo-
siossa. Lisäksi enemmistö kansas-
ta haluaa pysyä eurossa, mutta silti 
vastustaa uudistuksia. Lakot ja mie-
lenosoitukset ovat kansan reaktio 
tilanteeseen. Noin tuhat firmaa me-
nee konkurssiin viikossa.

Nyt vallassa oleva hallitus on en-
simmäinen yhteishallitus maan histo-
riassa. !30 miljardin toisesta lainasta 
50 miljardia menee jo lainanhoito-
kuluihin. Uudet vaalit pidetään huh-
tikuussa. Koalitiohallituksen on syn-
nyttävä, vaikka tie on pitkä. 

Miksi Kreikka ei näytä selviä-
vän? Sen tila on paljon huonompi 
kuin muiden EU-maiden. Luotta-
mus ja konsensus puuttuvat. Val-
tava byrokratia ja korruptio estävät 
sellaisen koneiston toiminnan, jolla 
uudistukset tehtäisiin. Uusi kulttuu-
ri on saatava aikaan, muuten maa 
joutuu palaamaan drakhmaan ja 
1950-luvulle.                     

 Martti Nurmisalo
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Vuoden talousvaikuttaja, VTT 
Leena Mörttinen, Nordean Eu-
ropean Affairs-liiketominnan 
johtaja, vieraili Espoon Sota-
veteraanit r.y:n Valistusjaoston 
maanantaina 13.2.2012 luennoit-
sijana Palvelutalossa.  Aihe oli 
mitä ajankohtaisin: Mitä talous-
kriisin jälkeen? 

Nykyistä kriisiä voi tarkastella 
usealtakin kulmalta, kuten taloudel-
liselta, poliittiselta tai tieteelliseltä. 
Suomen yhdeksänkymmentäluvun 
kriisin jälkityöt saatiin hoidettua 
suhteellisen nopeasti, mutta nyt ei 
tule niin käymään. Kreikka on nyt 
eniten esillä, mutta Espanja ja Italia 
pitää kaikissa tapauksissa pelastaa.

Maailma on jakautunut kahtia. 
Kaikki taloudet notkahtivat vuoden 
2007 kriisissä. Kehittyneet maat 
jäivät alhaiseen kasvuun, mutta ke-
hittyvät maat ovat lähteneet jo ko-
vaan nousuun. 

Poliitikoilla on nyt enemmän val-
taa kuin koskaan, mutta he tarvitse-
vat asiantuntijatietoa päätöksiensä 
tueksi. Keitä he voivat uskoa? Vie-
lä toukokuussa 2011 asiantuntijat 

Mitä talouskriisin jälkeen?

toehtoa. Vahvemman Euroopan 
integraation, jossa eteläosalle ase-
tetaan nykyistä tiukempi talouskuri 
tai stagnaation, jonka seurauksena 
Suomen olisi etsittävä joku muu tu-
kiryhmä EU:n tilalle. Koska USA:n 
osavaltioiden sovittaminen fede-
raatioksi vei seitsemisenkymmentä 
vuotta, ei Euroopassakaan integroi-
tuminen toimisi nopeasti - tai on-
nistuisi kerralla. 

Martti Nurmisalo

odottivat Suomeen tämän vuoden 
BKT:n kasvuksi +3 %. Joulukuussa 
sama ennuste oli muuttunut jo -0.5 
%:ksi. Voiko poliitikko näillä tie-
doilla tehdä maalle oikeaa päätöstä? 

Hinnannousu on ollut yrityksille 
paras innovaatiomoottori. On ku-
viteltu rahoitusmarkkinoiden ole-
van aina oikeassa. Nyt nämä totuu-
det eivät enää päde. Kellään ei ole 
myöskään uutta mallia tilalle. Kun 
pitäisi saada aikaan koko Euroo-
pan laajuiset osakemarkkinat ilman 
pankkien välikäsiä, joka maan eri-
lainen lainsäädäntö estää sen.  Mai-
den itsekäs osaoptimointi on inhi-
millistä, mutta oikein se ei ole. 

Suomessa on niukat työvoima- 
ja pääomavarat. Meille täytyy saa-
da pidemmät työurat. Velkaantu-
mistaakan pienuudella mitattuina 
Euroopan tähtiä ovat kaikki Poh-
joismaat ainoina, joiden velat ovat 
alle puolet BKT:stä. Kreikka on 
sitten toisena ääripäänä. Kreikas-
sakaan holtitonta menoa ei ole har-
rastanut kuin pieni klikki. 

Tohtori Leena Mörttinen sum-
masi kaksi tulevaisuuden vaih-
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Kesäpäivä Tampereella 27.6.2012
sotahistoriaa ja kulttuuria

Asiantuntijaoppaana ja matkanjohtajana
Eeva Tammi

Matkanjärjestäjänä Vihdin Liikenne

Ohjelma
Tutustuminen Tampereella vuoden 1918

keskeisiin sotatapahtumiin ja
vuoden 1918 näyttelyyn Museokeskus Vapriikissa

sekä
Pyynikin kesäteatterissa näytelmä

KUUMA KESÄ 1985

HINNAT: sotaveteraanit 94 €, eläkeläiset 100 €

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
Raimo Riikonen 040–835 29 07
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Kuoron pienryhmä  lauloi ja laulatti 
Kaunialassa

Elo ihmisen huolineen ja murhei-
neen
se on vain väliaikainen.
Ilon hetket helkkyvin riemuineen
se on vain väliaikainen.

Tämä ja monet tutut laulut raikui-
vat Kaunialan kanttiinissa, jonne 
Espoon sotaveteraanikuoron pien-
ryhmä oli Pekka Konnun johdolla 
saapunut laulamaan ja laulattamaan 
sotavammasairaalan väkeä.
Kun nyt on saamelaisten päivä, niin 
aloitetaan Lapin äidin kehtolaulul-
la, Pekka Kontu juttelee ja heilauttaa 
kättä Jukka Langenille, jonka har-
monikasta pian alkaa kuulua Kaler-
vo Hämäläisen laulun alkutahdit. 
Sanat löytyvät monisteista, joissa on 
yli seitsemänkymmentä tuttua ja ra-
kastettua laulua. 

Ääntä avataan vielä Käyn ahon 
laitaa -laululla, mutta Kultainen 
nuoruus vedetään jo täysin rinnoin 
ja sitä seuraava Jos sais kerran reis-
sullansa menee reippaasti rallatel-
len. Vapaa-ajan ohjaajan sijainen 
Kirsi Ruutu auttaa pyörätuolissa 
istuvaa sotainvalidia, kun paksusta 
monisteesta ei heti löydy oikeaa si-
vua. 

Tällaisella laulutuokiolla on sai-
raalan mukaan hyvä vaikutus ve-
teraanien mielialaan, Pekka Kontu 
kertoo.    

Laulunjohtaja pujottelee pyörä-
tuolien lomassa ja pysähtyy välillä 
taulu-tv:n eteen puhuttelemaan ko-
tona laulutuokioon television väli-
tyksellä osallistuvia. 

Sotainvalidien Veljesliiton ja Val-
tiokonttorin ylläpitämällä Palvelu 
TV:llä on 35 kotipäätettä 75 kilo-
metrin säteellä Kaunialasta, kertoo 
tv-lähetystä ohjaava fysioterapeut-
ti Satu Viana. Pieni pallukka tele-
vision päällä on kamera, jota Satu 
kääntelee kaukosäätimellään eri 
kuvakulmia valitessaan. Lähetyk-
siä on muulloinkin. Hyvin suosit-
tuja ovat ohjatut voimistelulähetyk-
set. Espoon veteraanien kuoro käy 
kuukauden ensimmäisenä maanan-
taina laulamassa ja innostamassa 
myös kotona asuvia veteraaneja lau-
lamaan yhdessä. Kun tällöin kotei-
hin kerääntyy usein tuttaviakin, lau-
luun yhtyviä saattaa olla etäpäätettä 
enemmän.

Ja taas lauletaan. Niin minä neito-
nen sinulle laulan tulkitaan suurella 
tunteella, mutta Rosvo Roopen mat-
kassa mennään vauhdilla.

Toverikunnan puheenjohtaja 
Herbert Mäklin liittyy mukaan, 
kun matkataan Satumaan kautta 
Moskovan valoihin.

Laulu tuo Venäjän matkojen 
muistot mieleen, Herbert kertoo. 
Yhteiset laulutuokiot ovat Herber-
tin mukaan arvokkaita hetkiä Kau-
nialassa asuville. Laitoksessa hel-
posti urautuu, mutta tällaiset tuokiot 
katkaisevat päivän rutiinin ja vie-
vät ajatukset muualle. Mieli virkis-
tyy. Kaunialassa onkin monenlaista 
ohjelmaa. Viimeksi ovat esiintyneet 
mm. Tapiolan lukiolaiset, Kauniais-
ten musiikkiopiston oppilaat, Ka-
savuoren lukion vanhat, Helsingin 
sotaveteraanikuoro ja sotaorpojen 
kuoro Sirpaleet. On hartaushetkiä ja 
bingon pelaamista. Koiriakin on hel-
liteltävinä kerran kuukaudessa. 

Tunti kuluu nopeasti. Kuorolaiset 
nousevat ylös ja laulutuokio pääte-
tään, kuten aina, Veteraanin iltahuu-
toon.

Sairaalassa kerrottiin, että laulul-
la on ollut mielialaa kohottava vai-
kutus, Pekka Kontu myhäilee koti-
matkalle lähtiessään.

Niilo Ihamäki

Pekka Kontu toi sotaveteraanikuoron pienryhmän Kaunialan sotavammasairaalan kanttiiniin laulamaan ja laulat-
tamaan. Kaksisuuntaisen tv-lähetyksen ansiosta myös eräät kotona asuvat sotainvalidit pääsivät laulamaan mu-
kana.
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Talvisodan päättymisen muisto-
tilaisuudet maaliskuun 13, päi-
vänä alkoivat Tapiolassa lipun-
nostolla Kulttuurikeskuksen 
aukiolla. 

”Erään vastauksen tähän tilaisuu-
teen antaa Raamatun kehotus: 
`Toinen toisenne kunnioittamises-
sa kilpailkaa keskenänne´”, sanoi 
lippupuheen pitänyt kirkkoherra 
Antti Rusama. ”Tämä aamuhet-
ki ei ole vain muistelemista, vaan 
kunnianosoitus niille, jotka antoi-
vat kaikkensa itsenäisyyden säilyt-
tämiseksi. Olemme tulleet myös 
kiittämään”, muistutti Rusama ja 
lainasi psalmia 156: ´Arpa lanke-
si minulle ihanasta maasta ja kau-
nis on minun perintöosani´. ”Iha-
na maa on itsenäinen maa. Tuskin 
osaamme kyllin kiittää siitä, että 
saamme elää ja asua itsenäisessä 
isänmaassa.”

Aamupäivällä laskettiin seppe-
le Tuomiokirkon sankarihaudoille. 
Illalla oli muistojuhla Tapiolan kir-
kossa. Puheenjohtaja Eino Luosta-
rinen viittasi tervehdyspuheessaan 

Talvisodan muistopäivää vietettiin
arvokkain juhlamenoin

talvisodan aikaiseen isänmaalliseen 
henkeen ja katsoi veteraanien tär-
keimmäksi tämän hetken tehtäväk-
si isänmaallisen hengen siirtämisen 
nuoremmille sukupolville.

Everstiluutnantti Urpo Muka-
la lausui Väinö Havaksen ja Yrjö 
Jylhän runoja. 

Juhlan musiikkiohjelmassa 
esiintyivät Kaartin soittokunta, Es-

poon sotaveteraanikuoro ja perin-
nekuoro ESMILAn seniorit sekä 
kanttori Liisa Malkamäki. 

Kirkkoherra Rusama muistutti 
juhlan päätöspuheessa, että sodan 
aikana toimi kolme rintamaa; sota-
rintama, kotirintama ja rukousrin-
tama. 

Niilo Ihamäki

Talvisodan muistopäivän aamuna liput nousi-
vat salkoihin Lippulaulun säestyksellä Tapio-
lan keskusaukiolla.

Eversti Urpo Mukala lausui Väinö Havaksen ja Yrjö Jylhän runoja.
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Palvelutalon maanantaiesitel-
män aihe 27.2.2012 oli vaihtunut 
jatkosodasta veteraanikuntou-
tukseen, mikä tuli osalle kuuli-
jakuntaa yllätyksenä. Samoin 
audiovisuaalisen välineistön yh-
teensopimattomuus lisäsi esitel-
möitsijän henkilökohtaisen pa-
noksen tarvetta. Kirsti Virta 
hoiti esitelmänsä esteistä huoli-
matta kiitettävästi.

TTM Kirsti Virta on toiminut kuu-
si vuotta Kaunialassa veteraanien 
ja sotainvalidien päivätoiminnas-
ta vastaavana osastopäällikkönä. 
Rakennus on jo 101-vuotias. Kau-
nialana se on toiminut 65 vuotta. 
Alussa potilaina oli paljon sodassa 
vaurioituneita neurootikkoja, joten 
näistä sairauksista ymmärretään 
Kaunialassa paljon. Samoin on to-
dettu, ettei koskaan ole liian myö-
häistä aloittaa uuden oppimista. 

Veteraanikursseja järjestetään 
Espoon kaupungin rahoituksel-
la lääkärintodistuksen perusteella. 
Tällä hetkellä kaupunki suosii en-
sisijaisesti Matinkylää, Kaunialan 
ollessa toisella sijalla. Veteraani-
kurssit kestävät viisi viikkoa, kak-

Veteraanikuntoutusta sydämellä ja  
ammattitaidolla

si päivää viikossa, eli kymmenen 
kurssipäivää yhteensä. Ensimmäi-
senä päivänä on lääkärin ja fysio-
terapeutin tapaaminen, jolloin saa 
esittää myös omia toiveitaan. Kurs-
sien vahvuus on 10-20 veteraa-
nia. Suuri osa kurssin annista tulee 
myös sosiaalisesta kanssakäymi-
sestä vertaistensa kanssa. Samoin 
kurssit tuovat katkon yksinäisyy-
teen. Muiden näkeminen piristää.

Koska Kirsti Virta on suuri tai-
teen ystävä ja taiteeseen uskoja, 
on kurssiohjelmassa paljon itse 
luotavaa taidetta.  Pitkäaikaispo-
tilaiden viitososastolla on perin-
teisesti käynyt ulkopuolisia esiin-
tyjiä, mutta myös siellä esitetään 
nyt omaa ohjelmaa. Sieltä on läh-
tenyt Silta Sieluun -projekti, joka 
on nyt koko Kaunialassa käytös-
sä. Se perustuu asiakkaan omaan 
luovuuteen, itse maalattuun taitee-
seen, omaan tanssiin, näyttelemi-
seen, lauluun tai runoon. Siitä luo-
misesta ja esittämisestä tulee hyvä 
olo, unikin saapuu ilman lääkkeitä. 
Tarinapajassa on saatu todistettua, 
että runo voi tehdä ihmeitä. Siitä 
saa lisävoimaa, jopa joskus rollaat-
torin tarpeettomuuteen asti. Oppi-

lasnäyttelyitä pidetään.
Kaunialassa on allasosasto, iso 

liikuntasali ja talvipuutarha. Kei-
nutuolijumppaa ja tavallista tuoli-
jumppaa on harrastettu ja kehitet-
ty, jopa kirjaksi asti. Askarteluakin 
harrastetaan. Yksi erikoisuus on 
Wanhan Suomen kartta, johon 
kurssilaisten synnyinpaikat mer-
kataan. Muistellaan ja kirjoitellaan 
päiväkirjoja.

Toimintaterapeutti kertoo apu-
välineistä kuuloon, liikuntaan ja 
näköön. Jalkahoito on todellis-
ta hemmottelua. Kaunialan oman 
keittiön lounaita on kehuttu koti-
ruokamaisiksi. 

Kaunialassa on 200 vuodepaik-
kaa. Siellä vietetty veteraanikurs-
si on vaihtoehto veteraanikuntou-
tukselle tai -matkalle. Myös itse voi 
maksaa osan palveluistaan. Kurs-
seja pidetään kaikille, siinä järjes-
tyksessä kuin anotaan. Hakemuksia 
saa netistä ja veteraanitoimistosta.   

Näimme vielä ”mykkä”-filmin 
Kaunialan veteraanikurssilta, jos-
sa näyteltiin Romeota ja Juliaa, lau-
suttiin omia runoja ja maalattiin ve-
siväreillä. Kaikilla oli hyvä mieli.  

Martti Nurmisalo     
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Marraskuu 1941, Porvoo
Seisoskelemme pimeänä iltana ko-
titalon pihalla kaupungin laidalla, 
äiti, Kirsti-täti ja minä, 11-vuoti-
as. Odottelemme taksia, joka on jo 
melkoinen tuokio sitten tilattu vie-
mään kuopusta viimeisillään odot-
tavaa äitiä synnytyslaitokselle. Se 
on evakuoituna 15 kilometrin pääs-
sä sijaitsevaan Prästbackan karta-
noon ja taksin viipyminen rupeaa 
hermostuttamaan. Äiti ei näytä le-
vottomuuttaan ja minä en taida oi-
kein ymmärtää tilanteen vakavuut-
ta, mutta Kirsti on kuin tulisilla 
hiilillä. Lopulta puukaasu Ford saa-
puu, ajovalot sinisellä himmennet-
tyinä, harhailtuaan osoitetta etsies-
sään ja äidin matka kohti Askolaa 
pääsee alkamaan sillä vauhdilla, 
minkä puukaasutin pystyy tuotta-
maan.

Paljon jälkeenpäin olen saanut 
tietää, että aika ei riittänyt täysin 
onnelliseen perille tuloon saakka, 
vaan pikkuveli syntyi taksiin vähän 
ennen perillepääsyä. Silloisen vas-
tasyntyneen nykyinen vaimo on sil-
loiselta taksikuskilta myöhemmin 
kuullut tapahtumien kulusta. Oleel-
lista on, että hoitoon ehdittiin kui-
tenkin ajoissa ja uusi kansalainen 
pääsi aloittamaan kasvunsa niin 
normaaleissa oloissa kuin sota-ai-
kana oli mahdollista. Kotiin äiti ja 
kuopus tulivat viikon parin kulut-
tua. Kotona odottivat vastasynty-
neen kaksi isoveljeä ja heitä hoita-
va Kirsti-täti.

Kotona odottavan Kirsti-tädin 
odotus päättyi kuitenkin raskaim-
paan iskuun, joka sota-aikana voi 
naista kohdata. Muutama päivä 
tuon syntymätapahtuman jälkeen 
ovellemme koputti kaksi vakavail-
meistä tyttöä, jotka asuivat samas-
sa talossa kuin Kirsti-täti. He saivat 
töin tuskin kerrotuksi, että pappi oli 
käynyt tavoittamassa Kirstiä, mut-
ta kun ei ollut tavannut tätä, oli an-
tanut tytöille mustareunaisen suru-
kuoren, joka piti toimittaa Kirstille.

Kirjettä lukiessaan Kirsti puh-
kesi niin sydäntä särkevään, viil-
tävään itkuun, että siitä muodostui 
meille pikkupojille sota-ajan jär-

Sota-ajan tuntoja kotirintaman arjessa

kyttävin muisto, joka on loppuiäksi 
painunut syvälle muistiimme. Elä-
mä kuitenkin alkoi asettua uomiin-
sa, kun äiti ja vauva tulivat kotiin 
ja Kirstillä oli kotimme hoidossa 
muutakin sisältöä kuin kaikkiniele-
vä lesken suru. Jonkin ajan kuluttua 
Kirsti hakeutui entiseen ammattiin-
sa valokuvaamoalalla, jolla löytyi 
työtä eri paikkakunnilla. Ammatti-
työnsä lopetettuaan Kirsti elämän-
sisältönä oli toimia invalidisoitu-
neen enonsa taloudenhoitajana.

Vauvan ja äidin tultua kotiin jat-
kettiin säännöstelyajan elämää kort-
tiannosten puitteissa. Pienenä yksi-
tyiskohtana muistan erityisesti sen 
ajan maitoannokset. Aikuiset saivat 
2 dl ja isommat lapset 6 dl päiväs-
sä. Kun vauva tuli kotiin, maitotin-
kimme kasvoi melkein kaksinker-
taiseksi, kun vauvan päiväannos 
ensimmäisen ikävuoden aikana oli 
kokonainen litra. Kaupassa käynti 
oli minun tehtäväni ja muistan kyl-
lä, kuinka maitokannussa hölskyi 
iloisesti seuraavan vuoden ajan.

Vielä muisto vauvan nimien va-
linnasta: Äiti halusi puhutteluni-
meksi Pentti ja isän mukaan toisek-
si nimeksi tuli Taisto. Kolmanneksi 
nimeksi annettiin uutuussuosikki 
Syväri, joka vaatii hieman selittä-
mistä. Suomalaiset joukot olivat vä-
hän aikaisemmin saavuttaneet Sy-

väri-virran ja lasten nimistöön teki 
tuloaan Syväri. Lehdistössä kuo-
hahti keskustelu, onko Syväri pojan 
vai tytön nimi. Tiettävästi kumpaa-
kin sukupuolta kastettiin Syväreik-
si ja sen nimisiä on näkynyt jul-
kisuudenkin henkilöinä. Meidän 
suvussamme, jonka sukunimi 20- 
ja 30-luvuilta alkaen oli Neva, Pen-
tin koko nimisarja pisti silmään 
60-80-lukujen aatteellisten keskus-
telujen aikaan. Selvyyden vuoksi 
on sanottava, että isän suvun käyt-
töön ottama nimi ei liene ollut kare-
lianismiin viittaava teko.

Heikki Neva

Nevan pojat Heikki ja Pentti vanhempineen syksyllä 1942 isän ollessa lo-
malla

Tarkennus

Lehtemme viime numerossa jul-
kaistu Ossi Granlundin kirjoit-
tama artikkeli ”Ruotsi mukana 
karjalaisia maaliskuussa 1940 eva-
kuoitaessa” oli tekstinkäsittelys-
sä vähän muuttunut. Toisen kap-
paleen alku kuului alkuperäisessä 
muodossa: ”Kun Puola oli alku-
syksystä 1939 valloitettu kahdelta 
taholta, vähensi Ruotsi melko vä-
häistä puolustusvalmiuttaan var-
sinkin maan pohjoisosissa”.
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Kirkkonummen jaosto juhli 
20-vuotista toimintaansa Bistro O 
mat -ravintolassa.

Tilaisuuteen osallistui 36 hen-
kilöä. Yhdistyksen puheenjohtaja 
Eino Luostarinen ja toiminnan-
johtaja Eero-Juhani Juhola olivat 
myös tilaisuudessa läsnä.

Jaoston puheenjohtaja Raimo 
Elonsalo totesi tervehdyspuhees-
saan, että jaostossa on 42 jäsentä. 
Viime vuonna järjestettiin 29 ta-
pahtumaa. Kuukausitapaamisissa 
seurakuntatalossa oli 157 käyntiä 
ja juttutuokioissa palvelukeskuk-
sessa peräti 377 käyntiä. Elonsa-
lo kiitti veteraanien asioista hy-
vin huolehtinutta Kirkkonummen 
kuntaa ja seurakuntaa kokoontu-
mistilojen luovuttamisesta jaoston 
käyttöön.

Viime vuonna alkaneet kunto-
saliliikunta ja vesijumppa jatkuvat 
tänäkin vuonna.

Juhlatilaisuus aloitettiin mars-
silaululla. Esilaulajina toimivat 
Marja Elonsalo ja Juhana Neva-
lainen. Puheenjohtaja Eino Luos-
tarinen toi yhdistyksen tervehdyk-

Kirkkonummen jaosto toiminut 20 vuotta

sen, kommodori Markus Aarnio 
Suomenlahden Meripuolustusalu-
een ja seurakunnan kirkkoherra 
Timo Posti. Myös kunnanjohtaja 
Tarmo Aarnio oli lähettänyt kun-
nan tervehdyksen. Liisa Nyfors ja 
Kirsti Ilveskero onnittelivat Suo-
men Sotaveteraaniliiton kukkasra-
haston adressilla.

Aktiivisia jäseniä muistettiin 
ansiomerkeillä. Kultaisen mer-

kin saivat Kaarina Uotila ja Ju-
hani Luutonen ja hopeisen Mat-
ti Wahlman. Kirsti Paloposki saa 
hopeisen merkkinsä myöhemmin.

Ennen yhteistä lounasta laulet-
tiin alkuosa virrestä 508: ”Valke-
us kirkas päällä synkän maan, nyt 
johdata! Tietä en itse tunne ollen-
kaan. Nyt johdata!”

Niilo Ihamäki

Pikapuhelu

Veteraani on muuttamassa pie-
nempään asuntoon. Hänellä on 
paljon kirjoja, joista vain osa 
mahtuu uuteen asuntoon. Nyt 
veteraani tuskailee, mihin hän 
saa kirjansa, onko ne kannetta-
va paperinkeräysastiaan.
Paula Kajaste Antikvariaattinen 
kirjakauppa Tessistä, kelpaavat-
ko teille kaikenlaiset kirjat?

-Pääsääntöisesti kaikki kirjat ote-
taan vastaan. Voidaan ottaa yksit-
täisiä kirjoja tai kirjalaatikoita. 

Maksetaanko niistä?

-Voidaan maksaa. Hinta määräytyy 

siitä, onko kirjalla kysyntää, kirjan 
kunnosta, sidostyyppistä ja painok-
sesta. Harvinainenkin kirja voi olla 
halpa, jos kukaan ei halua sitä os-
taa. Toisaalta halpakin kirja voi olla 
arvokas, jos sillä on kysyntää eikä 
se markkinoilla liiku. Yleensä hin-
nat alkavat muutamasta eurosta. 
Korvaus on joko vaihtokauppaa tai 
sitten hinta suoritetaan rahana.

Veteraani kertoo, että hänellä 
on paljon takavuosina julkaistu-
ja suuria kuvateoksia ja tietosa-
nakirjoja. Mikä niiden arvo on 
nyt?
-Isoilla kuvateoksilla ei ole ky-
syntää eikä tietosanakirjoillakaan. 
Tietosanakirjat ovat menettäneet 
merkityksensä, kun nyt netistä saa 
uutta tietoa kätevästi.

Veteraanilla on myös sodan ai-
kana julkaistuja viihdekirjoja, 

Ryhmyä ja Romppasta, jotka 
olivat pakinatyyppisiä, huumo-
ripitoisia sotajutelmia. Hänellä 
on myös silloin ilmestyneitä ro-
maaneja. Onko niillä kysyntää?

-Eipä näitä juuri koskaan kysy-
tä. Tosin jostakin Armas J. Pullan 
Ryhmy kirjasta saatettaisiin mak-
saa muutama euro.

Mitä antikvariaatti tekee silloin, 
kun hyllyt ja varastot täyttyvät?

-Silloin kirjoja menee hävitettä-
väksi. Paperinkeräyslaatikoihin 
kirjoja ei saa laittaa, vaan ne me-
nevät kaatopaikalle tuhottaviksi. 
Meillä on täällä Tapiolan myymä-
lässä kaksikymmentätuhatta kir-
jaa, joten välillä on toki tehtävä ti-
laa.

 Niilo Ihamäki
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Liikenneturvallisuuden suurim-
mat vaarantajat ovat törkeä ratti-
juoppous ja nuorten miesten kaa-
haaminen. Nuori ikä (miehillä) on 
suurempi liikenneriski kuin ikään-
tyminen, päinvastoin kuin usein 
luullaan. Tässä kirjoituksessa kui-
tenkin keskityn vanhemman väes-
tön ajamiseen.

Suomessa on tällä hetkellä yli 
200 000 ajokortillista vähintään 
70-vuotiasta henkilöä. Tarkkaa tie-
toa heidän ajosuoritteittensa mää-
rästä ei ole, mutta on ilmeisestä 
että useimmat heistä ajavat huo-
mattavasti keskimääräistä suoma-
laisautoilijaa vähemmän. Harva 
ajaa enää työajoa.

On arvioitu, että kun nuori mies 
on osallisena kolarissa seitsemän 
kertaa useammin kuin keskiverto-
kuljettaja, on tämän kertoimen arvi-
oitu olevan yli 75-vuotiailla kolme.

Normaali vanheneminen sinän-
sä heikentää ajokykyä vain var-
sin vähän. Lähinnä kyseeseen tu-
lee henkinen hidastuminen, joka ei 
kuitenkaan terveellä seniorilla ole 
sen asteista, että voitaisiin aset-
taa ajoluvalle jokin yleinen ylä-
ikäraja. Oleellista ajoturvallisuu-

den kannalta on kuitenkin se, että 
kohoavan iän myötä riski sairas-
tua dementia- eli muistisairauksiin 
nousee jyrkästi: kun alle 60-vuoti-
ailla nämä sairaudet ovat epätaval-
lisia, niin 80 vuotta täyttäneistä jo 
yli 10 %:lla on tällainen tauti. 

Ajokyvyn kannalta ns. kogni-
tio (aivojen tiedonkäsittely, ”hok-
sottimet”) on aivan keskeistä, jopa 
tärkeämpää kuin hyvä näkö. Ni-
menomaan kyky reagoida asian-
mukaisesti näköärsykkeisiin on 
tärkeä ominaisuus liikenteessä. 
Kielellinen sujuvuus ei sen sijaan 
ole niin oleellista. Muistisairauk-
sissa muistin heikentyminen on 
yleensä ensimmäinen oire, mut-
ta ajamista haittaavat enemmän 
taudin edetessä ilmaantuvat muut 
kognitiiviset vaikeudet. Demen-
tiassa, kuten monissa muissakin 
aivosairauksissa, heikentyy var-
sin usein henkilön oma kyky ta-
juta suoritustensa heikentyminen, 
mikä on liikenteessä erityisen vaa-
rallista. Terve seniori kyllä huo-
maa, milloin asiat eivät suju.

Sosiaali- ja terveysministeriön 
(STM) laatima ajoterveysohjeis-
to (löytyy STM :n kotisivuilta) oh-
jeistaa lääkäreitä ajokykyarvioissa. 
Ohjeiden mukaan lievä muistisai-
raus ei vielä ole ajamisen este ja 
tällaisessa vaiheessa ajolupa voi-
daan myöntää lyhyeksi aikaa, 
esim. 6-12 kuukaudeksi. Dementi-
at aina etenevät ja ajokortin mene-
tys on edessä. Lääkäreillä on myös 
lakisääteinen velvoite ilmoittaa 
dementiapotilaan ajokyvyttömyy-
destä poliisille. STM :n ohjeiden 
mukaan lääkäri voi rajatapauksis-
sa ottaa kannanotossaan huomioon 
sen, missä määrin kuljettaja autoa 
tarvitsee, mutta selvissä, vähintään 
keskivaikeissa dementiatapauksis-
sa korttia ei voida myöntää vaik-
ka sen menetys johtaisi suuriin ar-
kielämän ongelmiin. Autottomuus 
on harvaan asutulla maaseudulla 
huomattavasti suurempi ongelma 
kuin taajamissa.

Äkilliset sairauskohtaukset ovat 
melko yleinen liikenneturmien 
syy. Näitä on kuitenkin vaikea eh-
käistä, koska monet äkillisistä sy-

dänkohtauksista jne. tulevat ilman 
ennakko-oireita. Liikenneturvalli-
suutta voivat heikentää monet sai-
raudet, ikäihmisten runsaat lääki-
tykset sekä alkoholin liikakäyttö.

Terve ikäihminen voi parantaa 
ajo-osaamistaan ottamalla auto-
koulunopettajan ohjauksessa muu-
tamia ajotunteja. Myös liikenne-
sääntöjen tuntemusta on syytä 
päivittää: onhan monilla ikäkuljet-
tajilla jo puoli vuosisataa kulunut 
ajokortin hankkimisesta! Demen-
tiapotilailla ei kuitenkaan harjoit-
telu, eikä myöskään lääkitys, pysty 
palauttamaan menetettyä ajoky-
kyä. Varoitusmerkkinä heiken-
tyvästä ajokyvystä on kokeneel-
le kuljettajalle ilmaantuvat pienet 
peltikolarit, mm. pysäköintialueil-
la: parkkiruutu tuntuu ikään kuin 
”pienentyvän”.

Ajokorttia varten tehtäviä lääkä-
rintarkastuksia on 70 v. iästä lähti-
en, yleensä viiden vuoden välein. 
Suurin osa näistä tarkastuksis-
ta tapahtuu terveyskeskuksissa tai 
muualla perusterveydenhuollossa. 
Suurin osa ajokorttitarkastuksis-
ta on ongelmatonta rutiinia, mutta 
yleislääkäreillä on vaativa tehtävä 
yrittää löytää tarkistettavien hen-
kilöiden joukosta ne, joiden ajo-
kykyä pitäisi selvittää tarkemmin. 
Ongelmia lisää sekin, ettei Suo-
messa ole vaikeisiin ajokykyarvi-
oihin perehtynyttä keskusta, jol-
la olisi laajaa osaamista monilta 
lääketieteen alueilta. Yksi hyvä ja 
halpakin keino tutkia ajokykyä on 
käytännön ajokoe.

Liikennelääketiede on pikku 
hiljaa saamassa maassamme van-
kempaa asemaa. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto TraFiin on jo pal-
kattu alan osaajia. Lääkärit voivat 
kuitenkin vaikuttaa liikennetur-
vallisuuteen omalla kapealla sek-
torillaan. Pitää muistaa, että kul-
jettajilla on oma vastuu siitä, ettei 
lähde ajamaan jos tuntee itsensä 
väsyneeksi taikka huonovointisek-
si. Tämä vastuuntunto on yleensä 
ikääntyneiden kuljettajien vahvaa 
aluetta.

Martti Nurmisalo

Ikä ja autoilu

Liikennelääketieteen erikoislääkä-
ri Mikael Ojala piti maanantaiesitel-
män aiheesta ikä ja autoilu.
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Tapiola, Kaupinkalliontie 10, 02100 Espoo
puh. (09) 816 5051, lipunmyynti (09) 816 57234.

www.espoo.fi/kulttuurikeskus

www.kustantajalaaksonen.fi

E.M. Pekkinen Oy
PL 36, 02921 Espoo
Puh. (09) 849 4070
www.empekkinen.fi 

JALKOJEN HOITOA

Jalkahoitola Kaisa Järveläinen
Taavinkoti, Nauhakuja 2, Espoo

Puh: (09) 4521005

Jalkahoitola Rebecca Ortju
Merikartano, Tyrskyvuori 6, Espoo

Puh: 050 328 45 66

KOULUTTAA ja VALMENTAA 

Helsinki    |    Kuopio    |     Turku    |   Oulu

TYÖELÄMÄN KEHITTÄJÄ 
VUODESTA 1942 

Ilmoittautumiset  09–444774 tai vihdin.liikenne@clarinet.fi

Asiantuntijoiden matkassa 
27.6.  Vuoden 1918 tapahtumat Tampereella 
 ja teatteriesitys  94 €

20.–22.7. Saarenmaan oopperajuhlat
Hotelli Arabella  291 €
Hotelli Mardi  287 €
Hotelli Grand Rose Spa 375 €
Hinta sisältää matkat, hotellin 2 yötä aamiaisella 
ja oopperaliput. 

3.–5.8. Viron kartanot ja Leigon järvimusiikkijuhla 382 €
10.–12.8. Viipuri ja Saimaan kanava 441 €
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RAVINTOLA ALBERGA
 

Lounas-, tilaus- ja teatteriravintola
Leipurinkuja 2

Puh. 09-5123600

Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

tervehtii sotaveteraaneja

 

Revontulen Fysioterapia
VETERAANIKUNTOUTUSTA

Revontulentie 8
02100 Espoo

Puh. (09) 455 3595

VARATTU

Kansallisen veteraanipäivän 
valtakunnallinen pääjuhla
Barona Areena, Urheilupuistontie 3, Espoo 

26.4.
Aseveli-ilta klo 18-20

27.4.
Lipunnosto ja hartaus klo 10-10.30
Lounas klo 11-12.30
Pääjuhla klo 13-14.30
 

Pääjuhlassa tumma puku ja 
kunniamerkit. Pyydämme 
yleisöä istumaan paikoillaan 
viimeistään klo 12.45.

www.kansallinenveteraanipaiva.fi

ARKKITEHTITOIMISTO 
INNOVARCH OY

Linnoitustie 5, 02600 Espoo
pu. 020 762 1600, www.innovarch.fi

VAHANEN- yhtiöt

TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Palveleva apteekki

Laaja ja monipuolinen palveluvalinta 
Tapiolan ydinkeskustassa

Nyt täysin uudistettu sisäänkäynti 
sähköovilla
Tervetuloa!

Länsituulentie 6
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Kalevalan päivänä 28.2.2012 esit-
ti Pääkaupunkiseudun Sotaorpojen 
Sirpaleet kuoro lämminhenkisen 
päiväkonsertin Kaunialan sairaa-

Suomalaisen isänmaan puolustajan 
viimeinen matka 

Sirpaleet kuoro esiintyi Kalevalan päivänä luonnollisesti värikkäissä kan-
sallispuvuissaan. Kuoroa johti kanttori Tomi Kujansuu. Arkun äärelle hil-
jennyttiin herkin mielin laulamaan Veteraanin iltahuutoa.  
Kuva Paavo Kohtala

lassa. Tällaisesta laulutervehdyk-
sestä sairaalan sotaveteraaneille on 
tullut kuorolle vuotuinen perinne-
tapahtuma.

Tällä kerralla päivään sisällytet-
tiin yllättävä ja juhlava tilaisuus. 
Kuoron sotaorvot saivat laulaen 
saattaa sotaveteraani Mikko Kal-
lion viimeiselle matkalleen pitkä-
aikaisesta hoitopaikastaan Kaunia-
lasta.

Mikko Kallio oli syntynyt 
7.10.1925 Hämeenkyrössä. Hän 
lähti puolustamaan Suomea vapaa-
ehtoisena 17-vuotiaana. Kesällä 
7.7.1944 hän joutui haavoittunee-
na sotavangiksi Äyräpäässä. Hän 
selvisi sotilaana, sotainvalidina ja 
sotavankina sodan koettelemuk-
sista, Tämän vuoden helmikuussa 
14.2. hän kuoli Kaunialan sairaa-
lassa ja siirtyi 28.2. haudan lepoon 
Helsingin Hietaniemeen. Hän oli 
yksi niitä Suomen poikia, joka oli 
selvinnyt takaisin kotimaahan ja 
voinut toimia muun muassa raken-
nusurakoitsijana Yhdysvalloissa. 

Pirkko Koroma

Yhdistyksemme vanhin jäsen Vil-
ho Mäenpää kuoli 18.2.2012. Hän 
oli syntynyt Ruovedellä 25.6.1905 
ja valmistunut kansakoulunopet-
tajaksi Jyväskylän seminaarista. 
Myöhemmin hän opiskeli myös 
urkuriksi. Mäenpää toimi opettaja-
na ja urkurina Karstulassa. Eläke-
päivinään hän asui palvelutalo Ho-
peakuussa Olarissa.

Anja Kataviston laatimassa 
haastattelussa (Espoon Sotave-
teraani 3/2007) Vilho Mäenpää 
muisteli kansakouluaikansa mie-
leenpainuvinta tapahtumaa vuon-
na 1918: ”Opettaja tuli luokkaan, 
otti seinältä Venäjän keisarin ku-
van ja sanoi: Suomi on nyt vapaa 
maa. Se oli suuri hetki, joka jäi iki-
ajoiksi koulupojan mieleen”.

Haastattelussa kuvailtiin myös 
Vilho Mäenpään kokemuksia jat-

Vilho Mäenpää (1905-2012)

kosodan perääntymisvaiheen aika-
na: ”Oltuaan mukana Petroskoin 
valtauksessa hänen joukkueensa 
oli joutunut mottiin rintamalinjan 
ja venäläisten taakse ja heidän yrit-
täessään päästä läpi Suomea kohti 
komppanianpäällikkö, jolla aino-
ana oli pistooli, ampui laukauk-
sen kohti vihollista, jotka hajosivat 
kuin lakovarikset ja suomalaiset 
juoksivat läpi omien puolelle.” 

Nuorempana Vilho Mäenpää 
harrasti monipuolista liikuntaa; 
juoksua, hiihtoa ja korkeushyppyä.

Niilo Ihamäki
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Vilho Mäenpää eli 106-vuotiaaksi

Surussa on jotakin, joka vaikut-
taa, että se muuttuu iloksi, niin 
kuin ruusunnupusta tulee ruusu. 
J.J. Jansen
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Bussi kaartaa vihdoin Karhumä-
keen. Nekin, jotka ovat nuok-
kuneet viimeiset kilometrit, ha-
vaitsevat kaupunkiin saapumisen 
viimeistään siitä, että kadunvar-
ressa on kaksi karunlaista puus-
ta veistettyä karhuhahmoa ikään 
kuin toivottamassa uupuneet mat-
kalaiset tervetulleeksi. 

Äänisen rannalla Itä-Karjalassa 
sijaitseva Karhumäki on etäisim-
piä alueita, jotka suomalaiset val-
loittivat jatkosodassa. Kaupunkiin 
tultiin 5.12.1941. Pohjoisemmas 
Poventsaan on tarkoitus ajaa huo-
menna katsomaan kaupunkia, jon-
ka venäläiset hukuttivat vesimas-
sojen alle 8.12.1941 räjäyttämällä 
Stalinin kanavan sulun. 

Itä-Karjala ei näytä kohenevan 
venäläisten voimin, mutta EU:n 
rahalla näytetään saatavan paljon 
aikaan. Suurissa taloudellisissa 
ongelmissa tempoileva Euroopan 
yhteisö on katsonut aiheellisek-
si pumpata tukea Venäjän infra-
struktuurin rakentamiseksi. Lähi-
alueyhteistyöksi kutsutulla avulla 
rakennetaan upporikkaan valtion 
syrjäkulmalle upeita maanteitä 
valtaojineen ja levähdysalueineen. 
Matkalaiset pyörittelevät kummas-
tuneina päitään, kun suomalainen 
radio samanaikaisesti kertoo EU:n 
suunnittelevan lainan pyytämistä 
Venäjän valtion kassasta!

Everstiluutnantti Ilmari Haka-
laa ei tunnu mikään ristiriitaisuus 
Venäjällä ihmetyttävän. Paljon hän 
on nähnytkin. Hakala on reissan-
nut oppaana ja ryhmien johtajana 
Venäjän puolen Karjalassa yli kak-
sikymmentä vuotta ja matkoja on 
kertynyt yhteensä yli neljäsataa.

- Veteraanit eivät enää jaksa mat-
kustaa. Viime kesänä oli mukana 
kaksi sotaveteraania, kun puolen-
kymmentä vuotta sitten heitä oli 
sentään useita, kertoo Hakala.

Karjalan kiinnostus heikkenee
Kiinnostus menetettyyn Karjalaan 
tuntuu muutenkin vähenevän. Esi-
merkiksi halu vierailla entisissä 
kotipitäjissä on hiipunut. Ne, jot-

Karjalan matkoissa tapahtumassa 
sukupolven vaihdos

ka itse joutuivat lähtemään, kävi-
vät aikanaan katsomassa tuttuja 
paikkoja, mutta eivät enää itse jak-
sa matkustaa, eikä heidän jälkeläi-
siään Karjalan laulumaat kiinnos-
ta, kun ne kertaalleen on nähty.

- Yksi myönteinen uusi piirre on 
matkalaisten naisistuminen. Olen 
ollut oppaana kahdella retkellä, 
joilla matkalaisina on ollut ainoas-
taan sotahistoriasta kiinnostuneita 
naisia, iloitsee Ilmari Hakala.

Hakala kertoo, että esimerkik-
si reserviupseerit ovat järjestäneet 
reissuja, joille otetaan mukaan poi-
kia.

- Joskus pojat ovat valmistel-
leet esityksiä viime sotien tapahtu-
mista. Se on ollut hienoa ohjelmaa 
bussissa. Nuorin poika oli yhdek-
sän vuoden ikäinen. Pitää sanoa, 
että tämä jos mikä on hienoa perin-
teensiirtoa - juuri sitä, jonka mer-
kitystä veteraanit ovat aina koros-
taneet, kiittelee Hakala.

Liskoja luolissa
Karhumäki on maastonmuodoil-
taan komeaa seutua. Kaupungin 
eteläpuolella on korkea kallioinen 
mäkialue, jonka uumeniin suoma-
laiset kaivoivat mittavan luolas-
ton. Ampuma-asemat ovat hyvin 
nähtävissä, ja luoliinkin pääsisi, 
jos mukaan olisi sattunut kunnol-

lisia valoneuvoja ja kyllin rohkeaa 
mieltä. Louhiminen on ollut todel-
la iso urakka. Suomalaiset eivät lo-
pulta tarvinneet järjestelmää kau-
pungin puolustamiseen. Venäläiset 
kertovat, että jälkikäteen luolia on 
käytetty jopa diskona. 

Karhumäen keskusaukiolla ei-
vät suuren isänmaallisen sodan 
muistot hevin unohdu. Aukion lai-
dalla päivystää panssarivaunu ja 
menneiden aikojen sankaruudes-
ta muistuttaa vallankumoussanka-
ri Kirovin patsas.

Tylyä nykyisyyttä puolestaan il-
mentää keskustan tuntumassa ole-
va vankila-alue, jossa kerrotaan Pu-
tinin hampaisiin joutuneen entisen 
miljardöörin Hodorkovskinkin kär-
sivän tuomiotaan vailla minkäänlai-
sia pehmentäviä elementtejä.
Everstiluutnantti Ilmari Hakalan 
asiantuntemus ja tietämys sekä so-
tahistoriasta että nykyisen Venäjän 
tilanteesta on matkan onnistumi-
sen ehto. Matkat ovat omalla ta-
vallaan uuvuttavia, mutta muuta-
ma aika kotiinpaluun jälkeen moni 
sotahistoriasta kiinnostunut alkaa 
odottaa seuraavan kesän retkeä. 
Koska Kannas, Syvärin seudut ja 
nyt Itä-Karjalakin on koluttu, on 
seuraava kohde kenties Rukajärvi.

Olli Ihamäki

Karhumäen keskusaukion laidalla päivystää panssarivaunu

Vilho Mäenpää eli 106-vuotiaaksi
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Sosiaalijaosto

Yhdistyksen tukimuodot v. 2012
(Tuen saamisen ehdoton edellytys on yhdistyksen jäsenyys)

Yhteyshenkilö:
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén
Puh. arkisin 044 03 03 142
Osoite: Suvikuja 3 B 11, 02120 Espoo

Fysikaalinen avokuntoutus
Lääkärin lähetteellä saadusta avokuntou-
tuksesta maksetaan tunnuksen omaavalle 
sotaveteraanille toistaiseksi enintään 500 eu-
roa per vuosi. Itse maksetusta laskusta tulee 
selvitä Kelan taksojen mukaan saatu korva-
us. Jäännössummasta voi tehdä korvausano-
muksen kuntoutussihteerille.
Viralliselle omaishoitajalle ja yhdistyksessä 
aktiivisesti toimivalle pienituloiselle jäsenel-
le korvaus on 250 euroa.
Poikkeustapauksessa ilman lääkärin lähe-
tettä otetun fysikaalisen hoidon laskun sum-
masta vähennetään Kela-korvausosuutta 
yksi kuudesosa.
Vuoden korvausmäärät ovat tällöin enintään 
420/210,- euroa

Merkitkää pankkitilinne numero hake-
mukseenne!

Oulunkylän veteraanikuntoutukseen
hakeudutaan Pertti Sirénin kautta. Hän antaa 
hakijalle tarkemmat ohjeet ja maksusitou-
muksen, jonka perusteella Oulunkylän kun-
toutus laskuttaa suoraan yhdistyksen sosiaal-
jaostoa. Oulunkylän ajanvarauksen numero 
on 728 2475 arkisin klo 8-12.    

Jalkahoidot
Espoon kaupunki korvaa espoolaiselle ve-
teraanille kolme jalkahoitoa vuodessa á 40 
euroa. Korvaushakemus henkilö- ja tilitie-
toineen sekä alkuperäisine kuitteineen tulee 
lähettää suoraan kaupungin veteraanipalve-
luihin (osoite alempana).
Sosiaalijaosto korvaa perustellusta syystä li-
sähoitokertoja sen jälkeen, kun kaupungin 
korvattavat hoitokerrat on saatu.
Näissä tapauksissa tulee ottaa yhteys kun-
toutussihteeriin.

Lääkekorvaukset
Lääkärin veteraanille määräämien  lääkkei-
den hinnasta korvataan enintään 200 euroa 
per vuosi. Korvaushakemukseen liitetään 
jäljennös lääkemääräyksestä ja apteekin al-
kuperäinen/alkuperäiset ostoseriä vastaavat 
kuitit. Hakemus lähetetään kuntoutussihtee-
rille.

Silmälasit
Espoon kaupunki korvaa espoolaisen vete-
raanin silmälasilaskusta 100 euroa.Hakemus 
alkuperäisine kuitteineen tulee lähettää kau-
pungin veteraanipalveluihin (osoite alempa-
na) tai kaupungin toimipisteeseen. Muista 
antaa henkilö- ja pankkitilitiedot!

Yhdistyksen sosiaalijaostolta voi saada lisä-
avustusta silmälasihankinnoista 250 euroa 
joka toinen vuosi.
Jäljennös kaupungille lähetetystä laskusta 
henkilö- ja pankkitilitietoineen toimitetaan 
kuntoutussihteerille.
Espoon ulkopuolella asuva veteraanijä-
sen: Jos olet saanut osakorvausta omal-
ta asuinkunnaltasi, mainitse siitä yhdis-
tyksen kuntoutussihteerille lähetettävässä 
anomuksessa.
Laskussa mahdollisesti olevaa lääkärinpalk-
kiota ei korvata.

Kylpyläkuntoutukset
Kylpyläkuntoutuksista ilmoitetaan Espoon 
Sotavereraani-lehdessä ja Länsiväylässä. 
Sosiaalijaoston tuki ko. kuntoutuk-
sesta on 80/40 %.

Siivous- ym. avustajatoiminta
Espoossa ja Kauniaisissa asuvat RS, RP 
ja MR tunnuksen omaavat veteraanit voi-
vat saada vuodessa enintään 10 kpl 30 eu-
ron arvoisia maksusitoumuksia, jotka oike-
uttavat siivousapuun Lähimmäisapu ry:stä 
tai siivous- ym. avustajapalveluihin Uu-
denmaan avustajatoimintahankkeen kanssa. 
Yhdistyksemme veteraanijäsenten les-
ket ovat jäsenkirjeessä esitetyin ehdoin  
oikeutetut saamaan 6 maksusitoumusta/vuosi. 
Maksusitoumukset käyttöohjeineen tilataan 
yhdistyksen toimistosta puh. 452 5721 arki-
sin klo 9-12 välisenä aikana.
Palvelut tilataan puhelimitse numeroista
Lähimmäisapu, 4128 188 arkisin klo 8.30-
12 tai klo 15-17
Uudenmaan avustajapalveluhanke  
050 566 5066 arkisin klo 9 - 12.

Huomioi lisäksi, että vuotuisten avustusten 
yhteismäärä on rajoitettu, joten kaikki va-
likoiman edut eivät mahdu enimmäismää-
rään.
Kulloinkin maksettava tuki lasketaan mak-
sun tapahtumavuoden tueksi, ei siis takautu-
vasti edellisvuodelle.
Uusille jäsenille yhdistys voi myöntää tukia 
vasta vuoden kestäneen jäsenyyden jälkeen.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipii-
rin avustukset
Lue Helsingin piirin Sotaveteraani-lehdes-
tä piirin tarjoamista sosiaalieduista. Piirille 
tarkoitettu avustusanomus lähetetään myös 
oman yhdistyksen kuntoutussihteerille, joka 
toimii yhteyshenkilönä yhdistyksen ja piirin 
välillä.

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

Veljestuki
Pienituloinen veteraani voi hakea sää-
tiöltä tukea esim. sairaus- ja korjaus-
kuluihin.
Lähempiä tietoja kuntoasiain hoitajalta

Rauhanturvaajaliiton päivys-
tyspuhelin
Sen kautta apua tarjotaan kodin pie-
nissä askareissa ja korjauksissa talkoo-
hengessä.
Valtakunnallinen päivystyspuhelimen 
numero on 020 769 8111. Sieltä välite-
tään avun tarve alueellisille järjestöille, 
joista otetaan yhteys kotiin.

Espoon kaupungin 
veteraanipalvelut
Kuntoutussuunnittelijat
tavoitettavissa arkisin klo 12-15
puh. 816 42380
Postiosoite:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL 2311
02070 Espoon kaupunki

Palvelut:
•	 Jorvin	ja	Puolarmetsän	päivys-
tyskäynti poliklinikalla on maksuton
•	 avo-	ja	laitoskuntoutusta	vuosittain
•	 jalkahoitoavusta	kolme	kertaa	vuo-

dessa 40 € kerta
•	 avustusta	silmälasien	hankintaan	

100 €/vuosi
•	 maksuton	hammashoito
•	 maksuvapaus	terveyskeskusmak-

suista
•	 maksuton	joukkoliikenne
•	 kaupungin	uimahallien	ja	kuntosali-

en maksuton käyttö
•	 ilmaiset	parkkipaikat	määrätyillä	

alueilla

Helsingin Seudun Sotaveteraani-
piiri ry:n sosiaalineuvoja 
Anita Koskinen neuvoo ja opas-
taa sosiaali- ja terveydenhoidon
kysymyksissä.
Puh. 050 441 4705 
Sähköposti:
anita.koskinen@luukku.com

Oikeusneuvonta
Piirin lakimiehet, 
varatuomarit Pentti Lehtola,
puh. 0400 401594 ja 
Martti Mikkonen, puh.
050 5848736
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Suomen lotat suorittivat jo ennen 
talvisotaa, mutta erikoisesti sodan 
aikana suunnattoman monipuoli-
sen ja arvokkaan työn isänmaan 
hyväksi. Lottien toiminta jatkui 
edelleen jatkosodan ajan yhä tär-
keämpänä tukitoimena sekä rin-
taman läheisyydessä että kotirin-
tamalla. Kaikkea sitä mitä lotat 
tekivät on mahdotonta edes luetel-
la, mutta tulkoon tässä kerrotuksi 
pieni anekdootti Oulujoen varressa 
sijaitsevan Utajärven pitäjän lotti-
en aktiviteetista.

Oli päätetty järjestää huuto-
kauppa ja arpajaiset, jotta voitai-
siin hankkia muun muassa rin-
tamalle lähetettävien lämpimien 
vaatteiden valmistukseen tarvitta-
vaa materiaalia. Tarvittiin kypä-
ränsuojuksia, villasukkia ja vil-
lapaitoja, turkisliivejä ja lapasia, 
joissa oikean käden lapasessa oli 
oma erillinen sormi peukaloa ja 
etusormea varten. Se etusormihan 
oli liipasinsormi.

Paikallinen kirkkoherra oli erit-
täin suopea tälle tärkeälle tapah-
tumalle. Hän antoi auliisti lottien 
käyttöön rukoushuoneen huuto-
kaupan pitopaikaksi. Kaikki huu-
tokaupattava tavara ja arpajaisvoi-
tot oli saatu lahjoituksena pitäjän 
yrityksiltä ja yksityisiltä ihmisil-
tä. Tavaraa oli rukoushuone tul-
villaan. Utajärven Osuuskauppa 
oli lahjoittanut huutokaupattavak-
si Johannes Takasen pääteokses-

Aino sai koltun

ta ”Aino” tehdyn 60 cm korkean 
kipsijäljennöksen. Vuonna 1876 
veistetty marmorinen alkuperäinen 
Aino on Ateneumissa kaiken kan-
san ihailtavana. Sekä pääteos että 
pieni kipsinen Aino esiintyvät niin 
sanotussa Eevan puvussa.

Nähtyään rukoushuoneessa 
alastoman Aino-veistoksen meni 
kirkkoherra vähän hämilleen, mut-
ta päättäväisesti hän ilmoitti lo-
tille, ettei rukoushuoneessa voi 
huutokaupata tuollaista esinet-
tä, olkoon tarkoitus kuinka hyvä 
tahansa. ”Sille on tehtävä mek-
ko”, oli kirkkoherran sitkeä vaati-
mus. Eräs tapahtuman puuhalotis-
ta tiedettiin osaavaksi ompelijaksi 
ja Ainon vaatettaminen annettiin 
hänen tehtäväkseen. Jostakin löy-
tyi valkoista sideharson kaltaista 
kangasta, josta lotta sitten ompeli 
käsin veistoksen suloja verhoavan 
”koltun”, kuten lotta sitä itse lap-
suutensa Jämsän murteella kutsui. 
Kolttu piti ommella suoraan veis-
toksen päälle, koska kipsiset kä-
sivarret eivät taipuneet valmiiksi 
tehtyihin hihoihin. Lopuksi Aino 
sai vielä vyötärölleen sinisestä 
silkkinauhasta tehdyn vyön ja nyt 
”Hän” oli valmis huutokaupatta-
vaksi eniten tarjoavalle. Muistan 
miten vanhempani nauroivat tälle 
koomiselle Ainolle, mutta mitäpä 
tuosta. Tarkoitus pyhitti keinot. 

Aino-patsaan kipsisen veistok-
sen osti paikallinen apteekkari, 

joka sisäpiiritietona oli vaimoltaan 
saanut kuulla, että Takasen Aino 
on nyt lottien huutokaupassa myy-
tävänä. Vapaamielisinä kulttuuri-
ihmisinä apteekkaripariskunta oi-
tis palautti Ainon alkuperäiseen 
asuunsa ja sijoitti sen kunniapai-
kalle upeaan kustavilaistyyliseen 
saliinsa. Siellä se tuntui olevan ko-
tonaan. Tämän olen itsekin ollut 
toteamassa, kun vierailimme van-
hempieni kanssa apteekkarin ko-
dissa ”korvikkeella”. Olin tuolloin 
10-vuotias. Vuonna 1885 kuol-
lut Johannes Takanen sai nyt levä-
tä rauhassa, sillä tämä klassisvoit-
toisten, mutta raikkaan lyyrisesti 
nähtyjen naisfiguurien muotoku-
vaaja ei juuri puettuja malleja veis-
tänyt.

Lottien huutokauppa- ja arpa-
jaistapahtuma oli menestys. Han-
kituilla varoilla voitiin nyt ostaa 
suuri määrä villalankaa ja muuta 
materiaalia rintamalle lähetettävi-
en asusteiden valmistukseen. Vaat-
teet menivät Kainuun rintamille 
Suomussalmelle ja muun muassa 
Raatteen tielle, missä joukkomme 
saavuttivat 40 asteen pakkasessa 
erään historiamme merkittävim-
mistä voitoista. 

Pekka Kontu
Ompelijalotan poika

KEVÄTRETKI HILAAN
TIISTAINA 29.5.2012
Lähtö Espoon aseman pysäkiltä klo 9.00, Viher-
laakso 9.15, Leppävaara 9.20, Tapiola 9.30. Paluu 
klo 14.30 samaa reittiä. Ilmoittautuminen retkil-
le Espoon sotaveteraanien toimistoon puh.09-452 
5721 arkisin klo 9-12.

Kaikki eri järjestöihin kuuluvat veteraanit 
tervetuloa
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Kenraalit lähituntumassa

Gustav Hägglund, Pasi Jaakko-
la, Matti Simula: 
Värikkäät kenraalit.
384 s. Otava.

Itsenäisyyden aikana Suomessa 
on ollut 353 kenraalia tai amiraa-
lia. Gustav Hägglund on valinnut 
heistä 15 – otoksen, joka Hägg-
lundin mukaan ”ilmentää erilaisia 
taustoja, karriäärejä, ajanjaksoja ja 
persoonallisuuksia”. 

Hauskat episodit elävöittävät 
muutenkin sujuvaa tekstiä. Saam-
me tietää mm., kuinka jääkäri-
kenraali Woldemar Hägglundin 
sääret tulivat jatkosodan aikana 
ihottumasta niin pahoille veresli-
hoille, etteivät saappaat mahtuneet 
siteiden päälle. Kun Mannerheim 
saapui Petroskoihin tarkastuksel-
le, komendantti otti hänet vastaan 
tohveleissa. Tämä ei chevalier - 
kaartin kasvattia miellyttänyt, ja 
Hägglund siirrettiin tarkastavaksi 
kenraaliksi. 

Tykistönero Nenonen rakasti 
venäläissyntyisen vaimon mukaan 
”vain kanuunoitaan”. 

Jarl Lundqvist oli lyhyen ajan 
puolustusvoimain komentajana 
heti sodan päätyttyä. Lundqvist 
meni Neuvostoliiton myötäilys-

Kirjallisuus

sään monen mielestä vaarallisen 
pitkälle, kun hän arvioi, että Suo-
men puolustusvoimain ainoa teh-
tävä oli ”enemmän tai vähemmän 
kiinteässä yhteistyössä Neuvos-
toliiton kanssa huolehtia Suomen 
läntisen sekä lounaisen ranni-
kon turvaamisesta”. Suomen ja 
Neuvostoliiton välisen aseelli-
sen konfliktin mahdollisuus oli 
”poissuljettu ainaiseksi ajaksi.” 

Lundqvistin hautajaisissa puhui 
työväenliikkeen veteraani ja pa-
sifisti Yrjö Kallinen. Lundqvist 
omisti Helsingissä useita kivitalo-
ja ja hänellä oli myös merkittäviä 
maaomistuksia. Mutta Lundqvis-
tin kuoleman jälkeen pesän varalli-
suus kuihtui suuriin verovelkoihin. 

Adolf Ehrnrooth joutui Kaks-
kerran talossaan penninvenyttäjäk-
si, kun kenraalin eläke ei riittänyt 
kattamaan kaikkia menoja. Tyttä-
ren mukaan perhe söi joskus jopa 
homeista leipää.

Kirja ei kuitenkaan ole pelkkiä 
skandaalinkäryisiä tarinoita. Se on 
myös itsenäisyyden ajan histori-
aa, kun henkilökuvaukset alkavat 
”Karjalan jääkäristä” Woldemar 
Hägglundista ja päättyvät ”puo-
lustustahdon apostoliin” Adolf 
Ehrnroothiin. Mukana ovat mm. 
”loistava kenttäupseeri ja surkea 
komentaja” Yrjö Keinonen, ”puo-
lustuksen lukko” Lauri Sutela ja 
”puolustuspolitiikan taituri” Aimo 
Pajunen.

Kirja riisuu kenraalit virkapu-
vuistaan ja pukee heidät kotitak-
kiin.

Niilo Ihamäki

Espoon Sotaveteraanien 
Naisjaoston kevätretki

Mustion Linnaan 23.5.2012
Retken hinta 20 euroa, sisältää 

kuljetuksen, opastuksen Mustion Linnassa
sekä lounaan. Mahdollisesti käynti Fiskarsissa.

Lähtö klo 10.00 kulttuurikeskuksen edestä
.

Ilmoittautumiset viimeistään 7.5.2012
mennessä: Liisa Sihtola puh. 050 080 1510

Lauri Sutela torjui Neuvostoliiton puolustusministeri Ustinovin ehdotukset 
yhteisistä sotaharjoituksista. Gustav Hägglund kuvaa Sutelaa puolustuk-
sen lukoksi. Sutela Jaakko Valtasen seurassa.
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Syksyllä 1963 järjestettiin Rau-
man ympäristössä sotaharjoitus, 
joka taisi olla suurin, mitä sodan 
jälkeen on yhtenäisenä järjestetty. 
Harjoituksen johtajana toimi 2. di-
visioonan komentaja, kenraaliluut-
nantti Adolf Ehrnrooth. Teema-
na oli mereltä suoritettu keltaisten 
maihinnousu, jota siniset torjui-
vat. Maihinnousijoita komensi 
vastikään Uudenmaan sotilaslää-
nin komentajaksi nimitetty evers-
ti Yrjö Keinonen.

Rajavartiolaitoskin osallistui 
vähäisillä joukoillaan harjoituk-
seen. Kaakkois-Suomen rajavar-
tiostosta tuli osasto ja toinen Ra-
jakoulusta Lohjalta. Ennakolta oli 
tullut tieto, että harjoituksen pää-
tyttyä järjestetään Raumalla pa-
raati, johon kaikki harjoitusjou-
kot osallistuvat. Rajavartiostojen 
Esikunta oli sitä mieltä, että kun 
on kyse paraatista, pitää tietysti 
olla puettuna myös paraatipukuun. 
Niinpä jokainen mies, niin kanta-
henkilökunta kuin varusmiehet-
kin saivat käskyn pakata paraati-
pukunsa lakista jalkineisiin saakka 
pahvilaatikkoihin, jotka sitten kul-
jetettiin aikanaan valmiiksi paraa-
tipäivän aamuna kokoontumispai-
kalle.

Mitään paraatikatselmusta ei 
näin suurelle joukolle voitu jär-

jestää tilan ja ajanpuutteen vuok-
si, vaan ainoastaan ohimarssi, joka 
sekin kesti yli kaksi tuntia. Ohi-
marssin otti vastaan puolustusvoi-
main komentaja jalkaväenkenraa-
li Sakari Simelius. Kadun varsille 
olivat kokoontueet toimitusta seu-
raamaan kaikki kynnelle kykene-
vät raumalaiset ja varmaan moni 
lähikuntalainenkin. Puolustuslai-

Rauman paraati toksen joukoilla oli yllään sama 
maastopuku, jolla he olivat viikon 
ajan yhtä mittaa rämpineet syksyi-
sessä korvessa.

Joukko toisensa jälkeen mars-
si ohitse nuhruisissa ja nokisis-
sa ”marimekoissaan”. Kun sit-
ten rajavartioston miehet tulivat 
näkyviin silitetyissä puvuissaan, 
kiiltävissä kengissään, hienot nah-
kakäsineet kädessä ja kantahen-
kilökunnalla kravatti kaulassa, 
kuului katsojajoukosta hämmäs-
tyneitä huudahtuksia: ”Keitä nuo 
ovat!  Mistä nuo ovat tänne tulleet! 
Eihän nuo ole missään sotaharjoi-
tuksissa olleet! Mitä ne täällä teke-
vät!” j.n.e? Koko hieno idea kään-
tyikin päälaelleen. Rajamiehet 
huomasivat olevansa äkkiä vähem-
män miellyttävän huomion koh-
teena. Ohimarssista selvittyään oli 
mielessä ajatus: ”Tästä kaupungis-
ta on päästävä pois ja äkkiä.” Se-
kään ei kuitenkaan heti onnistunut. 
Yksi puuttui joukosta, oli jonne-
kin hävinnyt. Lähetettiin etsintä-
partio, joka hajaantui kaupungin 
katuverkkoon. Puuttunut ilmes-
tyi, mutta nyt puuttui yksi etsijöis-
tä. Vihdoin saatiin kaikki koolle 
ja voitiin jättää tämä epäilyttäväl-
tä tuntuva miljöö taakse ja suunna-
ta autojen keulat  kohti kotiseutua.

Veijo Pimiä

Lehtemme viime numerossa jul-
kaistussa Mannerheim ja kulku-
neuvot-kirjan esittelyssä hämmäs-
teltiin, miten Mannerheimilla oli 
varaa ylläpitää kalliita autoja, joi-
ta lähetettiin korjattaviksi Rans-
kaan asti. 

Mannerheim-tutkija Paavo Fri-
man kertoo, että kaikki Manner-
heimin autot eivät olleet hänen 
omiaan, vaan autoliikkeet ja ys-
tävät luovuttivat autoja kuljetta-
jineen hänen käyttöönsä. Lisäksi 
monet Mannerheimin autot oli-
vat virka-autoja, sillä Mannerheim 
toimi noina aikoina mm. Liitto-
pankin, myöhemmän Helsingin 
Osuuspankin,  isännistön puheen-
johtajana. Lisäksi hän oli puolus-

tusneuvoston puheenjohtaja sekä 
Punaisen Ristin ja Mannerheimin 
lastensuojeluliiton johdossa. Näis-
sä tehtävissä hän sai myös  ajopal-
veluja.

Joulukuussa 1941 luovutettiin 
Mannerheimille Hitlerin lahjana 
saman vuoden Mercedes-Benz. 
Syntymäpäivänään kesäkuun nel-
jäntenä päivänä 1942 Mannerheim 
sai Hitleriltä  kolme maastoautoa. 
Mannerheim vaihtoi nämä autot 
vuoden -38 Packardiin jättäessään 
Tasavallan presidentin viran vuon-
na 1946.

Kaikkiaan Mannerheimilla oli 
käytössään toista kymmentä  autoa 
kuljettajineen.

Mannerheimin autot

S
A

-
K

U
V

A

Paraatia vastaanottamassa kenraali Sakari Simelius.
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Rauhan tulosta oli kulunut jo noin kah-
deksan kuukautta. Senaikaisen varus-
miesten olot alkoivat vakiintua, asumi-
nen, ruokailu ja kaikkinainen huolto 
toimivat niin kuin  ne pula-aikana vain 
voivat toimia. Koulutus ja järjestys 
muutenkin alkoivat muistuttaa  rauhan 
ajan armeijan toimia.

Kuljetuskalustosta oli kuitenkin puu-
te. Nekin autot, jotka olivat käytettä-
vissä kärsivät varaosien ja renkaiden 
puutetta. Niinpä ne jotka olivat ajokun-
nossa, joutuivat liikkumaan joskus yöllä 
ja päivällä. Oma ajojärjestykseni oli sel-
keä, ensin aamulla haetaan lääkäri  
asunnoltaan, otetaan varuskunnasta 
posti ja mukaan tulevat ihmiset, heidät 
kaikki viedään kaupunkiin, lääkäri sai-
raalaan ja henkilöt kuka minnekin. Sen 
jälkeen käydään postissa ja takaisin va-
ruskuntaan. Sieltä otetaan pari sotilas-
kotisisarta mukaan ja päävarastolle ha-
kemaan muonatäydennystä. Joskus tuli 
kuitenkin poikkeuksia sääntöön.

Eräänä yönä hieman puolenyön jäl-
keen päivystäjä tuli herättämään minut 
tuuppimalla minua nyrkillään kylkeen, 
ei mitenkään hienovaraisesti. Ylös ja äk-
kiä, auto käyntiin niin kuin olisi jo, odo-
tat autossasi, luti tulee mukaan, onko 
selvä. Vähemmälläkin potkimisella, 
mutisin, mutta hän oli jo mennyt. Kii-
rehdin kuitenkin autolle koska ymmär-
sin etteivätt tässä mutinat auta. Auton 
käynnistäminen puukaasuaikaan vaati 
hieman  aikaa, onneksi oli kesä ja läm-
min. Olin jo valmiina kun luutnantti 
juoksi takkiaan napittaen autolle.

Kaupunkiin, sanoi esimies, jatka-
en varusteidensa kiinnittämistä. Mi-
tään selityksiä ei tullut ja kysyä ei so-
pinut, joten käänsin kohti kaupunkia 
ja aloin ajamaan. Matka sujui, sanaa-
kaan ei vaihdettu ennen kuin olimme 
kaupungin pääkadulla. Poliisilaitoksel-
le, kuului  seuraava lyhyt käs-
ky. Ei vieläkään mitään selitystä ajon 
tarkoituksesta. Ajoin poliisilaitokselle, 
jonka edessä kadulla seisoi meitä odot-
tamassa keski-ikäinen siviilipukuinen 
mies.

Hän ahtautui meidän väliimme istu-
maan, oli vihainen ja murisi jotain tur-
hasta yötyöstä. Nyt oli luutnantinkin 
sanottava jotakin, päävarastolla oli ta-
pahtunut jotakin vakavaa, mies oli me-
nettänyt henkensä joten tällaiset asiat on 
hoidettava heti. Poliisikin lakkasi mu-
risemasta joten jatkoimme hiljaista ajo-
amme kohti päävarastoa.

Päävarasto oli minulle tuttu paikka, 
kävinhän siellä melkein joka päivä ja 
tunsin myös melkein kaikki siellä ole-
vat vartiomiehet. Varasto oli melko suu-

Äidin  suru ri, korkealla piikkilanka-aidalla varus-
tettu alue. Portin sisäpuolella, melko 
lähellä sitä sijaitsi vartiomiesten parak-
ki jossa majaili puolijoukkueen verran 
vartiomiehiä. Paikka oli tarkasti vartioi-
tu, joten se edellytti noinkin suuren mie-
hityksen.

Ajoimme suoraan parakin eteen, ovi 
oli auki ja apeannäköisiä miehiä seisos-
keli oven edustalla. Joku miehistä teki 
ilmoituksen luutnantille: ”Alikersantti 
Jokunen ampui itsensä noin kello kym-
menen aikaan.”Menemme sisään sanoi 
poliisimies, joka nyt ehkä huomasi mitä 
varten hänet oli hälytetty. Kukaan ei saa 
poistua, lisäsi hän sisään mennessään. 
Parakki oli tyhjä miehistä, ensi silmäyk-
sellä ei huomannut mitään outoa, paitsi 
jos huomasi katsoa lattialle, yhden sän-
kyparin välistä pilkottivat miehen jalat, 
toinen jalka saappaineen ja toisesta ja-
lasta oli saapas riisuttu. Muutama askel 
vielä ja alkoi näkyä koko mies. Hän ma-
kasi selällään sänkyjen välissä, housut 
ja paita päällä, kivääri oli pudonnut  kä-
destä ja miehen toinen käsi vielä aseen 
päällä. Vilkaisu ylöspäin oli sellaista sii-
voa että siitä on turha puhua. Mikäli kat-
soi kattoon niin huomasi pian mitä ki-
vääri leuan alle asetettuna tekee. Tässä 
vaiheessa herrat huomasivat että minä-
kin olin paikalla. Kuljettaja voi poistua, 
sanoi poliisi, joka tässä tilanteessa oli ot-
tanut johdon käsiinsä.

Lähdin enemmän kuin mielelläni 
ja liityin ulkona olevaan vartiomiesten 
joukkoon.

Koska kaikki tunsimme toisemme, 
oli minun helppo saada tiedot tapahtu-
mista. Tuli sellainen tunne että jokainen 
halusi puhua asiasta. Jokunen oli toimi-
nut sinä päivänä vartioiden tarkastajana, 
tehden kierroksensa oman aikataulun-
sa mukaan. Noin kymmenen aikaan hän 
oli palannut kierrokseltaan, alkaen puh-
distaa asettaan. Siihen ei kukaan kiinnit-
tänyt huomiota, sehän kuului tehtävään. 
Aikansa asettaan räpläiltyään hän riisui  
asetakkinsa ja toisen saappaansa ja sit-
ten pam...

Parakissa olevat pelästyivät, jotkut 
nukkuvat hyppäsivät pystyyn, yleinen 
kiroilu ja meteli. Kukaan ei heti tajun-
nut kuinka vakavasta asiasta oli kysy-
mys. Kun karmiva totuus selveni, parak-
ki tyhjeni koska huomattiin että mitään 
ei ollut tehtävissä. Hetken siinä kiroiltiin 
ja ihmeteltiin, kunnes joku huomasi että 
oli tehtävä ilmoitus esimiehelle. Ja nyt 
oli tilanne tämä.

Jonkin ajan kuluttua luutnantti ja po-
liisi ilmestyivät. Me huomasimme jäl-
leen olevamme armeijassa. Meillä oli 
esimies joka tiesi mitä tehdä. Te, otatte 
vartiot vastuullenne ja pidätte huolta että 
kaikki jatkuu säännöllisesti, te kannatte 
ruumiin kellariin NO 2, peitätte huolel-
lisesti ja lukitsette ovet, Te kaksi peset-
te lattian ja te kaksi pesette katon. Ali-
kersantti vastaa että työt tulevat tehdyksi 

ja parakki hiljenee tasan tunnin päästä. 
Se oli selvää, kyllä herra luutnantti vas-
tattiin monesta suusta. Auto käyntiin ja 
menoksi, se oli tarkoitettu minulle.

Omalta kohdaltani tämä surullinen 
tapaus ei ollut loppuun käsitelty. Noin 
viikkoa myöhemmin luutnantti käski 
minut toimistoonsa. Teille tulee nyt hie-
man vaikea kuljetus, teidän täytyy viedä 
varastolla itsemurhan tehneen alikersan-
tin ruumis kotipitäjäänsä. Kaksi omais-
ta tulee mukaanne varastolle ja he opas-
tavat koska tuntevat tiet. Sinne on pitkä 
matka, noin kaksisataa kilometriä, joten 
varustautukaa riittävällä pilkemäärällä.

Arvasin jo lähtiessäni että matka oli 
omaisille raskas, mutta en voinut mi-
tenkään aavistaa kuinka raskas siitä tuli. 
Varastolla odottivat vainajan äiti ja sis-
ko, molemmat itkienhillittömästi. Nos-
timme arkun varoen lavalle, sitoakin se 
täytyi, tiet olivat kuoppaisia.

Äitiä ei millään tahtonut saada hyt-
tiin mutta pääsimme lopulta kuitenkin 
lähtemään. 

Kahdensadan kilometrin matka puu-
kaasu autolla ja senaikaisilla teillä kes-
ti, melkein kuusi tuntia kului ennen kuin 
pääsimme perille. Koko ajoajan äiti ja 
sisko puhuivat kuolemasta ja Jumalan 
rankaisuista, pelastuksesta ja taivaaseen 
pääsystä. Välillä hillitön itkukohtaus, 
viha Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Pahin-
ta oli minusta se, että he kysyivät minul-
ta oliko se vai tämä asia oikein kun näin 
oli päässyt tapahtumaan. Kuinka minä 
olisin voinut tietää, kuinka yhdeksän-
toistavuotias poika olisi osannut vastata 
elämän lopullisiin kysymyksiin.

Yritin lohduttaa parhaani mukaan 
siinä kuitenkaan onnistumatta. Vihdoin 
olimme perillä.

Sain apua arkun nostamiseksi laval-
ta. Hyvästelin siskon, äiti oli jo niin vä-
synyt että tuskin pysyi jaloillaan. Lau-
suin vielä kerran pahoitteluni ja lähdin 
ajamaan.

Ajelin syvissä aatoksissa kohti tuki-
kohtaa. En ajatellut niinkään vainajaa, 
hän oli tiensä valinnut, saanut ehkä mie-
lenvikaisuuskohtauksen tai muuten kyl-
lästynyt koko touhuun ja päättänyt va-
lita lyhyemmän tien. Ajattelin itseäni ja 
koko meidän ikä-luokkaamme ja koko 
maan nuorisoa. Olimmeko tulleet tun-
neköyhiksi kylmiksi ihmisiksi, jotka ei-
vät enää surreet tai pystyneet suremaan 
tuntemansa ihmisen kuolemaa. En ol-
lut huomannut minkäänlaista suremi-
sen merkkiä kenessäkään, en esimiehis-
sä enkä kavereissakaan. Asia hoidettu ja 
sillä siisti. Oliko sota sinä lyhyenä ke-
sänä, jolloin meidän ikäluokkamme oli 
mukana, jättänyt meihin lähtemättömiä 
merkkejä. Toivottavasti ei, toivottavasti 
elämä joka vielä oli edessämme, opet-
taisi meille enemmän lähimmäisrak-
kautta ja empatiaa. 

Eero Sillanpää
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Kenraali puhui asiaa

Tapiolan palvelutalon luento-
sali oli ääriään myöten täynnä 
2.4.2012, kun kenraali Jaakko 
Valtanen esitelmöi ajatuksistaan 
turvallisuuspolitiikasta ja maan-
puolustuksesta. Puolustusvoimat 
ovatkin olleet esillä paljon julki-
sessa keskustelussa. 

Kylmä sota on leimannut kan-
sainvälistä politiikkaamme. YYA-
sopimus oli sekä ongelmallinen, 
että rauhoittava tekijä suhtees-
samme Neuvostoliittoon. Puolus-
tusvoimat tukivat maamme puo-
lueettomuuspolitiikkaa. Ainoa 
vastustajamme oli Neuvostoliitto, 
vaikkei siitä puhuttu. 

Toisen maailmansodan jälkeen 
useissa Euroopan maissa elettiin 
5-6 vuotta ilman yleistä asevel-
vollisuutta. Suomessa se säilytet-
tiin, mikä takasi myös suuren re-
servin. Meillä olikin 80-luvulla yli 
miljoonan miehen koulutettu re-
servi. Kun ulkoiset uhat väheni-
vät 90-luvulla, puolustuksen mää-
rärahoja leikattiin enemmän kuin 
muilta valtion toimialoilta. Neu-
vostoliiton hajoaminen pienensi 
uhkaa. Nyt uhat ovat uusia; terro-
rismi, huumeet, rikollisuus, ilmas-
tonmuutos, jopa taudit. Puolustus-
voimat ovat suurissa muutoksissa. 
Jos armeijaan tarvittaisiin miehiä 
35-vuotiaaksi, merkitsisi se sataa-
tuhatta miestä, mutta kun reservis-
sä ollaan 60-vuotiaaksi asti, ikäluo-
kat tältä väliltä voisivat muodostaa 
kodinturvajärjestelmän.

Joukko-osastokeskustelu on ol-
lut vilkasta.  Varuskuntien lakkaut-
taminen on tässä vain sivujuonne, 
kun ikäluokat pienenevät. Puo-
lustusvoimat maksavat jokaisesta 
käytetystä neliömetristään vuok-
raa valtiolle. Armeijan tehtävä-
nä on antaa sellainen uskottavuus-
viesti, ettei meille kannata yrittää 
hyökätä. Sillä on ennaltaehkäise-
vä vaikutus, vaikka media puhuu 
mieluummin kansainvälisistä ma-
nöövereistä. Maamme korkea kou-
lutustaso parantaa joukkojemme 
toimintakykyä.  Yleinen asevelvol-
lisuus on demokraattinen ja isän-
maallinen valinta. Asevelvollisar-

meija on kustannustehokkaampi 
kuin ammattiarmeija. Kokonais-
kustannus on laskelmien mukaan 
vain kolmannes palkka-armeijas-
ta. Ammattiarmeijalle eivät myös-
kään kelpaisi nykyiset kasarmit. 
Heillä olisi myös perheet asutetta-
vina. 

Suomi on EU:n jäsen. Siitä odo-
tettiin paljon, mutta saatiin paljon 
byrokratiaa, tosin myös samalla 
vapaa Eurooppa, jossa kaikki ovat 
taloudellisesti sidottuina toisiin-
sa. Suomen liittoutumattomuus on 
ollut taas esillä. Ehdokkaat presi-
denttikilvassa olivat NATOon liit-
tymistä vastaan. 

Mikä on turvallisuuden tule-
vaisuus, kun emme ole enää puo-
lueettomia. Iso osa EU-maista on 
antanut osan puolustusvoimistaan 
NATOn käyttöön. On väärä kuvi-
telma, että USA määrää ja vetää 
muut joka selkkaukseen. Joka maa 
on itse päättänyt osallistumisestan-
sa. Sama pätee kriisinhallinnassa 
ja rauhanturvaamisessa. 

Me olemme Amerikan pelon ja 
Venäjän uhan vankeja henkises-
ti. Onko Venäjä uhka? Venäjä on 
mutkikkaalla tiellä kohti demo-
kratiaa. He puhuvat suurvalta-ase-
mastaan ja aikovat käyttää 500 
miljardia euroa armeijansa uudis-
tamiseen. Mistä sellaiset summat 
voidaan ottaa? Venäjän armeijas-
ta 80 prosenttia on etelärajoilla, 
ei se Suomea vastaan varustaudu. 
Pietarin turvallisuus sitä kyllä huo-
lestuttaa. Siksi NATO on Venäjäl-
le vihollinen, joka voisi Suomen 
kautta hyökätä Pietariin. Nykytila 
on meille ihan hyvä. 

Venäjä on aloittanut armeijan-
sa uudistukset. Historia on opet-
tanut, että ruuti on pidettävä kui-
vana. Väitetään USAn toimivan 
NATOssa itsevaltiaan tavoin, pitä-
en intresseistään kiinni Lähi-idäs-
sä. Kestimme vuosikymmenien 
ajan Neuvostoliiton painostuksen, 
kyllä me kestäisimme NATOn-
kin painostuksen. Kolme kertaa on 
USA pelastanut Euroopan sodas-
sa. Ydinaseet Euroopassa on syy 
pitää heidät täällä. Tosin Euroopan 

maiden pitäisi hoitaa Eurooppa, 
USA voisi hoitaa muun maailman. 
Jos olisimme uhan alla, NATO-jä-
senyys voisi olla hyvä, mutta se 
olisi vastavuoroista. Sopivat eh-
dot NATOon liittymiseen voisim-
me neuvotella. Sellaista NATOa 
ei olekaan, joka tulisi sankoin jou-
koin apuun, jos meillä ei olisi omia 
asevoimia. Yleinen mielipide vie-
rastaa NATOon liittymistä, kuten 
nykyhallituskin. Jäsenyys vähen-
täisi spekulaatioita Venäjän uhas-
ta. Venäjä pelaa Suomella järjestä-
mällä tasaisin välein mediakohuja. 
Altistamme siten itsemme Venä-
jän pelolle.  Suomen kansainväli-
nen asema on vakaa ja arvostettu. 
Suorituskykyiset puolustusvoimat 
ehkäisevät ennalta. Jos asevelvol-
lisuus poistuu, tulee palkka-armei-
ja tilalle.  Siitä seuraisi lisää kulu-
ja ja huonompi paikallispuolustus. 
Puolustustahto syntyy yleisestä 
asevelvollisuudesta. Sillä saadaan 
koteihin myös oikeat maan puo-
lustamisen arvot.  

Martti Nurmisalo
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Palvelutalon Sali oli täpötäynnä 
5.3.2012, kun HYKS:in iho- ja al-
lergiasairaalan ylilääkäri, dosentti 
Olli Saksela esitelmöi kuvallises-
ti erikoisalastaan miten luomiin ja 
ihomuutoksiin pitää suhtautua. 
Luomet jaettiin eri ryhmiin. Sar-
veiskalvokerroksen paksuuntumat, 
seborroiset keratoosit, joita myös 
ikäluomiksi tai rasvaluomiksi kut-
sutaan, ovat aivan ihon pinnassa, 
eivätkä ne ole vaarallisia. Sitä vas-
toin ihon pigmenttisolut eli me-
lanosyytit, jotka ovat läiskiä ihon 
sisällä, yleensä ohkaisen, ehjän 
kalvon alla, vaativat lähempää tar-
kastelua. Ammattilaisen on helppo 
nähdä ero. 

Vaikeat ihosyövät alkavat ihon 
ylimmistä kerroksista. Peräti 90 
% ihosyövistä saa alkunsa UV-sä-
teilystä, siis auringosta tai sola-
riumista. Näiden syöpien yleisty-
minen on suurta, koska vaatetus 
aurinkorannoilla on vähentynyt ja 
etelään matkustaminen pikaruske-
tuksineen talvisin on tullut muoti-
ilmiöksi. 

Noin puolet kaikista syövis-
tä kuuluu ihosyöpien ryhmään. 
Ihosyöpiä on kolmenlaisia: oka-
solu-, pigmenttisolu- sekä tyvi-
solusyöpiä. Australiassa ja Uu-
dessa Seelannissa niitä esiintyy 
30 kertaa Suomea enemmän. Iho-
syöpien määrä kasvaa iän karttu-
essa. Syinä ovat runsas elinaika-
na saatu auringon määrä ja huono 
suojapukeutuminen, yhdistettyi-
nä alun perin Englannista tullei-
den valkoihoisten punatukkaiseen 
ja helposti palavaan ihotyyppiin. 
Lapsena palanut iho altistaa myös 
vanhemmiten ihosyöpiin. Varhai-
nen diagnoosi helpottaa toimenpi-
teitä ja nopeuttaa paranemista. 

Kasvava uusi ihomuutos, toistu-
vasti rikkoutuva pinta, ympäristös-
tä poikkeavan näköinen kasvain, 
jopa vanhan, vuosia olleen luomen 
muuttuminen ovat tunnusmerkke-
jä. Näissä on harvoin kipua tai ku-
tinaa. 

Melanooma on kirjava, kasvava, 
epämuotoinen läiskä, joista osa on 

Miten suhtautua luomiin ja 
ihomuutoksiin

jopa pigmentittömiä. Ne pystyvät 
lähettämään etäpesäkkeitä, joiden 
hoito on vaikeata. Nämä eivät ole 
myöskään automaattisesti ruske-
tusvyöhykkeellä. Vanhan luomen 
uusi muutos on yksi tyyppi.

Basaliooma eli tyvisolusyöpä 
on haavautuva, rikkoutuva möyk-
ky, joka voi olla sienimäinen. Se 
on onneksi helppohoitoinen.

Carinoma spinocellulare, au-
rinkokeratoosi eli okasolusyöpä 
on hiekkapaperimainen, aurin-
kovaurioinen ihon muutos, joka 
ei ole vielä syöpä. Se on hoidet-
tava ajoissa. Huulisyöpä on oka-
solusyöpä huulessa. Hoitoennuste 
sillekin on hyvä.

Melanooma on ihosyövistä vaa-
rallisin. Silti 80 % potilaista on 
elossa viiden vuoden jälkeen tau-
din toteamisesta. Noin neljännes 
sairastuneista kuolee melanoo-
maan. Jos hoito viivästyy, nelos-
vaiheeseen ehtineestä melanoo-
masta kuolleisuus on jo 95 %. Jos 
tauti havaitaan alussa, parantu-
minen on varma lähes aina. Oka-
solusyövistä valtaosa paranee. 
Tyvisolusyöpä ei lähetä etäis-
pesäkkeitä. 

Onneksi kaikki ihosyövät ovat 
näkyvissä aina jo alkuvaiheessaan. 
Tuntemattomat ihomuutokset kan-
nattaa aina näyttää lääkärille, sa-
moin muista luomista poikkeavat. 
Niistä tetaan näytepala tai kasvain 
poistetaan. Suomessa poistetaan 
valtaosa ihosyövistä paikallispuu-
dutuksella. Analysoinnin viiväs-
tyminen huonontaa paranemisen-
nustetta.  

Martti Nurmisalo

Konserttimatka Tampereelle
torstaina 14.6.2012, Tampere-talo klo 19.00

Tampere Filharmonia -orkesteri
johtaa Hannu Lintu

solistina Karita Mattila
sellisti Anssi Karttunen

Kustannukset sosiaalijaoston tuella 
- veteraanit kustannuksitta

- puolisot ja lesket 20 €
- muut 37,50 €

Lähtö klo 15.00 Kulttuurikeskuksen edestä
paluu n. klo 23.30 samaan paikkaan

Varaukset: Kaija Inberg 050–365 23 00 27.4. mennessä

Olli Saksela
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Presidenttien sotilasarvoista
Tiedän, että Tasavallan president-
ti Sauli Niinistö on kapteeni, mutta 
minua kiinnostaa
tieto siitä, millaiset sotilasarvot 
ovat entisillä presidenteillä Mauno 
Koivistolla ja Martti Ahtisaarella.

                                   M/22

Mooseksen kirjassa kerrotaan, että 
Jaakob paini tuntemattoman, eli 
enkelin, kanssa
koko yön ja voitti tämän aamulla 
(1.Moos. 32).

Pan suola kiinnostaa
Vaimo vaatii ostamaan Pan suolaa 
ja väittää, että se on tavallista suo-
laa terveellisempää. Tietääkö kent-
täpostimestari, mikä tekee siitä ter-
veellisemmän.

Kotirauha vaarassa

Mauno Koivisto on alikersantti ja 
Martti Ahtisaari kapteeni.

Jaakobin painista on kyse
Kun ihminen joutuu ratkaisemaan 
jotain hyvin vaikeaa asiaa, sano-
taan, että se on kuin Jaakobin pai-
nia. Mistä tuo sanonta mahtaa olla 
peräisin?

                                 Unto

Pan suola sisältää terveellisiä ra-
vintoaineita, kuten kaliumia, mag-
nesiumia ja lysiiniä. Haitallista 
natriumia siinä on vähemmän kuin 
tavallisessa suolassa.

Ihmisten keski-ikä kiinnostaa
Ihmisen keski-ikä on kohonnut vii-
meisen sadan vuoden aikana, mutta 
mieltäni askarruttaa, mikä mahtaa 
olla nykyään ihmisten keski-ikä. 

                          Itsekin ikämies

Vuonna 2010 miesten keski-ikä oli 
40,0 ja naisten 42,8 vuotta. Sata-
vuotiaita oli 622, miehiä 93 ja nai-
sia 529. 

Wilhelmiina Helsingin Pikku Huopalahdessa on erikoistunut ikäihmisten 
asumis-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin. Wilhelmiina tarjoaa monipuolista, 
eri elämänvaiheet huomioivaa kuntoutusta, hoivaa ja huolenpitoa viih-
tyisässä asuinympäristössä. Hoitohenkilökuntamme on tukenasi ympäri 
vuorokauden.
 
Soita 09 4734 7462 ja kysy lisää tai tutustu palveluihimme  
www.wilhelmiina.fi. Tervetuloa Wilhelmiinaan!

Taavetti Laitisen katu 4, 00300 Helsinki, www.wilhelmiina.fi

Kuntoutusta Helsingissä  
sotainvalideille ja sotaveteraaneille

Pandoran lippaasta
Luin äskettäin yleisöosastokirjoi-
tuksen, jossa käsiteltiin pahoja asi-
oita; tappoja, kavalluksia ja kai-
kenlaisia kriisejä. Kirjoittaja sanoi, 
että paha leviää kuin Pandoran lip-
paasta. Hän ei tarkemmin selit-
tänyt, minkälaisesta lippaasta on 
kysymys ja siksi kysynkin sieltä 
postimestarilta, mitä hän tietää täs-
tä salaperäisestä lippaasta.

Kalevi

Pandoran lipas kuuluu kreikkalai-
seen mytologiaan. Sen mukaan en-
simmäinen nainen lähetettiin maa-
ilmaan lipas kainalossa. Häntä 
kiellettiin avaamasta lipasta, mut-
ta kiusaus voitti ja nainen raotti 
lippaan kantta. Silloin sieltä levisi 
maailmaan sairauksia ja onnetto-
muuksia. Vain toivo jäi lippaaseen. 
Pandoran lipas kuvaa siten kaiken 
pahan leviämistä.  
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Lähtökohta työeläkeleikkauksille
Vuoteen 1992 saakka oli voimas-
sa laki, jonka mukaan työnantaja 
maksoi työntekijöidensä työeläke-
maksut. Vuoden 1993 alusta lukien 
astui voimaan laki, jonka mukaan 
työntekijät itse pantiin maksamaan 
työeläkemaksunsa. Professori Tei-
vo Pentikäinen käytti tästä tapahtu-
masta nimitystä palkan alennus, jo-
hon SAK:n ei olisi pitänyt suostua.

Työntekijäin työeläkemaksun pe-
rintä alkoi kuitenkin vasta vuoden 
1996 alusta lukien. Samanaikaises-
ti vuosina 1993 – 95 Aho - Viina-
sen hallituksen esityksestä eläkeläis-
ten eläkkeitä ”leikattiin työntekijäin 
työeläkemaksujen vuoksi”. Järkevää 
perustetta tälle menettelylle ei ollut. 
Kysymys olikin mielivallasta, jonka 
Viinanen kiteytti historiaan jäänee-
seen slogaaniinsa: ”Eläkkeet voitai-
siin puolittaa, koska eläkeläiset eivät 
hallitse eläkeasioita.”
 
Eläkkeiden leikkaukset ”työn-
tekijäin työeläkemaksun vuoksi 
1993-95”
Aho-Viinasen hallitutuksen esityk-

sestä eduskunta hyväksyi Työeläke-
lain (TEL) 9§:n mukaisen indeksin 
pistelukuun seuraavat prosentuaa-
liset vähennykset työntekijäin työ-
eläkemaksujen vuoksi seuraavasti:
1993: 1,3 %
1994: TEL- indeksin tarkistusta ei 
tehty ollenkaan. Tarkistus tältä vuo-
delta olisi ollut 1,5 % Tämän vuok-
si ajalla 1993-94 eläkkeiden nousu 
olisi ilma leikkauksia ollut yhteen-
sä 2,8 %.
1995: Sama mielivaltainen meno 
jatkui. Työntekijäin työeläkemaksun 
vuoksi eläkkeitä leikattiin 0,5 %.
 
Katteeton lupaus
Joka vuosi Aho-Viinasen hallituk-
sen esitykseen Eduskunnalle elä-
keleikkauksista vuosina 1993-95 
sisältyi maininta: ”Vuoden 1996 
alusta lukien palataan TEL -indek-
sin 9§:n mukaiselle uralle.” Toisin 
sanoen eläkeleikkaukset puretaan 
vuoden 1996 alusta lukien.

Aho-Viinasen hallituskausi päät-
tyi 13.4.1995 ja Lipponen – Niinis-
tön ykköshallitus aloitti.

Millainen sitovuus edellä mai-

nituilla Aho-Viinasen hallituksen 
lupauksilla oli? Lipponen- Niinis-
tön hallitus jätti nuo edeltäjä-halli-
tuksen aiemmin antamat lupaukset 
täyttämättä.
 
Yhteenvetoa:
1. Vuosien 1993 -95 työeläkkeiden 
leikkaukset ovat edelleenkin voi-
massa.
2. Leikkaukset koskevat vain nii-
tä henkilöitä, jotka olivat eläkkeel-
lä 1993-1995.
3. Leikkaukset ovat kasvaneet ja 
kasvavat edelleenkin kumulatiivi-
sesti eli korkoa korolle.
4. Työeläkelaitokset ovat saaneet ja 
edelleenkin saavat miljoonien euro-
jen katteettomat tuotot.
5. Leikkausten kohteeksi ovat jou-
tuneet sodanaikaiset ikäluokat. 
Näistä selvimmin tilastoitu ryhmä 
ovat rintamaveteraanitunnuksen 
omaavat nais- ja miespuoliset sota-
veteraanit. Heidän määränsä on täl-
lä hetkellä noin 50 000.

Esko Posti

Eläke
1992
mk/kk

Eläke-
menetys
1993-
2010

Eläkemenetys
keskimäärin

Suhteel-
linen elä-
ke mene-
tys, %

Eläke
1992

Eläke-
menetys
1993-
2010

 Eläkemenetys
   keskimäärin

mk/v mk/kk € kk €/v €/kk

3 000 64 059 3 559 297 – 7,9 505 10 774 599 50
4 000 85 413 4 745 395 – 7,9 673 14 365 798 66
5 000 106 765 5 931 494 – 7,9 841 17 957 998 83
6 000 128 119 7 118 593 – 7,9 1 009 21 548 1 197 100
7 000 149 472 8 304 692 – 7,9 1 177 25 139 1 397 116
8 000 170 825 9 490 791 – 7,9 1 346 28 731 1 596 133
9 000 192 178 10 677 890 – 7,9 1 514 32 322 1 796 150
10 000 213 532 11 863 989 – 7,9 1 682 35 914 1 995 166
11 000 234 885 13 049 1 087 – 7,9 1 850 39 505 2 195 183
12 000 256 238 14 235 1 186 – 7,9 2 018 43 096 2 394 199
15 000 320 298 17 794 1 483 – 7,9 2 523 53 870 2 993 249
20 000 427 063 23 726 1 977 – 7,9 3 364 71 827 3 990 333
25 000 533 829 29 657 2 471 – 7,9 4 205 89 784 4 988 416
30 000 640 594 35 589 2 966 – 7,9 5 046 107 740 5 986 499

Aho-Viinasen sinivihreän hallituksen 
(26.4.1991 – 13.4.1995) työeläkeleikkaukset1993-95

Asiantuntijamatemaatikolta pyytämäni taulukkolaskelma Aho - Viinasen hallituksen vuosien 1993-95 
leikkausten vuoksi. 
Eläkeikäisten työeläkemenetykset TEL -indeksileikkausten vuoksi yhteensä vuosilta 1993 - 2010 vuoden 1992 
työeläketason mukaan, brutto. 
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Pohjoisen toimintajaoston ja sosi-
aalijaoston yhdessä järjestämissä 
tilaisuuksissa on vapaa ruoka ja lin-
ja-autokuljetus. Harras toivomus: 
ilmoittautukaa näille päiville, tulitte 
sitten linja-autolla tai omalla autol-
la. Viime kesänä tuli Palstarinteel-
le kerran kymmenkunta henkilöä, 
jotka eivät olleet ilmoittautuneet. 
Emännillä oli hankala tilanne, 
kun piti jännittää ruuan riittävyyt-
tä. Linja-autokuljetukseen ilmoit-
tautuneiden lukumäärästä riippuu, 
minkä kokoinen linja-auto tilataan. 
Nämä sosiaalijaoston tuella järjes-
tettävät päivät on tarkoitettu jäse-
nille ja kannattajajäsenille.

To  03.05. Kevättalkoot Hoitokunta

Ti   22.05. Virkistyspäivä PT, SO

To  07.06. Virkistyspäivä PT, SO

Pe-su 22.-24.6. Kaikkien yhteinen juhannus-
juhla

Hoitokunta

To 12.07. Virkistyspäivä PT, SO

Pe-la 03.-04.08. Avoimien ovien päivä Hoitokunta

To 16.08. Ohjelmallinen kesäjuhla PT, SO

To 30.8. Virkistyspäivä PT ,SO

To 06.09. Palstarinne päivä PT

To 27.09. Syystalkoot Hoitokunta

Palstarinteen 
kesä 2012

Isäntä: Vilho Åkerlund, puh. 863 8442 tai 050-3030712
Emäntä: Anja Hukkanen, puh. 050-5940 435
Ilmoittautuminen Kari Närhille, puh. 040-491983 tai 
esv.pohjoinen@gmail.fi
tai Pirkko Heikkiselle, puh. 596 862.
Tilaisuuksista ilmoitetaan myös Länsiväylässä. 

Uusimaalaisia pitkäaikaistyöttö-
miä on aktivoitu työelämään vii-
meisen seitsemän vuoden aikana 
Kaunialan ohjaamassa ”avustajat 
matkalla ammattiin”-projektissa. 
He ovat antaneet tärkeän lisän so-
tainvalidien ja veteraanien erityis-
palvelujärjestelmään. Uudenmaan 

Kaunialan hoitama avustajatoiminta 2005-2011

TE -keskus hyväksyi projektituen 
koko ajaksi. Kunnat ovat osallistu-
neet kustannuksiin, samoin myös 
asiakkaat itse. Avustajia on pereh-
dytetty ja koulutettu yksilöllisesti. 

Yli neljän kuukauden työllis-
tyminen avustajatoiminnassa on 
onnistunut hieman vajaalle sadal-

le pitkäaikaistyöttömälle. Heistä 
oli 70 % työelämässä myös viime 
vuoden lopussa. Avustajina he oli-
vat hyvin motivoituneita ja saivat 
lisää itseluottamusta ja varmuut-
ta. Kotikäyntejä kertyi parhaim-
millaan 8500 vuodessa. Asiakas-
talouksia on ollut vuosittain jopa 
kuusi- ja puolisataa. Kuuden tun-
nin työpäivänä on keritty avusta-
maan kahta asiakasta. Palveluja on 
annettu invalideille, veteraaneil-
le sekä heidän leskilleen. Toimin-
ta on laajentunut yli kahteenkym-
meneen Uudenmaan kuntaan. Sen 
tehtävänä on ollut täydentää kun-
nallista ja yksityistä kotihoitoa. 
Avustajille on painotettu kiireet-
tömyyttä, johon kuuluu asiakkaan 
kanssa keskusteleminen. Myös sa-
man avustaja-asiakassuhteen py-
syvyys on koettu tärkeäksi. Palau-
tetta on saatu, pääosin myönteistä.              

Projektituki Kaunialaan loppui 
tämän vuoden alusta. Siksi toimin-
ta siirrettiin Sotainvalidien Veljes-
liiton Uudenmaan piirin johdet-
tavaksi. Nyt on siis aika välittää 
avustettujen vilpittömät kiitokset 
kaikille avustajille, sekä asianosai-
sille projektin vetäjille Kaunialan 
Sotavammasairaalassa.

Martti Nurmisalo

Ritva Vestenius-Konttinen 
johti Kaunialan avustajatoi-
mintaa
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TOIMINTAKALENTERI

Kevät-kesä  2012

Toimintaryhmät
Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tar-
vittaessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoituk-
set perjantaisin klo 15.45-18.30. Tapiolan palvelu-
keskuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan 
kuntosali (Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11-12 ja 
perjantaisin klo13-14 (Väinö Rantio). Leppävaaran 
uimahallin kuntosalissa (Veräjäpellonkatu 15) tiis-
taisin ja torstaisin klo 10-11 (Aimo Virkki). Tapi-
olan palvelukeskus (TPK) tiistaisin ja torstaisin  
klo 9.30-11. Lentopalloa  Tapiolan urheiluhal-
li maanantaisin ja perjantaisin kl 10.00-11.30  
(Eero Rasanen). Ilma-aseammunta Tuulimä-
en liikuntatilat maanantaisin klo 13-14 ja tors-
taisin klo 12-13 (Väinö Rantio). Petankki Tuu-
limäen liikuntatilat  torstaisin klo 10.30-12  
(Aimo Tissari). Hiihtotapahtumat. Kuntoliikunta-
jaoston erikoistapahtumista Länsiväylässä. Toi-
mintaryhmät kokoontuvat koko vuoden kesäkuukau-
sia lukuun ottamatta.

Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
EHT Espoon hengellinen toimikunta, HA Hallitus, KI 
Kirkkonummenjaosto, KJ Kulttuurijaosto, KR Kuoro, 
KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtijaosto, NA Naisja-
osto, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaalijaosto, SY Soi-
tinyhtye, TU Tukineuvosto, VJ Valistusjaosto, EKK 
Espoon kulttuurikeskus, TPK Tapiolan palvelukes-
kus, TUU Tuulimäen väestönsuoja, UKV Ukonvaa-
jan toimisto. 

HUHTIKUU
Viikko 16 
Espoon Sotaveteraanilehti 2/2012 ilmestyy. LE
Ma 16.4.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. Esitel-

mien aiheet, katso erillinen ilmoitus lehdessä. VJ

Ma– to 16.–19.4. 
 Kuntoloma Lamminniemen hyvinvointikes-

kuksessa. Pertti Sirén puh.044-030 3142. Kat-
so tarkemmat tiedot lehdestä 1/2012. SO.

Ma 23.4.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Vieraana kirjailija Panu 

Rajala. NA
 Kansallisen veteraanipäivän tapahtumat 
 Espoo
To 26.4.
18–20 Aseveli-ilta Barona Areenassa. Kahvitarjoilu. 

Kaupunki

Pe 27.4.
10 –10.30 
 Lipunnosto ja hartaus. Barona Areenalla. 

Ovet saliin avataan 9.30.
11–12.30
 Lounas veteraaneille Honkahallissa Barona 

Areenan vieressä.
13–14.35
 Pääjuhla Barona Areenassa. Tumma puku, 

kunniamerkit. Vapaa pääsy. 
 Lisätietoa: Ohjelma ja Espoon sisäiset bussi-

kuljetukset: 
 www.kansallinenveteraanipaiva.fi
 Viestintäpäällikkö Outi Huida, puh 09-816 

23302, järjestelytoimikunnan sihteeri.
 Viestintäjohtaja Satu Tyry-Salo, puh. 09-816 

22112 juhlatoimikunnan sihteeri. EHT, KR

 Kirkkonummi
11.15 Seppelten lasku, kaksikielinen sanajumalan-

palvelus Kirkkonummen kirkossa,  lounas ja 
juhla. KI

26.–27.4.
 Puolustusvoimien kalustonäyttely järjestetään 

Barona Areenan edustalla.

TOUKOKUU
Mahdollinen kevätretki. KR
Vaellus joko Nuuksiossa tai Salmenkartanossa. 
Ilmoitus Länsiväylässä. KU

Su–la 29.4.–5.5. 
 Sosiaalijaoston tukema terveysmatka Fra Ma-

reen Viron Haapsaluun. Etuoikeus veteraani-
tunnuksen saaneilla. Varaukset: Anna-Liisa 
Laurila puh. 050-563 7799. KJ, SO

To 3.5. Kevättalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta

Ma 7.5.
15.00 Naisjaoston simamatinea kaikille TPK:ssa. 

Espoon Sotaveteraanikuoro ja Tapiolan Voi-
mistelijoiden Lunettaret esiintyvät. NA

Ti 8.5.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI

Su 20.5.
 Kaatuneiden muistopäivä
10.00 Espoo
 Muistopäivän tilaisuus tuomiokirkon seura-

kuntasalissa.
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10.45 Kirkkonummi
 Seppelten lasku, kaksikielinen sanajumalan-

palvelus kirkossa ja kahvitilaisuus seurakun-
tatalolla. KI

Su–su 20.–27.5. 
 Sosiaalijaoston tukema kuntoutusloma Viim-

si-kylpylässä. Ilmoittautuminen : Sinikka 
Lallukka  puh. 050-514 6010. SO

 Katso tarkemmat tiedot lehdestä 1/2012. SO
Ti. 22.5. 
 Virkistyspäivä Palstarinteellä. Linja-autokul-

jetus ja maksuton ruokailu. Ilmoittautuminen 
Pirkko Heikkinen puh. 09-596 862. PT, SO.

Ke 23.5.
 Kevätretki Mustioon ja mahdollisesti Fiskar-

siin. Bussikuljetus ja lounas. Tied. Liisa Sih-
tola puh.050-080 1510.NA

To 24.5.
 Kulttuurijaoston järjestämä bussimatka Sas-

tamalaan Tyrvään Pyhän Olavin kirkolle. Tie-
dustelut ja varaukset Anna-Liisa Laurila puh. 
050-563 7799. KJ

Ti 29.5.
 Kevätretki Hilaan. Lähtö Espoon aseman py-

säkiltä klo 9.00, Viherlaakso 9.15, Leppävaa-
ra 9.20, Tapiola 9.30. Paluu samaa reittiä klo 
14.30. Ilmoittautuminen Espoon Sotaveteraa-
nit ry:n toimistoon puh: 09-452 5721 arkisin 
klo 9-12. Kaikki eri järjestöihin kuuluvat ve-
teraanit tervetuloa. EHT

KESÄ-HEINÄKUU
Laivaristeily, aika avoin. KI

Palstarinteen tapahtumat kesäaikana
To 7.6. Virkistyspäivä, ilmoitus Länsiväylässä. Lin-

ja-autokuljetus ja vapaa ruokailu. Ilmoittau-
tuminen Kari Närhi puh. 040-491 983 tai esv.
pohjoinen@gmail.com tai Pirkko Heikkinen 
puh. 09-596 862. PT, SO

Pe–su 22.–24.6.
 Yhteinen juhannusjuhla. Hoitokunta.
To 12.7 Virkistyspäivä. Linja-autokuljetus ja vapaa 

ruokailu. Ilmoittautuminen kts. edellinen il-
moitus. PT, SO

Pe–la 3.–4.8.
 Avoimien ovien päivät, hoitokunta.
To 16.8 Ohjelmallinen kesäjuhla. Bussikuljetus ja va-

paa ruokailu. Ilmoittautuminen kts aikai-
sempi ilmoitus. PT, SO.

To 30.8. Virkistyspäivä. Linja-autokuljetus ja va-
paa ruokailu. Ilmoittautuminen kts. ai-
kaisempi ilmoitus. PT, SO

To 6.9. Palstarinnepäivä. PT
To 27.9.  Syystalkoot, hoitokunta. 

Kesäkuu jatkuu 
Ke–to 6.–7.6. 
 Suomen Sotaveteraaniliiton XXV liitto-

päivät ja Naisjärjestö ry:n liittokokous 
ja sisarpäivät Tampereella.

Viikko 24 
 Huilukonsertti ja taidenäyttely Kirkko-

nummella. KI
To 14.6.
19.00 Kevätkonserttimatka Tampereelle. Kts. il-

moitus lehdestä. Ilmoittautuminen 27.4. 
mennessä. KJ

Ke 27.6. Kulttuurijaoston matka: Kesäpäivä Tampe-
reella. Sotahistoriaa vuodelta 1918 ja Pyy-
nikin kesäteatterissa ”Kuuma kesä 1985”. 
Katso ilmoitus lehdestä. Tied. ja ilm. Rau-
no Riikonen puh. 040-835 2907. KJ

ELO-SYYSKUU
Valatilaisuus Upinniemessä. Aika avoin. KI
Retki kotimaassa, aika avoin. KI
Kuoro esiintyy Kaunialassa kerran kuussa. KR

To 2.8. Espoon Sotaveteraani-lehden 3/2012 aineis-
ton viimeinen jättöpäivä. LE

Pe 31.8. Kuoron syyskauden ensimmäinen harjoitus. 
KR

Ti 4.9.
9-15 Laululeiri Hvittorpissa. KR
Ke 5.9. Tanssit EKK:ssa. NA, SY
Su–la 9.9.–15.9. 
 Kunto-ja virkistyspäivät Fra Mare-kylpyläs-

sä Haapsalussa. Tiedustelut Sinikka Lallukka 
puh. 050-514 6010. SO

Ma 10.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

Aiheet kts. erillinen ilmoitus. VJ
15.30 Naisjaoston syyskauden avaus. NA
Ti 11.9.
13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI
Viikko 38
 Espoon Sotaveteraanilehti 3/2012 ilmestyy. LE
Ma 17.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
Ma 24.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta. Aihe avoin. NA 

Valistusjaoston esitelmätilaisuudet
syksyllä 2012 
Tapiolan Palvelukeskuksessa 
maanantaisin klo 14.15

16.4. Dosentti Hannu Rautkallio
Uutta tietoa jatkosodan loppuvuosista.
23.4. Johtaja Antti Mäkinen
Suunnitelmat Tapiolan kehittämiseksi ja niiden to-
teutuminen

10.9. Professori Marja-Riitta Taskinen
 Valtimoterveyden uhkakuvia

17. 9. Fil.lis. Sakari Närvänen
 Alitajunnasta

24.9. Aihe avoin 
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Lähde: Tampereen Sotaveteraani -lehti

Näillä pärjää
Meillä on vaimon kanssa aika samanlainen 
maku monien asioiden ja paikkojen suh-
teen. Jos lähdemme mökille, pistäydymme 
tankkaamassa ABC:llä ja täytämme samalla 
ruokakassin. Välillä piipahdamme vaikkapa 
Fransmannissa herkuttelemassa tai lomaile-
massa Sokos Hotelleissa.

S-Etukortilla maksaessamme kerrytämme 
Bonusta yli 2000 bonustoimipaikasta Suo-
messa. Ja kaiken päälle vielä maksutapaetua 
kaikista maksutapaedun piiriin kuuluvista 
ostoista S-ryhmän Suomen toimipaikoista. 
Asiakasomistajamatkoistakin kertyy Bo-
nusta, joten nautinnot ovat moninkertaisia!




