
Tampereen sotaveteraani 3/2015

1

3/2015

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri 50 vuotta  s. 4
Veteraanien arvostus lähenee 100:a prosenttia s. 12

Tampereen
Sotaveteraani

Tampereen
Sotaveteraani



Tampereen sotaveteraani 3/2015

2

Tampereen
Sotaveteraani

Nro 3/2015  34. vuosikerta

Etukansi: Joskus ajetaan vielä 
vanhaan malliin höyryjunalla. 
(Kuva Esko Pihl)
Takakansi: Syysaamun näkymä 
Kalevankankaalta Viinikan suun-
taan. (Kuva Johanna Vuori)

Päätoimittaja
Johanna Vuori
050 413 3166

Lehden ilmoitusmyynti
Tuomo Koiranen

Ilmoitusvalmistus ja taitto
Johanna Vuori

Kustantaja
Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistys ry
Aleksanterinkatu 20 A
33100 TAMPERE
Puh. (03) 223 1428, 

Painopaikka: 
Kirjapaino Öhrling Oy

ISSN 0780-0207

Lehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa; maalis-, kesä-, 
syys- ja joulukuun alussa.

Tilinro: FI36 5731 2040 0136 34
Yhdistys vastaanottaa lahjoituk-
sia ja testamentteja.

Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistys ry on perustettu 
1961. Yhdistyksen tarkoituksena 
on toimia tamperelaisten sotave-
teraanien ja heidän lähiomais-
tensa taloudellisen aseman ja 
terveydentilan parantamiseksi 
sekä ylläpitää heidän keskuu-
dessaan yhteenkuuluvuutta ja 
valvoa heidän taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia etujaan. 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 
lehden mennessä painoon 1105, 
joista sotaveteraaneja 581, vete-
raanien puolisoita 115 ja veteraa-
nien leskiä 159.

Tässä numerossa:
Pääkirjoitus 3
Johanna Vuori
Suurtapahtuma arjen turvallisuudesta maanpuolustukseen 4
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri 50 vuotta 5
Raportti rintamalta syyskesällä 1941 6
Arvo Kuusela
Liikettä niveliin 9
Anna-Liisa Tapio
Riveistä poistuneita 11
Veteraanien arvostus lähenee 100:a prosenttia 12
Saimme toimistolle arvokkaita vieraita 13
Johanna Vuori
Elokuun virsi 15
Juhani Siljo
Rauha 15
Eino Leino
Suun terveys on tärkeää koko kropalle 16
Johanna Vuori
Merkkipäiviä 18
Sonetti 19
Uno von Schrowe
Tulossa joulukuussa 20
Vitsejä suomalaisista 20
Syyskauden tapahtumia 22
Palkintoristikko 23
Yhdistyksemme harrastusryhmät 24

Yhdistyksen toimisto palvelee osoitteessa 
Aleksanterinkatu 20 A, 33100 Tampere. 
(Sisäpiha, alaovella on summeri, 2. krs.)

Avoinna ma, ti, ke ja pe klo 10.00-13.00. 
Torstaisin suljettu. 

Toimiston puhelinnumero on 03 223 1428

Työntekijät:
Järjestösihteeri Hanna-Elina Ronkainen
Puh. 03 223 1428, sotaveteraanitoimisto@gmail.com
Varainhankintavastaava Tuomo Koiranen
Puh. 050 442 2545, sotaveteraanitoimisto.koiranen@gmail.com
Kotiavustaja Anja Ahonen
Puh. 050 434 8115
Toiminnanjohtaja Johanna Vuori
Puh. 050 413 3166, sotaveteraanitoimisto.vuori@gmail.com

Yhdistyksen internetosoite: 
www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi



Tampereen sotaveteraani 3/2015

3

Pääkirjoitus

Johanna Vuori
Toiminnanjohtaja

Yhdistyksemme on jo vuosia antanut pieniä avustuksia veteraaneille kodin siivoukseen ja jalkahoitoihin 
sekä hierontaan. Nykyään veteraanin leski voi valita, käyttääkö oman avustuksensa jalkahoitoon vai 
siivoukseen. Jäsenedun voi myös käyttää yhdistyksen kotiavustajan palveluihin. Näin yhdistys on pyr-
kinyt omalta osaltaan hieman helpottamaan veteraanien arkea ja kotona selviytymistä.

 Tähän tukemiseen tehdään nyt lisäpanostus. Toimiston henkilökunnassa tapahtuu syksyllä pieniä 
muutoksia kun arkistointiprojektia tehnyt Riikka on jäänyt pois ja 1.9. toimistolla aloittaa kotiavustaja 
Anja Ahonen. Anja oli jo keväällä kokeiluluonteisesti tuntityöntekijänä, mutta nyt hän tulee toimistolle. 
Eli Anjan tavoittaa toimiston aukioloaikoina toimistolta – mikäli hän ei ole juuri kotikäynnillä. 
Ilahduttavaa onkin ollut huomata, että vähitellen jäsenemme ovat alkaneet käyttää näitä kotiavusta-

jamme palveluita. Sehän on lähes ilmaista, kahden tunnin käynti maksaa vain kymmenen euroa! Kah-
dessa tunnissa ehtii hyvin ulkoilla ja mitata verenpaineen tai käydä kauppa-asioilla.
Muutamia sellaisia kyselyitä on tullut, joissa toivotaan avustajan jokaviikkoista käyntiä. Tähän meillä 

ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia. Tarkoitus kun on, että avustaja pystyisi käymään mahdollisimman 
monien luona ja erilaisissa asioissa. Ja meillä on yhdistyksessä vielä useita satoja veteraaneja ja hei-
dän leskiään.
Mikäli joku tarvitsee säännöllistä kotiapua, suosittelemme kääntymään kaupungin kotihoidon puo-

leen.

Syksyn mittaan on myös suunnitteilla projekti, jossa koitamme tavoittaa jokaisen yhdistyksemme jä-
senenä olevan veteraanin. Tämän projektin tarkoituksena on kartoittaa veteraanien elinoloja ja tarjota 
apua niiden kohentamiseen. Ja huolehtia siitä, että kaikki ainakin tietävät mitä etuja ja avustuksia on 
tarjolla.
Valtiokonttorin kautta kaupungille tulevia määrärahoja, jotka on tarkoitettu sotaveteraanien kotona 

asumisen helpottamiseen, nimittäin palautettiin viime vuonna huikea summa, koska niitä ei käytet-
ty. Jos veteraanit eivät näitä heille tarkoitettuja varoja käytä, ne palautuvat valtiolle. Kaupunki ei voi 
käyttää niitä muihin tarkoituksiin, eikä yhdistys voi mitenkään vaikuttaa niihin. Siksi olisi tärkeää, että 
annettuja varoja myös käytettäisiin.
Tästä on tullut toukokuussa kirje jokaiselle veteraanille, ja kirjeessä luvattiin 600 euron arvosta etuja 

kun ottaa yhteyttä Kotitorille. Samasta asiasta pitäisi tulla uusi kirje ja lisää rahaa syksyllä. Tarkkailkaa 
siis postianne! Siellä voi olla rahan arvoista asiaa.

Kysykää erilaisista eduista ja avustuksista rohkeasti toimistolta. Niin nuo valtionkonttorin varat kuin 
yhdistyksen jäsenedutkin on tarkoitettu kaikkien veteraanien käytettäväksi.

Aktiivista syksyä toivottaen

Veteraanien kotona asumista 
tuetaan monin tavoin
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Olemme mukana Kokonaisturval-
lisuusmessuilla. Tervetuloa tapaa-
maan meitä osastolle numero A 838! 

Osastollamme saa tietoa valtakunnallisten 
veteraanijärjestöjen antamasta tuesta so-
tiemme veteraaneille. Kotipalvelut ja oman 
veteraaniyhteisön tarjoama toiminta ovat 
entistä tärkeämpi osa veteraanipiirien arkea.  
Paikalla on Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 
edustajia ja pirkanmaalaisia veteraaneja. 
Tervetuloa!

Kokonaisturvalisuus 2015 -messut, 4.–6.9.2015, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Aukioloajat: perjantai klo 9–18, lauantai klo 10–18, sunnuntai klo 10–16. 
Pääsyliput: Aikuiset 12 € , Opiskelijat ja eläkeläiset 8 € 
Varusmiehet 5 €, sotaveteraanit veloituksetta

Suurtapahtuma arjen 
turvallisuudesta maanpuolustukseen   

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta 
esittelevä suurtapahtuma Kokonais-
turvallisuus 2015 valtaa Tampereen 
syyskuun ensimmäisellä viikolla. 
Turvallisuusviikko sisältää tapah-
tumia aina Pidä huolta -konsertista 
korkeatasoisiin seminaareihin ja 
Tampereen keskustassa toteutetta-
vaan vesipelastusnäytökseen. Messu-
viikonvaihde tarjoaa paljon ohjelmaa 
ja tietotaitoa kaiken ikäisille. 

Kokonaisturvallisuus 2015 on 
suurelle yleisölle tarkoitettu tapah-
tumaviikonloppu, joka tarjoaa paljon 
mielenkiintoista koettavaa. Mukana 
on maa-, meri- ja ilmavoimat ja  mes-
suilla nähdään laajasti Puolustusvoi-
mien kalustoa, toiminnan esittelyä 
sekä vaikuttavia taistelunäytöksiä. 

Ohjelmassa 
ennennäkemättömät 
taistelunäytökset

Puolustusvoimien taistelunäy-
töksissä Leopard-panssarivaunut, 
panssarintorjunta-aseet, ilmatorjun-
taohjuspartio ja taistelupelastajat 
päästävät katsojat komppanian puo-

lustustaistelun mukaan ennennäke-
mättömällä tavalla. Mukana taiste-
lussa ovat muun muassa Leopard 
2A4, Panssarintorjuntaohjus 2000, 
NLAW-lähipanssarintorjuntaohjus 
ja Stinger-ilmatorjuntaohjus. Lisäksi 
nähtävillä on myös muun muassa 
NH90-helikopteri ja F/A-18 Hornet 
-hävittäjä.

Lisäksi Puolustusvoimien varus-
miessoittokunta viihdyttää messu-
yleisöä yhdessä Poliisisoittokun-
nan kanssa.  Luvassa on häikäisevä 
kuviomarssishow, joka vetoaa niin 
perheen pienimpiin kuin varttunee-
seen kaartiin. Messuilun lomassa 
paikan päällä voi nauttia myös pe-
rinteisiä sotkun munkkeja. Messujen 
ohjelmassa korostuvat myös arjen 
turvallisuuteen liittyvät teemat ku-
ten oma ja läheisten turvallisuus ja 
jaksaminen sekä taidot selviytyä 
poikkeusoloissa.

Turvallisuutemme on yhteinen 
asia 

Kokonaisturvallisuus-messut ja koko 
turvallisuusviikon ohjelma yhdistä-
vät turvallisuuden eri toimijat: kan-

salaiset, järjestöt, elinkeinoelämän 
ja viranomaiset. Tapahtuman slogan 
on ”Kokonaisturvallisuus – yhteis-
kunta yhdessä. Arjen turvallisuu-
desta maanpuolustukseen.” Tämä 
suurtapahtuma on jokaiselle: lapsille, 
aikuisille, perheille, yrityksille 
ja ammattilaisille. Tarkoitus on 
jakaa tietoa turvallisuudesta ja 
omien valintojen heijastumisesta 
arkeen, esitellä ammattilaisten, 
viranomaisten ja vapaaehtoisten 
toimintaa sekä keskustella päivän 
polttavista turvallisuusasioista 
kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla. 

Tampereen Messut Oy järjestää 
Kokonaisturvallisuus-messut yhteis-
työssä Turvallisuuskomitean sekä 
alan viranomaisten, järjestöjen ja 
elinkeinoelämän kanssa. 

Teksti: Tampereen Messut Oy
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Pirkanmaan 
Sotaveteraanipiiri ry 

50 vuotta

Pirkanmaan Sotaveteraa-
nipiiri perustettiin Tampe-
reella Sampolan juhlasalis-
sa 17.10.1965. Perustavas-
sa kokouksessa oli läsnä 
noin 700 sotaveteraania. 
Sotaveteraaniyhdistyksiä 
oli perustettu Pirkanmaalle 
jo 12. Piiriorganisaatiota 
pidettiin tarpeellisena, ja 
sen tehtävänä olisi hoitaa 
yhteyksiä Suomen Sotave-
teraaniliiton ja paikallisten 
yhdistysten välillä.

Perustavan kokouksen yksimie-
lisiin päätöksiin perustunut Pirkan-
maan Sotaveteraanipiirin sopimus-
asiakirja allekirjoitettiin 11.11.1965. 
Sopimusasiakirjan allekirjoittivat 
Tampereen Sotaveteraanien Huolto-
yhdistys, Kangasalan Sotaveteraani-
en Huoltoyhdistys sekä Sahalahden 
Sotaveteraanien Huoltoyhdistys. 
Kun toiminta käynnistyi toden teolla 
vuoden 1966 alussa, piiri keskittyi 
uusien yhdistysten perustamiseen. 
Sellainen haluttiin jokaiseen Pir-
kanmaan kuntaan. Vuoden alussa 
yhdistyksiä oli 17 ja vuoden lopussa 
jo 36. Jäseniä näissä yhdistyksissä 
oli yhteensä 8622.

Pirkanmaan – ja koko Suomen 
– ensimmäinen naisjaostokin perus-
tettiin jo samana vuonna Lempää-
lään. Muut yhdistykset seurasivat 
esimerkkiä nopeassa tahdissa.

Tällä hetkellä Pirkanmaan piiriin 
kuuluu 35 yhdistystä. Jäseniä oli 
vuoden alussa yhteensä 5018, joista 
rintamatunnuksen omaavia 1478. 
Puolisoita ja leskiä oli yhteensä yli 
tuhat ja kannattajajäseniä oli 2384. 
Piiri onkin Helsingin seudun piirin 
jälkeen Suomen toiseksi suurin.

Piiri juhlii 50 vuotista tai-
valtaan Sampolassa ja toi-
vottaa kaikki tervetulleeksi.

la 17.10.2015 klo 13.00
Sampolan juhlasali

Sammonkatu 2
Tampere

Kahvitarjoilu
Onnittelujen vastaanotto 

Sampolan pääaulassa klo 12.00-12.45.
Onnitteluaikavaraukset pirkanveteraani@gmail.com

tai puh. 045 605 2620

Ohjelma klo 13.00 alkaen

Marsalkan hopeatorvet
Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat

Tervetuloa juhlaan
Puheenjohtaja Pasi Alho, Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri

Sillanpään marssilaulu
Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat ja yleisö
Kapellimesteri Andreas Schultz

Juhlapuhe
Puheenjohtaja Finn-Göran Wennström, Suomen Sotaveteraaniliitto

Kuorolaulua
Vilppulan Mieslaulajat, joht. Erlend Jantsike

Puolustusvoimien tervehdys
Prikaatikenraali Kari Renko, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos

Tampereen kaupungin tervehdys
apulaispormestari Mikko Aaltonen

Kiitos ja kunnia teille, hyvät sotaveteraanit
Kansanedustaja Sofia Vikman

Loppusanat
Kunniapuheenjohtaja Matti Viitanen, Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri

Maamme
Vilppulan mieslaulajat, Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat, 
yleisö

Mahdolliset muistamiset pyydämme osoittamaan Pirkanmaan 
Sotaveteraanipiirin tilille FI34 5730 0820 6544 61

Tumma puku ja kunniamerkit
Pyydämme välttämään oman auton käyttöä parkkipaikkojen vähyyden vuoksi.
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Jääsken valtauksen 21.8. jälkeen 
komppania pääsi lepoon. Seuraavana 
päivänä suoritettiin komppaniassa 
varustäydennys ja komppania jär-
jestettiin uudelleen. Miehet saivat 
tilaisuuden kylpeä.
23.8.1941 kello 9.15 komppania jär-
jestäytyi rykmentin katselmukseen ja 
kenttäjumalanpalvelukseen tiiliteh-
taan maastoon. Tässä tilaisuudessa 
rykmentin komentaja kiitti miehiä 
niistä sankarillisista suorituksista, 
joiden avulla rykmentin oli onnistu-
nut saavuttaa tavoitteensa ja vallata 
Jääski. Tämän jälkeen seurasi kenttä-
jumalanpalvelus ja lopuksi suoritet-
tiin ohimarssi ja yksiköt hajaantuivat 
leiripaikoilleen. Iltapäivän kuluessa 
suoritettiin asepuhdistus ja muut 
valmistelut uutta toimintaa varten.
Kello 21.30 komppanian päällikkö 
antoi käskyn siirtymisestä Pölläkkälä 
– Äyräpää –maastoon.
Kello 24 komppanian kuormasto 
lähti yhdessä pataljoonan kuormas-
ton kanssa liikkeelle tavoitteenaan 
Äyräpään maasto.
24.8. kello 10.30 komppania purki 
telttansa ja siirtyi valtatien laitaan 
odottamaan autoja, joilla miehistö 
oli määrä siirtää uuteen maastoon. 
Koko päivä kului kuitenkin autoja 
odotellessa ja komppania pääsi läh-
temään vasta kello 19.30.
Komppania saapui autoilla kello 
23 Kylä-Paakkolan eteläpuoleiseen 
metsämaastoon, jonne se yöpyi avo-
nuotioille ja odotti kuormaston saa-
pumista, joka saapuikin neljä tuntia 
myöhemmin.
25.8. kello 10.30 komppania sai käs-
kyn valmistautua jatkamaan marssia 
Ala-Kuusan maastoon. Kello 13.20 
lähti komppania liikkeelle Palokan-
gas, Lehikoinkangas, Mälkölä, Sal-
menkaita, Peippola, Ala-Kuusa ja 
majoittui kello 21 pisteen 32 etelä-
puoleiseen maastoon. Iltayöstä tänne 
saapui täydennyksenä kolme aliup-
seeria ja 22 miestä. Muodostettiin 
komppaniaan III joukkue johtajanaan 
kokelas Aarti.
26.8. kello kolmelta komppania 
siirtyi hyökkäysvalmiusasemiin 
Lokkeromäen pohjoispuolella ole-

Raportti rintamalta syyskesällä 1941

valle purolinjalle. Kello kahdeksan 
komppania lähti liikkeelle tavoittee-
naan Kyyrölän kylä, josta vihollinen 
vetäytyi nopeasti pois ensimmäisen 
pataljoonan hyökkäyksen ansiosta. 
Kyyrölässä komppania siirtyi kär-
kikomppaniaksi ja jatkoi peräänty-
vän vihollisen takaa-ajoa tavoitteena 
Parkkilan maasto.
Kello 11 komppania saavutti Park-
kilanmäen pohjoispuolella olevan 
aukean reunan. Kärkipartio lähti 
ylittämään aukeata, mutta vihollinen 
avasi kiivaan tulen Parkkilanmäes-
tä ja partion oli palattava takaisin. 
Etenemisemme pysähtyi ja komp-
pania asettui puolustukseen aukean 
reunaan.  Koko iltapäivän ja yön oli 
molemminpuolista laukaustenvaih-
toa ja häirintätulta.
27.8.1941 kello viisi komppania sai 
käskyn valmistautua hyökkäämään 
Parkkilanmäkeen. Komppania irrot-
tautui puolustusasemista ainoastaan 
konetuliaseiden jäädessä asemiin ja 
siirtyi kilometrin itään päin hyökkä-
ysvalmiusasemiin. Kello 7.30 komp-
pania oli valmiina asemissa, jolloin 
alkoi tykistön tulivalmistelu vihol-
lisasemiin ja sisäänmurtokohtaan.

Kello 8.00 viides komppania hyök-
käsi sisäänmurtokohdasta saamatta 
laukaustakaan vastaan. Välittömästi 
tämän jälkeen seurasi 6. komppania 
samasta aukosta. 
 Asemiin jäänyt vihollinen teki sitke-
ää vastarintaa ja jokainen miehitetty 
pesäke oli vallattava käsikranaatein. 
Miestemme rohkeudesta hyökkä-
ys edistyi nopeasti ja kello 10:een 
mennessä oli Parkkilan luja puolus-
tuslinja vallattu.
Vankien kertoman mukaan mäkeä 
oli puolustamassa 500 miestä, joista 
noin puolet jäi kaatuneina taistelu-
kentälle. 50 antautui vangiksi ja loput 
pääsivät pakenemaan. Omat tappi-
omme olivat kaksi haavoittunutta.
7. komppania seurasi toisessa linjas-
sa ja avusti loppuvaiheessa asemien 
takana olevan metsämaaston puhdis-
tusta. Kello 12 komppania sai käskyn 
jatkaa etenemistä maaston kautta 
Perkjärven kylän ja Suulajärven poh-
joispään väliseen metsämaastoon. 
Komppania saavutti tavoitteensa kel-
lo 15. Kärkenä edennyt Pataljoonan 
jääkärijoukkue ilmoitti tavanneensa 
lentokentän, jolla vihollinen liikkui 
autoilla ja traktoreilla.

Kenttäsairaalan iloisia muonittajalottia. Kyyrölässä 30.8.1941. 
(SA-kuva)
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Kello 16 komppania asettui varmis-
tukseen Suulajärven pohjoispäästä 
luoteeseen ja siitä edelleen pitkin 
lentokentän laitaa. 
Kello 21:n maissa vihollinen sytytti 
lentokentällä olleen öljyvarastonsa 
palamaan.
Yö oli rauhallinen ja 28.8. kello 9 
komppania luovutti varmistuksen 
I/JR 6:lle. Komppania jäi lepoon 
odottamaan uutta etenemiskäskyä.
Kello 14.45 komppania lähti metsä-
tietä marssille Suulajärven eteläpuo-
litse Ilola-Lempeelä kautta Russovan 
kankaalle, jonne se saapui 19.30 ja 
majoittui yöksi. Koko marssin ajan 
satoi ja miehet olivat märkiä.
29.8. kello 7 komppania lähti etene-
mään Russovankankaan, Seitsemän-
järvien ja Onkamojärven maaston 
kautta tavoitteena Konnunkylä, jon-
ne saavuttiin kahden tunnin kuluttua. 
Täällä komppania sai käskyn edetä 
Kivennapa-Raivola tielle, ja katkais-
ta tie hautausmaan kohdalta ja pitää 
tie hallussaan. 
12.30 komppania saavutti tienriste-
yksen ja järjesti varmistuksen pohjoi-
seen ja etelään sekä katkaisi tien noin 
500 metrin pituudelta. Komppania 
valtasi iltapäivän kuluessa yhdeksän 
kuorma-autoa ja tuhosi autojen mie-
histöt. Viides ja seitsemäs komppania 
etenivät tien länsipuolitse Kivenna-
van kirkonmäelle, jonka miehitti-
vät ja asettuivat puolustukseen. II 
joukkue joutui varmistamaan yöksi 
hautausmaan pohjoispuolella olevan 
metsäniemekkeen. Päivän kuluessa 
yksi mies haavoittui.
30.8.1941 kello viisi kapteeni Hurme 
ilmoitti kirkonmäeltä, että Kiven-
navan länsipuolella olevaa suota 
pitkin tuli venäläinen rivistö hau-
tausmaan pohjoispuolella olevia 
asemiamme vastaan. Pataljoonan 
komentaja määräsi irrotettavaksi 
kaikki varmistuksesta liikenevät, 
antaen lisäksi jääkärijoukkueesta 
kymmenen miestä luutnantti Kuu-
selan johdolla estämään vihollisen 
tunkeutuminen linjojemme lävitse.
Näin koottu 40 miehen vahvuinen 
osasto eteni ketjussa hautausmaalta 
pohjoiseen tavoitteenaan suon reuna. 

Hävityksen tie. 
Kivennapa 29.08.1941. 
(SA-kuva)

Edettyämme noin 300 metriä tuli 
vihollinen rivistönä metsässä ket-
jumme eteen. Meikäläisten kiivaasti 
tulittaessa rivistöä, vihollinen yritti 
eteenpäin metsäkannaksen poikki 
osittain onnistuenkin suuren luku-
määränsä ansiosta. Vihollinen joutui 
kirkkomäen eteläpuolella olevalle 
aukealle, jossa meikäläisten selkä-
puolelta ja 5. Komppanian aukean 
vastakkaiselta puolelta tulittaessa, 
vihollinen joutui ristituleen ja osa 
antautui.
Vihollisrivistön tullessa II joukku-
een asemiamme vastaan, joukkue 
vetäytyi asemistaan kirkonmäen 
länsilaitaan, josta tulitti vihollista. 
Puolitoista tuntia kestäneen taistelun 
jälkeen vihollisosasto oli kokonai-
suudessaan lyöty noin 300 miehen 
jäädessä kaatuneina ja 60 miehen 
antautuessa vangeiksi. Lisäksi lää-
kintämiehet korjasivat 44 haavoit-
tunutta venäläistä taistelukentältä.
Omat tappiomme olivat kaksi kaatu-
nutta ja kaksi haavoittunutta.
Kello 10 komppania sai käskyn 
valmistautua marssille ja kello 12 
komppania lähti etenemään Raivolan 
tietä pitkin. Pari tuntia myöhemmin 
se majoittui noin kaksi kilometriä 
Ikolan kylästä sen eteläpuolelle tien 
laitaan. Kolme tuntia myöhemmin 
pataljoona sai käskyn edetä Vuori-
mäen kaakkoispuolelle rykmentin 
reserviksi. Komppania saapui uuteen 
maastoon kello 19, pystytti telttansa 
ja yöpyi.
31.8.1941 kello 10.30 sai komp-

pania käskyn jatkaa etenemistään 
tavoitteena Jäppilän kylä. Kello 12 
komppania saavutti tien Jäppilästä 
noin 1,5 kilometriä länteen. Tässä 
komppania sai käskyn estää liikenne 
Jäppilästä länteen johtavalla tiellä, 
edetä Jäppilään ja ottaa muistomer-
kin tienristeys haltuunsa. Komppania 
eteni tien eteläpuolta puoli kilometriä 
aukean laitaan. II joukkue jäi tähän 
puolustukseen, josta sen oli mää-
rä vastustuksen helpottuessa edetä 
muistomerkille. I ja III joukkue ki-
lometrin etelään aukean reunaan, 
jossa se katkaisi Somerikon mäkeen 
johtavan tien ja asetti tähän suuntaan 
varmistuksen. Komppanian pääosa 
lähti täältä etenemään pohjoista 
kohti tavoitteenaan muistomerkin 
tienristeys, III joukkueen edetessä 
lännestä saman aikaisesti samaan 
tavoitteeseen. Kello 14 komppania 
oli vallannut Jäppilän tienristeyksen 
ja sai käskyn jatkaa etenemistään 
Mainilan tien suunnassa tavoitteena 
Rajajoki. Komppania avasi kiivaan 
tulen talojen suojaan jääneitä vihol-
lisia vastaan, oman panssarintorjun-
tatykin ampuessa tietä pitkin. 
Komppania lähti hyökkäämään tuli-
valmistelun jälkeen tien molemmin 
puolin puolijuoksua vihollisen pyr-
kiessä edellä pakoon.
Kello 15.30 komppania saavutti tien 
suunnassa vanhan valtakunnan rajan 
Rajajoen ja asettui sen taakse puo-
lustukseen vihollisen vetäytyessä 
Rajajoen yli Mainilan mäkeen ase-
miinsa. Jäppilän kylästä komppania 
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sai sotasaaliina kaksi hevosta ja pans-
sarintorjuntatykin etuvaunuineen.
Kello 16.50 vihollinen räjäytti Ra-
jajoen sillan. Yöksi vaihdettiin II 
joukkue asemiin. Päivän tappiona oli 
yksi kaatunut ja yksi haavoittunut.
1.9. komppania oli edelleen puolus-
tuksessa Rajajoen rannassa. Kello 18 
komppania irrotettiin puolustuksesta 
ainoastaan konetuliaseiden jäädessä 
asemiin. Komppania majoittui yöksi 
Jäppilän kylän itäpuolella olevaan 
metsikköön. Päivän tappiot: yksi 
kaatunut ja kolme haavoittunutta.
2.9. kello 2.30 komppania valmis-
tautui etenemään Tammiselän kautta 
etelään Rajajoelle ja siitä edelleen 
hyökkäämään Mainilan kylään. Kel-
lo viisi komppania miehitti hyökkä-
ysvalmiusasemat Rajajoen rannassa 
ja tällöin alkoi puoli tuntia kestänyt 
tykistövalmistelu.
Kello 5.30 komppania ylitti Rajajoen 
ja hyökkäsi pohjoisesta kohti Mai-
nilaa. Noin 300 metriä edettyään se 
kohtasi vihollisen seitsenkertaisen 
piikkilankaesteen ja esteen takana 
vihollisen asemissaan. Miehet yrit-
tivät rikkoa esteitä, mutta vihollisen 
tuli esti sen. Tällöin komppania kai-
vautui esteen taakse ja pyysi pionee-
reja räjäyttämään aukon esteeseen. 
Pioneerit saivat aukon esteisiin ja 
komppania meni tästä aukosta läpi 
7. Komppanian seuratessa.
Tästä komppania jatkoi hyökkäys-
tään ja otti haltuunsa Mainilan kylän. 
Kello 13 nostettiin tähystystorniin 
Suomen lippu.
Sotasaaliina saatiin mm. kaksi pans-
sarintorjuntatykkiä, neljä hevosta 
ja pienoisheitin. Vihollinen kärsi 
huomattavaa mieshukkaa. Omat tap-
piomme: Viisi kaatunutta ja neljä 
haavoittunutta.
Kello 18 komppania sai käskyn 
jatkaa etenemistään Uusi-Alakylän 
maastoon ja puhdistaa välimaasto 
vihollisista. Komppania saapui kello 
19.30 Uusi-Alakylän länsipuolei-
seen maastoon, johon se majoittui 
ajoneuvojen saavuttua.
3.9. kello 12 komppania sai käs-
kyn valmistautua marssille kohti 
Aleksandrovkan kylää. Kello 14 
komppania lähti liikkeelle. Kello 
20 pataljoona saapui maastoa pitkin 
Aleksandrovkan kylään, jonne toinen 
osasto oli saapunut Ollilasta käsin 
tuntia aikaisemmin. Komppania mie-

Aleksandrovkan rakennuksia syyskuussa 1941. 
(SA-kuva)

hitti kylän koillis- ja itäpuolen ja jäi 
puolustusasemiin.
4.9.1941 aamupäivän kuluessa eva-
kuoitiin kylään jäänyt siviiliväestö 
pois- Iltapäivällä ampui vihollisen 
tykistö ja kranaatinheittimet kylään 
keskityksiä, joihin oma tykistömme 
vastasi. Päivän tappiot: yksi kaatunut 
ja yksi haavoittunut.
5.9. kello viideltä alkoi asemiemme 
edessä oleva vihollinen liikehtiä ja 
sillä oli tarkoituksena hyökätä Alek-
sandrovkan kylään. Oman tykistön 
ja kranaatinheitinten tulen ansiosta 
vihollisen hyökkäysyritys tyrehtyi 
kuitenkin alkuunsa. Koko päivän 
tykistö ja kranaatinheittimet tulittivat 
molemmin puolin. Illalla vihollinen 
valmisteli uutta hyökkäystä suo-
raan idästä kylän keskustaan. Omien 
keskityksiemme ansiosta vihollisen 
hyökkäysyritys kuitenkin tyrehtyi. 
Omat tappiomme: kaksi kaatunutta 
ja yksi haavoittunut.
6.9. aamuyöstä varmistusta tehos-
tettiin, koska yöllä saatujen vanki-
en kertoman mukaan vihollinen oli 
saanut pataljoonaan täydennystä ja 
käskyn vallata Aleksandrovkan kylä 
vaikka pistimin.
Aamuyöstä oma tykistö ja kranaa-
tinheittimet antoi useita keskityksiä 
vihollisen todennäköistä ryhmitys-
maastoa vastaan. Odotettua hyökkä-
ystä ei kuitenkaan tullut. Päivä oli 
rauhallinen lukuun ottamatta kahta 
kaatunutta.
7.9. koko päivän oli tykistön ja kra-

naatinheitinten molemminpuolista 
tulta. Iltapäivän kuluessa oma pans-
sarintorjuntatykkimme ampui vihol-
lisbunkkereita ja sai useita osumia. 
Päivä oli edelleen sateinen.
8.9.1941 kello neljältä saapui 5./
JR 49, joka miehitti puolustusase-
mat ja otti rintamavastuun. Kuuteen 
mennessä oli komppania irrotettu 
kokonaisuudessaan asemistaan ja 
lähti marssille taakse Uuteen-Ala-
kylään, jonne se saapui kello 9.30. 
Komppania pystytti tänne teltat ja 
majoittui lepoon.
Tähän päättyi toinen hyökkäysvai-
he, joka oli kestänyt runsaat kaksi 
viikkoa. Tänä aikana komppania 
joutui suorittamaan melkein joka 
päivä taisteluiden lisäksi useitten 
kymmenien kilometrien marsseja, 
tehden melkein kaikki marssinsa tie-
tämättömien korpi- ja suomaastojen 
lävitse. Tässä hyökkäysvaiheessa 
komppania suoritti kaikki iskunsa 
vihollisen sivustaan ja selustaan kat-
kaisten sen selkäyhteydet ja tuhoten 
lopuksi vihollisen.
Omat tappiomme tuona aikana oli-
vat yhteensä 14 kaatunutta ja 16 
haavoittunutta. Kokemuksena voi 
todeta, että vihollinen laiminlöi oman 
sivustansa ja selkävarmistuksensa.

6./JR 6:n päällikkö, luutnantti 
Arvo Kuusela
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Palveluksessanne
Sosiaalineuvoja , Anna-Liisa Tapio

Aleksanterinkatu 20 A 
33100 Tampere

044 363 1349, alt.kala@gmail.com

Niin se hurahti kesäkin siinä aurinkoisia päiviä odotellessa. Toisaalta, voi 
hyvällä omalla tunnolla istuskella kotona ja kuunnella sateen ropinaa.
Elokuun helteet herättivät palavan innostuksen kauniista syksystä ja sen 
myötä kaikista mukavista harrastusmahdollisuuksista.

Liikunta pitää mielen virkeänä ja vaikuttaa paljon myös koko ter-
veyteen. Yhdistyksen vesivoimistelut, miesten kuntojumpat ja boccia-
pelit alkavat ja niihin kaivataankin enemmän osallistujia. Tampereen 
kaupunki järjestää myös paljon erilaista liikuntaa palvelukeskuksissa. 
On keppijumppaa, käsipainojumppaa, tuolijumppaa ja tasapainoharjoit-
telua kotona. Niiden ryhmien alkamisesta voi kysellä ihan paikan päältä 
palvelukeskuksista tai vaikka Kotitorilta.

Liikunnan merkityksestä puhutaan nykyään hyvin paljon ja pitää 
muistaa, että aivotkin tarvitsevat liikuntaa. Sudokut, kryptot ja sana-
ristikot ovatkin oivallista aivojumppaa ja nyt meidän lehdessämme on 
ihan meitä varten laadittu sanaristikko. Laittakaapa siis pienet harmaat 
aivosolut liikkeelle, niin kuin yksityisetsivä Hercule Poirot sanoisi. Eikä 
pidä myöskään unohtaa meidän uutta toimintaamme, BINGOA. Kaikki 
joukolla pelaamaan!

Kun alkaa tuntua siltä, että olisi mukava tavata tuttuja ja jutustella 
mukavia kahvikupin ääressä, niin tapaamispäivinä on siihen hyvä tilai-
suus. Tarinapiiri kokoontuu jäsenten tapaamispäivänä ja siellä kuulee 
paljon mukavia juttuja menneiltä ajoilta. Tule kertomaan omat tarinasi. 
Tapahtumien ajankohdat löytyvät tästä lehdestä. 

Liikettä niveliin!
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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

Aro Jukka Rafael 11.04.1925 22.06.2015
Boström Sigfrid Mattias 15.04.1920 08.06.2015
Halttunen Alpo Tapio Rikhard 12.01.1926 12.06.2015
Heikkilä Eero Mikael 23.06.1925 17.05.2015
Helttula Mikko Väinö 06.10.1919 02.05.2015
Hietikko Heimo Jaakko 22.07.1921 11.06.2015
Hurttia Esteri 20.07.1929 30.12.2014
Ijäs Kauko Olavi 15.11.1922 02.05.2015
Korpisaari Laila Tuovi Kyllikki 12.12.1915 29.04.2015
Koskinen Irma Marianna 12.02.1922 11.05.2015
Lantela Kerttu Mirjami 03.06.1927 26.06.2015
Laukkanen Elvi Tuulikki 27.06.1918 14.04.2015
Leskinen Erkki Olavi 01.08.1927 09.06.2015
Lindberg Aake Aleksander 08.03.1920 30.06.2015
Lipponen Hilkka Aino 05.02.1915 02.07.2015
Malin Teuvo Uolevi 26.11.1921 30.04.2015
Miettinen Eero Sakari 28.08.1925 18.04.2015
Mäkelä Pentti Rikhard 16.07.1920 01.05.2015
Niemelä Paavo 18.10.1924 19.05.2015
Puukka Raimo Juuso Joonas 25.07.1931 15.06.2015
Rajala Anna-Liisa 10.09.1919 19.06.2015
Ruissalo Maria Matilda 08.11.1924 23.05.2015
Saarelainen Pekka Aatos 27.09.1917 16.07.2015
Siitama Sulo 29.08.1918 26.04.2015
Toivonen Eila Orvokki 19.01.1929 02.06.2015
Turtola Leena-Maija 24.05.1926 02.06.2015
Vallenius Pellervo Johannes 28.12.1921 26.04.2015
Vuorela Tauno Leonard 30.06.1917 13.07.2015
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Taloustutkimuksen tutkimuksen mukaan 85 prosenttia 
suomalaisista kertoo arvostavansa erittäin paljon vuosien 
1939–45 sodat kokenutta sukupolvea, niin veteraaneja 
kuin kotirintaman väkeä. Arvostus on edelleen kasvanut: 
viisi vuotta sitten tehdyssä vastaavassa kyselyssä luku 
oli 81 prosenttia. Kun mukaan lasketaan se 12 prosent-
tia, joka sanoo arvostavansa veteraaneja melko paljon, 
havaitaan, että vain kaksi prosenttia suomalaisista ei 
arvosta sotaveteraaneja kovin paljon. 

Arvostus nousee iän myötä 

Naiset arvostavat sotaveteraaneja ja muuta sodat ko-
kenutta sukupolvea enemmän kuin miehet: naisista 
90 prosenttia arvostaa heitä erittäin paljon, miehistä 
80 prosenttia. 
Arvostus lisääntyy iän myötä. Nuorimmista alle 25-vuo-
tiaista vastaajista 70 prosenttia arvostaa veteraani-
polvea erittäin paljon, yli 35-vuotiailla lukema on 90 
prosenttia. Nuorimmissa on hieman keskimääräistä 
enemmän (5 prosenttia) niitä, jotka eivät juuri arvosta 
veteraanipolvea. 

Vasemmistoliitossa arvostusta vähiten 

Puolueiden kannattajista veteraanipolven arvostus on 
suurimmillaan keskustassa (92 prosenttia arvostaa 
erittäin paljon) ja kokoomuksessa (90 prosenttia). 
Myös vihreiden kannattajista 88 prosenttia arvostaa 
sodat kokenutta veteraanisukupolvea erittäin paljon. 

Veteraanien arvostus 
lähenee 100:a prosenttia

Sdp:n luku on 87, perussuomalaisten 84 prosenttia ja 
vasemmistoliiton kannattajista yli puolet (59 prosenttia) 
arvostaa veteraanipolvea erittäin paljon. 

Ammattikorkeakoulun käyneet arvostavat eniten 

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista jopa 94 
prosenttia arvostaa veteraanipolvea erittäin paljon, 
ammattikoulun suorittaneista (87 prosenttia) ja yliopis-
totutkinnon suorittaneista (85 prosenttia). 
Ammattiryhmittäin eniten veteraaneja ja heidän su-
kupolveaan arvostavat johtavassa asemassa olevat 
(95 prosenttia arvostaa erittäin paljon) ja yrittäjät (92 
prosenttia). 
Eläkeläisissä erittäin paljon arvostavien osuus on 86 
prosenttia, työläisammateissa toimivat (87 prosenttia) 
sekä ylemmät ja alemmat toimihenkilöt ja maanviljelijät 
(87 prosenttia). 

Nuorissakin arvostus noussut 

Vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa alle 25-vuotiaista 
veteraaneja arvosti erittäin paljon 64 prosenttia, neljä 
vuotta myöhemmin luku oli jo heidänkin osaltaan 
kohonnut 70:een. 
Oletettavasti myös maailmanpolitiikan levoton tilanne 
muistuttavat kansalaisia siitä, että itsenäisyys ei ole 
nykymaailmassakaan mikään itsestäänselvyys, vaan 
usein kovan työn ja taistelun takana.

(Lähde: Suomen Sotaveteraaniliitto ry)
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Ryhmä Namibian veteraa-
niministeriön edustajia 
oli noin viikon mittaisella 
vierailulla Suomessa ke-
säkuussa. Ryhmää johti 
tohtori Tshapaka Kapolo ja 
mukana oli myös Namibian 
Suomen suurlähettiläs Bon-
ny Haufiku. Käytännön jär-
jestelyt Suomessa hoitivat 
Sanna Parrukoski Sopimus-
vuori-yhteisöstä sekä Simo 
Lahtinen.

Ryhmällä oli tiivis ohjelma, jonka 
puitteissa he tutustuivat Suomessa 
kirkon ja seurakuntien toimintaan 
sekä sotaveteraani- ja invalidityöhön. 
He vierailivat mm. Pasilassa veteraa-
nijärjestöjen yhteisissä tiloissa, missä 
he tapasivat  muiden ohella myös 
sotaveteraaniliiton puheenjohtaja 
Finn-Göran Wennströmin.

Tampereelle ryhmä tuli pariksi päi-
väksi ja osallistui puolustusvoimain 
lippujuhlan päivän seppeleenlaskuti-
laisuuteen Kalevankankaalla. Vieraat 
pitivät tilaisuutta hyvin vaikuttavana.
Yhdistyksemme sai kunnian esi-
tellä paikallistason veteraanityötä 
korkea-arvoisille vieraille. Toimis-
tolla järjestetyssä tilaisuudessa yh-
distyksen historiaa ja tämän päivän 
työtä esittelivät Raimo Nuutinen ja 
Johanna Vuori.

Ryhmä vieraili myös Tampereen 
yliopistossa sekä Tammenlehväkes-
kuksessa.

Saimme toimistolle arvokkaita vieraita

Namibia on noin kahden miljoonan asukkaan valtio Lounais-Afrikassa, Atlantin rannalla. Englanti hallitsi Na-
mibiaa toiseen maailmansotaan saakka, jolloin Etelä-Afrikka otti maan täysin hallintaansa.

Lounais-Afrikan kansanjärjestö -nimellä kulkeva sissiryhmä käynnisti alueella itsenäisyyssodan 1966, josta 
alkoi pitkä sisällissota ja kymmenet tuhannet namibialaiset pakenivat alueelta.

Etelä-Afrikka suostui lopettamaan hallintonsa alueella YK:n alueellisen rauhansuunnitelman mukaisesti. 
Maassa järjestettiin perustuslakia säätävän kokouksen vaalit vuonna 1989. Itsenäistymistä ajavan YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 435 toteuttamista valvoivat Martti Ahtisaari YK:n pääsihteerin eri-
tyisedustajana sekä YK:n rauhanturvaajat. Itsenäisyyden Namibia sai 21. maaliskuuta 1990. 

Namibian on sanottu olleen viimeinen siirtomaa, joka itsenäistyi.

Pöydän päässä istuvan Raimo Nuutisen vasemmalla puolella istuu 
suurlähettiläs Bonny Haufiku ja hänen vieressään veteraaniasioi-

den ministeri Tshapaka Kapolo.

Vieraat tutustuivat myös Kalevankankaan veteraanilehtoon.
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Tuhansien suomalaisten sotavankien 
kohtalo Neuvostoliiton leireillä oli 
kauhistuttava. Jatkuva nälkä, kau-
histuttavat työ ja majoitusolot sekä 
jatkuva poliittinen propaganda pu-
ristivat miehet loppuun. 
(Kuva Timo Malmin kokoelma.)

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry 
järjestää avoimen luento- ja keskustelutilaisuuden 

perjantaina 11.9.2015 kello 17.30 alkaen 
Seurakuntien talossa, Näsin salissa (Näsilinnankatu 26).

Kirjailija  Timo Malmi kertoo tamperelaisten 
sotavankien kohtaloista. 

Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ennakkoon ilmoittautumista toimistoon 7.9. mennessä.
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Juhani Siljo

Elokuun virsi
Ilon rohkeus, sieluni, puuttuisko sulta –?
Et ole sa maata, oot auringon tulta.
Surus ääreltä nouse, suo kunnia sille:
elouhrina uhraa se taivaisille!
Meren äärelle käy, meren, äitisi armaan,
mi on tuntenut sun monet murheesi varmaan,
min helmahan kerran saat vaipua jälleen,
kun on kaihosi kasvanut täysimmälleen.
Meren äärelle luo surus, kaihosi yhteen,
jalo alttari tee, jalon loimuta lyhteen, –
säde kultaisin auringon kukkuraisen
läpi ohjaa uhrisi ainokaisen!
Ilon rohkeus, sieluni, puuttuisko sulta –?
Surus suitsevan äärellä auringon tulta,
meren riemua veisaa viimana soiden
ja liekkinä laulain ja karkeloiden.

Eino Leino

Rauha
Mitä on nää tuoksut mun ympärilläin?
Mitä on tämä hiljaisuus?
Mitä on tietävi rauhan mun sydämessäin
tää suuri ja outo ja uus?
 
Minä kuulen kuin kukkaset kasvavat
ja metsässä puhuvat puut.
Minä luulen, nyt kypsyvät unelmat
ja toivot ja touot ja muut.
 
Kaikk` on niin hiljaa mun ympärilläin,
kaikk` on niin hellää ja hyvää.
Kukat suuret mun aukeevat sydämessäin
ja tuoksuvat rauhaa syvää.
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Suun ja hampaiden hyvä itsehoito 
ja suuhygienia sekä säännöllinen 
hammaslääkärillä käynti ovat tär-
keitä kaikille. Erityisen tärkeitä ne 
ovat jotain kroonista yleissairautta 
sairastaville, kuten diabeetikoille, 
sydänsairaille ja tekonivelpotilaille. 
Yleissairauksista sekä lääkityksistä 
on hyvä kertoa hammaslääkärille, 
jotta ne voidaan huomioida ham-
mashoidossa.

Suun yhteys sydämeen

Suun ja hampaiden säännöllinen ja 
huolellinen itsehoito on erityisen 
tärkeää sydänsairaille. Hampaiden 
kiinnityskudostulehduksen eli pa-
rodontiitin on todettu lisäävän sy-
däninfarktin ja sydämen sisäkalvon 
tulehduksen eli endokardiitin riskiä. 

Jos suuhygienia on huono, baktee-
reja voi päästä verenkiertoon ham-
paiden harjauksen ja jopa pureskelun 
aikana. 

Verenkiertoon päässeet bakteerit 
voivat aiheuttaa hengenvaarallisen 
sydämen sisäkalvon tulehduksen, 
erityisesti jos sydämessä on raken-
nevika tai tekoläppä.

Hampaattomuus ei vähennä suu-
tulehdusten riskiä. Vaikka omat 
hampaat on menetetty, voi protee-
sin pinnoilla olla runsaasti sieni- ja 
bakteerikasvustoa. Tutkimusten 
mukaan noin joka kolmannella 
hammasproteesin käyttäjällä on 
tulehdus proteesin alla.

Suun bakteereja voi päästä ve-
renkiertoon myös sellaisten hoito-
toimenpiteiden yhteydessä, joihin 
liittyy verenvuotoa, kuten juurihoito 
tai hampaan poisto. Bakteerien ve-
renkiertoon pääsyä voidaan silloin 

Suun terveys on tärkeää koko kropalle
Terve suu on osa hyvinvointia ja elä-
mänlaatua. Hammas- ja suusairaudet 
ovat hyvin yleisiä. Suun krooniset tu-
lehdukset voivat altistaa muiden vaka-
vien sairauksien puhkeamiseen. Huono 
suunterveys onkin yksi riskitekijä mm. 
sydän- ja aivoinfarktin taustalla.

ehkäistä toimenpiteen yhteydessä 
otettavalla suurella antibioottian-
noksella.

Tekonivelet ja suun terveys

Suun ja leukojen alueen tulehdukset 
pitää hoitaa ennen tekonivelleik-
kausta. Hampaat ja niiden kiinni-
tyskudokset tulee tutkituttaa ham-
maslääkärillä hyvissä ajoin ennen 
leikkausta. 

Tekonivel on vierasesine, johon 
elimistössä olevat bakteerit herkästi 
hakeutuvat. Siksi kaikki elimistön 
tulehdukset tulee hoitaa ennen te-
konivelleikkausta. Suun ja leukojen 
alueen tulehdusten hoito on erityisen 
tärkeää.

Reikiintyneet hampaat pitää pai-
kata ennen tekonivelleikkausta. 
Hammasytimen tulehdus hoidetaan 
juurihoitona tai hampaan poistolla. 
Hampaanpoiston jälkeiseen haavan 
paranemiseen on varattava vähin-
tään kaksi viikkoa ennen leikkaus-
ta. Muun hammashoidon on oltava 
valmiina viikko ennen leikkausta. 
Tekonivelestä on jatkossa aina syytä 
mainita hoitavalle hammaslääkärille. 

Hampaatonkin suu on syytä tar-
kastuttaa ennen tekonivelleikkausta. 
Hammasproteesin alla oleva lima-
kalvo saattaa olla tulehtunut tai leu-
kaluussa voi olla jäännöshampaita 
tai niiden osia. Hammasproteesin 
puhdistus ja desinfiointi voi olla tar-
peen sienitulehduksen tai muiden 
limakalvotulehdusten hoitamiseksi.

Kuivaako suuta, haiseeko 
hengitys?

Monet verenpaine- ja sydänlääkkeet 
kuivattavat suuta. Kuivalle suulle 
ovat tyypillisiä arat ja kuivat limakal-
vot, nielemisvaikeudet, vaikeutunut 
puhekyky (kieli tarttuu kitalakeen), 
muuttunut makuaistimus (esim. 
metallinmaku suussa), paha maku 
suussa ja pahanhajuinen hengitys.

Lisäksi usein kuivasta suusta tai 
sen tunteesta kärsivien kieltä kirve-
lee, huulet ovat rohtuneet ja kuivat, 
sylki on vaahtoavaa ja sitkeää ja 
hampaat reikiintyvät nopeasti. Kui-
vassa suussa myöskään irrotettavat 
hammasproteesit eivät pysy yhtä 
hyvin kuin kosteassa suussa.

Jos kärsit kuivasta suusta, sinun 
kannattaa suurentuneen hampaiden 
reikiintymisvaaran takia välttää so-
keria sisältäviä ja happamia ruokia ja 
juomia ja käyttää janojuomana vettä. 
Vaahtoutumattomat hammastahnat, 
joissa ei ole natriumlauryylisulfaat-
tia ja alkoholittomat suuvedet ovat 
hellävaraisia kuivalle suulle.

Kuivaan suuhun saa apteekeista 
ostettua erilaisia suun hoitotuotteita: 
kostuttavia ja voitelevia ja syljen 
eritystä lisääviä imeskelytabletteja 
ja ksylitolia. Teelusikallinen ruoka-
öljyä kielellä suuhun levitettynä tuo 
helpotusta useille.

Ksylitolipastillit ja purukumi ovat 
myös hyviä syljen erityksen lisääjiä.

Hengitys voi tietysti haista, vaikka 

Johanna Vuori
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suu ei olisikaan kuiva. Pahan hajun 
lähteenä voivat olla ruoantähteet, 
tulehdukset, kuivuva sylki ja lima 
sekä keuhkojen kautta erittyvät 
haihtuvat yhdisteet. Ylivoimaisesti 
yleisin syy on puutteellinen suuhy-
gienia, jolloin suun bakteeritoiminta 
tuottaa pahanhajuisia rikkiyhdisteitä. 
Kyseessä voivat olla pelkät huonosti 
puhdistetut hampaat, hammasvälit, 
kieli tai proteesit.

Joillakin henkilöillä kielen taka-
pinnalle kertyvä kate voi tarjota rik-
kiyhdisteitä tuottaville bakteereille 
kasvualustan. Myös kieltä voi harjata 
hammasharjalla varovasti kielen pin-
nan peitteiden poistamiseksi.

myös syönnin jälkeen, mutta har-
jausta ei tule ajoittaa välittömästi 
syönnin perään, varsinkaan jos olet 
nauttinut happamia tuotteita, kuten 
tuoremehua tai virvoitusjuomia. Heti 
ruuan jälkeen harjaaminen kuluttaa 
helpommin jo syömisen vaikutuk-
sesta pehmentynyttä kiillettä. Suu 
kannattaa kuitenkin huuhtoa hyvin 
ruokailun jälkeen, jotta ruuantähteet 
saadaan suusta pois.

Sähköhammasharjalla saat ham-
paat tehokkaasti puhtaaksi. Sitä käy-
tetään niin, että harjalla ei nykytetä, 
vaan sitä kuljetetaan hitaasti ham-
maskaarella ienrajaa myötäillen niin, 
että kaikkien hampaiden kaikki pin-
nat puhdistuvat. 

Puhdista päivittäin myös ham-
masvälit.

Hammaslankoja on eripaksuisia ja 
-muotoisia, litteitä, ohuita, vahattuja. 
Jos suussa on hammassiltoja, langan 
pujotukseen kannattaa käyttää joko 
lenkkimäistä hammaslangan viejää 
tai hammaslankoja, joissa on ra-
kenteiden alipujotukseen soveltuva 
kovempi kärkiosa.

Pulloharjaa muistuttavalla ham-
masväliharjalla puhdistetaan te-
hokkaasti suuremmat hammasvälit. 
Väliharjoja on saatavilla erilaisia ja 
erikokoisia. Väliharjaa voi käyttää 
sellaisenaan tai sen voi kiinnittää eri-
laisiin tukivarsiin. Harjaa voi käyttää 
useamman kerran. Se tulee puhdistaa 
aina käytön jälkeen. Hammasväli-
harjoja saa esimerkiksi apteekeista 
ja päivittäistavarakaupoista.

Suu-ystävällinen ravinto

Säännöllisellä ateriarytmillä on iso 
merkitys suunterveydelle. Napostelu 
pitkin päivää on haitallisinta ham-
paille. Siksi syömiset ja juomiset 
on hyvä keskittää ruoka-aikoihin 

ja antaa suun välillä levätä. Sopi-
va ruokailukertojen määrä on 5–6 
päivässä. Silloin sylki ehtii välillä 
neutraloida suun happamuutta ja 
liuenneet mineraalit ehtivät palata 
takaisin hampaan pintaan. 

Rajaa sokerin käyttökertoja. Ma-
kean usein toistuva nauttiminen ai-
heuttaa liikaa happohyökkäyksiä.

Ravintoaineet, joissa on sokeria ja 
happoja, aiheuttavat sekä hampaiden 
reikiintymistä että hammaseroosiota. 
Mitä useammin suussa on sokeripi-
toista tai hapanta, sitä haitallisempi 
vaikutus on hampaille.

Happohyökkäyksiä hampaille ai-
heuttavat mm. makeiset ja makeat 
leivonnaiset, hillot, perunalastut sekä 
kuivatut hedelmät.

Hampaiden eroosiota saavat ai-
kaan happamat tuotteet kuten vir-
voitusjuomat, marjamehut, sitrus-
hedelmät ja etikkaiset ruoat. Taval-
linen, maustamaton kivennäisvesi 
ei aiheuta eroosiota. Hedelmät ja 
vihannekset kannattaa nauttia koko-
naisina ja pureskellen, jolloin sylki 
huuhtelee hampaita ja neutraloi suun 
happamuutta.

Happamien ruoka-aineiden nautti-
misen jälkeen suu kannattaa huuhtoa 
vedellä tai maidolla tai pureskella 
pala juustoa.

Lähteet: Suomen Hammaslääkäriliitto, 
Duodecim

Hyvä muistaa
Puhdista suu, hampaat ja proteesit huolellisesti aamuin 

illoin fluorihammastahnalla.
Syö kunnon ateriat ja terveelliset välipalat.

Vältä makeita välipaloja ja napostelua.
Käytä tarvittaessa fluoritabletteja tai/ja ksylitolituotteita.

Käy säännöllisesti hammaslääkärillä tutkimuksessa.

Tärkeintä on säännöllinen 
puhdistus

Puhdista hampaat huolellisesti 
vähintään kahdesti päivässä fluo-
rihammastahnalla ja pehmeällä ham-
masharjalla. Puhdistaminen poistaa 
bakteeriplakin hampaiden pinnoilta, 
hammasväleistä ja ienrajoista. Se 
estää hampaiden reikiintymistä ja 
ientulehdusta. Kiinnitä hampaiden 
puhdistukseen erityistä huomioita, 
jos käytät hammasproteeseja. 

Harjaa vähintään kaksi minuuttia 
ja etene järjestelmällisesti kaikki 
hampaat ienrajaa myötäillen. Liikuta 
harjaa nykyttäen eteen ja taakse. Älä 
paina kovaa.

Harjauksen päätteeksi voit purs-
kutella suuhun jääneellä tahnalla 
ja pienellä määrällä vettä. Suuhun 
pitäisi jäädä pesun jälkeen fluoria, 
joten älä purskuttele suurella mää-
rällä vettä.

Harjauksen jälkeen ole syömättä 
ja juomatta mielellään noin 2 tuntia. 

Voit harjata hampaasi halutessasi 
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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.

103 vuotta
06.10. Aino Lehmus 

101 vuotta
04.11. Kalevi Alajoki 
12.11. Lahja Pajunen 

98 vuotta
17.09. Helmi Hellman 

97 vuotta
28.10. Eino Mäkinen 

96 vuotta
23.09. Minerva Vesterinen 
29.09.  Mikael Ojala 
02.10. Matti Saarela 
05.10.  Laina Marttila 
09.10.  Niilo Brask 
14.10. Arvo Vuorivirta
23.10. Eino Rintala 
31.10. Hilkka Boman 
02.11. Lennart Doepel 
14.11. Erkki Huhtamies 
19.11. Kaarina Ketola 
28.11. Bruno Pennanen 

95 vuotta
22.09. Elli-Maria Jalo
13.10. Erkki Muotiala 

14.10. Liisa Kuiko 
17.10. Irja Syvänen 
19.10. Aarne Kouhia 
19.10. Orvokki Nopola 
02.11. Arvi Lumme 
14.11. Paavo Korhonen 
22.11. Siiri Siro
24.11. Irma Sihvola
25.11. Jouko Termonen
26.11. Hilkka Laaksonen
29.11.  Mirjami Flinkkilä
02.12. Antti Lehtola
04.12. Elvi Puotiniemi

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

93 vuotta
18.09. Mirjam Hietikko
23.09. Aune Koskela
28.09. Aarne Laine
14.10. Toivo Auvinen

15.10. Ensio Karivaara
15.10. Kaarlo Yli-Orvola
22.10. Meeri Leppänen
25.10. Tauno Pietilä
28.10. Simo Pärri
01.11. Mirjam Rintamäki
10.11. Simo Koskinen
12.11. Oiti Ahonen
16.11. Antti Virtanen
22.11. Antti Sipilä
22.11. Maila Estola
26.11. Elisabet Tuuri
27.11. Irja Tuomi
27.11. Helena Satama
27.11. Paavo Aro
03.12. Aira Heikkilä
04.12. Vilho Korvenoja
04.12. Irja Etelävuori
05.12. Onni Halminen
15.12. Vilho Himanen

92 vuotta
22.09. Mauno Koivuniemi
23.09. Irja Merenlaine
28.09. Arvo Oikkonen
30.09. Liisa Yli- Orvola
04.10. Tyyne Harju
06.10. Arvo Autio
06.10. Simo Tapio
10.10. Paavo Vipusaari
15.10. Maija-Liisa Kemppi
16.10. Toivo Jokinen
24.10. Irma Haavikko
25.10. Toivo Valkama
12.11. Tyyne Tapio
13.11. Matti Lehtinen
25.11. Timo Ruokonen
27.11. Lempi Selin
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Uno von Schrowe

Sonetti
Hiljaan rauhallisna tuulen henki
huokuu, hiljaa lehto hymäjää,
lammen tyyni kalvo levähtää,
kuikka uinuu, nukkuu perhonenki.

Hiljaan liristen soi puronenki,
lähde sille virttä synnyttää,
kyntörastas yksin ystävää
kutsuu; kaukaa kuuluu ääni senki.

Pohjoisessa välkkäväinen vyö
kaareen kääntyy pitkin taivaan rantaa,
päivän tuskin umpeen käydä antaa.

Oi jos aina oisi suvi-yö!
Hetkisen se kestää vaan – ja kohta
aamun koitto koillisesta hohtaa.

29.11. Tuulikki Sarkiola
09.12. Sirkka Salo
10.12. Laina Sopanen
11.12. Anna-Liisa Valtonen
14.12. Ahti Väistö

91 vuotta
27.09. Kalle Havulinna
05.10. Martti Saarinen
06.10. Jalo Kangasniemi
07.10. Lennart Siekkinen
10.10. Kyllikki Niemissalo
10.10. Aino Lehto
13.10. Maija-Leena Muukkonen
14.10. Kirsti Laaksonen
19.10. Antti Koskinen
23.10. Heikki Laaksonen
24.10. Torsti Ali-Marttila
25.10. Juho Kosonen
27.10. Kalevi Laitinen
29.10. Aarne Joki
07.11. Matti Blom
08.11. Erkko Eronen
09.11. Veikko Juurikas
09.11. Väinö Järvenpää
20.11. Väinö Kivelä
21.11. Selma Leppänen
23.11. Eeva Saunaluoma
26.11. Heimo Leivonniemi
28.11. Sirkka Luoto
30.11. Jukka Aaltonen
03.12. Eila Sola
08.12. Pekka Lehtinen
11.12. Tyyne Lehtonen
14.12. Anna Romppanen
15.12. Sakari Vasama

90 vuotta
20.09. Olavi Aulamo
20.09. Rolf Lakoma
21.09. Meeri Aaltonen
21.09. Einari Haapala
21.09. Olavi Salminen
23.09. Anna-Liisa Salmi
24.09. Liisa Lehtonen
24.09. Kyllikki Masurov
25.09. Olavi Mustonen
29.09. Kirsti Mänty
03.10. Lauri Määttänen
03.10. Eila Koivumäki
05.10. Erkki Nurmio

06.10. Brita Laurinaho
11.10. Antti Penijärvi
11.10. Veikko Sunell
20.10. Sirkka Lehtiö
22.10. Heikki Lehtonen
25.10. Anja Jalanne *
27.10. Matias Nikula
27.10. Kerttu Antikainen
30.10. Pentti Koskinen
01.11. Aino Siren
02.11. Anna-Liisa Jalassola
03.11. Liisa Lehtimäki
05.11. Erkki Salonen
07.11. Matti Puustinen
08.11. Kauko Pajunen
08.11. Risto Kurittu
10.11. Anna Karlsson
16.11. Aarne Pieti
23.11. Veli-Matti Herranen
29.11. Antti Larkila *
29.11. Rafael Kock
05.12. Maila Sorri
07.12. Väinö Leppänen
10.12. Aimo Kivinen
13.12. Eila Hietanen
15.12. Heimo Helminen
15.12. Risto Moberg

85 vuotta
26.09. Aino Höyssä
26.09. Thor-Björn Bredenberg
05.10. Eila Ruusunen
08.10. Salme Majamaa
08.11. Raili Järvinen
30.11. Eila Junno
05.12. Elvi Runsala
07.12. Teuvo Palomäki
08.12. Toini Mustonen

80 vuotta
16.09. Sirpa Finneman
04.11. Marja Heinonen
06.11. Veikko Pöyhönen
25.11. Hanna Härkki
30.11. Ritva Vuorenmaa
04.12. Pentti Raudasoja

75 vuotta
24.11. Pasi Alho*

70 vuotta
21.09. Tuula Simola
23.09. Raimo Pohjanniemi*
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Sokos hotelli Ilveksen henkilökunta on lupautunut 
tänäkin vuonna tarjoamaan joulupuuroa jäsenil-
lemme!  Vietämme siis veteraanien puurojuhlaa 
maanantaina 14.12. klo 13.30 alkaen Ilvek-
sessä (Ballroom-sali), Hatanpään valtatie 1.

Puuron lomassa laulamme yhdessä ja nautimme 
muusta ohjelmasta. Tarkemmat tiedot seuraavassa 
jäsenlehdessä.

Osallistumismaksu on 5 €. Sitovat ilmoittautumiset 
ja maksut toimistoon viimeistään 9.12.

Tulossa joulukuussa:
Isänmaan ilta Aleksanterin kirkossa 2.12.2015 kello 18.00
Esiintymässä mm. Pasi Kaunisto, Ahti Jokinen, Puhallinorkesteri Mansetti ja Cantline-kuoro. 
Tuomiorovasti Timo Saarelma pitää juhlapuheen.
Juhlassa kerätään jälleen kolehti tamperelaisten sotaveteraanien hyväksi.

Mistä tietää, että suomalainen puhuu 
sinulle? Sen sijaan, että hän katsoisi 
omia kengänkärkiään, hän katsoo 
sinun kengänkärkiäsi.

Suomalaisen lakkaliköörin resep-
ti: Lasi täytetään 96-prosenttisella 
viinalla ja sekaan pudotetaan yksi 
lakka. Lakkalikööri on valmista 
nautittavaksi.

Olet asunut liian kauan Suomessa 
jos alistut siihen, että suomalainen 
verimakkara (mustamakkara) - on 
ruokaa.

Kolme suomalaista veljestä istuu 
kalassa Suomenlahden rannalla.  
Aamulla auringon alkaessa nous-
ta nuorin veljeksistä virkkamaan: 
- Eipä näy nappaavan.
Päivällä auringon ollessa jo korke-
alla, keskimmäinen veli lausahtaa:
- Niin, eipä näytä syövän.
Illalla, auringon jo mentyä mailleen, 
on vanhimman veljen vuoro: 
- Koko ajan ollaan äänessä, niin eipä 
ole ihme, että ei syö...

Vitsejä suomalaisista 
(muun maalaisten kertomana)

Kesä on loppumassa. Sotsin rannalla 
makaa suomalainen mies vitivalkoi-
sena kuin smetana.
Ympärillä olevat ruskettuneet ihmi-
set kysyvät häneltä:
- Olette aivan kalpea. Mistä olette? 
Mies vastaa:
- Noh, olen Suomesta...
- Eikö teillä ole siellä kesää?
Mies vastaa:
- Kyllä, kyllä on! Mutta minä olin 
sinä päivänä töissä.
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Liikuntaryhmät kaudella syksy 2015 – kevät 2016 tarvitsevat lisää osallistujia

1. Miesten kuntovoimistelu, Liikuntakeskus Go-Go, Hämeenpuisto 47: Keskiviikkoisin klo 12.15-13.00. Ve-
teraanitunnuksen omaavilla ei sisäänpääsymaksua, kannattajajäsenillä kahden euron kertamaksu. Kuntosali ja 
sauna käytössä samaan hintaan.

2. Bocciat: Liisanpuiston koulu, Kaupinkatu 29: Keskiviikkoisin klo 15-17. Hervannan vapaa-aikakeskuksen 
balettisali maanantaisin klo 10.30-13.30 sekä perjantaisin klo 12-15. Ei osallistusmismaksua myöskään kannat-
tajajäseniltä.

3. Vesivoimistelut: Maanantaisin Pyynikin uimahallissa klo 9.20, tiistaisin Kalevan uintikeskuksessa klo 13.30, 
torstaisin Hervannan uimahallissa klo 9.00 ja Tesoman uimahallissa klo 10.15.
Veteraanitunnuksen omaavilla ei uimahalli- eikä ohjausmaksua, kannattajajäsenillä uimahallin sisäänpääsymaksu 
+ ohjausmaksu 29 €/kausi. Uusien halukkaiden vesivoimistelijoiden ilmoittautumiset toimistoon.

Liikuntaryhmät aloittavat viikolla 36 (maanantai 31.8.) paitsi miesten kuntovoimistelu Go-Go:ssa, joka aloittaa 
seuraavalla viikolla 9.9.
Tervetuloa niin entiset kuin uudetkin jäsenet liikunnan pariin!

Liikuntajaosto

Pirkanmaalaisten naisten yhteinen päivä

NAISTEN VIRIKEPÄIVÄ TAMPEREELLA
29.9.2015 klo 10-16

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri järjestää yhdessä Naisten Valmiusliiton Hämeen Alueneuvottelukunnan 
kanssa Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sotaveteraaniyhdistysten naisjäsenille suunnatun virikepäivän tiis-
taina 29.9.2015 Linnainmaan Seurakuntakeskuksessa, osoitteessa Korpikodinkatu 2, Tampere. 

Ohjelmassa on mm. 
- Tuolijumppaa ja yhteislaulua. 
- Mukana asiantuntijoita puhumassa tärkeistä asioista kuten 
 ”vanhuspalvelulaki – hoitotahto”,
 ”miksen muista”. 
 ”kodin turvallisuus ja apuvälineet”
Päivä sisältää lounaan sekä iltapäiväkahvit.
Virikepäivä on tarkoitettu kaikille naisjäsenille, niin tunnuksen omaaville, puolisoille, leskille kuin 
kannattajajäsenillekin. Päivä on maksuton!

Ilmoittautuminen virikepäivään tulee tehdä 1.9. mennessä yhdistyksen toimistoon.

Tampereen keskustasta pääsee Linnainmaalle TKL:n bussilla n:o 1, joka kulkee Koskipuistosta Hämeen-
katua ja Teiskontietä pitkin Linnainmaalle. Perillä pysäkin nimi on Koilliskeskus Citymarketin kohdalla. 
Siitä runsas sata metriä eteenpäin löytyy oikealla Linnainmaan Seurakuntakeskus. Bussi kulkee neljä 
kertaa tunnissa niin klo 9 kuin klo 16 jälkeen.

Tervetuloa yhteiseen virikepäivään! 
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Syyskuu
Liikuntaryhmät aloittavat syyskuun ensimmäisellä viikolla.
Syysretki Lautsiaan la 5.9. Ilmoittautumiset ja maksut (25€) 
toimistoon viimeistään 21.8.
Maanpuolustukselliset Kokonaisturvallisuusmessut Tam-
pereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 4.-6.9. Yhdistyksellä 
on yhteinen osasto Veteraanivastuu ry:n kanssa. Tervetuloa 
tutustumaan!
Bingo! toimistolla ti 8.9. klo 11.30. 
Naisten tapaaminen toimistolla ti 8.9. klo 13.00. Paikalla 
Apukauppa / Eeva Laakso. Hän esittelee meille monipuolisia 
apuvälineitä, ja terveyskenkiä, joita on myös myytävänä.
Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!

Syyskauden tapah-
tumia

Tämän vuoden jalkahoito- 
hieronta ja siivouskuitit 

on tuotava tai postitetta-
va toimistolle viimeistään 

16.12.!

Joulukuu
Isänmaan ilta Aleksanterin kirkossa 2.12. kello 18.00
Joulukahvit kaikille toimistossa asioiville tarjolla 7.-9.12. klo 10-13.
Bingo! toimistolla ti 8.12. klo 11.30. 
Naisten tapaaminen toimistolla ti 8.12. klo 13.00.
Yhdistyksen puurojuhla Sokos Hotel Ilveksessä 14.12. klo 13.30. 
Ilmoittautumiset 9.12. mennessä.

Luentotilaisuus seurakuntien talon Näsin salissa pe 11.9. klo 17.30 otsikolla: ”Suomalaiset sotavangit 
Neuvostoliitossa 1941-44. Tamperelaisia kohtaloita.” Luennoimassa tamperelainen historiantutkija, 
kirjailija Timo Malmi. Kahvitarjoilu.
Naisten virikepäivä kaikille naisjäsenille Linnainmaan srk-keskuksessa 29.9. klo 10-16.  Ilmoittautu-
miset viimeistään 1.9.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 29.9. klo 10-13. Myös kannattajajä-
senet tervetuloa! Tapaamispäivän yhteydessä tarinatuokio klo 12-13.

Lokakuu
Bingo! toimistolla ti 13.10. klo 11.30. 
Naisten tapaaminen toimistolla ti 13.10. klo 13.00.
Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 50 vuotisjuhla Sampolassa 17.10.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 27.10. klo 10-13. Myös kannattaja-
jäsenet tervetuloa! Tapaamispäivän yhteydessä tarinatuokio klo 12-13.

Marraskuu
Bingo! toimistolla ti 10.11. klo 11.30. 
Naisten tapaaminen toimistolla ti 10.11. klo 13.00.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 24.11. klo 10-13. Myös kannattaja-
jäsenet tervetuloa! Tapaamispäivän yhteydessä tarinatuokio klo 12-13.

Jäsenlehti 4/2015 ilmestyy marras/joulukuun vaihteessa.
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Lähetä postissa tai tuo täytetty ristikko yhdistyksen toimistolle LOKAKUUN LOPPUUN MENNESSÄ. 
Kaikkien ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotaan yksi vahva ja monikäyttöinen veteraani-
kassi (arvo 18 €) sekä kolme veteraaniheijastinta (arvo 12 €). Ristikon oikea vastaus sekä pal-
kinnon saajat julkaistaan seuraavassa lehdessä.

Palkintoristikko
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TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 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
klo 13.30-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Kalevan uintikeskuksessa

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 12.00-15.00 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 

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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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 623 369 
* * *

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

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

Tmi Kotiapu Juvonen, siivoukset ja kodin aputyöt 040 556 2650
* * *

KOTIPALVELUJA
Tampereen Alina hoivatiimi / Ulvihoiva  044 455 6400

* * *
Hoivapalvelu Valkokulta Meesakatu 2  044 987 7815

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

* * *

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

Rintamaveteraanikuntoutusta

TILITABERNA
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