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Pääkirjoitus

Raimo Nuutinen
puheenjohtaja

Sukujuureni juontuvat Pohjois-Karjalaan, tarkemmin Liperin pitäjän Mattisenlahden kylään. Sieltä perheem-
me muutti Joensuun liepeille. Koulunkäyntini aloitin juuri talvisodan alkamisvuonna. Sodan alettua koulum-
me suljettiin, ja meidät evakuoitiin kodistamme maaseudulle. Välirauhan solmimisen jälkeen koulun ovet 
avautuivat ja normaali koulunkäynti saattoi jatkua. Jatkosodan aikanakin olimme lyhyen aikaa evakuoituina 
kodistamme. 
Sodan päätyttyä aloitin oppikoulun Joensuun lyseossa, joka oli juuri vapautunut sotilassairaalakäytöstä. 

Tämä kunniakas opinahjo täyttää ensi syksynä 150 vuotta ja on maan toiseksi vanhin oppikoulu. Kouluaika-
na olin miltei kaikki kesä- ja  joululomani erilaisissa työtehtävissä paikallisessa sanomalehti Karjalaisessa.
Varusmiespalvelukseni suoritin 6. Prikaatissa Mikkelissä, jonka jälkeen palvelin kevättalven 1955 väliai-

kaisena vänrikkinä Jääkäripataljoona 5:ssä Kontiorannassa. Kesällä alkoi Kadettikoulun 41. kurssi, jonka 
oppilaana olin kahden vuoden ajan. Upseerin tehtävissä aloitin Santahaminassa, josta Helsingin ilmatorjun-
tarykmentti siirtyi Tuusulan kunnan Hyrylän kylään. Sieltä minut komennettiin 1960 upseeriksi 4.Erilliseen 
Ilmatorjuntapatteristoon Kangasalan Vatialaan, jossa sain palvella eri tehtävissä 16 vuoden ajan. 
Väliin mahtui useita pakollisia ja vapaaehtoiskursseja omalta alalta. 
Seuraava palveluspaikkani, johon halukkuuttani ensimmäisen kerran sotilasurani aikana kysyttiin, oli Poh-

jois-Pohjanmaalla Raahen sotilaspiirin esikunnassa toimistopäällikkönä. 
Vuonna 1973 olin suorittanut YK:n sotilastarkkailijakurssin Niinisalossa. Sen seurauksena minut määrättiin 

sotilastarkkailijan tehtäviin aluksi Libanoniin ja sitten Israeliin. Perheeni oli mukana tällä mielenkiintoisella 
ja avartavalla komennuksella 1975-76. 
Palattuamme takaisin Suomeen palveluspaikakseni osoitettiin Tampereen Itäisen Sotilaspiirin esikunta, 

josta edelleen Tampereen Ilmatorjuntapatteristoon. Noin kolmen vuoden kuluttua ympyrä palveluspaikkojen 
osalta tavallaan sulkeutui, kun sain siirron Helsingin ilmatorjuntarykmenttiin Hyrylään. 
Vuonna 1979 olin mukana ohjuskoulutuskomennuksella Ukrainan Odessassa ulkomaisille tarkoitetussa 

koulutuskeskuksessa. 
Erilaisissa luottamustehtävissä olen saanut palvella Lions- ja Gideon-järjestöissä, kirkkovaltuustossa ja 

alueneuvostossa ja kuorojen hallituksissa. Harrastukseni ovat liittyneet tavalla tai toisella liikuntaan, joka 
edelleenkin on tärkeällä sijalla elämässäni. Useissa kuoroissa Joensuun lyseon teinikuorosta alkaen olen 
saanut laulaa vuosikymmeniä. Lukeminen, kielten opiskelu, matkailu ja mökkeily ovat myös vahvasti kuvas-
sa mukana. Asumme vaimoni Annelin kanssa kahdestaan Pyynikillä. Tyttäremme ja poikamme ovat löytä-
neet kotipaikkansa pääkaupunkiseudulta. Heillä kummallakin on kaksi lasta. 
Palvelusvuosieni ollessa täyttymässä 1981 sain kutsun toiminnanjohtajan tehtäviin Tampereen Sotave-

teraanien Huoltoyhdistyksessä. Tästä alkoi 13 vuotta kestänyt mielenkiintoinen ja työntäyteinen kausi 
elämästäni veteraanien parissa. Tuo ajanjakso oli monella tavalla vilkasta toiminnan vaihetta. Yhdistyksen 
jäsenmäärä nousi huimaa vauhtia tavoittaen 5000 henkilön rajan. Erilaisia toimintamuotoja kehiteltiin koko 
ajan lisää, ja osallistujia niihin riitti. Monenlaisen aineellisen ja henkisen avun tarvitsijoita oli todella run-
saasti. Heitä pystyimme, kiitos Huolto- ja Tukisäätiön tuen, varsin hyvin auttamaan. Vuodesta 1994 lähtien 
olen toiminut erilaisissa luottamustehtävissä yhdistyksessä, lähinnä hallituksen jäsenenä. Toivon nyt yhdis-
tyksen puheenjohtajana voivani vastata eteen tuleviin haasteisiin mahdollisimman hyvin.  

Pyydän  esittäytyä…
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JÄSENEDUT 2015
Sotaveteraanijäsenille on omat etunsa ja puoliso- ja leskijäsenillä omansa.

SOTAVETERAANIJÄSENEN EDUT

Sotaveteraanijäsen on henkilö, jolle on myönnetty jokin ns. rintamaveteraanien tunnuksista.

1. HIERONTA

Toimintavuoden aikana veteraanijäsenelle korvataan hieronnasta tai fysioterapeuttisesta hoidosta MAKSETTUA 
LASKUA VASTAAN enintään 100 €. Suositeltavaa on että mahdollinen Kela-korvaus on haettu. Hoitolaitoksen 
tai hierojan antama maksukuitti tai Kelan päätös korvauksesta vaaditaan.

2. JALKOJEN PERUSHOITO

Toimintavuoden aikaisista jalkojen perushoitolaskuista korvaus yhteensä enintään 100 € maksettua laskua vastaan. 
Kuitista on ilmettävä jalkahoidon saaja ja hoidon antaneen yrityksen Y-tunnus, päiväys sekä maksumerkintä.

3. SIIVOUSAVUSTUS OMAN ASUNNON SIIVOUKSEEN TAI PYYKKIHUOLTO

Toimintavuoden aikaisista siivouslaskuista TAI pyykin pesettämisen kuluista korvaus on yhteensä enintään 100 €. 
Laskusta on ilmettävä henkilö, jonka asunto on siivottu tai pyykki pesty sekä laskuttavan yrityksen Y-tunnus. 
(Yksityishenkilöiden suorittamia siivousapuja ei korvata verotuksellisista syistä.)

Samassa asunnossa asuvista aviopuolisoista edun voi käyttää vain toinen, vaikka molemmat olisivat sotavete-
raanijäseniä. 

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

4. PSA –TUTKIMUS

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

AVIOPUOLISON JA LESKEN JÄSENETU

Koskee henkilöä, joka on, tai on ollut,  avioliitossa yhdistyksen jäsenenä olevan sotaveteraanin kanssa ja että 
henkilö on myös itse yhdistyksen jäsen. 

JALKOJEN PERUSHOITO

Toimintavuoden aikaisista jalkojen perushoitolaskuista korvaus yhteensä enintään 100 € maksettua laskua vastaan. 
Kuitista on ilmettävä jalkahoidon saaja ja hoidon antaneen yrityksen Y-tunnus.
(Leski voi halutessaan käyttää jalkahoitoedun vaihtoehtoisesti siivoukseen.)

Edut koskevat vain henkilöitä, jotka ovat 
Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n jäseniä.
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Tämä vuosi on nimetty veteraaniyh-
distyksissä kannattajajäsenten han-
kintavuodeksi. Joku kysyy, mitä se 
tarkoittaa. Se tarkoittaa nuorempien 
henkilöiden hankkimista aktiivisiksi 
toimijoiksi. Heitä tarvittaisiin ko-
tona asuvien veteraanien ja heidän 
puolisoidensa ja leskiensä auttami-
seen ja myöhemmin perustettavien 
perinneyhdistysten jäseniksi.

Kun ottaa huomioon, että veteraa-
ni-ikäluokkaan kuuluvat ovat pian 
kaikki yli 90-vuotiaita, on selvää 
että he tarvitsevat kaikenlaista apua 
kotona selviytyäkseen. Apua tar-
vitaan sairauden tai heikentyneen 
liikuntakyvyn takia, avuksi erilaisten 
etuuksien hakemiseen, yksinäisten 
kuuntelijoiksi, seurustelijoiksi yms. 
Uusiksi jäseniksi toivotaan isänmaan 
itsenäisyyden säilyttäjien työtä ja 
uhrauksia ja itsenäisyytemme säilyt-
tämistä arvostavia henkilöitä.

Koko toiminta perustuisi vapaa-
ehtoisuuteen ja keskinäisiin sopi-
muksiin ja yhteistyöhön kunnan 
sosiaali- ja terveysviranomaisten 
sekä muiden vastaavia palveluja tuot-
tavien tahojen kanssa. He voisivat 
olla myös eläkkeellejääviä, sosiaa-
lialan ammattilaisia, jotka haluavat 
mielekästä tekemistä eläkevuosiksi. 
Pienestä tuntipalkasta ja kulukorva-
uksista voisi sopia tapauskohtaisesti. 
Itse toimintaa voidaan kehittää ko-
kemusten karttuessa.

Veteraanien avustamisessa voisi 
toimia myös työttömäksi jääneitä, 
joita voidaan palkata TE-keskusten 

tuella määräaikaisiksi. Yhdistys voisi 
myös toimia yhteistyössä sosiaali- 
ja terveysalan oppilaitosten kanssa 
tarjoten harjoittelupaikkoja opiskeli-
joille. Ilman vanhustyön kokemusta 
oleville voitaisiin järjestää tarvitta-
vaa ohjausta ja kurssitusta.

Suomen veteraaniliittojen  ja –
yhdistysten ja kuntien kesken on 
jo aloitettu veteraanien elinolojen 
kartoitus heidän auttamisekseen. 
Siihen tarvitaan myös sekä aputyö-
voimaa että rahaa. Siitä on saatu jo 
hyviä kokemuksia Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) 
toiminnasta. Toivotaan tulosta ja 
menestystä tavoitteessa.

Ajatus ei ole mikään uusi. Jo 
1990-luvulla Etelä-Suomen läänin-
hallitus lähetti kunnille kehotuksen 
aloittaa alueellaan sotaveteraanien 
elinolojen kartoituksen. Asia on tul-
lut tänään akuutiksi jäljellä olevan 
veteraani-ikäluokan auttamiseksi 
kun laitoshoitoa pyritään vähentä-
mään. Kuntien ja veteraaniyhdis-
tysten koko vaihtelee muutamasta 
tunnuksen omaavasta veteraanista 
lähes tuhanteen. Se aiheuttaa omat 
haasteensa.

Olen itse liittynyt jäseneksi yli 
30 vuotta sitten. Halusin mielekästä 
tekemistä ja harrastuksia eläkevuo-
siksi. 

Olen viihtynyt hyvin samanhen-
kisten parissa ja saanut sisältöä elä-
määni auttamalla heikompiosaisia 
veteraaneja ja tuntenut olevani osal-

tani hyödyksi veteraanitoiminnassa. 
Samalla olen voinut harrastaa kai-
paamaani liikuntaa kunnon ylläpi-
tämiseksi. 

Liikuntajaosto jatkaa edelleen toi-
mintaansa. Voimistelu-, kuntosali-, 
tuolijumppa-, boccia- ja kävely-
ryhmät kaipaavat lisää osallistujia. 
Niihin kaivataan myös kannattaja-
jäseniä, ettei ryhmiä tarvitsisi lopet-
taa osanottajien vähyyden vuoksi. 
Tervetuloa mukaan – kukin oman 
kuntonsa mukaan!

Toivon asioiden kehittyvän jäljellä 
olevien veteraanien kohdalla toivot-
tuun suuntaan. Jatketaan omalta koh-
daltamme ponnisteluja parempaan 
kotona pärjäämiseen.

Valtionkonttorilta kunnille osoit-
tamia kotiin vietäviä avustusmää-
rärahoja toivoisin voitavan käyttää 
kaikkeen kotona tarvittavaan apuun 
ja kuntoutukseen tarveharkintaises-
ti, eikä vain nimeltä mainittuihin 
kohteisiin.

Vielä yksi tulevaisuudessa var-
teenotettava seikka. Jo nyt alkaa eri 
tilaisuuksissa olla enemmän naisia 
kuin miehiä. Puolisoiden ja leskien 
osuus apua tarvitsevista koko ajan 
kasvaa. Tämä on otettava huomioon 
tulevaa toimintaa kehitettäessä.

Näissä ajatuksissa toivotan kaikille 
lukijoille oikein virkistävää kesää 
ja terveyttä!

Ajatuksia avustajatoiminnan 
kehittämiseksi

Timo Salokannel
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Maaliskuussa pidetyssä vuosikoko-
uksessa valittiin uudeksi puheen-
johtajaksi Raimo Nuutinen. Timo 
Salokannel halusi jo vetäytyä yh-
distyksen vetovastuusta koska tuli 
valituksi Suomen Sotaveteraaniliiton 
varapuheenjohtajaksi.

Myös hallituksessa tapahtui vaih-
doksia ja uudet hallituksen jäsenet 
ovat: Tauno Kairesalo, Risto Kiis-
kilä, Pirkko Koski, Simo Helminen, 
Pekka Hurme, Olli Lehtimäki, Aimo 
Reinikainen ja Timo Salokannel.

Hallituksen järjestäytymiskoko-
uksessa 1. varapuheenjohtajaksi 
valittiin Timo Salokannel ja 2. va-
rapuheenjohtajaksi Pekka Hurme.

Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Tuomo Koiranen ja sihteerinä Anna-
Liisa Tapio.

Vuosikokouksessa tapahtunutta:

Yhdistyksemme puheenjohtaja 
vaihtui

Uuden hallituksen jäsenet: taka-
rivi vasemmalta Raimo Nuutinen, 
Pekka Hurme, Tauno Kairesalo, 
Olli Lehtimäki (uusi), Simo Hel-
minen ja Aimo Reinikainen (uusi). 
Eturivissä oikealta Pirkko Koski 
(uusi), yhdistyksen kunniapuheen-
johtaja Matti Anttila sekä Timo 
Salokannel. Valitettavasti Risto 
Kiiskilä ehti lähteä ennen kuvan 
ottamista. (Kuva Johanna Vuori)

Entinen ja uusi puheenjohtaja kät-
televät toisiaan ”vahdinvaihdon” 
yhteydessä. Vasemmalla Timo Sa-
lokannel ja oikealla Raimo Nuuti-
nen. (Kuva Tuomo Koiranen)



Tampereen sotaveteraani 2/2015

7

Kokouksen yhteydessä jaettiin an-
siomerkkejä seuraavasti: 
Sotaveteraaniliiton kultainen 
ansioristi, Piililä Erkki (kuvassa 
oikealla)
Sotaveteraaniliiton kultainen 
ansiomerkki, Lehtimäki Olli (kes-
kellä)
Sotaveteraaniliiton hopeinen 
ansiomerkki, Hoivassilta Kaleva 
(toinen vasemmalta), Rantanen 
Väinö, Jännes Kirsti (vasemmalla)
Sotaveteraaniliiton ansiomitali, 
Rajamäki Mervi (toinen oikealta).
(Kuva Tuomo Koiranen)

Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin vuosiko-
kouksen yhteydessä Pälkäneellä maalis-
kuussa ojennettiin Esko Loposelle Sotave-
teraaniliiton kultainen ansioristi ja Eeva 
Peltoselle Sotaveteraaniliiton ansioristi. 
(Kuva Johanna Vuori)

Varsinaisia sotaveteraanijäseniä oli vuoden lopussa 
642. Vuoden alussa määrä oli 738, eli poistuneita 
oli 96 (13 %). Yhdistyksen jäsenenä oli lisäksi 120 
veteraanin puolisoa ja 166 veteraanin leskeä.
Kaikkien jäsenten määrä pieneni vuoden aikana 10 
% ja oli vuoden lopussa yhteensä 1167. 
Uusia jäseniä tuli 45, joista tunnuksen omaavia 
sotaveteraaneja oli 8.
Vuoden 2014 aikana toimistolla asioi yli tuhat hen-
kilöä. Kävijöiden määrä alentui hieman edellisestä 
vuodesta.

AVUSTUSTOIMINTA

Jäsenetujen rahallista määrää jouduttiin pienentä-
mään edellisvuodesta reilusti yhdistyksen taloudel-
lisen tilanteen vuoksi. 

Kuntoutusta ja taloudellista tukea sai yhteensä 485  
jäsentä (edellisenä vuonna 592). Varo ja avustuksiin 
käytettiin kaikkiaan 67.690,14, mikä on lähes puolet 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Myönnetyt avustukset ja niiden kulut

Avustusmuoto Henkilöitä Yhteissumma
Hieronta 128 13.416,21
Jalkahoidot 410 34.121,00
Sairaanhoitokulut 38 4.543,70
Hautausavustukset 9 1.800,00
Siivoukset 138 13.455,63
PSA-tutkimukset 17 353,60

Veteraanien siunaustilaisuuksissa on laskettu 56 havusep-
pelettä. (Edell. vuonna 46) Seppeleenlaskutehtävissä on 
käynyt 16 veteraania sekä 15 kannattajajäsentä. Kiitokset 
heille arvokkaasta mukanaolosta.

LIIKUNTATOIMINTA

Liikuntaryhmiin osallistuvien määrä on vähentynyt myös 
vuonna 2014, vieläpä hiukan jyrkemmin kuin vuonna 2013. 
Kaikki ryhmät ovat kuitenkin sinnitelleet toiminnassa koko 
vuoden. Tuolivoimisteluryhmän osallistujamäärä hiipui 
kuitenkin niin, ettei sitä voida enää jatkaa vuonna 2015. 

Vuoden 2014 vuosikertomuksesta poimittua
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Kalevan uimahallin todennäköinen avautuminen 
kesällä 2015 tuonee sinne vesivoimisteluryhmän.
Yhdistyksen joulukirkko Tammenlehväkeskuksen 
ravintokeskuksessa koki olemassaolonsa osanottoen-
nätyksen, 102 kävijää, vaikka sääolot eivät kyseistä 
päivää suosineet. Perusteet liikuntajaoston jatkumiselle 
lähes aiemassa laajuudessaan ovat olemassa.

Jaoston järjestämissä liikuntatilaisuuksissa ja muissa 
tapahtumissa oli vuoden aikana yksittäisiä käyntikerto-
ja yhteensä 2830. Vähennystä edellisestä vuodesta 487.

Tilaisuus                   Paikka/aika         Osallistujamäärä
Retket ja kävelyt 
Sauvakävely Pyynikin näkötorni 6.5. 9
Kevätretki Murikkaopisto 17.5. 18
Syysretki Lautsian lomakeskus 30.8. 22
Kesäteatteri Viikinsaari 3.7. 30
Joulukirkko Tammenlehväkeskus 11.12. 102

Liikuntamuoto
Sali- ja tuolivoimistelu  485 
Vesivoimistelu  979 
Boccia 1177 
Liikuntamuodot yht. 2641 

Liikuntajaoston koko toimintaan liittyviä yksittäisiä 
osallistumiskertoja oli kaikkiaan 2830, mikä on noin 
14,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

NAISTEN TOIMINTA

Naisjaoston puheenjohtajana toimi kevätkauden Pirkko 
Räsänen. Syyskuusta alkaen jaostoa ovat vetäneet 
Inga Saraste ja Eeva Peltonen.
Naisjaosto kokoontui toimistolla kevätkaudella viisi 
kertaa ja kävijöitä oli keskimäärin 10 henkeä.
Syyskaudella jaosto kokoontui neljä kertaa ja kävijöitä 
oli keskimäärin 11 henkeä. 

Lisäksi toimistolla kokoontui kerran kuukaudessa 
naisten kahvikerho, jossa kävijöitä oli kerrallaan 
4-7 henkeä.

Rintamanaisten kerho kokoontui toimistolla vuoden 
aikana kahdeksan kertaa, kävijöitä oli keskimäärin 
11 henkeä kerralla.

JÄSENTEN TAPAAMISET

Aina kuukauden viimeisenä tiistaina toimistolla on 
järjestetty kaikkien jäsenten tapaamispäivä.
Tarjolla on ollut perinteisesti kahvia ja pientä kas-
tettavaa. Tapaamispäivissä on ollut keskimäärin 18 
henkeä paikalla. 
Tapaamispäivän yhteydessä on kokoontunut ve-
teraanien Tarinapiiri. Vilkkaiksi muodostuneiden 
keskustelujen aiheina ovat olleet mm. sotavuosien 
tapahtumat, sotaveteraanien etuudet sekä ajatukset 

ja näkökohdat tulevista vuosista. Osallistujia piirissä 
on ollut 4-10 kerrallaan.

TALOUS

Edellisen vuoden rajun notkahduksen jälkeen yhdistyksen 
talous on saatu tasapainoon. Vuoden 2013 tilinpäätös 
oli 84.622,76 euroa tappiollinen ja vuoden 2014 tilin-
päätös osoittaa 4.165,63 euron ylijäämää. Tähän on 
päästy pääasiassa jäsenetujen pienentämisellä ja myös 
hallinto- ja yleiskuluissa on säästetty.
Myös varainhankinnassa onnistuttiin kohtuullisesti, sillä 
lipaskeräykset tuottivat 5.151,92 euroa.
Tampereen Sotaveteraanien Huolto- ja Tukisäätiö osoitti 
yhdis tykselle toimintavuonna 116.300 euroa ja Tampe-
reen kaupungin ikäihmisten lautakunta myönsi yhdis-
tykselle toiminta-avustusta 9.000 euroa.
Lisäksi yhdistys on saanut lahjoituksia mm. Sokos 
Hotel Ilvekseltä, Kalle Kaiharin säätiöltä ja Sotiemme 
1939-45 Perinneyhdistykseltä. Myös yksittäiset henkilöt 
ovat antaneet pieniä lahjoituksia tai osoittaneet merk-
kipäivämuistamisensa yhdistyksen tilille. 
Suuri kiitos kaikille lahjoittajille!

YHTEISTYÖEDUSTUKSET

Tampereen Sotaveteraanien Huolto- ja Tukisäätiössä 
pu heenjohta jana oli Raimo Nuutinen,  lisäksi jäseninä 
Jukka Aaltonen, Martti Hussi, Esko Loponen, Eino 
Mä kinen ja Pentti Tuh to nen.
Tammenlehväsäätiö ja Tammenlehväkeskus Oy:n hal-
lituksissa Seppo Penttinen.
Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n valtuustossa Pirkanmaan 
Sotaveteraanipiirin varajäsenenä oli Timo Salokannel.
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry hallituksen jäsenenä 
oli Raimo Nuutinen.
Elon polkuja –yhteistyöverkostossa jäsenenä oli Johanna 
Vuori.
Tampereen vanhusneuvoston eläkeläisvaltuustossa oli 
Johanna Vuori
Lions Club Wivi Lönn joulupäivätoimikuntaan kuului 
Johanna Vuori.

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ
Palveluksessanne!
www.kovala.com

SEPPO KOVALA/
Kovala &Co Oy (LKV)

Onkiniemenkatu 1-3, 33230 Tre
p. 0400 630 188

Palkkio 3,75% sis alv tai sop. mukaan
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Palveluksessanne
Sosiaalineuvoja , Anna-Liisa Tapio

Aleksanterinkatu 20 A , 33100 Tampere
044 363 1349, alt.kala@gmail.com

Muutama viikko sitten ajattelin, että on pakko kaivaa 
uudelleen esiin talvivaatteet, jotka olin jo kesän toi-
vossa pakannut pois. Lunta tuprutti taivaan täydeltä 
ja tasainen palelu oli päällä koko ajan. Nyt ne ovat 
kuitenkin jo menneen talven lumia ja kesän vihre-
ys valtaa mielen. Kesätunnelmien keskellä haluan 
muistuttaa, että tarkkailkaa postianne. 

Veteraaneille on tulossa KIRJE, ja varmaan osalle 
jo tullutkin, jossa ilmoitetaan valtion ylimääräisestä 
avustuksesta. Kirjeessä kerrotaan rahamäärä, jonka 
voi käyttää yhteen tai useampaan palveluun. Tarjolla 
on siivous-, ateria- ja asiointipalvelua tai jalkahoitoa. 
Tampereella käytettävästä palvelusta on sovittava 
Kotitorin kanssa ja kirjeessä on mainittu puhelinnu-
mero, johon pitää olla yhteydessä.  Joissain muissa 
kunnissa kirjeessä lähetetään palveluseteleitä, ja 
nyt pitää muistaa, että niitä ei kannata laittaa sinne 
piirongin laatikkoon säilöön, koska ne voivat sinne 
unohtua ja jäädä kokonaan käyttämättä. Setelit on 
syytä käyttää mahdollisuuksien mukaan heti kun 
se tuntuu omaan elämäntilanteeseen sopivalta. Jos 
tässä asiassa on jotain epäselvää, niin myös vete-
raaniyhdistysten ihmiset ovat valmiita neuvomaan 
pulmatilanteissa.

Kuntoutusasiat ovat aina ajankohtaisia ja tärkeitä. 
Kun tuntuu siltä, että ei oikein enää jaksa lähteä 
kotoa laitoskuntoutukseen, on mahdollisuus saada 
avokuntoutusta joko päivä- tai kotikuntoutuksena.

Päiväkuntoutus toimii niin, että veteraani menee 
päiväksi kuntoutuslaitokseen ja tulee yöksi kotiin. 
On tietysti hyvä, jos kuntoutuslaitos on omassa 
kunnassa tai ainakin suhteellisen lähellä niin matkat 
eivät silloin kovasti rasita. 

Kotikuntoutus suoritetaan kotona ja sitä voi 
saada jopa 3 x 10 tai 2 x 15 hoitokerran jaksoina. 
Kun kuntoutus jakautuu pitkälle aikavälille, sen 
vaikuttavuus paranee.

Kuntoutukseen on oikeus myös veteraanilla, jo-
ka asuu palvelu-, hoito- tai hoivakodissa. Päätös 

pitkäaikaishoidosta ei poista oikeutta kuntoutukseen.
Muistattehan, että Kela maksaa kuntoutettavalle 

veteraanille ja hänen kanssaan kuntoutuksessa olleelle 
aviopuolisolleen matkasta aiheutuneet matkakulut 
kokonaisuudessaan.

Piirille voi lähettää avustusanomuksia hammashoi-
to-, silmälasi-, apteekki-, lääkäri- ja sairaalakuluista. 
Anomuksessa pitää olla myös tosite tuloista esim. 
eläkepäätös tai verotustodistus. Käsittelemme ano-
muksia kerran kuussa, kuun alkupuolella, ja avustus 
maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille. Tilin numero 
on se kahdeksantoista merkkiä pitkä numerosarja, 
vanhat numerot eivät enää käy.

Menoa ja meininkiä on piisannut koko kevään. Olen 
vieraillut joidenkin veteraaniyhdistysten vuosikokouk-
sissa ja virkistyspäivässä ja saanut nähdä uusia upeita 
paikkoja ja tutustua uusiin mukaviin ihmisiin. Vielä 
kerran kauniit kiitokset kaikille kivoille ihmisille, joita 
olen näillä vierailuillani tavannut. Matkailu todellakin 
avartaa!

”Aurinko on korkeella,
 kevättuuli lounaassa ……......”
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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

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

Nimi                    Syntymäpäivä     Kuolinpäivä

Riveistä poistuneita

Ahokas Viljo 28.04.1925 10.02.2015
Bärman Vilho Jalmari 07.12.1924 21.01.2015
Hauru Olavi Johannes 27.11.1919 12.03.2015
Heinonen Kerttu 15.05.1927 26.01.2015
Helin Veikko Ilmari 30.07.1920 19.02.2015
Häkli Lauri Olavi 21.08.1926 05.04.2015
Iisalo Aila Inkeri 27.12.1921 20.03.2015
Järvenpää Liisa Marjatta 09.04.1929 12.02.2015
Järvinen Toivo Matias 24.02.1922 29.01.2015
Kangasmaa Sanni Marjatta 05.05.1924 04.02.2015
Kangasniemi Anna-Liisa 01.08.1923 17.02.2015
Karimo Inga Irene 27.04.1924 05.04.2015
Karvonen Inga Ines 29.08.1924 25.01.2015
Kekki Martta Sofia 04.04.1918 27.02.2015
Kivimäki Alvar 25.10.1923 18.04.2015
Kuosmanen Martti 23.10.1933 02.08.2014
Kurikka Pauli Kullervo 08.02.1927 24.03.2015
Lehtonen Hilkka Elviira 28.06.1921 02.03.2015
Lehtonen Väinö Matti 26.10.1920 17.04.2015
Makkonen Irja Astrid 25.03.1918 21.03.2015
Mikkonen Onni Ilmari 13.06.1924 03.03.2015
Myllymäki Hilkka A-L 24.03.1921 08.02.2015

Mäkinen Irma Mielikki 10.03.1924 02.02.2015
Mäkinen Otto Armas 08.04.1924 20.02.2015
Mäkinen Veikko Armas 25.09.1924 09.04.2015
Männikkö Julia 09.08.1923 25.02.2015
Oula Olli Ilmari 26.07.1922 09.04.2015
Palmusela Aino Annikki 26.01.1923 20.02.2015
Pistokoski Jorma Olavi 11.06.1926 20.02.2015
Pulkkinen Jouko Kalevi 22.01.1925 22.02.2015
Pöyry Elvi Heleena 17.03.1927 09.03.2015
Rautiainen Paula Helinä 11.08.1923 08.01.2015
Romppanen Teuvo Oskari 21.11.1922 24.04.2015
Sulervo Anna 13.01.1917 30.04.2015
Teljovaara Hilkka Linnea 28.06.1921 15.02.2015
Teljovaara Raili Annikki 17.06.1932 15.02.2015
Turpeinen Ester Elisabet 06.10.1924 03.02.2015
Törmälä Aarno Johannes 06.08.1923 02.05.2015
Vihari Rauha Tyyne 26.04.1917 07.02.2015
Viitanen Erkki Johannes 28.08.1920 01.04.2015
Viitanen Pekka Aksel 26.01.1925 23.02.2015
Viranta Martti Johannes 23.01.1923 07.04.2015
Virtanen Unto Johannes 12.03.1919 24.03.2015
Vuorinen Sirkka-Liisa 05.11.1926 16.04.2015

Nimi                    Syntymäpäivä     Kuolinpäivä
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Veteraanipäivän juhlintaa Tampereella

Kansalliseen veteraanipäivään liit-
tyen järjestettiin Sampolassa 25.4. 
konsertti, jonka nimenä oli ”Suomi 
on hyvä maa”. 

Tilaisuus muistutti vanhan ajan 
iltamia tai asemiesiltaa. Ohjelmassa 
oli laulua ja runoja, pienillä väli-
repliikeillä. Laulut olivat vanhoja 
iskelmiä ja konsertissa kuultiin myös 
uusi sävellys, joka oli tehty Adolf 
Ehrnroothin kuuluisan puheen sanoi-
hin: Suomi on hyvä maa. Esiintyjät 
olivat tasokkaita, lavastus oli aihee-
seen sopiva ja ohjelman käsikirjoitus 
oli varsin sujuva.

Ennen konserttia, väliajalla ja vie-
lä konsertin jälkeenkin pihalla oli 
tarjolla hernerokkaa soppatykistä. 

Noin pari sataa kuulijaa oli kon-
serttiin tullut. Enemmänkin olisi 
mahtunut ja runsaista kehuista pää-
tellen useamman olisi myös kannat-
tanut tulla.

Konsertin järjesti Montteeri Oy 
yhteistyössä Tampereen kaupungin 
ja yhdistyksemme kanssa.

Sampolan aulassa oli myyntipiste, jossa oli myynnissä yhdistyksen tuot-
teita. Kuvassa tiskin takana myyntiä hoitamassa ovat Tuomo Koiranen ja 
Anne Myllylä.

Tasokkaista esiintyjistä ehkä tunne-
tuin oli vuoden 1991 tangokunin-
gatar Kaija Pohjola. Hienosti hän 
esittikin vanhoja, monille rakkaita 
iskelmäkappaleita.

Nostalginen Sampolan konsertti

Kuvat ja teksti Johanna Vuori
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Tämän kevään Sotave-
teraaniviikon avausjuhla 
järjestettiin Hyvinkäällä. 
Ennen juhlan alkua ajatuksia vaih-
toivat yhdistyksemme varapuheen-
johtaja  Timo Salokannel (vas.), 
Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja Pasi Alho sekä So-
taveteraaniliiton valtuuston puheen-
johtaja Sakari Sippola. 

Tampereen kaupunki järjesti kansallisena veteraa-
nipäivänä juhlan Pakkahuoneella, jossa oli arvokas 
ja isänmaallinen ohjelma.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen piti koskettavan 
alkupuheen ja juhlan puolivälissä rovasti Esa Eerola 
lähetti viisi seppelpartiota matkaan. Seppelparti-
ot oli organisoitu reserviläisjärjestöjen toimesta 
ja varusmiehet olivat seppeleitä kantamassa. Eri 
veteraanijärjestöjen edustajat menivät laskemaan 
seppeleitä eri sankarihautausmaille. 

Sotaveteraaniyhdistyksemme edustajat Timo Sa-
lokannel, Risto Kiiskilä ja Pekka Hurme lähtivät 
seppeleen laskuun Lamminpään hautausmaalle.

Seniorikuoro Konkelot Jussi Tammisen johdolla 
lauloi upeasti sekä ennen että jälkeen seppelpartion 
lähettämisen. Soittopuolesta vasti Partiolippukunta 
Tampereen Kotkien Puhallinorkesteri. Lopuksi Pentti 
Tuhtonen käytti veteraanin puheenvuoron, joka ei 
voinut olla koskettamatta kuulijoita. 

Pakkahuoneella arvokas juhla

Timo Salokannel, Risto Kiiskilä ja Pekka Hurme 
seppelpartiossa.
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Hyvä rintamasotilas- tai 
rintamapalvelustunnuksen omaava 
jäsenemme!
Tasavallan Presidentin Ritarikuntien kanslia on hyväksynyt esityksen, jonka mukaan 
kaikille myöntökriteerit täyttäville veteraaneille myönnettäisiin hakemuksesta SVR 
M1 –mitali (Suomen Valkoisen ruusun Ritarikunta) vuosien 2015-2017 aikana. 

Mikäli et ole aikaisemmin saanut mitään valtiollista ansiomitalia, ja olet osallistunut 
1939-1945 välisenä aikana sotaan, niin ota yhteys toimistoomme.
Yhdistyksemme anoo sinulle kyseistä mitalia ja sitä varten tarvitsemme syntymä-
ajan 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 juhlatilaisuuksissa 
huhtikuun lopulla.
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NOTA
OY

Vetovastuu vaihtui

Maaliskuun viimeisenä päi-
vänä pidettiin toimistollamme 
pienimuotoinen vahdinvaihto-
tilaisuus. Pirkanmaan Sotave-
teraanipiirin toiminnanjohtaja-
na reilut neljä vuotta toiminut 
Timo Tulosmaa jäi tehtävästä 
pois ja piirin uutena toiminnan-
johtajana aloitti Johanna Vuori.
Tulosmaa sai tilaisuudessa Pii-
rin pienoislipun ja Vuori sai 
komean kukan.

Uutisia...

Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 
veteraanikeräyksen uudeksi kerä-
yspäälliköksi on nimetty Tuomo 
Koiranen, joka on myös Tampe-
reen yhdistyksen varainhankin-
tavastaava. 
Veteraanikeräyksen keräystoimi-
kunnan puheenjohtajaksi nimet-
tiin Johanna Vuori.
Näin myös valtakunnallisen 
veteraanikeräyksen organisoin-
ti Pirkanmaan osalta hoidetaan 
nyt Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistyksen tiloissa.

Tarpeellista ja hyödyllisiä neu-
woja ja ojennusnuoria terveyden 
warjelemiseksi ja saada elää iso-
hon ikähän

1. Uni eli nukkuminen on sangen hyvä 
kun se on kohtuullinen, sillä se wai-
kuttaa teräwän ymmärryksen, hyvän 
muiston ja kewiän työn.
2. Likin ruokaa, juomaa ja unta on 
liikunta, aslaroitseminen ja työn te-
keminen sekä mielelle että ruumijle 
terveydexi.
3. Älä pidätä wettäs, tuulta tai muuta 
luonnollista tarwettas.
4. Harjaa eli kampaa usein pääsi, että 
aijwon lijat höyryt ulos pääsevät.
5. Kävele ja liiku jotain ylös noustuasi, 
että loka, joka yöllä on kokoontunut 
suoljin laskeusi alaspäin persauxeen.
6. Että usein purgerata ja lääkityxiä 
nauttia on vahingollinen: Luonto tot-
tuu wihdoin niihin.
7. Juopomus väkevistä juomista tekee 
ihmisen laiskaxi ja uneliaaxi.
8. Suuri äkkinäinen wihastuminen 
ja raskas pitkällinen murhe ja huoli 
kuiwaawat ylös ruumijn.
9. Iloinen mieli ja tyytywäisyys lisää 
ikää.

Prändätty Waasassa 1786
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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.

99 vuotta
03.07. Väinö Heltamo

98 vuotta
30.06. Tauno Vuorela

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

96 vuotta
19.06. Marjatta Saesvuo
29.06. Mauno Tulijoki
15.07. Tauno Saarinen
01.08. Aarno Tanner
15.08. Marjatta Kannari
10.09. Liisa Rajala
13.09. Olavi Kantti
15.09. Sara Nuuti

95 vuotta
26.06. Anna Torkkola
01.07. Kirsti Tuorila
03.07. Toini Tuominen
04.07. Marjatta Wiljamaa
05.07. Vilho Ranki
12.07. Anni Viinamäki
12.07. Arvo Piispanen
14.07. Inga Pelkonen
16.07. Pentti Mäkelä
31.07. Unto Sahramäki
02.08. Iida Pulkkanen
14.08. Hilja Lehtonen
19.08. Maija Kartila

27.08. Ilmari Hakala
01.09. Paula Seppänen
04.09. Veikko Alho
06.09. Matti Junnonen

94 vuotta
27.06. Leo Siren
09.07. Hilda Elomaa
22.07. Heimo Hietikko
25.07. Viljo Mattsson
28.07. Eira Laalahti
30.07. Pauli Berg
01.08. Erkki Saulamaa
02.08. Helena Varemo
09.08. Elma Pulkkanen
22.08. Oiva Saarinen
28.08. Kaarina Nupponen
31.08. Tyyne Hirvonen
12.09. Maila Tonttila

93 vuotta
23.06. Esko Pihko
25.06. Kaarlo Honkasalo
28.06. Esteri Asell
04.07. Eeva Kulmala
06.07. Veikko Ruotsalainen
07.07. Lauri Kangasmaa
07.07. Simo Myllymäki
15.07. Rauni Kuismin
16.07. Eino Antikainen
23.07. Taito Uusitalo
08.08. Kauko Raevaara
11.08. Kerttu Kaario
13.08. Bertta Rasimus
20.08. Lauri Koljonen
22.08. Reino Turtiainen
31.08. Eva Kvick
01.09. Tyyne Salonen
02.09. Elmeri Asumaniemi
05.09. Reino Ilonen
07.09. Anna Norilo
07.09. Rauha Pinomäki

92 vuotta
16.06. Veikko Alho
18.06. Lasse Salo
20.06. Leino Rajaniemi
23.06. Taisto Vänttinen
25.06. Helvi Anttila
01.07. Salme Törmälä
10.07. Pentti Siro
12.07. Timo Salokannel
01.08. Erkki Kauppala
09.08. Aune Viljanen
22.08. Taisto Luoto
31.08. Veikko Oksanen
31.08. Irma Sumanen
05.09. Mikael Uskali
06.09. Veikko Hytti
08.09. Veikko Toivonen
10.09. Annikki Surakka
14.09. Terttu Pyörtänö

91 vuotta
21.06. Marjatta Kunnas
23.06. Hilkka Innamaa
30.06. Reino Pellikka
30.06. Leo Niemi
12.07. Lempi Karjalainen
13.07. Erkki Kukkonen
15.07. Pirkko Sassi
21.07. Pentti Heinijoki
25.07. Kaarina Aranto
01.08. Mauri Nurmi
09.08. Eevi Ora
13.08. Jalo Raudanpää
23.08. Lahja Lohtaja
27.08. Hilkka Riihimäki
28.08. Väinö Lehtinen
31.08. Kaija Viholainen
31.08. Tauno Kaustara
06.09. Vilho Paltia
08.09. Eero Sipilä
08.09. Juho Oksanen
11.09. Irja Kotimäki
12.09. Veikko Eloranta
14.09. Pentti Turunen
14.09. Olli Hietanen
15.09. Pekka Kanerva
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92 vuotta
16.06. Veikko Alho
18.06. Lasse Salo
20.06. Leino Rajaniemi
23.06. Taisto Vänttinen
25.06. Helvi Anttila
01.07. Salme Törmälä
10.07. Pentti Siro
12.07. Timo Salokannel
01.08. Erkki Kauppala
09.08. Aune Viljanen
22.08. Taisto Luoto
31.08. Veikko Oksanen
31.08. Irma Sumanen
05.09. Mikael Uskali
06.09. Veikko Hytti
08.09. Veikko Toivonen
10.09. Annikki Surakka
14.09. Terttu Pyörtänö

91 vuotta
21.06. Marjatta Kunnas
23.06. Hilkka Innamaa
30.06. Reino Pellikka
30.06. Leo Niemi
12.07. Lempi Karjalainen
13.07. Erkki Kukkonen
15.07. Pirkko Sassi
21.07. Pentti Heinijoki
25.07. Kaarina Aranto
01.08. Mauri Nurmi
09.08. Eevi Ora
13.08. Jalo Raudanpää
23.08. Lahja Lohtaja
27.08. Hilkka Riihimäki
28.08. Väinö Lehtinen
31.08. Kaija Viholainen
31.08. Tauno Kaustara
06.09. Vilho Paltia
08.09. Eero Sipilä
08.09. Juho Oksanen
11.09. Irja Kotimäki
12.09. Veikko Eloranta
14.09. Pentti Turunen
14.09. Olli Hietanen
15.09. Pekka Kanerva

90 vuotta
17.06. Irma Salminen
23.06. Eero Heikkilä
04.07. Pauli Kanerva
07.07. Ilta Virtanen
07.07. Inkeri Lähdekorpi
08.07. Kaino Lehto
14.07. Oiva Lahtinen
15.07. Kyllikki Mättö
25.07. Erkki Kehusmaa
25.07. Tapio Simola
25.07. Rauha Ellonen
04.08. Lauri Vuorenmaa
06.08. Auvo Lumme
07.08. Lahja Järventausta
07.08. Kerttu Koho
08.08. Elvi Östergård
08.08. Aili Lehtonen
12.08. Erkki Karjalainen
16.08. Kalevi Kalliomäki
17.08. Laila Auer
17.08. Toivo Lindström
18.08. Raija Köntti
19.08. Pentti Räisänen
21.08. Leena Sippola
27.08. Toivo Korhonen

Teksti ja kuva: Anne Törmä, OP Tampere

28.08. Sakari Miettinen
30.08. Maria Salmi
01.09. Veijo Salmi
03.09. Allan Karlsson
04.09. Sulo Nieminen
09.09. Lauri Kakko
13.09. Maija-Liisa Leppänen
15.09. Paul Grönroos

85 vuotta
05.07. Unto Parjanen
27.07. Maire Lempinen

80 vuotta
07.08. Maija Viranta

75 vuotta
17.06. Sinikka Eriksson
04.07. Anneli Junno
12.07. Riitta Kekki
03.09. Unto Ranta

70 vuotta
19.08. Mauri Virtanen *
07.09. Antti Yli-Mäenpää

Kevätlaulu
Taas leivoset ilmassa leikkiä lyö,
Kevätvirsiä viidakko kaikaa.
Suli hanget ja nousi jo kukkien vyö.
Sinilaine jo lyö ja jo valkeni yö.
Nyt on toivoon ja lempeen aikaa.

Nyt rinnass’ on lämpö, mi murtavi jään,
Joka huokuili henkeä hallan.
Ja se vaativi voittoa kirkkahan sään.
Elon onnea laulaa se enteillään,
Kevättunteille tuottavi vallan.

Nyt tunnen kuin sieluni siivet sais
Ja ma leivona nousta voisin.
Ja mun tahtoni talvesta ponnahtais
Ja mun riemuni oikean kaiun sais,
Ja ma oikea laulaja oisin!

Larin Kyösti

Toimiston 
väki lomailee 

29.6.-26.7.

ja toivottaa 
leppoisaa 

kesää kaikille!

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
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Keskitysmarssi ja puolustusvaihe  
10.6. – 30.7.1941

10.6.1941 kello 14 tuli Rauhanie-
men varuskunnan hälytys ja välittö-
mästi tämän jälkeen oli komppanian 
päälliköiden puhuttelu. Komppanian 
on oltava tänään kello 18 marssival-
miina. Välittömästi tämän jälkeen 
tapahtui sotakomppanian muodos-
taminen ja varustaminen. Kaikki 
valmistelut oli suoritettu loppuun 
pataljoonassa 11.6.1941 kello kah-
delta. 

Kuudelta tuli liikkeellelähtökäsky, 
jolloin lähti ensiksi konekivääri-
komppania ja välittömästi sen jäl-
keen 6.komppania tavoitteenaan 
Lohikosken tienhaara. Kilometri 
varuskunnasta oli Pajasalmen lossi 
ja neljän kilometrin päässä Vekaran 
lossi, jotka molemmat ylitettiin yh-
dellä joukkueella ja kolmella hevo-
sella kerrallaan, joten ylittämiseen 
tarvittiin neljä kuljetusta. Komppania 
saavutti Lohikosken tienhaaran kel-
lo seitsemän ja majoittui lähimaas-
toon. Täältä komppania siirrettiin 
noin 80 kilometriä autokuljetuksena 
12.6.1941 Kaiturinpäähän, jonne se 
majoittui.

13.6.1941 annettiin komppanian 
puolustuslohko, joka jaettiin jouk-
kueiden tukikohdaksi.

14.6. – 24.6.1941 teki komppania 
kenttälinnoitustöitä Kaiturinpäässä.

Raportti rintamalta kesällä 1941
24.6.1941 komppanian päällikkö 

yhdessä joukkueen johtajien kanssa 
kävi maastotiedustelussa Untamojär-
vellä. Komppania siirtyi vielä sama-
na päivänä taisteluetuvartioihin sekä 
aloitti Untamojärvellä 25.6.1941 
kenttälinnoitustyöt tukikohdittain. 
25.6.1941 kello 13 tuli komppanialle 
käsky siirtyä täältä edelleen noin viisi 
kilometriä Untamojärven kaakkois-
puolelle, jonne päästyä komppanian 
päällikkö yhdessä joukkueen johta-
jien kanssa suoritti maastotieduste-
lun. 26. -27.6.41 rakensi komppania 
huoltotien noin viisi kilometriä Un-
tamojärven pohjoispäästä kaakkoon  
Molempina päivinä oli vihollisen 
ilmatoiminta vilkasta. 

27.6.1941 kello 24 tuli käsky 
komppanian siirtymisestä Kuok-
kalammin kylään. Komppania siirtyi 
sinne 28.6.1941 ja majoittui. Tänä 
päivänä luettiin Ylipäällikön päivä-
käsky sodan alkamisesta. 

Komppaniassa muodostettiin is-
kuryhmä ja ilmatähystys ja -vartiot 
asetettiin. Koko päivän oli vilkasta 
ilmatoimintaa.

29.6.1941 kello kolme alkoi 
kuulua Immolanjärven suunnalta 
vihollisen tykistötuli. Vihollisen 
lentotoiminta oli edelleen vilkasta. 
Iskuryhmien koulutusta jatkettiin 
edelleen ja tarkastettiin aseiden ja 
varusteiden kuntoisuus. Kello 14 

tuli käsky komppanian siirtymisestä 
Immolanjärven ja Latvajärven väli-
selle kannakselle Mölsän maastoon. 
Komppania suoritti maastomarssin ja 
oli kello 20 tavoitteessaan. Komppa-
nia järjestettiin tukikohdittain puo-
lustukseen IV:n joukkueen jäädessä 
komppanian reserviksi. Kovaa vihol-
lisen tykistö- ja kranaatinheitintulta 
oli koko ajan. 30.6.41 oli vihollisen 
lentotoiminta vilkasta. Komppanian 
päällikkö tarkasti tukikohdat. Kello 
20 kaksi partiotamme lähti rajan 
taakse, mutta vihollisen tuli pakotti 
partiot palaamaan takaisin. 1.7.41 
oli vilkasta tykistötulta molemmin 
puolin. Tukikohdissa suoritettiin 
varustelutöitä.

2.7.1941 III-joukkue suoritti tie-
dustelun Hirslammen tiekolmioon, 
joka miehitettiin ja muodostettiin 
komppanian taisteluvartioasemat. 
Kaksi haavoittunutta. 

3.7.1941 jatkui tykistö- ja kra-
naatinheitintuli molemmin puolin. 
Vihollisen ilmatoiminta oli erittäin 
vilkasta. Tappiomme: neljä kaatu-
nutta, kymmenen haavoittunutta. 
4.7.1941 kello kolme syttyi metsä-
palo tst. etuvartioiden selkäpuolella 
jonne komennettiin omien mies-
ten lisäksi joukkue seitsemännestä 
komppaniasta sammuttamaan. Kello 
8.30 III-joukkue otti vastaan tst. etu-
vartioasemat tiekolmiossa. Kello 

Evakkoja nuotiolla kahvin 
keitossa Pajasalmessa 
24.6.1941. (SA-kuva)
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18 tunkeutui vihollisen osasto tu-
kikohdan itäisestä sivustasta sisään, 
mutta joukkueemme löi vihollisen 
takaisin vihollisen kärsiessä tuntuvaa 
mieshukkaa. Kello 23 alkoi kaksi 
tuntia kestävä vihollisen tykistö- ja 
kranaatinheitintuli asemiimme. Tap-
piomme: kaksi kaatunutta ja neljä 
haavoittunutta.

5.7.1941 koko aamuyön ampui 
vihollinen kranaatinheitintulella ja 
suorasuuntaustykeillä saamatta kui-
tenkaan aikaan tappioita. Kello kaksi 
saapui pst. tykkijoukkue mukanaan 
kolme pikatykkiä ja joutui heti sam-
muttamaan syttynyttä metsäpaloa. 
Noin kello seitsemän saapui ilmoitus 
vihollisen joukkojen keskitykses-
tä tiekolmion itäpuolelle. Vasenta 
sivustaa vahvistettiin puolijouk-
kueella. Aamupäivän kuluessa oli 
vihollisen ilmatoiminta kohtalaisen 
vilkasta. Kello 12 aloitti vihollinen 
hyökkäyksen tiekolmiossa olevia 
asemiamme vastaan, hv:n tukemana.

Noin kello 13 vihollisen onnistui 
päästä asemiimme; miestemme kär-
siessä huomattavaa mieshukkaa ja 
joukkueen johtajan oli pakko antaa 
irtautumiskäsky. Joukkue vetäytyi 
noin kilometrin päähän  takana ole-
valle pääpuolustuslinjalle. Taiste-
lupaikalle jäi tuhoutuneina kaksi 
pikatykkiä ja kaksi konekivääriä. 
Kello 14 saapui reservinä ollut 
seitsemäs komppania apuun mutta 
vihollisen hyökkäys oli jo pysäh-
tynyt. Komppaniasta järjestettiin 
tst. etuvartiot ja tiedustelupartiot 
ottamaan kosketusta viholliseen. 
Oma tykistö ja kranaatinheitin am-
puivat häirintätulta. Kello 16 saapui 
pataljoonan komentaja komppanian 
komentopaikkaan ottamaan tilan-
teesta selvää. Seitsemäs komppania 
miehitti pääpuolustuslinjan ja oma 
pst. ryhmä suoritti miinoituksia ra-
jalle johtavien teiden suunnissa. Oma 
tykistö ampui häirintätulta jatkuvasti 
tst. etuvartioiden etumaastoon. Tap-
piomme: Kaatuneina kaksi aliupsee-
ria, seitsemän miestä. Haavoittuneina 
kaksi aliupseeria ja seitsemän miestä.

6.7.1941 kello 7.30 saatiin käsky: 
yksi joukkue jää tst. etuvartioon, muu 
osa komppaniasta siirretään reserviin 
Latvajärven pohjoispuolelle. Komp-
pania suoritti maastomarssin ja saa-
pui kello 11 uuteen majapaikkaansa. 
Komppanian päällikkö tiedusteli 

vastaiskun suunnat ja tavoitteet mah-
dollista toimintaa varten.

7.7.1941 kello 6.30 pataljoonan 
komentaja tarkasti komppanian ma-
joitusalueen. Joukkueet suorittivat 
kenttälinnoitustöitä pääpuolustus-
linjalla. Kello 20.30 saapui käsky 
komppanian siirtymisestä Kuokka-
lammin maastoon. 

9.7.1941 kello 2.30 oli komppania 
siirtynyt uuteen majapaikkaan Kuok-
kalammille. Kello 19 lähti vänrikki 
Järvelä  maastoon tiedustelemaan ja 
komppania sai käskyn siirtyä sinne 
kello 21.30. 

10.7.1941 kello kolme komppania 
saapui uuteen majapaikkaan.

11.7. – 30.7.1941 välisen ajan 
pataljoona oli rykmentin reservissä 
Kuokkalammilla, Seppälä maastos-
sa. Tämä aika käytettiin koulutuk-
seen, kenttälinnoitustöihin ja heinä-
töihin. Yksi joukkue I komppaniasta 
oli alistettu pataljoonan käyttöön 
Purnujärvi – Hiidenjärvi väliselle 
kannakselle, tst. etuvartio ja tiedus-
telutehtäviin. Näissä rajataisteluissa 
komppania menetti yhden upseerin 
ja kolme miestä sekä haavoittuneina 
yksi aliupseeri ja kolme miestä.

Täydennystä komppania sai tänä 
aikana yhden upseerin, kaksi ali-
upseeria ja 27 miestä. Tämän pe-
rusteella suoritettiin joukkueittain 

täydennys ja varustaminen. 
30.7.1941 kello 22 komppania 

siirtyi uuteen majapaikkaan Purnu-
järven itäpäähän, jonne komppa-
nia saapui kello 23.45 ja majoittui 
yöksi telttoihin sekä valmistautui 
seuraavan päivän toimintaa varten. 
Komppanian kokonaistappiot ajalla 
10.6. – 30.7.1941 käydyissä raja-
taisteluissa olivat kaatuneina yksi 
upseeri, kolme aliupseeria ja 18 
miestä sekä haavoittuneina neljä ali-
upseeria ja 25 miestä. Suuret tappiot 
johtuvat lähinnä puolustusasemista, 
jotka oli sijoitettu viholliselle liian 
selvään maastokohtaan. Tulipalojen 
sammutusryhmiin kohdisti vihol-
linen tulensa. Miehet olivat myös 
tottumattomia toimimaan vihollisen 
tulen alla. Tappioiden suuruus ei kui-
tenkaan laskenut miesten taisteluin-
toa. Alituinen siirtyminen paikasta 
toiseen opetti miehiä liikkumaan ja 
toimimaan erilaisissa maastoissa 
oikealla tavalla ja pakotti miehet 
vähitellen tottumaan vaikeampiin-
kin ja raskaimpiinkin suorituksiin. 
Näin oli alokaskomppaniasta kasva-
tettu nopeasti taisteluyksikkö, joka 
suoriutui hyvin seuraavien päivien 
raskaissa hyökkäyksissä.

6./ JR 6:n päällikkö
Luutnantti Arvo Kuusela

Latvajärven kylää kesällä 1941. (SA-kuva)
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Eläkkeellä meistä harvalla tulota-
so riittää enää työelämän aikojen 
malliin. Monella varallisuus on sen 
sijaan kiinni omalla työllä ja ah-
keruudella saavutetussa omistus-
asunnossa. Käänteisen lainan turvin 
voi asua tutussa kodissa – ja nauttia 
kartutetusta omaisuudesta myös van-
hoilla päivillä. 

Käänteisessä lainassa velatonta tai 
lähes velatonta kiinteistöomaisuutta 
vapautetaan asiakkaan käyttöön, jo-
ko pienemmissä kuukausierissä tai 
isommissa kertaerissä:

– Tämä on asiakkaan omaa va-
rallisuutta, jonka pankki tarjoaa 
käänteisen lainan avulla asiakkaalle 
käytettäväksi ihan ehtana rahana, 
kiteyttää rahoituspäällikkö Raine 
Salo OP Tampereesta.

– Elämäntilanteet ja käyttökohteet 
vaihtelevat, mutta moni maksaa pois 
esimerkiksi putkiremontista aiheu-
tuneen taloyhtiölainansa, remontoi 
kotiaan vastaamaan iäkkäämmän 
tarpeita tai ostaa sinne siivous- tai 
hoivapalveluita. 

Euroja omaan terveyteen ja 
hyvinvointiin

Rahalla voi myös huolehtia omas-
ta terveydestä; iän karttuessa kun 
lääkäri-, kuntoutus- ja lääkemenot 
tuppaavat kasvamaan.

– Summat voivat äityä isoiksikin, 
mutta toisaalta hyvä vointi nostaa 
omaa elämänlaatua huomattavasti. 
Arkinen, mutta erittäin suositeltava 
käyttökohde siis, korostaa Salo. 

Toki terveysmenoissa auttaa myös 
hyvä vakuutusturva, joka ei OPssa 
ole seniorikansalaisilta evätty:

– Suosittu Pohjolan terveysvakuu-
tus on voimassa aina satavuotiaaksi. 
Se ei rajoitu lääkäri- ja sairausku-
lujen korvaamiseen, vaan on muo-
kattavissa omien tarpeiden mukaan. 
Sillä varmistetaan nopeampi hoito, 

Käänteinen laina
vapauttaa varoja elämiseen

perusteellisempi kuntoutus 
ja sitä myötä pikaisempi 
toipuminen.
Koska käänteinen laina 
myönnetään kulutusluot-
tona, voi kertyneestä omai-
suudesta hyvillä mielin 
nauttia miten haluaa, myös 
matkustellen ja harrastaen.

Pankkiin lasten 
kannustuksesta

Käänteisestä lainasta tul-
laan usein pankkiin jutte-
lemaan lasten ja muiden 
omaisten kannustuksesta, 
sillä kukapa ei iäkkäille 
vanhemmilleen toivoisi 
rattoisia ja taloushuolet-
tomia eläkepäiviä.

– Käänteinen laina eh-
Rahoituspäällikkö Raine Salo OP 

Tampereesta rohkaisee iäkkäitä naut-
timaan kertyneestä varallisuudesta.
– Käänteisen lainan avulla sitä voi 

vapauttaa elämiseen, maksaa remont-
teja tai vain ansaitusti nauttia eläke-

päivistä ilman taloushuolia.

toineen käydään ajan kanssa läpi. 
Asiakkaan elämäntilanteeseen ja 
tarpeisiin sovitellaan yhdessä tuumin 
laina, joka molempien osapuolien 
eduksi mitoitetaan tarkasti myös 
vakuudeksi tulevaan kiinteistöön 
tai osakkeeseen.

Raine Salo rohkaiseekin varaa-
maan henkilökohtaisen tapaamisen 
pankkiin:

– Mitään todistuksia tai asiakirjoja 
ei heti tarvita eikä nimiä odoteta pa-
pereihin ensimmäisessä tapaamises-
sa, mutta moni asia saa lisäselvyyttä 
ja omat toiveet mahdollisuuden to-
teutua. 

Oma koti jatkossakin

Me suomalaiset haluamme perin-
teisesti maksaa velkamme pois 
nopeasti. Käänteinen asuntolaina 
toimii kuitenkin perinteisestä lainasta 
poikkeavalla tavalla.

Pääomaa ei lyhennetä laina-aika-
na, ja korot voi maksaa joko kuu-
kausittain laina-aikana tai kerralla 

pääoman takaisinmaksun yhteydessä 
esimerkiksi myymällä asunto.

Laina-ajaksi sovitaan aluksi enin-
tään kymmenen vuotta.

– Sen jälkeen sovitaan yhdessä 
jatkosta. Asunnossaan voi asua niin 
kauan kuin haluaa, ja sen myynnistä 
päättää omistaja tai perikunta.

Teksti ja kuva: Anne Törmä, OP Tampere
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Ensi vaiheessa on yhdistykselle varattu 30 
lippua. Hinta on 40 euroa sisältäen laivamat-
kan ja teatterin sisäänpääsymaksun. Liput 
saadaan toimistolle toukokuun alussa. Näytös 
on torstaina 2.7.2015 klo 15.00. Virkistävää 
kesäteatterimatkaa toivottaa
Liikuntajaosto 

Lähde kesäteatteriin!
Liikuntajaosto järjestää jälleen matkan kesä-
teatteriin Viikinsaareen. Musiikkikomedian 
nimenä on tänä kesänä ”Pikku neiti porvoo-
lainen”, joka perustuu entisen Miss Suomen 
Virpi Miettisen elämään. Mukana esiintymässä 
ovat viime kesältä tutut Hannele Lauri ja 
Mikko Rasila.

Ammattitaidolla kaikki asuntokauppoihin 
liittyvät palvelut: myynti, osto ja vuokraus.
Myös kesämökit ja tontit.

Otathan yhteyttä.

Annhouse Lkv c/o Ålandsbanken Ab

Hämeenkatu 8, 33100 Tampere
Puh. (03) 447 4620

tampere@veranta.fi
www.veranta.fi

Anne Hietala
Kiinteistönvälittäjä, LKV

044 750 9670
anne.hietala@veranta.fi

Ritva Tiainen
Apunatar Oy

Partner, Kiinteistönvälittäjä, LKV 
050 376 0597 

ritva.tiainen@veranta.fi

Jaana Hautala
Myyntineuvottelija

044 750 9672
jaana.hautala@veranta.fi

Kevätlaulu
Einari Vuorela

Tunnen taas ma kevättuulen,
mäen päällä päivän valon,
satakielen sanat kuulen
koivikosta kotitalon.

Tunnen pihkalehden tuoksun,
hiirenkorvat herää hiljaa,
toivorikkaat toukomiehet
rintehillä kylvää viljaa.

Tunnen kuinka sielussani
onnelliset unet havaa,
kesä huutaa karjatorveen,
paimenpoika portin avaa.

Ahkeraa ja ammattitaitoista
asuntokauppaa jo 21 vuotta!

Soita niin laitetaan pyörät pyörimään!

Terttu Mattila
Kiinteistövälittäjä LKV
p. 044 024 4453
terttu.mattila@huom.fi
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LÄHITORI - OVI ARJEN ELÄMYKSIIN
Voit osallistua ryhmä- ja tapahtumatoimintaan, käydä 
syömässä ja kysyä apua erilaisiin arjen pulmiin. Lähitorin 
yhteydessä toimii myös maksuton Seniorineuvola, jossa 
voit keskustella terveyteen liittyvistä asioista sairaanhoi-
tajan kanssa ja saada tietoa ja neuvoja fysioterapeutilta.

Tervetuloa Lähitori Kuuselaan
p. 044 512 0806
Nuolialantie 46, Tampere www.pirkanmaansenioripalvelut.fi

Tule mukaan nauttimaan kauniista maisemista, 
hyvästä ruuasta ja hauskasta yhdessäolosta!
Syysretki Lautsian lomakeskukseen Hauholle la 5.9.2015

Bussin lähtöajat ja –paikat:
Hervannan vapaa-aikakeskus klo 8.30
Keskustorin vanha kirkko klo 8.45
Sampolan pysäkki klo 8.55
Ohjelmassa kenttäpelejä klo 10.15-11.30
Lounas seisovasta pöydästä noin klo 11.30-13.00
Vapaata ohjelmaa klo 13.30-15.30. 
Hyvät kävelyreitit ja mahdollisuus mm. järvessä 
uintiin. Omat kävelysauvat tai uima-asu mukaan! 
Bussi lähtee takaisin viimeistään klo 16.00.

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

ILMOITTAUTUMISET JA MAKSUT TOIMIS-
TOON VIIMEISTÄÄN  pe 21.8.2015
(Saatu ruokalippu on esitettävä lounaan yhteydessä.)

Järjestää Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys 
ry:n liikuntajaosto.
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Tampereen Kotijoukkue Oy  |  Hallituskatu 9, 33200 Tampere  |  044 7300 140  |  tampere@kotijoukkue.fi

Meiltä saat asuntokaupoille koko joukkueen myyntivoiman, 
Pirkanmaan parhaan näkyvyyden ja aina yksilöidyn palkkiotarjouksen.

Yhdistyksen naisjaoston toiminta on 
talven aikana aktivoitunut ja naisten 
tapaamisissa on ollut monenlaisia 
esiintyjiä. Raita Lehto Pirkanmaan 
Muistiyhdistyksestä kävi talvella, 
paljon kiitosta saanut proviisori kävi 
helmikuussa puhumassa vitamiineis-
ta ja itsehoidosta. Joka kuukausi on 
ollut jokin teema tai puhuja mukana.

Huhtikuun kokoontumisessa yh-
distyksen oma perushoitaja Anja 
Ahonen teki verenpaineen sekä ve-
rensokerin mittauksia kaikille haluk-
kaille. Ja halukkaita oli jonoksi asti.

Naisjaosto pitää kesätauon, mutta 
toiminta jatkuu taas syksyllä kerran 
kuukaudessa. 

Syksyn ensimmäiseen tapaami-
seen 8.9. on tulossa Eeva Laakso 
esittelemään erilaisia ja monipuolisia 
pieniä apuvälineitä, joista on paljon 
hyötyä ikäihmisille.

Naisjaoston kokoontumiset on 
tarkoitettu kaikille yhdistyksen nais-
jäsenille, myös kannattajajäsenille.
Tervetuloa!

Naisjaosto toimii aktiivisesti

Verenpaine on mitattu ja nyt Anja 
Ahonen ottaa pientä verinäytettä ve-

rensokerin mittaamista varten.

Proviisori Sami Kivistö helmikuun naisten tapaamisessa. (Näkyy hieman pyl-
vään takana.) Pylvään edessä hääräävät naisjaoston vetäjät Eeva Peltonen 
(vas.) ja Inga Saraste. Myös toimiston henkilökunta sai tulla kahville...

Teksti ja kuvat Johanna Vuori
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Sotiemme veteraanien Pirkanmaan 
seutukunnallinen kirkkopäivä

Pälkäneellä Aitoon Honkalassa ti 11.8.2015

Päivä alkaa klo 11.00 jumalanpalveluksella, jonka 
jälkeen on ruokailu. Kirkkopäivä päättyy noin klo 
15.30 päiväjuhlan jälkeen.

Linja-autokuljetus keskustorilta vanhan kirkon 
edestä lähtee klo 9.30.

ILMOITTAUTUMISET yhdistyksen toimistoon 
viimeistään 24.6.2015.

Tulevia tapahtumia
Kesäkuu

Kesäteatteri Viikinsaaressa to 2.7. klo 15. Liput myynnissä veteraani-
toimistolla toukokuun alusta alkaen. Laivamatka ja teatteri yhteensä 40 €.

Toimisto on kesälomien vuoksi suljettu 29.6.-26.7.

Elokuu

Veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä Aitoon Honkalassa ti 11.8. klo 
11 alkaen. Bussi Tampereen keskustorilta lähtee klo 9.30. Ilmoittautumiset 
veteraanitoimistoon viimeistään 24.6.

Syyskuu

Syysretki Lautsian lomakeskukseen Hauholle la 5.9. Retken hinta 
25 €. Ilmoittautumiset ja maksut toimistolle 21.8. mennessä.

Naisten tapaaminen (kaikille yhdistyksen naisjäsenille) toimistolla ti 8.9. 
klo 13 alkaen. Eeva Laakso esittelee apuvälineitä. Kahvitarjoilu.

Jäsenten tapaamispäivä kaikille ti 29.9. toimistolla klo 10-13. Kaikki 
yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita!

Tulossa loppuvuodesta vielä perinteinen puurojuhla sekä Isänmaan ilta 
Aleksanterin kirkossa 2.12. Näistä ja muistakin tapahtumista enemmän 
tietoa syyskuun jäsenlehdessä.

KUNTOUTUSKURSSI
SOTIEMME VETERAANEILLE 

Ilkon kurssikeskuksessa, Kangasalla 
7.9.-14.9.2015

Hakukaavakkeita saa Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistyksen 
toimistosta ja Seurakuntien talon ala-aulan neu-
vonnasta, Näsilinnankatu 26.
Tarkempia tietoja kurssista ja ilmoittautumisesta 
antaa diakonissa Helena Kuisma, puh. 050-5611027 
Tampereen ev.lut.seurakunnat, Diakoniakeskus.

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ
Palveluksessanne!
www.kovala.com

SEPPO KOVALA/
Kovala &Co Oy (LKV)

Onkiniemenkatu 1-3, 33230 Tre
p. 0400 630 188

Palkkio 3,75% sis alv tai sop. mukaan

Naisten kahvikerholaiset 
kiittävät mukavista 
kahvihetkistä ja 
yhdessäolosta. Hyvää 
kesää kaikille toivottaen.

Vesivoimistelu alkaa jälleen syksyllä 
Kalevan uimahallissa tiistaisin. Jos ha-
luat osallistua ryhmään, ilmoittaudu 
toimistolle 15.8. mennessä.



Tampereen sotaveteraani 2/2015

25

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 Ilmarintornin kivijalassa Myös kotikäynnit www.riitanjalkahoitola.com

* * *
Tammenlehväkeskus Oy Kenttäkatu 17 044 775 8008

* * *
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Lielahden Siivouspalvelut  0400 906 818  
* * *

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

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

KOTIPALVELUJA
Tampereen Alina hoivatiimi / Ulvihoiva  044 455 6400

* * *
Hoivapalvelu Valkokulta Meesakatu 2  044 987 7815

* * *

REMONTTIPALVELUJA

SIIVOUSPALVELUJA

JVA-Palvelut, Remontit lattiasta kattoon  045 325 5308
jorma.viljamaa@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

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.

Rintamaveteraanikuntoutusta
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