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Pääkirjoitus

Johanna Vuori
Toiminnanjohtaja

Suomen Sotaveteraaniliiton toimintalinjaukseen on jo pitkään kuulunut uusien kan-
nattajajäsenten lisääminen yhdistyksiin. Kannattajajäseniksi voivat liittyä kaikki, joita 
veteraanien hyväksi toimiminen kiinnostaa.
Veteraanien ikääntyessä kannattajajäseniä tarvitaan yhdistysten toiminnan käy-

tännön pyörittämiseen. Liikuntaryhmiä, kerhoja ja yhteisiä tilaisuuksia pyritään to-
teuttamaan niin kauan kuin veteraanit, heidän puolisonsa ja leskensä niihin haluavat 
osallistua. Emme kuitenkaan voi enää odottaa, että veteraanit itse järjestäisivät kaiken 
ja kantaisivat vastuun. Toimistolla ja tilaisuuksissa tarvitaan vapaaehtoisia toimijoita, 
joiksi kannattajajäsenet hyvin sopivat. Kannattajajäsenet ovat tietysti muutenkin ter-
vetulleita yhdistyksen tilaisuuksiin!
Yksi tulevaisuuteen liittyvä hanke on perinneaikakauteen siirtyminen, ja siinä erityi-

sesti tarvitaan näitä kannattajäseniä. Veteraanijärjestöjen varat tullaan käyttämään 
veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä hyväksi eikä niitä säästetä perinneyh-
distyksille. Kun perinneyhdistyksiä aikanaan perustetaan, niiden rahoitus mietitään ja 
järjestetään erikseen. Sitä ei siis tarvitse pelätä, että veteraanijärjestöjen varat jäisi-
vät nuoremmille polville käytettäväksi.
Perinneyhdistysten tehtävä – sitten aikanaan – tulee olemaan sotaveteraanien muis-

ton ylläpitäminen ja perinteiden jatkaminen, jotta veteraanien arvokas työ isänmaan 
hyväksi ei unohtuisi. Perinteitä ja historiaa tarvitsee myös tallettaa ja asioista kertoa 
edelleen seuraaville sukupolville. 
Jotta nuorempi polvi saisi tutustua veteraanityöhön ja veteraaneihin, heitä kaivataan 

jäseniksi yhdistyksiin. Kertokaa yhdistyksestä lapsillenne ja tuttavillenne, ja ehdotta-
kaa jäsenyyttä. Tietoja yhdistyksen toiminnasta nuorempi polvi saa helposti yhdistyk-
sen internetsivuilta ja toimistosta.

Hyvää ja aktiivista syksyä toivottaen

        Johanna Vuori

Tervetuloa kannattajajäsenet
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SOTAVETERAANIJÄSENEN EDUT
Sotaveteraanijäsen on henkilö, jolle on myönnetty 
jokin ns. rintamaveteraanien tunnuksista.
(Jäsenkortissa on R-kirjain jäsennumeron edessä.)

1. HIERONTA
Toimintavuoden aikana veteraanijäsenelle korvataan 
fysioterapeuttisesta hoidosta tai hieronnasta maksettua 
laskua vastaan enintään 100 €. Suositeltavaa on että 
mahdollinen Kela-korvaus on haettu. Hoitolaitoksen 
tai hierojan antama kuitti tai Kelan päätös korvaukses-
ta vaaditaan.

2. JALKOJEN PERUSHOITO
Toimintavuoden aikaisista jalkojen perushoitolaskuis-
ta korvaus yhteensä enintään 100 € maksettua laskua 
vastaan. Kuitista on ilmettävä jalkahoidon saaja ja 
hoidon antaneen yrityksen Y-tunnus.

3. SIIVOUSAVUSTUS OMAN ASUNNON SII-
VOUKSEEN TAI PYYKKIHUOLTO
Toimintavuoden aikaisista siivouslaskuista TAI pyykin 
pesettämisen kuluista korvaus on yhteensä enintään 
100 €. Maksettu lasku/kuitti tarvitaan.
Laskusta on ilmettävä henkilö, jonka asunto on 
siivottu tai pyykki pesty sekä laskuttavan yrityksen 
Y-tunnus. 
(Yksityishenkilöiden suorittamia siivousapuja ei kor-
vata verotuksellisista syistä.)

Samassa asunnossa asuvista aviopuolisoista edun voi 
käyttää vain toinen, vaikka molemmat olisivat sotave-
teraanijäseniä. 

HUOM! Edun käyttö edellyttää, että alkuperäiset las-
kut jäävät yhdistyksen kirjanpitoon eikä 
niitä hyödynnetä verotusohjeiden vastaisesti uudelleen 
esim. kotitalousvähennystä haettaessa.

4. PSA –TUTKIMUS
Yksi eturauhasen psa-tason määrittävä verinäyte 
toimintavuoden aikana. Laboratoriotutkimusta varten 
on aina ensin haettava maksusitoumus yhdistyksen 
toimistosta.

PUOLISOJÄSENEN JÄSENETU

Koskee henkilöä, joka on avioliitossa yhdistyk-
sen jäsenenä olevan, rintamatunnuksen omaa-
van, sotaveteraanin kanssa ja että henkilö on 
myös itse yhdistyksen jäsen.

JALKOJEN PERUSHOITO
Toimintavuoden aikaisista jalkojen perushoi-
tolaskuista korvaus yhteensä enintään 100 € 
maksettua laskua vastaan. Kuitista on ilmettävä 
jalkahoidon saaja ja hoidon antaneen yrityksen 
Y-tunnus.

JÄSENEDUT 2014

LESKIJÄSENEN JÄSENETU

Koskee henkilöä, joka on ollut avioliitossa 
yhdistyksen jäsenenä olleen rintamatunnuksen 
omanneen sotaveteraanin kanssa ja että henkilö 
on myös itse yhdistyksen jäsen.

JALKOJEN PERUSHOITO
Toimintavuoden aikaisista jalkojen perushoi-
tolaskuista korvaus yhteensä enintään 100 € 
maksettua laskua vastaan. Kuitista on ilmettävä 
jalkahoidon saaja ja hoidon antaneen yrityksen 
Y-tunnus.

Edut koskevat vain henkilöitä, jotka ovat 
Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n jäseniä.

Sotaveteraanijäsenet voivat 
lisäksi hakea harkinnanvaraisia 
avustuksia lääke-, lääkäri-, sil-
mälasi- tai hammashoitokuluihin. 
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan ti-
liote, josta voidaan tarkistaa eläk-
keiden määrä.
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Sotaveteraaniliiton toimintalinjaus tuleville vuosille

Sotaveteraanipiirien esitysten poh-
jalta laaditut hallituksen esitykset 
liiton toimintalinjauksista hyväk-
syttiin yksimielisesti seuraavassa 
muodossa:

1. Sotaveteraaniliitto ja sen jä-
senyhdistykset jatkavat huolto- ja 
tukitoimintaansa niin kauan kuin 
sotaveteraanit, heidän puolisonsa ja 
leskensä sitä tarvitsevat. Sotavete-
raaniyhteisöjen toimintaedellytyksiä 
parannetaan syventämällä yhteis-
työtä kuntien kanssa ja lisäämällä 
kannattajajäsenten määrää.

2. Sotaveteraaniyhteisöjen va-
rat käytetään sotaveteraanien sekä 
heidän puolisoidensa ja leskiensä 
hyväksi.

3. Sotaveteraaniliitto ja sen jäsen-
yhdistykset ylläpitävät veteraani-
perinnettä yhdessä Tammenlehvän 
Perinneliiton kanssa.

Liiton varoista

Puheenjohtaja Finn-Göran Wenn-
ström kirjoittaa yhdistyksille lähet-
tämäässään kesäkirjeessä mm. näin:

” Julkisuuteen tulee tasaisin välein 
kysymyksiä ja kummeksuntaa siitä, 
miksei liittojen suuria omaisuuksia 
käytetä juuri nyt veteraanien hyväk-
si. Voin tässä vain liittomme osalta 
todeta, että tällaisia varoja ei ole. 
Meidän tulomme ovat vuositasolla 
noin 1,5 milj € ja menomme hieman 
yli tuon summan. Me jaamme vuo-
sittain noin puolet tuloistamme avus-
tuksina piireille heidän toimintansa 
tukemiseen ja yksittäisille jäsenille 
anomusten perusteella. Liiton varat 
ilman tuloja riittävät runsaan puolen 
vuoden toimintaan.”

Naisten toiminnasta

Naisten toiminnasta Wennström 
toteaa näin:

”Me tarvitsemme uusia näkökul-
mia naistoimintaan, sillä vuonna 
2019 liiton varsinaisissa jäsenissä on 
yhtä paljon mies- ja naisveteraaneja 
ja vuonna 2025 naisten osuus on 
65%. Hoiva- ja tukityötä tarvitaan 
vielä pitkään, ja siihen tarvitaan en-
tistä enemmän tehtävään sitoutuvia 
naisia. Meidän on kautta järjestö-
kentän saatava naisia hallintoon, ei 
vain lähivuosia varten vaan myös 
perinneaikakautta varten. Tarvitaan 
vahvaa naisnäkökulmaa tasapuo-
lisuuden toteutumiseksi ja edessä 
olevien haasteiden voittamiseksi. 
Naistyötä käsitellään tulevan syksyn 
neuvottelupäivillä, ja kannustankin 
tässä järjestökenttää luovaan pohdis-
keluun aihen tiimoilta virikkeisen 
keskustelun käymiseksi. Naistoimin-
nalle on löydettävä vahva jatkumo 
uudelta pohjalta.”Liittokokouksen yhteydessä pidetyn liittojuhlan arvovaltaista 

osanottajajoukkoa. (Kuva Markku Seppä)

Suomen Sotaveteraaniliiton liittokokous pidettiin tänä vuonna Oulussa. 
Joka toinen vuosi pidettävän liittokokouksen järjestelyvuorossa oli Pohjois-Pohjanmaan 
sotaveteraanipiiri. Liittokokouksessa yhdistyksemme kokousedustajana oli puheenjohta-
ja Timo Salokannel. 
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Kirkkopäivä helteessä

Pirkanmaan alueellista kirkkopäivää 
vietettiin 5.8. kovassa helteessä. 

Pitkään jatkunut hellekausi verotti 
väkeä jonkun verran, ja joillakin 
paikkakunnilla tehtiin päätös retken 
perumisesta. Myös tamperelaisia 
jäi tulematta kuljetukseen noin 20.

Ajo Tampereelta Pirkkalaan kesti 
vain 20 minuuttia. Myös Pirkkalan 
uusi kirkko oli lämmennyt ja vaikka 
ovet olivat selällään, tuntui lämpö 
myös kirkossa sisällä. 

Järjestäjät olivat huomioineet sää-
olot hyvin, sillä heti kirkon ovella 
oli varusmiehiä vettä jakamassa. He 
jakoivat kirkkosalissakin vettä koko 
jumalanpalveluksen ajan. Tästä moni 
oli kiitollinen.

Lounaalle lennostoon

Helteestä huolimatta kirkkopäivään 
osallistui noin 400 kuulijaa. Jumalan-
palveluksen ja seppelpartion lähettä-
misen jälkeen väki jakaantui kahtia. 
Osa lähti ruokailemaan läheiseen 
koulukeskukseen ja toinen osa siirtyi 
linja-autoilla Pirkkalan lennostoon. 
Lennoston ruokasalissa tarjolla oli 
lihakeittoa ja pullakahvit. 

Arkkitehdit Simo ja 
Käpy Paavilainen 
suunnittelivat Pirkka-
lan uuden kirkon, joka 
valmistui 1994.
Kirkkosaliin mahtuu 
300 henkeä ja laajen-
nettuna 500.

Varusmiehet jakoivat kuulijoille vettä. 
Taustalla kenttäpiispa Pekka Särkiö 

pitää saarnaa.

Lounaan jälkeen ohjelma jatkui 
Pirkkalan yläasteen juhlasalissa.

Ilmavoimien soittokuntakin siirtyi 
kirkosta sinne. Ohjelmassa oli mu-
siikkia, yhteislaulua ja runoesitys. 
Puheen piti veljespappi Esa Eerola.

Yli viisituntiseksi venähtänyt 
päivä oli monelle varmasti raskas, 
mutta hienosti tämä sisukas porukka 
senkin jaksoi.

Yleisö sai nauttia 
myös tuoreen tan-

gojuniori -kilpailun 
voittajan, Helmi 

Holmströmin upe-
asta laulusta.

Kuvat ja teksti
Johanna Vuori



Tampereen sotaveteraani 3/2014

7

Kunnolliset asumisolot tulisi näh-
dä osana hyvää elämänlaatua ja 
arvokasta vanhuutta. Remontoin-
nit yleensä nostavat myös asunnon 
myyntiarvoa. Ja mikä tärkeintä, moni 
ikäihminen ja vammainen pystyy 
asumaan kotona pidempään asunnon 
remontin jälkeen. 

Tätä varten Vanhustyön keskuslii-
tossa on käytettävissä valtakunnalli-
nen korjausneuvontapalvelu. Liitossa 
on 15 alueellista korjausneuvojaa, 
jotka avustavat sotainvalideja, -ve-
teraaneja ja muuta vanhusväestöä 
asunnon muutostöiden toteuttami-
sessa. Pirkka-Hämeen/ Tampereen 
alueen korjausneuvoja on Voitto 
Niska. Hänet tavoittaa puhelinnu-
merosta 0400 649 199. Sinun kan-
nattaa ottaa yhteyttä häneen ennen 
korjausten aloittamista! 

Remontin alkuvaiheessa korjaus-
neuvoja vierailee korjauskohteessa, 
ja aloittaa korjaussuunnitelman te-
kemisen yhdessä asiakkaan kanssa. 
Hän auttaa myös korjausavustusten 
hakemisessa ja urakoitsijan löytä-
misessä. 

Jos kaipaat lisärahoitusta, kysee-
seen voi tulla esimerkiksi korjaus-
avustus vanhusväestön ja vammais-
ten asuntoihin. Tätä korjausavustusta 
haetaan asuinkunnaltasi, joka saa 
nämä määrärahat Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). 
Näiden avustusten haluaika on keväi-
sin ja päättyy tavallisesti maaliskuun 
loppupuolella. Kyseeseen voi tulla 
myös sotilasvammalain mukainen 
korvaus tai vammaispalvelulain mu-
kainen avustus sekä eri järjestöjen 
rahoitus ja kotitalousvähennys. 

Korjausneuvoja opastaa tarvitta-
essa näihin hakemuksiin liittyvissä 
asioissa. Korjausneuvojan tekemä 
työ on asiakkaalle maksutonta apua, 
muitten tahojen työsuoritukset sinun 
tulee maksaa itse. 

Mikäli talouteen kuuluu rintama-

Hanna-Elina Ronkainen

Kysy korjausneuvojalta

veteraani tai veteraanin leski ARA-
korjausavustuksen myöntämiseen 
sovelletaan muuta väestöä korkeam-
pia tulorajoja, jotka ovat näkyvillä  
sivun allaosan taulukossa.

Tukien tarkemmista ehdoista kan-
nattaa soittaa korjausneuvojalle.

Korjaaminen kannattaa

Sotainvalidien ja -veteraanien asun-
toja on kunnostettu vuodesta 1991 
lähtien jo yli 22 000 kappaletta roh-
kaisevin tuloksin. Eniten rahaa on 
tarvittu esteettömyyskorjauksiin, ja 
remonteista valtaosa on kohdistunut 
pesutilojen muutos- ja korjaustöihin.

Vanhustyön keskusliitossa on teh-
ty seurantatutkimusta remontoinnin 
ja peruskorjausten vaikutuksista. 
Tutkimuksessa oli mukana 120 
asuntokohdetta Suomessa. Varhai-
sin peruskorjauskohde oli vuodelta 
1996 ja viimeisin vuodelta 2012. 
Tutkimusaineisto on hankittu haas-
tattelemalla henkilökohtaisesti van-
huksia ja heidän omaisiaan. Näiden 
tutkimustulosten mukaan sotain-

valideja, sotaveteraaneja ja heidän 
leskiään asui edelleen samoissa kor-
jatuissa asunnoissa 88,3 prosenttia 
tutkituista kohteista. Jälkipolville 
asuntoja ja kiinteistöjä oli siirtynyt 
tutkimuksen mukaan 7,5 prosenttia 
ja ulkopuolisille oli myyty vain 4,2 
prosenttia asuntokohteista. 

Kotona edelleen asuvien määrä 
on suuri vuoden 2013 tilastojen mu-
kaan, ottaen huomioon veteraanien 
ja heidän leskiensä iän, joka on kes-
kimäärin 90-91 vuotta. 

Tämä tutkimustulos vahvistaa sitä 
näkemystä, että vanhankin rinta-
mamiestalon tai huoneiston korjaa-
minen kannattaa. Ja jo pienilläkin 
korjauksilla on voitu lykätä laitok-
seen tai palvelutaloon muuttamista. 
Silti on niitä ikäihmisiä, jotka eivät 
itse ilmaise remonttitarpeitaan vaan 
tyytyvät entisiin oloihinsa.Tässä-
pä onkin miettimistä, miten löytää 
kaikki tämän korjausavun tarvitsijat? 
Ketään ei kai voi pakottaa remon-
toimaan asuntoaan, mutta vanhusten 
kohdalla omaiset ja muut läheiset 
voivat pistää korjauksiin vauhtia. 

ARA-rahoituksen ylärajat kahden 1-2 hengen talouksissa
Henkilöluku  1  2
Tulot (brutto)  1990  3320 euroa/kk

Esimerkiksi keittiöstä voi 
saada pienelläkin remon-
tilla paitsi toimivamman, 

myös turvallisemman.
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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

Illan kuu ja tähti,
Loista tietäni,  
Väinämöisen miekka,
Viittaa matkani,
Jota mennen päivät, yöt,
Siksi kun ma vaivain työt
Lasken uhriksi
Helmaas, Suomeni!
     

Ja Sä taivaan Luoja,
Kuule minua, 
Kuule rukousta, 
Ohjaa onnea!
Säteilläsi lämmitä 
Kylvöäni kultaista,
Nosta korrellen
Kiiltotähkänen!

Ja jos sitten tähden
Taas näen koittavan
Taivaallasi, Suomi,
Armas synnyinmaan’,
Tyytyväisnä painallan
Pääni kalman helmahan,
Lepään povessas 
Kultakukkanas.

SUOMALAISEN RUKOUS
Paavo Cajander
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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                            Syntymäpäivä     Kuolinpäivä

Ahonen Kalevi Ilmari 25.04.1924 18.04.2014
Alhoniemi Laura Elina 23.11.1921 08.07.2014
Berg Esko Johannes 09.04.1923 15.06.2014
Bjurstöm Rita Liisa 21.07.1929 18.04.2014
Hautanen Matti Johannes 08.07.1918 01.05.2014
Heikkilä Heikki Olavi 01.02.1925 21.04.2014
Helminen Anna-Liisa 12.08.1917 09.05.2014
Hirvonen Ensio Johannes 16.07.1922 04.06.2014
Hirvonen Paula Orvokki 02.07.1928 24.03.2014
Jalantie Eeva Esteri 22.11.1923 14.06.2014
Jarva Kauko Kalervo 13.07.1917 21.05.2014
Karilainen Kerttu Kyllikki 15.11.1919 19.07.2014
Keskinen Risto Pellervo 04.11.1924 23.05.2014
Kilpi Anna 20.06.1928 04.07.2014
Kivi Impi 15.06.1916 04.05.2014
Koivunen Jukka Ossian 01.03.1927 18.07.2014
Kolu Aino Elina 03.07.1929 25.05.2014
Konsti Pentti Juhani 29.07.1923 19.06.2014
Koski Pentti Antero 04.02.1927 21.06.2014
Kosola Erkki Antti 24.01.1926 01.05.2014
Kujala Pekka Tapani 09.05.1936 13.06.2014
Kärki Pentti Kustaa 07.02.1925 24.06.2014
Laamanen Arvo Edvard 10.01.1926 24.05.2014
Lagus Toivo Elja Juhani 18.11.1925 01.07.2014
Lähteenmäki Toini Kyllikki 19.05.1918 25.06.2014
Mantila Pentti Kallenpoika 26.10.1914 06.09.2012
Marjokivi Mikko 31.08.1924 17.05.2014
Moisio Valto Ossi 14.05.1922 07.04.2014
Murtomäki Huugo Ilmari 10.12.1922 21.06.2014
Rajala Eila Emilia 28.06.1923 30.07.2014
Rautiainen Jenny Maria 13.04.1924 22.04.2014
Remes Leo 28.06.1924 27.04.2014
Rovio Maria 01.08.1928 22.05.2014
Saari Paavo 19.01.1922 16.06.2014
Siuvo Pentti Kalervo 31.12.1921 03.05.2014
Syvänen Taimi Emilia 24.10.1930 22.05.2014
Tuomikoski Juho Jaakko 25.07.1925 03.04.2014
Urkola Heikki Johannes 30.11.1922 13.05.2014
Uusimaa Ulla-Maija 12.11.1926 14.05.2014
Vaahtera Jouko Tapio 30.08.1923 10.07.2014
Vaitti Anja Kaarina 31.08.1918 06.04.2014
Vesivalo Kaarlo Gunnar 25.01.1924 05.05.2014
Virtanen Toivo 10.04.1917 05.05.2014
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Tiesitkö, että voit tarkistaa inter-
netistä (tai pyytää läheistäsi tarkis-
tamaan) esimerkiksi yhdistyksen 
tulevien tapahtumien ajankohdat? 
Ensin pitää ottaa yhdistyksen sivut 
esille osoitteesta www.tampereenso-
taveteraanit.yhdistysavain.fi ja kun 
etusivu on avautunut, klikkaa mustan 
palkin kohdasta ”TAPAHTUMAT”. 
Nyt ohjelma näyttää sinulle kuluvan 
kuukauden tapahtumat. Aloitussi-
vulla on myös valokuvia menneistä 
tapahtumista.

Kuukauden nimen alla on lista 
tapahtumista. Sinisellä lukevan ta-

Osaatko käyttää yhdistyksen omia internet-sivuja?

pahtuman (esim. veteraaniristeily) 
tekstin päältä klikkaamalla aukeaa 
tapahtumaan liittyvät mahdolliset 
lisätiedot (esim. lähtöaika).

Oikealla näkyy kalenteri, josta 
kuukauden nimen kohdalta (esim. 
lokakuu) klikkaamalla näet seuraa-
van kuukauden tapahtumat. Kuukau-
den nimiä klikkaamalla pääset aina 
katsomaan seuraavaa tai edeltävää 
kuukautta.

Kun olet ensimmäisellä TAPAH-
TUMAT –sivulla, eli parhaillaan 
kuluvan kuukauden kohdalla, va-
semmalla on teksti: Muistoja so-

dasta. Alla olevista linkeistä pääset 
lukemaan sodassa mukana olleiden 
tarinoita sodan tapahtumista. 

Tämän alle keräämme jäsentem-
me meille kertomia tai kirjoittamia 
pieniä tarinoita sodan aikaisista ta-
pahtumista. 

Jos haluat oman tarinasi sinne niin 
ota yhteyttä toimistoon.

Tästä hiirellä klik-
kaamalla pääset kat-
somaan seuraavan 
kuukauden tapahtu-
mat.

Jäsenedut -sivulta näet kuluvan 
vuoden jäsenedut, joita sinun on 
mahdollisuus yhdistykseltä saada.



Tampereen sotaveteraani 3/2014

11

Olin muistini mukaan 14 vuotta van-
ha ja Tauno pari vuotta vanhempi, 
kun isä kehoitti haapatukin ajoon 
Sarkkilan salosta Siitaman asemalle. 
Oli tehnyt itselleen urakan tukki-
yhtiön kanssa kymmenentuhannen 
rungon lastauksesta Siitamassa ja 
sanoi, että hän alkaa siihen urakkaan 
Aaken kanssa ja ottaa neljä miestä 
avuksi lastaamaan toista vaunua. 
Siinä oli sitten kaksi porukkaa. Isä 
lastasi Aaken kanssa kahden kehit-
tämällään kolmijalkakoneella.

Toinen porukka, kaksi miestä 
alhaalla, laittamassa köydet tukin 
päihin, ja toiset kaksi miestä vau-
nussa kiskomassa tukit ylös vau-
nuun. Näin jatkui työ. Minä olin 
tukinajossa apumiehenä ja Tauno oli 
hevosmiehenä ajaen tukkikuormat 
Siitaman asemalle. Minä katsoin ne 
tiet metsässä, mistä parhaiten pääsee, 
ja sen että saadaan tukit parhaiten 
kuormaan. Siinnä piti käännellä tukit 
pois tieltä, sekä katsoa että ei ollut 
kantoja tiellä. Ja monta muuta työtä 
sillä aikaa kun Tauno vei kuorman 
asemalle. Näin meni se keskitalvi ja 
saimme tukit ajettua. 

Sitten tuli tilin teon aika. Isä meni 
tietysti meidän poikasten edellä tiliä 
noutamaan. Ja olihan hän kai vähän 
ylpeäkin nostaessaan meidän tilit 
sanoessaan meille, että saimme pa-
remman tilin kuin Alangon veljekset. 
Kyllä kai siinnä tuli meidän kova 
yrittäminen ja kekseliäsyys näkyviin, 
sillä Alangon veljekset olivat koko 
kylän riskeimpiä miehiä. Vastaa-
vasti minä ja Tauno olimme vain 
keskenkasvuisia nulikoita, mutta 
yritys oli kuitenkin mahtavaa. Minä 
vielä kaiken lisäksi hiihdin koko 
matkan kotoa työmaalle ja takaisin, 
vaikka matkaa oli noin viisi – viisi 
ja puoli kilometriä. Tauno oli viikot 
Siitamassa ”kortteeria”, koska sai 
hevosellekin tallin, ettei tarvinnut 
kulkea näin pitkää matkaa kovan 
työajopäivän jälkeen.

Tukkisavotassa

Lauri Hakala

Samana talvena isä ja Aake lastasi-
vat tukkeja Siitaman asemalla. Siinnä 
olikin taas töitä, koska isä oli tehnyt 
urakan 10 000 rungon lastaamisesta. 
Siihen urakkaan isä otti Siitamasta 
neljä miestä lastaamaan toista vau-
nua. Näin he lastasivat kumpikin 
sakki kaksi-kolme vaunua päivässä. 
Isä ja Aake lastasivat kahdestaan 
saman määrän kuin ne Siitaman 
miehet, jotka vetivät runkoja vau-
nuun vanhaan malliin köysillä. Isä 
kehitti sellaisen ”kolmijalkakoneen” 
jolla ne lastasivat kahden. Toinen 
oli alhaalla ja pani vaijerin tukin 
keskeltä ja väänsi vinssiä, toinen otti 
vaunussa vastaan ja asetti paikalleen. 
Se olikin paljon tehokkaampaa kuin 
se köysillä vetäminen.

Kelkalla kyytiä ja kuormia

Minulla ja Taunolla tukinajo kesti 
noin kuukauden. Sitten alkoi halko-
jen ajo taas Siitamassa Kutemajärven 
takaa Siitaman asemalle. Matkaa 
oli noin neljä kilometriä, Tauno 
taas kuskina ja minä apumiehenä 
metsässä. Minun työhöni tietysti 
ensimmäiseksi taas kuului katsoa 
tie mahdollisimman monen halko-
motin kautta, että ei tarvinnut itse 
niitä siirtää tien varteen. Tähänkin 

työhön isä oli kehittänyt kelkan, 
jolla oli hyvä kuljettaa kauimpana 
olevat pinot tien varteen. Kelkassa 
oli noin 20 cm leveät ja noin kolme 
metriä pitkät, molemmista päistä 
taivutetut jalakset. Runko oli hyvin 
kevytrakenteinen, mutta kuitenkin 
sillä pystyi työntämään jopa puoli 
kuutiota kerralla tien varteen hyvissä 
olosuhteissa. Tässä tulikin mieleen 
yksi motin kelkkaustapaus. Halko-
pino oli ehkä noin kymmenen metriä 
korkean kallion päällä, joten oli aika 
jyrkkää mäkeä tulla alas kuorman 
kanssa. Minulla oli kova työ, että sain 
kelkan ensin sinne pinon viereen. 
Kun sain kelkan kuormatuksi, niin 
sitten harkitsin kuinka päästään alas, 
ettei kuorma hajoa matkalla. Siinnä 
vähän harkittuani menin kelkan eteen 
selkä kiinni kelkassa ja jalat suoraan 
eteenpäin jarruna kun aloimme tulla 
rinnettä alas. Mutta kuinka ollakaan 
kun vauhti oli parhaimmillaan, niin 
lumen alla oli kanto tai kivi, johon 
minun jalkani toppasi, ja kelkka 
kuormineen meni ylitseni ja minä 
jäin sen alle kaksinkerroin. En tiedä 
kuinka kauan olin siinnä, mutta kyllä 
isku tuntui selässäni pitkän aikaa. 

- Näin sitä ajettiin se kevättalvi 
kuormia kunnes taas uusi kevät koitti 
ja uudet tehtävät.

Kuva: Olavi Rinteelä (Metsätorpanmaa ry:n keräys)
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Merkkipäiviä -palstalla julkaisemme yhdistyksemme jäsenten syntymä-
päiviä.
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.

102 vuotta
06.10. Aino Lehmus

100 vuotta 
04.11. Kalevi Alajoki
12.11. Lahja Pajunen

99 vuotta
12.12. Laila Korpisaari

98 vuotta
20.09. Hugo Sjögren

97 vuotta
17.09. Helmi Hellman
27.09. Pekka Saarelainen

96 vuotta
26.09. Anna-Liisa Luutonen
14.10. Orvo Anttila
28.10. Eino Mäkinen
06.11. Väinö Lahti

95 vuotta
23.09. Minerva Vesterinen
29.09. Mikael Ojala
05.10. Laina Marttila
06.10. Mikko Helttula
09.10. Niilo Brask
14.10. Arvo Vuorivirta
23.10. Eino Rintala
31.10. Hilkka Boman
02.11. Lennart Doepel
14.11. Erkki Huhtamies
19.11. Kaarina Ketola
27.11. Olavi Hauru
28.11. Bruno Pennanen
09.12. Irma Aalto

94 vuotta
22.09. Elli-Maria Jalo
13.10. Erkki Muotiala
14.10. Liisa Kuiko

17.10. Irja Syvänen
19.10. Aarne Kouhia
19.10. Orvokki Nopola
26.10. Väinö Lehtonen
02.11. Arvi Lumme
14.11. Paavo Korhonen
22.11. Siiri Siro
24.11. Irma Sihvola
25.11. Jouko Termonen
26.11. Hilkka Laaksonen
29.11. Mirjami Flinkkilä
02.12. Antti Lehtola

93 vuotta
18.09. Aune Kyrölä
21.09. Mikko Moisio
28.09. Viola Vaarto
04.10. Iines Rantanen
08.10. Viljo Satoranta
08.10. Sirkka Korpi
10.10. Liisa Santanen
15.10. Sinikka Rekola
20.10. Eira Virta
23.10. Helmi Jussila
24.10. Väinö Saarinen 
18.11. Paavo Mäkinen
25.11. Anna Salenius
26.11. Teuvo Malin
26.11. Erkki Hermelä
26.11. Siiri Pulkkinen
05.12. Helvi Aspelin
07.12. Sirkka Kytönen
08.12. Katri Saukkokoski
14.12. Olavi Nikku

92 vuotta
18.09. Mirjam Hietikko
23.09. Aune Koskela
28.09. Aarne Laine*
05.10. Anna Rantala
14.10. Toivo Auvinen
15.10. Ensio Karivaara
15.10. Kaarlo Yli-Orvola

22.10. Meeri Leppänen
25.10. Tauno Pietilä
01.11. Mirjam Rintamäki
10.11. Simo Koskinen
12.11. Oiti Ahonen
15.11. Kauko Ijäs
16.11. Antti Virtanen
21.11. Teuvo Romppanen
22.11. Antti Sipilä
22.11. Maila Estola
26.11. Elisabet Tuuri
27.11. Irja Tuomi
27.11. Helena Satama
27.11. Paavo Aro
29.11. Aarne Nieminen
03.12. Aira Heikkilä
04.12. Vilho Korvenoja
04.12. Irja Etelävuori 
05.12. Onni Halminen
15.12. Vilho Himanen

91 vuotta
22.09. Mauno Koivuniemi
23.09. Irja Merenlaine
28.09. Arvo Oikkonen
29.09. Kaarlo Tuominen
30.09. Liisa Yli-Orvola
04.10. Tyyne Harju
06.10. Arvo Autio
06.10. Simo Tapio
10.10. Paavo Vipusaari
15.10. Maija-Liisa Kemppi
16.10. Toivo Jokinen
24.10. Irma Haavikko
25.10. Alvar Kivimäki
25.10. Toivo Valkama
12.11. Tyyne Tapio
13.11. Matti Lehtinen
25.11. Timo Ruokonen
27.11. Lempi Selin
29.11.  Tuulikki Sarkiola 
09.12. Sirkka Salo 
10.12. Laina Sopanen
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11.12. Anna-Liisa Valtonen
14.12. Ahti Väistö

90 vuotta
25.09. Veikko Mäkinen
26.09. Valentina Kuznetsova
27.09. Kalle Havulinna
05.10. Martti Saarinen
06.10. Ester Turpeinen
06.10. Jalo Kangasniemi
07.10. Lennart Siekkinen
10.10. Kyllikki Niemissalo
10.10. Aino Lehto
13.10. Maija-Leena Muukkonen
14.10. Kirsti Laaksonen
16.10. Sirkka Kanto
18.10. Paavo Niemelä
19.10. Antti Koskinen
23.10. Heikki Laaksonen
24.10. Torsti Ali-Marttila
25.10. Juho Kosonen
27.10. Kalevi Laitinen
27.10. Aini Järvelä
29.10. Aarne Joki
07.11. Matti Blom
08.11. Maria Ruissalo

08.11. Erkko Eronen
09.11. Väinö Järvenpää
20.11. Väinö Kivelä
21.11. Selma Leppänen
23.11. Eeva Saunaluoma
26.11. Heimo Leivonniemi
28.11. Sirkka Luoto
30.11. Jukka Aaltonen
03.12. Eila Sola
07.12. Vilho Bärman
08.12. Pekka Lehtinen
11.12. Tyyne Lehtonen
14.12. Anna Romppanen
15.12. Sakari Vasama

85 vuotta
23.09. Eine Lehto
24.09. Helvi Palomäki,
07.10. Raili Ojala
07.10. Meeri Helttula
24.10. Meeri-Maria Virtanen
18.11. Lea Moberg
20.11. Sirkka Nordfors
25.11. Toivo Mäntyniemi
25.11. Laura Sinisalo
28.11. Keijo Hynninen

07.12. Kerttu Saarikoski
09.12. Oiva Laaksonen
10.12. Jukka Kekki
10.12. Seija Salo
12.12. Eeva Salonen

80 vuotta
03.10. Anneli Väistö

75 vuotta
06.10. Nina Virolainen
08.10. Liisa Ille
15.10. Sointu Moisio
01.12. Esko Loponen

70 vuotta
06.10. Erkki Kivinen
18.10. Matti Sammal

60 vuotta
25.09. Leena Järveläinen

Ei iloja monta ihmislapselle suotu:
yks kevään riemu
ja toinen kesän
ja kolmansi korkean, selkeän syksyn riemu;
kyntää, kylvää,
korjata kokoon,
levätä vihdoin rauhassa raatamisestaan.

Ei suruja monta ihmislapselle suotu:
yks sydämen suru,
elon huoli toinen
ja kolmansi korkean, ankaran kuoleman suru;
ystävä pettää, elämä jättää,
taika on ainoa sankarin työ sekä tarmo.

Miks laulaisin siis minä, jolle on kantelo suotu,
riemuja muita
ja murheita muita?
Taida en lukea tähtiä taivahan kannen,
en kaloja meren,
en kukkia nurmen.
Laulan ma siis, mit’ on ihmisen laulaa suotu.

Ei sovi urhon tietoja, taitoja laulaa,
ei esiintuoda.
Sankarin sopii
laulaa vaan, miten vaihtuvi vuodet ja viikot,
miten kipinät syttyy
ja jälleen sammuu
ja kuinka kulkee kuolon ja elämän laki.

Kaikki on muu vain välkettä taivahan kaaren,
katinkultaa,
laineiden läikkyä.
Sankarin laulaa sopii niin kuin meri,
suurena, pyhänä,
peljättävänä
lempeenä niin kuin lepäävä yö yli maiden.

Monta on laulua, monta myös laulujen miestä.
Yksi on laulu ylitse muiden:
ihmisen, aattehen, luonnon ankara laulu.
Kansat katoo,
ei katoa mahti,
jonka on laulanut mahtaja heimonsa hengen.

Eino Leino

Väinämöisen laulu
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Ainoa ajanjakso elämässämme jolloin pidämme vanhenemisesta, 
on silloin kun olemme lapsia.
Jos olet vähemmän kuin 10-vuotias, olet niin innoissasi vanhenemisesta 
että ajattelet ikääsi murtolukuina.
 
’Kuinka vanha olet?’
’Olen neljä ja puoli!’
(Et ikinä tule olemaan kolmekymmentäkuusi ja puoli.)
Olet neljä ja puoli ja ihan kohta viisi! Siinä on koko jutun juoni.
 
Teini-ikäisenä sinua ei pidättele enää mikään. 
Hypit seuraavaan mahdolliseen numeroon, tai jopa parin numeron ylitse. 
 
’Kuinka vanha olet?’ ’Ihan juuri 16!’ 
(Voisit sanoa 13 mutta ihan kohta olet 16!) 
Ja sitten tulee elämäsi paras päivä... 
Tulet 21 vuoden ikään. 
Jopa sen sanominen on kuin pieni seremonia: Tulet 21 vuoden ikäiseksi! 
 
Mutta sitten täytät 30. 
Oho, mitä oikein tapahtui? Ihan kuin olisit hapanta maitoa! 
(Hän täytti ja meidän piti heittää hänet pois.) 
Enää ei ole hauskaa. Olet vain hapan möykky. 
Mikä on vinossa? Mikä on muuttunut? 
 
Tulet 21-vuotiaaksi, täytät 30 vuotta, 
ja sitten lähestyt neljääkymmentä. 
(Ohhoh! Painahan jarrua, kaikki on luisumassa käsistä!) 
Ennen kuin huomaatkaan, saavutat 50 ja kaikki 
mistä ikinä unelmoit, on mennyttä. 
 
Mutta odotas! Sinä selviydyt kuusikymppiseksi. 
Etpä olisi uskonut! 
 
Sinä siis TULET 21-vuotiaaksi, TÄYTÄT 30, LÄHESTYT neljääkymmentä, 
SAAVUTAT 50 ja SELVIYDYT kuusikymppiseksi. 
 
Olet saavuttanut jo sellaisen vauhdin, 
että TÖMÄHDÄT seitsemäänkymmeneen! 
Sen jälkeen elämä onkin jo päivä kerrallaan -meininkiä. 
Tömähdät jopa keskiviikkoon! 
 
Pääset kahdeksalle kymmenellesi ja jokainen päivä on täydellinen ympyrä: 
TÖMÄHDÄT lounasaikaan; päivä TÄYTTÄÄ 16:30 ; 
SAAVUTAT nukkumaanmenoajan. 
Eikä se siihen pääty. 
 
Yhdeksänkymppisenä alat kulkea takaperin; 
’Olin IHAN JUURI 92.’ 
 
Sitten tapahtuu outoja. 
Jos sinusta joskus tulee satavuotias, tulet uudelleen lapseksi. 
’Olen 100 ja puoli!’ 
 
Tulkoon sinusta terve 100 ja puolivuotias!

George Carlin

Ajatuksia ikääntymisestä
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Hymyillään…

Jerobeam Ruinulainen

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

Siihen aikaan, kun maalaistaloissa vanhassa maassa 
vielä oli renkejä, taloon saapui varsin laiha mies ky-
selemään, tarvitaanko talossa renkiä. Erittäin lihava 
talon isäntä istui keinutuolissa, katseli laihaa työnha-
kijaa ja totesi:
- Että rengiksi pitäisi päästä. Onkohan teistä rengin 
töihin? Olette niin laiha, että tässä maassa voisi kuvi-
tella olevan nälänhädän.
- Kun teitä katsoo, voi kuvitella, että te olette sen 
nälänhädän aiheuttanut, tuumaili työnhakija.

Kerrotaan, että muuan keski-ikäinen nainen meni 
ennustajan juttusille saadakseen tietää, mitä hänen 
loppuelämänsä aikana tulee tapahtumaan.
- Kohtaatte komean, rikkaan miehen, jonka kanssa 
tulette olemaan onnellinen lopun elämäänne, sanoi 
ennustaja.
- Sehän on ihanaa! ilahtui nainen. – Mutta… mutta 
mitä tulee tapahtumaan miehelleni?

Lääkärivitseistä ei näytä millään pääsevän eroon, kuten 
seuraavasta keskustelusta huomaamme:
- Herra tohtori, voisitteko auttaa? En saa unta öisin.
- Nukkukaa päivällä.
- Niinhän minä teenkin.

Ei sitten ihme ettei yöllä nukuttanut… 
Asiasta toiseen siirtyen palaamme ennustajan luo. 
Siellä muuan nainen kyseli tulevaisuuttaan:
- Mitä tulee tapahtumaan?
Tätä ei ole helppo sanoa, mutta miehenne tulee 
kokemaan väkivaltaisen kuoleman.
- Tuomitaanko minut?

Edellisestä järkyttyneenä siirrymme kuuntelemaan 
lyhyttä perhepiirissä käytyä keskustelua.
- Teillä miehillä juttu menee yhdestä korvasta 
sisään ja toisesta ulos, väitti vaimo.
- Ja teillä naisilla juttu menee kahdesta korvasta 
sisään ja tulee suusta ulos, totesi mies.

Lopuksi vielä kysymys, mihin annamme myös 
vastauksen:
- Mistä tietää, että poliitikko valehtelee?
- Huulet liikkuvat.

Vastauksen pätevyyttä ei halua kommentoida ai-
nakaan

Kysymyksiä ja vastauksia
(Kotiliesi N:o 21, 1943)
Rasvatahra seinäpaperissa
Kysymys: - Miten saisin poistetuksi rasvatahran 
vaaleasta seinäpaperista? 
”Nuori emäntä”
Vastaus:  – Painelkaa seinäpaperia tuoreella rans-
kanleivällä. Paperia voi käsitellä myös magne-
sia-bensiinipuurolla tai seuraavasti valmistetulla 
tahtaalla: 2 osaa suolaa ja 7 osaa perinajauhoja 
sekoitetaan kylmänä 10 osaan vettä ja seos kei-
tetään vesihauteella liisteriksi. Kun liisteri on 
jäähtynyt, hangataan sillä seinää.

Saippuan keittäminen
Kysymys: - Haluaisin keittää parempaa kasvosaip-
puaa, voisinko käyttää siihen rasvaista, pahentu-
nutta paistinlientä? Mitä muita aineita tarvitaan 
saippuaan? 
”Nuorikko”
Vastaus: – Kotilieden n:oissa 11 ja 16 on saippuan-
keitto-ohjeet, edellinen hienompaa kasvosaippuaa. 
Jälkimmäiseen keitokseen voisi ehkä käyttää 
paistinlientä, mutta yleensä saippuan valmistuk-
seen ei pitäisi käyttää pilaantuneita aineita, esim. 
homeisia luita ym., saippuasta ei silloin tule hyvää.
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Syyskuu
Veteraaniristeily Tallinnaan 10.-11.9.2014. (Ilmoittautuneille)
Naisten kahvihetki -kerhon kokoontuminen toimistolla ma 1.9. klo 13.00
Naisjaosto toimistolla ke 17.9. klo 12.00. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille ti 30.9. klo 10-13. 
Tapaamispäivän yhteydessä tarinatuokio klo 12-13.

Lokakuu
Naisten kahvihetki -kerhon kokoontuminen toimistolla ma 6.10. klo 13.00
Naisjaosto toimistolla ke 15.10. klo 12.00. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille ti 28.10. klo 10-13. 
Tapaamispäivän yhteydessä tarinatuokio klo 12-13.

Marraskuu
Naisten kahvihetki -kerhon kokoontuminen toimistolla ma 3.11. klo 13.00
Naisjaosto toimistolla ke 12.11. klo 12.00. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille ti 25.11. klo 10-13. 
Tapaamispäivän yhteydessä tarinatuokio klo 12-13.

Joulukuu
Naisten kahvihetki -kerhon kokoontuminen toimistolla ma 1.12. klo 13.00
Isänmaallinen ilta Aleksanterin kirkossa ti 2.12. klo 18.
Naisjaosto toimistolla ke 10.12. klo 12.00. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Yhdistyksen joulukirkko Tammenlehväkeskuksessa 11.12.
Yhdistyksen puurojuhla 18.12. klo13.00 Hotelli Ilveksen Ballroom. Ilmoittautumiset 8.12. mennessä.

Seuraa Aamulehden Menot/Senioriyhdistykset -palstaa sunnuntaisin!

Syyskauden tapahtumia
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Kotikäynnit

Fysioterapeutti

KIRSTI JÄNNES
Erityisala geriatrinen ja  
muistisairaiden kuntoutus

puh.  0400-858714PIRKKA-HOITO OY

JALKOJENHOITAJA
KOSMETOLOGI

IINA-MARIA SUHONEN

Fysiko Pyynikki
Hallituskatu 25

33200 TAMPERE
fysiko.fi/iina

Puh. 050-383 9140

Jos luovut lankapuhelimestasi ja otat
käyttöön matkapuhelimen, ilmoita muutoksesta myös 

yhdistyksen toimistoon! 

Muistathan ilmoittaa myös osoitteen muuttumisesta.

Myös vesivoimisteluryhmiin mahtuu uusia 
osallistujia, varsinkin Tesoman ja Hervan-
nan halleissa. Vuorot ovat: Pyynikin halli 
maanantaina kello 9.20, Hervanta torstaina 
kello 9.00 ja Tesoma torstaina kello 10.15. 
Kannattajajäsenillä ohjaajamaksu 29 euroa/ 
kausi. Hallin sisäänpääsymaksun lisäksi 
tunnuksen omaavilla ei muita maksuja.

Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat jäsenet 
liikunnan pariin!
       
Liikuntajaosto

Liikuntaryhmien osallistujamääriin piristystä
Muutamat liikuntaryhmät kaipaavat kipeästi lisää osallistujia, mm.
Miesten kuntovoimistelu, Liikuntakeskus Go-Go, Hämeenpuisto 47, keskiviikkoisin 12.15 – 
13.00. Myös kannattajajäsenet voivat tulla mukaan kahden euron kertamaksulla (tunnuksen 
omaavilla vapaa pääsy!). Myös kuntosali on käytössä samaan hintaan.

Tuolivoimistelu, Tammelakeskuksessa keskiviikkoisin kello 14.30. Kannattajajäsenillä ns. 
ohjaajamaksu 29 euroa / kausi.

Boccia, Liisanpuiston koulu, Kaupinkatu 29, keskiviikkoisin kello 15-17.00. Ei osallistumis-
maksua myöskään kannattajajäseniltä.
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Älä jää yksin!
Yhdistyksessämme järjestetään kerran kuukaudessa 

TARINATUOKIO
aina kuukauden viimeisenä tiistaina jäsenten tapaamispäivän yhteydessä kello 12 alkaen. 

Ota esiin muistojen kopasta sinne kertyneitä muisteluksia ja tule jakamaan niitä muiden kanssa!

TERVETULOA!

TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 2014

Harrastusryhmät aloittavat syyskuun ensimmäisellä viikolla.

Maanantaisin
klo 09.20-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Pyynikin uimahallissa
klo 10.30-13.30 Boccia-pelit Hervannan vapaa-aikakeskuksessa, balettisali, 
   LiPa/veteraanit*

Tiistaisin
klo 15.00-17.00 Pelimanniyhtyeen harjoitukset Tammenlehväkodissa
klo 10.00.13.00 Kuukauden viimeinen tiistai yhdistyksen jäsenten tapaamispäivä
klo 12.00-14.00 Kuukauden viimeinen tiistai tarinatuokio jäsenten tapaamispäivän 
   yhteydessä

Keskiviikkoisin
klo 12.15-13.00 Miesten kuntovoimistelu, Liikuntakeskus Go-Go, Hämeenpuisto 47
klo 14.30-15.00 Tuolivoimistelu Tammelakeskuksessa
klo 15.00-17.00 Tampereen veteraanien boccia, Liisanpuiston koulu, Kaupinkatu 29

Torstaisin
klo 09.00-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Hervannan uimahallissa
klo 10.15-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Tesoman uimahallissa

Perjantaisin
klo 13.00-16.00 Boccia-pelit Hervannan vapaa-aikakeskuksessa, balettisali,
   LiPa/veteraanit*

UINNIT:  Ilmainen sisäänpääsy veteraanitunnuksella kaupungin kaikkiin 
   uimahalleihin. Ota jäsenkortti tai kuval linen KELA-kortti todisteeksi 
   mukaan!

VESIVOIMISTELU: Vesivoimisteluun osallistuminen edellyttää, että osallistujat ilmoittau-
   tuvat hallilla  jokaisen vuoron alussa kirjaajalle.

   * LiPa = Tampereen Liikuntapalvelut 

YHDISTYKSEMME TOIMII
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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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Jalkojenhoitaja / kosmetologi Iina-Maria Suhonen 050 383 9140
 Hallituskatu 25 Myös kotikäynnit!
               * * *
Jalkahoitaja Sirpa Sällilä Kotikäyntejä 040 758 5660

* * *
Jalkahoitola Elämänkaari & Helpompi arki    Ammattitaitoista ja turvallista osaamista.
www.hoitola-arki.fi	 	 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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