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Pääkirjoitus

Pirkanmaan Sotaveteraanipiirillä on menossa 50-vuotisjuhlavuosi. Piiri perustettiin 
17.10.1965. Perustavan kokouksen pitopaikkana oli Sampola, ja syksyllä piiri viettää juh-
liaan päivälleen 50 vuotta myöhemmin samassa talossa. Juhlavuoteen mahtuu kuitenkin 
piirissä myös merkittäviä toiminnallisia muutoksia, jotka osaltaan heijastavat vaikutuksiaan 
myös Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen toimintaan.

Piirin toiminnanjohtajana viisi vuotta tehtävässään ollut Timo Tulosmaa on päättänyt 
siirtyä nauttimaan niukoista eläkevapaistaan ja jättää tehtävänsä seuraajalleen 1.4.2015 
alkaen. Kartoitusten ja keskustelujen jälkeen piiri on tehnyt päätöksensä ja valinnut uudek-
si toiminnanjohtajakseen Johanna Vuoren. Tuttu nimi ja tuttu henkilö. Ei huolta, Johanna 
jatkaa kyllä edelleen Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen toiminnanjohtajana, 
mutta siihen rinnalle hän ottaa myös piirin tehtävät hoitaakseen. Taustaselvitykset on tehty 
ja todettu, että nämä toimet hoituvat yhdessä aiheuttamatta ongelmia kummallekaan osa-
puolelle.

Edellä kerrotun seurauksena Pirkanmaan piirissä tapahtuu muutakin. Samana päivänä 
1.4. muuttaa virallisesti myös piirin toimisto Aleksanterinkadulle. Lähinnä se tarkoittaa 
piirin muutaman arkistokaapin sekä arkiston siirtymistä yhdistyksen tiloihin. Piiri maksaa 
tarvitsemastaan tilasta vuokraa ja korvausta ostamistaan palveluista. Näin on todettu kus-
tannuksellisesti molempien osapuolten, Tampereen Sotaveteraanien sekä Pirkanmaan Sota-
veteraanipiirin hyötyvän toteutettavista järjestelyistä. 

Lisää muutoksia seuraa, kun piirin sosiaalineuvoja Seija Vehmas jätti ansiokkaasti hoita-
mansa tehtävän vuodenvaihteessa. Ja jälleen löytyy apu läheltä, ei kuitenkaan ihan Tam-
pereen Sotaveteraanien palkkalistoilta. Viime syksynä siirtyi Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistystä pitkään palvellut Anna-Liisa Tapio hyvin ansaitsemalleen eläkkeelle. Mutta 
– jotain hän jäi kaipaamaan – veteraaneja. Niinpä, kun hänelle heitettiin ajatus piirin pal-
kattomasta sosiaalineuvojan hommasta, hän ei kauan vastaustaan pantannut. Anna-Liisa 
on ottanut piirin sosiaalineuvojan tehtävän vastaan vuoden alusta. Vauhtiin hän pääsee 
pikkuhiljaa, kun perehdyttäminen on saatu vietyä loppuun. 

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen kannattajajäsenenä ja Pirkanmaan Sota-
veteraanipiirin puheenjohtajana toivotan sekä Johannalle että Anna-Liisalle onnea uusien 
pestiensä hoitoon ja lupaan myös heille laajalti vankan tuen toimiinsa. Samalla toivotan 
Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin ja omasta puolestani kaikille Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistyksen jäsenille hyvää ja antoisaa alkanutta vuotta!

        Pasi Alho

Pasi Alho
Puheenjohtaja

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry

Kimpsut ja kampsut 
yhteen – melkein
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Uutisia...
Tervetuloa asioimaan toimistolle

Yhdistyksenmme toimisto on 1.4. alkaen myös Pir-
kanmaan Sotaveteraanipiirin toimisto. Toimistossam-
me on myynnissä Veteraanivastuun myyntituotteita, 
sekä muita, omia tuotteitamme, kuten postikortteja, 
musiikkilevyjä, kynttilöitä, lämpötossuja yms. 
Tervetuloa asioimaan ja tutustumaan toimistoon ja 
sen henkilökuntaan! 

Toimistotilaa vuokrataan

Yhdistys vuokraa nyt myös ulkopuolisille kokous-
huonettaan, jonka yhteydessä on keittiö ja wc. Jos 
siis tarvitsette taloyhtiöllenne, jollekin yhdistykselle 
tai kerholle kokoontumistilaa, ottakaa yhteyttä. 
Talosta löytyy kahvinkeitin ja kahvikupit.
Hinta on 20 €/tunti. Tilavuokrauksista huolehtii 
järjestösihteeri.

Johanna Vuori

Lahjoitus yhdistykselle

Eräs jäsenemme on lahjoittanut yhdistykselle omista-
mansa autohalliosakkeen Hämeenpuistosta. Kiitämme 
lahjoittajaa! Tämä autohallipaikka on nyt myynnissä. 
Jos joku on autopaikkaa vailla keskustan alueella, voi 
ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan.

Jäsenhankintavuosi

Yhdistyksemme hallitus on nimennyt vuoden 2015 
jäsenhankintavuodeksi. Tarvitsemme kannattajajäse-
niä moniin tehtäviin ja he myös osaltaan varmistavat 
toiminnan jatkumisen vielä silloinkin veteraanit itse 
eivät enää jaksa vastuuta asioista kantaa. Periaatteemme 
on, että toimimme niin kauan kuin veteraanit tukea 
tarvitsevat.
Kehota sinäkin lähiomaisiasi, naapureitasi ja tutta-
viasi liittymään mukaan Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistykseen. Se ei sido mihinkään muuhun, 
paisi jäsenmaksun maksamiseen. (Vuonna 2014 se oli 
15 €) Liittyä voi yhdistyksen internet-sivulla (www.
tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi), soittamalla 
toimistoon tai käymällä toimistossa.

Hei, soittele tai kirjoita!
Vuoden alusta alkoi uusi mielenkiintoinen ajanjakso elämässäni. 
Aloitin piirin sosiaalineuvojan työn. Olen kovin innostunut uu-
desta tehtävästäni ja pyrin palvelemaan kaikkia tasapuolisesti ja 
yhtä hyvällä ammattitaidolla kuin edeltäjäni Seija Vehmas. Tulee 
asioita, joihin en ole aikaisemmin ”törmännyt”, mutta otan selvää 
ja asiat tulee varmasti hoidettua.

Tulin Huoltoyhdistykseen toimistosihteeriksi vuoden 2011 
syksyllä. Hoidin samalla myös yhdistyksen sosiaalineuvojan 
työn. Se aika toimi hyvänä sisäänajona nykyiseen tehtävääni. 
Toimistosihteerinä olin kolme vuotta. Tutustuin mukaviin ihmisiin 
ja mielenkiintoiseen työhön. Olen kovin kiinnostunut historiasta 
ja välillä tuntui kuin historia olisi muuttunut eläväksi ja astunut 
sisään huoneeseen.

Veteraanien etujen valvonta tulee vuosi vuodelta tärkeämmäksi 
ja haluan toimia aktiivisesti tämän asian puolesta. Äitini oli lotta 
ja isäni rintamaveteraani, joten taustavaikuttajatkin ovat omasta 
takaa.

Monta kertaa olen huomannut, että ihmiset pohtivat samoja 
asioita, mutta eivät vaan saa kysyttyä. Niinpä ajattelin, että jos 
lehdessä olisi sellainen ”Kysy sosiaalineuvojalta – palsta”, niin se 
voisi palvella useampaakin pohtijaa samalla kertaa. Kysymykset 
voisi soittaa, kirjoittaa kirjeen tai postikortin tai vaikka lähettää 
sähköpostia. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa; maalis-, kesä-, 
syys- ja joulukuussa. Kysymysten pitäisi olla minulla viimeis-
tään tammi-, huhti-, kesä- tai lokakuun lopussa. Kysymykset voi 
esittää nimellä tai nimimerkillä, mutta lehden toimitus tarvitsee 
aina kuitenkin lähettäjän tiedot.

Palveluksessanne
Sosiaalineuvoja Anna-Liisa Tapio
Aleksanterinkatu 20 A
33100 Tampere
044 363 1349
alt.kala@gmail.com
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Saksa aloitti valmistelut Suomen 
mahdollisen poliittisen ja sotilaalli-
sen luhistumisen varalta jo vuonna 
1943. Pohjois-Suomessa toiminut 
saksalainen 20.Vuoristoarmeija sai 
syksyllä 1943 käskyn suunnitella 
rintamasuunnan kääntämistä etelään 
ja vetäytymistä Lapin perukoille suo-
jaamaan Saksan sotateollisuudelle 
tärkeätä Petsamon nikkelikaivosta.

Neuvostoliiton ja Suomen välinen 
aselepo ja sitä seurannut välirauhan-
sopimus syyskuussa 1944 edellyttivät 
Suomen alueella olleiden saksalais-
ten joukkojen karkottamista maasta 
15.9.1944 mennessä. Yli 200.000 
miestä käsittävän vuoristoarmeijan 
vetäytyminen Suomen valtakunnan-
rajan itäpuolelta Pohjois-Suomen 
poikki Norjaan olisi ollut mahdoton 
toteuttaa annetussa kahden viikon 
määräajassa.

Saksalaisarmeija aloitti Suomen 
ja Neuvostoliiton välisen aselevon 
astuttua voimaan vetäytymisensä 
Pohjois-Lappiin ja Norjaan.

Valesotaa Lapissa

Saksalaisen 20.Vuoristoarmeijan ko-
mentaja, kenraalieversti Lothar Ren-
dulic oli lähettänyt neuvottelupyyn-
nön Päämajaan. Tarkoituksena oli 
keskustella suomalais-saksalaisten 
sotilaallisten suhteiden katkaisemi-
seen liittyvistä käytännön kysymyk-
sistä. Tasavallan presidentti lähettikin 
11.9. everstiluutnantti U. S. Haahden 
Rovaniemelle neuvottelemaan. Neu-
votteluissa sovittiin suomalaisten 
joukkojen etenemisen sovittamisesta 
saksalaisten vetäytymisaikatauluun.

Lapin sota alkoikin tämän salaisen 
sopimuksen mukaisesti valesotana, 

Johanna Vuori

Sotatoimet päättyivät 70 vuotta sittenSotatoimet päättyivät 70 vuotta sitten

Ensi huhtikuussa vietämme kansallista veteraani-
päivää juhlavuoden merkeissä. Sotatoimien päät-
tymisestä, eli vieraan vallan sotilaiden poistumi-
sesta Lapista, tulee kuluneeksi 70 vuotta.

jossa suomalaiset etenivät saksalais-
ten perässä heidän vetäytymissuun-
nitelmansa mukaisesti. 

Vetäytymisoperaation suojaami-
seksi Vuoristoarmeija siirsi kaksi 
taisteluosastoa Oulun ja Kajaanin 
pohjoispuolelle ja niiden taakse di-
visioonaryhmän ja vuoristodivisi-
oonan. Joukot irrotettiin Kiestingin 
ja Uhtuan suunnan vuoristoarmei-
jakunnasta, joka samalla aloitti ve-
täytymisensä. Viivyttäväksi joukoksi 
jäi SS-vuoristodivisioona.

Saksalaisten irtautuessa Sallan, 
Kiestingin ja Uhtuan suunnilta neu-

vostojoukot aloittivat hyökkäyksen-
sä seuraten saksalaisjoukkoja osin 
Suomen puolelle.

Sotatoimet Saksan ja Suomen 
välillä

Ensimmäiset sotatoimet Saksan ja 
Suomen välillä käytiin 15.9.1944 
Suomenlahdella. Käskyn hyökkä-
yksestä Suursaareen antoi Saksan 
valtakunnan johtaja Adolf Hitler. 
Hän oli 16.2. antanut käskyn laatia 
suunnitelmat Ahvenanmaan ja Suur-
saaren miehittämisestä. Suunnitelmat 
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tehtiin silloin siltä varalta, että Suomi 
irtautuisi sodasta. 

Rynnäkkötykkiprikaati, Saksan 
laivaston esikunta- ja huoltotehtävis-
sä sekä vuoristoarmeijan huolto- ja 
lomalaiskuljetusten järjestelytehtä-
vissä olleet saksalaissotilaat poistui-
vat Etelä-Suomesta 15.9. mennes-
sä. Saksalaiset yrittivät kuitenkin 
Suomenlahdella ottaa haltuunsa 
Suursaaren.

Saksalaisjoukot nousivat maihin 
15.9. ja vaativat suomalaisia an-
tautumaan. Taistelut kestivät koko 
päivän, mutta illalla saksalaisjoukot 
antautuivat ehdoitta.

Ahvenanmaan miehitystä ei edes 
yritetty toteuttaa.

Tornion maihinnousu

Tasavallan presidentti, ylipäällikkö 
Mannerheimin määräyksestä sisäasi-
ainministeri Kaarlo Hillilä antoi 7.9. 
käskyn siviiliväestön evakuoinneista 
Pohjois-Suomesta saksalaisarmeijan 
alueelta. Syyskuun aikana evaku-
oitiin noin 127.000 ihmistä. Näistä 
Oulujoen eteläpuolelle siirrettiin 
noin 71.000 ja Ruotsiin noin 56.000. 
Tornion ja Kemin seudun väestö oli 
kokonaisuudessaan evakuoimatta.

Kolmannen Armeijakunnan ko-
mentaja, kenraaliluutnantti Hjalmar 
Siilasvuo päätti Kolmannen Divisi-
oonan etujoukkojen maihinnoususta 
Tornioon. Päämaja oli koko ajatusta 
vastaan, mutta sai tiedon maihin-
noususta vasta aluksia lastattaessa 
Oulussa.

Jalkaväkirykmentti 11 lastattiin 
30.9. myöhään illalla rahtilaivoihin, 
ja seuraavana aamuna ne pääsivät 
Röytän satamaan.

Noin 300 miehestä koottu tilapäi-
nen suomalainen sotilasjoukko oli jo 
aamuyöllä aloittanut aikaisemman 
suunnitelman mukaisesti toiminnan 
saksalaisia vastaan kaupungissa.

Seuraava suomalaisjoukkojen kul-
jetus saapui Tornioon 2.10. Silloin 
tulivat mm. kenraalimajuri Aaro Pa-
jari esikuntineen sekä osia JR53:sta.

Saksalaisten ilmavoimat vaikeut-
tivat joukkojen purkausta Tornios-
sa mm. upottamalla kaksi joukkoja 
kuljettanutta rahtialusta.

Suomen Ilmavoimat saivat 
1.10.1944 valvontakomissiolta lu-
van aloittaa lentotoiminnot Pohjois-

Suomessa. Seuraavana päivänä Len-
torykmentti 4 aloitti pommituslennot 
saksalaisia vastaan.

Taistelut loppuivat 8.10. mutta 
Kemin ja Tornion alueen taisteluissa 
ehti kaatua pari sataa suomalaista ja 
yli tuhat haavoittui.

Saksalaiset aloittivat tuhoamisen

Saksalaiset tulkitsivat maihinnousun 
ja sitä seuranneet taistelut entisen 
aseveljensä pettämiseksi. Vuoris-
toarmeijan komentaja Rendulic 
antoi suomalaisten maihinnousua 
seuranneina päivinä käskyjä Lapin 
rakennusten hävittämisestä. 

Teollisuuslaitokset, erityisesti Ko-
losjoen kaivosalue Petsamossa oli 
hävitettävä täydellisesti. Lokakuun 
13. päivänä vuoristoarmeija antoi 
käskyn hävittää Ylitornion-Sinetän-
Sodankylän pohjoispuolella kaikki 
rakennukset, joita vihollinen voisi 

käyttää joukkojensa majoittamiseen 
talvella.

Saksalaiset varautuivat myös sii-
hen, että heidän perässään seuraisi 
neuvostojoukkoja varsinkin maan 
itäosissa. Täällä taistelualueella oli 
tuhottava kaikki, mitä jäljessä seu-
raava vihollinen voisi käyttää hyväk-
seen. Ne kylät ja asutuskeskukset, 
joista siviiliväestö oli poistunut, oli 
myös tuhottava. Joukkojen oli väl-
tettävä sellaisten teollisuuslaitosten 
tuhoamista, joiden ehjäksi jättämi-
nen ei kohtuuttomasti vaikeuttaisi 
armeijan taistelua.

Rovaniemen saarto epäonnistui

Ylipäällikkö antoi 8.10. Kolmannen 
Armeijakunnan komentajalle käskyn 
jatkaa hyökkäystään painopiste län-
nessä. Armeijakunnan oli pyrittävä 
katkaisemaan saksalaisten vetäyty-
mistie Muonion kautta pohjoiseen. 
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Muonion suuntaan oli käytettävä 
kahden divisioonan voimia. Armei-
jakunnan oli myös pyrittävä saarta-
maan saksalaisjoukot Rovaniemen 
alueelle.

Kolmannesta Divisioonasta oli 
lähetetty joukkoja Rovaniemen län-
sipuolelle tarkoituksena katkaista 
saksalaisten vetäytymistie. Niiden 
voimat eivät siihen riittäneet ja suo-
malaiset epäonnistuivat tehtäväs-
sään muutamaa päivää myöhemmin. 
Presidentti Mannerheim moittikin 
Siilasvuota kirjallisesti tästä epä-
onnistumisesta.

Saksalaiset jättivät 16.10. jälkeen-
sä tuhotun Rovaniemen. Myöhem-
min saksalaiset selittivät kaupungin 
tuhoja rautatieasemalla räjähtäneellä 
ammusjunalla.

Asemasotaa käsivarressa 
1944-45

Suurimmillaan Lapin sotaan osal-
listuneiden suomalaisten joukkojen 
vahvuus oli lokakuun lopussa 1944, 
jolloin se oli yhteensä 75.000 miestä. 
Kotiuttamisten jälkeen suomalais-
joukkojen vahvuus Lapissa väheni 
joulukuun ensimmäiseen päivään 
mennessä noin 12.000 mieheen.

Välirauhan sopimuksen mu-
kaan Suomen sodan ajan armeija 

oli saatettava 5.12.1944 mennessä 
vuoden 1939 rauhan ajan armeijan 
kokoonpanoon. Tämän mukaisesti 
varusmiespalvelukseen jäivät vuon-
na 1925 syntyneet ja jonkin verran 
reservin alipäällystöksi koulutettavia 
vuonna 1924 syntyneitä.

Koko rauhan ajan armeijaa ei kes-
kitetty Lappiin, vaan sinne jäivät vain 
Pohjois-Suomen rauhan ajan joukot. 
Kolmannesta Armeijakunnasta tuli 
5.12. rauhan ajan Ensimmäinen Di-
visioona, jonka esikunnan paikaksi 
määrättiin Oulu.

Lappiin jääneiden pataljoonien 
vahvuudet olivat täydennysten jäl-
keen noin 400-500 miestä, eli noin 
puolet sodan ajan pataljoonan vah-
vuudesta.

Suunnitelmallisesti vetäytyvien 
saksalaisjoukkojen perässä eteni-
vät rauhan ajan 1.D:n Käsivarren 
suunnan joukot. Suomalaisten etene-
minen pysähtyi 29.11. Kaaresuvan-
non länsipuolelle Lätäsenolle, jossa 
olivat saksalaisten Lyngenvuodon 
puolustusaseman oikeaa sivustaa 
suojaavat asemat.

Vieraat joukot vetäytyivät 
Suomesta

Ivalon suunnalla Jääkäriprikaati sai 
4.11. käskyn siirtyä rauhan ajan ko-

koonpanoon. Prikaatiin jäi kolme 
jääkäripataljoonaa, joiden vahvuu-
det olivat keskimäärin 250 miestä. 
Seuraavana päivänä Jääkäriprikaatin 
joukot saivat yhteyden Ivaloon eden-
neisiin neuvostojoukkoihin. Marras-
kuun lopulla Jääkäriprikaatin joukot 
saavuttivat Suomen ja Norjan välisen 
rajan Karigasniemellä.

Ilman taistelua Kemijärven kor-
keudelle edennyt Rajajääkäriprikaati 
sai 11.11. käskyn vanhimpien ikä-
luokkien kotiuttamisesta. Valtakun-
nanrajan länsipuolelle, eli Suomen 
puolelle, tulleet neuvostoliittolaiset 
joukot vetäytyivät marraskuussa pois 
Suomen alueelta. Vastuu rajan var-
tioinnista siirtyi 1.12.1944 Suomen 
Rajavartiolaitokselle.

Saksalaiset vetäytyivät tammi-
kuussa 1945 Kaaresuvannon poh-
joispuolisista asemista Kilpisjär-
velle. Täältä saksalaiset poistuivat 
oman ilmoituksensa mukaan 25.4. 
Ensimmäisen Divisioonan komen-
taja Hjalmar Siilasvuo ilmoitti 28.4. 
marsalkka Mannerheimille, että sak-
salaiset joukot oli karkotettu Pohjois-
Suomesta 27.4.1945 kello 13.30.

Lähde ja kuvat: Ari Raunio ”So-
tatoimet, Suomen sotien 1939-45 
kulku kartoin”

Hyvä rintamasotilas- tai 
rintamapalvelustunnuksen omaava 
jäsenemme!
Tasavallan Presidentin Ritarikuntien kansia on hyväksynyt esityksen, jonka 
mukaan kaikille myöntökriteerit täyttäville veteraaneille myönnettäisiin ha-
kemuksesta SVR M1 –mitali (Suomen Valkoisen ruusun Ritarikunta) vuosien 
2015-2017 aikana. 

Mikäli et ole aikaisemmin saanut mitään valtiollista ansiomitalia, ja olet osal-
listunut 1939-1945 välisenä aikana sotaan, niin ota yhteys toimistoomme.
Yhdistyksemme anoo sinulle kyseistä mitalia ja sitä varten tarvitsemme syn-
tymäajan ja sosiaaliturvatunnuksen.

Mikäli et muista, oletko jo saanut jonkin valtiollisen mitalin esim. työpaikkasi 
kautta, voimme selvittää asian.

Näin halutaan huomioida valtion taholta kaikki sotiimme osallistuneet henkilöt. 
Mitalit tullaan jakamaan kansallisen veteraanipäivän ja –viikon juhlatilaisuuk-
sissa huhtikuun lopulla.
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Riveistä poistuneita

Sotaveteraanien omaiset
Pyydämme ystävällisesti, että ilmoitatte yhdistyksemme jäsenen kuolemasta toimistoomme.
Surukiitoksia ei valitettavasti ole mahdollista julkaista lehdessä rajallisen tilan vuoksi.

Nimi                            Syntymäpäivä     Kuolinpäivä

Arffman Martta 06.06.1920 11.12.2014
Enroos Aili Marjatta 02.06.1926 20.10.2014
Fast Aini Annikki 06.04.1924 08.11.2014
Haavisto Paavo Malakias 27.10.1922 06.11.2014
Hanhivaara Katri Annikki 19.07.1924 14.11.2014
Heinonen Niilo Johannes 19.05.1923 11.01.2015
Isotalo Jukka Veikko 10.01.1925 22.12.2014
Karppelin Taimi Ester 03.03.1923 21.01.2015
Kopra Iris Elisa 17.07.1915 03.11.2014
Koski Mikko 14.06.1925 22.12.2014
Lahti Väinö Kustaa 06.11.1918 05.12.2014
Lehti Hilkka Irene 01.11.1931 24.10.2014
Lindell Risto Henrik 04.07.1922 22.12.2014
Luutonen Anna-Liisa 26.09.1918 07.10.2014
Mansikkamäki Enni Matilda 08.03.1924 27.10.2014
Naukkarinen Eeva Tellervo 25.02.1926 31.12.2014
Nieminen Aarne Edvard 29.11.1922 24.01.2015
Nordfors Esko Viljo Eerik 17.07.1921 22.12.2014
Nurmi Tauno Olavi 25.04.1922 18.12.2014
Pajula Aaro Johannes 04.05.1921 04.12.2014
Pohjanen Elsa 01.06.1922 10.12.2014
Posti Aarne 30.01.1922 09.01.2015
Roos Inkeri 17.07.1923 10.01.2015
Santaniemi Hellä Kaarina 11.10.1931 08.11.2014
Salo Tauno Johannes 17.09.1925 26.10.2014
Siekkinen Sirpa Rakel 31.01.1925 24.11.2014
Silvennoinen Eino Urpo Olavi 24.01.1921 19.12.2014
Sjögren Hugo Anders 20.09.1916 24.01.2015
Sundqvist Toivo Oskar 28.06.1924 05.11.2014
Tapaninaho Toini 24.09.1927 09.01.2015
Virtanen Tuure Leo 28.06.1925 30.11.2014
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Täydellistä hautausalan palvelua vuodesta 1951 

 

 Hautaustoimisto 
 Olavi Moisio Ky 

 
Huom! 

 Asiakkaillemme maksuton paikoitus P-Hämpin parkkiluolassa ja Stockmannin 
parkkihallissa. 

 
Tuomiokirkonkatu 26, 33100 Tampere  

Vastapäätä Stockmannia 
 

Puh. (03) 212 4164 
myös iltaisin 

Kevät
Tänään syntyi kevät.
Meri suuteli rantansa jäättömiksi. Lokit 
ovat siipensä pesseet kaukaisten karien 
keskellä. Taivaan telttakatto oli vielä eilen 
harmaa. Joku on vetäissyt sinistä verkaa 
sijaan. Lounatuuli on oppinut puhumaan 
ja tuo viestejä ihmiselle.
Repäise auki mielesi akkunat, joihin pa-
hantuulen hämähäkki talvisaikaan kutoi 
verkkojaan. Päästä kaipauksen häkkilintu 
valloilleen ja anna sen kisailla kaukaisten 
karien keskellä lokkiparven parissa.
Anna sen lentää levottomin siivin, kurkien 
keralla kauas kattojen yli jonnekin, toiseen 
maailmaan, vainioille, jotka odottavat, 
korpeen, jossa elämä herää. Lähetä tun-
teesi kultakiharaiset lapset tervehtimään 
kevättä, joka tänään syntyi luonnon sydä-
messä, auringon säteissä ja ihmisessä.
    Uuno Kailas
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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

Talvisodan päättymisen 
muistopäivän

KIRKKOILTA 
perjantaina 13.3.2015 

klo 18.00
TAMPEREEN 

TUOMIOKIRKOSSA

Emeritus piispa Juha Pihkala 
Rovasti Esa Eerola

Ilmavoimien Soittokunnan 
vaskikvintetti

Mieskuoro Kelot 
Kamarikuoro Eternitas 

Järjestävät: 
Tampereen  evankelisluterilainen 

seurakuntayhtymä ja
Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys ry.

Jos luovut lankapuhelimestasi ja otat käyttöön 
matkapuhelimen, ilmoita 

muutoksesta myös yhdistyksen toimistoon! 

Muistathan ilmoittaa myös osoitteen 
muuttumisesta.
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Isänmaa - se on suuri ja mahtava sana.
Se on satojen kilometrien pituinen sana.
Se ulottuu hallituksen iltakoulusta poromiesten nuotiotulille,
pankin pääjohtajan pöydältä velallisen pakkohuutokauppaan.
Sadoilta peltohehtaareilta
muutamaan neliöön rivitalon pihalla,
tai kahteen kouralliseen multaa kukkaruukussa.

Isänmaa voi olla koru juhlapuvun rintapielessä,
tai kelluva valuutta Brysselin neuvottelupöydässä?
Tai se on vain sana poliitikkojen ylevissä puheissa,
vähäinen pelinappula, kun pelataan
puolueen vallasta ja voitosta.

Minulle Isänmaa on Jumalan lahja,
monilla uhreilla ostettu!
Minun Isänmaallani ei käydä kauppaa,
ei idässä eikä lännessä,
ei Brysselissä, eikä Arkadian mäellä.
Minun Isänmaani arvoa ei mitata Suomen Pankissa,
eikä kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla.

Minun Isänmaani rajat on piirretty karttalehtiin,
eikä niiden rajojen sisällä ole mitään vähäarvoista,
tai pois luovutettavaa.
Se, mikä joutaa pois, on ihmisten itsekkyys,
vääryys, keinottelu ja vallanhimo.
Se ei olekaan Isänmaata, se on syöpäkasvain
Isänmaan lihassa,
se on alttarin tuli, jolla Isänmaata uhrataan.

Pelottavana huminana kuuluu outo viesti:
”Toimita talosi. Sinä mieletön…”

”Toimita talosi” Suomen kansa!

    Niilo Laaksonen

Ikääntyvän voimavarakeskus

Palvelusetelillä tuotettavia palveluitamme ovat:
- omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito 
  Kotipirtin päiväkeskustoimintaan tai ryhmäkotiin 
- palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Meillä voit käydä ruokailemassa tai ostaa aterian 
mukaasi

Lisätietoja saat kotisivuiltamme www.kotipirttiry.fi

Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

NOTA
OY
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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
16.03.  Elli Laakso
24.04.  Risto Tiitola

98 vuotta
26.03.  Terttu Myllymäki
26.04.  Rauha Vihari
07.05   Helmi Väyrynen
14.06.  Ilkka Arvola

97 vuotta
25.03.  Irja Makkonen
04.04.  Martta Kekki
08.04.  Aate Virtanen
15.04.  Eeva Rosendahl

96 vuotta
19.03.  Rauha Riekkinen
20.03.  Pentti Kuukankorpi
23.03.  Maija Orsila
24.03.  Kirsti Salonmies
13.04.  Sirkka Toivonen
09.05.  Sirkku Laukka
25.05.  Meeri Turtola
27.05.  Eeva Pekkarinen
08.06.  Mirjam Airanne
13.06.  Maija Alanen

95 vuotta
19.03.  Pentti Tuhtonen
19.03.  Pentti Pauni
20.03.  Leo Kolehmainen
22.03.  Aino Kangasniemi
22.03.  Katri Tyrkkö
11.04.  Eila Lankinen
12.04.  Matti Nurminen
15.04.  Sigfrid Boström
24.04.  Tuure Pirttijärvi
01.05.  Heino Turpeinen
02.05.  Eero Hyry 
17.05.  Lydia Wideman-Lehtonen
26.05.  Matti Ilomäki

94 vuotta
20.03.  Jaakko Lahtinen
24.03.  Hilkka Myllymäki
29.03.  Risto Valkeejärvi
29.03.  Uolevi Syrjälä
31.03.  Anni Vuorinen
01.04.  Väinö Joki
03.04.  Aune Stenroos
14.04.  Matti Flinkkilä
28.04.  Matti  Anttila
04.05.  Aleksi Sarkalahti
06.06.  Osmo Hassi
08.06.  Onerva Nissinen
14.06.  Uuno Pihlajamäki

93 vuotta
16.03.  Lyyli Laakso
29.03.  Kaarlo Rantanen
30.03.  Oiva Kulo
05.04.  Irene Luopio
13.04.  Sanni Lemmetty
16.04.  Marjatta Suokas
16.04.  Elsa Hirsimäki
18.04.  Antti Lehtonen
20.04.  Aarne Pajunen
28.04.  Matti Jalassola
03.05.  Maija-Liisa Helsingius
04.05.  Pentti Heinänen
10.05.  Stig Lundell
08.06.  Aino Lehtonen
09.06.  Eila Volanen

92 vuotta
18.03.  Sirkka Heiskanen
19.03.  Lempi Laine
22.03.  Visa Laalahti
23.03.  Toivo Pussinen
09.04.  Pentti Rautanen
15.04.  Helvi Koskinen
24.04.  Albert Wahlman
28.04.  Inkeri Salonen
05.05.  Hilkka Korkama

06.05.  Matti Hanhijärvi
08.05.  Kerttu Kesonen
09.05.  Katri Haavanto
10.05.  Vilho Hellman
11.05.  Suoma Kupiainen
11.05.  Helvi Tulonen
13.05.  Martin Rantala
15.05.  Onni Paasonen
19.05.  Taimi Remes
20.05.  Reino Näsi
24.05.  Salme Salomäki
27.05.  Kyllikki Kokkila
29.05.  Inkeri Termonen
02.06.  Riitta Vuorela
13.06.  Maire Lumme

91 vuotta
16.03.  Pentti Pälä
22.03.  Matti Tammilehto
02.04.  Antero Sirviö
02.04.  Anna Hällfors
05.04.  Liisa Jänismäki
07.04.  Timo Wuoristo
08.04.  Otto Mäkinen
09.04.  Aune Aalto
12.04.  Hilkka Nieminen
14.04.  Annikki Jylhä
16.04.  Matti Jansson
23.04.  Sulo Stenman
23.04.  Simo Oksala
27.04.  Inga Karimo
27.04.  Jaakko Rajala
02.05.  Kaarina Lukkaroinen
04.05.  Erkki Alanen
04.05.  Jenny Keskinen
05.05.  Sanni Kangasmaa
09.05.  Maila Luukkonen
16.05.  Maija-Liisa Anttila
16.05.  Erkki Siurola
22.05.  Veikko Kontuniemi
22.05.  Lauri Käkelä
23.05.  Hilja Ilola
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01.06.  Aaro Orkosalo
03.06.  Konrad Kumpulainen
03.06.  Paavo Ruusunen
03.06.  Eeva Kosonen
04.06.  Martti Järvinen
05.06.  Sylvi Lehtinen
06.06.  Toini Salokannel
07.06.  Aarne Honkavaara
07.06.  Eero Visanen
07.06.  Väinö Ikonen
09.06.  Kaarlo Kivelä
13.06.  Onni Mikkonen

90 vuotta
16.03.  Mensur Baibulat*
17.03.  Matti Tuohenmaa
21.03.  Yrjö Vuohijoki
22.03.  Kalle Lähdekorpi
26.03.  Liisa Göransson *
30.03.  Pentti Niva
01.04.  Veikko Salonen
03.04.  Sirkka-Liisa Luukkonen
06.04.  Kalevi Vuorinen
07.04.  Taimi Viitaniemi
08.04.  Kauko Myllärniemi
09.04.  Kaarina Vesterinen
11.04.  Jukka Aro
12.04.  Kauko Viitaniemi

14.04.  Reino Niemi
15.04.  Erik Sundström
17.04.  Matti Santaniemi
23.04.  Yrjö Alanko
28.04.  Viljo Ahokas
30.04.  Lempi Nevaharju
06.05.  Erkki Kahila
06.05.  Esteri Leponiemi
08.05.  Jenny Särkinen
10.05.  Alli Kangasniemi
13.05.  Osmo Sahinniemi
14.05.  Esad Baibulat
19.05.  Jaakko Pelttari
21.05.  Matti Korpisaari
22.05.  Pentti Salmelin
28.05.  Marjatta Joki
29.05.  Armas Marttinen
02.06.  Veikko Uskali
04.06.  Toivo Pynnönen
07.06.  Aatos Sainio
07.06.  Irja Alho
11.06.  Pekka Hurme
12.06.  Maria Palander
12.06.  Esko Helin
14.06.  Mikko Koski

85 vuotta
17.03.  Rauni Punkkinen
19.04.  Tytti Kaariniemi
19.04.  Raija Rantanen
21.04.  Kaija Korhonen
24.04.  Jenni Puskala
26.04.  Raija Nousiainen
30.04.  Anja Arponen
08.05.  Toivo Marjamäki
18.05.  Annikki Lindström
29.05.  Maj-Lis Moilanen
29.05.  Anneli Perkola
06.06.  Lahja Kakko
09.06.  Esko Koivumäki

80 vuotta 
08.04.  Kalevi Lauslahti
19.04.  Sinikka Koskela
04.06.  Helvi Niiniharju
12.06.  Pekka Ahtiala

75 vuotta
11.05. Anna-Kaarina Siponmaa

70 vuotta
14.06.  Lauri Salminen

Leo Nieminen 100 vuotta
Positiivinen asenne kantaa

Vuosikymmeniä yhdistyksemme jäsenenä ollut Leo Nieminen 
täytti tammikuussa komeat 100 vuotta. Koukkuniemessä 
nykyään asuva Leo on syntynyt Porvoossa, viettänyt 
nuoruutensa Ikaalisissa, ja asettunut sotien jälkeen Tampereelle.
Hän työskenteli Tampereen kaupungilla puhtaanapitolaitoksel-
la ja veti myös 15 vuoden ajan puutyöpiiriä Ahjolan opistolla.
Leo oli mukana jo talvisodassa, jossa hän oli KTR 4:ssä 
Viipurinlahdella. Jatkosodassa hän palveli JR48:ssa ja JR 
27:ssä Kannaksella. Kovat taistelut käytiin Teikarin saaressa, 
jossa Leo myös haavoittui.
Sotien jälkeen hän rakensi vaimonsa kanssa Lentävänniemeen 
omakotitalon, ja pariskunta sai kaksi poikaa.
Leo Nieminen on mieleltään vireässä kunnossa ja lähetti 
yhdistyksen toimistolle terveisiä ja totesi, että ”kerranhan 
sitä vaan sata täytetään!”
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Tavallisimpia luomia, erityisesti 
ikääntyneillä, ovat rasvaluomet. Nii-
tä sanotaan myös vanhuuden syyliksi 
tai vanhuusluomiksi. Se on hyvin 
yleinen ihon pintaosien kasvain. Näi-
tä ”viisauden luomia” tulee ennen 
pitkää lähestulkoon kaikille. Ne ovat 
usein ”päälle liimatun” näköisiä, 
ympäristöönsä tasaisesti rajoittu-
via, tasaisen värisiä ja pinnaltaan 
karkeita tai vahamaisia.Taipumus 
niihin on perinnöllistä, mutta niitä 
on käytännöllisesti katsoen kaikilla 
yli 75-vuotiailla. Rasvasyyliä alkaa 
ilmestyä joillekin jo 20–30 -vuo-
tiaana, ja niiden esiintyvyys ja lu-
kumäärä kasvavat iän lisääntyessä. 
Rasvasyylät ovat hyvänlaatuisia, 
eikä niillä ole taipumusta edes muut-
tua pahanlaatuisiksi. 

Pitkään iholla olleet rasvaluomet 
tummuvat ja saattavat olla lopul-
ta kirjavia tai jopa pikimustia. Ne 
voivat kasvaa melko kookkaiksikin 
ja paksuuntua. Ne saattavat myös 
kutista. Rasvaluomet on helppo pois-
taa jos ne häiritsevät. Ne voidaan 
poistaa jäädyttämällä tai kaapimalla, 
suurimmat leikkaamalla.

Pigmenttiluomia on hyvä 
seurata

Pigmenttiluomia on hyvin erilaisia ja 
eri näköisiä. Ns. syntymämerkit, eli 
synnynnäiset ja ensimmäisinä ikä-
vuosina tulevat luomet ovat tällaisia.

Luomi voi olla tumma tai vaalea, 
punertava tai kirjava. Ne sisältävät 
ihon melanosyyttisolujen kertymiä. 

Johanna Vuori

Onko luomeni vaarallinen?
Meillä kaikilla on ihollamme hyvänlaa-
tuisia kasvaimia, joita luometkin ovat. 
Tavallisesti ne ovat vaarattomia, mutta 
koska jotkin saattavat olla vaarallisiakin, 
on niitä hyvä aika ajoin tutkia ja seurata.

Niitä on hyvä osata seurata, sillä 
joskus, vaikkakin onneksi verrat-
tain harvoin, melanosyytit saattavat 
alkaa jakautua hallitsemattomasti ja 
aiheuttaa melanooman. 

Onneksi vain pieni osa ihosyövistä 
on melanoomaa. Tavallisempia ovat 
esimerkiksi tyvi- ja okasolusyövät, 
jotka taas lähettävät etäpesäkkeitä 
harvoin. Ne ovat tyypillisesti me-
lanoomaa vaaleampia ja parantu-
mattomia rupeutumia.

Maassamme tavataan noin tu-
hat melanoomatapausta vuosittain. 
Kilttiluontoinen tyvisolusyöpä on 
moninkertaisesti yleisempi. 

Tyvisolusyöpä kehittyy hitaasti

Tyvisolusyöpä eli basaliooma on 
ihosyövistä yleisin pahanlaatuinen 
kasvain. Suomessa siihen sairastuu 
vuosittain noin 8 500 henkilöä, joista 
naisia on hieman enemmän kuin 
miehiä. 

Basaliooma esiintyy ihoalueilla, 
jotka ovat altistuneet auringon UV-
säteilylle. Tyypillisiä alueita ovat 
kasvot, päälaki, nenän ja silmien 
ympäristö, ylävartalo ja kädense-
lät. Basaliooma kehittyy hitaasti. 
UV-säteilylle altistumisen jälkeen 
kuluu noin 20−30 vuotta, ennen 
kuin tauti kehittyy syöväksi. Tämän 
vuoksi sairastuneet ovat yleensä yli 
50-vuotiaita.

Basaliooman synnyssä tärkein 
tekijä on koko elinaikana kertynyt 
UV-säteilyn kokonaismäärä, ei ihon 
satunnainen palaminen. Valtaosa 

basalioomista olisikin ehkäistävis-
sä vähentämällä aurinkoaltistusta 
esimerkiksi vaatetuksella ja suoja-
voiteilla.

Ellei tyvisolusyöpää hoideta, se 
kasvaa ja aiheuttaa suurenevia ki-
vuttomia haavaumia ja kudostuhoja. 
Pahimmillaan kudostuhot voivat joh-
taa nenän tai silmän menetykseen.

Auringon poltteesta 
okasolusyöpää

Okasolusyöpä on ihon sarveissolujen 
pahanlaatuinen kasvain. Niitä löyde-
tään Suomessa vuosittain noin 1 500. 
Pääsyy on ihon liiallinen palaminen 
tai ulkotyö, jossa henkilö työskente-
lee vuosien ajan pitkiä aikoja ulkona 
alttiina auringon säteilylle. Myös pe-
rinnölliset tekijät saattavat vaikuttaa 
okasolusyövän syntyyn.

Okasolusyöpää esiintyy sekä 
ihossa että limakalvorajoilla. Oka-
solusyöpä voi myös ilmaantua aiem-
min terveen näköiselle iholle, huulen 
punaiselle alueelle tai saattaa alkaa 
kroonisesta, vuosia auki olleesta 
haavasta.

Ihon yläosiin rajoittuvat okasolu-
syövät ovat melko vaarattomia, sillä 
niistä vain joka sadas lähettää etäpe-
säkkeitä. Selvästi pahanlaatuisempia 
ovat ilman ennakko-oireita kehit-
tyvät, nopeasti kasvavat ja varhain 
pinnaltaan rikkoutuvat haavaumat. 
Osa okasolusyövistä lähettää etäpe-
säkkeitä jo varsin aikaisin. Myöhäi-
nen hoitoon hakeutuminen heikentää 
ennustetta.
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Okasolusyöpä on pääosin ikään-
tyvien ihmisten syöpä. Sitä voi par-
haiten ehkäistä välttämällä suoraa 
auringonpaistetta.

Melanooma on harvinaisin

Vaaleaihoiset, auringossa toistuvasti 
palaneet ihmiset sekä he, joilla on jo 
ennestään runsaasti kirjavia ja suuria 
luomia ihossaan, ovat suuremmassa 
riskissä sairastua melanoomaan. 

Melanooma on usein kirjava, se 
leviää ympäristöönsä epätarkkara-
jaisesti, ja sen pinnalla voi nähdä 
erikorkuisia alueita epäsymmetri-
sesti. Väri voi vaihdella saman iho-
muutoksen alueella syvänmustasta 
vaaleanruskeaan ja punaiseen.

Melanooma voi kehittyä olemassa 
olevaan luomeen, pigmenttiläiskään 
tai sitten terveelle iholle ikään kuin 
uutena, nopeasti kasvavana ja usein 
kirjavana luomena. Melanoomaku-
dos on aktiivista, ja sen alueella on 
herkästi kutinaa, rupeutumista tai 
muuta ihon oirehdintaa.

Jos iholla oleva luomi herättää 
epäilyjä, lääkäri tutkii sen tarkasti 
ja poistaa epäilyttävän luomen tai 
ihokohdan. Se tutkitaan mikroskoo-
pissa, jolloin selviää, onko näytteessä 
syöpäkudosta.

Jos melanooma todetaan hyvin 
pinnallisena (alle 1 mm:n paksui-
sena), sairauden leviämisvaara on 
lähes olematon, ja lisäselvityksinä 
riittävät keuhkojen röntgenkuvaus 
ja verikokeet.

Jos kasvain on suurempi, tehdään 
enemmän lisätutkimuksia taudin laa-
juuden selvittämiseksi. Tavallisesti 
tehdään tietokonetomografia- eli 
kerroskuvaus.

Melanooma on vaarallinen, koska 
se lähettää helposti etäpesäkkeitä. 
Siksi sen ainoa hoito on leikkaus, ja 
melanooman koosta riippu, kuinka 
suurelta alueelta kodosta tarvitsee 
poistaa.

Runsasluomisilla suurempi riski

Tavallinen luomi ei muutu sen her-
kemmin melanoomaksi, vaikka luo-
mi raapiutuisi rikki tai sen alueelle 
kohdistuisi toistuvaa hankausta. Sen 
sijaan melanoomalle voi altistaa pe-
rinnöllinen taipumus - jos lähisuvus-
sa on melanoomaa, myös itsellä on 

suurempi riski sairastua.
Joillakin saattaa olla ihollaan jopa 

yli sata pigmenttiluomea, ja tällöin 
melanoomariski on sen verran suu-
ri sekä seuranta hankalaa, että sitä 
suositellaan terveydenhuollon am-
mattilaisen suoritettavaksi.

Mitä nuoremmalla iällä ihosolu-
jen perintötekijöihin kehittyy UV-
vauriota, sitä herkemmin soluvirheet 
myös iän myötä kertautuvat ja pahen-
tuvat. Siksi etenkin lasten ja nuorten 
on varottava auringonpolttamia. 

Tarkkaile luomiasi

Luomia voi hyvin tarkkailla itse ja 
näyttää esim. muun käynnin yhte-
ydessä lääkärille, jos on havainnut 
seuraavanlaista nopeasti ilmenevää 
muutosta:
- Luomi alkaa kasvaa ja sen jokin 
reuna muuttuu epäsäännölliseksi. 

Vaikka aurinko mukavasti lämmittääkin, on viisaampaa 
olla varjossa.

- Luomi muuttaa väriään (ruskeaan 
luomeen tulee sinistä, mustaa tai 
punaista) 
- Luomi rikkoutuu ja vuotaa verta 
itsestään (ei siis ole repeytynyt tai 
hankaantunut rikki) 
- Luomi kutisee toistuvasti tai siinä 
on kipua tai pistelyä 

Toisaalta on normaalia, että luo-
mien koko, väri ja määrä muuttuvat 
hitaasti vuosien myötä. Mikäli selvät 
muutokset tapahtuvat nopeasti, pa-
rissa viikossa - kuukaudessa, on ne 
aina otettava vakavasti.

Sijaintinsa puolesta repeilevän 
ja rikkoutuvan luomen voi poistaa 
siitä aiheutuvan haitan takia, vaikka 
sen riski muuttua melanoomaksi ei 
olisikaan kasvanut.

Lähteet: 
YTHS, Terveyskirjasto, Duodecim
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Tilaisuudessa oli monipuolista ja 
korkeatasoista musiikkia. Uruista 
vastasi Riikka Viljakainen Pyynikin 
seurakunnasta, ja kuorolaulusta Ka-
marikuoro Cantionale, johtajanaan 
Tuomas Laatu. Orkesterimusiikista 
huolehti Puhallinorkesteri Manset-
ti, jota johti Sauli Saarinen Kaartin 
soittokunnasta.

Arvokas Isänmaan ilta

Viime joulukuussa 
yhdistyksemme jär-
jesti Aleksanterin kir-
kossa Isänmaan illan. 
Vaikka lehden jakelu 
viivästyi ja moni sai 
lehtensä vasta tilai-
suuden jälkeen, oli 
kirkossa silti noin 
250 ihmistä.

Matti Heinivaho esitti yksinlau-
lua ja Risto Hiltunen säesti häntä 
pianolla. Juhlapuheen piti rovasti 
Esa Eerola.

Myös itse veteraanit pääsivät 
yleisön eteen. Antti Punkari esitti 
vakuuttavasti Otto Mannisen kirjoit-
taman Rintamamiehen testamentin,  
ja Risto Kiiskilä vastaili kysymyksiin 
isänmaasta. Risto Kiiskilän parina 

Yllä Matti Heinivaho ja Risto Hil-
tunen.

Kamarikuoro Cantionale johtaja-
naan Tuomas Laatu.

Teksti ja kuvat Johanna Vuori
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samoihin kysymyksiin vastasi lu-
kiolainen Eva Adamson Tampereen 
Yhteiskoulusta.

Aloituspuheen piti yhdistyksemme 
puheenjohtaja Timo Salokannel ja 
loppukiitokset esitti rintamanainen 
Pirkko Koski.

Tilaisuudessa myös kerättiin ko-
lehti, joka tuotti yhdistykselle noin 
1700 euroa. Tästä kiitos kaille ko-
lehtiin osallistuneille! Rahat tullaan 
käyttämään veteraanien kotona asu-
misen helpottamiseen avustuksin.

Kaiken kaikkiaan tunnelma oli 
erittäin lämmin. Jälkeenpäin olemme 
saaneet mukana olleilta kiitosta suo-
raan yhdistykseen sekä seurakunnan 
suuntaan.

Kirkko on  varattu myös tämän 
vuoden tilaisuuteen. Voitte jo laittaa 
kalenteriinne, että Isänmaan iltaa 
vietetään 2.12.2015 kello 18 Alek-
santerin kirkossa.

Puhallinorkesteri Mansettia johti Sauli Saarinen Kaartin soittokunnasta.
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Lions Club Tampere/Pispala päätti 
osallistua leijonien Kiitos veteraanit  
–hankkeeseen järjestämällä vete-
raaneille virkistyspäivän. Päiväretken 
kohteeksi oli sovittu Parolan 
panssarimuseo ja varuskunta.

Linja-autoon mukaan lähti yhdis-
tyksestämme noin 30 sotaveteraania 
ja heidän puolisoitaan sekä lisäk-
si Kangasalta kaksi ja Pälkäneeltä 
kaksi veteraania. Mukana oli myös 
joukko Lions Clubilaisia avustaji-
na. Ryhmän vetäjänä toimi Clubin 
presidentti Matti Paksula.

Retki tehtiin viime marraskuussa.

Kierros varuskunnassa

Heti varuskunnan portilla vastas-
sa oli varuskunnan komendantti, 
yliluutnantti Martti Piekkari. Hän 
toimi oppaana kun bussi kiersi 
varuskunnan alueilla ja veteraanit 
pääsivät tutustumaan uusiin pans-
sariajoneuvoihin. Martti Piekkarilta 
myös kyseltiin paljon tietoja näistä 
mahtavista ajoneuvoista, joista yh-
den päälle pääsi jopa kiipeämään. 
Valitettavasti hallissa, missä nämä 
ajoneuvot olivat, ei kuvaaminen ollut 
sallittua. Koska olimme keskellä 
arkipäivän touhuja, pääsimme myös 
näkemään ja kuulemaan kun yksi 
vaunuista käynnistettiin ja ajettiin 
ulos hallista.

Leijonien kanssa Parolassa

Teksti ja kuvat Johanna Vuori

Väki saapuu varuskunnan ruokailupaikalle. Järjestystä 
vahtii yliluutnantti Martti Piekkari.

Hernesoppa ja pannukakku mais-
tuivat. Kuvassa keskellä vihreässä 
villapaidassa ryhmän vetäjä Matti 
Paksula.

Hernesoppaa lounaaksi

Panssariajoneuvoihin tutustumisen 
jälkeen matka jatkui varuskunnan 
ruokalaan, jossa varuskunta tarjosi 
lounaan kunniakansalaisille. Ja tors-

tain tapaan tarjolla oli hernekeittoa. 
Ja kunniakansalaisista kun oli kyse, 
niin ruoka myös tarjoiltiin pöytiin. 
Hernesoppaa kehuttiin hyvän makui-
seksi ja sen kyytipojiksi oli tarjolla 
sekä sinappia että sipulisilppua. Jot-
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kut veteraanit tosin hämmästelivät 
tuhtia soppaa ja muistelivat millaista 
hernekeitto oli silloin joskus ollut-
kaan… Vatsat saatiin varmasti täy-
teen kun sopan jälkeen saatiin vielä 
kunnon pala pannukakkua ja hilloa.

Munkkikahvit museolla

Lounaan jälkeen matka jatkui pans-
sarimuseoon. Myös siellä ajoneuvot 
herättivät suurta kiinnostusta. Niiden 
suuri määrä myös herätti ihmetystä. 
Panssarimuseon kokoelmat ovatkin 
ainutlaatuiset. Museon kokoelmiin 
kuuluu noin 50 panssariajoneuvoa, 
40 panssarintorjunta-asetta sekä 
panssarijuna. Koska joukossa on 
todellisia harvinaisuuksia, on ulkona 
olevien ajoneuvojen suojelemiseksi 
käynnistetty pelastushanke, jota ra-
hoitetaan keräysvaroin.

Panssarimuseolla myös nautittiin 
kunnon munkkikahvit, jonka jäl-
keen lähdettiin paluumatkalle. Linja-
autossa Olavi Aulamo vielä esitti 
sujuvasti Matti Kuusen kirjoittaman 
Aatami Turpeisen puheenvuoron.

Päivää kehuttiin erittäin onnistu-
neeksi, mielenkiintoiseksi ja sopivan 
mittaiseksi. 

Museolla oli mielenkiintoista nähtävää, mutta myös tungosta.

Munkki ja kahvit museolla 
maistuivat päivän lopuksi.

Eduskuntaan tervettä järkeä,  
käytännön osaamista ja kykyä tehdä  
vaikeita päätöksiä oikeudenmukaisesti

Takuulla terveempi tulevaisuus

www.hannatainio.fi
Maksaja: Hanna Tainio

ISÄNMAALLINEN ILTAPÄIVÄ 
La 14.3. klo 15-17 Tampereen Suomalaisella Klubilla 
Mukana keskustelussa ovat kansanedustaja Sofia Vikmanin 
ammattityöhön eduskunnassa ja puolustusvaliokunnassa 
luottavat kenraalimajuri evp. Kalervo Sipi, lotta Eira Laalahti 
ja kunnallisneuvos, Sofian kampanjapäällikkö Irja Tulonen. 
Tervetuloa!

www.sofiavikman.fiTekoja Suomi tarvitsee.
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Sammonkatu 34, 33540 Tampere
puh. 03 3141 8700

Avoinna ma-pe 9-19,
la 9.30-15

Drive-in-palvelustamme voit ostaa sekä reseptilääkkeet 
että itsehoitotuotteet mukavasti autossa istuen.

Tarjoamme myös lääkkeiden annosjakelupalvelua,
jonka avulla saa turvaa ja säästöä lääkitykseen. 

Palvelemme
ma-pe  8 - 19 
la         9 - 15

Itsenäisyydenkatu 17, 33500 Tampere | 03 - 254 9300

Hoivapalvelu Valkokulta Oy

Hoidamme jokaista asiakastamme niin kuin toivoisim-
me omia vanhempiamme tai lapsiamme  hoidettavan

Hoivapalvelu Valkokulta Oy on pirkanmaalainen 
perheyritys,  joka tarjoaa kiireetöntä apua kaiken-
ikäisille.

Perusajatuksenamme on, että jokaiselle asiakkaalle 
tulee tarjota juuri sellaista palvelua,  jota hän tarvitsee.

Yhteiskunnassamme on totuttu siihen, että tiettyjä 
palveluja on tarjolla ja niistä sitten voi valita itselleen 
sopivimman. Me haluamme lähestyä asiakastamme 
hänen omasta näkökulmastaan ja ensimmäiseksi ky-
syä millaista avun tarvetta hänellä on. Yhdessä sitten 
suunnittelemme siihen elämäntilanteeseen sopivan 
joustavan palvelun. 

Usein hoivatyössä keskitytään vain hoidolliseen 
puoleen, jolloin asiakkaan kohtaaminen ihmisenä 
unohtuu. Me tarjoamme kiireetöntä palvelua, sillä 
haluamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista hy-
vinvointia.

Idean tällaisen palvelun tarjoamiseen sain, kun 
kuuntelin vanhusten ja heidän omaisiensa kertomuksia 
yksinäisyydestä ja turvattomuuden tunteesta. Moni 
asiakas onkin hämmästynyt aluksi, kun esimerkiksi 
kylvetyksen jälkeen hoitajamme ei kiirehdikään seu-
raavaan paikkaan, vaan saattaa vaikkapa kiehauttaa 
kahvit ja istua hetkeksi vaihtamaan kuulumisia.  Kun 
aikaa kylvetykseen on varattu tunti ja se sillä kertaa 
hoituukin 45 minuutissa, ehtii siinä vielä tiskitkin hoi-
telemaan samalla ja roskapussin viemään mennessään.

Uusia työntekijöitä haastatellessani sain kuulla, 
että myös hoitajat kokivat raskaaksi sen, etteivät 
omassa työssään voineet hoitaa asiakkaitaan siten, 
kuin olisivat halunneet. Kiire söi fyysisiä voimavaroja 
ja ennen kaikkea sydäntä. Onkin äärettömän tärkeää, 
että jokainen työntekijämme on mukana kaikessa 
yrityksemme kehittämisessä. Heidän hyvinvointinsa 
myötä asiakkaammekin saavat parempaa palvelua.

Toinen asia,  johon olemme kiinnittäneet huomiota 
on, että hoitaja ei vaihtuisi jatkuvasti. Meidän asiak-
kaallemme valitaan omahoitaja ja hänen parikseen 
1-2 hoitajaa. Asiakkaan kannalta on miellyttävämpää, 
ettei omassa kodissa ravaa kokoajan uusia ihmisiä. 
Toisaalta myös hoitajan on helpompi auttaa, kun 

tuntee asiakkaan tilanteen ja tottumukset.
Toivomme, että asiakkaamme saisivat elää aktiivista 

ja vireää elämää mahdollisimman pitkään. Siksi meiltä 
on mahdollisuus tilata kotiin myös virikkeellistä toi-
mintaa. Hoitajillamme on monenlaisia luovia taitoja, 
joten he voivat tuoda tullessaan vaikkapa taidevälineet 
tai käsityötarvikkeita. Laulu ja soittoseuraakin heistä 
saa ja halutessaan asiakas voi käväistä hoitajan kanssa 
esim. kirjastossa tai kylpylässä. Saattaapa joku vielä kai-
vata pullan tuoksuakin kodissaan, joten pienen taikinan 
pyöräyttäminen vaikka kerran kuussa onnistuu helposti.

Kotihoidon lisäksi olemme kehittäneet taide- ja kult-
tuuripainotteisen päivätoiminnan, joka meidän on tarkoi-
tus käynnistää tämän vuoden aikana. Tällä toiminnalla 
toivomme voivamme mahdollistaa mm. omaishoitajien 
työssäkäynnin. Palvelusetelituottajana voimme jo nyt 
helpottaa omaishoitajien elämää, mutta säännöllisen 
päivätoiminnan avulla kynnys lähteä omaishoitajaksi 
madaltuu. Toivottavasti myös yhteiskunnassamme ym-
märretään tällaisen laitos- ja kotihoidon välimuodon 
tuoma mahdollisuus. 

Riikka Salakari
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VEIJO NIEMI
kansanedustajaehdokas,

ylikonstaapeli,
pääluottamusmies

Tietämystä ja kokemusta
Pirkanmaalta eduskuntaan

Katso ajatuksiani:
www.veijoniemi.fi

veijo.niemi@elisanet.fi
puh. 0400 627264

Tampereen Reserviläiset ry, 1.vpj   Ylivääpeli (res)

Osaamista ja rohkeutta

Leena Rauhala
Veteraanien palvelujen puolesta

www.leenarauhala.fiYhteytesi eduskuntaan

www.satusipila.net

Kristillisdemokraatit

Syddn mukana pädttksenteossa

 

Kotona asumisen tukea  
ikääntyneille ja omaishoitajille 

 
 

 Hoiva- ja kotipalvelua 

 Virkistystoimintaa Teon Tuvalla 

 Kuntosali 
 

Kysy lisää palveluista, soita tai poikkea,  
tavoitatte meidät arkisin 

  050 358 0072 
 

Amurin Teon Tupa ry,  
Satakunnankatu 38, 33210 Tampere 

www.teory.fi 
teory@teory.fi 

Ensi vaiheessa on yhdistyksel-
le varattu 30 lippua. Hinta on 
40 euroa sisältäen laivamatkan 
ja teatterin sisäänpääsymaksun. 
Liput saadaan toimistolle touko-
kuun alussa. Näytös on torstaina 
2.7.2015 klo 15.00. Virkistävää 
kesäteatterimatkaa toivottaa
                           Liikuntajaosto 

Lähde 
kesäteatteriin!

Liikuntajaosto järjestää jälleen 
matkan kesäteatteriin Viikinsaa-
reen. Musiikkikomedian nimenä 
on tänä kesänä ”Pikku neiti por-
voolainen”, joka perustuu entisen 
Miss Suomen Virpi Miettisen elä-
mään. Mukana esiintymässä ovat 
viime kesältä tutut Hannele Lauri 
ja Mikko Rasila.
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Juhlaan oli ilmoittautunut hieman 
yli sata henkilöä, mutta perinteisesti 
noin 20 % ilmoittautuneista jää tu-
lematta, joten odotukset olivat 80 
hengessä. Mukaan tuli kuitenkin 
105 yhdistyksemme jäsentä! Lisäksi 
Mieskuoro Laulajat oli lupautunut 
mukaan esiintymään ”jollakin ko-
koonpanolla”, ja paikalle tulikin 30 
henkinen mieskuoro! Salissa oli siis 
135 ihmistä puurojuhlaa viettämässä.

Tilaisuus oli kaikin puolin komea 
ja onnistunut. Mieskuoro lauloi tie-
tysti upeasti, yhdistyksen Peliman-
niorkesti soitti hyvin ja yleisökin 
sai laulaa joululauluja. Veteraanien 
tilaisuuteen sopivaa tunnetta mu-
kaan toi Olavi Aulamo kun hän esitti 
Matti Kuusen kirjoittaman Aatami 
Turpeisen puheenvuoron.

Puurojuhla sai huikean suosion

Joulukuussa vietettiin perinteisesti yhdistyksen jäsenten 
puurojuhlaa. Puurojuhla saikin nyt huikean suosion, sillä 
paikkana oli juhlava ja kaunis Hotelli Ilveksen Ballroom-
Sali.

Näin iloisena Heikki Lehtonen soitti flyygeliä yhtenä Peli-
manniorkesterin jäsenenä.

Johanna Vuori



Tampereen sotaveteraani 1/2015

23

Hotelli Ilveksen henkilökunta läh-
ti mukaan talkoisiin, ja he hoitivat 
kaiken tarjoilupuolen. Puurolautasia 
juoksuttamassa oli niin henkilöstö-
päällikkö, siivouspäällikkö, turval-
lisuuspäällikkö kuin muutkin joh-
tajat. Ja puuron jakelu kävi todella 
ripeästi! kaikki oli hyvin suunniteltu 
ja organisoitu. Yllätyssuuresta osan-
ottajajoukosta huolimatta puuroa 
riitti kaikille ja santsiannoksenkin sai 
halutessaan. Puuroa myös kehuttiin 
hyväksi ja se olikin aitoa, pitkään 
kypsyteltyä puuroa.

Puuron jälkeen vielä kaikki saivat 
kahvia ja joulutortun. Yhdistyksem-
me henkilökunta jakoi kaikille pienet 
pussukat konvehteja.

Tunnelma oli iloinen ja kovasti 
sateli kehuja niin ohjelmasta kuin 
järjestelyistäkin. Hotelli Ilveksel-
le suuri kiitos juhlan tarjoamisesta 
yhdistyksellemme ja kiitos myös 
ahkerille tontuille, jotka niin hyvin 
huolehtivat kaikista!

Ja ovella kotiin lähtiessään 
osanottajat saivat vielä käteensä 
kahvipaketin. Kahvin lahjoitti 
Pirkanmaan Osuuskauppa.

Hotellipäällikkö Kati Vihma tarjoilee puuroa Kairesalon Taunolle.

Tyytyväisiä puuronsyöjiä.
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Maaliskuu
Naisten kahvihetki -kerhon kokoontuminen toimistolla ma 2.3. klo 13.00
Bingo! Ti 3.3. klo 11 pelataan toimistolla bingoa, kuponki 2 €, kahvitarjoilu 
+ palkintoja.
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 17.3. klo 13 alk. Jumpauttaja Anja 
Lehto-oksa teettää tuolivenytystä! Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa! 
Yhdistyksen vuosikokous Näsin salissa keskiviikkona 18.3. klo 13.00. Ge-
rontologian professori Antti Hervonen puhuu klo 12 aiheesta ”Terveyttä ja 
pitkää ikää”. Kahvitarjoilu 12.30 alkaen.
Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille ti  
31.3.klo 10-13.
Samana päivänä klo 12 alkaen Raimo Nuutisen vetämä tarinapiiri. 

Huhtikuu
Naisten kahvihetki -kerhon kokoontuminen toimistolla ma 13.4. klo 13.00
Bingo! Ti 7.4. klo 11 pelataan toimistolla bingoa, kuponki 2 €, kahvitarjoilu + palkintoja.
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 21.4. klo 13 alk. Perushoitaja Anja Ahonen tekee verenpaineen ja veren-
sokerin mittauksia. Kaikki yhdistyksen naiset sekä rintamanaiset tervetuloa! 
Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille ti  21.4. klo 10-13.
Samana päivänä klo 12 alkaen Raimo Nuutisen vetämä tarinapiiri. Tervetuloa tarinoimaan!
Kansallisen veteraanipäivän juhla lauantaina 25.4. klo 18 Sampolassa. 
Kansallisen veteraanipäivän konsertti ja kahvitarjoilu Pakkahuoneella ma 27.4. klo 15. Rovasti Esa Eerola 
lähettää juhlasta seppelpartiot kaikille sankarihautausmaille.

Toukokuu
Naisten kahvihetki -kerhon kokoontuminen toimistolla ma 4.5. klo 13.00
Bingo! Ti 5.5. klo 11 pelataan toimistolla bingoa, kuponki 2 €, kahvitarjoilu + palkintoja.
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 12.5. klo 13 alk. Kaikki yhdistyksen naiset sekä rintamanaiset tervetuloa! 
Risteily keväiseen Tallinnaan 18.-19.5. Oma bussi mukana koko matkan ajan. Tarkemmat tiedot matkaesitteessä.
Kevätretki Murikan opistolle la 23.5. Hinta 25 €. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 8.5.

Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille ti  26.5. klo 10-13.
Samana päivänä klo 12 alkaen Raimo Nuutisen vetämä tarinapiiri. Tervetuloa tarinoimaan!

Kevätkauden 2015 tapahtumiaKevätkauden 2015 tapahtumia

Tanssin hurmaa

ARTO
Pirttilahti
Oma edustajasi.

Eduskuntavaalit
2015

www.artopirttilahti.fi

Ilmoituksen maksaja: Arto Pirttilahti

Keskusta
Pirkanmaa

Lapsen näköinen

Hyvin lapsen näköinen poika tuli 
tansseissa hakemaan tyttöä tanssi-
maan.  Tyttö ei lähtenyt vaan sanoi: 
- En mää nyt sentään lapsen kanssa 
lähde tanssiin.
- Jaa, en mää tiennytkään, että neiti 
on siinä tilassa.

Pohjan poika

Pohjan poika tuli Tampereelle tans-
simaan. Hän tanssi huonosti ja astui 
daamin varpaille, mutta päätti pelas-
taa tilanteen puhumalla.
- Olen mä karhunkin tappanut.
- Jaa potkimallako? kysyi tyttö.
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Pirkanmaan Veteraanikonsertti Tampereella, 
Sampolan juhlasalissa la 25.4.-15 klo 18.00.
Suomi on hyvä maa konsertti on kiitollinen kumarrus sotiemme veteraaneille meiltä 
jälkipolvilta.

Toisen maailmansodan päättymisestä on 70 vuotta ja niin Suomestakin loppui sotatoimet monen raskaan 
vuoden jälkeen keväällä 1945. Vaikka aikaa on kulunut paljon niin nämä asiat eivät ole unohtuneet, niitä on 
syytäkin muistella ja muistuttaa jälkipolvia näistä suomalaisia koetelleista ajoista.

Näitä kokemuksia on meidän nuorempien vaikea ymmärtää, mutta varmasti suuri yksimielisyys, sekä 
ymmärrys vallitsee siitä, että sen ajan eläneet ihmiset ovat joutuneet kokemaan uskomattoman vaikeita 
aikoja. Kotirintamalla tehtiin varmasti parhaansa, että elämä jatkuisi ja huolto toimisi myös rintamalle päin.

Konserttimme ei ole pelkästtään lauluja toisensa perään, vaan siinä käsitellään sota-ajan tunteita, kaipausta, 
iloa, surua ja huumoria hieman myös viihteellisellä otteella.

Jalkaväenkenraali ja Mannerheim-ristin ritari nro 162 Adolf Ehrnrootista tuli viimeisinä vuosikymmeni-
nään sotaveteraanien näkyvä kärkihahmo ja puolestapuhuja. Siksipä sopii hyvin, että konsertin nimi tulee 
Adolf Ehrnrootin puheesta, joka on sävelletty lauluksi, Suomi on hyvä maa. Sen on säveltänyt ja sovittanut 
Urpo Jokinen.

Urpo Jokinen (s. 1920) oli säveltäjä ja sovittaja, mutta ennen kaikkea musiikkikasvattaja. Hän osallistui 
jatkosodan aikana peräti 48 partioretkeen Kiestingin suunnalla. Upseerikurssin käytyään hänet komennettiin 
takaisin rintamalle ja vetäytymisvaiheessa Jokinen toimi tulenjohtajana, sekä myöhemmin jopa patteriston 
huoltopäällikkönä. Konsertissa laulun ”Suomi on hyvä maa” esittää Lauluyhtye Humaus.

Konsetissa esiintyvät elokuva-, ja teatterinäyttelijä Ahti Jokinen, tangokuningatar
Kaija Pohjola, Pertti Västilä, Timo Kauppinen ja Martti Kuurila. Mukana on myös Seniorilaulun SM-kilpai-
lujen mestarit vuodelta 2011: Trio AmA ja samaisen kilpailun mestarit vuodelta 2014: Lauluyhtye Humaus.
Säestäjänä on Juhlaorkesteri: Jussi Tamminen flyygeli, Lauri Sahra digihanuri, Mikko Kriikku rummut ja 
Pertti Västilä kitara.
Musiikin ohjaus: Jussi Tamminen
Käsikirjoitus: Martti Kuurila

Konsertissa on välirauha (väliaika), kokonaiskesto noin 2 tuntia. Tapahtuman tuotosta keräämme varoja 
veteraanityön hyväksi.
Liput 25 €/kpl, myynnissä myös veteraanitoimistossa.

 

Harri Vuorenpää 

Suomalaisten asialla! 

 

Ehdolla eduskuntaan! 

www.harrivuorenpaa.fi  

Mainoksen maksaja: Harri Vuorenpää 

”Itsenäisyytemme rakentuu 

perinteisille kansallisille 

arvoillemme.”

Kansanedustaja Kimmo Sasi:

“Työssäni Tampereen apulaispormestarina olen 
huolehtinut siitä, että sotaveteraaneille tarkoitettu 
valtiokonttorin raha on mennyt perille. Aikaisem-
min Tampereella vain 35 % rahasta saatiin jaettua. 
Nyt luku on 90 %.”

Veteraaneille se, mikä 
veteraaneille kuuluu

Mikko Aaltonen
Eduskuntavaaliehdokas
Pirkanmaan vaalipiiri
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Hinnat:
Meno-paluu 2 hengen B-hytissä 
veteraani, puoliso tai leski 60 €, muut 80 €

Meno-paluu 2 hengen A-hytissä (ikkunallinen)
veteraani, puoliso tai leski 70 €, muut 90 €

Ilmoittautumiset ja maksut toimistolle VIIMEISTÄÄN pe 17.4.

Ohjelma

Maanantai 18.5.
14.30 Lähtö Tokeen Liikenteen tilausajobussilla. Jaloittelutauko matkalla, mikäli aikataulu sallii.
17.30 Saavumme Länsisatamaan. Jaamme maihinnousukortit sekä ateriakupongit. 
- Siirtyminen laivaan ja majoittuminen hytteihin.
18.30 Baltic Queen lähtee Helsingin Länsisatamasta
19.00 Tervetulotilaisuus kokoustiloissa kannella 5. (Tarjolla suolaista ja makeaa).
Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin sosiaalineuvoja Anna-Liisa Tapio puhuu ajankohtaisista etuuksista

                                       Ilta ja yö laivalla.
Tiistai19.5. 
08.00 Maihinmeno Tallinnaan. Kiertoajelu Tallinnassa, oma bussi mukana. Mahdollisuus ostoksiin.
(Voimme käydä esim. Rocca al Maren alueella joko Viron suurimmassa kauppakeskuksessa, ulkoilmamuseossa 
tai eläintarhassa.)
11.30 Paluu laivalle.
12.30 Baltic Queen lähtee Tallinnasta. Heti aluksi Buffetlounas Buffet Tallink ravintolassa kannella 7.
16.00 Laiva saapuu Helsinkiin.
19.00 Paluu Tampereelle.

LÄHDE MUKAAN
KEVÄISEEN 
TALLINNAAN!

Tallinnan risteily 18.-19.5.2015 
Laivana baltic queen

Apulaispormestari, FM
Maakuntavaltuuston pj
pekka.salmi@tampere.� 
pekkasalmi.� 

Edus-
kunta-
vaalit 
2015

Sanansa mittainenSanansa mittainen

PEKKA
SALMIMa
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Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS
pidetään keskiviikkona 18.3.2015 kello 13 alkaen

seurakuntien talon Näsin salissa (2.krs)
osoitteessa Näsilinnankatu 26.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8. kohdassa mainitut asiat.
Ansiomerkkien jako ennen kokousta. 

Ennen kokousta klo 12 alkaen
gerontologian professori Antti Hervonen 
puhuu aiheesta ”Terveyttä ja pitkää ikää”. 

Kahvitarjoilu 12.30 alkaen.
Tervetuloa!

Kevätretki Teiskon Murikkaopistolle la 23.5.2015
Bussin lähtöajat ja –paikat:
Keskustorin vanha kirkko klo 9.00
Sampolan pysäkki klo 9.15 
Hervannan vapaa-aikakeskus klo 9.30

Ohjelmassa Raimon luontopolku, kenttäpelejä ja 
lenkkeilyä/sauvakävelyä (omat sauvat mukaan).

Lounas seisovasta pöydästä noin klo 13.30
Bussi lähtee takaisin Tampereelle klo 14.30

RETKEN HINTA 25 €

ILMOITTAUTUMISET JA MAKSUT TOIMISTOON VIIMEISTÄÄN  8.5.2015

Tuki-  ja virkistysleiri sotaveteraanileskimiehille

Ajankohta: 26.-29.3.2015
Paikka: Siikaniemen kurssikeskus, Siikaniementie 210, 
16730 Kutajärvi (Hollolassa)

Kustannuksista vastaa Sotaveteraaniliiton tuki- ja perinnesäätiö yhdessä 
seurakuntien kanssa, osallistuvalle veteraanille leiri on maksuton. 
Matkat maksaa osallistuja itse.
Ohjelmassa on mm. keskustelua, hiljentymistä, ulkoilua, saunomista ja 
yhteislaulua. Leiriympäristö edellyttää omatoimisuutta liikkumisessa, 
henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja lääkityksessä. 
Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa:
- Joutjärven srk:n diakonissa Liisa Malin 044 7191 449
- Salpausselän srk:n diakonissa Helena Tiensuu 044 7191 474

Hakemuksia saa Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen toimis-
tosta. Hakemus lähetettävä 6.3. mennessä!

Lomat 
veteraanien 
puolisoille  ja 
leskille
Maksuttomia virkistys-
leirejä (4-5 pv) järjes-
tetään mm. Porissa, 
Joensuuss, Mikkelissä, 
Jyväskylässä, Haminassa 
ja Seinäjoella.

Lisätietoja ja hakeminen 
oman yhdistyksen kautta 
viimeistään 30.3.
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TOIMINTAA KEVÄTKAUDELLA 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 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*

YHDISTYKSEMME HARRASTUSRYHMÄT

UINNIT: Ilmainen sisäänpääsy veteraanitunnuksella kau-
pungin kaikkiin uimahalleihin. Ota jäsenkortti tai kuvallinen 
KELA-kortti todisteeksi mukaan!

VESIVOIMISTELU: Vesivoimisteluun osallistuminen edellyt-
tää, että osallistujat ilmoittautuvat hallilla jokaisen vuoron 
alussa kirjaajalle.

* LiPa = Tampereen Liikuntapalvelut 
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FYSIOTERAPEUTTISIA HOITOPAIKKOJA
Aktivo, Fysioterapia ja hieronta Aleksis Kiven katu 30 D (03) 212 2998

* * *
Fysikaalinen hoitolaitos Ai-Ai Näsilinnankatu 22 A, 4.krs (03) 214 5288

* * *
Fysikaalinen hoitolaitos Fysioavain Näsilinnankatu 46 (03) 212 1500

* * *
Fysikaalinen hoitolaitos Medisport Oy Keskisenkatu 5 (03) 3143 8100

* * *
Fysikaalinen hoitolaitos Medisport Oy Pispalan valtatie 2 (03) 3142 0100

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

* * *
Fysioterapeutti Pirjo Malinen Peurankallionkatu 10 040 773 7087

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

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

* * *
Premius kuntoutus- ja koulutusklinikka Oy, Tampellan Esplanadi 2 010 292 8570
www.premius.fi	 Pikonlinnantie	240	 010	292	8571

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

* * *
Tammelan Fysikaalinen hoitolaitos Mäkinen ky, Tammelan Puistokatu 17 (03) 255 7394
keijo.makinen@gmail.com	 www.tammelanfysikaalinenhoitolaitos.fi

* * *
Tammenlehväkeskus Oy Kenttäkatu 17 044 775 8008

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

* * *
Tammerkosken Fysioterapia Hämeenkatu 13 B, 5. krs 0400 755 567

* * *
Tampereen Kuntouttamislaitos Oy Kyttälänkatu 5 (03) 3142 5800
www.tampereenkuntouttamislaitos.fi

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

* * *

HIEROJIA
Kuntohoitaja Satu Juortamo Itsenäisyydenkatu 11, 2. krs 040 548 7027

* * *
Tmi Paula Emilia, Seniorihierontaa kotikäynteinä 
(Tampere, Pirkkala, Nokia)  040 443 7900
Kotikäynteinä vyöhyketerapeuttista hierontaa lämpimän öljyn kera

* * *
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JALKAHOITOPAIKKOJA

KAMPAAMOPALVELUJA
Härmälän Parturi Matinkatu 1 (03) 265 5291

* * *
Parturi-Kampaamo Haircity Kalevan Puistotie 15 040 415 7939
Myös Kotikäyntejä !

* * *

Jalkahoitaja Satu Hakala Takahuhdintie 60 050 552 4587
* * *

Jalkahoitaja Sirpa Sällilä Kotikäyntejä 040 758 5660
* * *

Jalkahoitola Elämänkaari & Helpompi Arki, Kotikäyntejä 046 666 6818
Ammattitaitoista	ja	turvallista	osaamista	 www.hoitola-arki.fi

* * *
Jalkahoitola Fiinit Varpaat Lindforsinkatu 4 040 565 5280

* * *
Jalkahoitola Iibis Kortelahdenkatu 7 050 326 5800

* * *
Jalkahoitola Katja Krigsman Hämeenkatu 13 bA, 5. krs 0400 835 810

* * *
Jalkahoitola Kirsti Ristola Isolammenkatu 2 040 831 4771

* * *
Jalkahoitola Marjatta Saari, www.jalkahoitola.info, Hämeenkatu 3 A 4 040 515 2773

* * *
Jalkahoitola Tuija Saarela Hämeenkatu 13 B, 3. krs 0400 973 111
Valviraan merkitty jalkojenhoitaja

* * *
Jalkaterapiapalvelut Pia Kallio Itsenäisyydenkatu 2 0400 250 354
Käynti Pakkahuoneen aukiolta

* * *
Jalkojenhoitaja/kosmetologi Iina-Maria Suhonen, Hallituskatu 25 050 383 9140
Myös kotikäynnit

* * *
Jalkojenhoitaja Tarja Huumonen Kourutaltankatu 2 A 040 571 2913
Pappilanpuiston palvelukeskus Myös kotikäynnit !

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

* * *
Kauneus- ja jalkahoitola Bella Donna Sammonkatu 39 (03) 255 7335
Myös kotikäynnit ! Palvelua jo vuodesta 1987

* * *
Kauneus- ja jalkahoitola Sari Jaakola Itsenäisyydenkatu 19 (03) 223 7213, 0400 839 048

* * *
Riitan Jalkahoitola Nro 1 Ilmarinkatu 30 040 539 6008
Helppokulkuisesti Ilmarintorin kivijalassa Myös kotikäynnit www.riitanjalkahoitola.com

* * *
Tammenlehväkeskus Oy Kenttäkatu 17 044 775 8008

* * *
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Taidox Oy – Puhtaasti paikallista siivouspalvelua  0400 623 369
* * *

Tampereen Alina hoivatiimi / Ulvihoiva Oy  044 455 6400
* * *

KOTIPALVELUJA
Seleo,	Parempaa	kotipalvelua	 www.seleo.fi	 050	590	1324

* * *
Tampereen Alina hoivatiimi / Ulvihoiva  044 455 6400

* * *

REMONTTIPALVELUJA

SIIVOUSPALVELUJA

JVA-Palvelut, Remontit lattiasta kattoon  045 325 5308
jorma.vilamaa@jva-palvelut.fi

* * *
Remonttipalvelu Kujala Pentti,    www.remonttipalvelukujala.com 0400 889 349

* * *

Fysioterapiapalvelut
ammattitaitoisesti

ja yksilöllisesti

TAMPERE
Tullintori
Kauppa-
aukio
Hakametsä
Hervanta
Lielahti
Tesoma

NOKIA

LEMPÄÄLÄ

VALKEA-
KOSKIkuntofysio.net

Kotikäynnit

Fysioterapeutti

KIRSTI JÄNNES
Erityisala geriatrinen ja  
muistisairaiden kuntoutus

puh.  0400-858714PIRKKA-HOITO OY

Kauneus & Jalkahoitola

MERJA VESTERBACKA
Dipl. kosmetologi

Sotkankatu 16 
33230 Tampere

041 524 0625

Stella Kotipalvelut Oy | Hämeenkatu 5 A, 33100 Tampere | www.stella.fi

Kotihoito
050 468 8115

Kotisiivous
020 768 9760

Turvapuhelin
010 4088 117

Kotisiivouksen lisäksi tarjoamme 
kotihoito- ja turvapuhelinpalveluamme 
kotona asuville senioreille, myös 
arvonlisäverottomasti. Kysy lisää!

Hoidamme ihmisen+kodin.
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