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Pääkirjoitus

Timo Salokannel
Puheenjohtaja

Noin kuusi vuotta sitten tehtiin ennuste, että veteraaneja olisi ensi vuonna (2015) jäljellä 
noin sata (100). Se meni pahasti pieleen, sillä meitä on Tampereella tänään vielä yli 850 ja 
siitä on yhdistyksessämme noin 700 ja niistä kotona asuvia on noin 550. Tuo silloisen en-
nustuksen vuosiluku olisi todennäköisesti 2022! Niin että toimintaa vielä riittää.
Tuo ennuste aiheutti sen, että kun haluttiin käyttää se pieni varallisuus, mikä meillä oli, 

elossa olevien veteraanien auttamiseksi, niin se tuli käytettyä ennenaikaisesti. Nyt ovat 
varat sitten lopussa ja täytyy ruveta anomaan jostain rahaa toiminnan jatkamiseksi. Toivo-
taan, että sitä jostain löytyy! Vyötä on kuitenkin kiristettävä.
Niin että aika sitkeää porukkaa ollaan, nyt niin kuin aikoinaan siellä jossakin. Minäkin lu-

pasin koettaa olla puheenjohtajana vielä yhden vuoden. Halusivat, että puheenjohtajana 
olisi veteraani – en vaan ymmärrä miksi. Kiitos vaan luottamuksesta ja teidän kaikkien ar-
vokkaasta toiminnastanne veteraanien hyväksi!
Toimintamme keskittyy yhä enemmän kotona asuvien veteraanien ja heidän puolisoiden-

sa ja leskiensä auttamiseen.
Jotakin uuttakin olemme saaneet aikaiseksi. Suomen Sotaveteraaniliiton toivoma neuvot-

teluyhteys kuntaan saatiin aikaiseksi tämän vuoden alussa. Tähän neuvottelukuntaan kuu-
luu Tampereen kaupungin puolelta apulaispormestarin lisäksi tilaajapäällikkö sekä ikäih-
misten lautakunnan ja vanhusneuvoston edustajat sekä Tammenlehväkeskuksen edustaja. 
Veteraaneja tähän ryhmään kuuluu kaksi omasta yhdistyksestämme ja yksi Sotainvalidien 
Veljesliiton Tampereen osastosta sekä Oriveden sotaveteraanien edustaja. Neuvottelu-
kunnalla on ollut jo kaksi kokousta. Ensimmäinen oli järjestäytymiskokous ja seuraavassa 
käsiteltiin valtionkonttorin vuoden 2014 lisämäärärahojen jakoa rintamaveteraaneille. 
Seuraavassa kokouksessa keskustellaan havuseppeleiden kustannusten siirtämisestä yh-
distykseltä kaupungille sekä mahdollisen ateriapalvelun aloittamisesta tamperelaisille rin-
tamaveteraaneille.
Olemme myös saaneet muutamia avustus- ja lahjoituseriä. Viimeksi oli mm. veteraa-

nipäivän konsertti Komediateatterissa, josta saimme tuottoa yhdistykselle käytettäväksi 
harkinnanvaraisiin avustuksiin. Samaan aikaan oli lipaskeräys vapaaehtoisten kerääjien 
voimin. Suuri kiitos toiminnanjohtajalle ja lipaskerääjille, samoin kuin kaikille, jotka ovat 
auttaneet itsenäisyytemme säilyttäjiä heidän kotona asumisensa helpottamisessa.

Toivotan lopuksi kaikille miellyttävää ja virkistävää kesää!
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Ennen kokousta pidetyssä tilaisuudessa Tammen-
lehväkeskuksen sosiaalityöntekijä Jukka Mäkinen 
kertoi kuntoutukseen ja asumiseen liittyviä ajan-
kohtaisia asioita. Hän myös kehoitti laittamaan 
hakemuksen sisään, mikäli toiveissa on päästä 
Tammenlehväkeskukseen asumaan. Vaikka jo-
nossa onkin noin 250 hakemusta, jono kuitenkin 
elää koko ajan.

Ansiomerkkejä ansioituneille toimijoille

Välillä juotiin pullakahvit ja sen jälkeen oli pal-
kitsemisten vuoro. Suomen Sotaveteraaniliiton 
hopeinen ansiomerkki oli myönnetty Jukka Aal-
toselle ja Anna-Liisa Tapiolle. Aaltonen ei päässyt 
merkkiä noutamaan ja hän saa sen eri tilaisuudessa.
Yhdistyksen esityksestä Suomen Sotaveteraaniliiton 
ansiomitali myönnettiin kahdelle henkilölle, jotka 
olivat ansiokkaasti toimineet veteraanien hyväksi. 
Mitalin saivat ev.lut seurakunnan diakoni Helena 
Kuisma ja Tampereen Sotaveteraanien Huoltosää-
tiön asiamies Seppo Penttinen.

Lisäksi maaliskuussa Kangasalla pidetyssä Pir-
kanmaan Sotaveteraanipiirin kokouksessa Liitos 
kultaisen ansioristin vastaanotti Simo Helminen.

Vuosikokouksessa hyvä osanotto
Tämän vuoden vuosikokouksessa ja sen yhteydessä ol-
leessa luentotilaisuudessa oli 50 henkilöä, mikä on hie-
man enemmän kuin viime vuonna. 

Sosiaalityöntekijä Jukka Mäkinen Tam-
menlehväkeskuksesta kertoi, että siellä 
kuntoutuksessa oleville veteraaneille 
voidaan tehdä valmiiksi seuraava kun-
toutushakemus eikä erillistä lääkärinto-
distusta tarvitse hankkia.

Kuvassa ansiomerkkien ojen-
tajat Timo Salokannel (vas.) 
ja Pasi Alho sekä ansiomita-
lin saaneet Seppo Penttinen 
ja Helena Kuisma.

Teksti Johanna Vuori, kuvat Hanna-Elina Ronkainen



Tampereen sotaveteraani 2/2014

5

Vuosikertomuksen kohokohdat

Varsinaisia sotaveteraanijäseniä oli vuoden lopussa 
104 vähemmän kuin vuoden alussa, eli vähennystä 
oli 12 %. Veteraanijäseniä oli vuoden lopussa 
738. Uusia jäseniä tuli 44, joista sotaveteraaneja 
oli 17 ja muita yhteensä 27. Kaikkien jäsenten 
määrä pieneni vuoden aikana 9,2 % ja oli vuoden 
lopussa yhteensä 1306. 
Taloudellista tukea sai yhteensä 592  jäsentä 
(edellisenä vuonna 510), joten avustettujen hen-
kilöiden määrä lisääntyi 16 %. Varoja avustuksiin 
käytettiin kaikkiaan 149 225,10 €, mikä on 15 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lisäksi todettiin, että jäsenten etuihin kuuluvat 
myös ilmaiset bussikuljetukset rosvopaistiin, 
kirkkopäiville ja lennoston joululounalle. Näihin 
yhdistys on käyttänyt yhteensä noin 1500 euroa.
Tämän jäsenlehden paino- ja postituskulut olivat 
yhteensä 7 810,30 euroa ja ilmoitustuottoa lehden 
mainoksista saatiin noin 1 504 euroa.
Veteraanien siunaustilaisuuksissa on laskettu 
46 havuseppelettä. Seppeleenlaskutehtävissä on 
käynyt 14 veteraania sekä 10 kannattajajäsentä.

Myönnetyt avustukset ja niiden kulut

Avustusmuoto             Henkilöitä Yhteissumma
Jalkahoidot 457 44 389,47
Siivoukset 212 37 714,26
PSA-tutkimukset 13 314,40
Fysioterapia tai hieronta 211 56 601,97
Lääkäri- ja lääkekulut, 
hammashoito- ja silmälasikulut 50 8 355,00
Hautausavustukset 5 1 850,00
Avustukset yhteensä €  149 225,10

Timo Tulosmaa ja Pasi Alho luovuttivat Pirkanmaan So-
taveteraanipiirin vuosikokouksessa kultaisen ansioristin 
Simo Helmiselle.

Pasi Alho kiinnittää hopeista ansiomerkkiä 
Anna-Liisa Tapion kaulukseen ja Timo Salo-
kannel seuraa sivusta.

Vuosikokouksen puheejohtajana toimi Pentti 
Tuhtonen ja sihteerinä Johanna Vuori.
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Liikuntajaostolla 
monipuolista toimintaa

Jaoston järjestämissä erilai-
sissa liikuntatilaisuuksissa 
ja muissa tapahtumissa oli 
käyntikertoja yhteensä 3317. 
Vähennystä edellisestä vuo-
desta oli 235. 

Suomen Sotaveteraanilii-
ton keilamestaruuskilpailuissa 
18.4. Helsingissä Pirkanmaan 
Piirin joukkue  (Laitinen, Pa-
junen ja Suojanen) oli neljäs. 
Henkilökohtaisessa kisassa 
ei kukaan sijoittunut ihan 
kärkeen.

Liikuntajaoston koko toimin-
taan liittyviä yksittäisiä osal-
listumiskertoja oli kaikkiaan 
3317, mikä on noin 6,6 % 
vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.

Naisjaoston emäntäryh-
mä on edelleen hoitanut 
veteraanien tapaamispäivi-
en kahvituksen toimistossa. 
Tapaamispäiviä oli 7, joissa 
kävi yhteensä 122 henkilöä. 
Toimistolla pidetyssä joulu-
kahvituksessa kävi yhteensä 
55 henkilöä. Emännät tarjoi-
livat joulupuuroa yhdistyksen 
joulujuhlassa 108 henkilölle.

Lisäksi naiset ovat edelleen 
kahvitelleet joka toinen maa-
nantai ja käyneet kevätretkellä 
ja kahdesti teatterissa.

Toiminta jatkuu entiseen malliin

Toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä todet-
tiin, että uusia kannattajajäseniä pyritään 
saamaan, jotta saataisiin tuoreita voimia 
viemään yhdistys aikanaan loppuun ja 
tulevaan perinneaikakauteen. Myös naisia 
toivotaan mukaan toimintaan.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti edelleen Timo Salokannel. 

Hallituksen jäseniksi valittiin Simo Hel-
minen, Pekka Hurme, Tauno Kairesalo, 
Risto Kiiskilä (uusi), Heikki Lehtonen, 
Raimo Nuutinen, Pirkko Räsänen ja Pentti 
Tuhtonen.

Kannattajajäsenten jäsenmaksuksi eh-
dotettiin ja kannatettiin 15 euroa, ja eh-
dotus hyväksyttiin. Veteraanijäseniltä ei 
edelleenkään peritä jäsenmaksuja.

Liikuntajaoston järjestämät tilaisuudet 2013

Tilaisuus  Paikka/aika     Osallistujamäärä
1. Retket
Sauvakävely  Pyynikki 13.5.  7
Kevään luontoretki Murikkaopisto 18.5. 25

2. Valistus ja muu
Vesivoim. kirjaajien kokoukset. Toimisto 13.5. ja 13.12. 9
Yhdistyksen joulukirkko Tammenlehväkeskus 12.12. 90 henk.
Joulukahvit Hervannan boccia Venlantupa 9.12.  12 
henk. 

Liikuntatapahtumien käyntikerrat, yhteenveto jaoston koko toiminnasta ja 
muutos edelliseen vuoteen verrattuna
 Osallistujia Osallistujia
 yhteensä yhteensä Osallistujien
 2012 2013 Muutos
Liikuntamuoto
Sali- ja tuolivoimistelu 767 695 -72
Vesiliikunta 1123 1223 +100
Keilailu ja bocciat 1496 1258 -238
Retket 57 32 -25
Valistus ja muu 109 111 +2
Koko toiminta yhteensä 3552 3317 -233  

Vuosikokous veti jälleen lähes salin täydeltä osanottajia.
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Omaishoidon tuen saamisen edel-
lytykset tutkitaan tapauskohtaisesti. 
Yleensä hoidettavan terveydentila ja 
toimintakyky on merkittävästi hei-
kentynyt siirryttäessä omaishoitoon. 
Henkilö ei enää selviä satunnaisen 
avun varassa vaan tarvitsee jatkuvaa 
ja sitovaa huolenpitoa. Kunnat ovat 
velvollisia järjestämään omaishoidon 
tukeen liittyviä palveluita määrära-
hojensa puitteissa, laki omaishoidon 
tuesta (937/2005). Tämä tarkoittaa 
toisaalta, että eri paikkakunnilla 
asuvat voivat joutua eriarvoiseen 
asemaan omaishoitoa ja sen tuki-
palveluita järjestettäessä. Tukea voi 
hakea ilman erillistä hakuaikaa ja 
sitä voidaan myöntää, mikäli mää-
rärahaa on vapaana. Tuki on harkin-
nanvarainen etuus, eikä sitä makseta 
takautuvasti. Omaishoidon tuella on 
tarkoitus turvata paljon apua tarvitse-
van henkilön kotona selviytyminen, 
ja samalla parantaa elämänlaatua. 
Omaishoidon tukea voidaan myöntää 
kun hoidettavan/ asiakkaan tervey-
dentila täyttää laissa säädetyt edel-
lytykset tuen saamiselle. Käytännös-
sä siis kunto on riittävän huono ja 
avuntarve suuri. Omaishoidon tuella 
tarkoitetaan kokonaisuutta, johon 
kuuluvat omaishoitajalle maksettava 
hoitopalkkio ja vapaa, hoidettavalle 
annettavat yksilölliset kotipalvelut 
sekä omaishoitoa tukevat edut kuten 
omaishoitajan tapaturmavakuutus ja 
oikeus sairauslomaan.

Omaishoitaja lähipiiristä

Omaishoidon tuen myöntämisen 
lähtökohtana on, että hoidettavan 
omainen tai läheinen haluaa ryhtyä 
omaishoitajaksi, ja että hoidetta-
va hyväksyy hänet hoitajakseen. 
Omaishoitajaksi ei käy kuka tahansa 
auttamisesta kiinnostunut. Lisäksi 
hoitajan oma terveys ja toimintakyky 

on oltava riittävän hyvä eli vastat-
tava omaishoidon asettamia vaati-
muksia. Omaishoitajalle nimetään 
kunnasta yhteyshenkilö, joka ohjaa 
ja neuvoo tarvittaessa. Hoidettavalle 
asiakkaalle laaditaan palvelu- ja hoi-
tosuunnitelma, johon voidaan kirjata 
muistiin myös omaishoitajan tarvit-
sema kuntoutus, sekä eri järjestöjen 
tuottamia palvelu- ja tukimuotoja 
kuten vertaistukea, lomia ja kou-
lutusta. Hoito- ja palvelusuunnitel-
ma laaditaan yhdessä hoidettavan ja 
omaishoitajan kanssa, ja se liitetään 
mukaan omaishoitosopimukseen. 
Omaishoitajan hoitopalkkio kartuttaa 
eläkettäsi, jos olet sopimusta tehtäes-
sä alle 68-vuotias. Voimassa oleviin 
palkkioihin tehdään vuosittain indek-
sitarkistus. Omaishoidontuki saattaa 
vaikuttaa hoitajan omiin etuuksiin, 
kuten KELAn työmarkkinatukeen. 
Ennen omaishoitosopimuksen te-
kemistä sinun kannattaa tarkistaa 
etuuden maksajalta omaishoidon 
tuen vaikutukset omiin, nykyisiin 
etuuksiin. Näin vältyt joutumasta 
ikävään tuloloukkuun. Aikaisemmat 
työeläketulosi voivat myös alentaa 
omaishoitajalle maksettavaa korva-
usta. Omaishoidon tukihakemuksen 
saapumisen jälkeen tehdään koti-
käynti asiakkaan eli hoidettavan 
luokse. Hakija saa tuen käsittelystä 
kirjallisen päätöksen tiedoksi kotiin. 
Mutta vaikka yhteiskunta säästääkin 
omaishoitosopimuksilla, ketään ei 
tulisi tämän varjolla syyllistää tai 
painostaa kotiin omaishoitajaksi.

Toimeksiantosopimukset kunnan 
kanssa

Kunnan kanssa tehtävä omaishoito-
sopimus on yleensä toistaiseksi voi-
massaoleva. Hoitajalle maksettava 
hoitopalkkion suuruus määräytyy 
hoidon sitovuuden ja vaativuuden 

perusteella. Omaishoidon tuesta 
laaditaan hoitajan ja kunnan välille 
toimeksiantosopimus, jossa määri-
tellään sopijapuolten oikeudet ja vel-
vollisuudet. Omaishoitosopimukseen 
kirjoitetaan yleensä: hoitopalkkion 
määrä ja maksutapa, omaishoita-
jan oikeus vapaapäiviin ja vapaan 
järjestäminen esim. omaishoidon 
palvelusetelillä sekä mahdollisen 
määräaikaisen sopimuksen kesto. 
Lisäksi sopimukseen kirjataan hoi-
topalkkion maksaminen hoidon kes-
keytyessä hoitajasta johtuvasta syys-
tä, taikka hoidettavasta johtuvasta 
muusta kuin terveydellisestä syystä. 
Hakulomakkeita saat Omaishoidon 
tuen toimistosta, Hatanpäänkatu 3F, 
puhelin 03 565 711 (vaihde) sekä 
internetistä Tampereen kaupungin 
kotisivuilta www.tampere.fi/perheja-
sosiaalipalvelut. Hakemukseen sinun 
on liitettävä tuore lääkärinlausunto 
(C tai B), josta ilmenee hoidon si-
tovuus ja vaativuus. 

Kunta voi yksipuolisesti irtisanoa 
omaishoitosopimuksen päättymään 
aikaisintaan irtisanomista seuraa-
van kahden kuukauden kuluttua. 
Omaishoitajan irtisanomisaika on 
yksi kuukausi. Sopimus voi kuiten-
kin päättyä heti, jos hoito ei enää 
vastaa hoidettavan etua taikka vaa-
rantaa hoidettavan tai omaishoitajan 
oman terveyden tai turvallisuuden. 
Hoitajan oman kunnon huonontumi-
nen voi täten olla peruste sopimuksen 
purkamiselle ilman irtisanomisaikaa. 
Eivätkä kuntien omaishoitajatilastot 
kerro kaikkea. Monet ovat hoitaneet 
läheistään kotona pitkäänkin ilman 
omaishoitosopimusta ja palkkiota 
vaikka olisivat siihen oikeutettuja. 
Virallisella omaishoitosopimuksel-
la voidaan kuitenkin turvata myös 
hoitajan edut, joten sen tekemistä 
kannattaa harkita. 

Omaishoito laitoshoidon vaihtoehtonaOmaishoito laitoshoidon vaihtoehtona

Hanna-Elina Ronkainen

Oletko sinä tai läheisesi miettinyt omaishoitajaksi 
ryhtymistä? Raja tavanomaisesta huolenpidosta 
omaishoitoon on liukuva. 
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Surun hetkellä helpottaa, 
kun voi luottaa ammattilaiseen
Viitasen Hautaustoimisto auttaa Sinua jättämään jäähyväiset poismenneelle 
kauniisti ja koskettavasti. Voit luottaa siihen, että Sinua kuunnellaan ja tahtosi 
toteutuu.

Halutessasi hoidamme puolestasi kaikki hautajaisjärjestelyt: 
siunaus- ja muistotilaisuudet, viranomaisyhteydet ja hautapaikkajärjestelyt. 

Tampereen vanhimpana hautaustoimistona 
tyytyväisyytesi on meille kunnia-asia. 
Kauniskivi-suunnittelupalvelumme auttaa 
mielellään myös hautakiviasioissa.

Lämmöllä ja luottamuksella.

puh. (03) 212 4107 (päivystys 24 h)
Tuomiokirkonkatu 20
33100 Tampere

Valtiokonttorilta rahaa 
veteraaneille
Valtiokonttori myönsi tänä vuonna veteraanien kotiin vietä-
viä palveluita varten Tampereelle 205 774 euroa. Tätä rahaa 
kaupunki jakaa veteraaneille nyt ensimmäistä kertaa Kotitorin 
kautta. Asiasta olisi pitänyt tulla jokaiselle kirje kotiin.
Kotona asuvilla rintamaveteraaneilla on mahdollisuus saada Valtiokonttorin 
myöntämällä tuella maksutta kotiinsa 250 euron arvoisen siivouspalvelun, ate-
riapalvelun tai asiointi- ja saattajapalvelun. Palveluista voi valita yhden. 
Tamperelaiset veteraanit saavat valitsemansa palvelun kotiinsa soittamalla Ko-
titorille arkisin klo 8.00-16.30 numeroon 03 5656 5700. Kotitorilla voit myös 
vierailla arkisin klo 8.30-15.45 sekä ajanvarauksella klo 15.45-18.00 välisenä 
aikana. Osoite on Puutarhakatu 6.
Valtiokonttorin tukea on haettava viimeistään 31.12.2014. 
Valtiokonttorin tuki ei koske pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai tehostetun palve-
luasumisen piirissä olevia tai yli 10 prosentin elinkorkoa saavia veteraaneja eikä 
veteraanien puolisoita. Palveluihin oikeutettuja veteraaneja on Tampereella 735.

Kotitori
Puhelin 03 5656 5700 - Arkisin klo 8.00-16.30
Kotitorilla voit myös vierailla arkisin klo 8.30-15.45 sekä 
ajanvarauksella klo 15.45-18.00 välisenä aikana. Käyntiosoite: 
Puutarhakatu 6.

Nyt kevät on
Carl Michael Bellman
Suom. Olli Vuorinen

Tuuli hiljaa henkäilee,
aalto vapaa välkkyilee,
pikkulintu suruton
laulelee; ”nyt kevät on!”
Vuokko kaino kuvustaan
avaa silmäns’s unestaan,
kaunokukat hymyten
nousee kasteniityllen.

Pursi kaunis kiikuttaa
somasti sen soutajaa!
Maamies peltoon pehmeään
kylvää, kyntää siementään.
Lapset kukkakimpuillaan
koristavat hiuksiaan,
riemulaulu verraton
kaikuvi: ”nyt kevät on!”
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Riveistä poistuneita

Sotaveteraanien 
omaiset

Pyydämme ystävällisesti, 
että ilmoitatte yhdistyk-
semme jäsenen kuolemasta 
toimistoomme.
Surukiitoksia ei valitetta-
vasti ole mahdollista jul-
kaista lehdessä rajallisen 
tilan vuoksi.

Nimi                            Syntymäaika      Kuolinaika 

Alanen Helena 15.12.1923 20.04.2014
Erä Helmi 27.11.1921 16.03.2014
Hakala Eero 04.03.1925 26.03.2014
Harju Vilho August 05.04.1921 01.04.2014
Holma Martti Kaarlo 18.12.1922 06.03.2014
Järvinen Matti Vilho 18.07.1924 20.02.2014
Kantola Pirkko Linnea 24.01.1931 22.03.2014
Kauppinen Liisa Irene 20.05.1918 21.03.2014
Kauppinen Sirkka Liisa 26.05.1922 12.02.2014
Korpela Eila Sylvia 20.08.1925 02.02.2014
Koskela Eino Jaakko 10.02.1921 15.01.2014
Lehto Aarne  25.05.1924 15.03.2014
Lehto Erkki Elis 25.11.1920 11.04.2014
Lehtonen Oiva Vihtori 18.01.1924 15.03.2014
Marttila Pentti Lauri 10.04.1921 14.02.2014
Mattila Esko Emil 10.11.1926 02.04.2014
Melartin Toivo Kalevi 10.06.1925 13.01.2014
Miikki Veikko 30.06.1921 30.01.2014
Mutila Sirkka Liisa 20.02.1926 28.03.2014
Mäkinen Maj-Lis 05.08.1922 05.04.2014
Mäkinen Senni 30.11.1919 04.03.2014
Nieminen Leo Alfred 10.10.1921 29.01.2014
Nippala Eino Edvin 12.08.1917 23.01.2014
Ranne Pertti Ilmari 23.03.1937 23.12.2013
Ranta Lotta Leena Vilhelmiina 18.09.1920 25.03.2014
Rantala Yrjö Ilmari 17.07.1921 25.03.2014
Ratvio Mirjam 21.11.1920 22.01.2014
Rautanen Annikki Liisa-Maija 03.04.1921 04.04.2014
Rinkinen Otto 16.02.1923 04.02.2014
Rönkä Eeva Heleena 10.01.1930 16.01.2014
Saukkokoski Mauno Mikael 28.08.1924 27.01.2014
Sulin Matti Rudolf 06.03.1921 07.03.2014
Syrjänen Rauni Ilmari 31.12.1917 09.03.2014
Vaarna Satu Sinikka 09.01.1917 27.03.2014
Veijonsuo Paavo Adiel 07.04.1922 13.02.2014
Virtaniemi Risto Mauno Sakari 09.11.1921 04.03.2014
Weckman Gunnar Leo 10.12.1923 23.10.2013
Wesslin Arvo Johannes 02.10.1923 30.03.2014
Äärinen Marjo Helena 09.09.1925 28.02.2014
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Huhtikuun viimeisenä viikonloppuna jalkautui jouk-
ko vapaaehtoisia keräyslippaiden kanssa eri puolille 
Tamperetta. Sotilaspoikien Perinnekillan jäseniä liikkui 
Laukontorin kalamarkkinoilla kolmena päivänä, ja Tam-
pereen Reserviläisnaisten väkeä liikkui Hämeenkadulla 
ja markettien edessä.

Aurinkoinen sää suosi kalamarkkinoiden yleisöä sekä 
kerääjiä. Kerääjät otettiinkin pääosin hyvin vastaan, vaik-
ka Tampereella ei tällaista veteraanikeräyksen perinnettä 
olekaan. Keräykseen osallistuneet vapaaehtoiset pitivät 
tunnelmaa hyvänä ja kokemusta muutenkin positiivisena.

Myös Komediateatterissa olleen veteraanipäivän 
konsertin väliajalla oli lipaskeräys, joka sekin tuotti 
positiivisen yllätyksen.

Kaiken kaikkiaan viikonlopun keräystuotto nousi noin 
3200 euroon. Tämä on hieno tulos ja siitä suuri kiitos 
kaikille lahjoittajille! Ja tietysti lämmin kiitos myös 
kaikille kerääjille! Tulemme jatkamaan keräystoimintaa 
isänmaallisten juhlapäivien ja joidenkin tapahtumien 
yhteydessä.

Lipaskeräyksestä hyvä tulos

Lipaskerääjät Martti Lepaus (vas.) ja Kari Pirho-
nen jututtivat yhtä veteraania Laukontorilla.

POUTAPÄIVÄ
Aaro Hellaakoski

Pääskyjen liverrys poutaisella taivaalla.
Pihlajanoksan varjo aitan seinällä.
Ruskettuneet lapset marjaropeineen.
Niityllä torkkuva hevonen,
takanaan säihkyvä ulappa.

Sitä kaikkea ei voi kyllikseen katsella.
Tuntee olevansa kyllin pieni
ollakseen varma
ja levollinen.
Tuntee olevansa tarpeeton
tarpeettomassa maailmassa,
jota aurinko paistaa.
Tuntee elämän
niin lapsekkaan avuttomana
haparoivan,
kompastelevan,
kapealla laudalla, kahden tyhjyyden välissä.

Oi aurinko kuinka se paistaa!
Maa heilimöi,
pääskyt livertävät
meri säihkyy,
pihlajanoksan varjo
keinuu
edestakaisin
aitan harmajassa seinässä.

Oi elämä, ei mitään turhempaa, ei kipeämpää,
          ei kauniimpaa.
Oi kuolema, ei mitään lempeämpää.

Kotikäynnit

Fysioterapeutti

KIRSTI JÄNNES
Erityisala geriatrinen ja  
muistisairaiden kuntoutus

puh.  0400-858714PIRKKA-HOITO OY
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Yhdistyksemme järjestämä 
veteraanipäivän konsertti 
Komediateatterissa sai ylei-
sönsä innostumaan raiku-
viin aplodeihin.  

Tero Harjunniemi oli sairastunut, 
eikä päässyt esiintymään, mutta Hie-
tasen perhe, Aku Sajakorpi ja Emilia 
Pokkinen hoitivat illan ohjelmiston 
ammattitaidolla ja tunteella. Juon-
tajana toimi näyttelijä Anu Raipia.

Lippuja konserttiin myytiin 161 
kpl, ja vaikka sali ei täynnä ollut-
kaan, väkeä oli kuitenkin runsaasti 
ja tunnelma erittäin hyvä. Ohjelmisto 
oli sopivasti perinteinen ja isänmaal-
linen, mutta sisälsi myös musikaali-
sävelmiä ja muuta kevyempää. 

Väliajalla nautittiin ihan perin-
teiset pullakahvit, jotka kuuluivat 
lipun hintaan.

Ohjelman lopuksi kun Pentti Hie-
tanen ja Aku Sajakorpi lauloivat yh-
dessä Veteraanin iltahuudon, kuului 
yleisän joukossa nyyhkinä ja myös 

Yleisö hurmaantui veteraanipäivän konsertissa

Konsertin tähtiesiintyjät tällä kertaa kaikki yhdessä: Oikealta Pentti Hie-
tanen, Aku Sajakorpi, Heini Hietanen (konsertin säestäjä) sekä Hietasen 

perheen tyttäret Iina ja Roosa.

Emilia Pokkinen lausui 
koskettavasti mm. Eeva 

Kilven ja Saarikosken 
runoja musiikkiesitysten 

välissä. 

Teksti ja kuvat Johanna Vuori

esiintyjät vaikuttivat liikuttuneilta. 
Pitkien ja seisaallaan annettujen 
aplodien jälkeen kaikki esiintyjät 
palasivat vielä lavalle ja esittivät 
ylimääräisenä numerona Täällä poh-
jantähden alla- laulusovituksen.

Konsertin jälkeen tilaisuudesta 
on tullut paljon kiitosta ja toiveita, 
että vastaava konsertti järjestettäisiin 
ensi vuonna uudestaan. Varmaan se 
suunnitelmiin otetaankin.
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Merkkipäiviä -palstalla julkaisemme yhdistyksemme jäsen-
ten syntymäpäiviä.
Mikäli ette halua nimeänne julkaistavan tai vietätte merkkipäiväänne 
“matkoilla” tai vastaanottoa ei ole, ilmoittakaa asiasta toimistoon. Il-
moitus on tehtävä aina merkkipäivän tullessa, merkintöjä ei säilytetä.

Merkkipäiviä
* = ei vastaanottoa, matkalla tai juhlii perhepiirissä.

99 vuotta
17.07. Iris Kopra

98 vuotta
03.07. Väinö Heltamo

97 vuotta
26.06. Saima Ritalahti
30.06. Tauno Vuorela
13.07. Kauko Jarva
12.08. Annas-Liisa Helminen

96 vuotta
17.06. Kerttu Savilahti
27.06. Elvi Laukkanen*
08.07. Matti Hautanen
21.07. Hanna Koistinen
21.08. Aino-Liisa Arra
24.08. Kaisa Kuuselo
29.08. Sulo Siitama
01.09. Arvi Aarnio

95 vuotta
19.06. Marjatta Saesvuo
29.06. Mauno Tulijoki
10.07. Kaarin Ruusuvuori
15.07. Tauno Saarinen
01.08. Aarno Tanner
07.08. Sirkka-Liisa Miettinen
15.08. Marjatta Kannari
10.09. Liisa Rajala
13.09. Ahti Kantti

94 vuotta
26.06. Anna Torkkola
01.07. Kirsti Tuorila
03.07. Toini Tuominen
04.07. Marjatta Wiljamaa
12.07. Anni Viinamäki
12.07. Arvo Piispanen
14.07. Inga Pelkonen
16.07. Pentti Mäkelä
30.07. Veikko Helin
31.07. Sahramäki Unto
02.08. Iida Pulkkanen
14.08. Hilja Lehtonen
19.08. Maija Kartila
27.08. Ilmari Hakala
28.08. Erkki Viitanen
01.09. Paula Seppänen
04.09. Veikko Alho
06.09. Matti Junnonen

93 vuotta
27.06. Leo Sirén
28.06. Hilkka Teljovaara
28.06. Hilkka Lehtonen
09.07. Hilda Elomaa
17.07. Esko Nordfors
22.07. Heimo Hietikko
25.07. Viljo Mattsson
28.07. Eira Laalahti
30.07. Pauli Berg
01.08. Erkki Saulamaa
02.08. Helena Varemo
09.08. Elma Pulkkanen
16.08. Matti Stolt
21.08. Martti Vajaranta
22.08. Oiva Saarinen
28.08. Kaarina Nupponen
31.08. Tyyne Hirvonen
04.09. Martta Loimakoski
12.09. Maila Tonttila

92 vuotta
23.06. Esko Pihko*
25.06. Kaarlo Honkasalo
28.06. Esteri Asell
04.07. Eeva Kulmala*
04.07. Risto Lindell
06.07. Veikko Ruotsalainen
07.07. Lauri Kangasmaa
07.07. Simo Myllymäki
15.07. Rauni Kuismin
16.07. Eino Antikainen
16.07. Ensio Hirvonen
26.07. Ilmari Oula
08.08. Kauko Raevaara
11.08. Kerttu Kaario
13.08. Bertta Rasimus
20.08. Lauri Koljonen
22.08. Reino Turtiainen
28.08. Helli Turunen
31.08. Eva Kvick
01.09. Tyyne Salonen
02.09. Elmeri Asumaniemi
05.09. Reino Ilonen
07.09. Anna Norilo
07.09. Rauha Pinomäki

91 vuotta
16.06. Veikko Alho
18.06. Lasse Salo
20.06. Leino Rajaniemi
23.06. Taisto Vänttinen
25.06. Helvi Anttila
01.07. Salme Törmälä
10.07. Pentti Siro
12.07. Timo Salokannel*
17.07. Inkeri Roos
18.07. Leena Koskinen
25.07. Lauri Myllylä
29.07. Pentti Konsti
01.08. Erkki Kauppala
01.08. Anna-Liisa Kangasniemi
06.08. Aarno Törmälä
09.08. Julia Männikkö*
11.08. Paula Rautiainen
14.08. Svea Saarinen
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22.08. Taisto Luoto
30.08. Jouko Vaahtera
31.08. Veikko Oksanen
31.08. Irma Sumanen
05.09. Mikael Uskali
06.09. Veikko Hytti
08.09. Veikko Toivonen
10.09. Annikki Surakka
14.09. Terttu Pyörtänö

90 vuotta
21.06. Marjatta Kunnas
23.06. Hilkkka Innamaa
28.06. Toivo Sundqvist
28.06. Leo Remes
30.06. Reino Pellikka
30.06. Leo Niemi
12.07. Lempi Karjalainen
13.07. Erkki Kukkonen
15.07. Pirkko Sassi
19.07. Annikki Hanhivaara
21.07. Pentti Heinijoki
25.07. Kaarina Aranto
01.08. Mauri Nurmi
09.08. Eevi Ora
13.08. Jalo Raudanpää
23.08. Lahja Lohtaja
27.08. Hilkka Riihimäki
28.08. Väinö Lehtinen
29.08. Inga Karvonen
31.08. Mikko Marjokivi
31.08. Kaija Viholainen
31.08. Tauno Kaustara

06.09. Vilho Paltia
08.09. Eero Sipilä
08.09. Juho Oksanen
11.09. Irja Kotimäki
12.09. Veikko Eloranta
14.09. Pentti Turunen
14.09. Olli Hietanen
15.09. Pekka Kanerva

85 vuotta
01.07. Elsa Kenttälä-Ranta-aho
02.07. Lyydia Kapanen
03.07. Aino Kolu
10.07. Alli Moilasheimo
12.07. Sinikka Santanen
20.07. Esteri Hurttia
21.07. Rita Bjurström
27.07. Nelly Vesanen
27.07. Kerttu Kanerva
06.09. Maire Isopahkala
12.09. Enni Kekäläinen

80 vuotta
02.08. Pekka Koivisto
05.08. Sylvi Kurkinen
09.08. Raili Tontti
16.08. Kyösti Tammisto
01.09. Irma Piipponen
11.09. Reijo Loppinen

70 vuotta
26.08. Pertti Tyni

YLÖJÄRVEN NÄKÖKESKUS
Mastontie 2, puh. (03) 348 5530

Ma–pe 9–17, la suljettu

TAMPEREEN NÄKÖKESKUS
Rautatienkatu 27, puh. (03) 214 9800

Ma 10–18, ti–pe 9.30–17.30, la suljettu

www.fennooptiikka.fi

Tampereen / Ylöjärven

ONGELMAA NÄKEMISESSÄ?

Uusia silmälaseja tar-
vitsevat sotaveteraanit 
saavat silmälääkärin tut-
kimuksen veloituksetta 
kesäkuussa 2014 (aikoja 
rajoitetusti – varaa aikasi 
pian). SILMÄLASEISTA 
sotaveteraaneille pysyvä 
alennus -50%. ALE kos-
kee myös puolisoa.

NYT ON MEIDÄN VUORO AUTTAA

Jos luovut lankapuheli-
mestasi ja otat

käyttöön matkapuheli-
men, ilmoita muutok-

sesta myös yhdistyksen 
toimistoon! 

Muistathan ilmoittaa 
myös osoitteen muuttu-

misesta.

Äitien ohjeita:

Minulle äiti on antanut monta 
hyvää ohjetta. Kaikkea en edes 
muista, mutta sen verran pitkä 
muisti minulla on, että muistan 
yhden. Kovalla pakkasella hän 
on sanonut: Kaikki vaatteet 
päälle ja loput tuulensuojaksi 
kainaloon.

Jade 4 D

1. Älä puhu vessasanoja. 2. 
Älä pyydä koko ajan kaikkea, 
koska et välttämättä saa aina 
kaikkea. 3. Älä hypi hyppyna-
rulla kotona, ettei naru taas 
osu lamppuun. 4. Älä juokse 
autotien yli, vaan kävele kun 
valo on vihreä. 5. Älä riitele 
sisarustesi kanssa. Aina voi 
yrittää. 6. Älä sulje puhelin-
ta jos minä pyydän käymään 
kaupassa. 7. Älä koko ajan 
pyydä, että haluat lemmikin. 
Voit ottaa lemmikin silloin 
kun muutat omaan kämppään. 

Sanni 5 A

(Kevätpörriäinen 2014 -lehti)
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Olen tässä vuosien aikana haaveillut 
monta kertaa, että mukavaa olisi 
joskus kirjoittaa omasta elämästä 
ja elinoloista. Varsinkin nyt kun ai-
na vaan kuulee valitettavan kuinka 
raskasta on nykyään työ. Minä olen 
monesti ajatellut ja tuuminut, et-
tä raskain työkalu nykyään – mitä 
minun päähäni on pälkähtänyt – on 
rakennusmiehellä naulain kädessä. 
Tarpeet tuodaan viereen, ei tarvitse 
kantaa eikä nostella sen paremmin. 
Toista se oli ennen rakennuksilla-
kin, kun kaikki tehtiin lihasvoimalla. 
Naiset kantoivat niin tiilet kuin be-
toninkin muurarille, olipa rakennus 
kaksi tai kuusi kerroksinen. Sitä voi 
sanoa raskaaksi työksi.

Minä aloitin tienestin olessani 
kuusivuotias. Isä oli tehnyt turpeen-
nostourakan Lihasulan kartanoon. 
Kolme, noin 300-400 sadan kuu-
tion latoa täyteen kesän aikana, se 
oli urakka. Isä kuokki ja me lapset 
panimme turpeet hasialle. Minä kun 
olin pienin, niin täytin alimmaista 
riukua, sitten Tauno ja Aake seu-
raavia ylöspäin ja Jenny, joka oli 
vanhin ja pisin täytti ylimmäisen 
kuudennen riuvun. Näin tehtiin pa-
risen viikkoa kunnes saatiin haasiat 
täyteen turvetta. Jos oli suotuisat 
ilmat, saatiin heti ensiksi kuokittuja 
aloittaa kantamaan latoon. Paarit, 
joilla kannettiin olivat noin 130-140 
kertaa 180 senttimetriä, ja siinnä oli 
harva rautalankapohja, jossa tur-
peet pysyivät hyvin. Kantaminen 
ei ollut myöskään mitään helppoa 
hommaa. Siihen paareille sopi mu-
kavasti kuutio-puolitoista. Vaikka se 
olikin kuivaa turvetta, niin arvelisin, 
että painoa kuormassa oli noin 40-50 
kiloa. Vielä kun ajattelee, että matkaa 
oli jopa satakuntametriä ladolle, ja 
matkaa tehtiin tietysti paljain jaloin, 
niin joskus pehmeimmissä paikoissa 
sai rämpiä polvia myöten mudassa. 
Tämä urakka kesti yleensä heinä-

Ankaraa työtä pikkupojasta saakka

kuulle saakka, niin että välillä oli 
kiire tehdä heinätöitä ja välillä käydä 
pehkusuolla. Tämä urakka oli yhtenä 
työnä minulla kakarana monen muun 
työn ohessa.

Turvesuolla ja lehmipaimenessa

Epämiellyttävin komennus oli kun 
joutui paimentamaan lehmiä taka-
maalle. Isä oli tehnyt sopimuksen 
Lihasulan kartanon kanssa, että leh-
mät saavat käydä laitumella kartanon 
takamailla, joita on yli 2000 heh-
taaria. Keväisin kun ei ole keritty 
korjata rautatien varren aitoja, niin 
oli mentävä lehmien mukana etteivät 
päässeet radalle. Tämä jos mikä oli 
ikävin ja pitkä päivä kulkea pitkin 
korpea lehmien mukana. Ei ollut 
mitään kunnon tekemistä, kyllä olisin 
monta kertaa mieluummin mennyt 
pehkusuolle turvetta hasioimaan kuin 
paimeneen. Mutta kun olin huonoin 
joukosta, niin paimeneen vaan. Mi-
nua nuoremmat olivat vielä niin pie-
niä, että eivät pystyneet siihen. Tästä 
lehmien laitumesta jouduttiin sitten 
tekemään kolme naisen työpäivää 
kartanoon vuokrana. Siinä sitten 
jouduttiin me pojat vielä joka vuo-
si heinäpellolle ja elonkorjuuseen, 
ja vielä ihan syksyllä juurikkaan 

nostoon, jos ei ollut vuokrapäivät 
täynnä.

Nyt kun muistelen niin oli vuosi 
1930, kun me aloimme kuokkia kor-
vesta lisää peltoa, sen ehkä hehtaarin 
lisäksi, mitä meillä siihen mennessä 
oli. Siinnä meillä olikin työmaata 
aina väliajoiksi, kun pehkusuolta ja 
muilta töiltä kerkisimme. Meillä asui 
yläkerrassa suutari, ja koska hänellä 
oli aikaa, niin hänen kanssaan isä 
kaivoi ojat sinne suolle. Sinne tuli 
neljä noin 200 metriä ja 20 metriä 
leveätä sarkaa. Siinä meillä oli työ-
maata kahdeksi kesäksi pehkusuon 
ja heinänteon ynnä muun lisäksi. 
Vallankin kun ajattelen, minkälaista 
korpea se oli. Sieltä suosta nostettiin 
noin 20 vaunulastia kantoja, joita 
isä sai myytyä Tampereelle peru-
najauhotehtaalle. Loput poltettiin 
kotona, ja niitä riitti lämmitykseen 
ja keittiöön melkein sodan alkuun 
saakka. 

Merkillinen korpi

Tämä korpi oli meille ja monelle 
muullekin arvoitus, sillä kuokki-
essamme ja nostaessamme kanto-
ja isän kehittämällä nostokoneella 
löysimme useasti kolmekin kantoa 
päällekäin. Päällimmäisenä oli aina 

Lauri Hakala
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Hymyillään…

Jerobeam Ruinulainen

(Teksti on Suomi Newspaper –lehdestä, joka on 
ilmestynyt Australiassa vuodesta 1926 lähtien.)

Kysymys ja vastaus ovat varsin yleisiä huumorissa, 
joten on suorastaan luonnollista aloittaa tämä kirjoitelma 
kysymyksen ja vastauksen merkeissä:
- Meidät rokotettiin tänään koulussa, ilmoitti koulusta 
palannut poika.
- Mitä vastaan? kysyi äiti.
- Tahtoamme vastaan.

Edellä olleesta voi vaikka ruveta ihmettelemään, että 
kaikkea vastaan se nykyajan lääketiede ihmisiä rokot-
taa…
Siirrymme ihan toisenlaiseen asiaan kertomalla, että 
komppanian päällikkö puhutteli melkoisen tuoreita 
alokkaita:
- Onko komppaniassa yhtään sähköinsinööriä?
- Minä olen, herra kapteeni, ilmoittautui muuan alok-
kaista.
- Hieno juttu. Hoidatte sitten valojen sytyttämisen 
aamuisin ja niiden sammuttamisen iltaisin.

Teemme hyppäyksen toisenlaiseen tilanteeseen lääkärin 
vastaanotolle:
- Oletteko ollut koskaan auto-onnettomuudessa? halusi 
lääkäri tietää.
- Tavallaan, vasti potilas.
- Kuinka niin tavallaan? ihmetteli lääkäri.
- Tapasin vaimoni ensimmäisen kerran autonäyttelyssä.

Siirrymme vanhaan maahan keväiseen maisemaan. 
Kaksi pikkupoikaa oli joen rannalla. Toinen heistä 
kävi pikaisesti pulahtamassa veteen.
- Eikö vesi ole vielä melkoisen kylmää? kysyi 
toinen poika.
- Todella kylmää, vastasi uimari hampaat kalis-
ten. – Enkä varmaan olisi mennyt uimaan, jollei 
äiti olisi kieltänyt.

Pysyttelemme edelleen vanhan maan maisemassa 
lyhyen keskustelun verran:
- Koska on paras aika hakea metsästä joulukuusi?
- Silloin kun kukaan ei ole näkemässä.

Lopuksi kerromme, että muuan nuori mies tuli 
kysyneeksi tyttöystävältään:
- Menisitkö sinä naimisiin rikkaan idiootin kanssa?
- Anna minun miettiä hetkinen, tuli vastaukseksi. 
– Kosintasi tuli niin yllättäen.

Siinä sitä on mietittävää ihan tarpeeksi, uskoo

turvemätäs, jossa oli kasvanut hyvin 
kituva männyn näre. Se kun otettiin 
ylös, niin alla oli uusi kanto, mutta 
ei mikään mahdoton kooltaan. Usein 
se saatiin väännettyä kokonaisena 
suosta, vaikka se oli useasti jo ai-
ka paljon suon pinnan alapuolella. 
Mutta usein tämän jälkeen todettiin, 
että siellä on vieläkin puuta. Näin 
sitä kaivettiin ja saatiin nostokoukku 
kiinni. Sieltä ilmestyi männyn juuri, 
joka useasti oli juurakon alussa noin 
40 cm vahva. Näitä juuria oli aina 
tietysti useampia, mutta koskaan 
ei ollut juurakon keskellä olevaa 
kantoa. Sitäkin vielä ihmeteltiin, 
kun koko korvesta ei löydetty kuin 
kaksi runkoa. Ne olivat todella isoja 
ja syvällä turpeen sisällä. 

Kahden kesän raatamisen jälkeen 
saimme kuokkimisen valmiiksi. Sen 
jälkeen alkoi kantojen ja juurakoiden 
pilkkominen, jotta ne saatiin ne niin 
pieniksi, että saatiin ne pinotuksi 
ojien päälle kuivumaan. Keskim-
mäisten ojien päälle tuli pitkiä miestä 

korkeita pinoja, jotka olivat siinnä 
pari kesää kuivumassa. Sen jälkeen 
ne ajettiin kotiin tien varteen kahta 
puolen tien mahtaviin kasoihin. 

Heti ensimmäisenä syksynä, kun 
maa jäätyi marraskuussa, niin al-
koi kahtena talvena se kova urakka 
sen korven saveamisessa. Minä olin 
viimeistä vuotta koulussa, kun aina 
iltapäivällä koulun jälkeen menin 
kuokan kanssa hajoittamaan ne kuor-
mat, mitä isä ja Aake olivat saaneet 
kuopalla irti ja Tauno ajetuksi pel-
lolle, 20-30 kuormaa päivän aikana. 
Sitä jatkettiin molempina syksyinä 
aina niin kauan kunnes tulivat oikeat 
talvikelit, järvet jäätyivät hevosilla 
ajettaviksi, ja tuli lunta niin paljon, 
että saatiin talvitiet kuntoon. Silloin 
alkoi se rahdin ajo, se oli joko tukki-
en tai massan ja halkojen ajoa. Sitä 
riitti siihen aikaan joka talvi joko 
Säynäjärven tai Siitaman asemalla.

Kesäpaikka haussa

Olisiko kellään joutilas-
ta pientä kesämökkiä tai 
”mummonmökkiä” Pir-
kanmaalla, jonka voisi 
vuokrata edullisesti vä-
häksi aikaa tai vaikka 
koko kesäksi?
Yhteydenotot toiminnan-
johtajalle numeroon 
050 413 3166.
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Kesä- ja syyskauden 
tapahtumia

Toukokuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla toimistolla ma 26.5. klo 14.00. 
Yhdistyksen jäsenten tapaamispäivä toimistolla (kaikille jäsenille) 
tiistaina 27.5. klo 10-13.
Samana päivänä klo 12 alkaen Raimo Nuutisen vetämä tarinapiiri. 
Tervetuloa tarinoimaan!

PÄIVÖLÄN VIRKISTYSKURSSI 2014 

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri järjestää jäsenyhdistystensä veteraani-, puoliso- ja les-
kijäsenille perinteisen virkistysviikon Päivölän Opistolla Valkeakoskella 8-12.9.2014. 
Viikon aihepiirejä: fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parantaminen, johon sisältyy 
erilaista ohjattua liikuntaa ja terveysaiheisia tietoiskuja. 
Ruokailut: Aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. 
Kenelle: Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten osallistujiksi ilmoittamille 
veteraani-, puoliso-ja leskijäsenille. Tarpeelliset saattajat voivat tilan salliessa osallis-
tua omakustanteisesti. Viikolle voidaan ottaa 35-40 osallistujaa koko piirin alueelta. 
Ilmoittautuminen oman yhdistyksen toimistoon viimeistään 20.8.2014.
Hinta 190 €/hlö sisältäen majoituksen 2 hh huoneessa ja tarpeelliset ateriat. Lasku 
postitetaan kotiin kurssin jälkeen. Hinta ei sisällä kuljetuksia Päivölään tai takaisin. 

Hervannan Kuusikkopuiston kenttä on bocciapeleihin varattu touko-syyskuun ajan maanantaisin ja tors-
taisin klo 12-16.

Kesäkuu
Kevätkävely 2014 -tapahtuma ma 2.6. Laikunlavalla ja Tammerkosken maisemissa klo 10.00 alkaen. 

Heinäkuu
Teatterimatka Viikinsaareen to 3.7. klo 15.00. Liput 37 € myynnissä toimistolla.
Rosvopaistitapahtuma Ruovedellä ke 30.7. klo 12. Ilmoittautumiset toimistoon viim. 18.6.

Toimisto on suljettu kesälomien vuoksi 30.6.-18.7.2014

Elokuu
Pirkanmaan alueellinen kirkkopäivä 5.8. Pirkkalan kirkossa. Sitovat ilmoittautumiset toimistoon 25.6. 
mennessä.
Syysretki Lautsian lomakeskukseen 30.8. Hinta 25 € sisältää kuljetukset ja lounaan. Ilmoittautumiset ja 
maksut toimistoon 15.8. mennessä.

Syyskuu
Harrastusryhmät aloittavat syyskuun ensimmäisellä viikolla.
Veteraaniristeily Tallinnaan 10.-11.9.2014. Hinta 95€ sisältää kuljetukset, laivamatkat ja ruokailut. Ilmoit-
tautumiset ja maksut toimistoon 1.8. mennessä.
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JALKAHOITOPAIKKOJA

FYSIOTERAPEUTTISIA HOITOPAIKKOJA
Aktivo, Fysioterapia ja hieronta Aleksis Kiven katu 30 D (03) 212 2998 (sisäpiha, katutaso)

* * *
Fysikaalinen hoitolaitos Fysioavain Näsilinnankatu 46 (03) 212 1500  www.fysioavain.fi

* * *
Fysioterapeutti Aila Uotila Kissanmaankatu 7 (03) 261 3414, 040 841 2562

* * *
Noora-Fysio / Näykki Jaska Aleksis Kiven katu 13 D (03) 213 0848, 040 551 7130

* * *
Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu 2 (03) 3126 0300

* * *
Pyynikintorin Fysioterapia ja Hieronta Pyynikintori 4 (03) 222 9295

* * *
Tammenlehväkeskus Oy Kenttäkatu 17 044 775 8008

* * *
Tammenlehväkodin Fysikaalinen hoitola JSP/ 
Mervi Rajamäki Parantolankatu 11 040 524 1786

* * *
Treen Kuntohoito, Seija Lehtoranta Sammonkatu 17-19 (03) 255 3325

* * *
Tampereen Kuntouttamislaitos Oy Kyttälänkatu 5 (03) 3142 5800

* * *
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Hoitola Salón Violeta Satamakatu 16 044 949 5490
Jalkahoidot myös kotikäyntinä lähialueella

* * *
Jalkahoitaja Sirpa Sällilä Kotikäyntejä 040 758 5660

* * *
Jalkahoitola Elämänkaari & Helpompi arki    Ammattitaitoista ja turvallista osaamista.
www.hoitola-arki.fi	 Väinölänkatu		1	 046	666	6818

* * *
Jalkaterapiapalvelut Pia Kallio Itsenäisyydenkatu 2 0400 250 354 
               * * * (käynti Pakkahuoneen aukiolta)

Kauneus & Jalkahoitola Merja Vesterbacka, SKY Dipl. kosmetologi
 Sotkankatu 16 041 524 0625 (katutaso)

* * *
Tammenlehväkeskus Oy Kenttäkatu 17 044 775 8008

* * *
Riitan Jalkahoitola Nro 1 Ilmarinkatu 30 040 539 6008
www.riitanjalkahoitola.com          Helppokulkuisesti Ilmarintornin kivijalassa (myös kotikäyntejä)

* * *

KAMPAAMOPALVELUITA
Parturi-Kampaamo Haircity Kalevan Puistotie 15 040 415 7939
Myös kotikäyntejä!

* * *
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Kesän 2014
ROSVOPAISTITILAISUUS
ke 30.7.2014 klo 12.00 
Ruoveden jäähallissa

Bussikuljetus keskustorilta 
(vanhalta kirkolta) lähtee klo 10.30
Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry kustantaa 
bussikuljetuksen yhdistyksensä jäsenille.

Rosvopaistitapahtuma on tarkoitettu sota-
veteraaneille ja heidän puolisoilleen, les-
killeen ja tarvittaessa saattajalle.

Sitovat ilmoittautumiset veteraanitoimis-
toon viimeistään 18.6.

Sotiemme veteraanien 
Pirkanmaan 
seutukunnallinen
kirkkopäivä 
Pirkkalassa ti 5.8.2014
Päivä alkaa klo 11.00 Pirkkalan kirkos-
sa ja päättyy noin klo 15 Pirkkalan kou-
lukeskuksessa pidettävän päiväjuhlan 
jälkeen.
Linja-auto kuljetus keskustorilta van-
han kirkon edestä klo 10.00.
Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry kus-
tantaa bussikuljetuksen yhdistyksensä jäsenille, päi-
vän ohjelman ja ruokailun tarjoavat Veteraanivastuu 
ry ja Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry.

ILMOITTAUTUMISET yhdistyksen toi-
mistoon viimeistään 25.6.2014

Syysretki Lautsian 
lomakeskukseen 

Hauholle la 30.8.2014
Lähde nyt mukaan nauttimaan kauniista maisemista, 
hyvästä ruuasta ja hauskasta yhdessäolosta!

Bussin lähtöajat ja –paikat:
Hervannan vapaa-aikakeskus klo 8.30
Keskustorin vanha kirkko klo 8.45
Sampolan pysäkki klo 8.55

Ohjelmassa kenttäpelejä, lounas seisovasta pöydästä 
ja vapaata ohjelmaa.
Hyvät kävelyreitit ja mahdollisuus mm. järvessä uintiin. 
Omat kävelysauvat ja uima-asu mukaan!
Bussi lähtee takaisin Tampereelle viimeistään klo 16.00.

RETKEN HINTA 25 €
sisältää kuljetukset ja lounaan. Mahdollisuus omalla 
kustannuksella kahvi- ja virvokenautintoihin.

ILMOITTAUTUMISET JA MAKSUT TOIMIS-
TOON VIIMEISTÄÄN  pe 15.8.2014
(Saatu ruokalippu on esitettävä lounaan yhteydessä.)

Järjestää Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n 
liikuntajaosto.

Musiikkikomedia, joka pohjautuu Spede 
Pasasen viimeiseen TV-sarjaan Kuumia 
aaltoja. Esiintymässä mm. Mikko Rasila ja 
Hannele Lauri.

Esitys alkaa klo 15.00

Lippuja on myynnissä yhdistyksen toimis-
tolla, hinta 37 €/hlö, sisältää laivamatka 
ja teatterilipun.

”Kuumia aaltoja
& laastareita”

Retki Viikinsaareen:
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Yhdistyksen toimisto on suljettu
kesälomien vuoksi 
30.6.-21.7.2014
(Siis kolme viikkoa)

Toimiston väki toivottaa
aurinkoista kesää ja hyviä uintikelejä!

MATKAN OHJELMA

Keskiviikko 10.09.
14.30 Lähtö tilausajobussilla Tampereelta vanhan kirkon edestä. 
17.30 Saavumme Länsisatamaan.Maihinnousukortit jaetaan bussissa. 
Siirtyminen laivaan ja majoittuminen hytteihin.
18.30 Silja Europa lähtee Helsingistä.
19.00 Tervetulo- ja tiedotustilaisuus kokoustiloissa. Kahvibuffet.

  Yöpyminen laivassa kahden hengen hyteissä.

Torstai 11.09. 
08.00 Maihinmeno Tallinnaan, oma bussi mukana. Ostoskierros.
11.30  Palaamme satamaan
12.30 Silja Europa lähtee Tallinnasta.
12.30 Buffetlounas.
16.00 Laiva saapuu Helsinkiin ja lähdemme kohti Tamperetta
19.00 Paluu bussilla Tampereelle.

TALLINNAN RISTEILY EUROPALLA 
10.-11.09.2014

Viime syksynä suuren suosion saanut risteilymme saa 
nyt jatkoa! Teemme uuden matkan, tällä kertaa 
Tallinnaan.

Yövymme laivalla ja käymme seuraavana päivänä 
bussikierroksella Tallinnassa ja saamme tehdä 
ostoksia.

Matkan hinta 95 € /henkilö. Hinta sisältää kaiken ohjelmassa mainitun.
Matka varattava ja maksettava veteraanitoimistolle 1.8. mennessä! 

Ei puhelinvarauksia! 50 nopeinta mahtuu mukaan!
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