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Pääkirjoitus

Johanna Vuori
Toiminnanjohtaja

Elämme taas loppuvuoden kiireistä aikaa yhdistyksen toiminnoissa sekä toimistos-
sa. Tapahtumia riittää; on isänmaan ilta, joulukahvitus, joulukirkko, puurojuhla ja 
itsenäisyyspäivään liittyviä juhlatilaisuuksia. Naisjaoston tapaamisessakin on jou-
luinen ohjelma. 
Toivottavasti mahdollisimman moni jaksaa osallistua ainakin johonkin tilaisuu-

teen. Näissä veteraanien tilaisuuksissa on aina leppoisa ja mukava tunnelma. 
Tilaisuuksissa myös näkee ikätovereitaan ja voi vaihtaa kuulumisia. Siinä pysyy 
mielikin virkeämpänä.
Tilaisuuksiin ovat myös kannattajajäsenet tervetulleita! Samalla voi tutustua ve-

teraaneihin ja yhdistyksen toimintaan ja toimijoihin.

Muistakaa myös tuoda tämän vuoden jalkahoito-, hieronta- ja siivouskuitit toi-
mistolle joulukuun 17. päivään mennessä. Maksamme jäsenetuja vain kuluvan 
vuoden maksukuiteista. 
Harkinnanvaraisia avustuksia, joita voi hakea lääkäri-, lääke-, silmälasi- yms. ku-

luihin, ei tarvitse hakea saman vuoden puolella. Näin vaikkapa tänä vuonna tullei-
siin lääkärilaskuihin ja silmälasikuluihin voi anoa avustusta vielä ensi vuoden puo-
lella. Niillä ei ole kiire. Näihin harkinnanvaraisiin avustuksiin tarvitsemme edelleen 
ne tulotiedot tiliotteesta.

Yhdistyksemme toimistosihteeri Anna-Liisa Tapio on jäänyt eläkkeelle ja hänen 
tehtäviään hoitamaan hallitus valitsi Hanna-Elina Ronkaisen, joka on jo vuoden 
työskennellyt yhdistyksen toimistossa ja perehtynyt asioihin. Hanna-Elinan nimik-
keeksi sovittiin järjestösihteeri. 
Anna-Liisa on kuitenkin luvannut tulla tarvittaessa auttamaan, ja hän onkin kaa-

telemassa kahvia yhdistyksen tarjoamalla joulukahvituksella toimistossa 1.-3. jou-
lukuuta. 

Kannustan siis kaikkia osallistumaan ja viihtymään! 

Vuoden vaihteen 
huomioita
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Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas 
Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta 
Jerusalemiin, ja he sanoivat: ”Missä on se äsken syntynyt 
juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä 
itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan.”  
Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja 
koko Jerusalem hänen kanssaan. Ja hän kokosi kaikki 
kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä 
Kristus oli syntyvä. He sanoivat hänelle: ”Juudean 
Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:  
”Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole 
vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on 
lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia.”  
Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli 
heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja hän 
lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: ”Menkää ja tiedus-
telkaa tarkasti lasta; ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa 
minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan.”  
Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkal-
le; ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla 
nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen 
paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen.  
Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti.  
Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen yn-
nä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan 
ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoi-
vat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa.  
Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamas-
ta, ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.  
Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran en-
keli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: ”Nouse, ota 

Jouluevankeliumiksi sanotaan yleen-
sä Raamatun Luukkaan evanke-
liumin toisen luvun alkuosaa (jakeet 
1-20), jossa kerrotaan Jeesuksen syn-
tymästä. Uudessa Testamentissa on 
useita muitakin jouluevankeliumeja, 
jotka kertovat Vapahtajan syntymäs-
tä. Matteus kertoo asiasta Joosefin 
näkökulmasta.

Jouluevankeliumi

lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole 
siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sil-
lä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet.”  
Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äi-
tinsä ja lähti Egyptiin. Ja hän oli siellä He-
rodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen, 
minkä Herra on puhunut profeetan kautta, jo-
ka sanoo: ”Egyptistä minä kutsuin poikani.”  
Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet 
pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki 
poikalapset Beetlehemistä ja koko sen ympäris-
töstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan 
kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut.  
Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta 
Jeremiaan kautta, joka sanoo: ”Ääni kuuluu Raa-
masta, itku ja iso parku; Raakel itkee lapsiansa 
eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole. 
”Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso, Her-
ran enkeli ilmestyi unessa Joosefille  Egyptissä ja 
sanoi: ”Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene 
Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väi-
jyivät lapsen henkeä.” Niin hän nousi, otti lapsen 
ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan. Mutta 
kun hän kuuli, että Arkelaus hallitsi Juudeaa isän-
sä Herodeksen jälkeen, niin hän pelkäsi mennä 
sinne. Ja hän sai unessa Jumalalta käskyn ja lähti 
Galilean alueelle. Ja sinne tultuaan hän asettui 
asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; että 
kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu: 
”Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi.”

Jouluevankeliumi Matteuksen mukaan (Matt 2: 1-23)
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Varainhankintaa hallinnoiva Veteraanivastuu ry kertoo keräys-
toiminnasta näin:

Miksi varoja edelleen kerätään?
Sotiemme Veteraanit - varainhankinnan valtakunnallinen tuotto 
on ollut vuosittain noin 3 miljoonaa euroa. Eri keräystapojen ja 
myyntituotteiden kulut vaihtelevat, mutta kokonaistuotosta ne 
ovat noin viidennes.
Vuoden 2013 nettotuotto (=avustamiseen käytettävä tuotto) varain-
hankinnan järjestämisestä aiheutuvien kulujen jälkeen oli noin 2,0 
miljoonaa euroa. Jaettuna kaikkien Suomen veteraanien määrällä 
tämä on noin 62 euroa/veteraani. Veteraanien ohella osalla tuotosta 
avustetaan kuitenkin myös sotainvalidien ja muiden veteraanien 
puolisoita ja leskiä. 
Kulut (16,5 %) vuoden 2013 tuotosta syntyivät pääosin myyn-
tituotteiden ja keräysmateriaalin pakkaamisesta ja postituksesta 
keräyspiireihin, mainosmateriaalin valmistuksesta sekä valta-
kunnallisen varainhankintatoimiston työntekijöiden (2) palkasta. 
Piireissä keräys järjestetään vapaaehtoisvoimin, eivätkä liittojen 
edustajat saa korvausta varainhankinnan hallinnoinnista. Huo-
mattavaa on, että monet yhteistyökumppanit tukevat Sotiemme 
Veteraanit-varainhankintaa merkittävästi esimerkiksi mediatilan 
ja materiaalituotannon osalta.
Kerätyillä varoilla avustetaan etupäässä pienituloisten sotiemme 
veteraanien, heidän puolisoidensa, leskiensä sekä sotaleskien 
kotona asumista. Tuotolla avustetaan tarpeita, joihin keräyslupa 
on myönnetty. Näitä ovat  esimerkiksi kotiapu kuten siivous ja 
ikkunoiden pesu, kuntoutus ja kuntoliikunta, virkistystoiminta, 
lääke- ja hoitokulut, silmälasien tai muiden apuvälineiden hankinta.

Avustusten monet mahdollisuudet
Avustusta on mahdollisuus saada yhdistykseltä, piiriltä, liitolta ja kaupungilta

Yhdistyksemme jäsenet voivat saada 
yhdistyksen varoista avustusta mo-
neen asiaan: Jalkahoitoon, hieron-
taan siivoukseen sekä sairastamisen 
kuluihin. Nämä tuet on tarkoitettu 
pääasiassa sotaveteraanijäsenille, 
mutta jalkahoitoetu on myös vete-
raanin puolisolle ja leskelle.

Jäsenedut (jalkahoito, siivous, hie-
ronta) on käytettävä saman kalente-
rivuoden aikana kun ne on käytetty.

Sairastamisen, hammashoidon, 
silmälasien yms. kulut käsitellään 
niin sanottuina harkinnanvaraisina 
avustuksina ja niiden anomiseksi 
täytetään hakulomake. Mukaan tar-
vitaan alkuperäiset kuitit ja tiliote.

Tämän lisäksi vähävaraisen yhdis-
tyksen jäsenen on mahdollista saada 
avustusta sairauksien tuomiin kului-
hin Pirkanmaan Sotaveteraanipiiriltä 
sekä Suomen Sotaveteraaniliitolta. 
Nämä piirin ja liiton avustukset on 
tarkoitettu nimenomaan vähävarai-
sille. Niitä voivat hakea veteraanit, 
sekä myös heidän puolisonsa ja ve-
teraanien lesket.

Myös piirin ja liiton kautta haetta-
vat avustukset tehdään täällä oman 
yhdistyksen toimistossa.

Avustusta haettaessa on muka-
na oltava alkuperäiset maksukuitit 
kuluista sekä tiliote, josta näkyvät 
kaikki tulot.

Kaupungin avustus

Tampereen kaupunki on saanut 
valtiokonttorilta määrärahan, jolla 
tuetaan veteraanien kotona selviy-
tymistä.

Tästä rahasta tuli kotiin kirje ke-
väällä, jossa kehoitettiin ottamaan 
yhteyttä Kotitorille maksusitoumuk-
sen saamiseksi. Tällöin summa oli 
250 €. 

Lokakuussa asiasta tuli uusi kir-
je. Siinä summa oli 300 €. Tämän 
vuoden määrärahasta jaetaan siis jo-
kaiselle kotona asuvalle veteraanille 
yhteensä 550 €, jonka voi käyttää 
esimerkiksi siivoukseen, ateriapal-
veluihin tai kuljetuspalveluihin. 

Mistä avustusrahat tulevat?

Piirin, liiton ja nyt myös yhdistyk-
semme avustuksiin käytettävät varat 
tulevat pääasiassa erilaisista lahjoi-
tuksista ja keräyksistä.

Avustusvaroja kerätään lipaskerä-
yksillä joillain paikkakunnilla ovelta 
ovelle. Tampereella lipaskeräyksiä 
tehdään pääasiassa erilaisissa tapah-
tumissa, joskus kauppakeskuksissa 
tai markettien ovilla.

Keräysvaroja ei käytetä kuntou-
tuksiin, koska kuntoutusvarat tule-
vat suoraan valtion vuosittaisesta 
budjetista.

Tämä tuki on käytettävä ensi maa-
liskuun puoliväliin mennessä.
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Hautaustoimistojen Liittoon kuulu-
vasta hautaustoimistosta saa Hau-
tausjärjestelyni –vihkosta. Tähän 
vihkoon merkitään mitä itse toivoisi 
hautausjärjestelyjen osalta tehtävän. 
Vihkoseen voi merkitä hyvinkin yk-
sityiskohtaisesti toiveensa aina siu-
naustilaisuuden vieraista ja kuolinil-
moituksesta soitettavaan musiikkiin 
asti. Vihkonen ei maksa mitään ja 
voi olla hyvä apu omaisille, jotka 
tilaisuutta järjestävät.

Toiveensa voi toki muutenkin il-
maista omaisilleen.

Tampereellakin suurin osa vaina-
jista tuhkataan nykyään ja useimmat 
veteraanit toivovat pääsevänsä ve-
teraanilehtoon. Muita vaihtoehtoja 
ovat muistolehto, uusi hautapaikka 
tai sukuhauta.

Ensimmäiset toimenpiteet

Kuoleman tapahduttua lähiomaisen 
kannattaa ensimmäiseksi ottaa yh-
teyttä johonkin hautaustoimistoon. 
Hautaustoimiston kanssa sovitaan 
käytännön asioista omaisten toivo-

Viimeinen matka veteraanilehtoon

Kun sotiemme veteraani on poistunut ri-
veistä, tulee omaisille mietittäväksi hau-
taukseen liittyvät asiat. Tässä artikkelis-
sa kerrotaan miten toimitaan erityisesti 
veteraanilehtoon haluttaessa.

malla tavalla ja toivotussa laajuu-
dessa. Hautaustoimistot hoitavat tar-
vittaessa myös kappelin varauksen, 
kukat, muistotilaisuuden järjestelyt 
ja kuolinilmoituksen lehteen.

Hautaustoimistosta ostetaan ark-
ku siunaustilaisuuteen. Arkku voi 
olla hyvinkin vaatimaton, mutta laki 
vaatii, että kuljetuksia varten vainaja 
on oltava tiiviissä arkussa. Joskus 
tuhkauksissa on kokeiltu myös pah-
viarkkuja, mutta niiden käytöstä on 
pääosin luovuttu, koska kylmäsäily-
tyksessä pahvi tahtoo kostua.

- Meillä kaikki arkut ovat puuta ja 
kotimaassa valmistettu, sanoo Ka-
levi Alanen hautaustoimisto Olavi 
Moisiosta.

Mikäli tuhkan laskeminen tehdään 
veteraanilehtoon, tavallisimmin se 
tehdään ilman uurnaa, mutta tuhkan 
laskeminen uurnassa on myös mah-
dollista. Muuhun muistolehtoon las-
kettaessa ei koskaan käytetä uurnaa.

On myös hyvä ottaa yhteyttä seu-
rakuntaan siunauskappelin varaamis-
ta varten, tai ainakin sopia siunaavan 
papin tapaamisesta. Siunauskappelin 

käytöstä ei peritä vuokraa seurakun-
taan kuuluneilta, mutta väestörekis-
teriin kuuluvat maksavat vuokran.

Ennen siunaustilaisuutta

Hautaustoimisto hakee vainajan ja 
huolehtii arkkuun laitosta ja kulje-
tuksista. Arkkuun laitossa omaisetkin 
voivat olla mukana ja vainajan saa 
pukea myös omiin vaatteisiin jos niin 
haluaa. Arkkuun voi myös laittaa 
jonkun rakkaan esineen mukaan, 
kunhan se ei ole lasia tai metallia. 
Sairaalassa voidaan järjestää pieni 
muistohetki ennen kuljetusta.

Kun vainaja kuljetetaan sairaalasta 
siunauskappelin tiloihin odottamaan, 
myös omaiset voivat olla mukana 
tässä kuljetuksessa. Siunaustilai-
suuteen kuluu tällä hetkellä aikaa 
pari-kolme viikkoa, ja erityisesti 
Kalevankankaalla saattaa joskus 
olla ruuhkaa ja kappelista ei välttä-
mättä saa haluamaansa aikaa kovin 
nopeasti.

Lääkäri, joka antaa hautausluvan, 
lähettää tiedon kuolemasta rekiste-

Teksti ja kuvat Johanna Vuori
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riviranomaisille kirjattavaksi vä-
estötietojärjestelmään. Tätä kautta 
tieto kulkee myös eläkelaitoksiin 
ja pankkeihin. On muistettava, että 
esim. yhdistyksiin tieto ei kuiten-
kaan kulje. 

Seppeleenlasku 
siunaustilaisuudessa

Mikäli siunattava veteraani on ollut 
yhdistyksemme jäsen, omaiset voivat 
pyytää yhdistykseltä siunaustilaisuu-
teen havuseppeleen laskua. Pyytä-
mättä ei kenenkään tilaisuuteen tulla. 
Havuseppelettä pyydettäessä pitää 
olla tiedossa siunausaika ja paikka, 
mutta pyyntö tulee tehdä hyvissä 
ajoin. Yhdistys tilaa seppeleen ja 
järjestää kaksi seppeleenlaskijaa. 

Siunaustilaisuudessa nykyään ku-
kat lasketaan useimmiten heti tilai-
suuden alussa. Kukkatervehdysten 
viimeisenä tulevat yhdistyksen sep-
peleenlaskijat, jotka laskevat havu-
seppeleen arkun päätyyn ja menevät 
sen jälkeen arkun kahta puolta het-
keksi kunniavartioon. Samaan aikaan 
kanttori soittaa Finlandia-hymnin tai 

jonkun muun tilanteeseen sopivan 
kappaleen. Omaisten on sovittava 
siitä kanttorin kanssa. Tämä hetki on 
viimeinen kunnianosoitus ja kiitos 
sotiemme veteraanille, ja saattoväki 
osallistuu siihen nousemalla seiso-
maan soiton ajaksi.

Siunauksen jälkeen

Siunaustilaisuuden jälkeen kukat 
voidaan kuljettaa esimerkiksi suku-
haudalle tai jollekin muistomerkil-
le. Veteraanilehdossa on suuri risti, 
jonka juurelle kukat voidaan joskus 
viedä, mutta siihen on pyydettävä 
lupa seurakunnalta. Kukat voidaan 
myös jättää kappeliin, mistä seura-
kunta huolehtii niiden poisviennistä.

Arkku jää kappeliin, josta seura-
kunta vie sen tuhkattavaksi. Tuh-
kat sijoitetaan uurnalehtoon maan 
alle seurakunnan toimesta. Tuhkan 
laskuun veteraanilehtoon omaisten 
ei ole tarkoitus osallistua. Veteraa-
nilehtoon voidaan haudata myös 
veteraanin puoliso. Nimilaatat tu-
levat lehdon seinustalle kuolinpäi-
vän mukaiseen järjestykseen, mutta 

Lokakuussa 1995 käyttöön otetun veteraanilehdon on 
suunnitellut arkkitehti Pentti Turunen.

puolisoiden nimet voidaan laittaa 
rinnakkain.

Hautamaksua, hautauspalvelu-
maksua tai tuhkausmaksua ei peritä 
Tampereella kirjoilla olevalta rin-
tamasotilas- tai rintamapalvelus-
tunnuksen omaavalta veteraanilta 
eikä miinanraivaajalta eikä heidän 
puolisoiltaan. Muistolehdon nimi-
laatta maksaa 54 € ja se on tilattava 
seurakunnalta. (Tuhkaus krematori-
ossa maksaa tällä hetkellä 150 €.)

Kaikkien tamperelaisten hautaus-
asiat hoidetaan seurakuntien hau-
tauspalvelussa, myös seurakuntaan 
kuulumattomien.

Hautauspalvelut
Hämeenkatu 28, katutaso 
(Seurakuntien talossa Hämeenkadun 
puolella)

Avoinna: arkisin klo 9.00-15.00
p. (03) 219 0702
hautauspalvelut.tampere@evl.fi
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Herra, suo minun rauhallisin mielin kohdata kaikki, mitä 
päivä tuo tullessaan. Suo minun varauksetta antautua sinun 
tahtoosi. Opasta ja tue minua kaikessa, päivän jokaisena 
hetkenä.

Saanpa päivän mittaan millaisia uutisia tahansa, opeta mi-
nua ottamaan ne vastaan tyynin sydämin ja järkkymättömän 
varmana, että kaikessa tapahtuu sinun pyhä tahtosi.

Kaikessa, mitä sanon ja teen, johdata ajatuksiani ja tunteita-
ni. Ennalta aavistamattomissa tilanteissa auta minua muista-
maan, että kaikki on sinun lähettämääsi.

Opeta minua olemaan suora ja rehellinen perheenjäseniäni 
kohtaan, etten saattaisi ketään levottomaksi enkä aiheuttaisi 
kenellekään mielipahaa.

Herra, anna minulle voimaa kantaa tänään uupumukseni, 
anna voimaa kohdata päivän jokainen tapahtuma. Ohjaa 
tahtoani ja opeta minua rukoilemaan, uskomaan, toivomaan, 
antamaan anteeksi ja rakastamaan.

Aamen.

Optinan isien rukous sielunrauhaksi
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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

Anttila Orvo Villiam 14.10.1918 08.08.2014
Asumaniemi Eira Kaarina 31.03.1932 31.03.2014
Eskola Sirkka-Leena 01.01.1922 24.10.2014
Heinonen Eila Onerva 02.02.1922 09.10.2014
Huolman Aune Orvokki 27.03.1926 13.08.2014
Ihanus Paavo 09.01.1924 18.08.2014
Iivari Hellen Helena 27.09.1916 16.07.2014
Isaksson Holger Olof 15.09.1925 01.10.2014
Joutsi Eira Kirsti Kyllikki 09.04.1933 16.06.2014
Juuti Jouko Olavi 09.09.1926 20.08.2014
Järvinen Saara 14.03.1925 03.09.2014
Kantola Hanna-Liisa 17.04.1927 30.07.2014
Ketelä Olavi Johannes 10.07.1925 08.09.2014
Konsti Aino Riitta Marjatta 09.04.1926 23.09.2014
Koskinen Aino Helena Leena 18.07.1923 24.07.2014
Kyrölä Aune Elisabeth 18.09.1921 31.08.2014
Lehtinen Pauli Uolevi 07.07.1925 18.08.2014
Loimakoski Martta Maria 04.09.1921 22.06.2013
Luukkanen Lauri 06.08.1927 28.01.2014
Lääperi Saima 13.02.1924 31.08.2014
Miettinen Sirkka-Liisa 07.08.1919 22.08.2014
Moisio Mikko Julius 21.09.1921 02.08.2014
Myllylä Lauri Herman Johannes 25.07.1923 02.08.2014
Mäkinen Eino Matias 13.06.1926 13.08.2014
Niemi Arvo Anton Kalevi 12.11.1925 21.08.2014
Opas Sulo Verner 15.05.1915 25.10.2014
Rantala Anna Aino Inkeri 05.10.1922 19.08.2014
Ruusuvuori Elvi Kaarin 10.07.1919 11.09.2014
Saarinen Pirkko Marjatta 16.08.1927 09.09.2014
Siippanen Eliina 09.02.1924 04.11.2014
Stolt Matti Johannes 16.08.1921 11.09.2014
Suojanen Pentti Mooses 21.03.1925 02.09.2014
Tapola Elli Matilda 26.05.1918 22.03.2014
Tuominen Kaarlo Mikael 29.09.1923 21.08.2014
Turunen Helli Tuulikki 28.08.1922 04.10.2014
Vajaranta Martti Keijo 21.08.1921 27.10.2014
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Lauri Hakala

Outo kuolema
Kun olimme vallanneet ”Aleksandrovs-
kan” kylän, niin päivä pari sen jälkeen 
istuimme sellaisen pienen mökin edus-
talla. Me seisoimme seinustalla kaverini 
kanssa ja yksi kaveri istui verannalla. 
Olimme ja puhuimme kaikessa rauhas-
sa. Yhtäkkiä sieltä Merituitun mäeltä 
ammuttiin meitä kohti ilmeisesti panssa-
rivaunulla tai suorasuuntaustykillä. Me 
olimme noin metrin päässä toisistamme 
kun sirpalekranaatti ujelsi välistämme, 
mutta se meni ohi noin 20 metrin päähän 
ja räjähti siellä peltoon. Heti sen jälkeen se 
kuistilla istunut pohjanmaan poika rupesi 
hivelemään sääriään ja sanoi, että otti 
sääriin vaikka ei osunutkaan. Sen jälkeen 
se poika vaan lakkasi puhumasta ja vajosi 
maahan kuolleena. Sydänhalvaus vissiin. 
Ei kerinny jäädä ihmettelemään kun piti 
jo siirtyä seuraavaan asemapaikkaan.
Niin, että tällä tavoin sodassa voi kuolla 
ilman haavoittumistakin. 
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Haluatko kaverin museoon, 
kävelylenkille tai kuntosalille? 

Jos yksin lähteminen kulttuurin ja liikunnan pariin tuntuu tylsältä tai 
vaikealta, voit pyytää maksutta kaveriksi kulttuuri- ja liikuntaluotsia. 
Luotsit ovat Tampereen kaupungin kouluttamia vapaaehtoisia. 

Voit pyytää luotsia mukaan museokäynnille Tampereen taidemuse-
oon, Muumilaaksoon, Sara Hildénin taidemuseoon, Mediamuseo 
Rupriikkiin, TR1 Taidehalliin, Työväenmuseo Werstaalle ja Vap-
riikkiin. Luotsin kanssa voit jakaa näyttelyn herättämiä ajatuksia, 
minkä lisäksi luotsit avustavat tarvittaessa museossa liikkumisessa. 

Uutena kohteena on nyt elokuvateatteri Niagara, jonne voi mennä 
elokuviin luotsin kanssa. Elokuvan pääsylippu itselle täytyy itse 
maksaa.

Luotsin kanssa voit lähteä myös kuntoilemaan kaupungin kuntosa-
leille tai kävelylenkille. Luotsin seurassa museoihin ja kuntosaleille 
pääsee maksutta sisään.

Luotsipyynnöt ja lisätietoa toiminnasta:
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Pilvi Tuomainen, puhelin 040 
806 3910 tai sähköposti: pilvi.tuomainen@tampere.fi.
Kaveripyyntöjä liikunnan pariin voi kysyä liikuntapalveluiden joh-
tavalta liikunnanohjaajalta Anne Lahtiselta numerosta 050 554 5874 
tai anne.lahtinen@tampere.fi.

Tampereen kaupunki palvelee

Kirjasto palvelee 
kotiin

Jos ikäsi tai terveydentilasi estää si-
nua tulemasta kirjastoon, me tuomme 
kirjaston kotiisi.
Ota yhteyttä ja kerro toiveesi, me 
lähetämme kirjaston luoksesi.

Näin se tapahtuu
Soita meille ja kerro, millaisesta kir-
jallisuudesta tai musiikista pidät. Me 
hoidamme tilauksesi ja toiveesi ja 
lähetämme kirjastokassin sovittuna 
päivänä kotiisi. Laina-aika on noin 
5 viikkoa. Vaihtopäivän lähestyessä 
soitamme ja kyselemme uusia toivei-
tasi. Palvelu on sinulle maksutonta.

Avoinna
ma–pe 8–15 (ei heinäkuussa)

Yhteystiedot
Pirkankatu 2 
33100 Tampere 
p. 03 5656 4040

Kuvassa Puutarhakatu 34:een 
muuttanut Muumilaakso.
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Merkkipäiviä -palstalla julkaisemme yhdistyksemme jäsenten syntymäpäiviä.

Mikäli ette halua nimeänne julkaistavan tai vietätte merkkipäiväänne “mat-
koilla” tai vastaanottoa ei ole, ilmoittakaa asiasta toimistoon. Ilmoitus on teh-
tävä aina merkkipäivän tullessa, merkintöjä ei säilytetä.

Merkkipäiviä
* = ei vastaanottoa, matkalla tai juhlii perhepiirissä.

100 vuotta 
21.01. Leo Nieminen
05.02. Hilkka Lipponen
12.03. Sigurd Anderssen

99 vuotta
24.02. Veikko Hepokorpi

98 vuotta
13.01. Anna Sulervo
19.01. Olavi Kouvo

97 vuotta
05.02. Esko Lumirae
11.02. Aira Autio
10.03. Veikko Valorinta

96 vuotta
03.01. Kauko Mäenpää
07.01. Eeva Lehtonen
16.01. Martta Räisänen
25.01. Signe Toivonen
09.02. Eero Karemo
10.02. Reino Muikku
11.03. Elsa Sarvela
12.03. Unto Virtanen

95 vuotta
28.12. Lauri Hakala
29.12. Jorma Peltonen
05.01. Alli Ojajärvi
22.01. Elsa Lagerström
24.01. Kirsti Laitinen
24.01. Kerttu Rautiainen

28.01. Aune Einola
15.02. Usko Lehtimäki
19.02. Aili Kurvinen
20.02. Väinö Järventausta
21.02. Aune Rättäri
28.02. Bengt Ådahl
08.03. Aake Lindberg

94 vuotta
24.01. Kalervo Nieminen
24.01. Olavi Silvennoinen
30.01. Veikko Lotvonen
31.01. Vieno Kirjavainen
01.02. Vappu Metsikkö
20.02. Ainikki Sarasmo
20.02. Onni Mattila
25.02. Eila Pudas
09.03. Pentti Kokko

93 vuotta
17.12. Kaarina Fantino
17.12. Lydia Koli
25.12. Väinö Suontausta
27.12. Aila Iisalo*
28.12. Pellervo Vallenius
29.12. Kauko Pakkanen
12.01 Kauko Viljanen
22.01. Aune Sorvanne
26.01. Anna-Liisa Ruusi
30.01. Aarne Posti
05.02. Anja Ahovuo
05.02. Eino Nupponen
12.02. Irma Koskinen
13.02. Martti Kurjenlahti
20.02. Helinä Nevalainen

21.02. Eeva Savelainen
24.02. Toivo Järvinen
25.02. Maire Eskola
15.03. Erkki Piililä

92 vuotta
21.12. Valto Mäkelä
21.12. Hilja Niittyniemi
24.12. Elis Kavander
05.01. Klaudia Saurio
07.01. Leo Jokinen
12.01. Maikki Kaukinen
14.01. Helena Sinkkilä
14.01. Laila Komu
17.01. Allan Kuusisto
17.01. Eino Ahokas
23.01. Martti Viranta*
23.01. Juho Kapanen
26.01. Aino Palmusela
27.01. Paul Sanerma
02.02. Toivo Lehtonen
07.02. Sulo Salomäki
10.02. Terttu Häkkinen
14.02. Kerttu Virkkula
23.02. Yrjö Hanhinen
26.02. Esko Viitanen
27.02. Gunnar Kunnas
03.03. Martti Eskola
03.03. Taimi Karppelin
15.03. Aino Strömmer

91 vuotta
17.12. Lauri Mattila
17.12. Anna-Liisa Antila
23.12. Kaarin Heikkilä
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24.12. Viljo Kallio
28.12. Esko Juva
05.01. Eva Huhtamies
10.01. Aimo Reinikainen
10.01. Sylvi Frondelius
14.01. Aarne Satama
25.01. Paavo Harinen
29.01. Olavi Koskela
03.02. Anja Ohlson
07.02. Pentti Lindström*
08.02. Reino Nurmio
09.02. Veikko Hatanpää
14.02. Väinö Korva
17.02. Kauko Kirvesniemi
23.02. Matti Eerola
23.02. Keimo Paalanen
24.02. Kaino Matilainen
24.02. Arvo Innola
07.03. Väinö Keskinen
08.03. Enni Mansikkamäki
10.03. Irma Mäkinen
11.03. Erkki Nissilä
11.03. Irja Himanen
15.03. Paavo Laine 

90 vuotta
21.12. Risto Kiiskilä*
22.12. Anja Aalto
24.12. Esko Lautala
26.12. Helvi Kaunonen
05.01. Pentti Korpi
05.01. Olavi Helsky
10.01. Risto Kiiskilä
10.01. Anna-Liisa Koskinen
10.01. Jukka Isotalo
10.01. Aida Yli-Orvola
15.01. Veikko Kangasmaa
22.01. Jouko Pulkkinen
24.01. Tauno Laitinen
25.01. Paavo Sihvonen
26.01. Olavi Lehtonen
26.01. Pauli Piipponen
26.01. Pekka Viitanen
28.01. Pentti Rautanen
31.01. Sirpa Siekkinen
06.02. Sakari Vesanen
10.02. Eero Ahola
14.02. Hilkka Vesa
18.02. Heikki Jauhiainen
26.02. Veikko Nyblom
28.02. Helmi Vesterinen

02.03. Erkki Asumaniemi*
15.03. Laina Toivanen

85 vuotta
24.12. Eeva Andersson
11.01. Ritva Tanner
13.01. Liisa Harinen
11.02. Marjatta Anttila
12.02. Eira Ilomäki
03.03. Eila Vuorihuhta

80 vuotta
01.03. Tellervo Räty

75 vuotta
03.01. Raili Eteläniemi
17.02. Pirkko Ström
03.03. Ritva Leppälä
15.03.  Anja Lahti

70 vuotta
05.02. Matti Jokinen

Säähän liittyviä sanontoja
Pihlaja ei kanna kahta taakkaa 
(jos pihlajassa on paljon marjoja, 
niin tulee vähäluminen talvi).
 
Liisan liukkaat ja Kaisan kaljamat 
(jos Liisan päivänä on liukasta 
niin myös Kaisan päivänä).

Minkä helmi helpottaa sen maalis 
maksattaa (jos helmikuussa tulee 
leutoja kelejä niin maaliskuussa 
tulee kovia pakkasia).

Kun kuulet kurjen äänen, älä mene 
lammen jäälle. (jää on silloin niin 
heikkoa ettei kestä kävellä). 

Jos tammi on tasainen, niin helmi 
heilahtaa tai maalis maksaa (jos 
tammikuussa ei ole suuria pak-
kasia niin ne ovat joko helmi- tai 
maaliskuussa).

Jos tammikuussa on oravan kierä, 
on maaliskuussa oriin kierä (jos 
hanki tammikuussa kantaa oravaa 
niin se maaliskuussa kantaa oriin). 

Tervetuloa 
yhdistyksen 
tarjoamalle 

joulukahville!
Kahvia tarjoillaan kaikille yhdis-
tyksen jäsenille maanantaista 

keskiviikkoon 
1.-3. joulukuuta kello 10-13. 

Jaossa jälleen myös Saarioisten 
tarjoamia luumu-vaniljakiisseli 

annoksia.
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Jatkosodan päättymispäivän 
juhla Kanadassa
Kanadan Länsirannikon Suomalaiset 
Sotaveteraanit juhlivat jatkosodan 
päättymispäivän 70-vuotisjuhlaa 
syyskuun 21. päivänä. Puheenjohtaja 
Esko Kajander toivotti kutsuvieraat, 
veteraanit ja jäsenet tervetulleiksi 
juhlaan. 

”O Canadan” ja ”Maamme” laulun 
jälkeen veteraanit Miriam Koskinen, 
Eino Kyynäräinen ja Mike Rautiai-
nen asettivat seppeleen veteraanien 
muistopatsaalle. Emmaus -kirkon 
uusi pastori, ylöjärveläinen Timo 
Saarinen, siunasi seppeleen ja piti 
hiljaisen hetken sankarivainajille 
ja keskuudestamme poistuneille 
veteraaneille.

Esko Kajander (vas.), Eino Kyynäräinen, Miriam Koski-
nen, Mike Rautiainen, Reijo Viitala, Kanadan Piirin pu-

heenjohtaja ja Pastori Timo Saarinen.

Reijo Viitala, Kanadan Piirin pu-
heenjohtaja oli kunniavieras ja juhla-
puheen esittäjä.  Reijon puhe otettiin 
suosiolla vastaan. Siinä oli historiaa, 
tietoa ja hieman liikutustakin.

Juhlapuheen jälkeen yhdistyksem-
me lahjoitti Reijolle paikallisen 
alku-asukasheimon ”puhesauvan”.  
Historiallinen tapa on tällainen: 
”Henkilöllä jolla on sauva on myös 
puheen vuoro ja hänen mielipiteitään 
kunnioitetaan”.

Esko Kajander (vas.) ojentaa 
”Puhesauvan” Reijo Viitalalle.

Esko Kajander
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Hymyillään…

Jerobeam Ruinulainen

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

Juhlan päätteeksi kaikki osallistuivat 
lauluun Veteraanin Iltahuuto pienen 
”sekakuoron” johdolla.

Juhla päättyi kahvi ja voileipä tar-
joiluun.

Juhlapuheen jälkeen tuottajat Leena 
Kelly ja Satu Bell esitivät dokument-
tifilmin ”Rintamalta Länsirannikol-
le”.  Esityksen jälkeen Leena ja Satu 
lahjoittivat englanninkielisen version 
kirjasta Reijo Viitalalle. Leena Kelly, Reijo 

Viitala ja Satu Bell.

Veteraanipöytä

Tällä kertaa aloitamme huumorin eräänlaisen 
aforismin muodossa:
Paras keino muistaa vaimosi syntymäpäivä on 
unohtaa se… mutta vain kerran

Seuraavaksi kuuntelemme työnhakijan puhuttelua:
- Mitä kouluja olette käynyt? kysyi johtaja.
- Kansakoulua tuli käytyä, vastasi työnhakija. – 
Ja eukon kanssa on ajoittain ollut mykkäkoulu 
menossa.

Edellä ollut johdatti allekirjoittaneen muistamaan, 
että joskus viime vuosisadan alkuvuosina muuan 
poika tuli käyneeksi vain kiertokoulua ja sitäkin 
vastapäivään.

Vanhan maan maisemissa pysyttelemme sen ver-
ran, että kerromme vähän nykyaikaisemman jutun. 
Maalaiskuntaan oli saatu uusi maatalouslomittaja, 
joka sattui olemaan ulkomailta lähtöisin, joten 
häneen suhtauduttiin hieman epäluuloisesti.
- Osaatteko lypsää ja ajaa traktoria? kysyi lomalle 
lähdössä ollut isäntä.
- Kyllä minä traktoria osaan ajaa, vastasi lomittaja 
selvällä suomen kielellä. – Mutta en voi luvata, 
että osaisin lypsää traktoria…

Kerrotaan, että kaksi vanhaa kaverusta tapasivat 
toisensa kaupungilla, ja syntyi keskustelu:
- Saatko sinä koskaan avata suutasi kotona?
- Täytyy tunnustaa, että vaimoni puhuu niin paljon, 
etten saa suunvuoroa, tuli vastaukseksi. – Mutta kyllä 
minä haukottelen, kun vaimo ei huomaa…

Kerrotaan, että muuan vanhempi mies, jo pitkään 
eläkkeellä ollut, oli pitkällä kävelyllä. Kun hän palasi 
kotiin, hän oli niin nälkäinen, että iski heti hampaan-
sa vaimon paistamaan pihviin… ja hampaat jäivät 
pihviin.
Edellä olleesta voi päätellä, että hampaat, tekosel-
laiset, eivät olleet erikoisen tiukasti suussa tai sitten 
pihvi oli sitkeää.

Lopuksi vielä kysymys ja vastaus:
- Isä, paljonko naimisiin meneminen maksaa?
- En tiedä. Maksan sitä vieläkin.

No comments, sanoo

Muista tuoda tämän vuoden jalkahoito-, siivous- 

tai hierontakuittisi to
imistoon 17.12. mennessä.

Vuoden 2014 jäsenetuja korvataan mikäli ne on 

tuotu määräajassa.
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Pakkasella
Tänä tammisena pakkasena
sinua, armas, muistelen.
Kuin taivaan tähdet tuikkivat
ja kuu ja kuu ja kuu se kuumottaa,
kun matkamiehen tiu’ut soivat kirkkahat
ja aurinko päivän tullen pienen tunnin paistaa,
niin laimeasti
ja kalseasti
kuin paistaessaan nukkuisi,
pää vasten rintaa vaipuisi – 
tänä tammisena pakkasena
sinua, armas, muistelen
ja lämpenen –

Sinä olet etelän taivas,
mun onneni palmumaa,
sinua sydämeni kaipaa
kuin lapsi viikunaa.

J.H. Erkko
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Liikkuva kivi ei sammaloidu
Katja Keränen: Kunnon vuodet. Otava 2014.

Hanna-Elina Ronkainen

Ihmiset elävät entistä pidempään 
länsimaissa. Toimintakyvyn ylläpitä-
misestä on tullut entistä tärkeämpää 
sekä haasteellisempaa. Miten liikkua 
ja liikutella oikein kehon ikääntyes-
sä? Katja Keräsen Kunnon vuodet 
– kirjasta löytyy paljon vinkkejä 
myös istualtaan tehtävään jumppaan, 
joten se soveltuu oppaaksi esimer-
kiksi lonkkamurtumasta toipuville. 
Kunnon Vuodet -kirja sisältää jump-
paohjeiden lisäksi kehonhuoltoon 
ja ravitsemukseen liittyvää tietoa. 
Kirjan ohjeiden avulla voi räätälöidä 
itselleen sopivan kunto-ohjelman. 
Vaikka kehosi muuttuu vuosien 
kuluessa, ei liikuntaharrastuksesta 
kannata täysin luopua. 

Kirjassa esitellään kaikki kunnon-
kohotuksen osa-alueet venyttelys-
tä ja arkiliikunnasta kestävyys- ja 

voimaharjoitteluun asti. Kunnon 
vuodet -kirjasta löytyy ohjeita yhtä 
hyvin ryhmäliikuntaan kuin koti-
jumppaankin. Kirja soveltuu myös 
lisäoppaaksi kaikille ikäihmisten 
kanssa työskenteleville, siitä löytää 
hyviä vinkkejä esimerkiksi harras-
tuspiirien toimintaan. Kunnon vuodet 
-kirjaan sisältyy lisäksi rohkaisevia 
ikäihmisten kertomuksia siitä, miten 
liikunta on vaikuttanut elämään pi-
ristävästi.

Kunnon vuodet -kirjassa on otettu 
huomioon yleisimmät vanhuusiän 
sairaudet kuten diabetes, sydän- ja 
verisuonisairaudet, syöpä- ja muisti-
sairaudet, osteoporoosi  ja niiden vai-
kutukset kehoon. Liikunta voi myös 
auttaa sairauksien oireiden lieven-
tämiseen. Säännöllisellä liikunnalla 
on todettu olevan myönteisiä vaiku-

tuksia muun muassa osteoporoosin 
ehkäisemisessä ja hoidossa. Yleisesti 
ottaen liikunta kohentaa ja ylläpitää 
fyysistä ja henkistä kuntoa. Eikä 
liikunnan aloittaminen ole koskaan 
liian myöhäistä. Sinun kannattaa 
kuitenkin ensin neuvotella oman 
lääkärisi kanssa, jos olet aloittamassa 
ihan uutta lajia ja käytät säännöllistä 
lääkitystä. 
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Syyskuussa teimme yhdis-
tyksen järjestämän risteilyn 
Tallinnaan. Sää suosi mat-
kailijoita, sillä ilma oli ke-
säisen lämmin. Laivamme 
oli Tallink Silja Linen suuri 
Baltic Queen.

Kun pääsimme laivalle, majoittau-
duimme tietysti ensimmäiseksi hyt-
teihin. Pian kokoonnuimme laivan 
kokoustiloihin iltapalalle. Meille oli 
tarjolla jos jonkinlaista suolaista ja 
makeaa pikkupalaa sekä hedelmäsa-
laattia. Pitkän bussimatkan jälkeen 
moni olikin jo nälkäinen.

Kokoustilassa yhdistyksen järjes-
tösihteeri Hanna-Elina Ronkainen 
puhui meille liikunnasta ja sen tär-
keydestä sairaana ja vammaisena-
kin. Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja Pasi Alho puolestaan 
puhui veteraanijärjestöjen naistoi-
minnan tärkeydestä. Paikalla myös 
keskusteltiin yhdistyksen toiminnas-
ta ja tulevista tapahtumista.

Tämän jälkeen olikin aikaa käydä 
ostoksilla ja katsella ympärilleen 
ennen yöpuulle vetäytymistä.

Maisemia ja muistomerkkejä

Seuraavana aamuna jo puoli yhdek-
sän aikaan lähdimme ulos laivasta. 
Oma bussimme oli tullut laivan mu-
kana Tallinaan ja nousimme satamas-
sa siihen. Suuntasimme Tallinnasta 
itään päin ja kävimme Piritan alueel-
la. Ohitimme suuren metsäkalmiston 
sekä luonnontieteellisen puutarhan. 
Kävimme kääntymässä Tallinnan tv-
tornin juurella ja näimme Estonian 
uppoamisen muistoksi pystytetyn 
muistomerkin.

Mukava ja asiantunteva kuskimme 
Tero Malminen ajelutti meitä myös 
mm. Tallinnan laululavan luona. 
Sankka sumu haittasi näkyvyyttä 
ja jotkin kohteet jäivätkin lähinnä 

Teksti ja kuvat Johanna Vuori

mielikuvituksen varaan.
Pysähdyimme matkalla Toom-

peanmäelle ja halukkaat saivat poi-
keta Aleksanteri Nevskin katedraalis-
sa. Se on 1900 valmistunut, erittäin 
komeasti koristeltu ortodoksikirkko.

Ennen paluuta laivalle pysäh-
dyimme vielä ostoksille pariinkin 
paikkaan.

Reissussa mukana olleet vaikut-
tivat kaikki tyytyväisiltä ja uutta 
matkaakin jo kyseltiin…

Aleksanteri Nevskin katedraali oli poikkeamisen arvoinen paikka.

Kiertoajelua Tallinnan sumussaKiertoajelua Tallinnan sumussa
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Isänmaan ilta
Aleksanterin kirkossa ti 2.12.2014 klo 18.00

Väinö Raitio; Legenda op. 20,1
Riikka Viljakainen, Pyynikin srk, urut

Sotaveteraani Timo Salokannel, Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry
Tervehdyssanat

Virsi 581
Kamarikuoro Cantionale, johtaa Tuomas Laatu

Pacius; Suomen laulu, Madetoja; Ei mitään multa puutu
Antti Punkari

Otto Manninen; Rintamamiehen testamentti
Puhallinorkesteri Mansetti

T. Kuusisto; Suomalainen rukous, Sibelius; Finlandia
Rovasti Esa Eerola

Juhlapuhe
Virsi 577 / Kolehtikeräys tamperelaisten sotaveteraanien hyväksi
Veteraani Risto Kiiskilä ja Eva Adamson, Tampereen yhteiskoulun lukio

Ajatuksia isänmaasta
Matti Heinivaho, laulu ja Risto Hiltunen, piano

Lasse Heikkilä; Liian kylmät tuulet, Väinö Havas; Testamentti pojalleni
Rintamanainen Pirkko Koski

Päätössanat
Matti Heinivaho, Puhallinorkesteri Mansetti ja yleisö

Veteraanin iltahuuto

Isänmaan illan järjestää Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry
Kolehdin tuotto käytetään tamperelaisille sotaveteraaneille

jaettaviin rahallisiin avustuksiin.

Yksinäisten joulujuhla
Koukkuniemessä, Koukun helmessä
joulupäivänä 25.12.2014

Juhla on veteraanille, 
hänen puolisolleen, les-
kelleen sekä saattajalle 
maksuton. 

Osallistujat haetaan kotoa ja tuodaan takaisin 
juhlan jälkeen.
Ilmoittautumiset 4.12. mennessä yhdistyksen 
toimistoon, puh. 03 223 1428 (klo 10-13)

Joulukirkko
Tammenlehväkeskuksen
ravintokeskuksessa
torstaina 11.12.2014 klo 18.00

OHJELMA

Mukana Olli Salonen, trumpetti, 
Solena -kuoro sekä
Tuomiorovasti Olli Hallikainen

Tilaisuuden jälkeen tarjotaan 
ravintokeskuksessa kirkkokahvit

Tumma puku, veteraaneilla kunniamerkit
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Yhteistyötä kaupungin päättäjien kanssa

Tämän vuoden alussa pääsimme 
hyvään yhteistyöhön Tampereen 
kaupungin päättäjien kanssa kun 
perustimme yhteistyötoimikunnan.

Tämä toimikunta kokoontui pari 
kertaa kevätkaudella ja on kokoon-
tunut kerran syksyllä.

Toimikuntaan kuuluvat Tampe-
reen kaupungilta ikäihmisten asi-
oista vastaava apulaispormestari 
Mikko Aaltonen (kuvassa pöydän 
päässä), tilaajapäällikkö Anniina 
Tirronen (Mikkosen vieressä kuvas-
sa vasemmalla), vanhusneuvoston 
puheenjohtaja Arja Ojala (Tirrosen 
vieressä), vanhusasiamies Katri Pel-
linen (Mikkosen vieressä oikealla) 
sekä asiakasohjaaja Tarja Hynninen 
(Pellisen vieressä). 

Tarja Hynnisen vieressä on So-
tainvalidien edustajana Pentti Kuu-
kankorpi.

Mukana on myös Oriveden vete-
raaniasiain neuvottelukunnan pu-
heenjohtaja Teuvo Viskari (kuvassa 
vasemmassa reunassa). 

Kuvassa näkyvien lisäksi mu-
kana ovat sosiaalityöntekijä Jukka 
Mäkinen Tammenlehväkeskuksesta  
ja Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtaja Timo Tulosmaa. 
Omaa yhdistystämme edustavat 

Kuva ja teksti Johanna Vuori

puheenjohtaja Timo Salokannel ja 
toiminnanjohtaja Johanna Vuori.

Raha puhuttaa

Kokouksissa on keskusteltu mm. 
valtiokonttorin määrärahan käytöstä. 
Paljon keskustelua on herättänyt se, 
että tätä määrärahaa ei voida käyttää 
jalkahoitoihin, mutta Tarja Hynninen 
totesi tiedustelleensa asiaa suoraan 
valtiokonttorilta ja sieltä saatu tieto 
kieltää tämän. 

Yhdessä on myös todettu rahan 
käytön tilanne, samoin kuin kuntou-
tusten tilanne. Viime kokouksessa 
todettiinkin, että tamperelaiset ovat 
käyneet veteraanikuntoutuksissa 
selvästi muuta maata laiskemmin. 
Siksi syksyisen kirjeen mukana tuli 
kuntoutuksen hakulomake kaikille 
veteraaneille.

Esillä on myös ollut mm. yhdistyk-
sen kustantamien havuseppeleiden 
saaminen kaupungin kustannettavak-
si. Ainakaan toistaiseksi seppeleiden 
kustannukset eivät mahdu kaupungin 
budjettiin.

Viime kerralla puhuttiin myös py-
säköinnin saamisesta katujen varsille 
tai parkkihalliin veteraaneille mak-
suttomaksi. Tähän ei kuitenkaan ole 

mahdollisuutta, sillä luvan käytön 
valvonta on lähes mahdotonta.

Yhdistyksemme edustajat ovat 
tuoneet kokouksissa esille kaikkia 
niitä epäkohtia, joita veteraanien 
taholta on yhdistykseen päin kerrot-
tu. Mitään varsinaista päätösvaltaa 
tällä yhteistyöelimellä ei kuitenkaan 
ole. Voimme vain tuoda asioita esiin 
ja keskustella niistä ja koittaa näin 
saada niitä päättäjien tietoon ja mah-
dolliseen käsittelyyn.

Yhteistyö on näinkin koettu he-
delmälliseksi ja tärkeäksi.
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Marraskuu
Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille ti 25.11. klo 10-13. 
Tapaamispäivän yhteydessä tarinatuokio klo 12-13.

Joulukuu
Yhdistys tarjoaa kaikille toimistossa kävijöille joulukahvit 1.-3.12. klo 10-13. Jaamme jälleen myös 
Saarioisten luumukiisseliannoksia.
Naisten kahvihetki -kerhon kokoontuminen toimistolla ma 1.12. klo 13.00
Isänmaallinen ilta Aleksanterin kirkossa ti 2.12. klo 18.00.
Rintamanaisten pikkujoulu ravintola Selmassa (Rongankatu 8) to 4.12. klo 13.00.
Naisten tapaaminen toimistolla ke 10.12. klo 12.00. Laulamme yhdessä joululauluja. Kaikki yhdistyksen 
naiset tervetuloa!
Yhdistyksen joulukirkko Tammenlehväkeskuksen ravintokeskuksessa 11.12. kello 18.00.
Yhdistyksen puurojuhla 18.12. klo13.00 Hotelli Ilveksen Ballroom. Ilmoittautumiset 8.12. mennessä.

Tammikuu
Naisten kahvihetki -kerhon kokoontuminen toimistolla ma 5.1. klo 13.00
Naisten tapaaminen toimistolla ti 13.1. klo 13.00. Kaikki yhdistyksen naiset sekä rintamanaiset tervetuloa!
Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille ti 27.1. klo 10-13. 
Tapaamispäivän yhteydessä tarinatuokio klo 12-13.
Teatterimatka Helsinkiin 31.1. Ilmoittautumiset 17.12. mennessä.

Helmikuu
Naisten kahvihetki -kerhon kokoontuminen toimistolla ma 2.2. klo 13.00
Naisten tapaaminen toimistolla ti 17.2. klo 13.00. Kaikki yhdistyksen naiset sekä rintamanaiset tervetuloa!
Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille ti 24.2. klo 10-13. 
Tapaamispäivän yhteydessä tarinatuokio klo 12-13.

Seuraa Aamulehden Menot/Senioriyhdistykset -palstaa sunnuntaisin!

Vuoden vaihteen tapahtumia



Tampereen sotaveteraani 4/2014

21

kaikille yhdistyksen jäsenille
Sokos hotelli Ilveksessä 

(Ballroom-sali)
Hatanpään valtatie 1

torstaina 18.12. klo 13.00

Puuron lomassa laulamme yhdessä ja nautim-
me muusta ohjelmasta. 

Mm.  Mieskuoro Laulajien ryhmä esiintyy.

Osallistumismaksu 5 €.
Ilmoittautumiset ja maksut 

yhdistyksen toimistolle 
viimeistään 

8.12.

Puurojuhla

Pilajuttuja ja -piirroksia kirjasesta nro 1, joka il-
mestyi vuonna 1992 Esko Bergin toimittamana.

Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistys ry

toivottaa kaikille jäsenilleen 
sekä lehden lukijoille
oikein hyvää ja 

rauhallista joulua!

PS. Toimisto on suljettu pe 2.1.2015
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TOIMINTAA TALVIKAUDELLA 2014-2015

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 12.00-13.00 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

NOTA OY
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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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