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Veteraanit ja partiolaiset olivat yhteisessä nuotiopiirissä 
Nuuksion Haukkalammen rannalla sateisena syyspäivänä.

Tilaisuus liittyi satavuotiaan partion juhlavuoden tapahtumiin.
 Veteraaneista ja partiolaisista kerrotaan sivuilla 3 ja �9.

-Kuva Niilo Ihamäki.
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Pääkaupunkiseudun partiolaiset 
solmivat yhteyttä yli sukupolvien 
kutsumalla alueen veteraaneja lei-
ritulilleen Nuuksion kansallispuis-
toon. Tempaus oli yksi partion l00-
vuotisjuhlallisuuksista. 

Kymmenkunta Espoon ja Hel-
singin veteraania noudatti kutsua. 
Säiden haltija ei luvannut auvoisia 
oloja mustanpuhuvan taivaan alla, 
sillä rankka syyssade piiskasi me-
nomatkalla auton laseja,  “Jos nuo-
ret sateen kestävät, niin kyllä me-
kin sen kestämme”,  vakuutti joku 
kuin yhteisenä tuumailuna. 

Haukkalammen rannalla leiri-
läisten nuotiotulen lämmössä kyl-
myys ja kosteus unohtuivat, kun 
reippaat partiotytöt tarjoilivat nuo-
tiolla keitettyä kahvia. Kuulumis-
ten kyselyjen jälkeen hajaannuttiin 
ryhmissä rasteille, joissa oli erilai-
sia tehtäviä. Yhdessä piti puukolla 
veistää koivuhalosta kiehisiä, toi-
sella solmia merimiessolmu, kol-
mannella tunnistaa maasta otettu 
kasvin osa. Yhdellä rastilla seurat-
tiin teatteriesitystä partioliikkeen 
synnystä, sitä seuraavalla kerrat-
tiin jo lapsena opittua kivikunta/
kasvikunta-arvausleikkiä. 

Nuotiolla  ja pienillä retkikeit-
timillä valmistui maittava herne-
keitto, joka palautti mieleen so-
danaikaiset kenttäkeittiön antimet. 
Sadekin hellitti parahiksi, kun ryh-

Veteraanit partiolaisten  leiritulilla

dyttiin vapaaseen seurusteluun. 
Kymmenvuotias poika halusi tie-
tää, pelättiinkö sodassa kaiken ai-
kaa. Toista kiinnosti, millaisia 
aseita sodassa käytettiin. Ratsas-
tusta harrastava tyttö kyseli, oliko 
sodassa hevosia ja mihin niitä käy-
tettiin. Veteraanit puolestaan saivat 
tietää, että partiokasvatus on ulkoi-
lua, liikuntaa ja luovaa toimintaa 
korostavaa kasvatusta. Yleismaa-
ilmallinen tunnus on: ole valmis 
auttamaan ja palvelemaan. Partio-
liike on puoluepoliittisesti sitou-
tumaton nuorisoliike, vaikka eräs 
helsinkiläinen veteraani kertoikin, 
että kun hän oli työläiskodin lap-
si, ei partioon kuulumisesta ollut 
sopivaa huudella. Yhdessä todet-
tiin, että siinäkin suhteessa olot ja 
asenteet ovat muuttuneet. Partio-
liike nauttii yleistä hyväksyntää ja 
arvostusta. 

Leirin johtaja kertoi, että partio-
laisia on Suomessa noin 70 000. 
Siis saman verran kuin meitä vete-
raaneja, joku oivalsi. 

Partiolaisten Suomen itsenäi-
syyden juhlavuoden tempaus 
Nuuksion jylhänkomeassa luon-
nossa onnistui hyvin. Haukkalam-
men nuotiotulilla veteraanit saivat 
nähdä, että heidän puolustamansa 
Suomi jää hyviin käsiin.

Niilo Ihamäki
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Puheenjohtaja

Toiminnanjohtaja
Suomen marsalkka Mannerhei-
min elämäntyötä tunnetuksi tekevä 
Champion of Liberty ry on luovut-
tanut tasavallan presidentti Tar-
ja Haloselle julkaisemansa Man-
nerheim-muistomitalin. Professori 
Erik Bruunin suunnittelema ho-
peinen mitali on jokaiselle kansa-
laiselle tarkoitettu muisto vuodesta 
�007, joka on Suomen marsalkan 
syntymän �40. juhlavuosi ja Suo-
men itsenäisyyden 90. juhlavuosi. 

Mannerheim-muistomitali 
tasavallan presidentille

Mitali symboloi kumpaakin asiaa.
Kautta maan myytävän mita-
lin tuotto käytetään ensisijaisesti 
suuren Mannerheim-elokuvan ra-
hoittamiseen. Yhdistys on hank-
keen aloitteentekijä ja elokuvan 
on suunniteltu valmistuvan vuon-
na �009.

Mitalin luovuttivat tasavallan 
presidentille yhdistyksen puheen-
johtaja, kenraaliluutnantti Heikki 
Tilander sekä professori Heikki 
A.Reenpää ja kenraaliluutnant-
ti Ermei Kanninen Linnassa 
��.9.�007 järjestetyssä tilaisuu-
dessa. Olli Ollila

everstiluutnantti evp.

Tämän vuoden osalta ulkomailla 
tapahtuvat kuntoutukset on käy-
ty loppuun. Espoolaiset sotavete-
raanit ovat saaneet nauttia kuntou-
tushoidoista Virossa ja Unkarissa. 
Espoon kaupungille voimme esit-
tää vilpittömät kiitokset saaduista 
etuisuuksista.

Ensi vuodeksi on valtiovallan 
toimesta luvattu veteraaneille mer-
kittäviä parannuksia kuntoutus-
mahdollisuuksiin, lupaa ministeri 
Hyssälä elokuun tiedotteessa.

Budjettiin lisätään mm. viisi 
miljoonaa euroa, jolla voidaan taa-
ta, että jokainen veteraani pääsee 
joko avo- tai laitoskuntoutukseen 
joka vuosi. Myös veteraanien puo-
lisoiden kuntoutusmahdollisuuksia 
parannetaan. Kuntoutusjakso pite-
nee �0 vuorokaudeksi eli samaksi 
kuin veteraanin. 

Jos veteraani kokee laitoskun-
toutuksen liian raskaaksi, pyritään 
lisäämään avokuntoutusta. Yksin 
asuviin veteraaneihin on luvattu 
kiinnittää entistä enemmän huo-
miota.

Veteraanien ja sotainvalidien 
osalta käynnistetään kokeilu ko-
tona asumisen tukemiseksi. Rahaa 
tähän kokeiluun osoitetaan yksi 
miljoona euroa. 

Sotainvalideja ja veteraaneja tue-
taan ensi vuoden budjetissa noin 
4�� miljoonalla eurolla.

Pieni- ja keskituloiset eläkeläi-
set saavat �0 euron kuukausikoro-
tuksen, joka indeksikorotuksineen 
tekee 33 euroa. 

Muitakin pieniä korjauksia on 
tulossa, niin että yksin asuvan, 
kansaneläkkeellä olevan ylimää-
räistä rintamalisää saavan veteraa-
nin toimeentuloturva paranee uu-
distusten johdosta enimmillään 
arviolta 76 euroa kuukaudessa. 

Lisäksi hallitus lupaa korja-
ta eläkeläisten verotusta koske-
vat epäkohdat. Korjaus saattaa ke-
ventää eläkeläisten verotusta jopa 
useilla sadoilla euroilla vuodessa, 
kertoo ministeri.

Toivotan jäsenistöllemme hyvää 
joulunaikaa ja ollaan onnellisia it-
senäisyydestämme.

Eino Luostarinen
puheenjohtaja

Tiedon kulku on usein vakava on-
gelma. Erittäin vakava ja hanka-
la se on silloin jos ne, joille tietoa 
pitäisi saada, muodostavat suuren 
hajallaan asuvan joukon. Näin on 
yhdistyksessämme, jonka lähes  
� 500 jäsentä on vaikea varsinkin 
nopeasti tavoittaa. Asiaa helpot-
tamaan yhdistyksemme on hank-
kimassa omat kotisivut nettiin, ja 
yhdistyksemme tapahtumista tulee 
tietoa myös sotilaspoikien ja pik-
kulottien kotisivuille. 
www.sotilaspojat.fi

Eero-Juhani Juhola
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Sanat lienevät Mikael Agricolan 
teksteistä peräisin. Joulu on van-
hoista kirkollisista juhlista nuorin. 
Se on kuitenkin saanut nykyisen 
sijaintinsa jo 300-luvulla. Jeesuk-
sen syntymän tarkkaa päivämäärää 
ei tunneta. Se on sijoitettu talvipäi-
vän seisauksen (��.��.) jälkeiseen 
aikaan, jolloin päivät ovat piden-
tyneet ja valo voittanut pimeyden 
(jouluaatto �4.��.).

Joulun viettoon sisältyy monia 
vanhoja tapoja ja uskomuksia, jot-
ka ovat peräisin pakanuuden ajoil-
ta. Näitä ovat muun muassa jou-
lukinkku, oljet, kynttilät, tontut ja 
todelliset pukit, joista nykyisin nä-
kyy vain oljista tehdyt koristeet. 
Nykyisen joulupukin esikuvana 
lienee ollut silloinen Myrnan piis-
pa Nikolaus, joka jouluna vierai-
li kodeissa ja vei köyhille lahjoja. 
Nykyaikana ovat uudelleen tulleet 
tiernapojat suosituiksi. He kertovat 

julmasta Herodeksesta, jonka us-
kovat ruhtinaat taltuttivat, ja alkoi 
uusi vaihe ihmiskunnan elämässä, 
kun usko Jeesukseen valtasi ihmis-
ten sydämen. Lutherilla tiedetään 
olleen joulukuusi. �800-luvulla se 
tuli meille. Nykyisin se lienee tun-
netuin joulun symboli.

Tavat ovat aikojen saatossa 
muuttuneet. Meidän aikanamme 
ehkä kaupallisuus on murentamas-
sa joulun keskeistä sanomaa: ”Teil-
le on tänä päivänä syntynyt Vapah-
taja, joka on Kristus, Herra!”

Joulua ei voida ostaa, vaan se 
tarjotaan meille uskon kautta. Jo-
kainen voi sen saada.

Toinen suuri juhla on myös jou-
lukuussa: Itsenäisyyspäivä.

6.��.�9�7 eduskunta julisti 
Suomen itsenäiseksi. Tänä vuonna 
tuosta hetkestä on kulunut 90 vuot-
ta. Meillä on siis edessämme kym-
menvuotisjuhla, ehkä viimeinen 
kymmenvuotisjuhla monen vete-
raanin elämässä. Se herkistää mie-
lemme.

”Joulu juhlista 
jaloin !”

Espoossa lasketaan seppeleet 
sekä sankarihaudoille että Karja-
laan jääneiden muistomerkille 
kello 9.30, jonka jälkeen messu 
seurakuntakeskuksessa kello �0. 

Juhlallisuuksien jälkeen tarjo-
taan kirkkokahvit seurakuntata-
lossa. Siellä on lyhyt ohjelmatilai-
suus. Toinen juhla on iltapäivällä 
klo �5 Länsiauto Areenassa. Sen 
järjestää Espoon kaupunki. Mei-
dän veteraanien mielessä ovat  mo-
net raskaat muistot. Nyt voimme 
sen sijaan iloisin ja kiitollisin mie-
lin kokoontua yhteen juhlimaan.

Lenno Järvi 
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Kuluva vuosi �007 on kaksinker-
tainen juhlavuosi. Se on itsenäi-
syytemme 90. juhlavuosi ja Suo-
men marsalkka Mannerheimin 
syntymän �40. juhlavuosi. Sen 
kunnioittamiseksi Champion of 
Liberty ry on lyöttänyt hopeisen 
Mannerheim-muistomitalin, jon-
ka on suunnitellut maamme tun-
netuimpiin graafisiin taiteilijoihin 
lukeutuva professori Erik Bruun. 
Mitali symboloi kumpaakin juh-
lavuotta. Tuotto käytetään suu-
ren Mannerheim-elokuvan sekä 
maanpuolustusjärjestöjen tuke-
miseen. Mitali on tarkoitettu jo-
kaiselle suomalaiselle muistoksi 
tästä juhlavuodesta. Näin se so-
pii erinomaisesti myös lahjaksi 
ei vain omille kansalaisillemme, 
vaan myös muistuttamaan maam-
me ulkomaalaisia ystäviä ja yh-
teistoimintahenkilöitä Suomen it-
senäisyyden historian ratkaisevista 
vuosista, henkilöistä ja teoista. Mi-

Mannerheim-muistomitali 
itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi

talin sopiva luovutusajankohta on 
koko tämä vuosi ja erityisesti tule-
va itsenäisyyspäivä 6.��.�007.

Champion of Liberty ry on pe-
rustettu vaalimaan Suomen mar-
salkan muistoa, tekemään hänen 
elämäntyötään tunnetuksi sekä tu-
kemaan valmisteilla olevaa eloku-
vaa. Yhdistyksen jäsenen, evers-
tiluutnantti evp. Olli Ollilan 
mielestä muistomitali on isän-
maallinen hanke. Äänestä kuvas-
tuu arvostus esikuvaa kohtaan, kun 
hän toteaa: ”Ei löydy toista henki-
löä, joka olisi tehnyt Suomen eteen 
niin paljon kuin hän. Ei voi kuin 
ihmetellä, miten yksi ihminen on 
pystynyt siihen kaikkeen, mitä hän 
elinaikanaan teki.”

Kesäkuussa julkaistu muisto-
mitali on Suomessa ensimmäinen 
yleinen kansalaismitali, niin kut-
suttu jetoni. Sen kantaminen ei 
edellytä kuulumista sotilaalliseen 
joukkoon eikä mihinkään järjes-

töön tai yhdistykseen.
”Mitali on kiitollisuuden osoi-

tus itsenäisyytemme rakentajil-
le ja puolustajille. Se on tarkoi-
tettu henkilöille, jotka haluavat 
kunnioittaa Mannerheimin muis-
toa. Sitä voi käyttää oman harkin-
nan mukaan esimerkiksi viralli-
sina juhla- ja muistopäivinä sekä 
omina juhlapäivinä. Mitalilla voi 
osoittaa kunnioitustaan asettamal-
la se kotona arvokkaalle paikalle. 
Se on myös erinomainen lahja tai 
liikelahja”, sanoo yhdistyksen pe-
rustajajäsen, professori Heikki A. 
Reenpää.

Hopeinen Mannerheim-mita-
li on myynnissä 40,00 euron kap-
palehintaan R-kioskeissa kautta 
maan.

Lisätietoja:
Olli Ollila, everstiluutnantti evp.
Puh. 040-500 2284
Olli.ollila@kolumbus.fi

Lenno Järvi
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Espoon sotaveteraanien 27-jäse-
ninen ryhmä teki elokuun lopulla 
kulttuurimatkan Saksan liittota-
savallan Saksin osavaltion mer-
kittäviin kaupunkeihin. Matka 
oli Eero-Juhani Juholan toimes-
ta hyvin valmisteltu. Kokenut ja 
osaava Terttu Busse-Lunkka toi-
mi asiantuntevana oppaana.

Elbejoen keskijuoksulla sijaitseva 
Dresden on Saksan osavaltion tär-
keä hallintokaupunki. Sillä on pit-
kä ja värikäs historia. Vuosisatojen 
saatossa se on joutunut taistele-
maan maa-alueistaan milloin mitä-
kin vihollista vastaan.

Yksi Saksan värikkäimmistä 
hallitsijoista oli vaaliruhtinas Au-
gust I Väkevä (�694-�733), joka 
joutui kääntymään katoliseen us-
koon saadakseen takaisin Puolan 
kuninkaankruunun. Siitä hän oli 
joutunut luopumaan Kaarle XII:
n valloitettua suuren Pohjansodan 
pyörteissä Puolan, jonka kunin-
gas August oli ollut. Kun Kaarle 
XII sitten Pultavassa koki murska-
tappion �709, palasi August myös 
Puolan kuninkaaksi nyt hallitsi-
janimellä August II. Hänen ido-

August I Väkevän 
jalanjäljissä

linsa hallitsijana oli Aurinkokunin-
gas Ludvig XIV. Loistoa piti olla 
ja kaunista, maksoi mitä maksoi. 
Mutta August II Väkevä oli myös 
luova persoona. Hän osallistui ak-
tiivisesti mm. kaupunkisuunnitte-
luun sekä palatsien ja yksittäisten 
taideteostenkin luomisprosessiin.

Elbejoen vartta kuljettaessa tör-
mää tämän tästä monitaitoisen hal-
litsijan aikaansaannoksiin. Kun 
hänen alkemistinsa eivät onnis-
tuneet valmistamaan kultaa, an-
toi August dreijanpyörittäjillensä 
määräyksen ryhtyä valmistamaan 
Saksan maaperän keraamisesta sa-
vesta ”valkoista kultaa”. Näin sai 
alkunsa Meissenin maailmankuulu 
posliinituotanto. Matkalaiset saa-
vat edelleen nähdä, kuinka dreija 
pyörii ja taitavat kädet muotoile-
vat ja maalaavat ihastuttavia mut-
ta huikean kalliita posliiniesineitä. 
Kun kaikki on käsityötä, se myös 
maksaa. 

Vaaliruhtinaalla piti olla myös 
metsästysmaja Jagdschloss Mo-
ritzburg, jota ympäröivään tekojär-
veen oli istutettu sampia, ja met-
sissä ruokittiin hirviä, kauriita ja 
villisikoja. Tunnin kestävä hevos-
vankkuriajelu majan ympäristössä 
jäi mieleen. Upeat näkymät ja sa-
tumainen metsä!

Kun on toimeliaasta hallitsijasta 
kyse, ei voi olla mainitsematta, että 

hänellä väitetään olleen sata lasta. 
Virallisia vaimoja  lienee ollut vain 
kaksi. Kyllä tällainen kuningas an-
saitsi monumenttinsa,   joka on ko-
konaan kullattu ratsastajapatsas. 

Dresden arvalla 
pommituskohteeksi
Dresdenin Frauenkirche on kohde, 
jota on vaikea kuvata. Se on näh-
tävä. Liittoutuneet olivat sopineet, 
ettei Dresdeniä pommiteta, kos-
ka se on täynnä mittaamattoman 
arvokkaita rakennuksia, eikä siel-
lä ollut lainkaan sotateollisuutta. 
Arvokkain rakennus oli italialai-
sen Bernando Belotton (Canalet-
ton) �749 paikkeilla suunnittele-
ma Frauenkirche. Englantilaiset 
kuitenkin päättivät nopeuttaa so-
dan päättymistä rajulla pommituk-
sella johonkin yllätyskohteeseen. 
Kohteeksi he valitsivat Dresde-
nin. Koko Dresdenin historialli-
nen keskusta tuhoutui, mukana 
myös Frauenkirche. Tässä helmi-
kuun �945 suurpommituksessa 
kuoli �00 000 ihmistä ja tuhoutui 
mittaamaton määrä taidetta, tiedet-
tä ja teknologiaa. Mikä ei tuhoutu-
nut pommituksessa, sen veivät val-
loittajat. 

Saksalaiset kuitenkin päätti-
vät ”nousta tuhkasta” ja aloittivat  
kaupunkinsa ikivanhan symbo-
lin Frauenkirchen entistämistyön. 
Raunioista kaivettiin hiekkakiviä 
ja taideteosten osia, joista vähi-
tellen ja sitkeästi saatiin temppe-
li entiselleen. Hankkeen rahoitta-
miseen ei Saksalla yksin tuolloin 
ollut varaa, mutta kansainvälis-
tä rahoitusta saatiin, ja mm. eng-
lantilaiset osallistuivat entisöin-
nin rahoittamiseen huomattavalla 
panoksella. Se lienee tulkittavis-
sa anteeksipyynnöksi. Ainoa yk-
sityiskohta, joka ei tuhoutunut, oli 
Martti Lutherin patsas. Se kai-
vettiin ehjänä raunioista ja seisoo 
nyt temppelin edustalla ikään kuin 
vartiomiehenä.

Nykyään Dresden kuuluu Unes-
con kulttuuriperintökaupunkeihin.

Ajettaessa Elben vartta kohti 
Leibzigiä on laajoilla viljelymailla 
satoja tuulivoimaloita. Niiden an-
tama energia on n. 4 % koko Sak-
san energiatarpeesta.

Ennen toista maailmansotaa 
Leibzigissä oli 900 000 asukas-

”Goldener Reiter” August I Vä-
kevän kultainen ratsastaja-
patsas.
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ta. Sodan päätyttyä asukasmäärä 
oli 400 000. Monet olivat muut-
taneet hyvän sään aikana länteen. 
Kun kaupunki jäi osaksi Itä-Sak-
saa (DDR), useat yrittivät loikata 
Länsi-Saksan puolelle. Jotkut on-
nistuivat, useimmat eivät.

Bachin työpaikalla
Kaupungin tärkein nähtävyys lie-
nee Tuomaankirkko ympäristöi-
neen. Se oli tuomaskanttori Johan 
Sebastian Bachin tärkein työpaik-
ka ja sen alttarin edustalla on myös 
hänen hautansa. Viereisessä talos-
sa oli hänen kotinsa.

Paikka on nostalginen vierai-
lijoille, joille Bachin musiikki 
on avautunut. Sadoista turisteista 
huolimatta kirkossa vallitsee hil-
jaisuus. On kuin jostakin kuului-
si pääsiäiskoraali Christ lag in To-
desbanden.

Leipzigin itäpuolella on Kanso-
jentaistelun monumentti, massii-
vinen möhkäle, johon monet ovat 
menettäneet mielenkiintonsa Sak-
san uusnatsien otettua patsasalu-
een kokoontumispaikakseen. 

Magdeburg, entinen hansakau-
punki, oli DDR:n mallikaupunki, 
jota auliisti esiteltiin vieraille. So-
dassa oli 90 % kaupungin raken-
nuksista tuhoutunut, ja jälleenra-
kentamisen myötä voitiin kadut 
rakentaa monin verroin leveäm-
miksi. Saksojen yhdistymisen jäl-
keen liiketoiminta on alkanut el-
pyä. Suuri Karlstadin tavaratalo 
on täynnä laadukasta tavaraa, mut-
ta asukkaiden ostovoima ei vielä 
ole Saksan länsiosien tasoa. Vie-
nee vielä vuosia ennen kuin tu-
loerot maan itä- ja länsiosan välillä 
tasoittuvat. Näin on, vaikka saksa-
laiset lännessä maksavat normaa-
lin tuloveronsa lisäksi 5-6 % ns. 
solidaarisuusveroa, jolla pyritään 
rahoittamaan itäisten osien infra-
struktuurin kehitystä.

Schwerin – kymmenen 
järven kaupunki
Viimeinen varsinainen tutustumis-
kohde oli Schwerinin kaupunki, 
jonne Magdeburgista on matkaa 
�00 kilometriä. Sopivat kahvi- ym. 
tauot, reipas marssimusiikki ja pie-
net improvisoidut esitykset tuntui-
vat lyhentävän kaupunkien väli-
siä etäisyyksiä. Oli mm. kiintoisaa 
kuulla katsaus saksalaiskirjailija 
Karl Mayn (�84�-�9��) elämään. 
May oli aluksi hunningolla ja is-
tui seitsemän vuotta vankilassa. 
Vapauduttuaan hän valmistui kan-
sakoulunopettajaksi, mutta pian 
luomisvietti veti hänet kirjallisiin 
harrastuksiin. Hän loi intiaanien 
elämästä korkeatasoisen seikkai-
lukirjalajin; toistakymmentä Mayn 
kirjaa on suomennettu. Näistä tun-
netuin lienee Inkan testamentti, 
jonka tämänkin kirjoittaja muis-
taa lapsena lukeneensa posket heh-
kuen. Karl Mayn painosten määrä 
nousee yli miljoonan. Ainoa ky-

seenalainen seikka Mayn elämäs-
sä oli tuon vankila-ajan ohella se, 
että Adolf Hitlerinkin kerrotaan 
olleen Karl Mayn suuri ihailija.

Schwerin on kymmenen järven 
kaupunki. Osa niistä on tekojär-
viä ja ¼  kaupungin pinta-alasta on 
vettä. Suomalaisen silmin Schwe-
rin on ihmisen mittainen kaupun-
ki, vain �00 000 asukasta. Sodan 
aikana kaupunkia ei pommitettu, 
koska siellä ei ollut sotateollisuut-
ta. Kaupungin jäätyä DDR:n hal-
tuun tuli Schwerinin hienoimmal-
le harjanteelle neuvostoliittolainen 
varuskunta.

Järvien lisäksi kaupunkikuvaa 
hallitsee erikokoinen, monitorni-
nen ”Satulinna”, jonka kauneudes-
ta voidaan olla monta mieltä. Kui-
tenkin linnan kahdessa kahvilassa 
nautittiin makoisat kahvit sacher-
leivoksen ja joku kai oikein ave-
cin kera.

Travemünden satamassa odot-
tikin jo Finnlinesin uusi alus M/S 
Finnmaid, joka �7 tunnissa kuljet-
ti retkeläiset tyyntä Itämerta pitkin 
sadetta tihkuvaan Helsinkiin.
Mutta mitäs tuosta, sillä ruoka oli 
hyvää ja sitä oli riittävästi.

Pekka Kontu

Espoolaisia Dresdenin Frauenkir-
chenin edustalla.

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2007 

Klo 9.30 Seppeleenlasku
 Espoon sankarihaudalle
Klo �0 Juhla seurakuntatalossa
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Kaikki Suomen evankelisluteri-
laisten kirkkojen ehtoollisleivät 
valmistetaan Helsingin Diakonis-
salaitoksella. Vuosittain tehdään 
yli kaksi miljoonaa leipää. Valmis-
tus alkoi jo vuonna �9�6. Leivät 
leivotaan happamattomasta taiki-
nasta perinteiseen tapaan.  

Pyhän ehtoollisen esikuva luo-
tiin kaksituhatta vuotta sitten. Raa-
matussa kerrotaan, kuinka Jeesus 
viimeisellä ateriallaan antoi leivän 
opetuslapsilleen ja sanoi: Tämä on 
minun ruumiini, niin usein kuin te 
tätä leipää syötte, tehkää se minun 
muistokseni. Tämän esikuvan mu-
kaan ehtoollisella  nautitaan yhä 
happamattomasta taikinasta leivot-
tu leipä ja pikarillinen  viiniä. Lei-
vän pyöreä muoto kertoo, että koko 
maapallo kuuluu Herralle. Jeesuk-
sen kuva ympyrässä muistuttaa eh-
toollisen asettajasta. 

Helsingin Diakonissalaitoksel-
la oblaattien valmistus aloitettiin 
vuonna l9�6. Diakonissalaitoksel-
la palvellut sisar Aino Miettinen 
perehtyi  Saksassa ehtoollisleipi-

Ehtoollisleivät 
valmistetaan 
perinteisin 
menetelmin

en valmistukseen ja hankki työssä  
käytettävät välineet. 

Ehtoollisleipätaikina on pel-
kistetyn yksinkertainen. Sen ai-
neksina ovat vain kylmä vesi  ja 
vehnäjauhot. Yhteen vesilitraan 
sekoitetaan  600 grammaa jauhoja. 
Hiivaa, suolaa tai muita maustei-
ta ei käytetä. Vilja-allergisten  lei-
vät tehdään erikoisjauhoista. Yön 
yli seisoneen taikinan paistaminen 
aloitetaan varhain aamulla. Pais-
toa varten on kaksi vohvelirautaa 
muistuttavaa pannua. Mehiläisva-
halla voidellulle aluslevylle kaa-

detaan desilitra taikinaa, kansi pai-
netaan kiinni ja hetkessä valmistuu 
levy, josta saadaan 38 leipää. Jo-
kaiseen leipään jää yläkanteen 
uurretun ristiinnaulitun kuva. Pais-
tuneet leipälevyt höyrytetään not-
keiksi ja leivät leikataan yksitel-
len irti jalkapolkimella toimivalla 
leikkurilla. Virheelliset leivät pois-
tetaan ja valmiit pakataan laatikoi-
hin, joihin mahtuu 450 leipää.

Oblaattien valmistukseen osal-
listuu kolme täysipäiväisesti pal-
kattua henkilöä. 

Leipiä tehtiin rukouksia 
lukien
Entisinä aikoina  ehtoollisleivät 
valmistettiin hartain menoin. Luos-
tareissa nunnat ja munkit valitsi-
vat vehnänjyvät rukouksia lukien 
ja jauhoivat ne  Herran siunaus-
ta pyytäen. Nykyään leivät siunaa 
kirkossa ehtoollismessua toimitta-
va pappi.  

Leipien valmistamossa työ on 
käytännön sanelemaa arkista työ-
tä.  Taideteoksia muistuttavat pie-
net leivät valkoisella liinalla peite-
tyllä pöydällä luovat valmistamon 
tunnelmaan kuitenkin häivähdyk-
sen ikiaikaisesta pyhyydestä.   

Niilo Ihamäki

Timo Ruokonen käyttää leikkuria. 
Yhdestä levystä saadaan 38 öylät-
tiä. 

Johanna Bister paistaa ehtoollis-
leipiä vohvelirautaa muistuttaval-
la pannulla.  
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Kun jokainen meistä aikanaan kut-
sutaan viimeiseen iltahuutoon, oli-
si omaisilla helpompaa, jos pois-
nukkunut olisi jo eläessään tehnyt 
muistiinpanoja, joissa kertoisi, mi-
ten siunaus- ja hautaustilaisuudes-
sa tulisi menetellä.

On ollut useita tapauksia, jol-
loin omaiset eivät tiedä esimer-
kiksi sitä, että Espoon  Sotavete-
raanit ry omaisten toivomuksesta 
laskee seppeleen jäsenensä hauta-
ustilaisuudessa tai toimittaa hauta-
kiveen kiinnitettävän tammenleh-
vän siihen oikeutetulle vainajalle. 
Vaihtoehtoisesti on myös mahdol-
lisuus saada Sotaveteraaniliiton jä-
senmerkki tai adressi.

Toivoisimme, että veteraanit te-
kisivät muistiinpanoja seuraavista 
asioista:
Vaihtoehtoisesti:
- haluaako havuseppeleen lasket-

tavan haudalle
- muistokiveen kiinnitettävän 

tammenlehvän
- muistokiveen kiinnitettävän ve-

teraanimerkin (lumipukuinen 
sotilaan pää).

Hyvä olisi myös merkitä muistiin 
veteraanituttavia, joiden kanssa on 
ollut sodassa tai toiminut veteraa-
niasioissa.

On sattunut, että omaiset – var-
sinkin perheen lapset, jotka eivät 
lue Sotaveteraani-lehteä – eivät ole 

Kun kutsutaan 
viimeisen 
iltahuutoon

olleet tietoisia poisnukkuneen toi-
mista. Olihan aika, jolloin ei niistä 
puhuttu, eivätkä nuoria kiinnosta-
neet nämä asiat.

Lisäksi on sattunut, että omai-
set ovat päivää tai kahta ennen siu-
naustilaisuutta pyytäneet seppe-
lettä. Sitä ei valitettavasti pystytä 
hankkimaan näin nopeasti, koska 
seppeleen valmistaminen vie ai-
kansa.

Kun omaiset ovat ilmoittaneet 
Espoon Sotaveteraanien yhdistyk-
selle siunauksen ajan ja paikan, 
pyydämme, että otatte yhteyden 
siunaavaan pappiin ja pyydät-
te häntä siunauspuheessaan ker-
tovan vainajan olleen sodassa 
puolustamassa isänmaatamme ja 
itsenäisyyttämme. Kun tulee kuk-
kien laskemisen aika, Espoon So-
taveteraanien edustajat laskevat 

seppeleen, jos omaiset ovat sen 
halunneet. Viime aikoina on tul-
lut tavaksi laskea se viimeisenä. 
Seppeleenlaskun aikana on soitet-
tu omaisten toivoma musiikkikap-
pale (esim. Oi kallis Suomenmaa, 
Sotaveteraanin iltahuuto, Finlan-
dia). Seppeleenlaskun yhteydessä 
seppeleen laskija lausuu seuraavat 
sanat: Isänmaa, jonka itsenäisyyt-
tä ja vapautta olit puolustamassa, 
ottaa Sinut syliinsä. NN. Muistoa 
kunnioittaen Espoon Sotaveteraa-
nit ry.

Seppelejaoston puolesta toivon, 
että veteraanit kertoisivat tästä me-
nettelystä läheisilleen. Käytäntöä 
on noudatettu noin kolme vuotta. 
Omaiset ovat kiitollisina sen hy-
väksyneet.

Jouni Rainto
Seppelejaoston puheenjohtaja
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Mikäli kuolinpesän varallisuus ei 
riitä hautauskuluihin, voi niihin 
hakea tukea toimeentulotukihake-
muslomakkeella Espoon kaupun-
gin perhekeskuksen sosiaalityöstä 
etukäteen, kertoo Arja Jansson. 

Toimeentulotukihakemuslo-
makkeita on mm. oman alueen 
sosiaalitoimistoissa ja Espoon 
kaupungin internetsivuilla (http:/
www.espoo.fi/default.asp? path=�
;�8;��86;��404;��4��). Lomak-

Sotiemme veteraanien 
kuoleman jälkeiset 
etuisuudet

keen mukana on selvitys vaadit-
tavista liitteistä. Hautauskuluihin 
myönnetään avustusta kohtuullis-
ten kustannusten mukaan Espoon 
kaupungin tekemän kilpailutetun 
sopimuksen mukaisesti. Hautaus-
menojen yhteydessä otetaan huo-
mioon kuolinpesän varat. Hauta-
uskulujen toimeentulotukipäätös 
tehdään perintänä mahdollisista 
kuolinpesän varoista.

Matkaan lähiomaisen hautajai-
siin omainen voi hakea toimeentu-
lotukea edullisimman vaihtoehdon 
mukaan.

Omaiset esittävät usein laskuja, 
jotka ovat vainajalta jääneet mak-
samatta. Näitä ei kuitenkaan mak-

seta toimeentulotukena, vaan ne 
tulee merkitä vainajan jälkeen laa-
dittavaan perukirjaan velaksi.

Espoon seurakunta tarjoaa sota-
veteraanille ja hänen puolisolleen 
ilmaisen hautauksen arkkuhauta-
uksessa; uurnahautauksesta koituu 
joitakin kuluja. 

Tietoja maksuttomista hautapai-
koista antanut Espoon Seurakun-
tayhtymän hallintopäällikkö Sari 
Anetjärvi, työ: 8050 ��90.

Sotainvalideilla on Sotilasvam-
malain mukaisia korvauksia, joista 
osa on kuoleman jälkeisiä korva-
uksia. Lisätiedot Valtiokonttorista 
puh. (09) 77�5 8�00.

Merja Tavi-Räisänen
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Espoon Sotaveteraanikuoro teki 
�6.-�8.5. matkan Pietariin ja In-
kerinmaalle Kelttoon. Keltossa on 
uusi kaunis kirkko, jonka rakenta-
mista ovat avustaneet mm. Espoon 
luterilaiset seurakunnat.

Espoon sotaveteraanit ovat vuo-
sien saatossa tehneet lukuisia mat-
koja Karjalan kannakselle ja Pieta-
riin. Molemmista löytyykin paljon 
nähtävää ja monelle veteraanille 
myös muistoja sotiemme ajoilta.

Espoon sotaveteraanien pu-
heenjohtajalla Eino Luostarisella 
on näistä maisemista paljon tietoja 
ja kokemuksiakin. Hänhän on syn-
tynyt Teerijoella (Tervajoki, karja-
laksi Terjok). Siellä on vapaa-ai-
kojaan viettänyt myös vähemmän 
mairittelevasti maamme oloihin 
vaikuttanut Otto Ville Kuusinen.

Matkatessamme Eino kertoilee 
meille mm. Säkkijärvestä ja sen 
Nisalahdesta, jossa 6.-7.3.�940 ve-
näläiset saivat suurella ylivoimal-
laan murtuman suomalaisten puo-
lustusasemiin, minkä laajeneminen 
saatiin kuitenkin suurin ponnistuk-
sin estetyksi. Säkkijärvi on meille 
tuttu mm. polkastaan, jota kesäl-
lä �94� soitettiin radiossa tietyl-
lä taajuudella useita vuorokausia, 
jotta pioneerit ehtivät purkaa Vii-
purin linnan räjäyttämiseksi venä-
läisten asettaman miinoituksen.  

Kertoilussa tulee esille myös 
Suurmerijoki, jossa oli itsenäi-
syytemme alkuaikoina myös len-
tokenttä. Henkilökohtaisestikin 
muistan hyvin Merijoen lento-
näytöksen ennen talvisotaa, mis-
sä näytöksessä kaksi näytökseen 
osallistunutta lentokonetta törmä-
sivät toisiinsa. Koneiden miehistöt 
kuolivat. Muistan vieläkin heidän 
kaikkien nimet, yksi heistä, vän-
rikki Onni Aleksander Suutari-

Espoon sotaveteraanikuoro Karjalan kannaksella,
Pietarissa ja Inkerinmaalla

nen oli naapurimme poika. Meri-
joen suomalaisesta varuskunnasta 
muistan myös silloiseen, varsin 
yleisestikin kuuluneeseen simpu-
tukseen liittyvän, kaskuksi muo-
dostuneen komennuksen: ”Kyyk-
kyyn käy, kädet niskan taakse vie, 
suuntana taivaanranta, antaa hys-
syttää!”

Eino Luostarinen kertoo mat-
kamme edistyessä Rautajoen pi-
täjässä lähellä Viipuria syntyneen 
yhden kuuluisista keihäänheittä-
jistämme eli Yrjö Nikkasen. Mai-
nittakoon tämä näin yleisurheilun 
maailmanmestaruusvuotena.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 
450 vuotta Suomen uskonpuhdis-
tajan ja kirjallisuuden isän Mikael 
Agricolan kuolemasta Kuolema-
järvellä Karjalan kannaksella hä-
nen palatessaan Moskovasta rau-
hanneuvottelukunnan jäsenenä. 
Hänet on haudattu Viipuriin.

Viipurin Torkkelin puistos-
sa ovat edelleen pystyssä Liipo-
lan Metsänpoika-patsas ja Mänty-
sen Hirvi. Samoilla tienoilla ovat 
eläneet kuuluisat Talikkalan taito-
voimistelijat sekä huippu-urheili-
ja Sten Suvio. Lähistöllä on myös 
meille kaikille lauluistakin tuttu 
Morepos’n puisto. 

Hoitamaton Kannas masen-
taa
Kannasta kierrellessä tulee kyl-
lä ”surku puseroon”, niin hoita-
mattomia ovat Kannaksen alueen 
maat ja metsät. Kahvitauolle py-
sähdyimme Summassa, jossa kä-
vimme �939-40 taistelujen muis-
tomerkillä. Siellä vietimme myös 
lyhyen hartaushetken. Summan 
talvisodan taisteluissa kaatui tiet-
tävästi nuorin soturimme, suoje-
luskuntapoika, �5-vuotias Martti 

Rajala. Samanikäisenä minäkin jo 
osallistuin talvisotaan, mutta mai-
nittua veljeä paremmalla onnella. 

Matkamme varsinainen kohde 
oli Inkerinmaalla oleva Keltto ja 
sen kaunis uusi kirkko. Kuorom-
me lauloi kirkossa pidetyssä juma-
lanpalveluksessa.

Inkerinmaan vanhimmat asuk-
kaat olivat vatjalaiset ja inkeroi-
set. Myöhemmin sinne siirtyi in-
keriläisiä, venäläisiä, saksalaisia, 
virolaisia ja suomalaisia. Pontus 
De la Gardien valloitettua alueet 
vuonna �58� vatjalaiset ja venä-
läiset pakenivat alueelta, kun val-
loittaja alkoi käännyttää heitä lute-
rilaiseen uskoon. Enimmät heistä 
pakenivat vuosien �656-57 sodan 
jälkeen. Näin sai alkunsa Tverin 
karjalaisasutus. Heidän tilalleen 
siirtyi suomalaisia, jotka muodos-
tivat pääosan Inkerinmaan  suo-
menkielisestä väestöstä (Otavan 
Tietosanakirja). Presidentti Mau-
no Koiviston päätöstä pitää maa-
hamme muuttaneita inkeriläisiä 
paluumuuttajina on siten pidettävä 
historiallisiin tapahtumiin liittyvä-
nä päätöksenä.

Käyntimme Keltossa muodostui 
lyhyeksi mutta miellyttäväksi yh-
dessäolon hetkeksi Inkerin suoma-
laisten keskuudessa. Toivottavasti 
suojasää jatkuu, jotta tällaisia het-
kiä voimme viettää tulevaisuudes-
sakin. Aulis Lintunen

Espoon sotaveteraanikuoro laulaa 
Kelton kirkossa jumalanpalveluk-
sen yhteydessä  17.5.2007. 

Espoon Sotaveteraanikuoron kuo-
rolaiset laskemassa seppelettä 
Summan taistelujen muistomerkille.
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Elo-syyskuun vaihteessa oli meitä 
Espoon Sotaveteraanit ry:n viisi-
toista jäsentä viettämässä leppoisaa 
yhdessäoloa Lohjalla Kisakallion 
Urheiluopistolla. Opisto on jo tut-
tu monelle, mutta vielä oli muuta-
ma ensikertalainen mukana. Emme 
toki olleet siellä vain omassa ryh-
mässämme. Siellä oli kaikenikäistä 
poikaa ja tyttöä, liikunnan opiske-
lijoita sekä nuoria leirikoululaisia, 
niin että vilskettä oli. Meitä ei se 
vauhdikas toiminta häirinnyt, päin-
vastoin meillä oli hyvin mielen-
kiintoista seurattavaa.

Majoituksen (Koivupiha �:ssa) 
ja ruokailun lisäksi meille oli kaksi 
hierontaa. Hierojan työskentelyyn 

Veteraanien hyvän 
olon viikko

oltiin tyytyväisiä. Ohjattu liikunta 
oli monimuotoista. Myös monelle 
oli Suvituuli Louhen asiantunte-
va selostus gurling pelin säännöis-
tä mielenkiintoista. Saimme myös 
kokeilla kiven liu’utusta jäällä. Ve-
sijumppa ja saunominen olivat pi-
ristäviä. Rantasaunaa oli myös 
mahdollisuus käyttää. Terveyslu-
ento ja ravinto-opastus tuntuivat 

jäävän monen mieleen. 
Meidän mielenkiintoamme 

herätti se, miten mittava inves-
tointi on menossa opistolla. On 
rakenteilla kaksikerroksinen hotel-
lirakennus ja alueen kattava kau-
kolämpöputkisto, johon Maikka-
lan järveen upotetusta putkistosta 
otetaan maanlämpöpumpulla kiin-
teistölle lämpöä. 

Viikon päätteeksi vietimme 
opiston kabinetissa yhteisen illan-
vieton pallopelin ja kahvittelun 
merkeissä. Olimme kovasti kiitol-
lisia Kisakallion henkilökunnalle 
ja erittäinkin Pertti Sirenille, joka 
hoiti kaikki järjestelyt loistavasti.

Toivo Nikander

Kuvassa reippaita lomalaisia. Mat-
kat tehtiin omalla ja kimppakyydil-
lä.

Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityössä tehdään suun-
nitelmallista, tavoitteellista, pitkä-
jänteistä ja moniammatillista työtä 
taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen 
ja palvelun tarpeessa olevan asiak-
kaan kokonaisvaltaisen kuntoutu-
misen ja elämäntilanteen edistämi-
seksi.

Aikuissosiaalisen työn kohteena 
olevia tilanteita esimerkiksi:
 •  ensisijaiset etuudet ovat 
  riittämättömät
 •  tarvitaan ohjausta rahan 
  käytössä
Toimeentulotukea voi hakea oman 
alueen sosiaalitoimistosta. Espoon 
kaupunki vaihde (09) 8�6�� 

Merja Tavi-Räisänen

Uudet jäsenet 2007 
Antonius Irene
Fagerström Börje
Färm Pirkko
Kagan Terje
Kainulainen Anna-Liisa
Kalin Eeva Aino Helena
Kovanen Teemu Tapio
Laakso Maire Tuulikki
Lamminen Vesa Tapani
Nurmi Kaarina
Ojanperä Sinikka Kyllikki
Paula Kalle
Pehkonen Hillevi
Pirhonen Maija-Liisa
Pulkkinen Petter
Rainto Irja Annikki
Ruokosuo Tuire Johanna
Sorvettula Olli
Tikka Marja-Leena

Itsenäisyyspäivän juhla 
LänsiAuto Areenalla

Kello �5 alkavassa tilaisuudessa 
valtuuston pj. Markku Sistonen tervehtii kaupunkilaisia
ja jaetaan vuoden �007 Espoo-mitalit.

Suora tv-lähetys YLE TV � kanavalla alkaa klo �5.45.

Konsertissa esiintyvät:
Tapiolan Sinfonietta, johtajana Tuomas Hannikainen
Tarja Turunen, sopraano
Samuli Edelman
Weegeen lapset, johtaa Eve Alho
Espoon Sotaveteraanikuoro, johtaa Kai Vahtola
Polyteknikkojen kuoron kvartetit, johtaa Juha Kuivanen
Konsertin juontaa kulttuurijohtaja Georg Dolivo.
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Kuntoutushotelli 
Korpilampi 

toiminut 30 vuotta 

Espoosta ei tarvitse mennä ”mer-
ta edemmäs”,  kun on keho ja mie-
li kuntoutettava. Kaupungissamme 
toimii kaksi veteraanikuntoutuk-
seen hyväksyttyä kuntoutuslaitos-
ta lääkäreineen ja pätevine hoita-
jineen: Kartanokylpylä Kaisankoti 
ja Kuntoutushotelli Korpilampi. 
Espoon ”sisällä” Kauniaisissa on 
Kauniala, aikoinaan Sotainvalidi-
en veljesliiton hoitokoti. Sen omis-
taakin nyt Vantaa. 

Kuntoutushotelli Korpilam-
pi juhli 30-vuotista toimintaansa  
8.3.�007 .

Kuluneiden vuosien aikana leh-
dessämme on saatu lukea tyyty-
väisten veteraanien ylistyksiä kun-
toutuksissa saaduista hoidoista 
ja ohjelmista, jotka ovat  kaikissa 
kuntoutuslaitoksissa lähipitäen sa-
manlaiset ulkomaita myöten: voi-
mistelua, uintia, hierontaa savi-
hauteen kanssa tai ilman, ulkoilua, 
esitelmiä ja keskusteluja, uusiin 
ystäviin ja hoitajiin tutustumiset 
sekä terveellistä ruokaa. Kulla-
kin on sitten omat erikoisuutensa, 
esim. Korpilammella harrastetaan 
talvisin hiihtämisen ohella avan-
touintia ja pilkkimistä jopa pilkki-
kilpailuja talon vuokraamilla vä-
lineillä. Hotellinjohtajan Maija 
Kujapellon mukaan ollaan yhteis-
työssä lähialueen yrittäjien kanssa 
ja järjestetään virkistysretkiä alu-
een ympäristöön, mm. ratsastus-
tallille. Ja jouluksi tarjolla on ni-
menomaan veteraanien suosima 
hemmottelutarjous ”Joulupaketti” 
ohjelmineen ja jouluaterioineen.

Korpilammesta on paljon muu-
takin kerrottavaa. Lainaan otteita  
Maija Kujapellon lehdistötiedot-
teesta: ”Helsingin Osuuskauppa 
aloitti hotellin rakennustyöt vuon-
na �975. Suunnittelijoina toimivat 

arkkitehdit Martti ja Anna-Mai-
ja Jaatinen. Korpilampi raken-
nettiin alun perin Finnjetin tuomia 
saksalaisturisteja varten. Hotel-
li oli aikansa edelläkävijä monis-
sa asioissa. Korpilammella oli 
mm. Suomen ensimmäinen laajas-
sa mittakaavassa toimiva atk-poh-
jainen hotellivarausjärjestelmä. 
Järjestelmää pyörittävä tietokone 
oli kokonaisen huoneen kokoinen. 
�970-luvun loppupuolella kokoon-
tui maamme poliittinen johto usein 

Korpilammella ja presidentti Kek-
konenkin oli tuttu vieras. Vuonna 
�977 järjestettiin ns. Korpilampi-
konferenssi, jossa hallitus ja työ-
markkinajärjestöt pohjustivat uutta 
kurssia maamme talouspolitiik-
kaan ja vielä tänäkin päivänä kuu-
lee puhuttavan Korpilammen hen-
gestä. 

Mm. Miss Suomi on saanut 
kruununsa Korpilammen upeissa 
puitteissa.”

Nykyään Korpilampi kuuluu Lo-
maliitto/Fontana-Hotels -ketjuun. 
Se on noin �3 kilometrin päässä 
Helsingistä  ainutlaatuisessa korpi-
maisemassa. Hotellin naapuritontil-
la on myös loma-asuntoja vuokrat-
tavina tai osa-omistuksena. Ne eivät 
kuulu Korpilampi–Hotelliin niin 
kuin ei myöskään noin 500 metrin 
päässä sijaitseva suosittu vesipuis-
to Serena, joka on auki kesällä päi-
vittäin ja muulloin viikonloppuisin.  
Se kuuluu olevan espanjalaisessa 
omistuksessa.  

Suurtenkin kokousten pitoon  
Korpilammen tilat riittävät: �50 
huonetta, �5 kokoustilaa ja 305-
paikkainen auditorio – missä meil-
le, kahdelle henkilölle,  näytet-
tiin hyviä elokuvia laajakankaalta 
(nuoremmat hotellivieraat olivat 
tanssimassa). Tanssisali ja ravinto-
la ovat rakennuksen toisessa pääs-
sä. Melua ei huoneeseemme kuu-
lunut. Ruokasalin ikkunoista on 
ihastuttava näkymä honkien var-
jostamalle rinteelle ja puron yli 
johtavalle kaarisillalle. Myös si-
sällä  ruokasalissa aterioitsija saa 
nauttia herkullisten ruokalajien 
ohessa ”silmänruokaa” taiteellisen 
kauniista salaattien, vihannesten 
ym. alkuruokien kattauksesta. 
     

Marjatta Konttinen

Kuntouttajat sauvakävelyllä: vas. 
psykologi Anne Vesterinen, lääkäri 
Laura Jaakkola ja   terveyspalvelu-

osastovastaava Anitta Ratinen.
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Yhdistyksen antamat 
veteraanipalvelut

- maksuvapaus terveyskeskus-
maksuista

- maksuton joukkoliikenne
- kaupungin uimahallien ja kunto-

salien maksuton käyttö
- ilmaiset parkkipaikat määrätyil-

lä alueilla

Oikeusneuvonta
Piirin lakimies varatuomari Pentti 
Lehtola neuvoo lakiasioissa 
puh. 684 8320. Puhelinneuvonta 
on maksutonta.

Kaunialan 
avustajatoiminta

Yhteyden otto: Ritva Vestenius, 
projektipäällikkö
Kaunialan vaihde  09-505 921, 
09-50592240, 050-587 1463

Avustajia kotiin
Jos tarvitsette avustajaa jossakin 
alla mainitussa toiminnassa, voitte 
ottaa yhteyttä.
Avustajan työtehtäviin kuuluu:
– päivittäisessä kodinhoidossa 

avustamiseen
– piha- ja ulkotyöt avustajan taito-

jen ja työturvallisuuden mukai-
sesti

– asiointiapu
– saattajapalvelu
– kotimiesapu
– keskustelu, lehdenluku ym. hen-

kinen tuki.
Avustajatoiminnan asiakasmaksu 
on �8 euroa �½ tuntia.
Kauniala laskuttaa avustajatoimin-
nan asiakasmaksut joko kuukausit-
tain tai kahden kuukaudenvälein.

Sosiaalijaosto

KÄYTTÄKÄÄ HYVÄKSENNE 
EDUT !

Kuntoutusasioiden hoitaja
Pertti Sirén
puh arkisin 044 03 03 142
Osoite Suvikuja 3 B ��
0���0 Espoo

HUOM: Kuntoutusta hakeva: ota 
ensin yhteys puhelimitse! Myös 
Oulunkylän kuntoutusasioissa.

Fysikaalinen 
avokuntoutus

Avokuntoutus (hieronta fysiote-
rapia yms.) kuuluu yhdistyksen 
kustannuksella kerran vuodes-
sa jokaiselle sotaveteraanijäsenel-
le mukaan lukien omaishoitajat ja 
yhdistyksen toiminnassa aktiivi-
sesti olevat.

Ilman lääkärin lähetettä korva-
taan toistaiseksi kulut 350 euroon 
asti per kalenterivuosi. Hoidot voi 
ottaa useampaankin kertaan, kun-
han summa ei ylitä 350 euroa. Li-
sähoidoista otettava yhteys ensin P. 
Siréniin. Yhdistykselle lähetettä-
vään anomukseen on liitettävä mu-
kaan nimellä varustettu kuitti itse 
maksamasta laskusta. Merkitkää 
tilinumeronne!

Oulunkylän kuntoutus laskuttaa 
yhdistystä suoraan saatuaan mak-
susitoumuksen. Yhteydenotto Ou-
lunkylään puh. 7�8 �475 klo 8 –��  
ajanvarausta varten.

Lääkärin lähetteellä itse maksa-
masta laskusta tulee ensin hakea 
Kelasta Kelan taksojensa mukais-

ta korvausta. Sen jälkeen voi ha-
kea erotuksen yhdistykseltä erilli-
sellä hakemuksella enintään 
350 euroon saakka.
Kaupungin myöntämän jalkahoi-
don lisäksi yhdistys voi korvata 
perustellusta syystä lisähoidon.

Silmälasit
Kaupungin myöntämän avustuk-
sen (�00 euroa) lisäksi yhdistys 
myöntää hakemuksesta avustusta 
silmälasien hankintaan. Lähettä-
kää kuntoasioiden hoitajalle tili-
numeronne ja liitteeksi nimellä va-
rustettu kuittijäljennös.

Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiiri ry:n 
sosiaalineuvoja

Anita Koskinen neuvoo ja opas-
taa sosiaali- ja terveydenhoidon 
kysymyksissä
Sähköposti: 
anita.koskinen@luukku.com
puh. 0400 410659

Espoon  kaupungin  
veteraanipalvelut

Kuntoutusohjaajat:
Merja Tavi-Räisänen 
puh. 816 42376
Mari Visakko  puh. 816 42380
Postiosoite: 
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL �3��  
0�070 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 �00 €

- maksuton hammashoito

S ä i l y t ä  t ä m ä  s i v u – leikkaa irti !



�4

Soukan 
Veteraanitalon 
nimi halutaan
säilyttää
Soukankujalla on talo, jonka oven 
yläpuolella oleva nimi Veteraanita-
lo loistaa kauas, ja Veteraanitalona 
ainakin soukkalaiset ovat oppineet 
tuntemaan 90-luvun alkupuolella 
rakennetun  talon, jonka kaunis ul-
konäkö ja hyvin hoidettu upea etu-
puutarha herättää ohikulkijoiden 
huomion.

Veteraanitalon asukkaat ko-
koontuivat syksyllä parikin kertaa 
keskustelemaan talossa asumisen 
hyvistä ja huonoista puolista. En-
simmäisessä istunnossa oli mukana 
myös  talon omistajan, Sato Oy:n 
kiinteistöpäällikkö Ulla Salminen 
ja hänen sihteerinsä Johanna Vaa-
ra. Myös lehtemme päätoimittaja 
Niilo Ihamäki oli läsnä.

Talon vanhimpiin asukkaisiin 
kuuluva 87-vuotias arkkitehti Las-
se Vianta kertoi Veteraanitalon 
perustamisajoista erittäin ansiok-
kaasti. Hänellä oli mukana myös 
talon alkuaikoihin liittyvää histo-
riallista aineistoa vuodelta �99�. 
Niihin sisältyi mm. Espoon Sota-
veteraaniyhdistyksen sosiaalijaos-
ton silloisen puheenjohtajan Vil-
jo Kasasen yhdistyksen jäsenille 
osoittama ”paimenkirje”, jossa hän 
kehotti veteraaneja hakeutumaan 
toistaiseksi tyhjänä seisoneen Kas-
tevuoren Palvelutalon, sittemmin 
Veteraanitalona tunnetun asuinra-
kennuksen asukkaiksi. Talo oli al-

kujaan rakennettu osakeomistusta-
loksi, mutta kun lama oli tulossa, 
huoneistoille ei löytynyt ostajia, ja 
talo muutettiin vuokrataloksi. Näin 
taloon saatiin ensimmäiset asuk-
kaat, joiden asuntojen sijainnista 
talossa  Lasse Viannalla oli tallella 
jopa yksityiskohtainen karttapiir-
ros. Kaikki asukkaat olivat sotave-
teraaneja. Alussa elämä Veteraani-
talossa oli aktiivista ja vilkasta, ja 
veteraanit nuorempia ja virkeäm-
piä kuin nykyään! Lasse Viannalla 
oli tallessa jopa talon oman uutis-
lehden kansikuva ja kutsu yhtei-
seen vappujuhlaan. Lehti ilmes-
tyi kaksi kertaa. Eräs alkuvuosien 
aktiivisimpia toimijoita oli Otto 
Innanen, jonka 83-vuotias leski 
Kirsti, asuu edelleen talossa.

Vuosien mittaan talossa on vete-
raaniasukkaiden osuus vähentynyt, 
ja tällä hetkellä talon asukkaista on 
vain vajaat puolet sotaveteraane-
ja. Tarkkaa lukua on vaikea saada, 

sillä esim. Sato ei pidä rekisteriä 
asukkaiden alkuperästä. Erikokoi-
sia huoneistoja talossa on 46 kap-
paletta. Talon suunnitteli arkkiteh-
ti Jonatan Fleming.

Taloon otetaan yhä 
veteraaneja
Sato Oy:n kiinteistöpäällikkö Ulla 
Salminen teki puheenvuorossaan 
mm. selkoa taloon pyrkivien valin-
taperusteista.

Hän kertoi, että taloon otetaan 
yli 55-vuotiaita ja sen verran hyvä-
kuntoisia, että he tulevat itsenäises-
ti toimeen. Myös veteraanit voivat 
edelleenkin hakea talosta asunto-
ja. Salminen selosti talon toimin-
taperiaatteita, jotka ovatkin tietys-
ti talossa jo asuville tuttuja. Talon 
huoneistot ovat erikokoisia, ja jois-
sakin on oma sauna. Muita varten 
talon alakerrassa on yhteinen sau-
na, johon saa varata saunavuoroja, 
sekä pieni uima-allas ja kuntoilu-
huone, jossa syksyn aikana pidet-
tiin jopa kuntoilukurssi.

Muuta yhteistä toimintaa talos-
sa ei ole alkuaikojen tapaan ollut. 
Kesäisin pihalla kokoontuu ”kiik-
kukerho”, joka varsin aktiivisesti 
ottaa kantaa päivänkohtaisiin asi-
oihin ja tietysti muistelee mennei-
tä. Myös kuoron toimintaa on he-
rätelty. Talossa on yhteyshenkilö 
jonka kautta asioita voi hoitaa kiin-
teistöyhtiöön ja jonne jokainen voi 
tietenkin ottaa yhteyttä myös suo-
raan. Rakennuksessa on lisäksi yh-
teinen salihuone keittiöineen, joita 
voi varata yhteisiin ja yksityisiin-
kin tilaisuuksiin.

Kiinteistöpäällikön selonteon 
johdosta syntyi vilkas keskustelu, 

Emmi Hyvärinen
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jossa tuotiin esiin sekä tyytyväi-
syyden aiheita että myös asumises-
sa esiintyviä puutteita. Toivon mu-
kaan viime mainittuihin saadaan 
korjauksia. Sellaisia olivat mm. 
uima-altaalta ylempiin kerroksiin 
kuuluva äänekäs ilmastointi ja his-
sistä johonkin huoneistoon kuu-
luvat häiritsevät äänet. Niin ikään 
A-portaan kerrosauloihin toivot-
tiin avattavaa ikkunaa, jotta niistä 
voitaisiin tuulettaa ainakin kesäai-
kana. Yleensä talon järjestyksenpi-
toon oltiin suurin piirtein tyytyväi-
siä.

Tärkein huolenaihe tuntui ole-
van, että talosta puuttuu sairaan-
hoitajan vastaanotto, vaikka sitä 
varten on alun perin varattu tilat-
kin. Samoin toivottiin lääkärin 
vastaanottoa. Salminen kertoi, että 
kyseisiä palveluja voidaan taloon 
mahdollisesti saadakin. Diakonis-

ESPOOON MATTOPESU

varputie 1
suomenoja

puh. 09-881 3881

eivät ehtineet lehtemme tähän nu-
meroon.

Sotaveteraanien yhteinen toive 
oli, että talon nimi säilyisi Vete-
raanitalona niin kauan kuin talossa 
asuu yksikin sotaveteraani.

Em. kokoukseen osallistui kak-
sitoista sotaveteraania tai heidän 
leskiään. Julkaisisin mielelläni 
kaikkien nimet tässä yhteydessä, 
mikäli palstatila sen sallisi. Niilo 
Ihamäen ottamat valokuvat kerto-
koot heidän läsnäolostaan. Sotave-
teraanit ovat kuitenkin nykyään jo 
”katoava luonnonvara”, kuten eräs 
talon veteraaneista asian ilmaisi. 
Heihin kuuluu myös allekirjoitta-
nut, joka muutti Veteraanitaloon 
kesällä.

Anja Katavisto
Kuvat: Niilo Ihamäki

Lasse Vuorento

Lasse Vianta tuntee talon vaiheet.

salaitos on ottanut yhteyttä, ja kes-
kusteluja on käyty ainakin sairaan-
hoitajan vastaanoton saamiseksi. 
Asiasta pidettiin myöhemmin syk-
syllä kokouskin, mutta tiedot siitä 

Market-Visio Oy
niittykatu 8

02200 Espoo

Tapiolan Taide 
ja Kehys

pohjantori, louhentie 2
02130 Espoo

puh. (09) 467 866

ESPOON 
SÄHKÖASENNUS KY

laaksolahdentie 29
02730 Espoo

puh. (09) 595 756
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JALKOJEN HOITOA

Jalkahoitola kaisa Järveläinen
taavinkoti, nauhakuja 2, Espoo

puh: (09) 4521005
Jalkahoitola rebecca ortju

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

Itsepalvelu  –  Palvelupesula
Pesutupa Viherpeippo

Peset matot ja muut kodin 
suuret tekstiilit

-rumpukoneissa tai laakapesuna-
Kavallinpelto 13 , 02710 Espoo  Viherlaakso
Puh 09-849 3100  Avoinna ark 9-20 la 9-15

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta!

Oulunkylän kuntoutussairaala
Käskynhaltijant. 5, 00640 Helsinki

Rauhaisaa
joulunaikaa 
           &
Hyvää uutta 
vuotta 2008

ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Tervetuloa joulunajan 
ja Espoo 550 -juhlavuoden 
messuihin ja tapahtumiin 
eri puolilla seurakuntaa.

Lisätietoja
Esse -lehdestä ja 
kotisivuiltamme:

www.espoontuomiokirkkoseurakunta.fi
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Leppävaaran Uusi Apteekki
liikekeskus sello, 02600 Espoo

puh. (09) 8492 550

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

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

Tapiolan Apteekki
kauppamiehenkatu 6

02100 Espoo
puh. (09) 452 0130

Revontulen Fysioterapia
vEtEraanikuntoutusta

revontulentie 8
02100 Espoo

puh. (09) 455 3595

Asianajotoimisto 
Bergholm Oy

nihtisillankuja 3 a, 02630 Espoo 
puhelin 09-522 966, telefax 09-522 901

MAKEN AUTOKOULU
iso omena, piispansilta 11 a 4. krs

02230 Espoo

puh. (09) 803 2107

Hammaslääkäri
Maria Rehula

kauppamäki 2, 02780 Espoo

puh. (09) 811 017

Tasokasta asumispalvelua 
veteraaneille.

Myös lyhytaikaispaikkoja.

Kuusikoti
kuusikodinmäki 7, 02820 Espoo

puh. (09) 8676 460
www.kolumbus.fi/kuusikoti 

RAVINTOLA ALBERGA
 

lounas-,tilaus- ja teatteriravintola
leipurinkuja 2

puh. 09-5121219
www.ravintolaalberga.fi

FINNZYMES OY

www.finnzymes.fi
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Kalakerhon 
kesäjuhla

Kalakerhon kesäjuhla vietettiin 
3�.7. Palstarinteellä. Huonos-
ta säästä huolimatta vieraskirjaan 
tuli 63 nimeä. Palstarinteen uu-
den isäntäparin Anja Hukkasen 
ja Johannes Koverskoin avulla 
kaikki sujui hyvin.

Lohikeitto oli maistuvaista, sa-
moin jälkiruoka eikä jääty ilman 
pullakahviakaan.

Keittiössä avustivat Aune Ka-
nava-aho, Kaarina Nurmi sekä 
Riitta Melari. Kiitos heille kai-
kille!

Emäntä Anja 
Hukkanen tar-
joilemassa

Soppajonossa Paavo Salolla on asiaa

BITRAC OY
www.bitrac.fi

MATINKYLÄN 
HUOLTO OY

matinkatu 22
02230 Espoo

puh. (09) 804 631
www.matinkylanhuolto.fi

ESPOON 
LATTIAPINNOITE OY

alokastie 10
02680 Espoo

puh. (09) 548 3746

STIG WAHLSTRÖM OY
hannuksentie 1
02270 Espoo

puh. (09) 502 4400

Kiitos myös sosiaalijaostolle, 
joka sponsoroi bussikuljetuksen 
sekä maksoi kaikki ruoka- ja kah-
vitarvikkeet. 

Sosiaalijaoston puheenjohtaja 
Paavo Salo kiitti juhlan järjestäjiä 
ja muistutti samalla läsnäolevia ha-

kemaan etuisuuksia, joita sotiem-
me veteraaneille on  myönnetty.

Myös kuntoutusasioiden hoita-
ja Pertti Sirén selvitti yhdistyk-
sen antamia veteraanipalveluja.

Teksti ja kuvat: Martti Ojala
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Sama kaiku on 
askelten
Seisoin Topin ja Antin kanssa tuo-
miokirkon rappusilla katsellen alas 
torille. Tiesimme, että torilla oli 
aikojen kuluessa vietetty monen-
moista juhlaa ja paraatia. Sotilaat 
olivat marssineet ja väkijoukot oli-
vat kokoontuneet milloin minkin 
asian kunniaksi tai vuoksi. Nyt oli-
vat asialla partiolaiset, joiden ryh-
dikästä ja iloista marssia oli mu-
kava seurata. Emme muutoin olisi 
olleet kovin kiinnostuneita mars-
simisista, mutta koska meillä kai-
killa oli jälkikasvua marssijoiden 
joukossa, Topilla jopa kaksi, niin 
piti tulla katselemaan. Katselim-
me iloksemme nuorten marssia, 
mietimme kuka mitäkin. Lähinnä 
kai omia marssejamme menneinä 
vuosina. Sotaveteraaneista kukaan 
ei puhunut mitään. Elettiin �960-
luvun loppua.

Aika kului, noin kymmenen 
vuoden kuluttua olimme jälleen 
samalla asialla. Nuorimmaisemme 
olivat nyt vuorossa. Aika oli tuke-
voittanut meidän itsekunkin vyötä-
röä, mutta nuoret olivat yhtä iloi-
sia ja kirkassilmäisiä kuin ennen. 
Marssi oli reipasta ja usko tulevai-
suuteen näkyi nuorten kasvoilta ja 
ryhdistä. Tuntui kuin jostakin oli-
si kuulunut uusien tuulien puhal-
tavan. Ne tuulet olivat kuitenkin 
vielä kaukana, joten niitä ei juuri 
erottanut. Sotaveteraaniasiat olivat 
vieläkin jossakin arkiston hyllys-
sä. Elettiin �970-luvun loppua.

Sukupolvet vaihtuvat, ajanpyö-
rä kulkee samaa vakaata vauhtiaan 
ihmisten tekemisistä huolimatta. 
Olimme jälleen lähes kolmenkym-
menen vuoden kuluttua katsele-
massa nuorten partiolaisten juhlaa. 
Nyt meitä oli jo kolme sukupolvea 
mukana, isoisä, isä ja tytär. Tytär 
oli marssimassa ja isät ylpeinä kat-
selemassa tyttären menoa. Siniris-
tit hulmusivat vilpoisessa tuules-
sa nuorten marssiessa ohitsemme 
iloisesti vilkuttaen.

Lähes viidenkymmenen vuo-
den aikana olen sivustaseuraaja-
na ja taustatukena seurannut par-
tiolaisten toimintaa ja harjoituksia, 
lähinnä leiriläisten ja varusteiden 
kuljettajana ja näin nähnyt uusien 

sukupolvien kasvavan. Olen näh-
nyt kuinka monenlaista opetusta 
he saavat ennen kuin 6-7 -vuotiaas-
ta sudenpennusta kasvaa nuorukai-
nen tai neitonen, joka osaa ja tietää 
asioita, joista nykyisellä kaupun-
kilaisnuorella ei ole minkäänlais-
ta käsitystä. Olen nähnyt kuinka 
kätevästi teltta pystytetään, tarvit-
tavat aputilat rakennetaan, kuin-
ka nuotio sytytetään ja leiri pide-
tään siistinä. Kaikki taitoja, joita 
melkein jokaisen isoisät hallitsivat 
luonnostaan ja joita he joutuivat 
käyttämään tositilanteessa. 

Mutta ennen kaikkea näin, ai-
nakin luulin näkeväni, että he op-
pivat ajattelemaan sitä, että tääl-
lä Suomessa, näillä konnuilla ovat 
suomalaiset asuneet aikojen alusta 
ja täällä me suomalaiset haluam-
me asua edelleen. Näin heidän op-
pivan myös yhteishengen, hengen, 
jota pieni kansa aina tarvitsee, oli-
pa sitten kysymyksessä rauhan tai 
kriisiajan toiminnat. Näin myös 
sotaveteraanien asioiden muuttu-
neen oleellisesti paremmiksi, ylei-
sesti ottaen hyviksi.

Näitä mietiskelin katsellessani 
keväällä �007 partiolaisten sinis-
ten huivien ja lippujen vilkkuvan 
satojen tyttöjen ja poikien marssi-
essa ohitsemme. Uskon vakaasti, 
että näistä pojista ja tytöistä kas-
vaa se sukupolvi, joka tekee sen, 
mitä isä ja isoisä ovat tehneet en-
nen heitä. He pitävät Suomen sel-
laisena, jossa on hyvä asua ja jota 
kannattaa tarvittaessa puolustaa. 
Näin uskon.

Maailmaa ei rakenneta juhlapu-
heilla eikä marssilauluilla, vaan ko-
valla työllä. Joskus kuitenkin tun-
tuu, että oma pieni maailmanpiiri 
olisi peräti juhlallista ja kaunista. 
Niin nytkin ajaessamme Helsingis-
tä Olariin tuntui kuin vanha mars-
silaulu ”Sama kaiku on askelten, 
kyllä vaistomme tuntee sen” olisi 
soinut korvin kuultavana mahtava-
na marssina vuosisatojen takaa.

Eero Sillanpää

Venäjän talous voi hyvin niin kau-
an kuin öljyn hinta pysyy korke-
alla, totesi tutkimusohjaaja Ilkka 
Korhonen maanantaiesitelmäs-
sään lokakuun �5. päivänä. Ta-
louden kasvu on ollut nopeam-
paa kuin muissa öljyä tuottavissa 
maissa, Venäjällä noin 7 prosenttia 
vuodessa. Yksityinen kulutus ja ra-
kentaminen ovat kasvaneet. Pieta-
rissa ja Moskovassa käyneet ovat 
nähneet erittäin suuria rakennus-
työmaita. Öljyn ja kaasun ansiosta 
rakennetaan entistä isompia asun-
toja.

Talouden kasvua on osaltaan 
auttanut vakaa talouspolitiikka. 
Valtion talous on ollut ylijäämäi-
nen. Stabiilirahastoon oli syys-
kuun loppuun mennessä siirretty 
�4� miljardia dollaria eli �4 pro-
senttia bruttokansantuotteesta.

Elintaso on noussut, mutta on 
silti alhainen. Tällä hetkellä Venä-
jän BTK per capita on lähes täs-
mälleen neljäsosa USA:n vastaa-
vasta.  -NI

Öljy nostanut 
venäläisten 
elintasoa

E r k k i  s i p i l ä
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Kuvanveistäjä, professori Armas 
Hutrin 85-vuotisjuhlanäyttely oli 
Espoon  kulttuurikeskuksessa lo-
kakuussa. Näyttelyn avannut pro-
fessori Veli Matti Huittinen totesi 
avauspuheessaan, että Armas Hutri 
on ollut mitä kouriintuntuvimmin 
kosketuksissa näyttelyn Rajalla-
teemaan. Hän oli elämän ja kuole-
man rajalla. Armas Hutri haavoit-
tui talvisodassa päähän, johon jäi 
ainakin �6 sirpaletta. Hän toipui 
hämmästyttävästi ja oli mukana 
jatkosodan hyökkäysvaiheessa La-
guksen komentaman vahvennetun 
Jääkäriprikaatin kolmannessa pa-
taljoonassa. 

Talvisodassa saatu aivovamma 
ilmeni äkillisesti vaikeana jälkiti-
lana, jonka vuoksi hän oli sairaala-
hoidossa neljä vuotta. Hän menetti 
osaksi liikuntakykynsä, puheky-
kynsä kokonaan sekä luku- ja kir-
joitustaitonsa. Mutta hän nousi 
vammavuoteeltaan, toipui ja kun-
toutui ankarasti ponnistellen. Hut-
ri opiskeli �949-5� Taideteollises-
sa oppilaitoksessa ja opistossa.

”Näistä vuosiluvuista tarkas-
ti laskien voimme pitää näyttelyä 
myös hänen 55-vuotistaiteilijajuh-
lanaan”, muistutti professori Veli 
Matti Huittinen.

Rintamalla lottana palvellut Hil-
da Laasonen muisteli Armas Hut-
rin haavoittumispäivän dramaatti-
sia tapahtumia.

Niilo Ihamäki

Armas Hutrin 
juhlanäyttely Tapiolassa

Armas Hutrin retrospektiivinen 
85-vuotisjuhlanäyttely oli kattava 
esitys Hutrin taiteesta. Esillä oli 33 
veistosta 44 vuoden ajalta �955 - 
�005. Vuosien saatossa syntynei-
tä töitä katsoessa tajuaa Hutrin sit-
keyden toteuttaa omia näkemyksiä 
ja havaintoja. Hän kertoo näytte-
lynsä esipuheessa: ”Minulla on ol-
lut koko ajan kaksi kättä tekemis-
tä varten ja kova halu tehdä itseni 
näköistä taidetta. Niiden avulla 
olen onnistunut tekemään taitei-
lijan elämästäni itseni näköisen 
ja veistoksistani tunnistettavia.” 
Ajassa vallinneet tyylivaihtelut nä-
kyvät vähän hänen teoksissaan; 
varhaisemmissa on enemmän nä-
köiskuvaa, figuuria, viimeiset ovat 
melkein abstrakteja. Mutta kaikki 
ovat aitoa Hutria, pronssiin valet-
tuja kahta lukuun ottamatta. 

Esillä on vain kaksi muotoku-
vaa: Tytär Kaija Rosma vuodelta 
�955 (näyttelyn varhaisin veistos) 
ja professori Jussi Jalas (�977). 
Eläinkuvia Hutri on tehnyt run-
saasti. Linnut, karhut, hirvet, ka-
lat saavat tulkita ihmisenkin tun-
temuksia; samaan luomakuntaan 
kuulumme. Esim. Kotoa lähtö 
(�96�) on pesästä ajolähdön saanut 
nuori karhu. Paluu (�984) on kur-
kipari nuolena kiitämässä kesäk-
si pesäpaikalleen. Häämatkassa 
(�986) kisaileva joutsenpari siivet 
levällään. Kalatkin suorittavat  ih-
mismäisen ”Sivusta vedon”(�983) 

kaartaen parvessa kilvan toisten-
sa ohi. Näyttelyn nuorin veistos on 
vuodelta �005 Yrittäjä, kurjenpoi-
kasen ensi yritys lentoon. 

Ihmisestä Hutri kuvaa vain jon-
kin toiminnan tai tunteen, esim. 
Tuulensuoja (�986), Ystävät 
(�969).

Melkein abstraktissa Hovimes-
tarissa (�970) näen kohteliaan hil-
lityn hovimestarin kumarruksen.

Pronssipinta on toiselta puolen 
kiiltävä, toiselta tummaksi patinoi-
tu. Tunnusomaista  Hutrin veistok-
sissa onkin kiiltävän ja himmeän 
pinnan vaihtelu, varsinkin hirvi-
eläinten turvat ja lintujen sekä ka-
lojen silmät ovat kiiltäviksi hiottu-
ja. 

Armas Hutri on tehnyt monia 
julkisia veistoksia myös ulkomail-
le. Esim. Kanadassa on häneltä 
suomalaisten siirtolaisten muisto-
merkki. Yksityisnäyttelyitä hän on 
pitänyt mm. USA:ssa, Tanskassa 
ja Neuvosto-Eestissä.

Hutrin erikoisin teos on Pieksä-
mäellä vuonna �964 valmistunut 
Vaalijalan kirkon alttaritaulu Anta-
kaa lasten tulla minun tyköni. Se 
on 45 000 puukuutiosta koottu re-
liefi �90 cm korkea ja yhdeksän 
metriä leveä, ainoalaatuinen maa-
ilmassa. Tapiolan näyttelyssä siitä 
nähtiin valokuva seinällä.   

Marjatta Konttinen

Jääskessä 10.4.1022 syntynyt Ar-
mas Hutri on rajan lapsi muussakin 
mielessä. Kuten professori Huit-
tinen mainitsi Hutri on ollut myös 
elämän ja kuoleman rajalla. Mah-
taako Rajalla-veistokseen  sisältyä 
myös jotakin taiteilijan kokemas-
ta? Veistoksen portit ja tulliluukut 
avautuvine ja sulkeutuvine ovineen 
luovat epätietoisuutta rajanylittä-
jään.

n i i l o  i h a m ä k i
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Palstarinteen 
kesä 2007 

Palstarinteen kesä päättyi syystal-
koisiin �5.9. Kävijämäärä oli vie-
raskirjan mukaan yli 600, ehkä 
hiukan vähemmän kuin edellisenä 
kesänä. Pääosa kävijöistä oli enti-
seen tapaan Espoon sotaveteraa-
neja. Muiden järjestöjen kävijä-
määrät olivat supistuneet edellisiin 
kesiin verrattuna.

Ilahduttavaa oli, että sosiaali-
jaosto kustansi neljä kertaa ruokai-
lun ja linja-autokuljetuksen Palsta-
rinteelle, kolme kertaa pohjoisen 
toimintajaoston virkistyspäivä-
nä ja neljännen kerran kalakerhon 
päivänä. Silloin tuli Palstarinteelle 
sellaisia veteraaneja, jotka eivät ol-
leet käyneet siellä. 

He ihailivat maiseman kauneut-
ta. Jännitimme, miten linja-auto 
selviää kapeasta ja mäkisestä ties-
tä, mutta taitavat kuljettajat selvisi-
vät hyvin. Kalakerhon päivänä oli 
noin 60 kävijää. Silloin sattui ole-
maan huononlainen sää niin kuin 
useina muinakin yhteisinä päi-
vinä, mutta hyvällä tuulella siitä 

selvittiin. Muina linja-autonkul-
jetuspäivinä oli noin 40 kävijää. 
Anja-emäntä – Anja Hukkanen 
– apulaisineen laittoi hyvää ruo-
kaa. Monitaitoinen Jokke-isäntä – 
Johannes Koverskoi – on pitänyt 
hyvää huolta talosta.

Kokouksiakin on Palstarinteel-
lä pidetty. Yhdistyksen hallitus piti 
siellä elokuun kokouksensa ja poh-
joinen toimintajaosto on entiseen 
tapaan kokoontunut siellä.

Jaostot ovat jo joutuneet laati-
maan ensi vuoden toimintasuun-
nitelmansa. Toivottavasti sosiaa-
lijaosto kustantaa ensi kesänäkin 
kuljetuksia ja ruokailua, jotta mah-
dollisimman moni veteraani pääsi-
si nauttimaan paikan kauneudesta, 
hyvästä saunasta ja uinnista sekä 
toisten seurasta.

Pirkko Heikkinen

Näkemiin Palstarinne, ensi kesänä 
toivottavasti tavataan!

Kiistelty komentaja 
Puolustusvoimain komentajana 
�965-�967 toimineesta kenraali 
Yrjö Keinosesta

Sotatieteen tohtoriksi väitellyt 
prikaatinkenraali Pentti Airio piti 
maanantaiesitelmän marraskuun 

5. päivänä kiistellystä kenraalis-
ta. Presidentti Kekkonen oli ha-
lunnut komentajan, joka uudistaisi 
puolustusvoimien hänen mieles-
tään vanhakantaisen ajattelutavan. 
Keinosta Kekkonen ei kuiten-
kaan lähemmin tuntenut. Keinosen 
puolesta toimivat kenraali Adolf 
Ehrnrooth sekä keskustapuolu-
eeseen kuuluneet  puolustusminis-
teri Arvo Pentti ja puoluesihteeri 
Arvo Korsimo, jotka halusivat ko-
mentajaksi ”oman miehen”. 

Älykkäänä miehenä Keinonen 
ajoikin uudistuksia läpi, mutta hän 
laiminlöi tärkeimmän työkalunsa, 
kantahenkilökunnan sitouttami-
sen. Puolustusvoimain henkilöstön 
käyttäminen kesähuvilan kellari-
töissä aiheutti julkisen kohun. Se 
oli yksi syy siihen, että Keinonen 
joutui eroamaan. 

Airion mukaan Keinosella oli 
hyviä ideoita. Hän oivalsi, että kan-
nustamalla saadaan parempia tu-
loksia kuin pakottamalla ja hän  ko-
rosti fyysisen kunnon merkitystä.

Keinosen aikana puolustusvoi-
main tiedotuspäällikkönä toiminut 
Jaakko Valtanen arvioi, että Kei-
nosen eroon eivät niinkään johta-
neet juridiset kuin vaikeasti selitet-
tävät psykologiset syyt. Keinosen 
tuntenut Aulis Lintunen huomaut-
ti, että vanha kenraalikunta ei ollut 
Keinoselle solidaarinen, vaikka jul-
kisesti esiintyikin korrektisti. – NI

Pentti Airion väitöskirjaan pohjau-
tauva  teos Yrjö Keinonen, Puolus-
tusvoimain komentaja, on ilmesty-
nyt Otavan kustantamana, 335 s.   
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Helmiriitta Honkanen on vuosien 
mittaan tullut tutuksi lehtemme lu-
kijoille ahkerana avustajana. - Mm. 
viimeksi ilmestyneessä numerossa 
(3/�007) hän muistelee työtoverei-
ta ja tapahtumia lottakomennuk-
seltaan Valkeasaaressa �944. 

Hän on valmistunut taiteen 
maisteriksi vuonna �985 Taide-
teollisesta korkeakoulusta. Graa-
fikko hänestä oli tullut jo vuonna 
�945 silloisessa Taideteollisessa 
keskuskoulussa. Liekö sodanjäl-
keinen erikoistaitoja vaatinut ruo-

katilanne ja avioituminen aihe-
uttaneet sen, että hänen seuraava 
opinahjonsa oli Tampereen talous-
koulun emännöitsijäkurssi �95�. 
– Mekin olemme saaneet hänel-
tä lehteen myös ravinto-opillis-
ta tietoa ja reseptejä. –  Mutta en-
nen kaikkea hän on kuvataiteilija. 
Jo �960-luvulta lähtien hänet on 
hyväksytty exlibris-taiteilijana suu-
riin kansainvälisiin exlibriskongres-
seihin eri puolille maailmaa. Myös 
mainostaiteen alan hän hallitsee, 
sillä vuosina �96�-�978 hän on ol-
lut ansiotyössä Elannon mainoksen 
palveluksessa. Hänen asiantunte-
via artikkeleitaan on lehdessämme 
ollut luettavissa vuosien varrel-
la, mutta olemmeko tienneetkään, 

�980. Siitä lähtien hän on ahkeras-
ti esiintynyt eri puolilla Suomea ja 
myös ulkomailla. Siinä välillä vuo-
sina �983-�986 hän on vielä täy-
dentänyt opintojaan Vapaan taide-
koulun akvarellikursseilla.

Kuluvan vuoden syyskuun lo-
pulla hänen teoksiaan oli esillä 
pienessä AVA-galleriassa Helsin-
gissä Pohjoisella Rautatiekadul-
la. Kaikki 35 näyttelyn työtä olivat 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden 
aikana maalattuja. Ikä ei näytä pai-
navan taiteilijaa (synt. 8.�0.�9�0). 

Helmiriitta Honkasella riittää 
ideoita ja luovuutta

Oikaisu

Viime numerossa olleeseen Hel-
miriitta Honkasen kirjoitukseen 
”Kanttiinilottana Valkeasaaressa” 
oli joukko-osastoa koskeva virhe. 
Kyseessä ei ollut JR 8 vaan JR 6.

että hän on julkaissut seitsemän tie-
tokirjaa erikoisaloiltaan: ruoka- ja 
kotitaloudesta, julisteista, exlibris-
taiteesta, Elannosta ja grafiikasta 
ja tietenkin maalaustaiteesta. Maa- 
laukseen hänellä oli tilaisuus täysin 
paneutua vasta �980-luvulla kasva-
tettuaan leskiäitinä kolme lastaan ai-
kuisiksi. Espoossa oli hänen ensim-
mäinen maalausnäyttelynsä vuonna 

Silmä näkee ja käsi tottelee. Kuk-
kamaalauksia oli toistakymmentä.  
Kullekin kukalle ominaiset värit 
pääsivät oikeuksiinsa valkoseinäi-
sessä galleriassa. Tutkielman ta-
painen oli sarja ihmisistä eri am-
mattien edustajina. Taiteilijaa on 
ilmeisesti kiinnostanut kuvata 
myös ryhmänä toimivia ihmisiä.  
Esimerkiksi maalauksessa Tapio-
lan kuoro on ryhmä erilaisia ihmi-
siä kuin yhteistä kansanlaulua lau-
lamassa. Laulu yhdistää niin kuin 
leikkikin; luonteva näkemys on 
maalauksessa Pelin jälkeen. Pojat 
ovat siinä kuin pohtimassa käydyn 
ottelun kulkua. 

Valitettavasti lehdellämme ei ole 
mahdollisuutta värikuviin. Näytte-
lyn kutsukorttiin kuvatun Koivun 
syksyn näen taiteilijan omakuva-
na. Osa koivun lehdistä on jo kel-
lastunut. Ennen kuin syystuuli ne 
pois puhaltaa, ne ovat kuin kullan-
keltainen harso puun ympärillä. Ja 
keskellä on vahva runko pystyssä 
ja luja. Marjatta Konttinen

Kuvat: Niilo Ihamäki
Helmiriitta Honkanen ja Pohjois-
ranta Hakaniemestä päin.

Tapiolan kuoro

Koivun syksy

Pelin jälkeen
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Talvisodan alettua olin vielä koulu-
tyttö. Koti oli �0 kilometrin päässä 
Venäjän rajasta. Elokuussa �939 
lähdin ennen koulujen alkua parik-
si viikoksi pohjoiseen kummitätini 
kanssa sukulaisvierailulle. Pakka-
sin mukaani vain tätä matkaa var-
ten tarvitsemani vaatteet.

Kotiinpaluumme lähestyessä 
saimme viestejä Kannaksella ra-
jan takana leijuvasta ”palaneen 
kärystä”, joten meitä kehotettiin 
pysymään siellä, kunnes tilanne 
selkiintyisi. 

Turhautuneena pitkään odotte-
luun hakeuduin harjoittelijaksi lä-
heiseen pieneen sairaalaan, jonne 
otettiin mielihyvin vapaaehtoista 
työvoimaa. Työn parissa sairaala-
työhön totutellen kului aika nope-
asti, kunnes saimme kuulla järkyt-
tävän viestin: sota on syttynyt, eikä 
kotiin saa enää tulla! Niine eväine-
ni olen samalla matkalla edelleen-
kin. 

Pala kurkussa oli jatkettava 
työntekoa ja sopeuduttava uusiin 
oloihin. Työpaikalla sain runsaasti 
myötätuntoa, joten se helpotti osal-
taan suurinta huolta ja ikävääni.

Tämä kansaamme järkyttänyt 
viesti toi ripeyttä pieneen sairaa-
laankin, josta komennettiin har-
joittelijatytöt kunnostamaan sota-
sairaalaksi viereistä kansakoulua.  
Kaikki miehet olivat saaneet jo 
tärkeämpiä tehtäviä, joten mei-
dän vastuullemme tuli kova urakka 
kantaa painavia rautasänkyjä ker-
rosten luokkahuoneisiin ja sijata 
ne käyttövalmiiksi.

Pitkään eivät sängyt joutaneet 
tyhjinä seisomaan, kun alkoi tul-
la  junalasteittain haavoittuneita, 
joten siitä alkoi uudenlaisen työn 
opettelu. Sitä voisi nimittää nyky-
kielellä työpaikkakoulutukseksi.

Hoitohenkilökuntaa oli uudes-
sa sotasairaalassa niukasti, joten 
jouduimme tekemään vähän kaik-
kea, mutta kuten vanha sanonta 
kuuluu: ”Työ tekijäänsä neuvoo.” 
Työtunteja ei liioin laskettu, vaan 
väsyneinä vaivuimme unten mail-
le. Talon tavoille opittuamme jou-
duimme usein yötyöhön ja yksin 
hoitamaan 50-60 hengen osastoa 
ja silloin olivat pahimpia pelkoja 

Talvisodasta kipinä 
sairaanhoitajaksi

hälytykset ja pommitukset. Pom-
misuojana oli kellari, jonne kul-
jetimme sänkypotilaat kävelevi-
en potilaitten avustuksella. Joskus 
siellä saattoi odottaa jo viimeisen 
matkansa taistelija. Näissä olo-
suhteissa pikkusisaria (talvisodan 
ylennys) karaistiin.    

Tässä työssä ja sairaalassa olin 
koko talvisodan ajan aina ke-
vääseen �940 ja sain sieltä kipi-
nän pyrkiä sairaanhoitajakouluun. 
Ikä ei riittänyt vielä sinne pyrki-
miseen, mutta Helsinkiin tultua-
ni hakeuduin välittömästi sotasai-
raalaan pikkusisareksi odottamaan 
iän karttumista. 

Seuraavana keväänä ylti ikä ha-
kemaan sairaanhoitajakouluun, 
joten  pääsinkin heti seuraavalle 
kurssille elokuun alussa –4�.

Johtajattaremme kertoi meille 
heti opiskelun tapahtuvan sisäop-
pilaitoksen mallin mukaisesti, jo-
ten jouduimme kovan kurin alai-
siksi. Joka ei sääntöihin suostu, 
saa poistua. Kukaan joukostamme 
ei poistunut. Sodan tuomat vaarat 
olivat vielä hyvässä muistissa ja 
nyt olimme jälleen sodan jaloissa.

Kouluamme kestäisi kolme 
vuotta ja erikoistumisaika sen li-
säksi.

Kurssimme aikana koimme Hel-
singin monet pimennykset ja pom-
mitukset. Kerran ollessani työssä 
Marian vauvaosastolla tuli häly-
tys, ja tapana oli viedä vauvat vä-
littömästi pommisuojaan. Kaappa-

sin käärön kumpaankin kainaloon 
ja juoksin pikavauhtia pihan vas-
takkaisella puolella olevaan pom-
misuojaan. Keskipihalla ollessani 
huomasin lentokoneen matalalla 
pääni yllä. Siitä singahti pommeja 
viereiselle ratapihalle. Perille pää-
syä en muista, mutta lensin var-
maan loppumatkan ”enkelin siivil-
lä” onnellisesti suojaan.

Kolmannen vuosikurssin oppi-
laina saivat monet meistä komen-
nuksen sotasairaaloihin, koska val-
miista sairaanhoitajista oli jatkuva 
pula. Minulle työ oli osittain tuttua 
jo talvisodan ajalta, tosin pystyin 
nyt hyödyntämään tuoretta oppia 
haavojen ja muussakin hoidossa.

Yötyöhön jouduimme mieles-
tämme liian usein, aina kuukau-
deksi kerrallaan. Valvottavana oli 
aina täysi osasto leikkauspotilais-
ta (amputoiduista) erilaisiin sisä-
tauteihin asti. Se oli kovaa aikaa, 
koska potilaat olivat suunnilleen 
meidän ikäisiämme ja saattoivat 
joskus öisin tuskaisina huutaa äitiä 
sänkynsä viereen. Juoksujalkaa oli 
ehdittävä jokaista auttamaan. Kyy-
neleet silmissä jouduimme joskus 
ummistamaan väsyneen pojan sil-
mät ikiuneen. Sellaisen yön jäl-
keen ei tahtonut pakollinen päivä-
uni tulla silmään.

Me komennuksella olleet val-
mistuimmekin sairaanhoitajik-
si jatkaen työtämme ”valkeina si-
sarina”. Emme saaneet lupaa tulla 
yhteiseen valmistumistilaisuu-
teen Helsinkiin elokuussa, kotiu-
duimme vasta marraskuun lopul-
la �944.

Lastenlapsemme ovat koulu-
muistioissaan kyselleet ”Mitä te 
teitte teini-ikäisinä?” Näihin on ol-
lut helppo vastata, ettei meillä ol-
lut teini-ikää, ja sen jälkeen kertoa 
heille mitä teimme.

Tälle alalle pyrkiessäni tiesin 
tarkoin ammatin raskauden sekä 
palkan pienuuden, mutta me sota-
aikana koulutuksen saaneet olim-
me vähään tyytyväisiä. Elätimme 
toiveita arvostuksen nousemisesta 
ajan myötä ja sen tuntuvan silloin 
myös palkkapussissa.

Irja Kohonen
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Kenraali Heinrichs 
ja vartiomiehet
Erään kerran olin vartiomiestove-
rini kanssa päämaja-alueella me-
nossa vartiotupaan, kun toveri-
ni huomasi edellämme kävelevän 
kenraali Heinrichsin. Toverini sa-
noi minulle kuiskaten: ”Tehdään 
kenraalille kunniaa hänen selkän-
sä takana.” Niin teimme ja häm-
mästykseksemme kenraali kääntyi 
meihin päin ja vastasi kunniante-
koomme.

Ihmettelimme yhdessä, miten 
kenraali saattoi tietää, että teimme 
hänelle kunniaa, hänhän oli meihin 
selin?  Päädyimme ainoaan luon-
nolliseen selitykseen: kenraali oli 
nähnyt kunniantekomme palokun-
nantalon ikkunasta, joka oli toimi-
nut ikään kuin peilinä, ja siis näh-
nyt selkänsä takana tapahtuneen 
kunnianteon. Kunnioituksemme 
kenraali Heinrichsia kohtaan nou-
si tämän tapaamisen jälkeen mon-
ta pykälää.

Käsistään käteviä miehiä
Päämajan vartiotehtävien lomassa 
kaikilla miehillä oli sen verran va-
paata aikaa, että käsistään taitavat 
pyrkivät toteuttamaan suunnittele-
miaan puhdetöitä. Joukossamme 
oli eräs, joka aloitti viulun raken-
tamisen luottaen omaan muistiin-
sa. Näin viulun kun hän oli saanut 
sen valmiiksi ja meidän kaikki-
en oli myönnettävä hänen tehneen 
viulunsa mestarillisesti.

Toinen mies (Rautiainen) oli 
mestari veistämään puuhun ko-
risteita. Hän kertoi meille, että oli 
veistänyt Hitlerille lahjaksi korura-

sian, jonka koristeena olivat rasian 
kulmiin veistetyt taidokkaat ruusut. 
Hän oli saanut Hitleriltä vastalah-
jaksi taskukellon omistuskirjoituk-
sineen ja siitä hän oli hyvin ylpeä.

Päämajan vartiokomppania päät-
ti lahjoittaa Mannerheimille Rauti-
aisen veistämän korurasian marskin 
täyttäessä 75 vuotta. Korurasiaan 
pantiin pieni puukantinen adressi, 
jossa oli kaikkien vartiokomppani-
an miesten nimet. Mannerheimin 
museossa saa pyydettäessä nähtä-
väksi tuon adressin.
Teksti ja kuva: Rudolf Wikberg  

Palokunnantalon alaikkunan heijastuskuvasta kenraali Heinrichs näki poi-
kien kunnianteon.

 Emme ole 
 mongoleja

Suomalaisten omaleimaiset gee-
nit eivät ole peräisin mongoleil-
ta. Perintötekijämme ovat lä-
hellä eurooppalaisia, mutta 
kaukana saamelaisten geeneis-
tä, totesi prof. Reijo Norio maa-
nantaiesitelmässään �9.�0. Pe-
rintötekijöissämme voi olla jopa 

40 perintötautia, joista �-�0 vai-
kealaatuisia. Jos perintö on yk-
sinkertainen, on ihminen terve 
eikä edes tiedä tautiperimästään. 
Mutta jos geeniperintö on lähtöi-
sin sekä äidin että isän puolelta, 
perintö muuttuu taudiksi. 
   Muuttoliike, ensin karjalaiset, 
sitten maahanmuuttajat ovat se-
koittaneet perintötekijöitä, eikä se 
ole pahitteeksi, vakuutti prof. No-
rio.                                           - NI  
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Mitä tapahtui murhaajalle
Itävalta-Unkarin kruununperilli-
sen, arkkiherttua Frans Ferdinan-
din surmannut Gavrilo Princip rä-
jäytti Euroopan ensimmäiseen 
maailmansotaan, nelivuotiseen ve-
renvuodatukseen. Kaverien kanssa 
yritettiin muistella koulun historian 
opetuksesta, millaisen rangaistuk-
sen murhaaja sai. Joku oli muista-
vinaan, että hänet tuomittiin kuo-
lemaan, mutta emme olleet asiasta 
varmoja. Tietääkö toimitus, teloi-
tettiinko Princip?

Aimo

Aunuksen retkestä
Muistelen, että �9�9 suomalaiset 
vapaaehtoiset lähtivät Aunukseen 
tarkoituksenaan irrottaa Aunus 
Neuvostoliitosta ja liittää se Suo-
meen. Kuinkahan suuri tuo joukko 
oli ja kuka sitä johti?

Veikko

Gavrilo Principiä ei voitu tuomita 
kuolemaan, koska hän oli alle �0-
vuotias. Hänet tuomittiin �0 vuo-
den vankeusrangaistukseen ja lä-
hetettiin Theresienstadtiin, jossa 
hän tietojen mukaan kuoli keuhko-
kuumeeseen �8.4.�9�8.

Senaattorista
Minua ärsyttää, kun nykyisiä kan-
sanedustajia puhekielessä nimi-
tetään senaattoreiksi. Esimerkik-
si Mikko  Alataloa mainostetaan 
laulavaksi senaattoriksi. Minun 
mielestäni senaattorit ovat olleet 
nykyisen valtioneuvoston eli enti-
sen senaatin jäseniä. Vai mitä miel-
tä toimitus on asiasta?

Eino 

Oikeassa olet, Eino. Juuri näinhän 
asia on. Jos vanhaa nimitystä vielä 
halutaan käyttää, niin Matti Van-
hasta ja muita ministereitä voisi 
nimittää senaattoreiksi.

Enimmillään suomalaisia taisteli 
Aunuksessa 3 000 – 4 000 miestä. 
Retkeä johti Aarne Sihvo.

Ahvenanmaalaisista kysytään 
Ahvenanmaan miehet on Ahve-
nanmaan puolueettomuuden joh-
dosta vapautettu asevelvollisuu-
desta. Kaveri väitti, että sen sijaan 
Ahvenanmaan miehet joutuvat 
suorittamaan jotakin siviilipalve-
lukseen kuuluvaa työtä. Minä en 
ole sellaisesta koskaan kuullut ja 
siksi kysyn, onko kaverin tiedossa 
mitään perää.

Voitto

Ahvenanmaan miesten pitäisi ase-
velvollisuuden sijasta osallistua 
luotsi- ja majakkapalvelukseen, 
mutta he ovat olleet vapaita siitä-
kin.

Sodan kovat lait

Heikki Ylikangas: Romahtaako 
rintama? 336 sivua. Otava.

Kannaksen suurhyökkäyksen alet-
tua rintamakarkuruus paisui huo-
mattaviin mittoihin ja aiheutti so-
danjohdolle vakavan ongelman. 
Kesäkuun �0. päivänä �944 annet-
tiin käsky palauttaa karkurit kent-
täarmeijaan ja käyttää pakkokei-
nona asetta kieltäytyjiä vastaan, 
jos muu ei auttanut.

Emeritusprofessori Heikki Yli-
kankaan mukaan karkuruus ja pa-
koilu olivat jatkosodassa huomat-
tavasti merkittävämpi ilmiö kuin 
mitä tähän saakka on otaksuttu ja 
teloituksia ja karkurien ampumisia 
linjojen takana tapahtui melkoi-
sesti aikaisemmin arvioitua enem-
män.

Sotaväen rikoslaki vuodel-
ta �9�9 sääti hengenmenon vain 
toisen houkuttelemisesta karku-
riksi, ei karkuruudesta itsestään. 
5.7.�944 tuli voimaan lainmuu-
tos, jolla kuolemanrangaistuksen 
peittoaluetta laajennettiin. Sen pe-
rusteella tuomittiin tähänastisten 
tietojen mukaan kuolemaan 78 
karkuria, joista 46 teloitettiin. 

Heikki Ylikangas on tutkimuk-
sissaan päätynyt huomattavasti 
suurempaan määrään: �50 ammut-
tuun.   

Kovat otteet osaltaan tuottivat 
sen, minkä niiden odotettiinkin 
tuottavan. Rintamamiehet katsoi-
vat turvallisemmaksi pysyä linjoil-
la. 

Teloitettujen todellista määrää 
on Ylikankaan mukaan salattu. Hä-
nen  mielestään myös jatkosodan 
pimeitä puolia on syytä paljastaa. 

Ylikankaan kirja käsittelee 
myös kesän �944 sotatapahtumia 
ja Huhtiniemen problemaa. Faktaa 
Huhtiniemeen kesällä �944 hauda-
tuista ei ole löytynyt.

Niilo Ihamäki

Kirjallisuus
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Moni meistä on tavannut aikoi-
naan Urho Kekkosen, mutta 
kuinka moni on tavannut Per-
sian shaahin? Atte Matilainen on 
tavannut hänet ja satoja muita 
kuuluisuuksia, jotka me olemme 
nähneet vain lehtien valokuvissa. 
Aten ottamissa.
Hän aloitti valokuvaamisen hy-
vin varhain, mutta kehittyi sit-
temmin yhdeksi Suomen tun-
netuimmista ja parhaimmista 
kuvaajista, jonka nimi vilahteli 
lehtien palstoilla satoja kertoja 
vuodessa ja Aten yli 50-vuotisen 
uran aikana tuhansia kertoja. 
Atte ei itsekään muista ottami-
ensa kuvien määrää.

Seuraavassa hän kertoo mieleen 
jääneistä uransa huippukohdista. 
Atte on varannut mukaan kauniin 
vaimonsa Pirjon ikään kuin muis-
tin tueksi. Tämän haastattelun al-
kusanat lausuttiin yhteisellä ve-
teraanien kylpylämatkalla, jonka 
aikana allekirjoittaneellekin vas-
ta selvisi Atte Matilaisen mahtava 
ura, josta hän ei ollut vaatimatto-
mana miehenä koskaan maininnut 
sanallakaan, vaikka olin itsekse-
ni miettinyt, että nimi on hurjan 
tuttu. Olinhan nähnyt sen vuosi-
en mittaan satoja kertoja lehtiku-
vien yhteydessä. Sain suostutella 
pitkään ennen kuin Atte suostui tä-
hän haastatteluun. Monet muista-
vat Aten kohteliaan ja ystävällises-
ti hymyilevän olemuksen monilta 
veteraanimatkoilta.

Kun tiedustelen Atelta mie-
leen jääneiden muistojen määrää 
ja uran kohokohtia, hän sanoo: - 
Voi, niitä on paljon. Ei niitä kaik-
kia jaksa millään muistaa. Valtio-
vierailut, uusien suurlähettiläiden 
vastaanotot presidentin linnassa, 
Marskin ruumiin vastaanotto Mal-
min lentokentällä, kymmenet Lin-
nan juhlat, ensimmäiset Suurkisat, 
olympialaiset jne.

- Eräs varhaisia mieleen jääneitä 
työtehtäviä oli Heikki von Hert-
zenin ja Asuntosäätiön tilaama Ta-
piolan rakentamisen kuvaus lähes 

Atte Matilainen – 
kuuluisuuksien 
kuvaaja

ensimmäisistä räjäytyksistä alka-
en. Olen todellakin taltioinut fil-
mille miltei koko Tapiolan syn-
tymisen. Ja niitä kuvia julkaistiin 
tietysti lehdissäkin aika paljon, ei-
vät ne jääneet pelkästään Asunto-
säätiön arkistoihin, Atte kertoo.

- Suuritöisimpiä joskin myös ar-
vokkaimpia mieleen jääneitä työ-
tehtäviä olivat presidentin linnassa 
tapahtuneiden valtiovierailujen ja  
uusien suurlähettiläiden valtakirjo-
jen luovutusten kuvaukset. Kaikki 
meni valokuvaajankin osalta pro-
tokollan mukaan kuten yleensä 
kaikki muutkin tapahtumat pre-
sidentinlinnassa. Lisäksi kaikille 
valtiovieraille tehtiin noista kuva-
uksista komeat albumit muistoksi.

Albumit tehtiin myös ETYK:
iin vuonna �975 saapuneista val-
tioiden päämiehistä. Jokainen  ku-
vattiin ja kuvauksista tehdyt albu-
mit luovutettiin myöhemmin heille 

muistoksi.
- Olin Kekkosen kanssa vastassa 

jokaikistä ETYK:iin saapuvaa kor-
keaa vierasta, Atte kertoo. – Täällä 
kävi silloin 35:n valtion päämiehet 
ja kaikki maailman huiput. Siellä 
minä istuin lentokentän VIP-tilois-
sa Kekkosen kanssa vierekkäin ja 
odotimme koneessa saapuvaa vie-
rasta. Kerran Kekkonen tokaisikin 
minulle: ”Mitäs jos vaihdettaisiin 
paikkoja?”

Kyllä sekin olisi varmasti Atelta 
luonnistunut: arvovieraan vastaan-
otto, siksi usein hän oli uransa aika-
na ollut noissa kuvioissa mukana.

                               
HEDEn takahuoneesta se alkoi
Atte  aloitti uransa �4-vuotiaana 
juoksupoikana kuuluisan Oswald 
Hedenströmin valokuvaamossa. 
Aluksi hän kehitteli filmirullia ja 
teki muita aputöitä takahuoneessa, 
mutta sai siinä ohessa loistavaa op-
pia HEDEn ammattikuvaajilta. En-
nen pitkää hän pääsi sitten itsekin 
käyttämään kameraa, joka tuohon 
aikaan oli suuri laatikkokamera.

- Siitä oli pitkä matka viimeisis-
sä töissäni käyttämään Leicaan ny-
kyajan digi-kameroista puhumat-
takaan, Atte hymähtää.

- Mutta sitten alkoi sota, ja Atte 
joutui Korialle pioneerikoulutuk-
seen ja sen seurauksena  rintamal-
le, mm. Karhumäkeen, Poventsaan, 
Paateneeseen ja Maanselkään. 
Rauhantuloon asti hän pioneerina 
oli aina etujoukoissa. 

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tu-
hat sanaa. Presidentti Urho Kekko-
nen kuninkaallisine vieraineen

Porkkalan alueen palautuksen ruuhkaa Kirkkonummen tiellä.
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- �944,  kun rauha tuli, hän oli 
Värtsilässä.  Kotiuduttuaan hän pa-
lasi töihin HEDElle ja työskente-
li siellä aina vuoteen �95�, jolloin 
hän perusti oman liikkeen. Siitä al-
koivat mahtavat työn vuodet. Myö-
hemmin liiketoimintaan tuli mu-
kaan myös Pirjo-puoliso. 

- 50-luvulta on mieleen jäänyt 
Karairin ensimmäinen lento Es-
panjan Aurinkorannikolle. Ran-
ta oli silloin autio ja tyhjä. Vain 
kuuluisalla amerikkalaisella fil-
mitähdellä Ava Gardnerilla oli 
siellä huvila, ja maata sai tuolloin 
ostaa markalla neliön. Matkalla 
olivat mukana itse Karhumäen li-
säksi mm. Hotelli Tornin johta-
ja Jorma Soiro ja Tornin tiedot-
taja Sakari Lappi-Seppälä, Soiro 
halusi tutustua lähinnä espanja-
laiseen gastronomiaan. Pian tuon 
matkan jälkeen Tornissa avattiin-
kin Espanjalainen ravintola. 

Tuon matkan jälkeen Atte ku-
vasi mm. Finnairin avauslennot 
Hampuriin. Amsterdamiin, Düs-
seldorfiin etc. Hän kiersi Euroopan 
Balkania myöten ja kuvasi  näky-
miä eri lehdille. Suomen Kuva-
lehti, Viuhka, Hopeapeili, Seura ja 
monet muut sen ajan tunnetut leh-
det olivat Aten foorumeita, ja mel-
kein koko silloinen median kenttä 
oli Aten “työnantajana”. Hänel-
lä oli myös suuri joukko yritysasi-
akkaita, kuten VEHO, jo mainittu 
Finnair, Lääketehdas Orion, Tapi-
olan Asuntosäätiö ym.

Keskustelussa vilisee loppuma-
ton virta kuuluisuuksien nimiä: 
Josephine Baker, Gerard Ford, 

Kissinger, Tanskan, Alankomai-
den ja Englannin kuningattaret ja 
herttua Philip, Persian shaahi, jopa 
Ruotsin vanha kuningas Kustaa ja 
kaikki itäblokin mahtimiehet. En-
täs filmitähtien kavalkadi: Grego-
ry Peck, Marlon Brando, Wil-
liam Holden ja kaiken huippuna 
povikungatar Jayne Mansfield.

”Espanjan silloisen kruunun-
prinssin Juan Carlosin kanssa käy-
tiin Lapissa ja istuttiin vierekkäin 
koneessa. Koneet olivat silloin pie-
niä! Hiittisissä kalastettiin Tansa-
nian  presidentti Nyereren kanssa 
ja käytiin Urkin kalamajallakin.

- Kun ajattelen nyt jälkeenpäin 
pitkää uraani niin kyllä kai minä olin 
valokuvauksen sekatyömies, Atte 
naurahtaa. – Työtä oli paljon. Ja työ-
tä se todellakin oli, kuviot eivät juuri 
paljoakaan muuttuneet eikä se mil-
lään tavoin loistokasta ollut. 

Tiedustelen lopuksi Atelta, onko 
kuvajournalismi muuttunut hänen 
ajoistaan. Atte vastaa: - Eipä juu-
ri. Jos muutosta on tapahtunut, se 
löytyy tekniseltä puolelta. Tämän 
päivän tekniikalla kuvia muutel-
laan ihan eri tavalla kuin ennen 
vanhaan. Niitä suurennetaan, pie-
nennetään, pilkotaan ja rajataan 
niin että saattaa olla, ettei kuvaa-
ja tunne lehden sivulla julkaistua 
kuvaa lainkaan samaksi, jonka hän 
on nähnyt kameransa tähtäimessä.

Presidentti Kekkonen puolisoineen 
on asettunut Atte Matilaisen kuvat-
tavaksi Hollannin kuninkaallisten 
kanssa.

Kun vielä kerrotaan, että Atte va-
lokuvasi myös Kotimaa-lehteen ja 
kiersi Mikkelin piispan Martti Si-
mojoen kanssa kaikki kinkeritkin; 
oli mukana Loviisan ensimmäi-
sen atomivoimalan vihkiäisissä; 
kuvasi arkkiatri Arvo Ylpön �00-
vuotisjuhlat; kiersi sen ajan taide-
näyttelyt ja kuvasi oman aikan-
sa kuvanveistäjät ja taidemaalarit 
sekä urheilijat Paavo Nurmes-
ta Emil Zatopekiin, niin voita-
neen päätellä, ettei viime vuosisa-
dan loppupuoliskolla maassamme 
käynyt ainoaakaan kuuluisuutta, 
jota Atte ei olisi kamerallaan täh-
täillyt. Siis Atte Matilainen. Kuu-
luisuus itsekin.

Teksti    ANJA KATAVISTO
Kuvat   ATTE MATILAINEN

ETYKin vierailla on hauskaa Kek-
kosen seurassa. Vasemmalla Ame-
rikan yhdysvaltojen presidentti Ge-
rard Ford.
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Keskustelua epätasa-arvoisesta 
verotuksesta eduskuntavaalien 
aikana ja niiden jälkeen 2007 

Eduskuntavaalien �007 aikana Hel-
singin Metalli 5 pyysi minua mu-
kaan tilaisuuteen, jossa oli myös 
kansanedustaja Rakel Hiltunen. 
Heti tilaisuuden alussa jaoin mo-
nisteen, jossa oli esimerkkejä epä-
tasa-arvoisesta verotuksesta pal-
kansaajien ja eläkeläisten kesken 
Helsingissä. Hiltunen joutui kuin 
pienoiseen shokkiin. Hetken ku-
luttua hän pyysi anteeksi, että hä-
nen pitää poistua. Yleisö oli hyvin 
hämmästynyt. Syntyi kiivas kes-
kustelu kysymyksin, eikö kansan-
edustaja todellakaan ollut tietoinen 
verotuksen eriarvoisuudesta. Run-
saan viikon kuluttua valtiovarain-
ministeri Heinäluoma uutisoi, että 
eläkeläisten veronpidätysprosen-
tit saatetaan samalle tasolle kuin 
palkansaajilla. Myös pääminis-
teri Vanhanen  vähän myöhem-
min ilmoitti, että näin tulee tapah-
tumaan. Kuitenkin jo viikolla �0 
Vanhanen kiirehti ilmoittamaan, 
ettei näitä lupauksia voida täyttää, 
jos tuponeuvottelut eivät toteudu 
hallituksen kaavailujen mukaises-
ti. Ja sitten eduskunnan täysistun-
nossa ��.5.�007 valtiovarainmi-
nisteri Jyrki Katainen ilmoitti, 
että verotaulukoiden tarkistuk-
set siirretään vaalikauden loppu-
puolelle. Viimeisimpänä lupauk-
senaan Katainen ilmoitti, että 
veronpidätysprosenttitaulukot yh-
denmukaistetaan palkansaajien ja 

Palkka- ja eläketulon verotuksen 
yhdenmukaistaminen

eläkeläisten kesken vuosiansiotu-
loluokissa �3 000–3� 000 euroa.

Oppositiopuolueet ovat kiivaas-
ti syytelleet hallituspuolueita elä-
keläisten eriarvoisen verotuksen 
vuoksi. Totuushan kuitenkin on 
se, että kaikilla puolueilla on ollut 
mahdollisuus puuttua tähän epä-
tasa-arvoiseen verotukseen, joka 
luotiin sinivihreän Aho–Viinasen 
hallituksen esityksestä vuodesta 
�993 lukien.

Ote sinivihreän 
hallituksen tiedotteesta 
224/2007/30.8.2007:
”Eläkeläisten verotus palkkatulon 
tasalle
Eläkeläisten verotusta uudistetaan 
oikeudenmukaisuuden lisäämi-
seksi. Uudistuksen jälkeen eläk-
keensaajien ei tarvitse missään tu-
loluokassa maksaa palkansaajia 
suurempaa verotusta.
Osalla eläkkeensaajista eläketulon 
verotus on ollut kireämpää kuin 
palkkatulon verotus. Uudistus ke-
ventää näiltä eläkkeensaajilta ve-
rotusta jopa usealla sadalla eurolla 
vuodessa. Ero poistetaan korot-
tamalla valtioverotuksen eläketu-
lovähennystä. Tämän arvioidaan 
vähentävän verotuottoa noin �00 
miljoonaa euroa.”

Lisävaatimuspalkansaajien 
ja eläkeläisten eriarvoisen ve-
rotuksen poistamisen 
loppuun saattamisessa
Eläkeläisten epätasa-arvoinen ve-
rotus palkansaajiin nähden on ol-

lut voimassa Aho-Viinasen halli-
tuskaudelta vuodesta �993 lähtien.

Verotuksen eriarvoisuuden kor-
jaamista koskevissa viimeaikaisis-
sa keskusteluissa ei mikään taho ole 
tuonut esille sitä, että verotuksen 
yhdenmukaistaminen korjattaisiin 
taannehtivasti. Tämä toimenpide 
on johdonmukainen lisävaatimus, 
koska perustuslakimme yhdenver-
taisuuspykälän (perustuslakimme 
vanhan tekstin 5§ ja uuden tekstin 
6§) ja Euroopan unionin perusoi-
keuskirjan syrjintäkielto-artiklan 
(��.artikla) vastainen vakava rik-
komus on tapahtunut, minkä rikko-
muksen itse valtiovalta on nyt vii-
meinkin myöntänyt tapahtuneen.

Rikkomuksen korjaamisesta 
Euroopan perusoikeuskirjan ”�7. 
artikla Omistusoikeus” todetaan:

”Keneltäkään ei saa riistää hä-
nen omaisuuttaan paitsi yleisen 
edun sitä vaatiessa laissa sääde-
tyissä tapauksissa ja laissa säädet-
tyjen ehtojen mukaisesti ja siten, 
että hänelle suoritetaan kohtuul-
lisessa ajassa oikeudenmukainen 
korvaus omaisuuden menetykses-
tä kohtuullisessa ajassa.” Kohtuul-
linen odotusaika on jo varmasti to-
teutunut.

Esko Posti
Espoo

Veteraani on nostanut rahaa 
omalta tililtään ja joutunut 
maksamaan siitä palvelumaksua 
pankille. Palveluneuvoja Merja 
Vuori Sampo-pankista, pitääkö 
todellakin omien rahojen saami-
sesta maksaa?

- Se riippuu tilimuodosta. Sääs-
tötililtä saa maksutta nostaa kak-
si kertaa kuukaudessa, sen jälkeen 
menee palvelumaksua. Jos nos-
taa esimerkiksi viisi kertaa, menee 
palvelumaksua kolme euroa. Käyt-
tötililtä nostosta ei maksua mene, 
mutta tämän tilimuodon kuukausi-
maksu on �,90 e.

Minkä neuvon annat 
veteraanillemme?
- Hänen pitäisi seuraavalla asioin-
tikäynnillä neuvotella virkailijan 
kanssa tilimuodon mahdollises-
ta muuttamisesta. Silloin selviää, 
onko järkevää muuttaa säästötili 
käyttötiliksi.

Niilo Ihamäki

Pikapuhelu
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Markkinamuistoja

”Talvella Talikkalan markkinoilla 
ja kesällä Tampereella heilani soit-
teli saksanpolkkaa elämäni kan-
teleella.” Muun muassa tuollaista 
laulua laulettiin piirileikkiä tans-
sittaessa �9�0-luvun alkupuolel-
la, mihin aikaan nämä muistikuva-
ni liittyvät.

Paikannimi Talikkala tuo mo-
nelle mieleen Viipurin Talikka-
lan mäen, mutta ei siellä koskaan 
ollut markkinoita, vaan Viipurin 
markkinat olivat itse kaupungissa. 
Markkinoiden Talikkala oli Ant-
rean kunnassa. Tämä kylä sijaitsi 
Vuoksen rannalla kirkonkylän ja 
Antrean asemanseudun  puolivä-
lissä. Kylän keskeinen hiekkakan-
gas sopi mainiosti  markkinapai-
kaksi. Markkinat olivat kahdesti 
vuodessa, touko- ja syyskuun al-
kupuolella eivätkä siis talvella, ku-
ten laulussa sanotaan.

Talikkalan markkinat olivat pää-
asiassa hevosten, karjan ja muiden 
kotieläinten myynti- ja ostopaikka, 
mutta niitä täydensivät monenlai-
set myyntikojut ja pöydät. Tarjolla 
oli erilaista vaatetavaraa, jalkinei-
ta, astioita ja muita keittiötarvik-
keita, kirjoja, papereita ja kirjoi-
tusvälineitä. Viimeksi mainitulla 
pöydällä oli myytävänä myös puu-
kehyksisiä  kivitauluja ja ”riffeli-
kyniä”, välineitä, joilla tämänkin  
kirjoittaja on kirjoitus- ja laskutai-
toa kiertokoulussa  opetellut.

Helppo-Heikki myi ja  
nauratti
Erikoista ohjelmaa markkinaväel-
le tarjosi ”Helppo-Heikki” myyn-
tipöytänsä ääressä. Hän otti  jonkin 
esineen tai erän jotakin tavaraa ja 
ilmoitti sen hinnan. Kukaan ei os-
tanut esitettyä mainitulla hinnalla 
ja Helppo-Heikki lisäili siihen kyl-
kiäisiä, kunnes joku osti erän. Aina 
ei ostajaa ilmaantunut, silloin hän 
vaihtoi tavaran toiseksi ja aloit-
ti tarjouksensa alusta. Esittelyyn 
liittyi aina pieniä juttuja ja pilo-
ja, mitkä naurattivat kuuntelemaan 
tullutta markkinaväkeä. Helppo-
Heikki piti välillä taukoa. Silloin 
häntä kuunnellut yleisö siirtyi kat-

somaan toista huvittajaa, sirkuksen 
pelleä, joka sirkusteltan ulkopuo-
lella houkutteli ihmisiä tulemaan 
sirkukseen tehden erilaisia temp-
puja ja puhellen hauskoja juttuja.

Ennen markkinoilta lähtöä oli 
käytävä ostamassa kotiin tuliai-
siksi Viipurin rinkeli ja ”paraskia” 
(Sortavalan rinkeliä = vesirinke-
liä).

Itse kävin Talikkalan markki-
noilla kahdesti nimenomaan syys-
markkinoilla. �9�3 vein kaksi 
vuotta vanhemman veljeni Arvon 
kanssa markkinoille yhden leh-
mistämme. Läävämme (navetta) 
oli pieni, siinä oli tilaa vain kol-
melle täysikasvuiselle lehmälle. 
Parhaan lypsylehmän vasikasta oli 
kasvatettu uusi lypsettävä ja huo-
nolypsyisin oli myytävä pois. Äi-
timme meni markkinoille hevo-
sella teitä myöten, me veljekset 
lehmän kanssa oikopolkuja käyttä-
en metsien läpi. Toinen meistä ta-
lutti pääpuolesta, toinen ajoi takaa 
vitsan avulla. Lehmä ei millään 
tahtonut lähteä pois tutulta laidun-
alueelta. Toinen vaikea paikka oli 
lehmän saaminen  Vuoksen yli vie-
vään lauttaan (lossi). Selvittiinpä 
näistä vaikeuksista markkinoille, 
missä lehmä myytiin. Kotiin pääs-
tiin hevoskyydillä. Me pojat edus-
timme talon miesväkeä, isämme 
oli kuollut �9�5. Vanhin veljeksis-
tä Toivo oli jo oppikoulun lukio-
luokilla, joten hänen opintojaan ei 
häiritty markkinoiden vuoksi kou-
lusta poissaololla. Me nuoremmat 
keskikoulua käyvät olimme mark-
kinapäivän poissa koulusta.

Hevosta vaihtamassa
Toisen kerran olin Talikkalan 
markkinoilla �9�5 hevosta vaih-
tamassa naapurin isännän avusta-
mana. Oli päätetty vaihtaa jo iä-
käs hevosemme nuorempaan ja 
juoksuhaluisempaan. Markkinoil-
le meno tuli minun tehtäväkseni, 
sillä Toivo oli parhaillaan sotavä-
essä ja Arvo lukioluokilla koulus-
sa. Minä keskikoululaisena olin 
päivän poissa koulusta.

Markkinoilla neuvoteltiin mo-
nen kanssa hevosen vaihdosta, 
suoritettiin koeajoja lähialueen 
hiekkateillä, kehuttiin omaa ja vä-
häteltiin vaihtotarjokasta. Näin 
löytyi nuorehko vaihtoehdokas, 
jonka ikä varmistettiin hevosen 
hampaista niitä tarkastamalla. To-
sin tuo vaihtohevonen oli laihahko, 
mutta arvelin voivani lihottaa sen, 
sillä olimme saaneet melko run-
saan kaurasadon, mistä riittäisi tar-
peeksi hevosellekin. Kaupanteossa 
ei käytetty ollenkaan rahaa, vaan 
hevoset vaihdettiin. Asiaan kuulu-
vat  ”kauppalitkat” (viinaryyppy) 
hoiteli puolestani naapurin isän-
tä. Hän jäi  markkinoille, minä aje-
lin juoksuhaluisella hevosella ko-
tiin. En tiedä lihoiko tuo laihahko 
hevonen, sillä maatilamme myy-
tiin saman vuoden lopulla hevosi-
neen ja karjoineen Väinö Kuikal-
le. Perheemme muutti Helsingin 
maalaiskuntaan (nykyisin Vantaa). 
Siitä lähtien olen asunut Helsingin 
tienoilla. Uljas Marttinen

Marttisen veljekset hevosineen. Ul-
jas hevosen selässä.
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TOIMINTAKALENTERI

Joulukuu 2007 – helmikuu 2008

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 12-13 ja 
perjantaisin  klo 14-15 (Väinö Rantio). Tapiolan ur-
heiluhalli (Urheilupuistontie �) keskiviikkoisin klo 
10-11. Leppävaaran liikuntahalli Veräjävahdintie 8 B 
tiistaisin ja torstaisin klo 10-11 (Aimo Virkki).  Ta-
piolan palvelukeskus (TPK) tiistaisin ja torstaisin 
klo 9.30-11. Lentopalloa Tapiolan urheiluhalli maa-
nantaisin ja perjantaisin klo 10.30-12 (Pertti Sirén). 
Ilma-aseammunta Tuulimäen liikuntatilat (TUU) 
maanantaisin klo 13-14 ja torstaisin 10.30-13 (Väi-
nö Rantio). Kuntoliikuntajaoston erikoistapahtu-
mista Länsiväylässä. Toimintaryhmät kokoontuvat 
koko vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta. 

Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
ELES Espoonlahden eläkkeensaajat, ET Eteläinen 
toimintajaosto, HA Hallitus, HE Hengellinen jaosto, 
KA Kalakerho, KI Kirkkonummenjaosto, KJ Kult-
tuurijaosto, KR Kuoro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE 
Lehtijaosto, NA Naisjaosto, PKT Perinteensiirron 
kouluryhmä, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaalijaosto, 
SY Soitinyhtye, TU Tukineuvosto, VJ Valistusjaos-
to, EKK Espoon kulttuurikeskus, HHT Haukilahden 
Haukitalo, SPT Soukan palvelutalo, TPK Tapiolan 
palvelukeskus, TUU Tuulimäen väestönsuoja, UKV 
Ukonvaajan toimitila.

JOULUKUU
Ma  3.12.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. Esitel-

mien aiheet: kts. erillinen ilmoitus lehdestä. VJ

To  6.12.
9.00 Lipunnosto Espoon kulttuurikeskuksen edessä.
10.00 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Espoon 

tuomiokirkossa. Seppeleen lasku sankarihau-
doille, minkä jälkeen juhla ja kirkkokahvit 
seurakuntatalossa. HE, KR

11.30 Itsenäisyyspäivän juhla Kirkkonummella. Sep-
peleen lasku sankariristille. KI

15.00 Itsenäisyyspäivän juhla LänsiAuto Areenalla. 
Kts. erillinen ilmoitus.

 
Ma 10.12.
14.00 Naisjaoston pikkujoulujuhla TPK:ssa. NA

Ti  11.12.
14.00 Joulujuhla hotelli Lepolammissa. PT

Ma 31.12.
Espoon Sotaveteraanilehden �/�008 aineiston 
viimeinen jättöpäivä. LE

TAMMIKUU
Su  6.1.
11.00 Loppiaisen perinteinen hiihto-/kuntokävelyta-

pahtuma Leppävaaran urheilupuistossa. KU

Ti  8.1.
13.00 Veteraanitapaaminen Kirkkonummen seura-

kuntatalolla. KI

Ke  9.1.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Nostalgiset-yhtye. ET

Pe 11.1.
15.45 Kuoron harjoitukset alkavat TPK:ssa. 
 Uudet jäsenet tervetulleita. KR

Ma 14.1.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta TPK:ssa. Fysioterapeutti. NA

Ke 16.1.
14.00 Tanssit SPT:ssa. ET

Ma 21.1.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Mikkelin kanpunginteatterin vierailu
EKK:n Louhisalissa 

torstaina 6.3.�008 kello �9.00
MYRSKYLUODON MAIJA

Varaukset: Terttu Puhakka 4�� 8693
Lotta Riisalo  4�� 8948

Kulttuurijaosto 

Helsingin kaupunginteatterissa 
torstaina 3�.�.�008 kello �9.00

AURINKO JA MINÄ
Kyllikki Forssell ja Santeri Kinnunen

Kuljetus
Varaukset: Terttu Puhakka 4�� 8693

Lotta Riisalo 4�� 8948
Kulttuurijaosto
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Ti  22.1.
9.00 Pilkkikisa. Pakkasraja -�0 astetta. Lähtö Suo-

menojan K-raudan edestä. KA

Ke 23.1.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. ET, SY

Ma 28.1.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta TPK:ssa. Askartelua. NA

Ti 29.1.
9.00 Pilkkikisa. Lähtö Suomenojan K-raudan edes-

tä. KU

Ke 30.1.
19.00 Tukineuvoston konsertti Tapiolasalissa. EKK. 

Kts. erillinen ilmoitus. TU 

HELMIKUU
Ma  4.2.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Ke.  6.2.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Nostalgiset-yhtye. ET

Ma 11.2.
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ
15.30 Naisjaoston sisarilta TPK:ssa. Tuolijumppaa. NA

Ti 12.2.
9.00 Pilkkikisa. Lähtö Suomenojan K-raudan edes-

tä. KU

Ke 13.2.
14.00 Tanssit SPT:ssa. ET

Viikko 8
Espoon Sotaveteraanilehti �/�008 ilmestyy. LE

Ma 18.2.
13.00 Kirkkonummen veteraanitapaaminen ja jaos-

ton �6-vuotisjuhla. Paikka avoin. KI
14.00 Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

Ti 19.2.
9.00 Pilkkikisa. Lähtö Suomenojan K-raudan edes-

tä. KU

Ke 20.2.
14.00 Tanssit EKK:ssa. Soitinyhtye. ET, SY

Maanantaiesitelmät keväällä 2008
Valistusjaoston esitelmätilaisuudet Tapiolan palvelu-
keskuksessa, Itätuulenkuja 4, maanantaisin klo 14. 

14.01. Toimittaja Olli Kivinen
 Suomen tulevaisuuden näkymät nykytilan-

teessa
21.01.   Professori Leena Palotie
 Geenit tautiemme takana. Suomalaisten eri-

tyiset geenit.
28.01. Eversti Juha Pyykönen
 Suomen ja EU:n ulko-ja turvallisuuspoli-

tiikka
04.02.  Ylijohtaja Taisto Turunen
 Suomen energiapolitiikka
11.02. Professori Henry Troupp
 Neurokirurgia Suomessa �900 luvulla. 
 Per aspera ad astra
18.02. Kommodori Veijo Taipalus
 Rannikon puolustaminen tänään
25.02. Rikoskomisario Hannu Hännikäinen
 Ajankohtaista Afganistanista tänään
03.03. Professori Heikki Vapaatalo
 Ikäihmiset ja lääkkeet
10.03. Professori, fil. tri. Aki-Mauri Huhtinen
 Informaatiosodankäynti ja yhteiskunta
17.03. Professori Krister Höckerstedt
 Elinsiirrot                 
07.04. Päätoimittaja Paavo Korhonen 
 Miten suhtaudut, kun kaikki näyttää muut-

tuvan?
14.04. Tarkentuu myöhemmin  
21.04.  Sisätautien erikoislääkäri Unto A.Vainio
             Ikääntyvän ihmisen nivelongelmat

VARATTU 

FYSIOTERAPIA 
ANN-BRITT RAJALA

Espoonlahdenkuja 4
Espoonlahden uimahalli

02320 Espoo
puh. (09) 802 2083

SISUSTO OY LEHTOKARI
ollaksentie 9
02940 Espoo

puh. 0400-353957
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TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Palveleva apteekki

Tapiolan ydinkeskustassa
Nyt täysin uudistettu sisäänkäynti 

sähköovilla
Tervetuloa!

Länsituulentie 6, puh. 439 15222

Tapiola, Kaupinkalliontie �0, 0��00 Espoo
puh. 09-8�6 505�, lipunmyynti 09-8�6 57�34

www.espoo.fi/kulttuurikeskus

Rauhallista Joulua 
ja 

menestystä vuodelle 2008

toivottaa
hydrauliikan ammattilainen

www.hymat.fi


