
1

ESPOON SOTAVETERAANI

4/2013

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Tapiolan palvelukeskuksessa 25.11.2013

K U V A :  M A T T I  K A L T O K A R I



2

HALLITUS  2013

Eino Luostarinen, puheenjohtaja
 455 4535, 050 590 4135
Kaskenkaatajant. 9 C 17, 02100 Espoo

Yrjö Viitasaari, 1. varapuheenjohtaja
  452 4662 tai 0400 706 770 
Suvikummuntie 20 B, 02120 Espoo

Irma Ruuskanen-Sere, 2. varapuheenjohtaja
 884 0075, 050 5250103
Rauhalanpuisto 10 A 13, 02230 Espoo

Pirkko Arminen 46 3707
Iltaruskontie 3 C 16, 02120 Espoo

Hannu Pohjanpalo 0500 475 370
Sepontie 3 E 25, 02130 Espoo

Olli Ollila                       2962 093
Bronrinne 3 as. 18, 02480 Kirkkonummi

Hannu Särkiö 813 7331
Alakartanontie 15 D 21,  02360 Espoo

Leo Tonttila  461 584, 041 461 5584
Kontiontie 3 A 8, 02110 Espoo

Sylvi Virtanen 801 1262
Maininkitie 21 A 12, 02320 Espoo 

Eero-Juhani Juhola,  802 6501
hallituksen sihteeri
Merivirta 13 C 22, 02320 Espoo

ESPOON
SOTAVETERAANIT ry

Perustettu 1959
Jäseniä 1084
naisjaostossa 165 jäsentä

Toimisto ja postiosoite:
Ukonvaaja 4
02130 Espoo

Toimistonhoitaja Liisa Nyfors
Toimistosihteeri Kirsti Ilveskero

Osoitteenmuutokset tehdään toimistoon

Toimisto avoinna
Ma–To klo 9.00–16.30
Pe klo 9–15.00
Puh./faksi 452 5721
Puheluihin vastaamme klo 9.00–12.00

Sähköposti: 
espoon.sotaveteraanit@luukku.com
Kotisivut: 
www.espoonsotaveteraanit.fi

Korsu, Tapiola
Menninkäisentie 2
02110 Espoo

TOIMIHENKILÖT 2013

Eero-Juhani Juhola, toiminnanjohtaja 802 6501
Merivirta 13 C 22, 02320 Espoo

Marja Nurmisalo. taloudenhoitaja  522 551
Kruununkuja 5 A, 02180 Espoo

Leo Tonttila, jäsensihteeri 461 584
Kontiontie 3 A 8, 02110 Espoo

Juhani Manner, (lippuvastaava)  050 531 8945

Väinö Rantio, Korsun isäntä  050 573 7833 

TOIMINNANTARKASTAJAT
Maija Kaukoranta 412 8388
Toppelundintie 3 A 10, 02170 Espoo

Arnold Stubin 050 060 2139
Koukkuniementie 17 M, 02230 Espoo

TUKINEUVOSTO 
pj Juha Kurkinen 0400 469 484
si Harri Ala-Kulju 884 5004

 

        

VALIOKUNNAT JA JAOSTOT

Puheenjohtaja (pj), sihteeri (si) ja
rahastonhoitajat (rh), tiedottaja (ti))

Vaalivaliokunta: pj Pekka Tuomisto 884 3224
si Eero-Juhani Juhola 802 6501 

Työvaliokunta: pj Eino Luostarinen 455 4535
si Eero-Juhani Juhola 802 6501
Yrjo Viitasaari 452 4662
Irma Ruuskanen-Sere 884 0075

Huomionosoitusjaosto (HJ):
Hannu Pohjanpalo 0500 475 370

Perinteensiirron kouluryhmä (PK):
pj Pekka Kontu 050 379 1061 
si Eero-Juhani Juhola 802 6501

Espoon yhteinen hengellinen toimikunta
(EHT):
pj Martti Toivanen 040 531 1015

Kirkkonummen jaosto (KI):
pj si Raimo Elonsalo  296 3725
ti  Jorma Hakala  298 8302
rh Jussi Luutonen  298 8506

Kulttuurijaosto (KJ):
pj Raimo Riikonen 809 2603
si Eeva Kalin  040 756 8219

Kuntoliikuntajaosto (KU):
pj Aulis Lintunen 803 1210
si  Irja Kosonen 050 501 3625
rh Pertti Sirén 044 030 3142

Lehtijaosto (LE): pj Niilo Ihamäki
040 518 2193
si Hilkka Tamminen 050 527 0651
toim.siht. Kirsti Ilveskero 050 331  4774

Naisjaosto (NA): pj Sylvi Virtanen 801 1262
si Rauni Salo  0500 447 739
rh  Maj-Lis Mustonen 46 3521

Pohjoinen toimintajaosto (PT):
pj Vilho Åkerlund 09 863 8442 tai 050 3030 712
vpj, si Kari Närhi 040 419 1983 tai 09 599 830
ra Eino Grönlund 050 355 3429

Seppelejaosto (SE): pj Stig Roudasmaa
462 682, 040 543 5567

Soitinyhtye (SY): pj Eino Luostarinen
455 4535, 050 590 4135
si, rh Aulis Javela 541 8170

Sosiaalijaosto (SO):
pj Paavo Salo  050 555 9071
si Irma Ruuskanen-Sere 884 0075
kuntoutussihteeri Pertti Sirén 044 030 3142
rh Helena Luukkonen 050 593 3751 tai 884 5943

Veljesaputili Nordea-Tapiola  
FI57 1112 3000 3189 12

Sotaveteraanikuoro (KR):
pj Lauri Lehtonen 0400 542 527
kuoronj. Kai Vahtola 040 771 9394
kuoron varaj Pekka Kontu 050 379 1061
toimintasihteeri Pertti Kosonen 040 716 3693
isäntä, lipunkantaja,vpj Matti Mäkeläinen
040 549 0562
rh Irja Kosonen 050 501 3625

Valistusjaosto (VJ): 
pj Eero Akaan-Penttilä 050 511 3016 
vpj Eva-Christina Mäkeläinen 
484 714 tai 040 519 4546 
si Martti Nurmisalo 522 551 tai 040 716 9744 
 
Oikeusneuvonta: Pentti Lehtola 684 8320

Espoon Sotaveteraanien hallinnon tilinumero:
Nordea-Tapiola FI03 1112 3000 2453 88

ESPOON
SOTAVETERAANI

ESPOON SOTAVETERAANIT  ry:n
JÄSENLEHTI ISSN 0786−1540

Julkaisija
Espoon Sotaveteraanit ry

Toimitus
Päätoimittaja Niilo Ihamäki 040 518 2193
Toimitussihteeri Kirsti Ilveskero 050 331 4774
Kuvasihteeri Matti Kaltokari 040 522 2872

Toimitusneuvosto
Marjatta Konttinen
Helena Luukkonen
Martti Nurmisalo
Veijo Pimiä
Hilkka Tamminen
Martti Toivanen

Ilmoitushankinta
Media-ammattilainen Adspace Oy
Veli Matti Wilska, puh. 040 735 7531

Kirjapaino
Multiprint Oy, Vantaa 2013
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Veikko K. Puhakka kir-
joitti lehtemme viime nu-
merossa talvisodan pat-
sashankkeesta. Hänen 
mielestään muistomer-
kiksi olisi saatava lumi-
pukuinen sotilas eikä 
”sellaista tekelettä, josta 
pitää kysellä, mikä se on”.

Liitimme täällä toi-
mituksessa jutun kuvi-
tukseksi Matti Kaltoka-
rin Hesperian puistossa 
kuvaamat entisten pre-
sidenttien patsaat. Ne eivät ole 
näköistaidetta, eivät Relanderia ja 
Rytiä henkilöinä esittäviä, kuten 
eduskuntatalon edessä olevat Ståhl-
bergin ja Svinhufvudin patsaat. 
Hieman sivummalle sijoitetusta 
Kallion patsaastakaan ei tarvitse 
kysellä ”mikä se on”.

UKK:n patsaastakaan ei heti 
huomaa, mitä se ”esittää”.

Näköistaidetta eivät ole J.K. Paa-
sikiven ja Alli Paasikiven patsaat-
kaan. Tosin Helsingin Sanomien 
piirtäjä Kari kerran pani patsaita 
töllistelevän miehen tuumaavan 
kaverilleen, että ”Juho Kusti on 
näköisensä, mutta Alli on lihonut”.

Yleensä patsaat – myös näköis-
patsaat – ovat aikanaan aiheutta-
neet ankaraa kritiikkiä. On puol-
lettu ja vastustettu näköispatsaita 
ja sama keskustelu on käyty abst-
raktisista teoksista. Heikki Kontti-
sen Tapiolassa keskeiselle paikalle 
aiottu Morsian -patsas piti ”liian 
näköisenä” piilottaa rehevän pen-
saan suojaan. Marjatta Konttista 
huvittaa vieläkin, kun hän muis-
taa, kuinka sulhaselle vaadittiin 
housuja  jalkaan. ”Eihän Heikki 
sellaiseen suostunut”.

Kun toimituksessa tuli puhetta 
Hesperian puiston patsaista, esitin 
oman tulkintani Rytin patsaasta. 
Kerroin teoksen kuvaavan Rytin 
elämänkaarta.

Ensin nouseva palkki kertoo 

hänen ilmiömäisen nopeasta nou-
sustaan vallan huipulle. Seuraava 
palkki kuvaa luopumista. Näky-
mätön osio muistuttaa Rytin hil-
jaisia vuosia ja viimeinen nouseva 
palkki Rytin arvostuksesta. Kolle-
gat myönsivät, että voihan patsaan 
noinkin tulkita.

Kerroin myös että olen nähnyt 
Huittisten keskustassa Rytin näköis-
patsaan.

Sitä katsellessa ei tarvitse miet-
tiä, mitä se esittää. 

Taidehistorioitsija Hanna-Mari 
Nieminen antaa hyvän neuvon tai-
deteosten katseluun: ”Paras apuväli-
ne on avoin ja vastaanottava mieli”.
Niilo Ihamäki
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Kun tämä on lehtemme viimei-
nen numero, kiitän kaikkia leh-
den hyväksi toimineita; 
kirjoittajia, toimituskunnan jä-
seniä ja kirjapaino Multiprintin 
väkeä hyvästä yhteistyöstä.    
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Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

Yhdistyksessämme on tapahtumas-
sa monia merkittäviä asioita, jotka 
on pakko hoitaa nyt.

Yhdistys on toiminut reilut vii-
sikymmentä vuotta. Tuona aikana 
on tehty monenlaista työtä jäsen-
temme hyväksi. Nyt on koittanut 
aika, jolloin toimintaa on supis-
tettava hyvin voimakkaasti. Syitä 
on monia:

Väki vanhenee, toimijoista on 
puute, osallistujia eri tilaisuuksiin 
on vähän, esim. pikkujoulujuh-
laan ei meinannut ilmoittautua 
tarpeeksi osallistujia. Neuvoteltu 
hinta tiettyyn osallistujamäärään 
ei täyttynyt läheskään, mutta 
juhlapaikka suostui pienempään 
lukuun, kun kysymyksessä oli so-
taveteraaniyhteisö.

Rahoitus asettaa lujasti esteitä 
toiminnan pitämiseksi nykylaajui-
sena. Rahat ovat tosi vähissä, joten 
joudumme lopettamaan oman leh-
den julkaisemisen.

Tämä on näillä näkymin vii-
meinen lehtemme. Hallitus neu-
vottelee mahdollisuudesta jul-
kaisuyhteistyöstä piirin julkaisun 
kanssa.

Ehkä voimme tulevaisuudessa 
julkaista kerran vuodessa esim. 
jouluaiheisen lehden, jos rahaa 
saadaan jostakin. Etsimme tar-
mokkaasti edelleenkin kustanta-
jaa meidän erinomaisesti toimite-
tulle julkaisullemme. Kun ja jos 
löydämme rahoittajan, niin saam-
me edelleen lukea korkeatasoista 
lehteä.
Olen tällä palstalla kertonut aikai-
semminkin heikosta taloustilan-
teesta ja kysellyt jäsenistöltä apu-
keinoja tilanteen korjaamiseksi, 

mutta yhtään vastausta ei ole tullut. 
Hallitus on käyttänyt lukuisia kei-
noja yrittäessään parantaa yhdistyk-
sen taloustilannetta. Toki hallitus 
työskentelee edelleenkin hartiavoi-
min löytääkseen hyviä ratkaisuja. 
Toiminta jatkuu mahdollisuuksien 
mukaan vielä muutaman vuoden.
Paikoitusasiaa; 
Kaupunki ulkoisti paikoitusvalvon-
nan ja nykyinen kaupungin antama 
lupa oikeuttaa ilmaiseen paikoituk-
seen vain Jorvin sairaalan alueella. 
Kenelle kaupunki on siirtänyt val-
vontaoikeudet, ei ole meidän tiedos-
sa. Olemme kyselleet, mutta tietoa 
ei tipu.

Omin neuvoin olemme saaneet 
yhteyttä Tapiolan Paikoitus oy:n 
ja Q-parkkiin. Tapiolan Paikoitus 
hyväksyy kaupungin antaman voi-
massaolevan lupalapun. 

Q-parkin lupa täytyy käydä ha-
kemassa Stockmannilta. Sieltä saa 
luvan kolmen tunnin ilmaiseen 
paikoitukseen. Tässä hallituksen 
merkittävät suoritteet.

Vielä tulevasta toiminnastamme. 
Joudumme supistamaan useita toi-
mintoja, mm. ”korsun” tiloista luo-
vutaan, näin säästetään vuokran 
maksamisessa. Lisäksi muitakin 
säästötoimintoja suoritetaan, jois-
ta tiedotetaan aikanaan. Yritäm-
me sitkeästi jatkaa hyvän yhdistyk-
semme toimintaa. Tulkaa rohkeasti 
mukaan niin pysytte ajan tasalla ja 
säästytte tietämättömyyden kalva-
valta tuskalta.

Toivotan jäsenistölle rauhallis-
ta joulua ja iloitaan itsenäisyydes-
tämme.

Eino Luostarinen

Joitakin vuosia sitten yhdistyksen 
hallitus laskeskeli, että olemassa 
olevilla rahavaroillaan yhdistys voi 
ja pyrkii jatkamaan toimintaansa 
aina vuoteen 2015 saakka. Asiaa 
on kuitenkin tarkkailtava joka vuo-
si. Nyt on tultu siihen tilanteeseen, 
että varat riittävät vain maalis-huh-
tikuulle 2014.

Tähän on vaikuttanut se, että 
yhdistyksen toiminnalle välttä-
mättömän hallinnon menot ovat 
kasvaneet esimerkiksi kohonneiden 
vuokrien, välttämättömien konei-
den hankinnan, huollon ja korja-
usten takia suuremmiksi kuin on 
osattu ennalta arvioida. 

Jotta toimintaa voitaisiin jatkaa 
edes vuoden 2014 loppuun saak-
ka, rahaa olisi saatava lisää. Tässä 
eivät auta keräysvarat ja vastaavat 
veteraanien kuntoutukseen, koti-
palveluihin ym. myönnetyt varat, 
koska niitä ei saada käyttää, eikä 
käytetä yhdistyksen hallintoon. 
Tämän takia hallitus on ryhtynyt 
rahan hankintaan ja toivoo kaikilta 
siihen tukea. 

Eero-Juhani Juhola

Ukonvaajan 
toimiston tytöt
viettävät 
joululomaa 
23.12.2012–7.1.2014
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Maamme lippu kertoo
sovituksesta ja rauhasta

Tämän numeron ilmestyttyä on 
edessämme kaksi juhlaa, voitaisiin 
sanoa jopa kaksi vuoden suurinta 
juhlaa, itsenäisyyspäivä ja joulu. 
Näistä ensiksi mainittu liittyy kan-
samme itsenäistymiseen, joka ta-
pahtui 96 vuotta sitten. 

Itsenäisyyttä on varmaankin jo-
kaisen kansan suurin tavoite. Sen 
saavuttamiseksi ja säilymiseksi 
useimmat kansat ovat joutuneet 
sotimaan vuosien ajan. Me suoma-
laiset saamme olla onnellisia ja kii-
tollisia siitä, olemme saaneet säilyä 
lähes sadan vuoden ajan itsenäisenä 
kansakuntana.

Itsenäisyydestä huolimatta useis-
sa valtioissa jatkuvat vuosikausia 
kestävät maan sisäisten ryhmien 
taistelut ja epävakaat olot. Usein 
myös vieraat maat sekaantuvat 
toisten maiden asioihin kansallis-
ten etujensa vuoksi. Näin tapahtui 
Suomellekin toisen maailmansodan 
yhteydessä.

Maamme lippuna on sininen risti 
valkoisella pohjalla. Ruotsin vallan 
ajoista alkaen maamme lippuna oli 
käytetty puna-keltaista leijonalip-
pua. Heti itsenäistyttyämme tuli 
tärkeäksi saada maallemme uusi 
kansallislippu, sillä punainen väri 
muistutti liikaa menneistä tapah-
tumista. Monien vaiheiden jälkeen 
eduskunta hyväksyi jo toukokuussa 
1918 kansallislipuksemme puhtaat 

värit, taivaansinisen ristin valkoi-
sella pohjalla. Näin Suomi liittyi 
muiden skandinaavisten maiden 
tapaan käyttämään ristilippua.

Risti on ennen kaikkea kristinus-
kon symboli. Niinpä pohjoismaiden 
liput kertovat näiden maiden olevan 
kristittyjä maita. Ristin sakaroista 
yksi osoittaa ylöspäin. Se viittaa 
Jumalaan, joka tuli Jeesuksessa 
ylhäältä alas ihmisen maailmaan, 
tuskaan ja vaivaan. Sivusakarat 
suuntautuvat ulospäin. Ne kuvaavat 
toimintaamme lähimmäisiämme 
kohtaan. Heille saamme jakaa arki-
sessa elämässämme sitä rakkautta, 
josta olemme tulleet osallisiksi Jee-
suksen sanomassa.

Ristiä ja kristinuskoa ei olisi il-
man joulua. Joulu pidetään rauhan 
ja hyvän tahdon juhlana. Joulukor-
teissa toivotetaan tavallisimmin 
hyvää joulua. Korttien joukossa on 
myös joulurauhan toivotuksia. Ja 
julistaahan Turku aina jouluaattona 
juhlallisesti joulurauhan alkaneeksi.

Pahan torjumiseen tarvitaan rau-
hanruhtinasta, joulun lasta, joka 
kantaa valtaa harteillaan. Joulun 
lapsi ei ole vain soma ja hellyttävä 
lapsukainen, vaan täynnä Jumalan 
voimaa ja valtaa. Hänestä laule-
taan virressä 15 adventtiaikana: 
”Nöyryys ja hiljaisuus, on valtasi 

salaisuus, voimalla väkivallalla, et 
tahdo hallita”. 

Jeesuksessa Jumala lähestyy 
hellästi tätä arkista maailmaam-
me. Jeesus-lapsessa Jumala tuo pe-
lastavan sanomansa, ehdottoman 
rakkautensa meidän arkipäivämme 
ja meidän juhlamme keskelle niiden 
elämään, jotka suostuvat elämään 
hänen opetuslapsinaan. Hän tuo 
tullessaan rauhan, jota tämä maa-
ilma ei voi antaa, rauhan, jota tämä 
maailma ei voi ottaa pois, rauhan 
Jumalan, lähimmäistemme ja it-
semme kanssa. 

Jeesus, Rauhan Ruhtinas on sa-
malla Jumalan Karitsa, joka ottaa 
pois maailman synnin. Hän ottaa 
pois kaikkein painavimman taakan, 
elämäämme rikkovan syyllisyyden 
ja synnin. Hän murskaa kaiken sen, 
mikä tahtoo masentaa ja pelottaa 
meitä. Hän asettuu vierellemme ja 
pysyy uskollisesti Vapahtajanamme 
niin elämässämme kuin kuolemas-
sammekin. Häntä saamme rukoil-
la edellä siteeratun virren sanoin: 
”Uskomme vahvista, luo tiellemme 
valoa, johdata elämään rikkaaseen, 
rauhaan ja hyvyyteen.”

Toivotan teille joulurauhaa, sitä 
rauhaa, joka ei tule tästä maailmas-
ta vaan rauhan ruhtinaalta, Jeesuk-
selta Kristukselta.

Martti Toivanen

Espoon Sotaveteraaniyhdistyksen naisjaosto 
myy Sampokujalla
sinivalkoisia itsenäisyyspäiväkynttilöitä, 
veteraanien joulukortteja ja kalentereita ym. 
29.11. – 5.12.2013. klo 10 – 18.
Tervetuloa ostoksille!

Fysikaalinen hoitolaitos
MATIN KUNTO OY

fysioterapia, hieronta,veteraanikuntoutus
Satukuja 1, Matinkylä

puh. 09 – 8034 747 www.matinkunto.fi
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Eero Akaan-Penttilä on pitkä ja 
näkyvä mies. Hän johtaa nykyisin 
puhetta Espoon Sotaveteraanien va-
listusjaostossa, joka tuottaa maa-
nantaiesitelmät veteraaneille. Su-
kunimi juontuu Penttilän talosta 
Akaan silloisessa kunnassa, nykyi-
sessä kaupungissa. Eeron isä opetti 
kotona, että aina pitää kiertävälle 
veitsiä teroittavalle sotaveteraanille 
löytyä teroitettavaa, kun hän soittaa 
ovikelloa, vaikka kaikki veitset oli-
si eilen viimeksi teroitettu. Yhtei-
sölliset ja kulttuurilliset perusarvot 
on kodin perua.

Eero on aina halunnut lääkärik-
si. Suvussa oli paljon tutkijoita ja 
lääkäreitä, joten ammatin valinta 
oli helppo. 

Nuorena lääkärinä Akaan-
Penttilä toimi Joroisissa ja Nur-
mijärvellä kunnanlääkärinä. Ve-
teraaneilta tai sotainvalideilta hän 
ei perinyt palkkiota kunnanlääkä-
riaikanaankaan. Terveyskeskusuu-
distus 1972 muutti kunnanlääkärien 
toimenkuvat niin, että puolet sen ai-
kaisista 650 kunnanlääkäristä erosi 
viroistaan. Samaan aikaan puuhattu 
peruskoulu ja poliisiuudistus aihe-
uttivat myös suuria muutoksia opet-
tajien ja nimismiesten työoloihin. 

Neljäkymmentä vuotta sitten 
maassa oli 4 000 lääkäriä. Nyt heitä 
on 25 000. Terveyskeskusmuutok-
set 70-luvulla oli tehty virkamies-
työnä asianosaisia, siis lääkärikun-
taa kuulematta. Uudistus vaikeutti 
erikoisesti perussairaanhoitoa. Kos-

Valistus on 
toisten  
ihmisten  
auttamista

ka Akaan-Penttilän perheen kaksi 
kolmesta lapsesta sairastaa harvi-
naista lihassairautta, jonka takia 
he käyttävät pyörätuoleja, päätös 
muuttaa isoon Espooseen oli pe-
rusteltu. Täällä tarpeellinen apu 
on helpommin saatavilla. Täältä 
Eero aloitti työt HYKS:ssä, jossa 
hän myös teki väitöskirjansa lasten 
välikorvan sairauksista. 

Työuran varrella oli tullut selke-
äsanaisia pyyntöjä tulla kunnallis-
politiikkaan mukaan. Lopulta Eero 
antoi pyynnöille periksi, pyrki ja 
pääsi Espoon kaupunginvaltuus-
toon kokoomuksen edustajana. Sitä 
työtä kesti kuusi kautta, 24 vuotta, 
josta hän toimi 7 vuotta puheen-
johtajana. Poliittinen ura jatkui 
Eduskuntaan, jossa hän istui kolme 
kautta, lopuksi Suuren Valiokunnan 
varapuheenjohtajana. Eero Akaan-
Penttilä tuntee, että Eduskunta on 
hyvin tärkeä funktio yhteiskunnas-

sa, mutta sen tehtävänä ei saisi olla 
vain hallitusohjelman seuraamisen 
vahtimista. Eeron mielestä sellai-
nen malli, jossa äänestäjät tietävät 
äänestäessään, mitä ryhmä voitta-
essaan edustaa, ja kenen kanssa se 
menee yhteistyöhön, kuten vaik-
kapa Ruotsissa tai Englannissa, on 
hedelmällisempi kuin henkilövaa-
leihin perustuva mallimme, jossa 
hallituspohja selviää vasta vaalien 
jälkeisissä neuvotteluissa kompro-
missien kautta. 

Veteraanityö on luontevaa jat-
koa maanpuolustushenkiselle Ee-
rolle rotareissa ja reserviupseereissa 
toimimiselle. Valistusjaostomme 
puheenjohtajana hän lupaa, että 
korkeatasoiset maanantaiesitelmät 
tulevat olemaan mukana veteraa-
nitoiminnassa jatkossakin.

Martti Nurmisalo
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Eero Akaan-Penttilä

Kulttuurijaoston järjestämä kuntoutusmatka

Viroon Haapsalun 
FRA MARE -kylpylään

 
su 27.4. – la 3.5.2014

Tunnuksen omaavilla veteraaneilla etusija.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 14.3.2014 mennessä

Anna-Liisa Laurila 050-5637799

Tervetuloa mukaan!
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Ikääntyneiden sairauksien ja toiminnanvajeiden ehkäisy

Professori Kaisu Pitkälä piti 
ansiokkaan esitelmän otsikkoai-
heesta Valistusjaoston tilaisuu-
dessa 23.9.2013. Hän oli valinnut 
tutkimuksiin perustuvan, hyvin 
käytännönläheisen näkökulman 
siihen, mitä voimme itse tehdä 
turvataksemme toimintakykyi-
sen ja mahdollisimman terveen 
ikääntymisen.

Esitelmöitsijän mukaan on lu-
kuisia tutkimustuloksia, joiden 
perusteella nykyään ollaan jo aika 
hyvin selvillä siitä, mitkä tekijät 
vaikuttavat terveyteen myönteisesti 
ja mitkä taas ovat selkeitä riskiteki-
jöitä. Ajankohtaiseen kysymykseen 
ravintolisistä ja vitamiineista hän 
otto sen kanan, että D-vitamiinista 
on todennetusti hyötyä. Sen sijaan 

erilaisten vitamiini- ja ravintolisä-
valmisteiden hyödyllisyyttä ei ole 
pystytty todentamaan tieteellisesti. 

Olennaisia terveemmän ikään-
tymisen selittäviä tekijöitä, jotka 
hän esitti ovat:
-  Parantunut hygienia, epidemioi-

den väheneminen
-  Turvallisempi ympäristö
-  Parantunut koulutustaso ja so-

sioekonominen asema
-  Tieto terveellisistä elintavoista
-  Lääketieteen kehitys
-  Teknisten apuvälineiden  yleisty-

minen

Voimme omilla valinnoillam-
me vaikuttaa yllättävänkin paljon 
oman elämämme laatuun ja toimin-
takykyyn. Monia riskejä lisääviä 
asioita tuli esityksessä esille, kuten 
ikä, miessukupuoli, tupakka, kor-
kea kolesteroli, korkea verenpaine, 
lihavuus, diabetes, sairaudet sekä 
stressi ja masennus. Päihteillä on 
luonnollisesti huono vaikutus.

Positiivisia tekijöitä tutkimusten 
mukaan ovat mm:
-  Liikunta, lihasvoima
-  Terveellinen ruokavalio 
-  Koulutus, älyllinen ponnistelu
-  Sosiaalinen aktiivisuus, sosiaali-

nen pääoma
-  D-vitamiini? Alkoholin kohtuu-

käyttö?
-  Geenit

Yhteenvetona professori Pitkäläl-
lä oli erinomaisia jokapäiväiseen 
elämäämme sovellettavia ohjeita 
ja ajatuksia:
• Liiku 2-3tuntia aktiivisesti vii-

kossa, iloitse!
• Syö terveellisesti, riittävästi pro-

teiinia, D-vitamiini lisää, älä an-
na painon tippua itsestään

• Hoida verenpainettasi ja koleste-
roliasi

• Älä tupakoi
• Pistä aivosi töihin: opiskele, anna 

haastetta
• Pidä ystävistäsi huolta, harrasta, 

ole aktiivinen
• Anna hyvän kiertää, tunne itsesi 

tarpeelliseksi ja ajattele positii-
visesti!

Ikääntyvien elämässä tavanomais-
ten terveiden elämäntapojen ja pai-
nonhallinnan ohella professori ko-
rosti nimenomaisesti sosiaalisen 
pääoman ja myönteisen elämän-
asenteen merkitystä.

Hyvin ymmärrettävästä ja yleis-
tajuisesta esityksestä syntyi vilkas 
keskustelu- ja kysymysjakso, jonka 
aikana saatiin monia esitelmöitsijän 
teesejä tulevia kommentteja ja osal-
listujien omia kokemuksia.

 
Hannu Viitanen
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Kaisu Pitkälä

Espoon Sotaveteraanit ry:n Tukineuvoston 
Järjestämä

Kaartin Soittokunnan 
Veteraanikonsertti 
”Tunteella Teille”

 
Tiistai 21.1.2014 klo 19.00

Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola-salissa
Esiintyjinä Kaartin Soittokunta solisteinaan

Angelika Klas ja Anton Häggblom.

Liput: 25 € 
Myynti: Espoon Sotaveteraanien toimisto 

Ukonvaaja 4, Tapiola, Lippupalvelu

SUOMEN  KANSALLISOOPPERA
Giacomo Puccinin ooppera

La Bohème
torstaina 10.4.2014

Pariisin talvi on kylmä, kattojen yllä loistaa kuu.
Nuoria boheemeja lämmittää taide ja rakkaus,

ja katsojaa Puccinin hehkuva, sydämeen 
käyvä musiikki.

Kesto 2 t 30 min, 1 väliaika.

Hinnat:
Tunnuksen omaava veteraani 18 €, eläkeläinen 73 €

Varaukset:
viimeistään 10.2.2014 Lotta Riisalolle 

050 3699550 
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Unto Poutala on Espoon vanhim-
pia sotaveteraanejamme. Hänen 
pitkän iän salaisuutensa on työ, 
säännöllinen elämä ja terveet elä-
mäntavat. Niihin ei kuulu tupak-
ka eikä alkoholi.

Unto syntyi sisällissodan jäl-
keisissä tilanteissa 95 vuotta sitten 
Etelä-Hämeen Somerolla. Lapseton 
eno kutsui hänen kasvattilapsek-
seen Unton ollessa kuusivuotias. 
Aikuisuuden kynnyksellä hän siir-
tyi Helsinkiin kirjapainoalalle, jolla 
hän suorittikin pitkän rupeaman 
faktorina.

Unto oli saanut lykkäystä asevel-
vollisuuden suorittamisesta, mistä 
johtuen hän puki kenttäharmaat 
ylleen vasta talvisodan aikana. 
Lyhyen koulutusjakson jälkeen tu-
li maaliskuun alussa kutsu rinta-
malle Taipaleenjoelle. Ankarissa 
pommituksissa olivat Metsäpirtin 
kaikki asemat tuhoutuneet. Jäljelle 
jäi pommituksissa maastoon tul-
leet kuopat, jotka eivät antaneet 
kranaatti-iskuilta riittävää suojaa. 
Niinpä Unto sai olkapäähänsä kra-
naatin sirpaleen, mikä vei hänet 
kenttäsairaalaan.

Lyhyt jatkosota
Välirauhan aikana Unto jatkoi ase-
velvollisuuttaan aliupseerikoulussa, 
jonne hän jäi loppuajaksi santsarik-
si. AUK:n jälkeen hän ei kuiten-
kaan päässyt siviiliin, sillä pian JR 
7 kutsui hänet taistelulähetiksi val-
loittamaan talvisodassa menetettyjä 
alueita takaisin. Heti rajan ylityksen 
jälkeen vastassa olivat kovat taiste-
lut, joissa kaatui paljon miehiä, Un-
to muistelee. Asemasodan aikana 
Untolle tuli siirto kouluttajaksi tais-
telukoulutuskeskukseen, missä hän 
oli sodan loppuun asti. Häntä hou-
kuteltiin jäämään armeijan leipiin, 
mutta hyvin alkanut ura kirjapai-
noalalla vei voiton. Sodan jälkeen 
löytyi Espoosta puolisoksi Aune, 
jonka kanssa hän solmi avioliiton 
vuoden seurustelun jälkeen. 

Unto oli työasioissa tutustunut 
Tapiolaan puutarhakaupungin syn-
tyyn vaikuttaneeseen Heikki von 
Hertzeniin, joka kehotti häntä ha-

Unto Poutalan pitkän iän salaisuus:

Työ ja terveet elämäntavat 
kemaan arava-asuntoa Tapiolasta. 
Niinpä Unton perheestä tulikin kan-
tatapiolalainen perhe heti 60-luvun 
alussa. Vaimon kuolema ja hissin 
puute Itärannassa olevasta taloyh-
tiöstä pakottivat hänet luopumaan 
kerrostaloasunnosta ja siirtymään 
Karakalliossa sijaitsevaan Espoon 
Eläkekotisäätiön ylläpitämään pal-
velutaloon, Hopeakotkaan, jossa 
hän on viihtynyt hyvin jo muuta-
man vuoden. Unto käyttää talon 
palveluja aamukahvista iltapalaan 
ja osallistuu voimiensa mukaan 
muuhun talon tarjoamiin ohjelmiin, 
joista lukusaliin tulevat lehdet ovat 
kaikkein tärkeimmät.

Kaksi kieltä – kaksi osastoa
Unto on ollut Espoon sotaveteraa-
nien jäsen järjestön perustamises-
ta lähtien. Koska hän on 10-pro-
senttinen sotainvalidi, hän liittyi 
myös sotainvalideihin. Espoossa 

on kaksi sotainvalidijärjestöä, EKK 
eli Espoo-Kirkkonummi Kauniai-
nen, joka on perustettu jo vuonna 
1941. Tuohon aikaan nämä alueet 
olivat lähes yksistään ruotsinkieli-
siä, samoin osaston jäsenet. Niinpä 
kun muuttoliikkeen seurauksena 
suomenkielisten osuus Espoossa 
kasvoi, he perustivat vuonna 1954 
oman osaston, Itä-Espoon sotain-
validit, johon Unto liittyi. Molem-
mat osastot ovat tällä hetkellä suo-
menkielisiä.

Unton kodistaan saama kris-
tillinen kasvatus on säilynyt läpi 
elämän. Tapiolan vuosina seura-
kunnan ikämieskerho tuli tutuksi. 
Unto on edustanut osastoaan Es-
poon veteraanijärjestöjen yhteisessä 
hengellisessä toimikunnassa, jota 
seurakunnat tukevat taloudellisesti. 
Unto toivoo lapsuuden uskon kanta-
van häntä myös viimeisen rajan yli.

Martti Toivanen
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Kolme hopeaa
Espoon Eläkekotisäätiön toimin-
nan tavoitteena on espoolaisten 
eläkeläisten ja muiden vastaavi-
en erityisryhmien asuin- ja elin-
olojen parantaminen. Se tarjoaa 
asiakkailleen kohtuuhintaista 
asumista ja laadukkaita asumis-
palveluja tukipalveluineen viih-
tyisässä ja turvallisessa ympä-
ristössä. 

Tarjolla on kolme vaihtoehtoa: 
Hopeakotkassa on 96 vuokra-
asuntoa, joka ovat kooltaan 42,5–
53 neliötä. Pienimmän huoneiston 
kuukausivuokra on 752,25 euroa. 
Palvelujen hinta on 30–37 euroa/
tunti. Noin 30 euron hinnalla saa 
aamusta iltaan ulottuvan ruokailun 
ja kahvituksen.

Samoin Karakallion Senioritalo 
Hopeakalliossa on ikääntyneillä ih-
misillä mahdollisuus asua kotiavun 
sekä muiden erikseen tilattavien 
palvelujen turvin. Asunnot ovat 
kooltaan 38–55 m². Muutamassa 
asunnossa on invavarustus. 

Friisinkalliossa sijaitsevassa 
Hopeakuu -palvelutalossa on 26 
palveluasuntoa, 12-paikkainen de-
mentiaryhmäkoti ja 10-paikkainen 
lyhytaikaishoidon yksikkö.

Espoon Eläkekotisäätiön posti-
osoite on Palvelutalo Hopeakotka, 
Kotkapolku 2, 02620 Espoo, puh. 
09 2515 6500.

Ensivisiitti Tapiolaan 60 vuotta sitten
Tapiolan keskustan korjausrakentaminen palautti mieleeni sodanjälkei-
sen rakentamisbuumin, johon myös Tapiolan syntyminen kuuluu. Lisä-
virikettä tähän kirjoitukseen sain, kun muistin olleeni mukana eräällä 
Tapiolan historiallisella hetkellä: todistamassa peruskirjan muurausta.

En ollut kutsuvieraana muurauslastaa pitelemässä vaan toimittajana. 
Työtehtävä osui minulle, kun olin juuri aloittanut palvelukseni Yleisradi-
ossa toimittajana syyskuun 1. päivänä 1953. Lähes ensimmäisenä työnä 
sain lähteä Espooseen laatimaan selostusta Hagalundin maille rakentuvan 
yhdyskunnan peruskiven muurauksesta. Asia oli outo ja kohde jossain 
Espoossa tuntematon, mutta perillä selvisi, että peruskivi muurataan 
Mäntyviidan varrelle kohoavan tornitalon perustuksiin. Juhlavin sana-
kääntein peruskiven tekstissä ilmoitettiin, kuten Uolevi Itkonen Tapiolan 
seurakunnan historiassa kertoo, että ”Tänään syyskuun 5.päivänä A.D. 
1953, Juho Kusti Paasikiven ollessa Suomen Tasavallan presidenttinä ja 
Urho Kaleva Kekkosen ollessa maan pääministerinä muurattiin Haga-
lundin, Suomen ensimmäisen puutarhakaupungin peruskivi”.

Enpä arvannut silloin, että perheestäni tulisi uuden yhdyskunnan 
asukkaita ja että asuisimme jopa saman Mäntyviidan varrella, lähes 
naapuritalossa.

Kotimme oli silloin Kruununhaassa, jossa lapsiperheen asuminen oli 
ongelmallista. Pääsimmekin arpaonnen avittamana kesällä 1957 muut-
tamaan jo silloin Tapiolaksi nimetyn puutarhakaupungin uuteen, Aarne 
Ervin suunnittelemaan taloon. Ihastelimme ympärillä levittäytyvää luon-
toa, Otsonkallion rinnettä, jyhkeitä vallihautoja ja alueen maamerkkiä, 
Mäntytornia, jonka perustuksiin peruskirja muurattiin.

Uusi yhdyskunta otti meidät lämpimästi vastaan. Asukkaiden luot-
tamuksesta ja avuliaisuudesta saimme todistuksen, kun vaimoni oli 
Elannon maitokaupan kassalla havainnut, ettei hänellä ollutkaan rahaa 
mukana. Avuksi ilmoittautui tuntematon rouva, joka sanoi lainaavansa 
tarvittavan summan. 

Kirkkoa ei alkuvuosina ollut eikä omaa seurakuntaakaan. Kun ne 
saatiin, olimme innolla mukana seurakunnan toiminnoissa.  

Vain kerran muutimme; Mäntyviidan toiselle puolelle. Matka oli niin 
lyhyt, että kevyitä tavaroita kannoimme käsissämme. 

Pianoa varten tarvittiin sentään kuorma-autoa. Painavan pianon 
siirtäminen kerrostalon kolmannesta kerroksesta alas ja omakotitalon 
portaissa ylös olikin kova koetus. 

Päätimmekin, että jos joskus asuntomme myydään, niin siitä tiedote-
taan asuntoilmoitusten kielen mukaisesti: Myydään talo pianolla.

Niilo Ihamäki

Kuva Tapiolan peruskirjan muurauksesta. Puhumassa Asuntosäätiön 
valtuuskunnan puheenjohtaja, SAK:n puheenjohtaja Aku Sumu.

Talviretki Velskolaan 
tiistaina 25.2.2014

Lähtö Kivenlahdesta 
Ankkurin pysäkiltä klo 9.00, 
Tapiola 9.15, ajo Leppävaa-
ran ja Viherlaakson kautta 

Espoon asemalle (9.40). 
Paluu klo 14.30 samaa reittiä. 

Retki on maksuton.

Ilmoittautuminen:
Espoon sotaveteraanien 

toimistoon puh. 09 452 5721 
arkisin klo 9.00 – 12.00 

Kaikki sotiemme veteraani-
järjestöjen jäsenet tervetuloa.
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Suojärveltä kiertoteitä Espoon Friisilään

Evakkotaipaleella
Eila on syntynyt menetetyssä Kar-
jalassa, Suojärvellä. Talvisodan syt-
tyessä v. 1939 hän joutui vanhem-
piensa Saara ja Antti Matikaisen 
kanssa siirtymään sotaa pakoon 
Sortavalaan kuuluvaan Tulolan 
saareen Laatokalla. Pelon ja tietoi-
suuden sodasta muutoin rauhalli-
seen saaren elämään toivat vihol-
lisen pommikoneiden lennot, jotka 
suuntautuivat Sortavalaan. Pom-
mien räjähtämisen äänet ja tulipa-
lojen kajo kantautuivat pelottavina 
jään nyli Tulolaan. Muutoin koko 
talvisodan aika kului turvallises-
ti isoäidin ja isun maalaiskodissa, 
kunnes 13.3.1940 – Moskovan rau-
hansopimuksen allekirjoituspäivä-
nä - Tulolan kodinturvajoukot toivat 
kylän taloihin käskyn jättää välittö-
mästi kodit, tavarat ja elikot ja he-
voskyydillä paeta lähestyvää vihol-
lista jään yli Sortavalaan, ja jatkaa 
sieltä saatavien ohjeiden mukaisesti 
edelleen evakkotaipaleelle.

Tulolasta lähtö tapahtui todel-
la kiireesti. Isoäidillä ja äidillä oli 
sekä pulla- että leipätaikina nouse-
massa, mutta aikaa niiden leipomi-
seen ei annettu. Evakkorekeen kes-
keiselle paikalle asettui isu ja hänen 
ympärilleen ja syliinsä muu perhe 
ja suku. Perälaudalla ei riippunut 
tavanomainen värikäs rekiryijy, 
vaan reen jalaksillakin joutui pa-
komatkaa tekemään nuorempi väki.

Sortavalasta Savonlinnaan. Siel-
lä tulolaiset majoitettiin faneriteh-

taan tiloihin, missä majoittui myös 
sotilaita. Vuoteina oli raakalaudasta 
kyhätyt sängyt ja ruokana samaa 
hernekeittoa kuin sotilaillekin. 
Herneiden seassa pataan joutunut 
sisiliskokin löytyi lautaselta, mut-
ta se jäi sentään syömättä lautasen 
laidalle!

Evakkomatka jatkui Enonkos-
kelle ja edelleen Oulaisiin, mihin 
matkattiin junakyydillä. Eila ja 
muutkin lapset sidottiin ylös ta-
varahyllyille, jotta myös sotilaille 
jäi vaunussa istumatilaa. Isoäidin 
matka päättyi Enonkosken terveys-
keskuksessa.

Matka jatkui vielä Pyhäjärvelle 
ja Iisalmelle, missä Eila ehti käydä 
kouluakin lähes vuoden. Koulusta 
kouluun siirtymisiä kertyikin kaik-
kiaan 13.

Takaisin Sortavalaan
paluu tapahtui keväällä 1942, juuri 
ennen äitienpäiväjuhlaa, missä Eilan 
piti esiintyä, laulaa, mutta tärkeäm-
mäksi tuli pikaisesti päästä kotiin 
Sortavalaan! Sodan jatkumisesta 

huolimatta elo oli rauhallista. Lap-
set saattoivat käydä tuttua koulua, 
Eilakin hiihtäen isän tekemin suksin 
koko pitkän koulumatkan Lahden-
kylään. Koulun päätyttyä 13-vuotias 
Eila ehti tutustua myös työelämään 
”tsupparina” Tavara-Aitassa, palk-
kaakin 600 markkaa kuukaudessa! 
Karjalan kunnaat oli kuitenkin jä-
tettävä toistamiseen v. 1944.

Aikuistuminen
oli tapahtunut kuin huomaamatta. 
18-vuotiaana Eila avioitui Veikko 
Malisen kanssa. Nuoripari asettui 
Lahteen, missä Veikko opiskeli ra-
kennusmestariksi ja Eila ansaitsi 
tarpeellisen leivän ja suolan. He-
ti valmistuttuaan Veikko sai työ-
paikan Helsingistä. Ensimmäisiin 
tehtäviin kuuluivat Seutulan len-
toaseman rakennustyöt Vantaalla. 
Tänäkin päivänä Helsinki-Vantaan 
lentokentän koneiden huoltohallien 
läheisyydessä seisova ”riemukaari” 
on Veikon työn tulos, jota poikansa 
luo Kemiin lentäessään Eila terveh-
tii hymyillen!

”Tänä päivänä voin iloisena ja 
tyytyväisenä muistella taakse 
jääneitä vuosikymmeniä, sodan 
tummin sävyin värittämää lap-
suutta, ja tehokkaita aikuisuu-
den vuosia vapaassa Suomessa, 
vaikka kuuta taivaalta tavoitte-
levia  askelkuvioita ei ollutkaan 
piirrettynä.
Pienin, mutta varmoin askelin 
taivallettu arki on antanut riittä-
vää menestystä ja runsain mitoin 
onnistumisen tunteita ja ilon ai-
heita”, sanoo Eila Malinen syksyn 
ruskassa kylpevässä pihassaan 
Espoon Friisilässä.

Eila ja Veikko  
Malinen v. 2000 
otetussa kuvassa
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Malisten perheeseen syntyi kaksi 
poikaa. Poikienkin parasta ajatellen 
Eila ja Veikko ryhtyivät etsiskele-
mään omakotitonttia, mikä löytyi-
kin Espoon Friisilästä. Isohko tontti 
ostettiin taiteilija Frohlinilta. Mutta 
siihen paloivat rahat! Rakentamisen 
rahoittamiseksi jouduttiin toinen 
puoli tontista myymään ja anomaan 
arava-lainaa. Veikon suunnittelulla, 
työpanoksella ja runsaalla talkoo-
työllä koti valmistui v. 1949. Eila 
oli tällöin jo monien eri fuusioiden 
kautta Vakuutusyhtiö Tapiolan pal-
veluksessa, mutta viikonloppuisin 
apuna myös omakotitalon raken-
nustyömaalla. Rehevä ja tuottoisa 
puutarha kukkineen ja omenapui-
neen on Eilan käsialaa. Sen antimet 
ovat myös Eilan ja Veikon toisen 
pojan perheen käytettävissä, sillä 
heidän uutuuden valkea omakoti-
talonsa on nyt tontin toinen talo.

Eläkkeelle siirtyminen 
tapahtui 63 vuoden ikäisinä hyväs-
sä järjestyksessä, ensin Veikko, sit-

ten Eila. 1925 syntynyt Veikko oli 
ehtinyt osallistua sotatoimiin. Elä-
kevuosinaan hän hakeutui Espoon 
Sotaveteraanit ry:n jäseneksi ja toi-
mi aktiivisesti erilaisissa tehtävis-
sä yhdistyksen Eteläisessä toimin-
tajaostossa. Se oli Anttilan, Pou-
talan, Joensuun ynnä muiden Pri-
mulan kahvilassa kokoontuneiden 
”Mannerheimin linjalaisten” aikaa, 
myös soitinyhtyeen ja keskiviikko-
tanssien kulta-aikaa. Veikko toimi 
myös veteraanien erilaisten retkien 
ja matkojen vetäjänä. Pari viikkoa 
ennen viimeistä iltahuutoa Veikko 
oli ryhmän kanssa Pajulahdessa. 
Veikon rinnalla Eila osallistui ve-
teraanitapahtumiin.

Naisjaoston riveihin
Aili Vuorinen houkutteli Eilan 
vuonna 2000, kun Eila oli jäänyt 
yksin. Toistakymmentä vuotta Ei-
la kattoi kahvipöytää ja käsi vakaa-
na pannun sangassa kaateli kahvia 
kokousväen tai maanantaisten esi-
telmätilaisuuksien kuulijakunnan 

kuppeihin – tuhansia litroja kahvia, 
suomalaisten juhlajuomaa! Nyt Eila 
on vapaaherratar, kun nuoremmat 
ovat tarttuneet pannun sankaan.

Enää ei Savitaipaleella oleva ke-
säpaikka houkuttele, niin kuin nuo-
rempana. Se on jäänyt jälkipolvien 
käyttöön. Itse pyydetyt Saimaan 
muikut toki ovat hyvässä muistissa. 
Tänä päivänä Eilan mielenkiinto 
kohdistuu lastenlasten kehittymi-
seen ja menestymiseen opinnoissa. 
Puutarhatyöt ja oman kodin hoita-
minen vievät aikansa, mutta luke-
miseenkin aikaa riittää. Hyllyssä on 
runsaasti Karjalaa ja karjalaisuutta 
kuvaavaa kirjallisuutta. Tuomas 
Kyrön huumorikin maittaa!

Käsikirjoitusta ei Eilalla ole elä-
mälleen tästä eteenpäinkään. Avoi-
min mielin ja iloisena hän ottaa vas-
taan alkavan päivän, uuden vuoden, 
murehtimatta hiukkaakaan, mitä ne 
tuovat tullessa.

Helena Luukkonen

Espoolainen veteraani oli kiinni-
tyttänyt sodanaikaisten kunnia-
merkkiensä jatkoksi sotaveteraa-
nien kultaisen ansioristin. Hän 
hämmentyi, kun eräässä tilaisuu-
dessa samaan kahvipöytään liit-
tynyt oli sanonut, ettei sodanai-
kaisten kunniamerkkien seuraan 
kuulu siviilijärjestöjen kunnia-
merkit.

Suomen Sotaveteraaniliiton toi-
minnanjohtaja Markku Seppä, 
näinkö asia on?
Tieto on väärä. Pääesikunta ylläpi-
tää ohjeistoa kunnia- ja ansiomerk-
kien kantamisesta ja niiden järjes-
tyksestä. Luettelossa on paikkansa 
sotaveteraanien kultaisella ansio-
ristillä, sotaveteraanien ansioristil-
lä ja Sotaveteraaniliiton ansiomita-
lilla. Mikäli henkilöllä on runsaasti 
ansio- ja kunniamerkkejä, hän voi 
myös käyttää tilaisuuksissa erilai-
sia yhdistelmiä kunniamerkeistään. 

Entä sotaveteraanimitali, voiko 
senkin lisätä kunniamerkkinau-
haan?
Sotaveteraanimitalia voidaan käyt-
tää sotaveteraaniyhteisöjen tilai-
suuksissa ennen kuin henkilöllä 
on ansiomitalia tai ansioristiä. So-

Pikapuhelu

taveteraanimitalin voi liittää an-
siomerkkinauhaan, jonka paikka 
useimmiten on edestä katsottuna 
uloimpana oikealla. Sotaveteraa-
nien ansiomerkeistä käytetään kor-
keinta ja vain yhtä. 

                       Niilo Ihamäki 
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Keitä ovat ne henkilöt, jotka ke-
rääntyvät maanataisin ennen esi-
telmiä esitelmöitsijän kanssa kah-
vinjuontiin palvelukeskuksen pyö-
reään pöytään? Kyseessä on valis-
tusjaosto, joka valitsee ja kutsuu 
esitelmöitsijät. 

Jaoston puheenjohtajana toimii  
Eero Akaan-Penttilä, lääketieteen 
ja kirurgian tohtori, kuulonhuol-
lon ylilääkäri ja Veteraanikansan-
edustaja. Hänen ansiostaan saam-
me edelleen lääketieteen huippuja 
luennoimaan.

Varapuheenjohtajana toimii fi-
losofian tohtori Eva-Christina  
Mäkeläinen. Hän on tehnyt työ-
uransa ulkoasianhallinnossa mm. 
protokollapäällikkönä, suurlähetti-
läänä Kreikassa, Tanskassa, Itäval-
lassa ja Suomen pysyvänä edustaja-
na Kansainvälisessä Atomienergia-
järjestössä IAEA:ssa. Hänen esitel-
möitsijöidensä aiheet painottuvat 
ulko-, turvallisuus-, puolustus- ja 
kauppapolitiikkaan, historiaan, yh-
teiskuntaan ja kulttuuriin.

Lääketieteen tohtori Jaakko  
Seiro on erikoistunut kirurgiaan. 

Mistä maanantaiesitelmät tulevat

Hän toimi 25 vuotta, eläkkeelle 
siirtymiseensä asti, Vantaan kau-
pungin palveluksessa Helsingin 
Diakonissalaitoksella, Vantaan 
erikoislääkärijohtoisessa paikal-
lissairaalassa. Tohtori Seiro on 
hankkinut 16 vuotta lääketieteen 
esitelmöitsijöitä yhdistykselle.

Suurlähettiläs emeritus Pekka 
J. Korvenheimo on valtiotieteen 
maisteri ja reservin majuri. Hän on 
löytänyt poliittisen historian, dip-
lomatian, maanpuolustuksen ja yh-
teiskuntapolitiikan luennoitsijoita.

Kauppatieteen maisteri Hannu 
Viitanen toimi runsaat kaksi vuo-
sikymmentä johtotehtävissä Kan-
sallispankissa, ja toistakymmentä 
vuotta Korn/Ferry International 
Oy:n toimitusjohtajana johdon rek-
rytoinnissa. Hän kuuluu myös Porin 
Prikaatin Killan valtuuskuntaan. 
Hannun laajalla kontaktipinnalla 
on saatu haalituksi liikkeenjohtajia, 
sekä kulttuuri- ja järjestövaikuttajia 
luennoimaan.

Oikeustiedettä edustaa jaostossa 
oikeustieteen tohtori ja hallinto-
neuvos Raimo Pekkanen. Hän on 

toiminut oikeusministeriön kans-
liapäällikkönä ja Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimen tuomarina, 

Varatuomari Ahti Rihto toimi 
viisitoista vuotta lakimiehen vi-
roissa valtioneuvostossa, viimeksi 
lainsäädäntöneuvoksena oikeusmi-
nisteriössä. Hän on ollut 27 vuotta 
korkeimman hallinto-oikeuden jä-
senenä. Molempien jaostomme tuo-
mareiden henkilökohtaiset yhteydet 
ovat olleet hyödyksi oikeustieteen 
aiheissa.

Myös akateemikko, VTT:n 
entinen pääjohtaja ja Teknillisen 
Korkeakoulun teknillisen fysiikan 
emeritusprofessori Pekka Jauho 
kuuluu jaostoomme. 

Jaoston sihteerin tehtäviä hoi-
taa diplomi-insinööri Martti  
Nurmisalo. Hän teki työuransa 
suomalaisen kaivosteollisuuden 
laitteiden valmistuksessa ja vien-
nissä Tamrockissa ja Outotecissä. 
Martti etsii keventäviä maanantai-
esitelmä-aiheita. Hän tekee myös 
lehtemme esitelmäreferaatit.

Martti Nurmisalo

Edessä vas. Raimo Pekkanen ja Eva-Christina Mäkeläinen. Takarivi vas. Pekka J. Korvenheimo, Eero Akaan-
Penttilä, Martti Nurmisalo, Hannu Viitanen ja Jaakko Seiro. 
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Anja Katavisto 
1925–2013
Lehtemme pitkäaikainen avus-
taja, toimittaja Anja Katavisto 
kuoli 27.10.2013. Hän oli syntynyt 
Lapualla 1925.

Anja toimi Uuden Suomen alue-
toimittajana Kainuussa 1950-lu-
vulla ja sen jälkeen toimittajana 
Nesteen viestintäosastolla. Päätyön 
ohella Anja kirjoitti kirjan mm. 
olympiavoittaja Pertti Karppisesta 
ja Sköldvikin 25-vuotishistoriikin. 
Espoon Sotaveteraanilehteen An-
ja teki pakinoita ja haastatteluja 
sekä laati selostuksia veteraanien 
retkistä ja omilta ulkomaanmat-
koiltaan. Lähes viimeiseksi työksi 
jäi valtiosihteeri Raimo Sailaksen 
haastattelu. 

Uusi kirjoitustekniikka tuotti 
Anjalle toisinaan vaikeuksia, mut-
ta Nanna-tytär ja rakas lapsenlapsi 
Emilia selvittivät tekniset pulmat.

Anjalla oli terävä havaintokyky 
ja rohkeutta kirjoittaa myös havait-
semistaan epäkohdista.

Anja luki paljon monipuolista 
kirjallisuutta, Aristoteles ja Platon 
vilahtivat hänen puheessaan usein. 
Rakkaus Eino Leinon runoihin sai 
pohjaa sukulaisuudesta; runoilija 
oli Anjan isän pikkuserkku.

     
  Niilo Ihamäki

Kotiinpaluu sodasta 

Kotiinpaluusta ”sieltä jostain” on kirjoitettu paljon. Me vanhempi 
ikäluokka olemme sen kokeneet joko välillisesti tai konkreettisesti. 
Tämä on erilainen kertomus, jossa kotiin saapuu sodasta oman talon 
hevonen.

Tämä tapahtui kotitalossani Nurmijärven Mäenpäässä. Meiltä oli 
Virma-niminen hevonen ollut talvisodassa, mutta se jäi rintamalle. Jatko-
sotaan pyydettiin toista hevosta, mikä oli isälleni raskas asia, sillä hevosta 
olisi kipeästi tarvittu kotonakin omissa töissä. Isä joutui antamaan Poku 
-nimisen hevosen, joka oli vankkarakenteinen, isokokoinen, valakka ja 
hyvänluontoinen.

Sitten sodan jälkeen eräänä yönä koko talon väki heräsi kovaan tömi-
nään ja hirnuntaan. Isäni sanoi: ”Nyt taitaa talli palaa vai mikä siellä on” 
ja lähti yövaatteisillaan juoksemaan tallia kohti. Poku oli tullut kotiin! 
Kun se näki isäni, se ryntäsi vastaan ja oli vähällä kaataa isän. Se yritti 
nuolla ja pitää hyvänä. Isä sai lopulta sitä kaulasta kiinni, taputteli ja pu-
heli sille. Poku pani päänsä isän kaulalle, molemmat itkivät, Poku vaan 
hyrisi hiljaa pää siinä olkapäällä.  Poku ei osannut puhua, mutta tämä oli 
hyvin liikuttava hetki kaikille.

Isäni sai viimein itsensä irti ja puhui Pokulle: ”Päästetään nuo sinun 
kaverisikin tähän.” Tallista laskettiin ulos siellä olleet kaksi hevoista, ja se 
oli kuulemma ollut melkoista näkemisen riemua! Hevoset pyörivät villisti 
Pokun ympärillä, hirnahtelivat iloissaan ja mitä lie viestivät toisilleen. 
Kun joku tuli tuvalta, sitä Poku laukkasi tervehtimään. Riemu oli kaikille 
molemminpuolista!

Uskon, että hevostakin sotatantereella vaivasi koti-ikävä, ja Poku 
-hevosemme omassa mielessään varmaan huokaili: ”Kunpa pääsisi vielä 
kotiin Mäenpäähän.”

Ei se varmaan helppoa ollut hevosellekaan olla sodassa.
Sodan jälkeen hevoset oli viety karanteeniin johonkin Haminan lähelle 

tarkastettaviksi, että kaikki oli kunnossa. Poku tietysti ajatteli: ”Mitä 
minä täällä teen, lähden kotiin,” Poku hyppäsi aidan yli ja lähti suun-
nistamaan kotia kohti. Se oli kyllä ihmeellinen asia, sillä se ei koskaan 
ennen ollut käynyt siellä päin, mutta koti kyllä löytyi. Miten Pokumme 
osasi tulla kotiin, sitä ei tiedetä. Täytyy myöntää, että hevonen on viisas 
eläin. Onnellisesti päättyi Pokun sotareissu.

Tellervo Hakulinen
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Mistä tukea kotona selviytymiseesn?

1.7.2013 voimaan tulleen vanhus-
palvelulain, jota myös ikälaiksi 
kutsutaan, tavoitteena on edistää 
ikääntyneen väestön hyvinvoin-
tia, turvata heille palvelutarpeen 
arviointi ja määrältään ja laa-
dultaan riittävät vanhuspalvelut.

Laki velvoittaa kunnat mm. sosi-
aalihuolto- ja terveydenhoitolakia, 
omaishoidon tuesta annettua lakia 
sekä useita muita aikaisemmin sää-
dettyjä lakeja noudattaen huoleh-
timaan ikääntyvien hyvinvoinnin, 
terveyden ja toimintakyvyn sekä 
itsenäisen selviytymisen tukemises-
ta ja heidän tarvitsemiensa sosiaali- 
ja terveyspalvelujen saatavuudesta. 
Mm. kotipalvelut, omaishoidon tu-
ki, palveluasuminen ja laitoshoito 
ovat kunnan velvoitteina ns. määrä-
rahasidonnaisia, joten kunnat teke-
vät vuosittain suunnitelman ikään-
tyvän väestön tukemiseksi ja osoit-
tavat riittävät voimavarat suunnitel-
man toteuttamiseksi.

Vanhusneuvosto toimii jo useis-
sa kunnissa, mm. Espoossa. Ko. 
neuvosto osallistuu ikääntyvää vä-
estöä koskevien suunnitelmien laa-
dintaan ja palvelujen riittävyyden ja 
laadun tarkkailuun.

Kotona selviytyminen askar-
ruttaa monia sotaveteraaneja, kuten 
muitakin seniorikansalaisia. Miten 
kodin siisteys hoidetaan, kun omat 
voimat eivät riitä, saisikohan hie-
rojan kotiin, miten apteekkiasiat 
– reseptit ja lääkeostokset – hoitui-
sivat näppärämmin, kun apteekki 
on kaukana jne. Tämän kaltaisia 
ongelmia ei kannata pohtia itsek-
seen, vaan pyytää puhelimitse 
palvelutarpeen arviointikäynti 
Espoon kaupungin kotipalvelusta. 
Arviointikäynti on maksuton.

Yhteystiedot:
Espoon kaupunki
Hoidontarpeen arviointi ja 
palveluohjaus
Puh. (09) 816 33333 
arkisin klo 9–15
Sähköposti: 
kotihoito.arviointi@espoo.fi

Palvelutarpeet selvitetään yhdes-
sä kotipalvelun kanssa monipuoli-
sesti. Avun tarvitsijalle laaditaan 
arvioinnin perusteella henkilökoh-
tainen palvelusuunnitelma, johon 
myös iäkkään henkilön omat nä-
kemykset tuen tarpeesta kirjataan.  
Myönnetyt palvelut on oltava ano-
jan käytettävissä viimeistään kol-
messa kuukaudessa päätöksen te-
kemisestä.

Arviointikäynti on siis mak-
suton. Kotihoidon asiakasmaksut 
määräytyvät asiakkaan/perheen 

ansio- tai eläketulojen mukaan. 
Hinnat pyritään pitämään kohtuul-
lisina. Ikääntyvä viihtyy parhaiten 
tutussa kotiympäristössä, ystävien 
ja tuttujen läheisyydessä, joten sa-
tanen, kaksi kuukaudessa kotipal-
veluun sijoitettuna tuottaa apua ja 
turvaa ehkäpä vuosiksi eteenpäin.

Vanhuspalvelulakitekstiin ja Es-
poon kaupungin kotihoitoyksikön 
kanssa käytyihin keskusteluihin 
tukeutuen.

Helena Luukkonen
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Meidän ainoa Itämeremme

John Nurmisen Säätiö perustettiin 
1990-luvun alussa vaalimaan suku-
yhtiöön kerättyä mittavaa merenku-
lun kulttuuriperinnettä, kun saman-
niminen huolintafirma oli konkurs-
siuhan alla. Pääsyynä oli Neuvos-
toliiton hajoamisen jälkeinen villi 
aika Itämeren kuljetuksissa. Perintö 
sisälsi kirjoja merenkulusta, joista 
isoimmat painoivat jopa viisi kiloa. 
Säätiön Puhdas Itämeri-hanke pe-
rustettiin 2004, kun Itämeren ym-
päristötilanne huolestutti johtaja Ju-
ha Nurmista. Hän alkoi etsiä tapoja 
puhdistaa Itämerta. Esitelmöitsijä 
Marjukka Porvarin, Puhdas Itä-
meri-ryhmän vetäjän, tehtävänä on 
fosforin vähentäminen. 

Itämeri
Itämerta voi kutsua matalaksi lätä-
köksi, jossa vesi vaihtuu huonosti. 
Kun Ruotsin, pilke silmässä esittä-
mää Tanskan poisruoppaamista ei 
voida pitää toteuttamiskelpoisena 
vaihtoehtona, täytyy Itämeren monet 
ongelmat ratkaista muuten. Typen ja 
fosforin liika määrä aiheuttaa rehe-
vöitymistä ja sinilevää. EU:kin piti 
meremme tilasta puhumista ennen 
vain ”skandinaavien hössötyksenä”, 
kunnes he näkivät nykytilan.  Itäme-
ren rannalla asuu 90 milj. ihmistä, 
heistä puolalaisia on 40 miljoonaa. 

Maatalous on liian levällään te-
hokkaille suojelutoimenpiteille. Jos 
metsä kaadetaan pelloiksi, vapau-
tuvan typen määrä kymmenker-
taistuu. EU-järjestelmä ohjaa kuor-
mitusta väärin. Suomen maatalous 

saa 370 M euroa ympäristötukiin. 
Eläimet ja vilja kasvatetaan eri ti-
loilla. Eläinten lanta on levitettävä 
nyt sellaisille pelloille, joita ei muu-
ten edes tarvita. Viljapellot lannoi-
tetaan keinolannoitteilla. 

Helpointa on keskittyä keski-
tetysti jäteveden puhdistamoihin. 
Pietarin jätevesistä, ja sen lähistön 
suurista eläintuotantoyksiköistä, 
joissa ennen on puhdistettu vain 
orgaaniset ainekset, on puhdistusta 
nyt tehostettu. Suomi on ollut mu-
kana, muttei ole oikeastaan mak-
sanut tehostustöistä. Hyödyn ovat 
korjanneet takaisin suomalaiset 
laitevalmistajat ja konsultit. Pää-
osan on rahoittanut Venäjä. Pietarin 
ja Laukaanjoen fosforikuormitus 
on pienentynyt 60 %. Seuraavaksi 
puhdistuvat Viipuri ja Hatsina. Lau-
kaanjoki osoitti, että isoja yllätyk-
siäkin voi tulla, eikä tiedetä, onko 
kaikki edes kartoitettu. Laukaan-
joen kiistassa vaihdettiin ensim-
mäistä kertaa nootteja Suomen ja 
Venäjän välillä ympäristöasioista. 
Sieltä löytyi kolmannes koko Itä-
meren fosforipäästöistä, mutta ne 
pystyttiin rajoittamaan kahdessa 
viikossa patoamalla, ja poistamaan 
kuukaudessa vanhan jäteveden puh-
distamon parantamisella. Vastaavia 
jätekasoja on sittemmin löydetty 
Puolasta. John Nurmisen Säätiön 
tavoitteena on poistaa Itämerestä 2 
500 t/v fosforipäästöjä. 

Öljyonnettomuudet
Neuvostoliiton hajottua sen uudet 

naapurit, entiset alamaiset, eivät ol-
leetkaan enää ystäviä, joten Venä-
jä joutui rakentamaan kaksi uutta 
öljysatamaa Itämeren pohjukkaan. 
Tankkeriliikenne lisääntyi huimasti 
ja karilleajoriskit kasvoivat. JN Sää-
tiö tutki merionnettomuuksia ja to-
tesi, että 95 % oli karilleajoja. Niis-
tä 40 % johtui siitä, että miehistö ei 
tiennyt laivan sijaintia. Yksi syy ovat 
ikivanhat, Hollannista peräisin ole-
vat merilait, joissa kapteeneilla on 
täysi valta. JN säätiö on kehittänyt 
lennonvalvonnan tapaista järjestel-
mää, joka kertoo, milloin laiva on lii-
kaa sivussa reitiltä. Jotta kapteenit ot-
taisivat sen käyttöönsä, on ohjelmas-
sa houkuttimena myös luotsi-, jään-
murtaja- ja laituripaikkojen tietoa. 
Toivotaan järjestelmän yleistymistä. 

Voiko 
Itämeren pelastaa?
Jätevedet voitaisiin saa da kuriin al-
le 10 vuodessa, samoin maatalouden 
lantaongelmat. Luomu on yksi rat-
kaisu. Tankkeritkin saadaan älyllä 
riviin. Meillä olosuhteet maanvil-
jelyyn muuttuvat suotuisemmiksi 
kuin Afrikassa tai Etelä-Euroopas-
sa. Maailman kasvava väestö tarvit-
see lisää viljelypinta-alaa. Itäinen 
Suomenlahti kohenee koko ajan, 
toisin kuin Saaristomeri vilja-ait-
tamme vierellä. Marjukka Porva-
ri ja John Nurmisen säätiö uskovat 
silti, että mikään ei ole mahdotonta. 

Martti Nurmisalo  
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RAVINTOLA ALBERGA
Leipurinkuja 2, 02650 Espoo

puh. 09 – 5123 600
lounas-, tilaus- ja teatteriravintola

KULJETUSLIIKE 
JARNO SUNDSTRÖM

Suopurontie 19, 02930 Espoo
puh. 0400 – 773 002

REVONTULEN 
FYSIOTERAPIA

Revontulentie 8, 02100 Espoo 
puh. 09 – 4553 595

PESUTUPA VIHERPEIPPO
Espoo

JARENKO
Kabanovintie 115, 02400 Kirkkonummi

puh. 050 – 4437 940

FYSIOTERAPIA 
ANN-BRITT RAJALA

Espoonlahden uimahalli
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo

puh. 09 – 8022 083

STIG WAHLSTRÖM OY
Hannuksentie 1, 02270 Espoo

puh. 09 – 5024 400

K-SUPERMARKET
RUOKANIITTY

Niittykummuntie 2, 02200 Espoo
puh. 09 – 7511 5400

PROMECA-CONSULTING OY
Kauniainen

SUOMEN UNIPOL OY
Karapellontie 8, 02610 Espoo

puh. 09 – 6823 260

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 
MARKKU KARI

Timpurinkuja 3, 02600 Espoo
puh. 09 – 5418 877

KIRJANPITO 
M.HÄKKINEN KY
Katajatie 8, 02360 Espoo

puh. 09 – 8011 381

SISUSTO OY LEHTOKARI
Ollaksentie 9, 02940 Espoo

puh. 0400 – 353 957

MAPEI OY
Tillinmäentie 1, 02330 Espoo

puh. 09 – 8678 900

K-SUPERMARKET
MANKKAA

Sinikalliontie 1, 02630 Espoo
puh. 0207510510

T:MI AIMON APU
Leppäkuja 1, 02240 Kantvik

puh. 0400 – 813 603
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Syyskokous synkissä tunnelmissa

Paikalla olleille jäsenille naisjaosto 
tarjosi aluksi pullakahvit. Vuoden 
sisällä poismennyttä sataa sisar-
ta ja veljeä kunnioitettiin seisten, 
kun Pekka Kontu soitti Narvan 
marssin sinivalkoisten kynttilöi-
den valossa. 

Puheenjohtaja Eino Luostari-
nen alusti yhdistyksen vaikeasta 
rahatilanteesta, joka päättää muun 
muassa oman lehden ilmestymisen 
tähän numeroon. Tämä ja muut tu-
levat muutokset ovat tarkemmin 
selostettuina puheenjohtajan pals-
talla. 

Espoon yhdistys on yksi Suo-
men Sotaveteraaniliiton viidestä 
suurimmasta yhdistyksestä, totesi 
Markku Seppä Suomen Sotavete-
raaniliitosta. Hän kertoi, että Liitto 
toimii vielä ainakin neljä vuotta, 
Itsenäisyyden juhlavuoteen asti. 
Seppä vakuutti myös lehden hoi-
tuvan Helsingin piiristäkin käsin. 
Meitä pienemmät yhdistykset ovat 
olleet kaltaisessamme tilassa jo ai-
emmin, ja jatkavat nyt uusin eväin 
supistettuina. 

Rauno Loukkola, Helsingin So-
taveteraanipiirin toiminnanjohtaja, 
kertoi Espoon olevan piirin suurin 
yhdistys. Piiri hoitaa yhdistyksen 
toiminnan päätyttyä sen, että vete-
raaniavustukset tulevat oikein käy-
tetyiksi. Piirin uuden sääntömuu-
toksen ansiosta, yhdistyksemme 
aikanaan lopettaessa, jäsenemme 
voivat siirtyä Helsingin Sotavete-
raanipiiriin henkilöjäseniksi. 

Olli Ollila kutsuttiin yhdistyksen 
kunniajäseneksi. Helsingin piirin 
kultaisen ansiomerkin sai Eeva Ka-
lin ja hopeiset saivat Eero Akaan-
Penttilä, Pertti Kosonen, Erkki 
Laaksonen, Yrjö Viitasaari ja Os-
si Virolainen. Liiton Ansioristin 
saivat Alice Koskinen ja Kerttu 
Rajala. Arssi Larikka palkittiin 
Kultaisella Ansioristillä.    

Varsinaisen syyskokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin nuijaa jä-
mäkän ripeästi kopautellut Raimo 
Riikonen, sihteereinään Liisa Ny-
fors ja Eero-Juhani Juhola.  Yh-
distystä luotsaa puheenjohtajana 
vastakin Eino Luostarinen. Yh-

distyksen hallituksessa olivat ero-
vuorossa Pirkko Arminen, Irma 
Ruuskanen-Sere, Hannu Särkiö ja 
Leo Tonttila. Erovuoroisten tilalle 
valittiin Raimo Elonsalo, Pirk-
ko Arminen, Olavi Matilainen 
ja Irma Ruuskanen-Sere. Halli-
tuksessa jatkavat lisäksi edelleen 
Hannu Pohjanpalo, Olli Ollila, 
Yrjö Viitasaari ja Sylvi Virtanen. 
Piirin kokouksiin ei valittu vuodelle 
2014 yhdistyksestä edustajia, koska 
kaikki jäsenet voivat olla läsnä pii-
rin kokouksissa yksityishenkilöinä. 

Kokous hyväksyi hallituksen 
laatiman toimintasuunnitelman ja 
taloudenhoitaja Marja Nurmisa-
lon esittämän talousarvion vuodelle 
2014. Jäsenmaksut pidetään ennal-
laan. Varsinainen jäsen maksaa 20 
euroa vuodessa, ensi vuonna vä-
hintään 90 vuotta täyttävät ovat va-
pautettuja tästä. Kaikki lahjoitukset 
tässä yhdistyksen vaikeassa rahati-
lanteessa ovat mitä toivottavimpia. 
Nykyiset rahavarat loppuvat jo ensi 
vuoden aikana. 

Martti Nurmisalo

Mitalinsaajat vasemmalta oikealle: Seppä, Larikka, Laaksonen, Rajala, 
Koskinen, Viitasaari, Kalin, Kosonen ja Luostarinen.

Valistusjaoston järjestelypäällikkö 
Arssi Larikka
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Palvelutalo Puistokartano Es-
poonlahdessa valmistui keväällä 
2013 ja ensimmäiset asukkaat 
muuttivat taloon jo huhtikuussa 
sen ollessa vielä ”sisäänajovai-
heessa”. Talossa on 107 vuokra-
asuntoa n. 130 asukkaan käyt-
töön. Lisäksi kiinteistössä on Es-
poon kaupungin vuokraamat 34 
tehostetun asumisen paikkaa sekä 
10 soluasuntoa. Talo vihittiin juh-
lavin menoin käyttöön 21.10.2013.

1996 perustettu Espoon Lähim-
mäispalveluyhdistys ry, jonka pu-
heenjohtajana on sen perustamisesta 
alkaen toiminut ansioitunut espoo-
laispoliitikko, valt. maisteri Lee-
na Luhtanen, rakennutti Espoon 
kaupungin osoittamalle tontille jo 
v. 1999 valmistuneen Palvelutalo 
Merikartanon. Yhdistys omistaa 
ja hallinnoi sekä vastaa laitoksen 
palvelutuotannosta. Sen sijaan Puis-
tokartanon rakennuksen omistaa 
Espoon Lähimmäispalvelusäätiö, 
mutta myös Puistokartanon palve-
lutuotannosta vastaa Lähimmäis-
palveluyhdistys ry.

Puistokartanon suunnittelu ja ra-
kentaminen on toteutettu yhteistyössä 
yhdistyksen hallituksen ja sen kut-
suman rakennustoimikunnan kans-
sa. Pääurakoitsijana toimi Skanska 
Oy. Hanke on rahoitettu ARA- lai-
noituksella ja myös Aran antamalla 
avustuksella, osittain myös pankki-
lainoin. Espoon kaupungin varoja ei 
rakentamiseen ole käytetty.

Vuokra-asuntojen koot vaihtele-
vat 26 – 62 m2 välillä. Keskihinta 
on 17,30 euroa per neliö, lisäksi ve-
si- ja sähkömaksu. Asuntokohtainen 
turvamaksu ja henkilökohtainen pe-
ruspalvelumaksu lisäävät asumis-
kustannuksia 257,- euroa kuukau-
dessa. Turvamaksu sisältää mm. 
ympärivuorokautisen päivystyksen 
ja hyvinvointirannekkeen käytön, 
maksuttomat sisäiset puhelut jne. 
Peruspalvelumaksuun kuuluvat eri-
laisten sosiaali- ym. sopimusten laa-
dinta, vuotuiset terveystarkastukset, 
akuuttiapu 24 tuntia/vrk, yhteisten 
tilojen käyttö, sanomalehdet ym.

Puistokartano voi tarjota myös 
mahdollisuuden ns. lyhytaikaiseen 
asumiseen – intervallihoitoon, esim. 
kuntoutumiseen sairaalahoidon jäl-

keen tai potilaan omaishoitajan ol-
lessa lomalla.

Maksullisista tukipalveluista 
ehkä käytetyimmät ovat ravinto-
lapalvelut. Talon omassa keittiössä 
valmistetut ruoat ovat valtion ravit-
semusneuvottelukunnan ohjeistusten 
mukaisia ja eräiden ruokailijoiden 
mukaan myös maittavia. Hoiva- ja 
hoitopalvelut sovitaan yksilöllisesti ja 
niitä koskevat hinnastot ovat asukkai-
den saatavilla. Monia fysioterapiapal-
veluja, ryhmäliikuntaa ja muistikun-
toutusta on tarjolla, samoin erilaisia 
aktiviteetteja, kuten retkiä, musiikki- 
ym. taidetapahtumia, asiantuntijalu-
entoja jne. Sisäänajovaiheessa kaikki 
ei ole valmista, mutta tiiviisti työn 
alla ja tekijöitä hakien.

Kaikki se raha, mikä kulkee Puis-
tokartanon kassan kautta, käytetään 
talon ja sen asukkaiden hyväksi. 
Senttiäkään ei siirry maan rajojen 
ulkopuolelle veroparatiiseihin tai 

Terveisiä Puistokartanosta

ulkomaisten rahoittajien taskuihin. 
Pyrkimyksenä on pitää laitoksen 
tulot ja menot tasapainossa ja pal-
veluhinnat oikeina ja kohtuullisina.

Puistokartano-esitteessä on meil-
le ikääntyville viesti: Omaa ikään-
tymistä kannattaa suunnitella, sil-
lä tuulethan ovat suotuisia niille, 
jotka tietävät mihin ovat menossa. 
On hyvä muistaa, että vierivä kivi 
ei sammaloidu.

Helena Luukkonen

Espoon sotaveteraanit Helena Ari-
mo, Tuovi Nygrén, Hillevi Johansson, 
Bengt Johansson ja Eino Sairanen.

TOHTORI ZIVAGO
Keskiviikkona 5.2.2014 klo 13.00

Helsingin Kaupunginteatteri, suuri näyttämö

Boris Pasternakin maailmankuuluun romaaniin  
pohjautuva eeppinen suurmusikaali.

Päärooleissa: Tuukka Leppänen, Anna-Maija Tuokko, 
Anna-Maija Jalkanen, Antti Timonen ja Esko Roine.
Käsikirjoitus Michael Weller, sävellys Lucy Simon, 

ohjaus Hans Berndtsson.
Kesto 3 h, yksi väliaika.  Liput 61 euroa.

Lippuvaraukset 3.1.2014 mennessä
Eeva Kalin 040-756 8219

Sofi Oksanen
KUN KYYHKYSET KATOSIVAT
Keskiviikkona 26.3.2014 klo 19.00

Suomen Kansallisteatteri, suuri näyttämö

Järisyttävä kuvaus Viron traagisesta lähihistoriasta toisen 
maailmansodan saksalaismiehityksen ja 1960-luvun neuvostohal-
linnon ajoilta. Näytelmä osoittaa terävästi ne inhimilliset seura-
ukset, jotka lankeavat maksettaviksi, kun yhteiskunnan avoimuus 

korvataan valheilla. Kantaesitys 27.11.2013.
Dramatisointi Sofi Oksanen, ohjaus Raila Leppäkoski.
Liput: eläkeläiset 36 € ja tammenlehväveteraanit 14 €

Lippuvaraukset 24.2.2014 mennessä
Eeva Kalin 040-756 8219
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Seniorit ja 
internet
Maaliskuun 11. päivän esiintyjä, 
KTT Johanna Gummerus on teh-
nyt Handelshögskolanissa väitös-
kirjan internetmarkkinoinnin alu-
eelta (”Customer value in e-marke-
ting”). Hän toimii tutkijatohtorina 
ja opettajana Hankenilla. Tohtori 
Gummerus on julkaissut useita ar-
tikkeleita erityisesti asiakasuskol-
lisuuden merkityksestä sähköises-
sä mediassa eli ns. e-liiketoimin-
nassa. Esitelmässä käytiin lukui-
sin esimerkein läpi internetin mah-
dollisuuksia, hyöty- ja haittapuolia. 
Myös sosiaalinen media (SOME) 
oli esillä. Tällä alueella on nykyisin 
lukuisa määrä erilaisia viihde- ja 
hyötytyyppisiä ohjelmistoja, joista 
suurin osa on ilmaisia käyttäjille. 
Useasti niissä esiintyvät mainokset 
ovat häiriötekijä. 

Tällaisia sosiaalisen median oh-
jelmia ovat esimerkiksi Facebook, 
jota arkisesti kutsutaan naamakir-
jaksi ja Linked In, joka on lähin-
nä työkäyttäjille suunnattu palsta. 
Google on yleisin hakukoneohjel-
ma. Varsin huomattava osa myös 
seniori-ikäisistä käyttää internetiä 
eri tarkoituksiin (pankkipalvelut, li-
put, matkat jne.). Moni aiemmin ka-
tukuvassa näkynyt palvelu on siir-
tymässä lisääntyvää vauhtia nettiin, 
kuten käytännössä pankkipalvelut, 
matkatoimistot ja erilaisten matka- 
ja tilaisuuslippujen tilaaminen.

Mitä riskejä 
netissä?
Ikävä kyllä myös hui-
jarit ovat löytäneet tä-
män uuden kanavan 
toimintaansa. Eri-
tyyppiset huijaukset 
kuten ns. nigerialais-
kirjeet, luottokortti- ja 
muiden tietojen kalas-
telut, sekä suoranaiset 
rahanpyynnöt esiinty-
vät usein netissä.

Esityksessä oli mu-
kana myös varoituk-
sen sanoja internetin 
vaaroista; virukset ja 
troijalaiset, mainosohjelmat, roska-
posti ja sähköpostihuijaukset. Esi-
merkiksi kysellään luottokortti- tai 
verkkopankkitietoja, tai pyritään 
saamaan ihmiset lähettämään ra-
haa suoraan huijareille. ”Muista 
terve epäluulo – jos tarjous kuu-
lostaa liian hyvältä ollakseen totta, 
se tuskin on totta”, muistutettiin 
meitä. Luottokorttinumeroita tai 
verkkopankkitunnuksia ei koskaan 
pidä luovuttaa sähköpostikyselyjen 
perusteella. 

Riskitekijöistä mainittiin myös 
identiteettivarkaudet, eli toisena 
henkilönä luvatta esiintyminen ja 
käyttäjätunnuksen nappaaminen 
tietojen kalastelun, tietomurron 
tai heikon salasanan koneellisen 
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arvaamisen avulla. Tietojen häviä-
mistä voi estää varmuuskopioilla. 
Ne auttavat myös laitteiden katoa-
misen yhteydessä.

Esitys elävöitti lukuisin esimer-
kein netin käytön hyöty- ja haitta-
puolia. Kuten niin monissa muis-
sakin asioissa esitelmöitsijä totesi 
netin olevan hyvä renki mutta huo-
no isäntä. Terve arkijärki ja varovai-
suus ovat paikallaan myös netissä 
surffaillessa.

Esityksen jälkeen käytiin vil-
kasta keskustelua. Keskustelussa 
tulivat esille niin netin mahdolli-
suudet kuin sekin, mitä tietokone ei 
osaa tehdä. Johanna Gummeruksen 
mukaan koneessa on paljon tietoa, 
muttei lainkaan järkeä. 

Hannu Viitanen 

Johanna Gummerus

Espoon sotaveteraanit 
kuntoutusmatkallaan 
Budapestissa 18.–27.9.2013

K
U

V
A

: 
J

A
A

K
K

O
 V

A
L

T
A

N
E

N



20

Sosiaalijaosto

Espoon kaupungin 
veteraanipalvelut v. 2014
Osoite: Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Veteraanipalvelut
PL 2311, 02070 Espoon kaupunki

Kuntosuunnittelijat
Puh. 09 816 42380, ma–to klo 13.00–15.00

Veteraanipalvelut on lomalla
2.12. - 8.12.2013 sekä 23.12.13 - 6.1.2014

Palvelut
– Jorvin ja Puolarmetsän päivystyskäynti 
 poliklinikalla on maksuton
– avo- ja laitoskuntoutusta vuosittain
– jalkahoitoa 4 kertaa vuodessa á 45,- euroa
– avustusta silmälasien hankintaan 100,- 
 euroa/vuosi
– maksuton hammashoito
– maksuvapaus terveyskeskusmaksuista
– maksuton joukkoliikenne
– kaupungin uimahallien ja kuntosalien 
 maksuton käyttö
– ilmaiset parkkipaikat määrätyillä alueilla

Muista merkitä Veteraanipalveluun lä-
hetettäviin alkuperäisiin kuitteihin ni-
mesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero.

Kotihoitopalvelut
Valtion vuoden 2014 talousarvioon on 
varattu erillinen määräraha sotaveteraa-
nien kotona selviytymisen tukemisek-
si. Espoossa määräraha osoitetaan mm. 
siivous- ja ikkunanpesupalveluun sekä 
esim. lumi- tms. pihatöiden teettämiseen.
Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ko-
tihoitoyksikkö lähettää asianmukaiset ha-
kulomakkeet ja ohjeet kotiosoitteella jo-
kaiselle valtion rahoitettavaan tukeen oi-
keutetulle.
Lisätietoja arkisin puhelimitse numerosta 
09 816 33333 klo 9.00–15.00.

Yhdistyksen tukimuodot v. 2014
Yhteyshenkilö:
Kuntoutussihteeri Pertti Sirén
Puh. arkisin 044 030 3142
Osoite: Suvikuja 3 B 11, 02120 Espoo

Tukitoiminta edellisiin vuosiin ver-
rattuna vähenee olennaisesti. Tule-
vana vuonna pystymme tukemaan 
vain avokuntoutusta siinä määrin 

kuin Espoon kaupungilta saadaan 
siihen varoja.

Kotona selviytymistä, esim. siivousta 
tuetaan siinä määrin kuin veteraani-
vastuukeräyksestä saamme varoja.

Vuoden mittaan tapahtuvista mah-
dollisista muutoksista ilmoitetaan 
Helsingin seudun Sotaveteraani- leh-
dessä.

Tukien saamisen ehdoton edelly-
tys on yhdistyksen jäsenyys ja pää-
sääntöisesti RS-, RP- tai
MR -tunnus. 
Jos olet sotainvalidi, sotainvalidin 
puoliso tai leski, lähetä tukiano-
muksesi pääsääntöisesti
invalidiyhdistyksellesi.

Fysikaalinen avokuntoutus
Lääkärin lähetteellä saadusta avo-
kuntoutuksesta korvataan tunnuksen 
omaavalle sotaveteraanille toistaisek-
si enintään 500 euroa per vuosi. Itse 
maksetusta laskusta tulee selvitä Ke-
lan taksojen
mukaan saatu korvaus. Jäännössum-
masta voi tehdä korvausanomuksen 
kuntoutussihteerille.
Poikkeustapauksessa vähennetään 
Kelan-korvausosuutta yksi seitse-
mäsosa ilman lääkärin lähetettä ote-
tun fysikaalisen hoidon laskun sum-
masta

Merkitkää pankkitilinne numero 
hakemukseenne!

Oulunkylän veteraanikuntoutuk-
seen hakeudutaan Pertti Sirénin kaut-
ta. Hän antaa hakijalle
tarkemmat ohjeet ja maksusitoumuk-
sen, jonka perusteella Oulunkylän 
kuntoutus laskuttaa suoraan
yhdistyksen sosiaalijaostoa. Oulun-
kylän ajanvarauksen numero on 09 
7282475 arkisin klo 8–12.

Siivous- ym. avustajatoiminta
Espoossa ja Kauniaisissa asuvat ve-
teraanijäsenemme voivat saada vuo-

dessa enintään 4 kpl 
35 euron arvoisia maksusitoumuksia, 
jotka oikeuttavat mm. siivousapuun. 
Yhdistyksemme veteraanijäsenten 
lesket, joiden tulee olla myös yhdis-
tyksemme jäseniä, ovat oikeutettuja 
saamaan enintään 4 kpl ko. maksu-
sitoumuksia.
Sitoumukset tilataan yhdistyksen toi-
mistosta, puh.: 09 452 5721.
Lue ja säilytä saamasi maksusi-
toumusten käyttöohjeet.

Muut tärkeät yhteydet
Helsingin Seudun Sotaveteraani-
piiri ry

Neuvonta ja veljestukianomukset
Anita Koskinen, sosiaalineuvoja
Puh.: 050 4414705
Mannerheimintie 93 A, 
00270 HELSINKI
Sähköposti: 
sosiaalineuvoja.hssvp@kolumbus.fi

Lue Helsingin seudun Sotaveteraa-
ni -lehdestä piirin tarjoamista sosi-
aalieduista. 
Anottavissa mm: Veljestuki
Pienituloinen veteraani voi hakea 
säätiötukea esim. sairaus- tai asun-
non korjauskuluihin.
Anomus tulee lähettää piirin sosiaa-
lineuvojalle.

Oikeusneuvonta
Piirin lakimiehet, varatuomarit
Pentti Lehtola, puh.: 0400 401594
Martti Mikkonen, puh.: 050 5848736

Asuntojen maksuton 
korjausneuvonta
Henning Ekholm, 
rakennusmestari, Uusimaa
Puh.: 0500 604 782 tai 09 875 4454

Rauhanturvaajaliiton 
päivystyspuhelin
Sen kautta apua tarjotaan kodin pie-
nissä askareissa ja korjauksissa tal-
koohengessä. Valtakunnallisen
päivystyspuhelimen numero on 020 
769 8111. Sieltä välitetään avuntarve 
alueelliselle järjestölle,
josta otetaan yhteys kotiin

Sosiaalijaoston 
jäsenet 
Irma Ruuskanen-Sere, 
Helena Luukkonen, 
Pertti Sirén.
Kuvasta puuttuu 
pj Paavo Salo.
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Insinöörieversti evp. Lauri Leh-
tonen piti radiotiedustelusta kerto-
van esitelmäsarjansa jälkimmäisen 
osan syyskuussa. Keväällä oli esi-
telmän aiheena Radiotiedustelu tal-
visodassa, nyt jatkosodassa. Tarina 
alkoi tosin jo välirauhasta.

Radiotiedustelu toimi silloin Sää-
mingin Rauhanlinnassa maavoimil-
le, Tuusulasta Kauniaisiin siirty-
neenä merivoimille. Näillä olikin 
haasteena punalaivastoon nopeasti 
vaihtuvat koodit. Koodien perusta-
na oli kirja Kommunismin historia, 
suppeampi laitos. Suursaaren taiste-
luissa saatiin saaliiksi Neuvostolii-
ton 4-numeroinen koodi.

Eversti Reino Hallamaa johti 
Radiotiedustelua Soukanniemen 
kärjessä olevasta huvilasta. Kym-
menkunta Ruotsista saatua umpi-
kuorma-autoa varustettiin radio-
kuormureiksi. Evolla koulutettiin 
”Hallamaan au-koulu”, johon myös 
tuleva pääministeri Ahti Karjalai-
nen kuului. Perustettiin Päämajan 
Radiopataljoona, joka jakaantui 
maavoimien, merivoimien, moot-
toroitujen ja kaukopartiojoukkojen 
radiotiedusteluun, sekä varikkoon, 
suuntimoihin että diplomaattipostin 
avausryhmään. Jälkimmäiselle toi-
mitti Posti sanomista kopiot. 

Japanin avulla pystyttiin avaa-
maan vihollisen divisioonatasoiset 
5-numeroiset koodit. Ne olivat sa-
mat kuin Manchuriassa aiemmin 
Japania vastaan käytetyt. Koodit 
vaihtuivat kello 23, siis venäläisten 
keskiyöllä. Sanomista pystyttiin 
avaamaan 80 % yön aikana. Ken-
raali Laatikainen totesikin olevan-
sa paremmin perillä vihollisen kuin 
omasta tilanteestamme. 

Radiopataljoonan henkilökunta 
jakaantui neljän ryhmään. Kuun-
telijat, jotka olivat aliupseereita, 
ottivat sanomat vastaan. Avaajat, 
lähinnä matemaatikot ja kielitie-
teilijät, avasivat ne luettaviksi. Lii-
kennetutkimus selvitti liikenteen 
hierarkiat ja kuka keskustelee ke-
nenkin kanssa. Neljäntenä ryhmänä 
olivat lotat, jotka toimivat kone-
kirjoittajina ja vastasivat ruoka- ja 
muusta huollosta. 

Syksyllä -41 Neuvostoliitto 

muutti koodinsa. Talvisodassa ko-
ko rintamalla oli vielä yhteinen. 
Nyt vaihtui oma koodi joka divi-
sioonalle, jopa rykmentille. Mu-
siikkimiehiä käytettiin mielellään 
rytmitajunsa takia kuuntelijoina. 
Heitä käytettiin bonuksena viih-
deohjelmissakin. Konserttipianisti 
Cyril Szalkiewicz oli yksi heistä. 

Enigmalla salattiin viestit Sak-
san ja Suomen välillä. Viestejä pys-
tyttiin selvittämään yhdeksällä kie-
lellä. Puolalaisia pidettiin Japanissa 
Euroopan parhaina koodinavaajina. 
Kun sota vyöryi Puolan yli, kohdisti 
Japanin radiotiedustelu yhteistyön 
Suomeen. 

Moottoroidun komppanian koh-
teena oli NKDV, Neuvostoliiton 
salainen poliisi, jota kuunneltiin 
kaukopartioitamme varten. Hyöty 
saatiin väijytysten välttämisenä. 
NKDV:n termi kaukopartiomie-
histämme oli ”viholliskopla”. Kuu-
luisat Kyynel-radiot olivat omaa 
kehitystyötä kaukopartiokäyttöön. 
Saattueliikennettä Arkangeliin seu-

Radiotiedustelu sotien aikana

rattiin ja näin Saksa pystyikin upot-
tamaan merkittävän määrän liit-
toutuneiden Neuvostoliiton avuksi 
toimittamaa tonnistoa. 

Diplomaattiliikenne välitettiin 
liian nopealla morsetuksella heti 
purettavaksi, joten se tallennettiin 
paperinauhalle ja purettiin jälkikä-
teen. USA:n koodin avaus oli suuri 
saavutus. Heidän viestinsä toimi-
tettiin vain kolmena kappaleena; 
Tasavallan Presidentille, Ulkomi-
nisterille ja Ylipäällikölle. 

Ilmavoimien radiotiedustelu sai 
vihollisen pommituksista tiedot ½ 
-1 tuntia etukäteen. Vetäytymisvai-
heen aikaiset venäläiset panssari-
joukkojen koodit pystyttiin purka-
maan virolaisten avaamina. 

Sodan jälkeen radiotiedustelu 
arkistoineen poistui maasta Stella 
Polaris -operaatiossa. Mutta se on 
toinen tarina, päätti insinöörieversti 
Lehtonen mieltä kiehtovan esitel-
mänsä.

Martti Nurmisalo

Marsalkka tutustumassa Radiotiedustelukeskukseen Sortavalassa v. 
1943. Vas. Reino Hallamaa, Marski, Pekka Visa ja Aksel Airo.
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Exlibris  on yksi kiinnostukseni 
kohteista. Se on kuin pienikokoi-
nen juliste. Kutsun exlibristä kir-
janomistajan merkiksi. Se voi hel-
pottaa lainatun kirjan takaisin saa-
misessa. Nimitys tulee latinankie-
lisistä sanoista ex libris, jotka tar-
koittavat ”kirjoista” tai laajemmin 
”kirjojen joukosta” eli ”kirjastosta”. 
Merkissä teksti on muodossa ex lib-
ris, käsitteenä sana kirjoitetaan yh-
teen exlibris. 

Jo kivikirjoissa oli kirjanomis-
tajan merkki. Se on seurannut kir-
jaa käsinkirjoitetusta kirjoista aina 
uusimman painotekniikan mene-
telmällä tuotettuihin teoksiin asti.

Ensimmäiset irralliset merkit 
ilmestyivät Albrecht Dürerin (1471–
1528) elinaikana. Leimasimella 
merkki painettiin puupiirroksiin, 
sitten kuparipiirroksiin, kiivipiir-
roksiin ja vuodesta 1880 kehitty-
neisiin kuvalaattoihin. Yleensä ex 
libris tehdään henkilölle kerran 
elämässä ja painos on noin 1000 
ai 2000.

Suomalaisen ex libriksen uran-
uurtajia olivat Akseli Gallen-Kal-
lela (1865–1931) ja Hugo Simberg 
(1873–1917). tunnetuin exlibristen 

Exlibris 
on pienikokoinen juliste

tekijä oli Erkki Tanttu (1907–1985).
Vuoden 1960 jälkeen suomalai-

sissa exlibriksissä alkoi digitaali-
suus vaikuttaa. Maailmalla arvos-
tetaan eniten taidegrafiikalla tehtyjä 
merkkejä. Itse arvostan perinteisillä 
kirjapainomenetelmillä ja silkki-
painolla tehtyjä merkkejä. Niiden 
tiedetään säilyvän parhaiten.

Olen ystävilleni piirtänyt exlib-
riksiä.

Helmiriitta Honkanen
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Välirauhan Suomi 
kaltevalla pinnalla
Ministeri Paavo Rantasen loka-
kuinen esitelmä oli otsikoitu ku-
ten hänen kirjansakin, Suomi kal-
tevalla pinnalla - välirauhasta jat-
kosotaan

Talvisodan päätyttyä maalis-
kuussa 1940 muodostettiin Rytin II 
hallitus. Hallituksen tehtäviin kuu-
lui rauhansopimuksen täyttäminen, 
jälleenrakentaminen ja evakuointi-
asiat. Ulkoministeriksi tuli RKP:n 
Witting, jolla oli suhteet Saksaan 
kunnossa. Molotov julisti Neuvos-
toliiton olevan ”käytyyn sotaan 
syytön ja suomalaisten raakalaisia”. 
Moskovassa Paasikivi kuunteli tätä 
huolestuneena. Ruotsi oli heikko, 
mutta yhteistyökykyinen. NL:n 
Tukholman lähettiläs Madame 
Kollontai ei osoittautunut Suomen 
ystäväksi. Myös suhteet Saksaan 
olivat jäätymispisteessä. Saksan 
Helsingin suurlähettiläs v. Blücher 
oli myötämielinen Suomelle, mutta 
tunsimme olevamme Tanskan ja 
Norjan kanssa saartorenkaassa. 

Hallitus jakoi maata maatto-
mille ja kohensi Puolustuslaitosta. 
Salpa-linja rakennettiin. Moskovan 
suhteet olivat vaikeat. Talvisodan 
rajanveto muuttui NL:n eduksi En-
son kohdalla, jonka tueksi vielä me-
netettiin voimalaitoskin. Idästä oli 
rakennettu rata Sallaan asti. Pravda 
haukkui suomalaisia hidastelusta. 
Paasikiven vastine julkaistiin yl-
lättäen samassa forumissa. Saksa 
jatkoi voittojaan lännessä. Touko-
kuussa Luxemburg luhistui päiväs-
sä, Belgia viidessä, Hollanti 18:ssa. 
Kesäkuussa NL ampui alas vuoro-
kone Kalevan ja otti talteen sen kul-
jettaman kuriiripostin. Baltian maat 
antautuivat ja miehitettiin. Viroon 
vaihdettu yksipuoluejärjestelmä 
anoi ja sai NL:n jäsenyyden. SNS:n 
puheenjohtaja Ryömä onnitteli Vi-
roa. Molotov halusi englantilaiset 
pois Petsamosta. Hänelle ei riittä-
nyt vähemmistö-osakkuus eikä osa 
malmintuotannosta. NL vaati myös 
Ahvenenmaan linnoitusten purka-
mista. Asiaa valvomaan perustettiin 
Maarianhaminaan NL:n 40-hen-

kinen konsulaatti. Rauhansopi-
muksessa ei ollut mainintaa NL:n 
kauttakulkuliikenteestä rautateitse 
Hankoon, mutta se annettiin. SNS 
oli jo 40 000 hengen seura, käytän-
nössä NL:n viides kolonna, jonka 
halkopinojen poltto-operaatiossa 
nähtiin KGB:läisiä NL:n lähetys-
töstä. Vastavoimaksi perustettiin 
Aseveljien liitto. 

Siihen mennessä vaikein jakso 
tuli elokuusta 1940. Suomi tarvitsi 
aseita, erikoisesti raskasta tykistöä. 
Ei tiedetty, saako niitä Saksasta. 
Eikä Ruotsistakaan ollut apua. Hu-
huja demobilisoinnista liikkui. Hel-
singin Yliopiston 300-vuotisjuh-
liin kutsuttu Mannerheim vastasi 
osallistumisensa riippuvan siitä, 
hyökkääkö NL. Saksassa suunni-
teltiin huippusalaisesti operaatio 
Barbarossaa, jossa ei ollut aluksi 
mitään roolia Suomelle. Asekaup-
piaalta kuultiin jo elokuun alussa, 
että Suomi saisi aseita Saksasta. 
Pari viikkoa myöhemmin solmit-
tiin kauttakulkusopimus Saksan 
joukoille Suomen kautta Norjaan. 
Aseita käytiin valitsemassa ja niitä 
tuotiin joukkojen mukana yllättäen 
laivoilla pohjoisen satamiin. NL ei 
voinut Saksan liittolaisena tästä va-
littaa. Kauttakulku Ruotsin kautta 
oli isompaa kuin meiltä. Meidän 
kauttamme tuli ensin 2 000 miestä. 

Suomi-Ruotsi-unionia suunnitel-
tiin, jossa Ruotsista tulisi kuningas, 
Suomi säilyisi tasavaltana ja Man-
nerheimistä armeijan komentaja. 
NL-vakoilu tiesi siitä ja tulkitsi 
”rauhansopimuksen vastaiseksi”. 
Sensuuri tiukkeni, sotakirjallisuus 
kiellettiin. Nikkelin omistus oli 
englantilaisilla, tarve saksalaisilla 
ja omistushalu venäläisillä. Perus-
tettiin Suomen ja NL:n sekakomis-
sio marraskuussa, jossa Molotov 
sanoi Hitlerille, että sopimusta ei 
ole noudatettu, kun Suomessa ei 
toimittu kuin Baltiassa. NL lista-
si ei-sopivat presidenttiehdokkaat; 
Mannerheim, Tanner Kivimäki ja 
Svinhufvud.  Valittiin Ryti. Joulu-
kuussa Hitler otti Suomen mukaan 

Barbarossaan, jonka alku viivästyi 
Mussolinin hyökättyä Kreikkaan ja 
saatua selkäänsä. Englanti pelkäsi 
maihinnousua saarelle. Suomeen 
tuli uusi hallitus joulukuussa, Ran-
gell ulkoministeriksi. Petroskoin 
radio propagoi räikeästi Suomeen. 
Heinrichs kutsuttiin Saksaan ker-
tomaan talvisodankäynnistä. Hä-
nelle vihjattiin hyökkäyksestä Le-
ningradiin. Helmikuussa Paasikivi 
ja Marsalkka pyysivät eroa. Suo-
mi ei perääntynyt nikkeliasiassa.  
Maaliskuussa lähti meiltä miehiä 
SS-pataljoonaan. Saksalaiset ottivat 
komennon Unkarissa, Romaniassa 
ja Bulgariassa. Jugoslavia olisi seu-
raava. Saksalaisupseerien Suomen 
vierailut lisääntyivät. Jugoslavia 
vallattiin huhtikuussa. Stalin ei 
uskonut Hitlerin hyökkäävän NL:a 
vastaan. Ryti sai tiedon hyökkä-
yksestä toukokuussa. Käytännön 
asiat hoidettiin Saksassa. Ryti ja 
Heinrichs ilmoittivat, ettemme 
lähde hyökkäyssotaan. Kesäkuun 
alussa saksalaisia tuli Rovaniemel-
le. Ministeri Pekkala kertoi tämän 
Rytin viestin välittömästi NL:lle. 
Saksalaiset valtasivat heidän Pet-
samon konsulaattinsa. Suomi oli 
puolueeton, mutta miinoitti Suo-
menlahden Saksan kanssa. Pari päi-
vää myöhemmin NL:n lentokoneet 
pommittivat useita Suomen kau-
punkikohteita. Rangell lisäsi radio-
puheeseensa ilmoituksen ”Suomi 
on sodassa”.

Martti Nurmisalo 
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ja on edelleen nähtävissä Uumajas-
sa, jossa Bång vietti sodanjälkeiset 
vuotensa. Siellä on museoalueella 
hänen torppansa – kuuluisa mies 
Länsi-Pohjassa.

27.10.1809
Koljonvirran taistelussa oli tulitau-
ko, joka oli päätetty lopetettavaksi 
27. päivänä lokakuuta klo 1 ilta-
päivällä. Kävi kuitenkin niin, että 
venäläisten kello kävi Moskovan 
aikaa, joten he rupesivat hyökkää-
mää tuntia aikaisemmin. Kuinka 
Sandels siihen suhtautui, ilmenee 
Runebergin runosta. Suomalaiset 
olivat purkaneet puolet sillasta yllä-
tyshyökkäyksen varalta. Venäläiset 
kuitenkin tiesivät, että virran ala-
juoksulla oli kahlaamo, niin suom-
laisetkin, mutta he eivät odottaneet 
hyökkäystä sieltä. Alkoi kiivas tais-
telu pistimin. Taistelussa kunnos-
tautui Sven Dufva eli Johan Bång. 
Tiedetään, että mies oli noin 170 cm 
pitkä, väkivahva, jolla oli huono vii-
napää ja aina tappeluissa. Sven Duf-
va kuvataan tyhmäksi, mutta toden-
näköisesti hänen ollessaan suomen-
kielinen hän ei ymmärtänyt ruot-
sinkielisiä komentoja.

 
Runebergin mukaan 
Sven Dufva menehtyi taistelussa. 
Siinä menehtyikin moni mies, mut-
ta Bång vain menetti paljon verta 
pistimien iskuista ja hän menetti 
tajuntansa.  Hän sai myös kolme 
musketin luotia nahkaansa. Kun 
taistelumaasto jäi illalla tyhjäksi, 
läheisen Kauppilan talon isäntä oli 
käynyt taistelupaikalla ja löytänyt 
henkitoreissaan olevan Bångin. 
Hän toimitti haavoittuneen väls-
kärin hoitoon. Hyvien ruumiinvoi-
miensa ansiosta hän paranikin ja 
matkusti Vaasaan, jossa toimi suu-
tarina. Mutta kun hänellä oli huono 
viinapää, hän sekaantui usein tap-
peluihin. Niinpä hän kerran surmasi 
kirveellä erään venäläisen upseerin 
ja sai kuolemantuomion. Bång pää-
si kuitenkin pakenemaan.

Muistamme Runebergin Vänrik-
ki Stoolin tarinoiden urhokkaan 
Sven Dufvan. Hän taisteli mm. 
Koljonvirralla Suomen Sodan ai-
kana lokakuussa 1809. Tutkijoita 
on näyttänyt kiinnostavan oliko 
mahdollisesti hänen esikuvanaan 
Lohjalla syntynyt ja asunut Jo-
han Bång niminen mies, jonka 
elämäntarina on vertaansa vailla. 
Mietitäänpä.

Taustaa
Bångin isä ei ollut ”viraton kersant-
ti”, mutta hän oli kuitenkin sotilas 
ja entinen tykkimies, joka oli tais-
tellut Kustavin sodassa ja hallitsi 
sittemmin torppaa Lohjalla. Rune-
bergin mukaan ”maatilkustansa sai 
nyt leipäpalasen ja lasta häll ol yh-
deksän ja nuorin niistä Sven.”

Koljonvirran taistelu 
käytiin 27. päivänä lokakuuta 1809. 
Suomalaisten komentajana oli sil-
loinen eversti Johan August San-
dels. Hän oli ottanut osaa jo Kus-
taa III:n sotaan ja nyt komensi Sa-
von prikaatia. Savon prikaati oli 
taisteluasemissa Koljonvirran poh-
joisrannalla 7 km Iisalmesta poh-
joiseen. Siellä oli mukana myös 
Vaasan rykmentistä Mustasaaren 
komppania. Vaasan rykmenttiin 
kuului 6 komppaniaa, joiden mie-
het oli kerätty Vaasan ympäristön 
pitäjistä. 

Mustasaaren komppaniaan
kuului myös Johan Bång, joka oli 
syntynyt Lohjalla 19. päivänä huh-
tikuuta 1782. Asiakirja, josta tämä 
selviää, säilytetään Uumajan maa-
kunta-arkistossa. Se on muuttokir-
ja ja esteettömyystodistus, jonka 
Lohjan seurakunnan kirkkoherra 
Anders Collin on lähettänyt ja jos-
ta käy selville, että ”Johan Zacha-
rias Bång omaa tyydyttävät tiedot 
kristinopista, on käyttäytynyt hyvin 
ja kunniallisesti sekä kohtuudella 
käyttänyt myös autuuden palveluk-
sia”. Tämä ruotsinkielinen asiakir-

Pako Ruotsiin
Kerrotaan, että hän souti veneellä 
yli Merenkurkun. Suuren ponnis-
tuksen vuoksi hän uupui ja ajautui 
Piteån joen jokiuomaan, josta hä-
net löysi mamselli Hanna-Greta 
Paulin ja ryhtyi sitten hoivaamaan 
henkihieverissä olevaa Bångia. Hoi-
vaamisen aikana syttyi rakkaus ja 
suunniteltiin avioliittoa. Hanna-
Gretan isä oli rykmentin lääkäri 
ja kunnianarvoisa raatimies, joten 
avioliittoa pidettiin epäsäätyisenä. 
Lääkäri Paulin ehdotti, että Bång 
ryhtyisi jälleen sotilaaksi ja niin ta-
pahtuikin.

Uusi sotilasura
Hän pestautui Västerbottenin ku-
ninkaalisen rykmenttiin sotilaak-
si. Rykmentin miehistöluettelossa 
on merkintä 13. päivältä joulukuu-
ta 1813, jossa mainitaan: täyden-
nysmies numero 176 Bång, Johan 
Zacharias, 33 vuotta, suomalainen, 
palvellut 2,5 vuotta, 5 jalkaa 7 tuu-
maa pitkä ja naimaton. Vielä sa-
mana vuonna hän oli mukana tais-
teluisssa Saksassa Napoleonia vas-
taan. Bångille oli kertynyt urhool-
lisuusmitaleita, mutta yhtä hän piti 
erityisesti arvossa, kenraali Sandel-
sin hänen rintaansa kiinnittämää. 
Mitaleja hän kanniskeli rinnassaan 
ja pussissa oli vielä kaksi kuulaa, 
jotka oli kaivettu hänen ruumiis-
taan ja joita hän mielellään näyt-
teli. Lisäksi yhtä vasemman lapa-
luun alla olevaa kuulaa hän kantoi 
koko ikänsä.

Elämä sotimisten jälkeen
Lohjan kirkkoherran esteettömyys-
todistys johti hänen vihkimiseensä 
Uumajan maaseurakunnassa Han-
na-Greta Paulinin kanssa 13. päivä-
nä heinäkuuta 1815. He asuivat Uu-
majassa loisina jonkin aikaa, kun-
nes saivat oman maapaikan viljeltä-
väksi.  Heille syntyi yksi poika 15. 
syyskuuta vuonna 1815 ja pojan ni-
meksi pantiin Johan Reingold.

Johan Zacharias Bång – 
Sven Dufvan esikuvako?
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Ruotsissa kunnioitetaan 
Runebergin Sven Dufvaa. Myös Jo-
han Zacharias Bångilla on Uuma-
jassa muistomerkkejä, kuten Bånga-
berget, Bångavägen, Bångin palsta, 
maapaikka, jossa hän viljeli maa-
taan. Uumajan hautausmaalla on 
komea muistokivi, johon on hakat-
tu sotilashattu ja alla kaksi mus-
kettia ristissä sekä teksti ”Sotilas 

Johan Zacharias Bång” sekä syn-
tymävuosi 1782, kuolinvuosi 1835, 
lisäksi alhaalla vasemmalla ”Virta 
bro 27.10.1809.”

Jälkikirjoitus
Edellä olevat tiedot on koonnut Ka-
levi Sere v. 2000–2001. Osa tutki-
joista ei ole kaikkien em. tietojen 
osalta varmoja niiden paikkaansa-

pitävyydestä. Johan Zacharias Bång 
on ainakin näillä tiedoilla mielen-
kiintoinen henkilö, olipa hän Sven 
Dufvan esikuva vai ei. Satuin ker-
ran eräällä vierailulla tapaamaan 
vihtiläisen herra Bångin ja kysyin, 
tunteeko hän tarinan. Vastaus oli 
myönteinen.

Irma Ruuskanen-Sere

Tukea omaishoitajille

Tuemme sinua, joka hoidat tai hoivaat läheistäsi, jonka toimintakyky on 
heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi. 

Tervetuloa mukaan yhdistyksemme toimintaan!

Olemme omaishoidon ammattilaisia ja 
järjestämme omaishoitajille mm. 
· vertaistukitoimintaa
· kuntouttavaa- ja virkistystoimintaa
· neuvontaa ja ohjausta

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo 

www.eska.auttaa.fi

Kysy lisää: Kristiina Mustakallio, puhelin 040 5310990
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taa oikeinkirjoitusta. Yhtenä aamu-
na menin kuitenkin sekaisin, kun 
Hesarin samassa numerossa puhut-
tiin yhdessä jutussa, että oli jotakin 
saatu aikaan ja toisaalla käytettiin 
muotoa, että oli saatu aikaiseksi. 
Tulin siinä niin epävarmaksi, etten 
itsekään enää ollut varma, kumpi 
on oikein. Auttaako postimestari 
minut oikeille poluille?

                           Liisa

Ihan mielellään postimestari tart-
tuu Liisan käteen ja ryhtyy talut-
tajaksi. Oikea muoto on saada ai-
kaan. Kun työ tulee tehdyksi tai 
syntyy muuta tulosta, silloin saa-
daan jotakin aikaan, ei aikaiseksi. 

Elinkautisesta
Viime aikojen kauhistuttavia te-
koja lukiessani olen miettinyt, mi-
ten kauan elinkautiseen vankeu-
teen tuomitut ovat vankilan muu-
rien suojassa. Onko elinkautinen 
elinikäinen?

                                 Olavi
Esimerkkinä olkoon kaksi ihmistä 
jalkajousella ja yhden rynnäkköki-
väärillä Kotkassa kesällä 1994 sur-
mannut Mika Muranen. Hän vapau-
tuu ensi vuoden syyskuussa. Siihen 
mennessä hän on ollut vankilassa 
20 vuotta ja 6 kuukautta. Pisimpään 
telkien takana oli yksi elinkautis-
vanki, joka pääsi vapauteen vasta 
22 vankilavuoden jälkeen.

Yleensä’ murhasta tuomitut va-
pautuvat runsaan 14 vankilavuoden 
jälkeen.

Juutalaisten uskosta
Kirkkokahvilla tuli puheeksi levo-
ton Lähi-itä ja siinä sivuttiin myös 
juutalaisten uskontoa. Yritettiin 
miettiä, miten se eroaa meidän lu-
terilaisten uskosta, mutta hataria 
olivat meidän tietomme. Joku oli 
tietävinään, etteivät juutalaiset usko 
ollenkaan kuoleman jälkeiseen elä-
mään vaan uskovat, että paratiisi-
mainen elämä toteutuu täällä maan 
päällä. Kotimatkalla asia vaivasi 
minua ja päätin kysyä sieltä Kent-
täpostista, onko siellä tämän asian 
viisaus ja vastaus, jotta saisin mie-
lelleni rauhan.

Osmo

Postimestari ei yritä selvittää näin 
vaikeaa asiaa, mutta onneksi toimi-
tuskunnassamme on teologi, Martti 
Toivanen, joka on perehtynyt myös 
juutalaisuuteen. Tässä Martin vas-
taus:

Juutalaisuudella ja kristinuskolla 
on paljon yhteisiä tekijöitä, onhan 
kristinusko syntynyt juutalaisuudes-
ta. Molemmat ovat yksijumalisia ja 
samaan Jumalaan uskovia. Yhteistä 
on myös Vanha testamentti, josta 
juutalaiset lukevat lähinnä viittä 
ensimmäistä Mooseksen kirjaa, 
Tooraa. Se sisältää uskonnollisia 
sääntöjä ja velvollisuuksia, kieltoja 
ja käskyjä. Niinpä juutalaiset nou-
dattavat tarkkaan lakia ja uskovat 
selviytyvänsä rikkomuksista katu-
malla ja palaamalla oikealle tielle. 

Kristityt korostavat Vanhasta tes-
tamentista profeettoja ja psalmeja.  
Kristittyjen Raamattuun kuuluu li-
säksi ja ennen kaikkea Jeesuksen ja 
alkuseurakunnan elämästä kertova 
Uusi testamentti. Sen suuri sanoma 
on ihmisen pelastuminen Jumalan 
armosta Kristuksen sovituskuole-
man ansiosta, minkä juutalaisuus 
kieltää. 

Näillä uskonnoilla on samaan 
aikaan vietettäviä juhlia, jotka ovat 
kristinuskossa saaneet uuden sisäl-
lön. Pääsiäisenä juutalaiset muiste-
levat Egyptin orjuudesta vapautu-
mista, kristityt taas vapautumista 
synnin ja kuoleman vallasta Jeesuk-
sen kuoleman ja ylösnousemisen 
ansiosta. Juutalaisten elonkorjuu-
juhlan aikaan (50 päivää pääsiäi-
sestä) kristityt viettävät helluntaita 
Jeesuksen taivaaseenastumisen 
juhlana. 

Suurin ero koskee Jeesuksen 
jumaluutta, mitä juutalaiset eivät 
tunnusta eivätkä siten myöskään 
300-luvulla hyväksyttyä kirkon 
kolminaisuusoppia ja uskon keskei-
sintä olemusta määrittelevää uskon-
tunnusta. Juutalaisilla vastaavasti 
Talmud tulkitsee ja selittää Vanhan 
testamentin Tooraa.

Juutalaiset odottavat Messiasta, 
joka kokoaa hajaannuksessa olevan 
kansansa ja toteuttaa rauhan sekä 
oikeuden kansansa keskuudessa. 
Kristityt uskovat Messiaan tulleen 
jo kaksi vuosituhatta sitten ja odot-
tavat hänen paluutaan uskontun-
nustuksemme mukaisesti aikojen 
lopulla.

Juutalaisuus on yhden kansan 
etninen uskonto, kristinusko taas 
kaikkia kansoja koskeva ja maail-
maa valloittanut uskonto.

Kieliasiaa
Olen aina luottanut kielikorvaani, 
sillä se melko hyvin oivaltaa ja aut-
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Piirrokset Nora Luoma 

Keisarin vierailu Espoossa
Viime Kenttäpostissa kerrottiin 
keisari Aleksanteri 11:n vierailus-
ta Aurora Karamzinin luona Träs-
kändan kartanossa 1863. Asuimme 
pitkän periodin Laaksolahdessa ja 
minua tuo voimanainen kiinnosti 
niin paljon, että hankin hänestä kir-
joitetun teoksen Hopeanhohtoinen 
elämä. Siinä kerrotaan, että Aurora 
ei halunnut päästää keisaria Helsin-
kiin ja niinpä hän suhteillaan pa-
ni VR:n miehet rakentamaan Tik-
kurilaan aseman. Sieltä kartanon 
hevoset noutivat arvovieraan Träs-
kändan kartanoon joka sittemmin 
paloi). 

Ja siellä Tikkurilassa se tiilinen 
asemarakennus on vieläkin, vasta-
päätä nykyistä tylsän näköistä ase-
marakennusta.                        

Jaakko Salonoja 
kamarineuvos Saulin Salosta

Postimestarillekin nämä kuvaukset 
ovat osin tuttuja, mutta osa niistä 
kuuluu elinvoimaiseen kansanpe-
rinteeseen. Keisarihan ei tullut suo-
raan Träskändaan, vaan kävi ensin 
Parolassa tarkastamassa sinne si-
joitettua sotaväkeä ja tuli Parolas-
ta Helsinkiin. Träskändan vierai-
lua edeltävänä päivänä keisari mm. 
vastaanotti suuren sotilasparaatin ja 
kuunteli keisarillisen palatsin par-
vekkeella seisten ylioppilaiden lau-
laman Vårt landin sekä Savolaisten 
laulun. Auroran juhliin keisari seu-

rueineen lähti junalla. Tikkurilassa 
keisari kulki uuden, tiilistä muura-
tun asemarakennuksen läpi ja nou-
si Träskändan kartanon vaunuihin. 
Auroran juhlista keisari palasi uu-
delleen Helsinkiin avatakseen val-
tiopäivät. Helsingistä keisari palasi 
laivalla Pietariin.

Kamarineuvos Jaakko, puhutaan 
hiljaa näistä asioista, ettei tikkuri-
laisille tule paha mieli. Annetaan 
heidän helliä kaupunkilegendaansa.

Päiväni pilaajat
Minun päiväni alkaa huonosti, 
kun tuskailen hammastahnaputki-
lon kanssa. Niin kauan kelpaa, kun 
tuubissa on ainetta runsaasti, mut-
ta kun se on vähissä, niin lopun ti-
ristäminen muovisesta tuubista ei 
onnistu huonoilla sormilla. Miksi 
ne tehdäänkin hankaliksi. Säästä-
väisenä ihmisenä haluaisin käyt-

tää aineen loppuun asti, mutta ei se 
vaan onnistu. No niin, tämä on tie-
tysti pieni harmi.

       Eila

TALVISODAN PÄÄTTYMISPÄIVÄN 
MUISTOTILAISUUDET ESPOOSSA
Torstaina 13.3.2014

LIPUNNOSTO Klo 9.00
Kulttuurikeskuksen edessä

SEPPELTENLASKU Klo 10.00
Tuomiokirkon sankarihaudoilla

MUISTOJUHLA Klo 18.00
Tapiolan kirkossa

Toimitus toivottaa kaikille 
Rauhaisaa Joulua!
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Sisäiset kellot
Enää ei ole itsestäänselvyys, että 
kaikkeen painettuun voi ummessa 
silmin uskoa. En minä ainakaan. 
Tiedemiehet sentään nauttivat – ai-
nakin toistaiseksi – lähes täydellis-
tä luottamustani. Tai ainakin hän, 
joka kirjoitti, että meillä kullakin 
on oma sisäinen kellomme, mikä 
säätelee heräämisemme, ruoka-ai-
kamme, nukkumaanmenomme jne. 
Meidän perheessä on sellaiset kel-
lot, ja ne käyvät eri ajassa! Minun, 
vaimon kellon mukaan olisi järke-
vää elellä jossakin Atlantilla Islan-
nin paikkeilla, mieheni kellon mu-
kaan taas Uralin paikkeilla. Hänen 
kellonsa näyttää siis aikaa aamuvir-
kulle iltatorkulle ja minun kelloni 
iltavirkulle aamutorkulle!

Jääköön kertomatta, että miestä 
keljuttaa, kun minun yölamppuni 
palaa aamupuolille asti ja minua 
jurppii, kun jo ennen kuutta aa-
mulla – juuri, kun olen päässyt ma-
keimpaan uneen – mies kolistelee 
ulos postilaatikolle Hesarin perään. 
Myönteisistä vaikutuksista voin sen-
tään jotakin paljastaakin: mies on 
aamuvirkkuuttaan oppinut valmis-
tamaan aamiaisen, epäitsekkäästi 
jopa kahdelle! Omien sanojensa 
mukaan hän ei pysyisi hengissä he-
räämiseeni asti, ellei itse auttaisi 
itseään. Siinähän se sitten valmistuu 
kupponen kahvia minullekin, kun 
muu ei aamulla vielä maistu. Kun 
kuuma kahvi valuu ruokatorvea 
alas, alkavat aistit hiljakseen herä-
tä. Korva nappaa vastapäätä istuvan 
aviomiehen aamukuulutuksen: ”Tä-
nään on maanantai, syyskuun 10. 
päivä. Nimipäiväänsä viettävät Ka-
levit. Olet lupautunut täksi päiväksi 
lapsenlikaksi Sepänkylään, joten 
vauhtia! Bussin lähtöön on aikaa 
enää 35 minuuttia.”

Vaan annas olla, kun ilta koit-
taa! Päivän kuulumiset on vaihdettu 
päivällispöydässä, jonka tarjotta-
vat minä, vaimo olen demokratian 
säilymiseksi valmistanut. Tiskin 
jälkeen valmistaudutaan seuraa-
vaan päivään, jutellaan niitä näitä, 
soitetaan anopeille ja kuunnellaan 
Pavarottia.

Ykkösen puoli yhdeksän uuti-
set ovat molemmille MUST. Matti 
Rönkä täyttää silloin TV-huoneen. 

Mahdollinen ajankohtaisohjelma 
uutisten jälkeen kiinnostaa vielä 
miestä, mutta minä, vaimo puoles-
tani odotan myöhäisleffaa. Armeli-
aasti mieskin lupaa katsoa elokuvan 
seurakseni, koskapa TV-lehti on 
antanut sille neljä tähteä. Miehen 
tuolissa alkaa ”pilkkiminen” välit-
tömästi alkutekstien jälkeen. En-
simmäisen mainoskatkon rämäh-
tävä tunnusmusiikki saa hetkeksi 
hänen silmiinsä eloa. Ennen kuin 
Jane Fonda saa seuraavan kohtauk-
sen alussa riisutuksi jumpperinsa, 
miehen tuolista kuuluu jo krrr!

Suoritan iltakuulutuksen: ”Maa-
nantai syyskuun 10. päivä, jolloin 
Kalevit viettivät nimipäiväänsä, 
on osaltasi ohi. Makuuhuone on 
vanhassa paikassa takavasemmalla, 
enkä pahastu, vaikka poistut siihen 
suuntaan.”

Jane Fonda -leffan päätyttyä ky-
hään vielä tulevalle pappeinkokouk-
selle ehdotuksen, että vihki-kaavaan 
”tahdotko ottaa” - kysymyksen pe-
rään lisättäisiin kysymys ”oletteko 

tarkistaneet sisäisten kellojenne sa-
manaikaisuuden”. Sitten vetäydyn 
Donna Leonin tuorein kirja kaina-
lossa vuoteeseen, sytytän lukulam-
pun ja huomaan, kun aviomies kyl-
keä kääntäessään kiskaisee peiton 
kulman hupuksi silmilleen.

Helena Luukkonen

KOTISIIVOUKSET, IKKUNANPESUT 
JA HOIVAPALVELUT

Toimimme Espoon kaupungin veteraanipalveluiden
 yhteistyökumppanina

Soittakaa niin kerromme mielellämme lisää

Medsun Oy
050-55 66 866

MEDSUN OY tuo auringon jokaiseen käyntikertaan

WWW.MEDSUN.FI

TAPIOLAN OTSO APTEEKKI
Apteekkari Juhani Isomeri

Palveleva apteekki
Laaja ja monipuolinen palveluvalinta 

Tapiolan ydinkeskustassa

Tervetuloa!
Länsituulentie 6
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Uskomaton 
jääkärieverstin 

tarina

Itsenäisen Suomen alkuvaiheista 
saimme kuvan yhden miehen te-
kemisten myötä, kun jääkärievers-
ti Raimo Nordströmin poika Rai-
mo-Ragnar kertoi siitä syyskuussa 
maanantaiesitelmässään.

Raimo Nordström syntyi 1894. 
Hän liittyi Jääkäripataljoona 27:ään 
ja palasi sen pääjoukoissa Vaasaan 
tammikuussa -18. Neljän kuukau-
den kuluttua Nordström haavoittui 
pahasti, jonka seurauksena oikea 
käsi amputoitiin. Se ei estänyt osal-
listumista Aunuksen retkeen. Ylen-
nys kapteeniksi tuli -19, majuriksi 
-29. Talvisodassa majuri Nordström 
hankki aseita Sallan rintamalle 
Ruotsista yhdessä puolustusminis-
teri Niukkasen kanssa. Eversti-
luutnantti Oiva Willamo oli kerto-
nut Lapin tilanteesta pääministeri 
T.M.Kivimäelle sen, että suoma-
laiset joutuvat perääntymään 10 
km päivässä ja tällä menolla Suomi 
on katkaistu pohjoisessa kahdessa 
viikossa. Sallassa oli 2 500 miestä 
venäläisten 5 divisioonaa vastassa, 
joissa jokaisessa oli 7 500 miestä. 
Ruotsi myi aseita Suomeen, halli-
tuksen tietämättä. Joulukuun 10. 
aseet saapuivat Tornioon, mutta 
lastattiin Suomen junanvaunuihin 
suuntana etelä. Nordström joutui 
käyttämään jopa kiristystä ja sai 
aseet Sallaan. 2 000 aseetonta suo-
malaista sai kiväärit Rovaniemellä. 
Lisäksi saatiin kuusi pst -tykkiä. 
Neuvostoliitto oli silloin jo 186 km 
Suomen puolella Sallan kohdalla, 

mutta heitettiin takaisin. Esitel-
möitsijä kertoi, että tästä ei mainita 
Suomen virallisessa sotahistoriassa. 
Ragnar Nordström olisi toki ha-
lunnut Suomen pohjoisen itärajan 
kulkevan Äänisjärveltä Vienan me-
relle, jolloin sitä olisi ollut helpompi 
puolustaa ja suomensukuisia kanso-
ja olisi saatu liitetyksi joukkoom-
me, heimoaatteen hengessä.

Väliepisodina mainittiin ennen 
sotaa, syyskuun -39 lopussa, sak-
salaisten torpedoineen suomalaisen 
kauppalaivan, erään Ragnar Nord-
strömin omistaman.

Nordström värväsi Pohjois-Suo-
meen skandinaavisia vapaaehtoisia, 
Ruotsista 8 700, Norjasta 700 ja 
Tanskastakin 1 000 miestä, jotka 
kaikki sijoitettiin Sallaan. Sinne oli 
helpompi järjestää lännestä huol-
to, ja jos se rintama olisi pettänyt, 
Ruotsin olisi voinut tulla nopeasti 
apuun. Talvisodan aikana myön-
nettiin I LK Vapaudenristi miek-
koineen 56:lle, kaksi jopa vastoin 
sääntöjä. Toinen näistä oli reservin 
majuri Ragnar Nordström. Sään-
nöt sallivat vain vähintään everstin 
arvoisen aktiiviupseerin tulevan 
kyseeseen. Hän oli siviili ja majuri.

Entinen pääministeri T.M. Ki-
vimäki toimi Talvisodan aikana 
suurlähettiläänä Berliinissä ja yritti 
useasti hankkia aseita Suomelle. 
Niitä ei saatu ja tuntui, että Neu-
vostoliitolla oli joku salainen so-
pimus Saksan kanssa tätä vastaan. 
Niin olikin, vaikkemme sitä silloin 
tienneet. Helmikuussa -40 kehotti 
marsalkka Herman Göring hänen 
kauttaan Suomea tekemään erillis-
rauhan millä ehdoilla tahansa, koska 
”Saksa lähtee kohta hyökkäämään 
Neuvostoliittoa vastaan ja Suomi 
saa silloin kaiken takaisin korkojen 

kanssa”. Pääministeri Ryti totesi 
silloin Saksan myyneen Suomen. 
Talvisodan rauha tehtiin, Viipuri, 
Käkisalmi ja Sortavala menetettiin. 

Heinäkuussa -40, välirauhan 
aikaan Saksa myi aseita meille 
ruotsalaisen bulvaanin kautta. Ne 
purettiin saaristoon moneen paik-
kaan. Nordström sai avoimen valta-
kirjan neuvotella asehankinnoista. 
Saksalaisten kauttakulkujoukkojen 
aseina tuli junalasteittain sotatar-
vikkeita, joista osa jäi suunnitellusti 
Suomeen. Siis ensin oli asehankin-
ta, sitten kauttakulkulupa, vastoin 
virallista historiaa. Mainittakoon 
vertailuksi, että Suomen kautta 
saksalaisia joukkoja kuljetettiin 
Norjaan 14 000, puolueettoman 
Ruotsin kautta 262 000. Saksan 
Vuoristoarmeijan komentaja, ken-
raalieversti Dietl vaati Hitleriltä jo 
-41, että joukot vedettäisiin pois La-
pista, koska Murmanskiin ei tultaisi 
ikinä pääsemään.  

Mannerheimin kuuluisan Mie-
kantuppipäiväkäskyn ensimmäinen 
versio itsenäisyyden alkutaipaleelta 
löytyy jääkärieversti Raimo Nord-
strömin kirjasta Voitto tai kuolema. 
Hän itse kuoli 1982.

Martti Nurmisalo

Raimo-Ragnar Nordstrom
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TOIMINTAKALENTERI

Joulukuu 2013 – helmikuu 2014

Toimintaryhmät
Soitinyhtyeen harjoitukset torstaisin klo 18 (tarvitta-
essa) Aarnivalkean koululla. Kuoron harjoitukset per-
jantaisin klo 15.45–18.30. Tapiolan palvelukeskukses-
sa (TPK). Kuntovoimistelua: Leppävaaran uimahallin 
kuntosalissa (Veräjäpellonkatu 15) tiistaisin ja tors-
taisin klo 10–11 (Aimo Virkki). Tapiolan palvelukes-
kuksessa (TPK) tiistaisin ja torstaisin klo 9.30–11.00. 
Tuulimäen väestösuojan kuntosalissa maanantaisin klo 
11–12 ja torstaisin klo 10–11. (Väinö Rantio).
Lentopalloa Tapiolan urheiluhallissa maanantaisin ja 
perjantaisin klo 10–11.30 (Eero Rasanen). Ilma-ase-
ammunta Tuulimäen ampumahallissa maanantaisin 
klo 13–14 ja torstaisin klo 12–13.00 (Väinö Rantio). 
Petankki Tuulimäen ampumahallissa torstaisin klo 
10.30–12 (Aimo Tissari). Hiihtotapahtumat. Erikois-
tapahtumista Länsiväylässä. Toimintaryhmät kokoon-
tuvat koko vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta.

Toimintakalenterissa käytetyt lyhenteet
KI Kirkkonummenjaosto, KJ Kulttuurijaosto, KR Kuo-
ro, KU Kuntoliikuntajaosto, LE Lehtijaosto, NA Nais-
jaosto, PT Pohjoinen jaosto, SO Sosiaalijaosto, TU Tu-
kineuvosto, VJ Valistusjaosto, EKK Espoon kulttuuri-
keskus, TPK Tapiolan palvelukeskus, TUU Tuulimäen 
väestönsuoja, UKV Ukonvaajan toimisto. 

MARRASKUU
Pe 29.11.-
to 5.12. Joulumyyjäiset Sampokujalla: 
  joulukortteja, itsenäisyyspäiväkynttilöitä 
  ym. NA

JOULUKUU
Kunnan järjestämä veteraanien pikkujoulujuhla, aika 
avoin. KI

Pe 6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

  Espoo 
14.30   Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti Barona 

Areenalla.
Konsertissa esiintyvät Tapiolan nuoret 
sinfonikot kapellimestarinaan Jan Söder-
blom. Solisteina Veeti Kallio, Laura När-
hi ja Johanna Rusanen-Kartano. Tapiolan 

kuoro johtajanaan Pasi Hyökki ja Espoon 
veteraani- ja mieskuoro johtajanaan Kai 
Vahtola. Konsertin juontaa Ville Klinga.
Tilaisuuden alussa jaetaan vuoden 2013 
Espoo-mitalit.
Konserttiin on vapaa pääsy. Järjestäjä Es-
poon kaupunki.

 

  Kirkkonummi
Pe 6.12.
11.30  Seppelten lasku sankariristille, kaksi-
  kielinen jumalanpalvelus Kirkkonummen
   kirkossa.

13.00  Kahvitilaisuus (kunta) 
14.00  Juhla (kunta) KI

Su-la 8.-14.12. 
  Kuntoutusmatka Viimsi Spahan Viroon. 
  Ilmoittautumiset Pertti Sirénille 
  puh. 044-030 3142 tai 
  Helena Luukkoselle puh.: 050-593 3751. SO

Ma 9.12.
15  Puurojuhla TPK:ssa. NA

Ti 10.12. 
13  Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. KI

Ti 10.12.
19  Lumikuningatar -baletti 
  Suomen Kansallisoopperassa.
  Liput veteraaneille 14€, eläkeläiset 66€. 
  Lippuvaraukset 28.10.2013 mennessä 
  Lotta Riisalo 050-369 9550. 
  Bussikuljetus maksullinen. KJ

TAMMIKUU 2014
Su 5.1.
11.00  Loppiaisen perinteinen kuntokävely/
  hiihtopäivä. 
  Lähtö Leppävaaran urheilukeskuksen 
  parkkipaikalta. KU

Ma 13.1.
14.15  Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

Ti 14.1.
13.00  Veteraanitapaaminen Kirkkonummen 
  seurakuntatalolla. KI

Ma 20.1.
14.15  Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa.
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Ti 21.1.
19.00  Tukineuvoston konsertti EKK:ssa.
  Kaartin Soittokunta. Solistit: Angelika
   Klas ja Anton Häggblom. TU

Ma 27.1.
14.15  Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. VJ

HELMIKUU
Valatilaisuus Upinniemessä, aika avoin. KI
  
Ma 3.2.
14.15  Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

Ma 10.2.
14.15  Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

Ti 11.2.
13.00  Veteraanitapaaminen Kirkkonummen 
  seurakuntatalolla. KI

Ma 17.2.
14.15  Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

Ti 18.2.
13.00  Veteraanitapaaminen seurakuntatalolla. 
  Jaoston 22-vuotisjuhla palvelukeskuksessa. KI

Ma 24.2.
14.15  Valistusjaoston esitelmätilaisuus TPK:ssa. 

Valistusjaoston esitelmätilaisuudet 
keväällä 2014
Tapiolan Palvelukeskuksessa 
maanantaisin klo 14.15

13.01. Eversti evp. Pekka Holopainen
 Tammenlehvän Perinneliitto

20.01. Professori Heikki Peltola
 Rokotuksista

27.01. Kenraalimajuri Sami Sihvo
 Mannerheim ja jääkärit

03.02. Arktinen suurlähettiläs Hannu Halinen
 Arktisen alueen kansainvälispoliittinen   
 tilanne

10.02. Hallintoneuvos (emer.) Ahti Rihto
 Vala-instituutio

17.02. Professori (emer.) Antti Saarialho
 Petsamon Nikkeli – jatkosodan 
 asetoimitusten vaihtoraha? 

24.02. Ministeri Lauri Tarasti
 Urheilun etiikka

03.03. Kehitysjohtaja  Jari Jokinen
 Aalto Yliopisto

10.03. Professori (emer.) Matti Palo
 Miksi Talvisotamuistomerkki?

17.03. Hallintoneuvos (emer.) 
 Tuulikki Keltanen
 Helene Schjerfbeckin elämä ja taide

24.03. Valtiotieteen tohtori, 
 eversti Pekka Visuri
 Marskin Päämaja ja kesäkuun 
 suurhyökkäys

31.03 Yhdistyksen kevätkokous

07.04. KHO:n presidentti Pekka Hallberg
 Yhteiskunnan ja oikeusvaltion 
 kehitysnäkymiä Aasiassa

14.04. Professori (emer.) Heikki Vapaatalo
 Lääkitäänkö ikäihmisiä liikaa vai liian   
 vähän?

28.04. Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet
 Monikulttuurinen Suomi

Omaishoidosta
Joukossamme on veteraaneja joita avustaa ja hoitaa 
puoliso, lapsi, sisarus tai joku läheinen. On myös ve-
teraaneja, jotka itse avustavat läheisiään. Avustajat 
ovat omaishoitajia. Kotihoidon kautta toiset saavat 
siihen kaupungilta tukea.

Olen henkilökohtaisestikin kokenut, että olen saa-
nut neuvontaa ja vertaistukea ym. omaishoitajien 
yhdistykseltä.
Yhdistys tekee yhteistyötä myös Espoon kaupungin 
kanssa ja kehittää tukimuotoja omaishoitajille Raha-
automaattiyhdistyksen avustuksella.

Yhteystiedot omaishoitajien yhdistykseen löytää 
muualla lehdessämme olevasta ilmoituksesta. 

Pertti Sirén



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

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

www.espoo.fi/kulttuurikeskus

T:MI JONI SAIRA
Eestinkalliontie 5, 02780 Espoo

puh. 0400 – 528 228

KULJETUS N.BROSTRÖM
Kuningattarenkuja 1 D 8, 020780 Espoo

puh. 040 – 5411 410

AUTOHUOLTO CARMIX
Munkinkuja 1, 02400 Kirkkonummi

puh. 050 – 3471 660

TÄYSTORJUNTA EDBERG
tuholaistorjunta

Vanha Rantatie 230 B 4, 02400 Kirkkonummi
puh. 0400 – 134 604

YHTYNEET INSINÖÖRIT OY
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puh. 09 – 4520 600

K-SUPERMARKET 
KULINAARI

Kamreerintie 3, 02770 Espoo
puh. 09 – 8676 200

MATINKYLÄN APTEEKKI
Iso Omena

Piispansilta 11 T 63, 02230 Espoo
puh. 09 – 8676 6450
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