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Isäni papereista löytynyt vanha sai-
raalan maksukuitti palautti mielee-
ni 1920-luvun maaseudun terveys-
huollon. Kuittia katsellessani mietin 
ja vertailin silloista sairaanhoitoa 
nykyiseen lakimääräiseen peruster-
veyshuoltoon. Sen piirissähän jo-
kainen suomalainen on ollut jo 70 
vuotta. Mielessäni pyöri kysymys, 
onko aihetta nykyjärjestelmän moit-
timiseen. Kuitin mukaan isäni oli 
ollut sairaalassa viikon verran. Tu-
lehtuneen umpilisäkkeen vuoksi tal-
vella 1927.

Muistin hyvin ne tapahtumat ja 
sen tunnelman, mikä isän sairaalaan 
lähtö kotona aiheutti. Isä oli valitel-
lut vatsavaivojaan kunnanlääkärille, 
joka varasi paikan lähimmän kau-
pungin yleisestä sairaalasta. Muu-
ta hän ei voinut asian hyväksi teh-
dä. Sairaalaan oli matkaa lähes 60 
kilometriä. Oli talvi ja kova pakka-
nen. Ei ollut ambulanssia eikä tak-
sia. Mutta avuksi tuli naapurin isän-
tä, hyväntahtoinen Vappulan Janne. 
Hänen ratasvajaansa oli jäänyt torp-
pariaikainen ”reisukrinni”, kah-
desta peräkkäisestä reestä pykätty 
matkareki. Sellainen piti isommis-
sa torpissa olla isäntäkartanon kau-
punkimatkoja varten. Reissukrinnil-
lä vietiin kaupunkiin viljaa, voita ja 
muita maantuotteita. Paluukuorma-
na oli silakoita tai rautakaupan tava-
roita. 

Henkilöajoihin rekeä ei käytetty. 
Mutta hätähän ei lue lakia. 

Kireänä ja pimeänä talviaamuna 
Janne ajoi meille, autteli isän krin-
nin pohjalle levitetyille heinille ja 
asetteli hevosen reissuappeen sisäl-
tävän kaurapussin potilaan pään alle 
tyynyksi. Janne maiskutti hevosel-
le lähtökäskyn, ja pian vaimeni reen 
jalasten kitinä. 

Terveydenhoitoa 
1920-luvulla

Reissuun oli lähdetty viimetin-
gassa, isän umpisuoli puhkesi mat-
kalla. Rutiinitoimenpiteeksi arvioitu 
tilanne kääntyikin hengenvaaralli-
seksi. Onneksi sairaalassa oli taita-
va lääkäri ja leikkaus onnistui. Vii-
kon päästä Janne haki isän kotiin. Ei 
terveenä vaan märkivää avohaavaa 
potevana. Seurakunnan diakonissa 
kävi pari kertaa viikossa vaihtamas-
sa haavaan työnnetyn tamponin ja 
tarkisti, että vatsalla pidettävässä ku-
mipussissa oli jääpaloja. 

Näitä tapahtumia muistellessa-
ni ihmettelen, miten silloisissa ole-
mattoman hygienian oloissa onnistui 
avohaavan puhtaanapito. Penisillii-
nin keksimiseenkin oli vielä pitkä 
aika. 

Kevään korvalla isä oli tervehty-
nyt.

Mutta sairaalakokemuksesta isäl-
lä riitti paljon muisteltavaa. Jo ker-
rostalomainen sairaalarakennus oli 
ollut ison ihmettelyn aihe: ”Kun 
huoneita oli pantu päällekkäin”.

”Joka aamu siivottiin” 
Lääkärit kulkivat tärkeinä valkoi-

sissa takeissaan. Vesiklosetti oli ih-
meellinen laitos. Pytyn päällä oli ve-
siastia, josta riitti ketju ja sen päässä 
oli posliinipallukka. Kun murikasta 
nykäisi, vettä huljahti pyttyyn. ”Kyl-
lä siinä pelkäsi, että sitä valuu lattial-
le saakka.”

Tarinalla oli onnellinen loppu. Isä 
selvisi.Vanha sairaalakuitti pani tun-
nustamaan, että vaikka nykyään eri-
koissairaanhoitoon pääsy onkin jos-
kus ajan ja vaivan takana, niin toki 
perussairaanhoitoa saa jokainen 
apua tarvitseva.

Niilo Ihamäki
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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 tuli 
usein mieleeni talvisodan taiste-
lijoiden olosuhteet tulilinjoilla. 
Vaatetus ei aina ollut oikein sää-
oloihin sopiva eikä aina ollut läm-
mintä ruokaakaan saatavissa. Inhi-
millisten kärsimysten lisäksi olivat 
sodan aiheuttamat kauhukärsimi-
set jatkuvasti esillä jokapäiväises-
sä elämässä. Mutta kestimme vaik-
ka vaikeata oli yli oman tarpeen.

 Soomepojat viettivät -93 Vi-
ron itsenäisyyspäivää Tallinnassa. 
Ensin oli jumalanpalvelus Kaar-
lin kirkossa ja sen jälkeen pääjuh-
la Kirjaston juhlasalissa. Jumalan-
palveluksen yhteydessä luettiin 
runsaan kolmenkymmenen Soo-

mepoiste vainajan nimet. Viron 
sodanaikaisesta   vapaaehtoispa-
taljoonasta on vielä elossa satavii-
sikymmentäyksi taistelijaa 

Ohjelma oli hyvin nuorisopai-
notteinen. Nuoret esittivät laulu-, 
soitto- ja tanssikappaleita. Esityk-
set olivat taiteellisesti korkeata-
soisia. Nuorten taiteilijoiden esi-
tyksistä näkyi selkeä innostus 
tekemisiinsä ja kotimaisuus oli sa-
taprosenttista. Niin sitä pitää pe-
rinnettä siirtää tuleville sukupol-
ville. 

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 
vanhenevat. Keski-ikä lähenee 
vauhdilla yhdeksääkymmentä ikä-
vuotta.

Perinteensiirtoon meidän on nyt 
kiinnitettävä entistä suurempaa 
huomiota ja saatava innostunut-
ta, uutta työvoimaa eri tehtäviin. 
Joten tervetuloa kannatusjäsenet-
kin joukolla mukaan! Piirikin on 
omalta osaltaan ryhtynyt kehittä-
mään perinteensiirto-organisaati-
ota.

Kesä on pian ajankohtainen. 
Toivotan jäsenistölle hyvää, läm-
mintä sekä virkistävää kesäaikaa.

Eino Luostarinen

Palstarinteen 
virkistyspäivät

Tulevana kesänä tavataan taas Pals-
tarinteellä. Sosiaalijaostomme  ys-
tävällisellä avulla järjestetään viime 
kesän malliin neljä virkistyspäivää, 
jolloin sinne on järjestetty linja-
autokuljetus ja ilmainen ruokailu. 
Nuo päivät ovat tiistai 24.5., tor-
stai 9.6., torstai 14.7. ja keskiviik-
ko 24.8. Itse asiassa virkistyspäi-
vät ovat kaksipäiväiset, mutta vain 
mainittuna ensimmäisenä päivänä 
on tuo kuljetus ja ruokailu. Toise-
na päivänä oma kyyti ja omat eväät.

Kuljetus lähtee Tapiolasta Kult-
tuurikeskuksen edestä, jatkaa sii-
tä Leppävaaraan,  Karakallioon ja 
Viherlaaksoon ja Vanhan Turun-
tien kautta Siikajärvelle ja Palsta-
rinteelle. Matkan varrelta poimi-
taan mukaan tulijoita, jotka ovat 
siitä sopineet.

Virkistyspäiville ilmoittautu-
minen on tärkeä asia, jotta emännät 
osaavat varata riittävästi ruokaa.
Lähempiä tietoja pyritään saamaan 
ilmoituksina Länsiväylän minne 
mennään palstalle. Nyt on kuiten-
kin hyvä merkitä nämä tärkeät päi-
vät almanakkaan.

Hyvän kesän toivotuksin

Eero-Juhani Juhola

Aineisto lehteen os. 
Päätoimittaja
Niilo Ihamäki,Mäntyviita 10 F, 
02110 Espoo, 
niilo.ihamaki@hotmail.com  tai 
toimitussihteeri 
Marjatta Konttinen 
Kotitontuntie 13, 02200 Espoo
piakonttinen@kolumbus.fi

Kaatuneiden muistopäivä
Kaatuneiden muistopäivää vietetään Espoossa 
sunnuntaina 15.5. klo 10 messulla Tuomiokirkossa,
minkä jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoille.  
Päiväjuhla  Seurakuntatalossa noin klo 12.
Kahvitarjoilun jälkeen puheen pitää päätoimittaja 
Uolevi Itkonen,
musiikkia.
Tervetuloa ! 

Toimisto on suljettu kesälomien 
takia 27.6. – 13.7. välisen ajan.
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Talvisodan päättymisen muistotilaisuus
Espoon sotaveteraanikuoro lau-
loi Tapiolan kirkossa talvisodan  
päättymisen muistojumalanpal-
veluksessa 13.3. Kai Vahtolan 
johdolla. Messussa noudatettiin 
paastonajan järjestystä, jolloin ju-
malanpalveluksen vuoro-osat li-
turgi lausuu seurakunnan kanssa. 
Messuun osallistui useita vete-
raaneja ja rippikoululaisia.

Kirkkoherra Antti Rusama to-
tesi saarnassaan, että aikuisuuteen 
tultaessa monet tärkeät ratkaisut 
on tehtävä yksin. Äiti, isä, sisko 
tai veli eivät ole päättämässä, vaan 
jokainen tekee viime kädessä itse 
omat valintansa. Silti meidän tulee 
tukea toisiamme, kuten veteraani-
en esimerkki opettaa. Veljeä ei jä-
tetä, sisarta ei jätetä.

Messussa esiintyi myös nuorten 
lauluyhtye Laeticuficus –kuoro.
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Paavo Salo teki koko työuransa 
yksityisellä rautakauppa-alalla. 
Paavo Salon isoisä oli jo harjoit-
tanut kauppatoimintaa Pukkilas-
sa. Paavo kertoo isänsä palkatun 
rakennusliikkeen konttoripääl-
liköksi suoraan kauppaopiston 
penkiltä kahdeksantoistavuotiaa-
na. Laman synkimpinä vuosina 
1931 hänet oli valittu Oy Renlund 
Ab:n toimitusjohtajaksi. Yhtiö 
selvisi hänen johdollaan vaike-
uksistaan, sai toimintansa kan-
nattavaksi ja pystyi kehittymään. 
Kuriositeettina voi todeta yhtiön 
omistaneen Espoon Turvepehku 
Oy:n, jolla oli hyvin merkittävä 
rooli sotavuosina ja sen jälkeise-
nä aikana. Pian samoilla mailla 
Mankkaan turvesuolla avaa Ta-
piola Golf kenttänsä.

Paavo Salo kertoo aloittaneensa 
Renlundin palveluksessa marras-
kuussa 1941 kuusitoistavuotiaana 
lukiolaisena. Hän oli yhtiön palve-
luksessa aina siihen saakka, kunnes 
osuustoiminta osti yhtiön. Paavo 
syntyi Helsingissä 1925. Hän kävi 
oppikoulun Töölön yhteiskoulussa, 
josta pääsi ylioppilaaksi 1943.

Saman vuoden huhtikuun 12. 
päivänä alkoi hänen sotilaspalve-
luksensa, mikä päättyi 17.6.1945. 
Rintamapalvelussa hän oli mar-
raskuusta 1943 syyskuulle 1944 
Maaselän alueella ja Laatokan koil-
lispuolella sijoitettuna JR 8:aan. 
Sotilasarvoltaan hän on luutnantti.

Työntäyteistä aikaa
Sodan jälkeen Paavo Salo kertoo pa-
lanneensa takaisin opintojen pariin. 
Hän pääsi opiskelemaan Helsingin 
Kauppakorkeakouluun ja valmis-
tui ekonomiksi 1948. Opiskeluaika-
naan hän työskenteli Ruotsissa rau-
takaupassa ja alan tukkuliikkeessä. 
Ulkomainen harjoittelu ja alaan tu-
tustuminen ei ollut erityisen yleis-
tä tuohon aikaan, mutta antoi lisää 
eväitä myöhempiä tehtäviä varten. 

Työskentely jatkui valmistumi-
sen jälkeen Englannissa, kunnes 
1949 Paavo Salo palasi jatkamaan 
töitä Renlundin myynti- ja hankin-
tatehtävissä toimien viimeksi pien-

tavaroiden tuontiosaston päällikkö-
nä.

Renlundin siirryttyä uuteen 
omistukseen Paavo Salo jatkoi rau-
takauppa-alalla Teräs Oy:n palve-
luksessa vuosina 1960-1980. Tuona 
aikana hänellä oli lukuisia luotta-
mustoimia alan järjestöissä, Kaup-
pakamarissa ja Kaupan Työnanta-
jaliitossa. Neljän vuosikymmenen 
rupeama rautakaupan alalla päät-
tyi ja Paavo Salo siirtyi eläkkeelle 
vuonna 1983. Sen jälkeen on tuol-
lakin alalla tapahtunut monia myl-
lerryksiä ja kummankin aikaisem-
man työnantajan nimi löytyy enää 
historian sivuilta.

Vuonna 1953 Paavo Salo meni 
naimisiin Verna Malmbergin 
kanssa ja seuraavana vuonna heil-
le syntyi vanhin kolmesta pojasta. 
Kuopuskin täytti viime vuonna 50 
vuotta.

Paavo Salon harrastuksia ovat jo 

vuosia olleet murtomaahiihto eri-
tyisesti tuntureilla ja pyöräily. Vie-
lä viime vuonna hän oli suksilla ja 
pyörän selässä ja hän kertoo käy-
neensä ladulla tänäkin talvena pak-
kasista huolimatta. Toinen rakas 
harrastus on puutarhanhoito, mikä 
lienee vaimon perintöä. Puutarha-
töitä riittää Kirkkonummen kesä-
paikalla nykyisin yli puolet vuo-
desta.

Toimintaa yhdistyksessä
Paavo Salo kertoo liittyneensä yh-
distyksemme jäseneksi 1990 oltu-
aan sitä ennen jo Helsingissä asu-
essaan paikallisyhdistyksen jäsen.
Ensimmäisen vuosikymmenen ai-
kana hän oli kuntoliikuntajaoston 
aktiivi, sen rahastonhoitaja ja sit-
temmin puheenjohtaja 1998-2001, 
jolloin hänet valittiin ensimmäis-
tä kertaa yhdistyksen hallitukseen. 
Paavo korostaakin liikunnan merki-

Paavo Salo – sosiaaliasiat sydämen asiana
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tystä hyvien sosiaalisten suhteiden 
lisäksi veteraanien päivittäisessä 
elämässä. Tämän tästä valistusjaos-
ton maanantaiesitelmien asiantunti-
jat korostavat samaa asiaa.

Vuodesta 1998 Paavo Salo on 
toiminut myös sosiaalijaostossa ja 
sen puheenjohtajana 2003 lähtien 
kuin myös yhdistyksen toisena va-
rapuheenjohtajana. Paavo Salo to-
teaa sosiaalijaoston toiminta-aja-
tuksena olevan auttaa yhdistyksen 
jäseniä sosiaalisissa ja terveydelli-
sissä asioissa. Tätä toteutetaan anta-
malla veteraaneille avokuntoutusta, 
järjestämällä ja tukemalla virkis-
tysviikkoja kotimaassa ja Virossa. 
Palstarinteelle kävijöille on järjes-
tetty ilmaisia linja-autokuljetuksia 
ja ruokailua. Silmälasien hankin-
toihin veteraanit ovat saaneet tukea.

Toimintasuunnitelmassaan so-
siaalijaosto pyrkii edelleen pai-
nottamaan avokuntoutusta. Ta-
voitteena on Paavo Salon mukaan 

Helena Luukkonen ja Irma Sere onnittelevat  85-vuotiasta Paavo Saloa

helpottaa kotona asumista tukemal-
la omaishoitajia ja järjestää hyvän 
vastaanoton saanutta kotisiivoustoi-
mintaa.

Paavo Salo on myös edustanut 
yhdistystä Espoon veteraaniasiain 
neuvottelukunnassa vuodesta 2003 
ja toiminut Espoon vanhusneuvos-

ton varajäsenenä. Hän korostaa yh-
teistyön tärkeyttä Espoon kaupun-
gin Veteraanipalvelujen kanssa ja 
toteaa, että mahdollisuudet tukea 
veteraaneja on paljolti riippuvainen 
valtion ja kaupunkien tuesta sekä ke-
räys- ja lahjoitusvarojen saamisesta.

Raimo Ilveskero

Olavi Kantele innostui esperan-
tosta jo 30-luvulla ja on siitä 
lähtien kieltä harrastanut. Hän 
toimii Suomen Kristillisen Espe-
rantoliiton puheenjohtajana ja 
on osallistunut moniin kansain-
välisiin kongresseihin.

Olavi Kantele, miten tulit espe-
ranton harrastajaksi?
-1930-luvulla sattui käsiini Vilho 
Setälän laatima esperanton oppikir-
ja Esperanta Legolibro. Se miellyt-
ti minua ja kun lisäksi samoihin ai-
koihin Yleisradiossa oli meneillään 
esperanton kurssi, seurasin sitäkin. 
Mutta sittenhän tuli sota ja muut-
ti monet asiat. Vasta sotien jälkeen 

lähti harrastus uudelleen käyntiin. 
Myös kirjeenvaihdolla Japanista ja 
Kiinasta sekä Afrikan Madagaska-
riin oli oma osuutensa.

Millainen kieli esperanto on?
-Esperanto on Puolan juutalai-
sen silmälääkärin L.L. Zamenho-
fin luoma kansainvälinen apukieli. 
Zamenhof on itse kertonut, kuinka 
hän kotikaupungissaan 

Bielystokissa kuuli puhuttavan 
neljää eri kieltä, puolaa, saksaa, ve-
näjää ja hepreaa. Tämä on ollut ain-
kin eräs syy uuden kielen luomisel-
le. Esperantolla on yksinkertainen 
rakenne, ilman kieliopillisia poik-
keuksia. Sanavarasto perustuu mui-
hin kieliin, suurelta osin romaa-
nisiin. Kielissä on paljon yhteisiä 
sanoja, kuten auto, televisio, radio, 
presidentti, ministeri ja demokratia.

Onko esperantoa vaikea oppia?
-Oppiminen on tietenkin kovin yk-
silöllistä. Toinen oppii helpommin, 
joku toinen voi joutua tekemään lu-
jasti töitä oppiakseen. Mutta kielen 
yksinkertainen rakenne helpottaa 
oppimista.

 
Mitä hyötyä on esperantosta?
-Se on sama kuin kielistä yleensä. 
Pystyy  ilmaisemaan itsensä ja hel-
pottamaan ihmisten välistä kans-
sakäymistä. Tulee suurenmoinen 
tunne, kun voi puhua esimerkik-
si japanilaisten kanssa tai osallis-
tua kongresseihin, joissa eri kansal-
lisuudet ja uskonnotkin kohtaavat. 
Viime aikoina protestantit ovat ko-
koontuneet yhdessä roomalaiskato-
listen ja ortodoksien kanssa hyväs-
sä sovussa.

Miksei esperantosta tullut viral-
lista maailmankieltä?
-Esperanton harrastus on levinnyt 
laajalti, niin kuin Maailman Espe-
rantokongresseissa voi nähdä. Har-
rastajia on Japanista ja Kiinasta al-
kaen aina Amerikkaan, Islannista 
Madagaskarille asti. Maailman-
kongresseissa on osanottajia tuhat-
määrin. Harrastus on leviämässä 
Afrikkaankin. Eikö tätä voida kut-
sua maailmankieleksi?

Niilo Ihamäki

Esperantoa puhutaan kaikkialla
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Kenraaliluutnantti Gustaf Man-
nerheimin toipumisloma Mustan 
meren rannalla Odessassa vuon-
na 1917 ja hänen päätöksensä 
palata Suomeen ja siihen liittyvä 
vaarallinen matka bolshevikkien 
hallitseman Pietarin kautta Hel-
sinkiin oli Jörn Donnerin televi-
siosarjan parhaita kohtauksia. 
Matkan onnistuminen ratkai-
si Mannerheimin tulevaisuuden 
hänen elämänsä loppuajaksi. Se 
matka oli merkittävä myös kan-
samme itsenäisyydelle. Odessas-
ta Donner näytti myös Manner-
heimin käyttämän hotellin ja ne 
kuuluisat portaat, jotka symbo-
loivat Venäjän verisen ja pitkän 
vallankumouksen alkamista. 

Vanhan soturin ja valtiomiehen vii-
meiset vuodet Sveitsissä tulivat oh-
jelmassa tyylikkäästi esille. Har-
voin meillä on esitelty Val-Montin 
hotelli-hoitolaitosta ja sveitsiläis-

ten Mannerheimin ihailijoiden teet-
tämää 7 metriä korkeaa graniitti-
muistomerkkiä sekä siihen liittyvää 
Mannerheim-puistoa. Täällähän 
Mannerheim viimeisinä vuosinaan 
valmisteli Muistelmansa. Donner 
kertoi J. K. Paasikiven mielipi-
teen Mannerheimin muistelmista. 
Aivan oikein hän totesi Paasikiven 
arvostelun kertovan enemmän hä-
nestä itsestään kuin Mannerheimis-
ta. Donner olisi voinut kertoa, mitä 
silloinen eduskunnan puhemies, so-
sialidemokraatti K. A. Fagerholm 
muistopuheessaan 4.2.1951 Suo-
men Marsalkasta sanoi: ”Kallis-
arvoinen on perintöosa, jonka hän 
jättää vaalittavaksemme. Tämä pe-
rintö on isänmaan vapaus ja itsenäi-
syys – hänen oman elämänsä joh-
totähdet.”  Fagerholmin puhe on 
mielestäni syvällisin ja tyylikkäin 
mitä Marsalkastamme on pidetty.

Donner näytti Pietarissa pidetty-
jä neuvostoaikaisia sotilas- ja muita 

paraateja. Pietarista olisi kuitenkin 
löytynyt vaikka yhteen TV-sarjaan 
muistoja Mannerheimista. Hän asui 
ja vaikutti Venäjän pääkaupungis-
sa 17 vuotta. Mannerheimiin liitty-
viä muistoja siellä riittää: Nikolain 
ratsuväkikoulu, chevalienratsuryk-
mentin,  keisarillisen Venäjän eliit-
tijoukon rakennusryhmä, jossa on 
Marsalkallemme omistettu Hotelli 
Marshal ja Mihailin maneesi, jossa 
Mannerheim voitti ratsastuskilpai-
luja. Luetteloa voisi jatkaa esimer-

Donnerin Mannerheim

Mannerheimillä oli  silmää naiskauneudelle
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kiksi noin kymmenellä rakennuk-
sella, joissa hän aikanaan asui.

Ohjelman musiikki oli hyvin asi-
aan liittyvää, mutta samoja säveliä 
soitettiin turhan usein. Meillähän 
on runsaasti historiaamme ja Man-
nerheimiin liittyvää musiikkia. Sitä 
olisi voinut esittää enemmän.

Mannerheimin humanitäärinen 
työ oli ohjelmassa lähes sivuutettu. 
Hän oli noin 30 vuotta Suomen Pu-
naisen Ristin puheenjohtajana ja oli 
perustamassa 91 vuotta sitten Man-
nerheimin Lastensuojeluliittoa, 
joka tekee arvokasta työtä lastem-
me hyväksi edelleenkin. Hän oli 
partioliikkeemme kunniapuheen-
johtaja ja perusti Suomen Punaisen 
Ristin sairaalan, nykyisen Töölön 
sairaalan. 

Mannerheimin – oikeastaan  pi-
täisi sanoa Gustaf-pojan – vaikeas-
ta ja takkuisesta opintiestä ja soti-
lasuran alkutaipaleesta on yleensä 
niukalti tietoa. Tästä aiheesta oli-
si ollut mielenkiintoista nähdä 
ja kuulla enemmän. Esimerkik-
si hänen erottamistaan Keisarilli-
sen Suomen Kadettikoulusta salat-
tiin kirjallisuudessamme vielä jopa 
1950-luvun alkupuolella.

Viidessä TV-sarjassa ei  tosin 
voikaan kertoa kuin pienen osan it-
senäisyytemme kaikkien puolus-
tustaistelujen ylipäälliköstä, Suo-
men Marsalkasta, valtionhoitajasta, 
tasavaltamme presidentistä, mo-
nien ritarikuntien ritarista ja kuten 
Donner sanoi: ”Viimeiseen asti ole-
vasta herrasmiehestä”.

Mannerheimin kansainvälisten 
asioiden ja tapahtumien syvällisen 
tietämyksen Donner toi ansaitus-
ti esille. Mielestäni Mannerheimin 
kokemusta ja tietomäärää Euroo-
pasta, Venäjästä ja Aasiasta ei ole 
vieläkään tarpeeksi ymmärretty. 
Donner ymmärsi. Hän sanoikin, 
että Mannerheim näki asiat laajem-
min kuin muut.

Donner tutki viisiosaista sarjaa 
varten suuren määrän erilaista läh-
deaineistoa. Marsalkka Manner-
heim piti aina tärkeänä kiitoksen 
antamista. Kiitos on siis paikallaan 
osoittaa elokuvaohjaaja ja kirjaili-
ja Jörn Donnerille ja TV ykköselle 
isänmaamme lähihistoriaa käsitte-
levästä ohjelmasta, jossa pääosassa 
on mies, jonka olemme äänestäneet 
suurimmaksi suomalaiseksi.  

Opastettu kevätretki Suomenlinnaan

Tiistaina 10.5.2011 opastettu kevätretki Suomenlin-
naan.
Tarkemmat tiedot maanantaisin esitelmätilaisuuksis-
sa Naisjaoston jäseniltä tai yhdistyksen ilmoitustau-
lulla TPK:ssa. tai  puh 0400 802 831.                  NA

Kevätretki  Lohjan Vivamoon

tiistaina toukokuun 24. päivänä

Lähtö klo 9.00 Kivenlahden Ankkurin pysäkiltä. Ajo 
Olarin, Tapiolan, Leppävaaran,
Viherlaakson ja Espoon aseman kautta.
Vivamossa sijaitsee myös keskiaikaisen harmaaki-
vikirkon tapaan rakennettu Pyhän Birgitan kappeli, 
Pohjoismaiden ensimmäinen Hiljaisuuden Puutarha 
sekä Vivamon vaiheista kertova Vivamo-museo. Pe-
rillä on ohjelmaa ja ruokailu.
Ilmoittautumiset  Kerttu Rajalalle puh. 466 050 tai 
Martti Toivanen puh. 460 342.
Tervetuloa keväisen luonnon pariin katsomaan sini-
vuokkoja.

Gustaf Mannerheim oli juuri täyt-
tänyt 15 vuotta aloittaessaan opis-
kelun Keisarillisen Suomen Ka-
dettikoulussa. Huonon käytöksen 
vuoksi hänet erotettiin Kadettikou-
lusta. Nuoren Gustaf-pojan takkui-
sesta ja vaikeasta opintiestä kertoo 
syksyllä julkaistava kirja Kadetti 
Mannerheim.

Hän oli Suomen Kadettikoulussa 
Haminassa 1882-1886. 

(Kirjan tekijöistä ja kustantajasta 
ei vielä ilmoiteta tietoja)

Paavo Friman

Gustaf Mannerheim 15-vuotiaana
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Suomalaisia rauhanturvaajia työs-
kentelee tälläkin hetkellä runsaas-
sa kymmenessä maassa ja yhteen-
sä heitä on maa- ja merivoimat 
mukaan lukien runsaat 350 henki-
löä.
   Silloin kun rauhanturvaaminen 
aloitettiin Suomenkin osalta, toi-
mintakentät olivat nykyiseen tilan-
teeseen nähden selkeät. Aivan vii-
me päivinä muuttunut tilanne on 
tuonut esille kokonaan uuden ulot-
tuvuuden. Se perustuu eri kohde-
maiden osalta siihen, että erityises-
ti nuoret koulutetut ihmiset ovat 
olleet muutosta vaativien toimi-
en alkuunpanijoita. Vyöry on läh-
tenyt liikkeelle erityisesti itseval-
taisesti hallituista maista. Nämä 
nuoret ovat oivaltaneet epäkohtien 
korjaantuvan vasta suoran kansa-
laistoiminnan kautta, koska itse-
valtaiset johtajat eivät ole oivalta-
neet, mitä kehityksen kello on jo 
lyönyt.
   Ehkä selvimpänä esimerkkinä 
harvainvaltaisen hallinnon epäon-
nistumisesta voidaan pitää Neu-
vostoliiton romahtamista. Kun 
neuvostojärjestelmä perustui ideo-
logialle, joka ei oivaltanut ihmis-
yksilön henkisen rakenteen raa-
dollisuutta, se muun kehityksen 
edetessä tuli lopulta tiensä pää-
hän. Neuvostoliitossahan perus-
ongelma oivallettiin, koska yh-
tenä keskeisenä toimintana oli 
ihmisyksilön kasvattaminen ”neu-
vostoihmiseksi”. Ihmistä ei kui-
tenkaan kyetä perusteiltaan muut-
tamaan inhimillisin voimin siitä, 
miksi hänet on luotu. Tämä tuli-
si riittävän selkeästi oivaltaa myös 
demokraatioiksi kehittyneissä 
maissa. Oivalluksen tarve kosket-
taa yhtä hyvin julkista kuin yksi-
tyistäkin toimintakenttää.
   Viime viikot ovat selkeästi tuo-
neet esille, että rauhanturvaami-
nen yksinään ei riitä turvaamaan 
rauhallisia oloja yhteiskunnallisen 
kehityksensä alkuvaiheessa ole-
vissa maissa. Siihen tarvitaan li-
säksi ihmisten olojen parantamis-
ta kaikilta osin. Se merkitsee sitä, 

AULIS LINTUNEN

Rauhanturvaaminen oravanpyörässä

että rauhanturvaaminen tarvitsee 
elimelliseksi aisaparikseen kehi-
tysavun konkreettista mukana pi-
tämistä alusta alkaen sen kaikilta 
osin. Suomen hallitus on asetta-
nut tavoitteekseen kehitysapumää-
rärahojen nostamisen 0,7 prosent-
tiin bruttokansantuotteesta. Sen 
nostamista tavoitetasolle on kui-
tenkin viivytelty vuodesta toiseen 
ilmeisesti sen vuoksi, että sen tar-
peet eivät vielä ole näkyneet mei-
dän jokapäiväisessä elämässäm-
me. Kehitysavun akuuttisten 
tarpeiden ohella tulee nyt eikä tu-
levaisuudessa keskittää voimat ja 
tarvittavat varat lasten ja nuorten 
koulutuksen tehostamiseen kou-
lutusjärjestelmän kaikilla asteil-
la. Vain sitä kautta saadaan yh-
teiskunnalliset olot rauhoittumaan, 
mikä luo myös nykyistä paremmat 
mahdollisuudet epäkohtien kor-
jaamiselle. Erityisesti on tehos-
tettava tyttöjen ja nuorten naisten 
koulutusta, koska he valtaosaltaan 
kasvattavat lapset. Samalla myös 
ainakin vähenee varsin kalliin rau-
hanturvaamisen kustannukset.
   Mainitut perusasiat näytään nyt 
jo oivalletun. Joitakin päiviä sitten 
kerrottiin uutisissa, että Afganis-
tanissa on tähän mennessä pääs-
syt koulutuksesta osalliseksi yli 

kaksi miljoonaa tyttöä. Se ei kui-
tenkaan vielä riitä, vaan kakkien 
kehittyneiden maiden on otettava 
määrätietoisesti tämän päivän toi-
mintaansa mukaan kunkin avus-
tusmaan osalta koulutusmahdolli-
suuksien luominen kaikille lapsille 
ja nuorille yhtä rintaa ajankohtais-
ten ja kiireellisten avustustarpei-
den kanssa. Työ ei ole helppoa 
eikä se tietenkään tapahdu kaikil-
ta osin käden käänteessä, mutta tu-
lokset alkavat kyllä näkyä paikalli-
sesti hyvin pian. Perustoimintojen 
kuntoon saattaminen on Suomen 
omalta osalta saatava pikaisesti 
käyntiin riittävässä laajuudessa ja 
myös taloudellisesti riittävin toi-
mintamahdollisuuksin. Maailman 
yleistilanteen hälytyskellot soivat 
jo niin laajalti ja kaikkialle kuu-
luvasti, että viivyttelyyn ei ole ai-
kaa edes täällä Pohjolan rauhalli-
silla rajoilla. Pohjoismaatkin ovat 
saavuttaneet nykyiset rauhalliset 
olot vasta sen jälkeen, kun edel-
lä kuvatut perustoiminnot saatiin 
kuntoon. Kansalais- vapaussotam-
me päätyttyä marsalkka Manner-
heim jätti valtionhoitajan tehtävät 
vasta sen jälkeen, kun hänen joh-
dollaan yhteiskuntamme vakauden 
kannalta tärkeimmät toimintamuo-
dot ja toiminnat oli saatu käyntiin.

Aulis Lintunen edusti Helsingin piiriä äskeisessä   hiihtokilpailussa 
Hämeenlinna – Helsingin piiri.
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Suomen taloudella on takanaan lois-
tava menneisyys, totesi toimitusjoh-
taja, suurlähettiläs Leif Fagernäs va-
listusjaoston maanantaiesitelmässä 
helmikuun 21. päivänä.  Suomessa 

Suomen talouden näkymät ovat varovaisen myönteiset

tilanne, Kiinan talouden ylikuume-
neminen ja elvytyksen loppuminen. 
Suomen näkymät ovat kuitenkin va-
rovaisen myönteiset. Kilpailukyvyn 
merkitys kasvaa. Velkaantumisen 
haltuunotto jää seuraavalle hallituk-
selle. Suomella on suhteellisen vah-
va finanssiasema.

Suomella ei ole syytä huoleen, 
jos suomalaisten instituutioiden ja 
osaamisen korkea arvostus tuo mu-
kanaan kasvavia investointeja ja 
osaajia, jos suomalaiset yritykset 
onnistuvat valtaamaan markkina-
osuuksia kasvumarkkinoilla ja jos 
huippuosaamisen keskittymät pys-
tyvät synnyttämään kokonaan uusia 
brändituotteita ja palveluja.  
Suomen vahvuuksia ovat yleissivis-
tävä koulutus ja tasa-arvo, teknolo-
gian hallinta sekä tehokas ja jousta-
va toimintakulttuuri.

NI 

toteutettiin nopea tuotannon raken-
nemuutos sotien jälkeen ja teolli-
suuden rakennemuutos 1990-luvul-
la. Vuotuinen kasvu henkeä kohti on 
ollut nopeaa 1960-2008. Suomi on 
tasa-arvoinen yhteiskunta; tuloerot 
ovat kansainvälisesti pieniä ja sosi-
aalinen liikkuvuus on suuri. Menes-
tykseen vaikutti pitkään korkeana 
jatkunut investointiaste ja lisäänty-
nyt koulutus.

Talouskriisin jälkeen Suomi ei ole 
entisensä. Talouskasvu on 2010-lu-
vulla hitaampaa kuin aikaisemmin; 
vain 1,5- 2 prosenttia vuodessa. Sa-
maa kasvusysäystä kuin 1990-luvul-
la ei ole näköpiirissä. Syynä ovat vä-
estön ikääntyminen, yhteiskunnan 
palveluistuminen, talouden rakenne-
muutos ja heikot pääomamarkkinat. 

Maailmantalouden nousu vetää 
myös Suomea, mutta epävarmuudet 
ovat yhä suuret: Yhdysvaltain työt-
tömyys ja asunnot, Euroopan velka-

Lehtemme  Kenttäpostissa on ly-
hyt maininta, että viime sodissa  
sotilasarvoltaan korkein vangik-
si joutunut venäläinen oli kenraa-
li Vladimir Kirpitsnikov. Tapasin 
kenraalin aikana samalla sotavan-
kileirillä Köyliössä palvelleen van-
kilan virkailijan ja kuulin, millaiset 
olot puna-armeijan kenraalille jär-

jestettiin ja miten hän sotavankeu-
teen suhtautui.

Kirpitsnikov joutui vangik-
si Sommeen motissa kesällä 1941. 
Jo talvisodassa ja sittemmin myös 
jatkosodassa hän toimi saman 43. 
Divisioonan komentajana.  Divisi-
oona tuhoutui elo-syyskuun vaih-
teessa 1941 ja komentaja vangittiin. 

Sotavankeuteen hän päätyi Köy-
liössä pelkästään upseereille tarkoi-
tettuun leiriin. 

Leirillä Kirpitsnikovilla oli oma 
parakki ja kaksi sotilaspalvelijaa, 
jotka täyttivät kenraalin pyynnöt ja 
käskyt mihin vuorokauden aikaan 
tahansa. Hänen pyykkinsä pestiin 
ja parakki siivottiin. Kenraali käyt-
ti aikansa lukemiseen ja kirjoitta-
miseen. 

Hän laati selvityksen 43. Divisi-
oonan  sotatoimista ja arvosteli pu-
na-armeijaa.  Kirjoitukset joutuivat 
liittoutuneiden valvontakomissiol-
le sodan päätyttyä ja koituivat Kir-
pitsnikovin kohtaloksi. Kun vangit 
syksyllä 1944 palautettiin Neuvos-

toliittoon, Kirpitsnikov pidätettiin 
ja teloitettiin 1946..

Sotavankien luovutusta syksyllä 
1944 valvoneet vartijat ovat kerto-
neet, että kun vangit olivat nousseet 
junaan, vaunuun tulleeet venäläi-
set vastaanottajat olivat kyselleet 
Kirpitsnikovia. Suomalaiset varti-
jat olivat vastanneet, että junassa 
on kenraali Kirpitsnikov. Venäläi-
set olivat sanoneet, ettei ole mitään 
kenraali Kirpitsnikovia ja tarrautu-
neet kenraalin kauluslaattoihin. 

Kirpitsnikov oli syntynyt 1903 
Volgan varrella Simbirskissä. Isä 
oli tiilenpolttaja ja kun hänellä oli 
kesäisin muutamia apulaisia, hän-
tä pidettiin tehtailijana ja hänet pi-
dätettiin. 

Vladimir Kirpitsnikov oli käynyt 
Simbirskin upseerikoulun. Opinto-
jen jälkeen hänet  määrättiin Lenin-
gradiin joukkueenjohtajaksi. Sitten 
hän kohosi divisonan komentajak-
si ja ylennettiin kenraalimajuriksi. 

Niilo Ihamäki

Kenraali sotavankina
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Luin Espoon Sotaveteraanilehdes-
tä 1/2011 henkeä pidätellen Pertti 
Kankareen kuvausta ja elin muka-
na Kankareen vaikeissa ratkaisuis-
sa lokakuisen miinoitusretken ai-
kana. Jutun lopussa havaitsin, että 
minullahan on hallussani laajem-
pi kuvaus samasta retkestä. Isäni 
nimittäin palveli koko jatkosodan 
ajan samassa joukko-osastos-
sa kuin Pertti Kankare, Pion. P 
22:ssa, ensin komppanian vääpeli-
nä ja sitten pataljoonan valistusup-
seerina. Jälkimmäiseen tehtävään 
kuului myös pataljoonan kenttä-
lehden, ”Nallin Paukun” toimitta-
minen. Isäni peruna minulla on lä-
hes täydellinen kokoelma ”Nallin 
Paukkua” 1942-44 ja sieltä syksyn 
1942 numeroista löytyi jatkokerto-
mus tuosta otsikon retkestä. Kir-
joittajaksi on merkitty nimimerk-
ki  ”OsNi”.

Pataljoona, joka silloin oli saa-
vuttanut Seesjärven tasan, oli saa-
nut käskyn lähettää partion kat-
kaisemaan Muurmannin rataa. 
Partioon määrättiin luutnantti 
Unto Niemi ja vänr. Hämäläinen, 
kolme aliupseeria ja viisi pionee-
ria. Matka alkoi kahdella syöksy-
veneellä Paateneesta, josta ajettiin 
Seesjärven etelärannalle Jouhivaa-
ran kohdalle.  Sieltä yöpymisen 
jälkeen jatkettiin matkaa Petkeljär-
velle Seesjärven kaakkoiskulmaan 
n. 20 km soutaen, koska mootto-
riäänellä ei haluttu herättää vihol-
lisen huomiota ja koska moottorit 
jäätävän sateen ja myrskyn vuok-
si lakkoilivat. Veneet kätkettiin 
tänne ja niitä vartioimaan jätettiin 
vänr. Hämäläinen ja kolme pio-
neeria.

Partion pääosa jatkoi sitten jal-
kapatikassa n.18 km Muurmannin 
radalle ja onnistui radan panosta-
misessa. Sitaatti NP:n kertomuk-
sesta : ”Etelästä kuuluu juna tule-
van. Pysähdymme kuulostamaan 
ja joltakin tulee harras kirous sillä 
junan vietävähän ajaakin yhtä va-
hingoittumattomana kuin äskeisen 

Miinoitusretki  Seesjärveltä  
Muurmannin radalle 1942

pommikoneenkin jäljiltä.  - Mutta 
ei sentään, äkkiä taivas leimahtaa, 
kuuluu räjähdys, rysäys ja sen jäl-
keen kovaa kolinaa ja melskettä. 
Sitten kaikki hiljenee. Katson kel-
loa. Se on tasan 19.00.  Työ on teh-
ty.  ”Partio lähtee raskaalle paluu-
matkalle Seesjärven rantaan, jonne 
saavutaan aamuhämärässä. Sieltä 
löytyy autio kalasauna, jossa vie-
tetään päivä ja seuraava yö levät-
en. Aamulla lähdetään jälleen liik-
keelle ja muutaman tunnin marssin 
jälkeen löydetään syöksyveneet 

Miinoitusretken johtaja kapteeni Unto Niemi ja kirjoittajan isä vääpeli Tais-
to Neva.

vartijoineen sovitusta paikasta. 
Paluu pataljoonaan tapahtuu jäl-
leen soutaen, koska moottorit eivät 
inahdakaan.” 

NP:n kertomus ei sisällä tieto-
ja Kankareen kuvaamasta vaihees-
ta, joka kuitenkin aivan ilmeisesti 
on osa tässä kuvattua partioretkeä. 
Näin jälkiviisaasti voisi ajatella  
että kenttälehti ei mielialojen hoi-
tosyistä saanut kuvata tappiota-
pahtumia.

Heikki Neva,
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Veteraanit kiittävät 
Sotiemme veteraanijärjestöjen toimeenpaneman kansa-
laiskeräyksen nettotuotto Espoo – Kauniainen piirissä 
vuodelta 2010 oli yhteensä 68 680 euroa. Ystävän päivä-
nä 14.2.2011 järjestetyssä kahvitilaisuudessa järjestöjen 
keräystoimikunta kiitti kaikkia keräykseen osallistunei-
ta. Sotiemme veteraanien rivit ovat harvenneet, mutta vie-
lä elossa olevat, mutta viimeistä iltahuutoaan  lähestyvät 
veteraanit tarvitsevat kansalaistemme tukea. Keräyksen 
tuotto käytetään mm. apuvälineiden hankintaan,  kotipal-
veluun , omaishoidon tukemiseen ja veteraanien virkistys- 
ja kuntoilutoimintaan. Veteraanien oma tunnus: ”Veljeä ei 
jätetä” on saanut näissä kansalaiskeräyksissä kauniin laa-
jennuksen, josta veteraanit esittävät kiitoksensa.

Keräystoimikunnan puolesta

Kalevi Heinilä Tuija Koivu
puheenjohtaja piiripäällikkö

Vanhuuden 
elämänlaatuun 
voi vaikuttaa 
Terveillä elintavoilla voi vaikut-
taa elämänlaatuun myös vanhuu-
den vuosina, vakuutti professo-
ri Kaisu Pitkälä valistusjaoston 
maanantaiesitelmässä helmikuun 
7. päivänä Tapiolan palvelukes-
kuksessa. Terveisiin elintapoi-
hin kuuluu painon  ja kolesterolin 
hallinta, kovien rasvojen ja tupa-
kan välttäminen, proteiinipitoinen 
ruoka,  riittävä uni ja henkisen ak-
tiivisuuden ylläpito. Liikunta eh-
käisee ja parantaa monia sairauk-
sia. Kohonnut verenpaine sisältää 
aivohalvaus- ja sydäninfarktiris-
kin. D-vitamiinin puutteesta voi 
seurata osteoporoosi, kohonnees-
ta kolesterolista Alzheimerin-tau-
ti.

Keski-ikä nousee jatkuvas-
ti.  Osa on geenien, osa terveiden 
elintapojen ja kehittyneiden lääk-
keiden ansiota. Yli 64-vuotiaita 
on väestöstä 910 000, yli 74-vuo-
tiaita 427 000. Vain 15 prosenttia 
yli 75-vuotiaista on kotipalvelun 
piirissä.   

 NI

Pikapuhelu

Muuan veteraani, joka nimittää it-
seään pilkunviilaajaksi, kertoo lu-
kevansa paljon. Hän on koulus-
sa opetellut pilkun käytön ja nyt 
häntä harmittaa ja häiritsee, ettei 
nykyisessä kaunokirjallisuudessa 
aina käytetä pilkkua. Hän kysyy, 
eivätkö nyky- kirjailijat osaa pil-
kuttaa vai mistä johtuu tämä pilk-
kujen säästeliäs käyttö.

Otavan kaunokirjallisuuden kus-
tannuspäällikkö Jaana Koisti-
nen, mitä vastaatte pilkunviila-
jalle?

- Asia on tuttu täällä kustantamos-
sakin. Meille tulee soittoja, joissa 
tiedustellaan, eikö siellä oikolueta 
tekstejä. Kyllä kaikki tekstit tarkis-
tetaan huolellisesti niin, että siitä 
pilkuttomuus ei johdu. Mutta eräät 

kirjailijat tietoisesti jättävät pil-
kut pois, se on heidän tyylikeinon-
sa. Jotkut kirjailijat saattavat tällä 
tavalla härnätäkin lukijoita. Am-
mattikirjailijat kyllä pilkun käytön 
hallitsevat ja muutenkin välimerk-
kisäännöt tuntevat. Esimerkiksi 
Antti Tuuri käyttää puolipistettä 
tyylikeinona.

-Ymmärrämme, että ne, jot-
ka ovat pilkun säännöt koulussa 
päähänsä paukuttaneet, eivät ym-
märrä pilkuttomuutta tyylikeino-
na ja tuntevat suorastaan fyysistä 
kipua tällaista tekstiä lukiessaan. 
Silti toivomme, että kaikki lukijat 
rohkaistuisivat mukaan ja hyväk-
syisivät pilkuttoman kaunokirjal-
lisuuden. Se on nykysuuntauksen 
mukaista. 

Niilo Ihamäki
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Pankkitalletusten 
lähdevero
Pankkitalletuksista on maksettava 
lähdevero, jonka suuruus on tällä 
hetkellä 28 %.

Soitin Suomen Pankin tiedo-
tukseen ja tiedustelin, milloin tätä 
koskeva laki tuli voimaan. Vastaus 
oli, että sehän on aina ollut  voi-
massa.

Muistin, että laki tuli voimaan 
Aho-Viinasen hallituksen aikana. 
Pyysin tiedottajaa tutkimaan asi-
an. Olin jo kuitenkin ehtinyt saada 
sähköpostina lakitekstin Eduskun-
nan tiedotuksesta (HE 281/1992), 
kun Suomen Pankista vastaus tuli.

Tasavallan presidentti Mau-
no Koivisto ja valtiovarainminis-
teri Iiro Viinanen  allekirjoittivat 
lain pankkitalletusten lähdeveros-
ta 6. päivä marraskuuta 1992. Kos-
ka vuoden 1991 lopullinen vero oli 
vielä laskentavaiheessa,  lähdeve-
ron maksuunpano aloitettiin takau-
tuvasti jo vuodelta 1991, jolloin se 
oli 10 %.

Nousu tapahtui heti seuraavana 
vuotena eli 1992, jolloin se oli 15 
% ja vuosina 1993 ja 1994 perä-
ti 20 %.

Kansalaisethan ovat jo maksa-
neet kovat tuloverot pankkitalle-
tuksistaan. Veroa peritään jo vero-
tetusta tulosta.

Esko Posti
Luonnolliset henkilöt ja kuolinpe-
sät maksoivat vuonna 2010 saa-
mistaan talletuskoroista veroa 
(korkotulojen lähdevero) 205 milj. 

Viime torstaina eli 24,2.2011 Edus-
kunnan täysistunnosta televisioi-
dussa suorassa  lähetyksessä pai-
nokkaasti ja toistamiseen kerroitte  
Suomen kansalle, kuinka hallituk-
set ja nimenomaan teidän hallituk-
senne on pitänyt huolta eläkkeiden 
korotuksista. Uskomatonta! Täyt-
tä valhetta kaikki tyyni Teidän pa-
teettinen vuodatuksenne. Oheiset 
kaksi taulukkolaskelmaa jo ajalta 
1992- 2010 paljastavat todellisuu-
den. Leikkaukset ovat edelleenkin 
voimassa ja ne kasvavat kumulatii-
visesti eli korkoa korolle.
Eikä tässä kaikki. Eläkeikäiset 
ovat menettäneet ja menettävät 
edelleenkin muun muassa miljar-
dien eurot Lipponen -Niinistön 
hallituksen niin sanotun työelä-
kevähenteisen kansaneläkkeen 
pohjaosan toiseen kertaan tehdyn 

Email valtiovarainministeri 
Jyrki Kataiselle

leikkauksen vuoksi. Sosiaali - ja 
terveysministeri  Maija Perhonhan 
esitys hallitukselle oli, että tämä 
vääryys korjattaisiin.

Esko Posti

Tutustumistilaisuus yhdistyksen 
uusille jäsenille
Yhdistyksemme hallitus on päättänyt kutsua vuoden 
2010 aikana ja kuluvana vuonna liittyneet uudet jä-
senensä tutustumistilaisuuteen, joka pidetään keski-
viikkona, toukokuun 25 päivänä klo 12.00 Kauppa-
miehentie 6:ssa, Espoon Järjestöjen Yhteisön tiloissa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 12 5. men-
nessä Ukonvaajan toimistoon klo 9-12 puhelimella 
09-45 25721 tai sähköpostilla osoitteeseen espoon.
sotaveteraanit@luukku.com

Tervetuloa
Hallitus



15

Eläke Eläke-    Eläkemenetys Suhteellinen Eläke Eläke-  Eläkemenetys

1992 menetys    keskimäärin eläke- 1992 menetys    keskimäärin

mk/kk 1993-2010 mk/vu mk/kk menetys, % e kk 1993-2010 e/vu e/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

Eläkeikäisten työeläkemenetykset taitetun TEL-indeksin vuoksi yhteensä ajalta

1996 - 2010 vuoden 1992 työeläketason mukaan, brutto. Vertailukohtana on siis tilanne,

että heidän eläkettään olisi tarkistettu TEL-puoliväli-indeksillä vuoteen 2010 asti.

Eläke Eläke-    Eläkemenetys Suhteellinen Eläke Eläke-  Eläkemenetys

1992 menetys    keskimäärin eläke- 1992 menetys    keskimäärin

mk/kk 1996-2010 mk/vu mk/kk menetys, % e kk 1996-2010 e/vu e/kk

3 000 37 113 2 062 172 - 4,7 505 6 242 347 29

4 000 49 484 2 749 229 - 4,7 673 8 323 462 39

5 000 61 855 3 436 286 - 4,7 841 10 403 578 48

6 000 74 226 4 124 344 - 4,7 1 009 12 484 694 58

7 000 86 597 4 811 401 - 4,7 1 177 14 565 809 67

8 000 98 968 5 498 458 - 4,7 1 346 16 645 925 77

9 000 111 339 6 186 515 - 4,7 1 514 18 726 1 040 87

10 000 123 710 6 873 573 - 4,7 1 682 20 807 1 156 96

11 000 136 081 7 560 630 - 4,7 1 850 22 887 1 272 106

12 000 148 452 8 247 687 - 4,7 2 018 24 968 1 387 116

15 000 185 565 10 309 859 - 4,7 2 523 31 210 1 734 144

20 000 247 420 13 746 1 145 - 4,7 3 364 41 613 2 312 193

25 000 309 275 17 182 1 432 - 4,7 4 205 52 016 2 890 241

30 000 371 130 20 618 1 718 - 4,7 5 046 62 420 3 468 289

Seuraavassa esitettävät laskelmat pätevät vain henkilöihin, jotka olivat eläkkeellä
jo vuonna 1992, jotka täyttivät 65 vuotta viimeistään vuonna 1995 ja jotka ovat
eläkkeellä edelleen vuoden 2010 lopussa.
   
Eläkeikäisten työeläkemenetykset TEL -indeksileikkausten vuoksi yhteensä
vuosilta 1993 - 2010 vuoden 1992 työeläketason mukaan, brutto.
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Tapiola, Kaupinkalliontie 10, 02100 Espoo
puh. (09) 816 5051, lipunmyynti (09) 816 57234.

www.espoo.fi/kulttuurikeskus

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

TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Palveleva apteekki

Laaja ja monipuolinen palveluvalinta 
Tapiolan ydinkeskustassa

Nyt täysin uudistettu sisäänkäynti 
sähköovilla
Tervetuloa!

Länsituulentie 6

HISTORIALLISIA TEEMAMATKOJA PARHAIDEN ASIANTUNTIJOIDEN OPASTAMANA

Eeva Tammi:  Karjalan kadotetut kaupungit 12.-14.6.  315 €
Talvisodan taistelut Laatokan Karjalassa (ml Petäjäsaari) 21.-23.5. 410 € 
 Talvisodan taistelut Kannaksella 24.-26.7.  320 €
 Viipuri, Saimaan kanava,Lappeenranta 13.-15.8. 360 €
Göran Lindgren:  Mannerheim-linja talvisodassa 29.-31.5.  325 €
 Torjuntavoitto 1944 – tie rauhaan 11.-13.9.  315 €
 Helsinkiläisen Ässä-rykmentin sotatie 12.-13.6. 230 € 
Paavo Friman:  Mannerheim Haminassa ja Pietarissa 25.-27.5. 350 €
Juhani Vakkuri:  Itä-Karjala 12.-16.8.  475 €
 Vienan Karjala 20.-23.8.  396 €
Pentti Lehtimäki:  Itä-Viro, Spa Meresuu, Narva 10.-13.5. 285 €
 Suomenlahden ympäri 16.-18.8.  320 €
 Vanhaa Venäjää. Petseri, Pihkova, Novgorod, 
 Tihvinä, Vanha Laatokka  29.7-1.8.  465 € 
Anssi Vuorenmaa: Raatteen tien taistelut 21.-23.5.  272 €
 Tuntemattoman sotilaan tie 10.-13.9.  395 €  
Varaa matkasi VL-Matkoista puh. 09-444774 vihdin.liikenne@clarinet.fi 
Katso www.vihdinliikenne.fi tai pyydä esite.

TEEMAMATKOJA TUNNETTUJEN 
SOTAHISTORIOITSIJOITTEMME OPASTUKSELLA
Sampo Ahto:  30.6.-3.7. Maginot-linja ja Verdun   1095 €

 8.-13.8. Baijeri 1106 € 

 22.-25.8. Murmansk – Petsamo 485 € 

Tina Fabricius: 5.-7.8. Viron kartanokierros ja Leigon järvimusiikkia  298 €

Paavo Friman: 18.-19.8. Mannerheimin jalanjäljillä Mikkelissä 160 €

Pentti Lehtimäki:  14.-16.6.  Itä-Viro; Narva, Tartto ja Setumaa 267 €

 14.-16.7. Suomenlahden  ympäri, Pietari  380 €

Göran Lindgren: 3.-5.9. Torjuntavoitto Kannaksella – hyökkääjän tie suljettiin 350 €

Eeva Tammi: 18.-20.6. Karjalan kadotetut kaupungit. 370 €

Juhani Vakkuri: 2.-4.7. Karjalan Kannas – Konevitsan luostari 380 €

 26.-28.8. Laatokan ympäri - kulttuuria ja sotahistoriaa 440 €  

 5.-8.9. Laatokan luostarit 525 €

Soita ja varaa 09-444774    Lisätietoja   www.vihdinliikenne.fi
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Revontulen Fysioterapia
VEtEraaNiKUNtoUtUSta

revontulentie 8
02100 Espoo

Puh. (09) 455 3595

VARATTU

SISUSTO OY LEHTOKARI
ollaksentie 9
02940 Espoo

Puh. 0400-353957

Tapiolan Apteekki
Kauppamiehenkatu 6

02100 Espoo
Puh. (09) 452 0130

RAVINTOLA ALBERGA
 

lounas-, tilaus- ja teatteriravintola
leipurinkuja 2

Puh. 09-5123600
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Espoon Sotaveteraanikuoro 
on kutistunut kuin pyy maa-
ilmanlopun edellä, mutta on  
saanut siihen erinomaisen 
lääkkeen ESMILA:n senio-
reista,  joita on nyt kuoros-
sa jo yhtä monta kuin vete-
raanejakin, eli reilut 30. He 
ovat jokseenkin in corpore yh-
distyksemme jäseniä ja in-
nokkaita lauluperinteemme 
vaalijoita. Harjoittelemme 
ja esiinnymme yhdessä lau-
lunjohtajiemme Kai Vahto-
lan ja Pekka Konnun johdol-
la. Kuoromme puheenjohtaja 
tämän vuoden alusta on Lau-
ri Lehtonen, sihteerinä jo jon-
kin aikaa on toiminut Pertti 
Kosonen ja myös nuorempaa 
polvea edustava Irja Kosonen 
on jo monet vuodet taitavasti 
hoidellut raha-asiamme. Kuo-
ro ei siis ole kuollut, eikä hen-
kihieverissäkään, kuten joku 
on epäillyt, vaan elää uutta tu-
lemistaan.

Kuoro on elävä organismi, joka 
tarvitsee virikkeitä. Sellaisia olem-
me saaneet yhteisistä konserteista 
ja ulkomaan matkoilta. Teimme 
kolme päivää ja kaksi yötä kestä-
neen reissun Pietariin. Se on iso 
kaupunki, missä on melko monen-
laista ihmeteltävää. St. Petersburg 
edellyttäisi vähintään viikon vie-
railua ja mieluimmin keväiseen ai-
kaan. Meillä oli tarkoitus vierail-
la sirkuksessa ja oopperassa, mutta 
Venäjälle kun menette, saatte aina 
varautua arvaamattomiin muutok-
siin. Sirkus olikin pantu remont-
tiin ja Taikahuilu viety oopperas-
ta konserttisaliin.

Sirkuksen tilalle saimme venä-
läisen laulu- ja tanssishown, jota 
katsoessa ja kuunnellessa, usko-
kaa tai älkää, unohti Pietarin mah-
tavan sirkuksen. Mieskvartetti 
St.Petersburg lauloi niin uljaasti 
ja niin korvia hivelevästi kuin vain 
kuvitella voi. Ja parikymmenhen-

Leipää ja sirkushuveja

kinen tanssiryhmä pienen kan-
santanssiorkesterin säestyksel-
lä puolestaan pisteli pikkuryssästä 
huimaaviin akrobaattiesityksiin 
asti niin, että tyttöjen kirjohelmat 
nousivat mahdottoman korkeal-
le. Tämä hieno ja hupaisa esitys 
oli tsaarinaikaisessa Nikolajevin 
palatsissa. Väki kansanpuvuis-
saan otti meidät vastaan venäläisin 
kuohuviinein. Väliajalla tarjoil-
tiin pikkuvoileipiä votkan ja viinin 
säestyksellä. Siinä sai ravintoa niin 
sielu kuin syntinen ruumiskin..

Mozartin Taikahuilu oli siis vie-
ty Marinski-teatterin upouuteen 
konserttisaliin, joka on piilotet-
tu korjattavien korkeiden talojen 
väliin. Se oli tosiupea rakennus. 
Meidän liput olivat korkealle nel-
jännelle parvelle, mutta kun Sali 
ei täyttynyt, niin meidät ohjattiin-
kin alemmas, miltei näyttämölle. 
Katsomot kiersivät lavaa. Itse esi-
tys oli modernisoitu, kuten kak-
si vuotta sitten Riiasssa näkemäm-
me ooppera, jossa Jako Rihanens 
(Jaakko Ryhänen) lauloi Sarast-
ron osan. Nyt hän laulaa sitä Tam-

pereella ja hyvin laulaa, kuten päi-
vän HS kertoo. Mainiosti lauloivat 
venäläisetkin, varsinkin kolmen 
pikkupojan laulu soi heleästi.  

Riiassa ei ollut lavasteita ja 
esiintyjät olivat arkiasuisina. Pie-
tarissakaan ei ollut lavasteita ja 
esiintyjät oli puettu valkeisiin haa-
lareihin paitsi yön kuningatar, jolla 
oli muhkean korea asu. Noniin! ja 
olihan siellä mustiin puettu kuma-
ra noita-akkakin liehumassa. Tam-
pereella lavasteet kuulemma vie-
vät kimaltelevaan Las Vegasiin. 
Oopperan tarina on, kuten jo Mo-
zartin aikalaiset totesivat, käsittä-
mätöntä sähellystä, eikä se meille 
auennut Pietarissakaan. Mutta mu-
siikki on taattua, elävää Wolfgang 
Amadeusta ja sen johto Suomes-
sakin tunnetun Valery Gergije-
vin käsissä. Niin Marinskin kuoro 
kuin orkesterikin panivat parastan-
sa. Kyllä kannatti kuunnella ja kat-
soa.

Vaikka tsaari Pietari Suuri, joka 
aloitti pääkaupunkinsa rakentami-
sen naapurivaltionsa Ruotsi-Suo-
men maaperälle 1703, oli suun-

Espoon Sotaveteraanikuoron uusi johto: sihteeri Pertti Kosonen ja pu-
heenjohtaja Lauri Lehtonen kumpikin vaimoineen. Takana näkyy Venäjän 
sotilaslaivastoa 
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Pietarissa Iisakin kirkon edessä Nikolai I:n ratsastajapatsas (kuva 16). Kirkon pylväät ja perusta ovat suomalaista 
rapakivigraniittia, seinien ja lattian marmorikin on pääosin Suomesta, Ruskealasta. Pylväät olivat taannoin sodan 
ja ajan vaurioittamia, mutta näyttivät nyt niin kauniilta ja lujilta kuin suomalaisen kiven kuuluukin.

nitellut kadut melko väljiksi, niin 
täyteen autoja nykyvenäläiset 
ovat ne ahtaneet. Pietarin keskus-
ta on kaikista kapinoista ja bol-
shevikki-vallasta huolimatta säi-
lynyt tyyliltään yhtenäisenä ja 
on kovaa vauhtia siistiytymässä. 
Kronstadtin kautta Kannakselle 
ajaessamme havaitsimme suuren 
eron rakennuskannassa: saarella 
oli paljon neuvostoaikaista rapis-
tuvaa massarakennusta, Kannak-
selle olivat ökyrikkaat laittamassa 
aidan taakse komeita datshojaan. 

Viipuri näyttäisi nyt hiljalleen ko-
hentuvan. Pyöreän tornin kupeella 
nuoret miehet kävivät kimppuun: 
tarvitsetko tupakkaa, Viagraa, por-
nofilmejä ja vanhat mummot: osta 
sukat, osta selän raaputin, osta luu-
ta tai tulitikkuja. Ostimme hallista 
hapankaalia. 

Sirkushuveista jäimme pait-
si, mutta leivän ostimme tottakai 
myös hallista, että saisivat sanoa, 
etteihän Suomesta saa leipääkään. 
Meitä kuljetti modernilla bussil-
la Olli Airi ja matkan oli laatinut 

VL-matkat. Oppaanamme toimi 
ex-kenraali Pentti Lehtimäki, jol-
la riitti juttua historiasta ja sodis-
ta ja hupaisia tarinoita elämän eri 
puolilta. Mukana oli myös Tuulik-
ki Lehtimäki, joka johdatti meidät 
matkan taiteelliseen antiin. Metsä-
marketti toimi Kannaksella kuten 
ennenkin.

Matka oli oikein antoisa, kii-
tos kaverit ja suurkiitos järjestäjät. 
Nähdään taas.

Kalevi Kauranne 

Sosiaalijaosto tiedottaa
Jaoston järjestämät lomaviikot

Ryhmäloma Päiväkummussa Karjalohjalla 19-24.6. 2011
puolihoidolla (tulokahvi, aamiainen, päivällinen).
Lisäksi kylpylän ohjelma. Yksilöhoidot (kaksi puolihierontaa tai yksi ph ja jalkahoito) ja kuljetus 
kuuluvat jaoston tukemaan pakettihintaan.
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Sosiaalijaosto

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 mak-
suton

•	 avo-	ja	laitoskuntoutusta	vuosit-
tain

•	 jalkahoitoavustusta	 kolme	 ker-
taa vuodessa 35 € kerta

•	 avustusta	 silmälasihankintaan	
joka toinen vuosi 100 €

•	 maksuton	hammashoito
•	 maksuvapaus	 terveyskeskus-

maksuista
•	 maksuton	joukkoliikenne
•	 kaupungin	uimahallien	ja	kunto-

salien maksuton käyttö
•	 ilmaiset	parkkipaikat	määrätyil-

lä alueilla

Kaunialan 
avustajatoiminta
Yhteyden otto: : Ritva Vestenius-
Konttinen, projektipäällikkö
Kaunialan vaihde 050 387 1463 tai 
09-50592240, 

Avustajia kotiin
Projektisihteeri Marke Kuusinen
p. 09-5059 2355 tai 0440 688 542.
Avustajan työtehtäviin kuuluu:
- päivittäisessä kodinhoidossa 

avustaminen
- piha- ja ulkotyöt avustajan taito-

jen ja työturvallisuuden mukai-
sesti

- asiointiapu
- saattajapalvelu
- kotimiesapu
- keskustelu, lehdenluku ym. 
- henkinen tuki.
Avustajatoiminnan asiakasmak-
su on 32 €  2½ tuntia alk. 01. 02. 
2010.
Kauniala laskuttaa avustajatoimin-
nan asiakasmaksut joko kuukausit-
tain tai kahden kuukauden välein.

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

Fysikaalinen avokuntoutus
Lääkärin lähetteellä sotaveteraanin avo-
kuntoutus voidaan ensisijaisesti korva-
ta toistaiseksi 400 euroon, viralliselle 
omaishoitajalle ja toiminnassa aktiivises-
ti olevalle henkilölle 200 euroon asti ka-
lenterivuodessa.

Lääkärin lähetteellä itse maksetusta 
laskusta on ensin haettava Kelan taksojen 
mukainen korvaus. Sen jälkeen erotuk-
sen voi hakea yhdistykseltä erillisellä ha-
kemuksella.

MUISTAKAA MERKITÄ TILINU-
MERONNE hakemukseenne.
Oulunkylän veteraanikuntoutukseen pyri-
tään kuntoutussihteeri Pertti Sirénin kaut-
ta, joka antaa tarkemmat ohjeet ja maksu-
sitoumuksen. Tällöin Oulunkylä laskuttaa 
suoraan yhdistystä. Oulunkylän ajantila-
uksen  puh.nro on 728  2475 klo 8-12.
Poikkeustapauksessa veteraanin huonon 
liikkumisen tai vastaavan vuoksi voidaan 
myöntää hierontaa veteraanin lähempään 
toimipisteeseen ilman lääkärin lähetettä-
kin. Tällöin vähennetään laskusta kuiten-
kin  Kelan  korvauksen suuruinen mää-
rä, koska ei ole tarkoituksen mukaista, että 
yhdistyksemme maksaa kuntoutusta Ke-

lan puolesta. Koko vuoden korvaussum-
ma on tällöin n. 300/150 euroa.
Kuntoutustukia haettaessa on otettava 
huomioon, että tukisumma lasketaan sen 
vuoden tueksi, jolloin maksu tapahtuu eli 
takautuvasti maksettuna sitä ei voida kir-
jata edellisen vuoden tueksi.

Jalkahoidot
Espoon kaupunki korvaa kolme jalkahoi-
toa á 35 euroa espoolaisille.

Lähettäkää hakemus maksettuine kuit-
teineen ja tilinumeroineen suoraan kau-
pungin veteraanipalveluihin (tai kaupun-
gin toimipisteen kautta). Muualla kuin 
Espoossa asuvien tulee lähettää se kun-
toutussihteerille. Perustellusta syystä sosi-
aalijaosto voi korvata lisäkertoja. Tällöin 
otettava yhteys kuntoutussihteeriin.

Silmälasit
Espoon kaupunki korvaa espoolaisille sil-
mälaseista 100 euroa. Kaupungin veteraa-
nipalveluihin (tai kaupungin toimipistee-
seen) lähetetään hakemus alkuperäisine 
kuitteineen, tili- ja henkilötietoineen.So-
siaalijaostolta voi saada lisäavustusta joka 
toinen vuosi. Se on tällä hetkellä korkein-
taan 250 euroa. Maksetun laskun ja tilitie-
dot kuntoutussihteerille. 

Jos omalta kunnalta on hakenut 
avustusta, on se mainittava.

Muualla kuin Espoossa asuva lähet-
tää hakemuksen, maksetun laskun ja tili-
tiedot kuntoasioiden hoitajalle. Lääkäri-
maksuja ei korvata.
Siivous- ym. avustajatoiminta ja kylpy-
läkuntoutukset 
RS, RP ja MR –tunnuksen omaavat voi-
vat saada vuodessa enintään 6 kpl 25 €:n 
arvoisia maksusitoumuksia, jotka oikeut-
tavat siivousapuun Lähimmäisapu ry:stä 
tai siivous- ym. avustajatoimintaan Kau-
nialan sairaala Oy:stä. Maksusitoumukset 
tilataan yhdistyksen toimistosta puh. 452 
5721. Tuettavista kylpyläkuntoutuksista 
tiedotetaan erikseen. 
Yhdistyksen antamia palveluja ja tukia 
myönnetään vähintään yhden vuoden jä-
senyyden jälkeen.

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

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

Rauhanturvaajaliiton päivystyspuhelin
Sen kautta apua tarjotaan kodin pienissä 
askareissa ja korjauksissa talkoohengessä. 
Valtakunnallinen päivystyspuhelimen nu-
mero on 020 769 8111. Sieltä välitetään 
avun tarve alueellisille järjestöille, joista 
otetaan yhteys kotiin.

Espoon  kaupungin veteraanipalvelut

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

OIKEUSNEUVONTA

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

Puhelinneuvonta on maksutonta.
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Sotaveteraanien tilaisuudet ovat 
nykyään usein naisvoittoisia. Huo-
mattava osa tästä harmaapäisestä 
joukosta lienee meitä sotaveteraa-
nien leskiä, jotka totuimme mies-
temme eläessä olemaan mukana 
sotaveteraanitoiminnassa. On ilah-
duttavaa, että viime vuosina on 
huomattu myös meidät lesket, ei 
vain veteraanien puolisot.

Raskaimman taakan kantoi-
vat sotalesket ja sotaorvot, mutta 
emme me kaikki eloon jääneiden 
veteraanien vaimotkaan ole pääs-
seet helpolla. Olemme perustaneet 
kotimme sota-aikana tai sodan jäl-
keisissä niukoissa oloissa, synnyt-
täneet ja kasvattaneet lapsemme. 
Useat ovat joutuneet kuuntele-
maan miestensä yöllisiä painajai-
sia; joidenkin miehet alkoholisoi-
tuivat tai tuli fyysisiä ja psyykkisiä 
sairauksia. Jotkut meistä joutuivat 
toimimaan miestensä omaishoita-
jina ehkä vuosikausia.

Moni sotaveteraanin leski oli 
kotiäitinä, koska päivähoitoa ei 
lastemme ollessa pieniä ollut saa-
tavissa. Tämän vuoksi monen elä-
ke on pieni, ja jos aviomies oli 
pienituloinen, ei perhe-eläkekään 
kovin paljon nosta tulotasoa, joten 
pienikin aineellinen apu voi olla 
tarpeen etenkin kun  monella on 
iän mukanaan tuomia sairauksia.

Mieheni oli sekä talvisodan että 
jatkosodan veteraani. Hän kuoli 13 

Irja Kohonen hyvästeli miehensä Tauno Kohosen Olarin kirkossa.    
- Kuva Matti Kaltokari

Sotaveteraanien lesket

vuotta sitten sairastettuaan sitä en-
nen kaksi vuotta, joten tiedän, mitä 
on omaishoitajana toimiminen. It-
selläni ei ole nykyään valittamista: 
on riittävä eläke, koska olin kauan 
työelämässä, ja terveyskin on vie-

lä melko hyvä korkeasta iästä huo-
limatta. Silti meidän sotaveteraa-
nien leskien huomioiminen tuntuu 
mukavalta.

Pirkko Heikkinen

Palstarinteen kesä
Palstarinteen toiminta jatkuu tu-
levana kesänä suunnilleen ennal-
laan. Katso lehden toimintakalen-
teria ja Länsiväylän ilmoituksia. 
Toiminta alkaa torstaina 5.5. Pals-
tarinteen hoitokunnan järjestämil-
lä kevättalkoilla, jonne kaivataan 
sekä miehiä että naisia. Kylmää 
talvea seuraa toivottavasti lämmin 
kesä.

Palstarinteen isäntänä toimii 
edelleen Vilho Åkerlund, puhe-
lin 863 8442 tai 050-3030712 sekä 
emäntänä Anja Hakanen, puhelin 
050-5940435.
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   Lyö aallot Äänisen aavan
   ne keinuu näin kertoen
   on uuden huomenen saava
   maa Vienan ja Aunuksen.

Tämä tuttu valssi kuullaan usein ve-
teraanien tilaisuuksissa. Jatkosodan 
akana syntyneen keinuvan valssin 
on säveltänyt Georg de Godzins-
ky ja sanoittanut Kerttu Musto-
nen. Kerrotaan,  että aloite valssista 
oli lähtöisin päämajoitusmestaril-
ta, kenraaliluutnantti A.F. Airolta. 
Hän oli kiusaantunut, kun monet 
jatkosodan aikaiset suositut  vals-
sisävelmät olivat alkuaan venäläi-
siä, kuten Maks Kjussin ”Amurin 
aallot”, Itämeren laivaston kapelli-
mestari G. Dobrianskin ”Elämää 
juoksuhaudoissa” tai Ilja Satrovin 
Manstsurian kukkuloilla”. Airo ha-
lusi tilalle jotain suomalaista.

Airon käsky tai kehotus ete-
ni armeijan organiaation mukai-
sesti jatkosodan hiljaisena kaute-
na 1942 ja tavoitti Itä-Karjalassa 
viihdytyskiertueella olleen Georg 
de Godzinskyn. 

Tapasin de Godzinskyn Anneli 
ja John Hongelinin kotona Wes-
tendissä vuonna 1992 ja pyysin 
häntä kertomaan valssin synnystä.

Gode kertoi, että valssi syntyi 
Äänisjärven rannalla. Airon toivo-
muksen esitti kenraali Svensson. 
De Godzinskyn tehtäväksi tuli sä-
veltää suomalainen ”mollivalssi” 
vastapainoksi venäläisille valsseil-
le. 

- Ei valssi syntynyt ihan heti. 
Mutta kun muutama kuukausi 
myöhemmin olin viihdytyskiertu-
eella sotasairaalassa Äänisen ran-
nalla ja odotin esiintymisvuoroani, 
muistin Svenssonin toivomuksen. 
Silloin tuli mieleeni ”Äänisen aal-
tojen” teema. Kun minulla ei ol-
lut nuottipaperia, menin sairaalan 
keittiöön ja pyysin siellä tapaamal-
tani lotalta paperia ja kynän. Sain 

palan voipaperia, piirsin siihen 
nuottiviivaston ja menin Äänisen 
laiturille. Jalat vedessä kirjoitin 
nopeasti mieleeni tulleen teeman. 
Aikaa siihen meni kaksitoista mi-
nuuttia. Vielä samana päivänä lä-
hetin nuotit Helsinkiin Kerttu 
Mustoselle, joka  itsekin oli hyvin 
musikaalinen, ja pyysin nuotteihin 
sopivat sanat. 

Sanat heijastelevat Suur-Suomi 
-ideologiaa ja kuvaavat suomalai-
set Itä-Karjalan vapauttajina: ”On 

Gerog de Godzinsky Yleisradion  Toiveiden tynnyri -ohjelmassa vuonna 
1953.  -  Kuva Ruth Träskman/YLE:n kuva-arkisto.

uuden huomenen saava maa Vie-
nan ja Aunuksen”. Mutta de God-
zinsky ei ollut tyytyväinen valssin 
väliosaan. 

- Muutama viikko myöhemmin 
olin Lohjan suojeluskunnan talol-
la asemieskonsertissa ja sain siellä 
inspiraation välisoitosta. Kirjoitin 
senkin käärepaperille nuottipa-
perin puuttuessa ja näin valssi oli 
valmis.

”Äänisen aaltojen” ensiesitys 
oli muutama viikko myöhemmin 

Äänisen aallot syntyi voipaperille 
Äänisjärven rannalla

Messuhallissa pidetyssä viihdy-
tysillassa, joka radioitiin. Valssin 
esittivät de Godzinsky, Asemies-
kuoro ja suuri orkesteri. Kenraali 
Svensson ei lähetystä kuullut, mut-

ta hänelle lähetettiin valssista teh-
ty äänilevy.

John Hongelin kertoo, että de 
Godzinsky tuli perheystäväksi, 
kun Anneli-vaimo teki musiikki-
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”Järven rannalla Itä-Karjalassa” SA-kuva Kim Borg

Georg Malmstén(1902-1981)
Säv. George de 
Godzinsky(1914-1994)
San. 
Kerttu Mustonen (1891-1959)

Lyö aallot Äänisen aavan,
ne keinuu näin kertoen:
On uuden huomenen saava,
maa Vienan ja Aunuksen.
Ne kuuli sorean soiton,
min’ taiston temmellys toi.
Nyt joukko horjumaton
sen rantoja taas vartioi.

Hiljaa tuutii Ääninen aaltojaan,
uupuu rantaan
satujen saarelmaan.
Sua kaukaa, armain,
täällä muistelen -
kerran noudan
onnemme venheeseen.

Lyö aallot Äänisen aavan,
ne keinuu näin kertoen:
Toi heimo Karjalan maahan
nyt uuden jo kanteleen.
He kulki voitosta voittoon
ja löivät vihuripäin,
siks’ kunnes koskematon
ja ihana maa tänne jäi.

kirjoja yhdessä hänen kanssaan.
-Valssin esitystä yritettiin kiel-

tää sodan jälkeisinä aikoina, mut-
ta eihän siinä onnistuttu. Valssi oli 
jo sodan aikana best seller, suosit-

tu slaageri. Sitä laulettiin Kotkaan 
sijoitetuissa it-joukoissakin, joissa 
palvelin aluksi sotilaspoikana. ”Ää-
nisen aallot” on ikivihreä.

Niilo Ihamäki 
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Morsian-aihe oli jo kauan kytenyt 
kuvanveistäjä Heikki Konttisen 
mielessä.  Varsinkin vanha kansan-
tapa,  miten morsian haluttiin saat-
taa  miehelään niin, etteivät  pa-
hat  henget voisi seurata jalanjälkiä.  
Niitähän ei tule, kun morsian kan-
netaan.

Pieneen kokoon morsian-aiheen 
Heikki oli muovaillut jo 1972 eh-
dotuksena veistoskilpailuun, jonka 
järjesti joukko paikallisia liikelai-
toksia puutarhakaupungin täyttäes-
sä 20 vuotta. Kilpailuun osallistui 
92 kuvanveistäjää. Ensimmäiselle 
palkintosijalle tuli Antonio Oblet-
terin  (myöh. Da Cuda) ”Luonnos 
avaruudessa”. Vaikka hän ei ollut 
Suomen kansalainen, työ tilattiin 
häneltä.

Suomen Kuvanveistäjäliitto vaa-
ti, että oli tilattava myös jonkin suo-
malaisen kuvanveistäjän teos. Muut 
palkitut olivat Mauno Kivioja, Lii-
sa Ruusuvaara ja Taisto Martis-
kainen, joka sai myös tunnus-
tuspalkinnon samoin kuin Osmo 
Valtonen ja Heikki Konttinen. 

Palkintolautakunta päätti tila-
ta Konttiselta Morsian-veistoksen 
sitten, kun sen lunastamiseen saa-
daan kokoon rahaa ja päätetyk-
si sille sijoituspaikka.  Kului kym-
menen vuotta. Konttinen sairasteli, 
koki kaksi sydäninfarktia ja sodas-
sa vammautunut jalka huononi. 

Veistosta kysyttiin kahteen muu-
hun kaupunkiin, mutta koska se 
oli – vaikkakin suullisesti – luvat-
tu Tapiolaan, ei sitä myyty muu-
alle. Heikki halusi sen Tapiolaan, 
kaupungin osaan,  joka innoitti hä-
net juuri Morsian-aiheeseen.   

Kun asia ei tuntunut edistyvän 
ja taiteilijan terveydentila heikke-
ni, päätettiin Morsian  omalla  kus-
tannuksella  suurentaa,  valattaa 
pronssiin ja myydä sitten valmiina.  
Ei Heikki enää yksin olisi jaksanut 
väännellä raskaita tukirautoja kak-
simetriseen veistokseen, mutta oma 
poika Hannu oli jo oppinut kuvan-
veistäjäksi. Hän teki rungon. Mor-
sian kasvoi savesta mestarin itsensä 
komennellessa, kunnes hän sitten 
omin käsin veistoksensa viimeis-
teli.

Heikki viihtyi Tapiolassa, meren 
rannan puutarhakaupungissa. Kalaa 
riitti Otsolahdessa innokkaalle ka-
lastajalle niin kesällä kuin talvella. 
Tapiolan täyttäessä 20 vuotta puu-

tarhoja ja vihreitä niittyjä oli vielä 
jäljellä. Otsolahden vesi oli puhdas-
ta, täysin uimakelpoista. Uuteen ja 
uudenaikaiseen Tapiolaan tuli

paljon nuoria pareja vastavihit-
tyinä ”morsian kannettuna kynnyk-
sen yli”.

Veistosta tehdessään Heikki lau-
loi Vallinkorvan laulua: ”Usjast 
tulloo miull’ aika ettee, pirttiin uu-
teen kun kullan toin. Annoin avai-
met kullan kätteen, viulut niin ilo-
sest’ vastahan soi - -” Mitä se laulu 
sitten kertookaan elämän jatkosta?   

Suomen ensimmäinen puutar-
hakaupunki, Tapiola, johon arkki-
tehdit ja taiteilijat kaikkialta maa-
ilmasta kävivät tutustumassa, on 
kasvanut ja urbanisoitunut. Morsi-
an olkoon muistona alkuperäisestä 
Tapiolasta.

Morsian kaksimetrisenä prons-
siveistoksena jäi Heikki Konttisen 
viimeiseksi julkiseksi työksi.

Marjatta Konttinen

Morsian-veistos
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Turhat pakkaukset 
harmittavat
Minua kismittää, kun kaupas-
sa kääritään ostoksia tarpettoman 
suuriin kääreisiin. Muistelen lap-
suuteni ajan osuuskauppaa. Silloin 
vielä jauhot, ryynit ja hieno soke-
ri punnittiin paperipusseihin. Kun 
kauppaan tuli naapuritalosta nais-
opettaja ostamaan pussitettavaa ta-
varaa, hänellä oli oma, tyhjä pape-
ripussi, jonka hän ojensi myyjälle. 
Näin pitkälle menevää säästämis-
tä en kannata, mutta kohtuus kai-
kessa.

Raili

Vangeista kysytään
Voisiko postinhoitaja tarkistaa, 
kuinka paljon jatkosodassa otettiin 
sotavankeja ja kuka oli sotilasar-
voltaan korkein vangiksi joutunut.

Jaakko

sa kenraali oli Sotavankileiri 1: ssä 
Köyliössä. Kotiuduttuaan hän sai 
pitkän vankilatuomion. Vangeis-
ta kuoli 22 000. Suurin osa, noin 
1200, menehtyi sairauksiin ja ra-
vinnon puutteeseen.

Vielä Mannerheimista
Vaikka Mannerheimista on kirjoi-
tettu monia kirjoja ja tehty eloku-
via, niin yksi kivi on vielä kään-
tämättä. Sen alta pitäisi paljastua 
valtakunnansalaisuus, käyttikö 
Mannerheim tuntolevyä?

M/20

Kenttäpostimestari arvelee, ettei 
hän syyllisty majesteettirikokseen 
kertoessaan, että Mannerheimilla 
oli asetakkinsa alla talvi- ja jatko-
sodassa tuntolevy. Siinä oli nolla-
rivistön perässä numero 1.   

Paksu Bertta kiinnostaa
Ensimmäisessä maailmansodassa 
käytetyistä aseista puhutaan pak-
susta Bertasta. Minkälainen ase se 
oikein oli. Oliko tehokas?

Mauri

Paksu Bertta oli saksalaisten käyt-
tämä tykki kaliberi oli 42 cm ja am-
mus painoi 800-900 kiloa. Kansan-
omainen nimitys johdettiin Bertha 
Kruppista. Hän oli Kruppin kon-
serninjohtajan vapaaherra Gus-
taf Krupp von Bohlen und Hal-
bachin (1870-1950) vaimo.

Jatkosodan aikana otettiin 67 000 
sotavankia. Korkea-arvoisin oli 
kenraalimajuri Vladimir Vasilje-
vitsh Kirpithsnikov. Hän joutui 
vangiksi Viipurin mottitaisteluis-
sa  vuonna 1941. Vankila-aikan-

                                                                     
Piirrokset Nora Luoma

Kenttäpostin osoite: 
päätoimittaja Niilo Ihamäki
Mäntyviita 10 F  02110 Espoo 
niilo.ihamaki@hotmail.com                  
puh 040 518 2193

Suojeluskuntalaisista kysyn
Voitteko kertoa, minkälainen tausta 
suojeluskuntalaisilla oli ja paljonko 
heitä oli sodassa?

M/21

Vuonna 1934 tehdyn tutkimuksen 
mukaan suojeluskuntien jäsenis-
tä oli 52 prosenttia maanviljelijöi-
tä ja kalastajia. Seuraavat suurim-
mat ryhmät olivat virkamiehet sekä 
maatalous-, teollisuus- ja muu työ-
väki. Talvisodassa runsas viides-
osa kenttäarmeijan vahvuudesta eli 
60 000 miestä ja lähes 60 prosent-
tia reserviupseereista kuului suoje-
luskuntaan.

Taas puhutaan naisista
Minua kiinnostaisi tietää, paljon-
ko nykyään naisia on suorittamas-
sa varusmiespalvelusta.

Sirkka

Kaksisataa naista on hyväksytty 
palvelukseen.

Käärme pyssyyn
Hankalaa hommaa kuvaillaan sa-
noilla, että se on kuin käärmettä 
ajaisi pyssyyn. Mistähän tuollainen 
sanoma on peräisin?

Olavi

Kenttäpostinhoitaja tapasi kauan 
sitten Kihniössä Sergeui Honkala 
–nimisen miehen, joka kertoi van-
han kansan uskoneen, että käärme-
pyssyllä varjeltiin laitumelle lasket-
tua karjaa. Käärme ajettiin pyssyyn 
niin, että piipunsuuhun asetettiin 
tuohisuppilo, pajunvitsasta tehtiin 
kaksi haarukkaa, joilla käärmettä 
painettiin ja pakotettiin tuohisup-
piloon samalla, kun häntäpäätä ku-
titettiin palavalla tuohikäppyrällä. 
Kun käärmeellä tehostetun latin-
gin laukaisi ja truiskautti laitumel-
le, ei käärme purrut lehmiä. Ser-
gei itsekin kertoi kaveriensa kanssa 
tempun tehneensä ja sen verran 
hankalaa se oli, että sanonta pitää 
paikkansa.
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Alkuaan viipurilainen taidemaala-
ri Samuel Besprosvanni (1908-
1997) oli monien ansiokkaiden tyy-
lisuuntakausien jälkeen kehittynyt 
yhdeksi Suomen merkittävimmistä 
abstraktin maalaustaiteen uudista-
jista eli. innovaattoreista. 1940-lu-
vun loppupuolella hän sai Espoon 
Westendistä käyttöönsä omakotita-
lon, johon hänen ateljeensakin mai-
niosti sopi. Samalla hän muutti juu-
talaisperäisen nimensä paremmin 
suomalaiseen kielimaailmaan sopi-
vaksi. Hänestä tuli Sam Vanni.

Samoihin aikoihin tämä kan-
sainvälisestikin arvostettu taiteili-
ja siirtyi yhä enemmän klassisesta 
maalaustaiteesta abstraktin taiteen 
suuntaan. Vuorineuvos Walter 
Ahlströmin tyttären Maire Gul-
lichenin  aloitteesta Ahlström Osa-
keyhtiö kutsui kuusi Suomen eturi-
vin taiteilijaa laatimaan ehdotuksen 
Kauttuan tehtaan seinämaalauksek-
si. Sam Vannin laaja kolmiosainen 
teos arvosteltiin kilpailun parhaak-
si, mutta sitä ei kuitenkaan toteu-
tettu tehtaan seinien somisteeksi, 
vaan työn sai kolmanneksi tullut 
Birger Carlstedt. Liekö syynä ol-
lut teoksen erikoinen polkupyörä-
aihe tai nimi Tanssit saaristolaitu-
rilla. Pian tämän jälkeen teos katosi 
julkisuudesta ja Vanni luopui atel-
jeetalostakin. Oliko hän katkeroi-
tunut saamastaan kohtelusta, siitä 
ei ole varmaa näyttöä, mutta se on 

PEKKA KONTU

Uudelleen löydettu mestariteos

mahdollista. Mestarin taiteilija-ura 
ei kuitenkaan tähän vastoinkäymi-
seen kaatunut. Päinvastoin.

Vanni kehitteli edelleen polku-
pyöräaiheisten teostensa maalausta 
ja yhä pitemmälle viedyn abstrak-
tin ilmaisun suuntaan. Samalla hän 
sai laajaa sekä koti- että ulkomaista 
arvostusta ja tunnustusta. 

Väinö Aaltosen kuoltua hänes-
tä tuli Suomen Akatemian jäsen ja 
hän sai suuren määrän erilaisia apu-
rahoja sekä yleistä arvostusta kaut-
ta Euroopan.

Mutta mihin katosi tuo Sam 
Vannin Kauttuan kilpailun voitta-
nut Tanssit saaristolaiturilla -teos - 
Olihan se sentään lähes kuusi met-
riä leveä ja liki kaksi metriä korkea 
kolmiosainen maalaus? On arveltu, 
että Vanni myi teoksen reunaosat 
ruotsalaisille mesenaateille, mutta 
säästi keskiosan omien kokoelmi-
ensa kätköissä toistaiseksi ja edel-
leen katkerana sen saamasta kohte-
lusta Kauttuan tehtaalla.

Vannin Westendin ateljeetalon 
osti urallaan menestynyt rakenta-
ja. Asuttaan talossa neljäkymmen-
tä vuotta hän alkoi siinä huomata 
remontin tarvetta, ja niinpä van-
ha kattohuopakin päätettiin uusia 
ennen kuin vesivahinkoja alkaa il-
metä. Työmiehet olivat katolla pet-
keleineen ja muine työkaluineen ir-
rottamassa vanhaa huopakatetta 
kunnes eräs työmiehistä huusi isän-

nälle, että huopakatteen alla oli jo-
takin värillistä kangasta: ”Mitä sil-
le pitäisi tehdä?” Rakentaja-isäntä 
huikkasi takaisin: ” Elä tee mitään, 
minä tulen katsomaan mikä se on!”

Siellä kattohuovan alla oli sel-
västi isokokoinen öljyvärimaalaus, 
johon oli 40-vuotisen ”säilytyksen” 
aikana tarttunut kattohuovan pikeä 
ja hiekkaa. Maalauksen aiheesta ei 
saatu selvää. Arveltiin kuitenkin, 
että se on edellisen asukkaan tällä 
erikoisella tavalla säilömä teos. 

Espoon Sotaveteraanien jäsen 
Usko Backman, joka kiinteistön 
omisti, sai Wenzel Hagelstamin tu-
tustumaan löydettyyn (ja kenties hy-
lättyyn) teokseen. Selvisi, että teos 
oli keskiosa Sam Vannin maalauk-
sesta Tanssit saaristolaiturilla. Sel-
laisena sitä ei voitu seinälle ripustaa. 
Pitihän siitä poistaa hiekka ja kat-
tohuovan piki ja kaikki muukin 40 
vuoden aikana siihen tarttunut lika. 
Samoin se piti kehystää asianmukai-
sesti ja pieteetillä. niinpä löydettiin 
tasokas konservaattori Susan Tall-
gren, joka otti konservoinnin tehtä-
väkseen. Työ oli vaivalloista ja va-
rovaista, koska kangas oli jo paikoin 
kovin heikkoa. Työ kestikin pitkälle 
toista vuotta, mutta siitä tuli hyvä ja 
arvokas teos.

”Ja maksoihan se”! Näin totesi 
teoksen omistaja, joka ihaillen esit-
telee sitä kauniissa Westendinko-
dissaan.

Sam Vannin omakuva 18-vuotiaana Entistetty keskiosa teoksesta  Tanssit Saaristolaiturilla   
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Viime aikoina lehtiä lukiessani 
olen kiinnittänyt huomiota siihen, 
että armeijasta ja kurista puhutta-
essa moititaan kouluttajia turhas-
ta kurista ja simputuksesta. Van-
han armeijan koulutuksen saaneena 
monesti ihmettelee mikä nykyaika-
na on simputusta ja mikä tarpeellis-
ta koulutusta.

Olkoonkin että joskus, kun oi-
kein hiki lensi ja koko päivä oli 
yhtä lentoa, harmitti kovastikin, 
mutta harjoitusten jälkeen ei niitä 
muisteltu.  Kaikkihan ymmärsim-
me, että kouluttamaton, kuriton ar-
meija ei ole mikään armeija, vaan 
turha joukko miehiä, joilla ei paras-
kaan johto saa mitään aikaan.

Näin jälkikäteen seitsemän-
kymmenen vuoden takaisia asioita 
muistellessa hyväksyy melkein kai-
ken touhun, mitä siellä koulutus-
vaiheessa tehtiin. Melkein kaikilla 
tempuilla oli koulutukseen tähtäävä 
tarkoitus, vaikkakaan ei niitä silloin 
heti ymmärtänyt.

Tupakan poltto oli siihen aikaan 
yleistä, mutta tuvissa polttaminen 
kuin myös kasarmialueella oli eh-
dottomasti kielletty. Polttamiselle 
oli annettu määrätyt alueet. Jos siis 
tumppeja tai tulitikun päitä löytyi, 
seurauksena oli melkoinen mete-
li. Tumppia saatettiin kantaa viltin 
päällä useitakin kilometrejä kunnes 
sopiva hautapaikka löytyi.  Mikä 
pahinta, koska syyllisiä ei ilmaan-
tunut, koko komppania marssi kan-
tajien perässä. Jos näitä tumppeja 
vielä löytyi, hautaukset toimitet-
tiin yöllä.  Oppi meni varmasti ko-
vempaankin kalloon, paikat alkoi-
vat pysyä siistinä. 

OPETUS: Armeijassa paikat pi-
detään siistinä.

Pukeutuminen oli siihen ai-
kaan hyvin yksinkertaista, vaat-
teita oli vain se vaatekerta mikä 
pantiin päälle. Se oli kuitenkin pi-
dettävä mahdollisimman siistinä ja 
mikä tärkeintä, napit oli pidettävä 
kiinni eikä käsiä missään tilantees-
sa voinut pitää taskuissa. Jos jollain 
raukalla oli epähuomiossa jäänyt 
nappi takista auki, seurasi napino-
mpelua, esimies otti napista kiinni 
ja komensi: Askel taakse, mars! Se 
onneton, jolle näin oli käynyt, otti 

sen, että tiesimme mitä me kestäm-
me. Koko kaksiviikkoisen aikana 
kukaan ei sairastunut, ja ihmeellis-
tä kyllä, kukaan ei myöskään va-
littanut, ainakaan suureen ääneen 
kovasta menosta. Otimme sen sil-
tä kannalta, että kyllä me sen kes-
tämme juosta mitä tuo vanha (30) 
vääpeli jaksaa huutaa. Joskus meil-
lä oli jopa hauskaakin, kun näimme 
että vääpeli oli tiukemmalla kuin 
me. Olimme kovia poikia mieles-
tämme.

Nyt vanhana näitä muistelles-
sa ja nykyaikaiseen koulutukseen 
vertaillessa (vain lehtiä ja TV:tä 
seuraten) tulee mieleen, että ny-
kyisin koulutus armeijassa on ke-
vyempää, fyysiseen harjoitteluun 
ei käytetä niin paljon aikaa kuin en-
nen.  Tulee myös mieleen että ei 
nykyisillä alokkailla olisi mahdol-
lisuuksiakaan liikkua niin paljon 
kuin meillä oli. Meillä ei ollut au-
toja eikä muitakaan välineitä kul-
kea, oli käveltävä, talvella hiihdet-
tävä. Ehkä nykyajan nuoret ovat 
enemmän koulutettuja että heitä ei 
tarvitse alusta lähtien opettaa. Mie-
lestäni tärkeätä on kuitenkin oppia 
että opit, joita armeija opettaa: kuri 
ja järjestys ja yhteishenki ovat op-
peja joita tarvitaan armeijan jälkei-
sessä elämässä. Ja myös sen että ih-
misen on joka tapauksessa otettava 
itse vastuu elämästään, joka asias-
ta ei kannata narista. Tee työtä ja 
rukoile on vanha hyvä elämänohje 
jota kannattaa noudattaa.

Eero Sillanpää

askeleen taakse, ja nappi oli esimie-
hen kädessä. Kun kaikki kahdek-
sannappia olivat esimiehen kädes-
sä, niin uhriparka tiesi hyvin mitä 
tekisi palveluksen jälkeen. Sama 
juttu oli taskuissa, pari kolme va-
roitusta käsien taskuissa pitämises-
tä ja jos se ei tepsinyt, oli miehen 
haettava kolme nyrkinkokoista ki-
veä kumpaankin taskuun, ommel-
tava taskunsuu kiinni ja marssittava 
seuraava päivä kivet taskuissa. Ko-
vempaa kuin luulisi.

OPETUS: Tarkkuutta pukeutu-
misessa ja tavoissa.

Siihen aikaan ei alokas saanut 
palveluksessa hymyillä: Ei tän-
ne tultu hymyilemään, pärstä syn-
käksi kuin petolinnun perä, kuu-
lui komento. Jos jotakuta kuitenkin 
nauratti, joutui useimmiten juokse-
maan kasarmin ympäri: Alokas se 
ja se juoskaa kolme kertaa kasar-
min ympäri, syynä nauraminen ri-
vissä!  Sama rangaistus oli myös 
puhumisesta.  Mikäli komennos-
ta: Pulinat pois!  ei ollut apua, jou-
tui koko komppania hakemaan hil-
jaisuutta rivissä, joskus kaukaakin 
pellolta, joskus useastikin jos esi-
mies sen niin ajatteli. 

Kovin rangaistus, missä olin mu-
kana, oli AUK:ssa. Olimme jo op-
pilaita silloin. Joku meistä oli ol-
lut puntiksella ja kärynnyt, tietysti. 
Tuomio oli kova: kaksi viikkoa sul-
jettua harjoitusta koko päivä, aa-
musta iltaan. Kaiken lisäksi maa-
han ylös! -komennot  tehtiin pillillä, 
viheltämällä. Eihän sitä huutamista 
olisi kenenkään kouluttajan keuh-
kot kestäneet. Kahden viikon ku-
luttua kurssimme oli herkässä kun-
nossa, rivit pysyivät ojennuksessa, 
käännökset sujuivat ja kiväärinpe-
rät napahtivat  sekunnilleen saman-
aikaisesti maahan ja olalle komen-
nettaessa kämmenet iskivät aseen 
piippuun niin samanaikaisesti että 
se oli vain yksi pamaus, ei min-
käänlaista jälkiräpistystä. Olimme 
niin hyviä että kurssin johto kutsui 
lähellä olevan ulkomaalaisen jouk-
ko-osaston upseerit katsomaan äk-
seeraustamme. Mitä opimme tästä 
melko kovasta jaksosta kurssistam-
me? Ainakin sen, että puntikselle ai 
ainakaan kannata lähteä kuin myös 

Kuri ja järjestys
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IItsenäisyysjulistuksen an-
taneen Suomen senaatin toi-
mesta Mannerheimin aluksi 
omaksumassa vastustavasta 
kannasta huolimatta apuun 
pyydettyjen saksalaisten 
joukkojen osallistuminen 
kenraalimajuri, kreivi von 
der Goltzin johtaman puna-
kapinan kukistamiseen 1918 
on yleisesti tiedostettu asia 
veteraanien keskuudessa. Vä-
hemmän tunnettua lienee sen 
sijaan hänen jäämisensä Suo-
meen sotatoimien päätyttyä 
sotilaalliseksi neuvonanta-
jaksi armeijan organisaatiota 
kehitettäessä.

Rüdiger von der Goltz 
– Suomessa hallitusvallan tukijana
Baltiassa heimoveljiensä separatismin esitaistelijana

Erikoista toiminnassa oli se, että 
oleskellessaan Karjalan kannaksel-
la hän ”toppuutteli” bolsevikkien 
karkottamisesta Petrogradista in-
nostuneita talonpoikaisarmeijam-
me pohjalaisia ja karjalaisia jäseniä 
informoimalla heitä odottavissa 
olevasta – ei sotilaallisesta, vaan 
– koerauhasta. Mannerheimin 
valtionhoitajakaudellaan osoitta-
ma halu yhteistoimintaan Inkerin-
maalle koottujen valkoisten ve-
näläisten joukkojen komentajan, 
kenr. Judenitsin kanssa lienee joh-
tunut ainakin osaksi hänen miel-
tymyksestään heimoaatteeseen. 
Sehän tähtäsi Itä-Karjalan liittä-
miseen Suomeen. Tähän olisivat 
Venäjän lokakuunkin vallanku-
mouksen jälkeen vielä toimintaan 

pystyneiden oppositiopuolueiden 
edustajat suostuneet, kunhan suo-
malaiset avustaisivat pääkaupun-
gin valtausyrityksessä. Kun Eng-
lanti ilmoitti kesällä 1919, ettei se 
lähetä maavoimia yritykseen, rau-
kesi asia Suomen osalta. 

Edellä mainitun saksalaisen 
kenraalin toiminta sotilaallisena 
johtajana Baltiassa viimeksi mai-
nittuna vuonna valtiosta irrottautu-
maan pyrkivän baltiansaksalaisen 
herttuakunnan itsenäistymispyrki-
myksessä lienee Suomessa vielä 
vähemmän tunnettua. Kiinnostuk-
seni asiaan syntyi käydessäni Es-
poon Sotaveteraanit ry:n matkalla 
Tukholmassa tutustumassa Itäme-
ren maiden historiaa kuvaavaan 
”Mare Balticum” -näyttelyyn. Sen 
seinäjulisteista saatoin todeta, että 
sukulaiskansamme valkoiset jou-
kot joutuivat taistelemaan paitsi 
omia punikkeja ja puna-armeijan 
venäläisiä joukkoja, myös saksa-
laisia vastaan.

Ruotsin menetettyä vuonna 
1721 suuren Pohjan sodan pää-
tyttyä provinssinsa Baltiassa, sal-
li Tsaari Pietari Suuri länsimai-
sen kulttuurin ja kehittyneemmän 
talouselämän innoittamana Balti-
an saksalaiselle säätyläistölle laa-
jennetut erityisoikeudet. Tilannet-
ta vajaat 200 vuotta myöhemmin 
kuvaa se, että kun Viron väestös-
tä noin 600 000 henkeä eli maata-
loudessa, niin noin 4 000-henkinen 
saksankielisten suurtilallisten vä-
estöryhmä omisti 1 100 kartanos-
saan yli 40 % viljelysmaasta.

Kerenski se leipoi suuren - - -.
Arvelen, ettei virolaisten keskuu-
dessa kyhätty mitään pilkkalaulua 
Venäjälle keisarivallasta luopumi-
sen jälkeen muodostetun väliaikai-
sen hallituksen vaikuttajahahmos-
ta. Luulen näin ottaen huomioon 
sen, että virolaisilla on kyky masi-
noida liikkeelle suuria ihmisjouk-
koja erilaisiin uudistukseen täh-
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tääviin mielenosoituksiin. Kohta 
emämaan helmikuun vallanku-
mouksen jälkeen Viron poliitti-
nen johto laati väliaikaiselle halli-
tukselle muistion, jossa ehdotettiin 
Venäjän muuttamista federatiivi-
seksi valtioksi. Sen alaisuudes-
sa Viro sai autonomian. Irti ei siis 
vielä pyritty.

Hanketta tukeakseen virolai-
set järjestivät Petrogradissa suuren 
mielenosoituksen. Siihen osallistui 
kaupungissa asuvista virolaisista 
suuri osa samoin kuin sikäläisistä 
varuskunnissa palvelevista viro-
laisista sotilaista. Painostus joh-
ti tulokseen ja Virolle myönnettiin 
väliaikainen autonomia. Neuvos-
to-Venäjältä loppusyksyllä levin-
neen Bolsevikkiterrorin johdosta 
tapahtui muutos ja kansallismieli-
set virolaiset kääntyivät Venäjästä 
irrottautumisen kannalle. Itsenäi-
seksi Viro julistettiin 24.2.1918. 

Baltiansaksalaisten haihattelu 
omasta elintilastaan.
Itsenäisyysjulistusta edeltäneen ly-
hyehkön ajan jatkuneelle työläis- 
ja sotamiesneuvostojen lietsoman 
luokkavihan kauden jälkeen Vi-
ron suvereenisuus hälveni alka-
neen Saksan sotilashallinnon ikeen 
alla. Vauhdittaakseen Neuvos-
to-Venäjän kanssa aloitettuja rau-
hanneuvotteluja Saksan sotajohto 
määräsi itärintaman pohjoisen ar-
meijaryhmän etenemään Väinäjo-
en tienoille juuttuneelta asemalin-
jalta koilliseen, jolloin Viro joutui 
alkukeväästä 1918 lähtien saksa-
laisten joukkojen miehittämäksi. 
Tämä lisäsi baltian-saksalaisten 
separatistisia pyrkimyksiä. 

Tämän kirjoituksen otsikossa 
tarkoitetun aihepiirin herätettyä 
mielenkiintoni kävin katsomas-
sa ”Nimet marmoritaulussa” 
nimisen elokuvan. Se kuvasi 
lähinnä vapausaatteen innoitta-
mien virolaisten koulupoikien 
taisteluja bolsevikkien joukkoja 
vastaan. – Ennen kuin valotan 
väliotsikossa tarkoitettua ase-
voimin toteutettua separatistista 
hanketta, on ensin todettava Vi-
roon muodostunut valtatyhjiö 
sen jälkeen, kun Saksa oli sol-
minut aselevon ympärysvalto-
jen kanssa marraskuussa 1918 

ja pääosan saksalaisista jou-
koista poistuttua maasta. Synty-
nyttä tilannetta bolsevikkijohto 
ei aikaillut käyttää hyväkseen 
kehitellessään ja ryhtyessään 
toteuttamaan suunnitelmiaan 
Saksassa alkaneen kumouksel-
lisen toiminnan laajentamisesta 
muuallekin Eurooppaan.  Sak-
san ja Neuvosto-Venäjän välil-
lä solmittuun Brest-Litovskin 
rauhansopimukseen tehdys-
sä lisäyksessä bolsevikit olivat 
suostuneet Viron irrottamiseen 
valtion yhteydestä Venäjään. 
Tämän sopimuksen Moskovaan 
siirtynyt kommunistihallitus 
mitätöi puna-armeijan aloitta-
essa hyökkäyksen Viron  hal-
linnollisen rajan yli. Isänmaal-
listen virolaisten keskuudessa 
tilanne vaikutti toivottomalta. 
Neuvottelut saksalaisten jouk-
kojen jäämisestä turvaamaan 
osaltaan maata eivät johtaneet 
tulokseen. Narvan rintamaloh-
kolla kotiinlähdössä olevia sak-
salaisia joukkoja osallistui tosin 
vähän aikaisemmin peruste-
tun meidän suojeluskunta-jär-
jestöjä vastaavan Kaitseliit-jär-
jestön jäsenten, koululaisten ja 
muiden vapaaehtoisten kanssa 
alkuvaiheen torjuntataistelui-
hin. Tilanne vaikutti uhkaaval-
ta, kun vapaaehtoisten värväys 
sujui huonosti. 

Huomattavaa on, että taistelui-
den, joiden tuoksinassa intoudut-
tiin nuorehkoja ikäluokkia kos-
keneiden liikekannallepanojen 
jälkeen hyökkäämään itärajan yli-
kin, onnelliseen lopputulokseen 
vaikutti ennen kaikkea englanti-
laisen laivasto-osaston tulo Tallin-
naan aselastin kanssa.

Osaston operointi eteläisel-
lä Suomenlahdella myös Suomen 
satamista käsin takasi se, että pu-
nalaivasto pysytteli Kronstadtin 
suojassa. Myös Suomen antamal-
la aseavulla ja veljeskansan avuksi 
rientävillä vapaaehtoisilla oli mer-
kitystä varsinkin taisteluhengen 
luojana. Yhteistoimintaa valkois-
ten venäläisten joukkojen kanssa 
ei juurikaan syntynyt, koska vas-
tavallankumouksellisten poliitti-

nen johto ei halunnut suoda Vi-
rolle itsenäisyyttä. Puolustussotaa 
johti eversti J. Laidoner, joka oli 
saanut upseerikoulutuksensa Pie-
tarin Yleis-esikunta-akatemiassa. 
Lyhyenä kuvauksena tämän kir-
joituksen pääotsikossa tarkoite-
tusta separatismista kerrottakoon 
seuraavaa: saksankielisen väes-
tön taholta aloitettua aggressiivista 
toimintaa itsenäisen valtion status-
ta muistuttavan itsehallinto-yhdys-
kunnan muodostamiseksi on kut-
suttu ns. 

Landeswehrin sodaksi. Sen 
taustalla oli useita syitä. Kartanon 
omistajien hyvässä muistissa oli-
vat varmaankin Venäjällä vuonna 
1905 puhjenneen yleislakon seura-
usilmiönä alkaneet levottomuudet. 
Ne levisivät Baltiaankin ja hui-
pentuivat nykyisen Latvian alueel-
la suoritettuihin murhapolttoihin. 
Niiden yhteydessä tuhottiin ja va-
hingoitettiin 400 kartanoa.

Kun kommunismi oli saanut rii-
taan keskittyneenä vankan jalan-
sijan 1910-luvun lopulla, synnytti 
tämä Baltiansaksalaisten keskuu-
dessa tarpeen suojautua ja ryhtyä 
asevoimin tavoittelemaan omaa 
kansallisvaltiota, jonka alue oli-
si ulottunut Vironkin puolelle. 
Kun kansallismielisille virolaisil-
le sotilaille oli luvattu antaa maata 
kartanoiden tiluksia pakkolunas-
tamalla, ei Viron alueellisen kos-
kemattomuuden loukkausta voi-
tu sallia, minkä takia tilanne johti 
siihen, että tuolloin resursseihinsa 
luottaneen ja siis kahden rintaman 
sotaan uskaltautuneen J. Laidone-
rin johtamat virolaiset joukot ja R. 
von der Goltzin johtamat saksan-
kieliset joukot iskivät yhteen. So-
tatoimet päättyivät perinteikkään 
sotilasmahdin tappioksi.

Ossi Granlund

Lähteet:
H. Ignatius: 
Carl Gustaf Mannerheim

Seppo Zetterberg: Viron historia

Mirko Harjula: Viro 1914-1922
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TOIMINTAKALENTERI

Kevät - kesä 2011

Toimintaryhmät
Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvit-
taessa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset 
perjantaisin klo 15.45-18.30. Tapiolan palvelukes-
kuksessa (TPK). Kuntovoimistelua: Tapiolan kuntosa-
li (Kauppamiehentie) tiistaisin klo 11-12 ja perjantai-
sin klo13 -14 (Väinö Rantio). Leppävaaran uimahallin 
kuntosalissa (Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin ja torstai-
sin klo 10-11 (Aimo Virkki). Tapiolan palvelukeskus 
(TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-11. Lentopal-
loa  Tapiolan urheiluhalli maanantaisin ja perjantai-
sin kl 10.30-12.00 (Eero Rasanen). Ilma-aseammun-
ta Tuulimäen liikuntahalli  maanantaisin klo 13-14 ja 
torstaisin klo 12-13 (Väinö Rantio). Petankki Tuu-
limäen liikuntahalli  torstaisin klo 10.30-12 (Mart-
ti Pulkkinen). Kuntoliikuntajaoston erikoistapah-
tumista Länsiväylässä. Toimintaryhmät kokoontuvat 
koko vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta.

Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
EHT Espoon hengellinen toimikunta, HA Hallitus, 
KA Kalakerho, KI Kirkkonummenjaosto, KJ Kult-
tuurijaosto, KR Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE 
Lehtijaosto, NA Naisjaosto, PT Pohjoinen jaosto, SO 
Sosiaalijaosto, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon kult-
tuurikeskus, TPK Tapiolan palvelukeskus, TUU Tuu-
limäen väestönsuoja, UKV Ukonvaajan toimisto.

HUHTIKUU

Viikko 15 Espoon Sotaveteraanilehti 2/2011 ilmes-
tyy. LE

Ma 18.4.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

Esitelmien aiheet, katso erillinen ilmoitus 
lehdessä. VJ

Ke 27.4. Kansallisen veteraanipäivän juhla
 Espoo
9.30 Lipunnosto kulttuurikeskuksen ulkoilma-

näyttämö Amfilla.
10.00 Pääjuhla Tapiolasalissa, juhlapuhe kaupun-

ginjohtaja Jukka Mäkelä
11.00 Kahvitarjoilu kulttuurikeskuksen lämpiös-

sä. Järjestäjät: Espoon kaupunki ja Espoon 
seurakuntayhtymä sekä Tapiolan Reser-
viupseerit ry. Tumma puku ja kunniamerkit. 
Linja-autokuljetus. Vapaa pääsy. EHT, KR 

 Kirkkonummi
11.15  Seppelten lasku, kaksikielinen jumalanpal-

velus Kirkkonummen kirkossa,  lounas ja 
juhla. KI

TOUKOKUU

Perinteinen ulkoilupäivä toukokuussa Palstarinteellä, 
ilmoitus Länsiväylässä. KU

Su-la 1.-7.5. 
 Terveysmatka Fra Mareen, Haapsaluun. 

Varaukset: Anna-Liisa Laurila puh. 050 
5637799.

Ma 2.5.
15.00 Naisjaoston simamatinea kaikille TPK:ssa. 

NA, KR
To 5.5. Kevättalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta

Ti 10.5. Naisjaoston kevätretki. Katso erillinen il-
moitus. NA

13.00 Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI

Su-su 15.-22.5. 
 Sosiaalijaoston tukema kuntoutusloma 

Viimsi-kylpylässä. Varaukset Sinikka Lal-
lukka  puh. 884 536 tai 050 5146010 per-
jantaihin 15.4. mennessä. SO

Su 15.5. Kaatuneiden muistopäivä
 Espoo
10.00 Kaksikielinen jumalanpalvelus Kauniais-

ten kirkossa. Seppeleen lasku. EHT, KR
 Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleen las-

ku sankarihaudoille. EHT, KR
 
 Kirkkonummi
10.45 Seppelten lasku, kaksikielinen sanajuma-

lanpalvelus kirkossa ja kahvitilaisuus seu-
rakuntatalolla. KI

Ti-ke 24.-25. 5
. Virkistyspäivät Palstarinteellä. Maksuton 

linja-autokuljetus ja ruokailu ensimmäi-
senä päivänä. Reitti:Tapiola –Leppävaa-
ra - Karakallio-Palstarinne. Reitti on sama 
koko kesän retkillä. PT, SO, KI
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Valistusjaoston esitelmäsarja syksyl-
lä 2011 alkaa maanantaina 5.9. kel-
lo 14.15

Tietokirjailija DE Lenita Airisto
Eläköön 100 vuotta!
Luento voittamattomasta synergiasta, kun energiset 
juniorit saavat yhteistyökumppanikseen pätevät se-
niorit.

KESÄKUU-HEINÄKUU

Laivaristeily, aika avoin. KI
 
 Palstarinteen tapahtumat kesä-heinä-

kuussa
To-pe 9.-10.6.
 Virkistyspäivät. Maksuton linja-autokul-

jetus ja ruokailu ensimmäisenä päivänä. 
Reitti: katso edell. ilm. PT, SO KI

Pe-su 24.-26.6.
 Yhteinen juhannusjuhla. Hoitokunta

To-pe 14.-15.7.
 Virkistyspäivät. Maksuton linja-autokulje-

tus ja ruokailu ensimmäisenä päivänä. PT, 
SO, KI

 Kuntoutusloma ja matka

Su-pe 19.-24.6. 
 Sosiaalijaoston tukema kuntoutusloma Päi-

väkummussa Karjalohjalla. Katso ilmoitus 
lehdessä. SO

Pe-su 1.-3.7. 
 Yhdistyksen tukema matka: Laatokan Kar-

jala-Petäjäsaari, oppaana sotahistorioitsi-
ja Eeva Tammi. Ilmoittautumiset 1.5. men-
nessä yhdistyksen Ukonvaajan toimistoon 
arkisin klo 9.00-12.00, puh. 09 4525721.

ELOKUU

Retki kotimaassa ja valatilaisuus Upinniemessä, ajat 
avoimia. KI

Ti 2.8. Espoon Sotaveteraanilehden 3/2011 ai-
neiston viimeinen jättöpäivä. LE

To-la 4.-6.8.
 Avoimien ovien  päivät Palstarinteellä. 

Hoitokunta

Ti-ke 9.-10.8.
 Retki Maarianhaminaan. Lähtö Gardenin 

edestä klo 05.00. Minimi lähtijöitä 30 hen-
keä. Hinta 148€. Varaukset 27.5. mennes-
sä Kaija Inberg puh. 050 3652300. KU

Ke-to 24.-25.8. 
 Virkistyspäivät Palstarinteellä. Maksuton 

linja-autokuljetus ja ruokailu ensimmäise-
nä päivänä. PT, SO, KI

SYYSKUU

Ma 5.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
Ti 6.9. Syysretki. Ilmoitus Länsiväylässä. KU 

Ma 5.-10.9. 
 Hyvän olon syysloma Keikkulassa. SO

To 8.9. Virkistyspäivä Palstarinteellä. PT

Ma 12.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta, syyskauden avaus. 

NA
Viikko 38
 Espoon Sotaveteraanilehti 3/2011 ilmes-

tyy. LE

Ma 19.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
Ma 26.9.
14.15 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta.”Kenttäpostia Marsal-

kan sotilaspalvelijalta 1938-1943”. Syn-
növe From kertoo kirjastaan ”Missä on 
From”. NA

Ti 27.9. Syystalkoot Palstarinteellä. Hoitokunta
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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!


