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Pääkirjoitus

Johanna Vuori
Toiminnanjohtaja

Yhdistyksemme käytännön toiminta on pääosin toimiston henkilökunnan harteilla, mutta suu-
rena apuna ovat vapaaehtoiset henkilöt. Huomaan varmaan liian harvoin tässä työn tohinas-
sa ja kiireessä kiittää heitä sekä omasta että yhdistyksen puolesta. Ja yhdistyksen jäsenten 
puolesta, koska ilman vapaaehtoisia moni toiminta olisi heikompaa ja hankalampaa, ellei jopa 
mahdotonta. 

Meillä on tällä hetkellä viisi rouvaa ja yksi herra, jotka tekevät kukin yhden työpäivän viikos-
sa toimistossa asiakaspalvelua ja muita tarpeellisia tehtäviä. Tänä aikana tällainen sitoutumi-
nen palkattomaan työhön on harvinaista ja siksi ihailtavaa. Hiljaisina aikoina heillä varmasti 
tulee aika pitkäksi, mutta kiireaikoina he ovat korvaamattomia. Siis suuri kiitos Railille, Leena 
K:lle, Leena T:lle, Pirjolle, Paulalle ja Kaleville.
Vapaaehtoisia rouvia toimii meillä myös eri tilaisuuksissa kahvinkaatajina, tarjoilijoina ja 

tiskareina. Vuosikokousten, tapaamispäivien ja muiden tilaisuuksien onnistumisessa heillä on 
kullanarvoinen rooli. Siitä siis kiitos Annelle, Marja-Leenalle, Railille ja Tuijalle, Ingalle ja Eeval-
le.
Lisäksi meillä on kuluneen vuoden aikana ollut ilo saada useita vapaaehtoisia toimimaan 

lipaskerääjinä tavarataloissa ja tilaisuuksissa, ja näin tuomaan yhdistykselle varoja, jotka 
voidaan avustuksina jakaa veteraaneille. Tällä hetkellä tämä apu onkin aivan korvaamatonta. 
Pääosin lipaskerääjät, miehet ja naiset, ovat joko yhdistyksemme tai Pirkka-Hämeen Sotilas-
poikien Perinnekillan jäseniä. Olemme kovasti kiitollisia Killalle ja sen jäsenille. Suuremmissa 
juhlissa, kuten piirin kirkkopäivässä, tarvitaan myös liikenteenohjaajia, ja samat henkilöt ovat 
olleet siellä auttamassa, oli sää minkälainen hyvänsä. Se on suurenmoista, kiitos.
Ehkä kuitenkin merkittävin vapaaehtoistyö yhdistyksessämme on seppeleenlaskutehtävä. 

Keskimäärin kerran viikossa yhdistyksemme edustajat laskevat havuseppeleen pois nukkuneen 
veteraanin siunaustilaisuudessa. Vuosien – ja vuosikymmenien – aikana tätä tehtävää ovat 
hoitaneet pääosin veteraaniveljet ja –sisaret. Veteraanien ikääntyessä joudumme kuitenkin 
yhä enemmän turvautumaan kannattajajäsenten apuun. Tehtävä on raskas, mutta arvokas. 
Yleensä lauantaisin on mentävä kappeliin osallistumaan hautajaisiin, vaikka ei ehkä ole edes 
tavannut kyseistä henkilöä. Tämä on kuitenkin se tehtävä, ja velvollisuus, jonka yhdistys pyr-
kii hoitamaan viimeiseen veteraaniin saakka. Tästä myös omaisilta tulee jatkuvasti kiitosta ja 
arvostusta yhdistyksen suuntaan. Kiitänkin tässä nyt kaikkia niitä miehiä ja naisia, jotka ovat 
tätä tärkeää tehtävää suorittaneet. 

Tämäkin työntäyteinen vuosi lähenee loppuaan ja uusi vuosi on alkamassa. Meillä on edel-
leen yli viisisataa veteraaneja, joista pyrimme pitämään huolta. Toivotaan siis, että saamme 
edelleen nauttia vapaaehtoisten työpanoksesta ja toivotan myös uudet, vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneet tervetulleeksi mukaan joukkoomme.

Rauhallista ja valoisaa joulun aikaa toivottaen

Kiitos kuluneesta vuodesta
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Jouluun näyttää liittyvän taipumus 
katsella taaksepäin. Joulukoristeissa 
tavoitellaan wanhan ajan henkeä. 
Jouluajan sadut kertovat tapahtu-
mista kauan sitten. Joululauluissa 
puhutaan taakse jääneistä ajoista 
tai muistellaan lapsuusajan joulua. 

Klassinen kuva suvun jouluhet-
kestä on sellainen, jossa väki on 
kerääntynyt suvunvanhimman ym-
pärille kuuntelemaan, minkälaista 
joulua ennen vanhaan vietettiin. Ei-
kä muistelijan tarvitse olla mikään 
ikäihminen. Murrosikäisten keski-
ikäiset vanhemmatkin huomaavat 
kertovansa perillisilleen omasta 
lapsuusajan joulustaan.

Suurempaa etsimässä 

Ehkä taaksepäin katsominen kertoo 
halusta liittyä johonkin suurempaan. 
En ole tämän hetken lapsi, päiväper-
honen, vaan minulla on pitkät juuret. 
Samalla joulumuisteluissa on usein 
ripaus kaipausta. Olemme menettä-
neet jotakin kallista, jota emme enää 
saa takaisin. Kun suvun vanhin on 
kertonut lapsuutensa joulusta, hän 
pyyhkäisee kyynelen poskeltaan. 
Siitä ajasta, mikä kerran oli niin 
rakasta, on jäljellä vain muistot, ja 
nekin otetaan vähitellen pois.

Koska kauniit muistot häviävät, ne 
täytyy palauttaa mieleen yhä uudes-
taan. Muistelemme, koska haluamme 
säilyttää. Kerromme vanhoista hy-
vistä ajoista pitääksemme ne jollakin 
tavalla mukanamme. Jos ei muuten 
niin oman elämämme ”ikuisina ker-
tomuksina”, joilla riemastutamme tai 
kyllästytämme nuorempia. 

Korkeinta etsitään hapuillen 

Menneen ajan haikean kiitollinen 
muistelu saa joskus uskonnollisen 

Kari Kuula

Joulu kertoo kaipauksesta

sävyn. Kysyn hiljaa itseltäni, mikä 
on minun elämäni tarkoitus. Oh-
jaako meitä joku suurempi Tahto, 
vai olemmeko vain lenkkejä sosio-
bio-fysikaalisten lainalaisuuksien 
determinoimassa ketjussa?

Apostoli Paavalin mielestä ih-
miselolla on näkyvän maailman 
taakse ulottuva tarkoitus. Hän sanoi 
kerran ateenalaisille, että ihminen 
on luotu etsimään Jumalaa, ja he 
kenties hapuillen löytävätkin hänet. 
Toisin sanoen, sisäinen kaipauk-
semme korkeimpaan kertoo meidän 
perimmäisestä alkuperästämme ja 
päämäärästämme.

Paavalin käyttämä sana ”hapuil-
len” tarkoittaa ympäristön tunnus-
telemista käsillä niin kuin sokeat 
tekevät. Sanavalinta muistuttaa siitä, 
että korkeimman löytäminen ei ole 
helppoa emmekä me häntä kosket-
taessamme ehkä heti tunnista, mistä 

on kyse. Puhumme perimmäisistä 
kysymyksistä kuin sokeat väreistä. 
Värit kyllä ovat, mutta meiltä puut-
tuu niiden havaitsemiseen tarvittava 
aisti.

Kuinka raivostuttavaa! Emme saa 
varmuutta siitä, onko sitä Suurempaa 
olemassa. Sisäinen kaipauksemme 
voi olla Taivaallisen Isän sormenjälki 
ihmisessä. Mutta yhtä hyvin se voi 
olla muistijälki maallisesta äidis-
tämme, jonka kohtu ja syli kerran 
oli taivasmaailmamme.

Koska emme tiedä näitä asioita, 
kukin päätyy sisäisen tuntunsa va-
rassa jonkinlaiseen tuonpuoleisuutta 
koskevaan uskoon ja vakaumukseen. 
Joku uskoo sen puolesta, toinen sitä 
vastaan. Ehkä suurin osa kallistuu 
varovasti sille kannalle, että Jota-
kin on. Mutta koska asia on niin 
epäselvä, he eivät osaa sanoa siitä 
sen enempää. 
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Tietäjät hautausmaalla 

Nämäkin kysymykset viemme 
mukanamme hautausmaalle, kun 
käymme joulunaikaan tervehtimässä 
edesmenneitä rakkaitamme. Hauta-
kivien välissä kävellessämme olem-
me sen kansan keskellä, joka tietää 
vastaukset suuriin kysymyksiimme. 
Hautausmaan portin päälle pitäisi-
kin kirjoittaa suurilla kirjaimilla he 
tietävät.

Oletetaan, että ihmiskunnan tai-
vastoivo todella pitäisi paikkansa. 
Kaikki vainajat ovat nyt Luojan-
sa sylissä, kuka lähempänä hänen 
sydäntään, kuka potkii vähän kau-
empana - itse en usko kenenkään 

Talvitunnelma
Haihtuu riemu, vaihtuu onni,
hukkuu usko, luottamus,
kuluu kulta, pettää toivo,
kuihtuu kaunein kukoistus.

Sammuu tähti, lientyy taivas,
kuivuu lähteen suonikin,
taltuu tuuli, voipuu aatos,
päättyy päivyt valoisin.

Katoovaist’ on kaikki täällä,
suoltuu vyyhti elämän.
Miks mä muista poikkeus oisin?
Luonto täyttää tehtävän.

Tullos siis, sä rauhan neiti, 
kylvä lunta sydämeen,
tyynnä niin kuin talven luonto
käyn sun syliis ikuiseen.

Kasimir Leino

olevan siinä tilassa, jota nimitämme 
kadotukseksi. 

Jos oletuksemme pitää paikkansa, 
suurin osa koskaan tänne syntyneistä 
ihmistä tietää sen, mitä me sokeat 
vasta hapuilemme. Ja jos he tietä-
vät, he myös muistavat tässä ajassa 
kokemansa epätietoisuuden. Siksi he 
tekevät kaikkensa kertoakseen meil-
le, että täällä ollaan, tulkaa perässä.

Ehkä edesmenneillä sieluilla ei 
kuitenkaan ole tällaisia valtuuksia, 
ainakaan oma-aloitteista käyttöä var-
ten. Mutta siihen on syytä uskoa, että 
he puhuvat Korkeimmalle joka päivä 
meistä. He pyytävät ja anovat häntä 
auttamaan meitä. Ja perille päässeet 
uskonnonfilosofit, joita tämän ajan 

tietämättömyys haavoitti kipeästi, 
kiukuspäissään suorastaan vaativat 
Jumalaa paljastamaan meille kas-
vonsa.

Joulukirkossakin tietäjät ovat 
kanssamme. Siksihän ehtoollis-
pöydän kaari katkeaa puolivälistä. 
Toisella puolella ovat ne, jotka eivät 
enää kaipaa, koska he ovat jo perillä. 
Nyt en sanonut aivan oikein. He 
kaipaavat yhtä asiaa: meitä eläviä. 
Ihmiskuntaperheen yhteinen ikävä 
nimittäin loppuu vasta kun kaikki 
sen jäsenet ovat tulleet yhteen.
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On aina silloin tällöin tullut mieleeni joulu vuonna 1942 kun 
oltiin asemissa Valkeasaaren ”Mottorin” notkossa. Joulua 
alettiin valmistella jo marraskuussa sillä tavalla, että alet-
tiin säästää sokeria kaksi palaa per henkilö. Meitä oli siinä 
komentokorsussa seitsemän miestä. Oli mukava kun asiasta 
tuli heti yksimielinen päätös, vaikka minäkin ajattelin, että 
komppanian päällikkö Kuusela ei siihen suostu kun tietää, 
että siitä tehdään kiljua. Mutta esityksen asiasta teki luut-
nantti Sinkko, joka oli ensimmäisen joukkueen johtaja ja 
päällikön varamies. Kuusela ei vastustanut kun sanottiin, 
että se nautitaan sitten joulun jälkeen, kun päästään lepoon 
taakse ja siitä oli meille jo ilmoitettu etukäteen.

Minä sain lomavuoron jossain joulukuun alkupuolella. Kun 
olin lähdössä, niin Sinkko sanoi, että tuo hänellekin pullo, 
että saa vaikka jouluryypyt. Lupasin, että asia kyllä hoituu. 
Loma meni ja joulu lähestyi ja noin pari viikkoa ennen joulua 
hommattiin keittiöltä keittolaatikko, ja kun sokeriakin oli 
tarpeeksi, niin laitettiin ”poika” käymään korsun nurkkaan. 
Tuli jouluaatto ja valmisteltiin joulua. Lähettikaverini kävi 
myös lomalla joulun alla ja hänellä oli tuliaisina lätynteko-
aineet, ja niin hän paistoi suuren kasan lättyjä. Niitä jäi vielä 
joulupäiväksikin. Siinä meni aattoilta mukavasti. Oli syöty 
mitä keittiöltä tuli ja lättyjä päälle. Kuunneltiin radiosta sen 
aikaista jouluohjelmaa, ja linjassakin oli niin rauhallista.

Siinä kun Sinkon kanssa istuimme laverin reunalla vie-
rekkäin, hän alkoi töniä minua kylkeen, että ota sinä pullo 
että saadaan pienet ryypyt juhlan kunniaksi. Hän tiesi, että 
minullakin on pullo ”jemmassa”. Ensin en ollut ollenkaan 
innostunut, mutta kysyin vielä Kuuselalta mitä mieltä hän 
on ajatuksesta. Komppanian päällikkö sanoi, että mitäs siinä 
jos nyt otetaan ryypyt joulun kunniaksi. Näin se alkoi. Siinä 
meni ensin minun pulloni ja eihän se mihinkään riittänyt. 
Sitten otettiin Sinkon pullo ja siitähän seitsemän miestä sai 
vähän alkua. Päätettiin, että maistetaan onko meidän ”poika” 
yhtään vahvistunut. Siinä sitä sitten aattoiltana maisteltiin 
vähän kerrallaan. Kohta se alkoi maistua niin, että kohta ei 
muistettu missä tilanteessa oltiin ja elettiin.

Korsussa alkoi olla kova mökä, eikä yksin korsussa vaan 
korsun ulkopuolellakin. Minä olin jo puolenyön maissa siinä 
kunnossa, että olin kiivennyt yläpetille paikalleni ja nukku-
nut heti. Ei aikaakaan kun olin voinut pahoin ja kaikki mitä 
illan aikana olin sisääni ajanut tuli nyt ylös. Olin kääntänyt 
pääni vaan ulos petiltä ja mitä ollakaan siinä alapuolella 
sattui olemaan pöytä, jossa oli vielä ne illalla syömättä jää-
neet lätyt. Eikä tässä vielä kaikki, se meidän melu oli kai 
kuulunut  naapurin asemiin asti, koska yöllä yhden aikaan 
oli vihollispartio päässyt esteille saakka ja heittänyt kasa-
panoksen meidän korsun katolle. Kyllä toiset ihmetteli, kun 
en ollut herännyt siihen jysäykseen, vaikka korsun katosta 
tippui hiekkaa niin, että minullakin hiekka rahisi hampaissa 
ja hiuksissa. Kyllä me aamulla katseltiin sitä jälkeä, mitä 
illan ja yön aikana oli tapahtunut. Kuusela sanoi, että kyllä 
oli viimeinen kerta kun tämmöistä tapahtui. Siinä asiassa 
oltiin kyllä samaa mieltä, ja kyllä se jäikin ainoaksi kerraksi 
etulinjassa ollessa. Että sellainen joulu.

H.H.

Joulu korsussa

Revontulten leikki
Suomalainen kansansävelmä
sanat Ilmari Kianto

Ne leimuaa, ne loimuaa, 
Ne roihuaa ja lyö, 
Ne paistavat kuin patsahat 
Ja välkkyvät kuin vyö!

Ne liitävät, ne lentävät, 
Ne laukkaa, läähättää, 
Ne korskuvat kuin konkarit, 
Joit’ urhot kiidättää!

Ne liehuvat, ne riehuvat, 
Ne soutelee ja soi, 
Ne heijailee kuin enkelit 
Tai aallot ailakoi.

Ne hiipivät, ne kiipivät, 
Ne kisaellen käy, 
Ne sukeltavat pilvihin, 
Niin ettei niitä näy.

Ne tummuvat, ne sammuvat, 
Ne repeevät kuin jää – 
Ne kirkastuvat kilvan taas 
Ja yöhön rynnistää!
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Kunniamerkkejä käytettiin 
aiemmin arkioloissakin, 
mutta sittemmin niiden 
käyttö on vähentynyt ja 
rajoittuu nykyään yksin-
omaan juhlatilaisuuksiin. 
Suomalaisten kunniamerk-
kien käyttämisestä on 
määrätty 1.6.1940 vahvis-
tetuilla säännöillä niihin 
myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Milloin merkkejä kannetaan?

Suomalaiset kunnia- ja ansiomerkit 
jaetaan kolmeen ryhmään: viralliset, 
puoliviralliset ja yksityiset.

Virallisia ovat ritarikuntien kun-
niamerkit, Tasavallan Presidentin, 
valtioneuvoston jäsenten ja puolus-
tusvoimien komentajan myöntämät 
ansiomerkit, sotien muistoristit se-
kä muut isänmaallisen toiminnan 
ansiomerkit, jotka on hyväksytty 
sotilaspuvussa kannettavaksi.

Puolivirallisia ovat esimerkiksi 
Suomen ortodoksisen kirkon, Kun-
taliiton, Keskuskauppakamarin ja 
Talousseuran myöntämät merkit. 
Virallisia ja puolivirallisia merkkejä 
voidaan kantaa kaikissa kunniamerk-
kitilaisuuksissa. 

Yksityisiä, eri yhteisöjen ja jär-
jestöjen myöntämiä ansiomerkkejä 
kannetaan ainoastaan kyseisen jär-
jestön tilaisuuksissa.

Tilaisuuden järjestäjä määrää 
pukukoodin ja sen, käytetäänkö ti-
laisuudessa kunniamerkkejä. Kut-
sussa tulisi mainita ”juhlapuku ja 
kunniamerkit” tai ”tumma puku ja 
kunniamerkit”. Juhla-asuna käytet-
tävässä smokissa voidaan käyttää 
vain pienoiskunniamerkkejä.

Miten, missä ja milloin käytän 
kunniamerkkejäni?

Miten merkit tulee kiinnittää?

Siviilipuvut, joissa kunniamerkkejä 
käytetään, ovat:
* juhlapuku (hännystakki eli frakki)
* tumma puku
* kansallispuku
* smokki (vain pienoiskunniamerkit)

Nauhassa kannettavat ritarikun-
tamerkit kiinnitetään rinnan vasem-
malle puolelle noin 2 cm takinkään-
teen napinläven alapuolelle yhteen 
riviin. Kunniamerkkiä ei kiinnitetä 
takin kaulukseen. Merkkirivistön 
korkeus on noin 10 cm. Merkkien 
alareunan tulisi olla tasainen.

Jos kunniamerkkejä on useita, on 
ne laitettava oikeaan järkestykseen. 
Ne laitetaan tasaiseen riviin arvok-
kaimmasta vähemmän arvokkaisiin, 
vartalon keskiviivasta käsivartta 
kohden.

Kunniamerkit laitetaan aina yhteen 
riviin. Jos merkkejä on niin paljon, 
että ne eivät mahdu yhdelle ripus-
timelle yhteen riviin, on merkkejä 
karsittava. 

Jos merkkejä on paljon, ne kiin-
nitetään ripustimeen lomittain niin, 
että arvokkaamman nauha asetetaan 
vähemmän arvokkaan nauhan päälle.

Soljenmuotoiset ja muut ilman 

nauhaa rinnassa kannettavat mer-
kit asetetaan nauhassa kannettavien 
alapuolelle ja myös rintatähden ala-
puolelle. Valtion virka-ansiomerkki 
kannetaan kuitenkin joko nauhakun-
niamerkkien yläpuolella tai niiden 
rinnalla vasemmalla puolella. 

Naisten juhlapuvussa kunniamerk-
kejä käytetään kuten miesten vastaa-
vassa asussa pukukoodin mukaan. 
Tummaa pukua vastaavassa naisten 
puvussa voidaan vaihtoehtoisesti 
käyttää pienoiskunniamerkkejä.

Ulkona tapahtuvissa juhlatilai-
suuksissa voidaan päällystakissa 
käyttää rinnassa kannettavia kun-
niamerkkejä alkuperäisinä.

Merkit kiinnitetään ompele-
malla yhteen neulaan. Tällaisia 
neuloja myy Tampereella Pirkan 
Kello. Parhaan ja asiantuntevan 
palvelun saa Sotainvalidien kun-
niamerkkipalvelusta, jonne voi 
lähettää merkkinsä laitettavaksi 
tai uusittavaksi.

Sotainvalidien Veljesliiton Kunnia-
merkkipalvelu
Ratamestarinkatu 9 C,
00520 Helsinki
Käyntiosoite: Kellosilta 4, 2 krs
Puh. 09 4785 0209, 4785 0207
Aukioloajat: ma-pe 8-15.
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Vanhustyön keskusliiton asuntojen 
korjausneuvojana olen vieraillut mo-
nissa kodeissa ja kohdannut monen-
laisia ongelmia.

Kokosin tähän juttuun muutamia 
pieniä asunnon muutostöitä, jotka 
helpottavat toimintoja kotona. 

Ne ovat pintaraapaisu, monia 
muitakin muutostöitä on. Joten ota 
rohkeasti yhteyttä, kun huomaat 
jonkun toiminnon kotona tuotta-
van vaikeuksia. Yhteystietoni ovat 
jutun lopussa. 

Ikääntyminen kun tuo tullessaan mil-
tei vääjäämättä jonkinlaisia vaivoja. 
Liikkuminen heikentyy, myös näkö 
ja kuulo voivat heikentyä.  Arjen 
toimintoja voidaan onneksi helpottaa 
monin eri tavoin. 
Alla  muutamia tyypillisimpiä esi-
merkkejä. 

Jos oviaukot ovat ahtaat ja kynnyk-
set haittaavat kulkua, levennetään 
oviaukkoa. 

Kurkistus arjen pieniin asunnonmuutostöihin

Kulkua helpottavat myös erilaiset 
tukitangot ja tukijohteet. Niitä on 
laitettu yleisimmin wc:hen, pesuhuo-
neeseen ja saunaan. Mutta voi niitä 
olla muuallakin tukea antamassa. 
Monesti parvekkeelle meno koetaan 
hankalaksi. Silloin tukitanko parve-
keoven molemmin puolin helpottaa 
ja antaa tasapainoa. 

Voitto Niska

Kotona asumista voidaan helpottaa 
monin konstein.

Kynnykset voidaan poistaa kokonaan tai asentaa 
niille erityisiä kynnyksen ylittäjiä, kynnysluiskia. 

Suihkutuoli, kiinteä (yläkuvassa) 
tai irrallinen (alakuvassa) kuu-
luu kodin perusvälineisiin.
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Joskus liesi voi unohtua päälle ja 
tällöin syntyy tulipalonvaara. Tur-
valiesi on hyvä rakaisu, liesi katkeaa 
pois päältä säädetyn ajan kuluttua. 
Vielä parempi ratkaisu on liesivahti. 
Se voidaan asentaa vanhaankin lie-
teen. Liesivahdissa on aikakatkaisu. 
Sen lisäksi liesivahti valvoo lieden 
lämpötilaa katkaisten virran, jos 
lämpötila käy liian suureksi, jottei 
tulipalon vaaraa pääse syntymään. 
Liesivahti on myös ohjelmoitavissa 
toimimaan vain magneettiavaimella 
on/off-tyyliseseti. Silloin ilman mag-
neettiavainta liesi ei toimi ollenkaan. 
Tämä toiminto mahdollistaa lieden 
turvallisen käytön, jos perheessä on 
yksi muistihäriöinen.

Kuvassa liesivahti ja siihen kuulu-
va magneettiavain.

Myös palovaroittimien on syytä olla 
kunnossa.
Patterien vaihto tuottaa ongelmia ja 
tikkaille nousu on vaarallista, keittiö-
jakkarallekaan ei pitäisi nousta. 
Tähän auttaa palovaroitin, missä pat-
terikotelo on seinällä. Vanhaankin pa-
lovaroittimeen saadaan jälkiasennettua 
patterikotelo seinälle. Voidaan myös 
asentaa kokonaan uusi 10 v. kiinteällä 
lithiumparistolla toimiva palovaroitin, 
missä koeistuskotelo on seinällä.

Jos tarvetta on, otathan yhteyttä puhe-
limitse. Sovitaan aika kotikäynnille.

Voitto Niska, korjausneuvoja
Vanhustyön keskusliitto
HAMK
Tietotie 1
37630 Valkeakoski
puh. 0400 – 649 199
voitto.niska@vtkl.fi

Unohda kiipeily ja 
asennuta  palova-
roittimen patteriko-
telo seinälle.
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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

Aarnio Arvi Asseri 01.09.1918 19.09.2015
Autio Aira Astrid 11.02.1918 20.09.2015
Halminen Onni Hjalmar 05.12.1922 04.07.2015
Helminen Heimo Ilmari 15.12.1925 05.08.2015
Helsingius A. Maija-Liisa 03.05.1922 31.08.2015
Kalliomäki Eljas Kalevi 16.08.1925 18.08.2015
Korva Väinö Armas 14.02.1924 08.08.2015
Lehtonen Heikki Johannes 22.10.1925 26.09.2015
Lehtonen Toivo Matias 02.02.1923 03.08.2015
Lumme Arvi 02.11.1920 10.09.2015
Marjamäki Toivo 08.05.1930 02.09.2015
Nevanen Antero Urho 30.11.1928 19.07.2015
Nupponen Eino Henrik 05.02.1922 20.07.2015
Nyblom Veikko Antero 26.02.1925 01.10.2015
Rajaniemi Leino Armas 20.06.1923 25.09.2015
Rossi Kalle Ilmari 19.02.1923 02.09.2015
Ruusi Anna-Liisa 26.01.1922 10.09.2015
Salonen Erkki Aleksanteri 05.11.1925 13.09.2015
Selander Erkki Johannes 08.06.1926 28.10.2015
Siekkinen Lennart Kristian 07.10.1924 17.09.2015
Tammilehto Matti Ensio 22.03.1924 24.10.2015
Tuohenmaa Matti Iivari 17.03.1925 02.08.2015
Väinölä Hilkka Helena 04.09.1938 12.09.2015
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Ennen varsinaista juhlaa vierail-
le oli tarjolla pullakahvit. Kahvin 
kaatajina oli joukko vapaaehtoisia 
naisia. Tarmokkaita naisia löytyi 
piirin naistoimikunnasta ja Sotilas-
poikien Perinnekillasta. Mukana oli 
myös partiolaisia sekä Tampereen 
Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen 
naisia. Sotilaspoikien Perinnekil-
lan miehet olivat myös hoitamassa 
liikenteenohjausta sotilaspoliisien 
kanssa. Samaa porukkaa oli autta-
massa ja ohjaamassa väkeä ulko-
ovilla ja sisätiloissa.  

Suuri kiitos kaikille vapaaehtoi-
sille työntekijöille! Kaikki sujuikin 
mainiosti ilman kommelluksia tai 
tapaturmia.

Onnittelijoita kävi runsaasti ja 
muutenkin juhla keräsi varsin muka-
vasti ennakko-odotusten mukaisesti 
noin 250 vierasta. Päivän tunnelma 
oli arvokas ja iloinen.

Musiikista juhlassa vastasi Tam-
pereen Kotkien Weteraanisoittajat 
kapellimestari Andreas Schultzin 
johdolla sekä Vilppulan Mieslau-
lajat Erlend Jantsikenen johdolla. 
Mieslaulajien kuoro sai paljon kii-
tosta ja kehuja, erityisesti komeasta 
Finlandia -tulkinnastaan.

Komeat juhlat Sampolassa

Lauantaina 17.10. oli Tampereella ilmassa 
suurta juhlan tuntua kun Pirkanmaan 
Sotaveteraanipiiri ry täytti 50 vuotta. 

Yleisö laulaa seisten tilaisuuden lopuksi Maamme –laulun.

Teksti Johanna Vuori, kuvat Erkki Kivinen

Juhlan avasi tietysti piirin pu-
heenjohtaja Pasi Alho ja loppusanat 
puolestaan lausui piirin kunniapu-
heenjohtaja Matti Viitanen.

Juhlapuheen piti Sotaveteraa-
niliiton puheenjohtaja Finn-Göran 
Wennström ja puolustusvoimien ter-
vehdyksen toi eversti Timo Kakkola 
Puolustusvoimien Logistiikkalaitok-
selta. Poliittisia päättäjiä edustivat 

Vieraita odotellessa... Piirin varapuheenjohtaja Ahto Rintala 
(vas.), toiminnanjohtaja Johanna Vuori, piirin varapuheen-
johtaja Juhani Husa sekä piirin puheenjohtaja Pasi Alho.

omilla puheenvuoroillaan Tampe-
reen kaupungin vanhuspalveluista 
vastaava apulaispormestari Mikko 
Aaltonen sekä kansanedustaja Sofia 
Vikman.
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Ensimmäisenä onnitteluvuorossa 
olivat Pirkanmaan kuuden yhteis-
toiminta-alueen edustajat. Henkilöt 
vasemmalta lukien: Juhani Ahola 
Hämeenkyrö (Luoteis-Pirkanmaa), 
Aulis Saarinen Valkeakoski (Etelä-
Pirkanmaa), Jukka Alho Orivesi 
(Itä-Pirkanmaa), Timo Ikkala 
Ruovesi (Ylä-Pirkanmaa), Raimo 
Nuutinen Tampere (Keskinen Pir-
kanmaa) ja Pekka Maaranen Sas-
tamala (Länsi-Pirkanmaa).

Sotainvalidijärjestö ja Tammen-
lehväkeskus kävivät yhdessä 
tuomassa onnittelunsa. Kuvassa 
vasemmalla Sotainvalidien Vel-
jesliiton Tampereen osaston pu-
heenjohtaja, rovasti Esa Eerola, 
Tammenlehväkeskuksen toimitus-
johtaja Satu Laitinen ja sotainva-
lidi Pentti Kuukankorpi.

Takana näkyvät lotat Eira Laa-
lahti (vas.)  ja Toini Tuominen.
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Älä jää yksin!
Yhdistyksessämme järjeste-

tään kerran kuukaudessa 

TARINATUOKIO
aina kuukauden viimeisenä tiis-
taina jäsenten tapaamispäivän 

yhteydessä kello 12 alkaen. 

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

TERVETULOA!

Harakan joulupuu

Harakka hankki mopedin
ja lähti oitis ajelemaan.
Lumi vain pöllysi solkenaan
kasaksi mopedin tarakkaan.
Oli näet talvi ja jouluaatto.
Tarakalla oli harakalla
pulskea pussi pullollaan
sitä ja tätä kiiltävätä,
kalisevata ja kilisevätä.
Näet kiiltävän varas on harakka 
paras.
Oli sormuksia ja riipuksia,
pellinpaloja, kultakaloja,
mitaleita ja pikareita,
mitä kaikkea lie ollutkaan.
Kyyllästyttyänsä huristeluun
harakka etsi suuren puun,
ja sen lumiset oksat koristi noilla
tarakan turhilla tavaroilla.
Se päätti näet
kutsua kesteihin
ihan kaikkien kylien väet.

Kuunkin se komensi katsomaan,
miten maassa joulua tanssitaan.
Ja ylläty, yllätys!
Jokaikisen killuvan koristeen
ja kähveltämänsä kappaleen
se antoi itsekullekin
ihan mieliksi takaisin.
Ja kuu!
Sekös nauraa hekotti mielissään!

Kaija Pakkanen
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Yhdistyksemme osallistui ensimmäi-
sen kerran tällaisille suurille mes-
suille yhdessä Veteraanivastuu ry:n 
kanssa. Kokemus oli hieno. Paljon 
syntyi keskustelua messukävijöiden 
kanssa, keräyslippaisiin kertyi tuot-
toa ja yhdistyksen myyntituotteet 
menivät hyvin kaupaksi.

Saimme todella mukavasti tal-
koolaisia mukaan messutouhuun ja 
lipaskerääjiksi. Meitä tukivat tääl-
läkin omien vapaaehtoisten lisäksi 
Sotilaspoikien Perinnekillan jäsenet. 
Osastollamme oli myös sotaveteraa-
neja tavattavissa ja esimerkkinä siitä, 
etteivät veteraanit eikä veteraanitoi-
minta ole vielä loppuneet.

Hienot kokonaisturvallisuus –messut

Saimme osastollemme 
myös julkkiksia! Muu-
sikko Mikko Kuusto-
nen keskustelee Tauno 
Kairesalon kanssa. 

Yhdistyksemme varainhankintavastaava Tuomo Koiranen esittelee myyntituotteita asiak-
kaalle, Pia Mikkonen Veteraanivastuu ry:stä seuraa vierestä. Oikeassa reunassa Leena 
Tuominen ja hieman keskemmällä Anna-Liisa Tapio selin sinisessä paidassa. Asiakkai-
den keskeltä näkyy myös Inga Saraste, joka keskustelee veteraaniasioista kiinnostuneen 
messuvieraan kanssa.

TILITABERNA

Iloista joulua kaikille!
Toivottaa 
Pirkanmaan Sotaveteraani-
piirin sosiaalineuvoja 
Anna-Liisa Tapio
P. 044 363 1349
alt.kala@gmail.com
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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.

101 vuotta
21.01. Leo Nieminen
12.03. Sigurd Anderssen

100 vuotta
24.02. Veikko Hepokorpi

99 vuotta
19.01. Olavi Kouvo

98 vuotta
05.02. Esko Lumirae
10.03. Veikko Valorinta

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

96 vuotta
28.12. Lauri Hakala
29.12. Jorma Peltonen
05.01. Alli Ojajärvi
22.01. Elsa Lagerström
24.01. Kirsti Laitinen
24.01. Kerttu Rautiainen
28.01. Aune Einola
15.02. Usko Lehtimäki
19.02. Aili Kurvinen
20.02. Väinö Järventausta
21.02. Aune Rättäri
28.02. Bengt Ådahl

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

94 vuotta
17.12. Kaarina Fantino
17.12. Lydia Koli
25.12. Väinö Suontausta
29.12. Kauko Pakkanen
12.01. Kauko Viljanen
22.01. Aune Sorvanne
05.02. Anja Ahovuo 
13.02. Martti Kurjenlahti
20.02. Helinä Nevalainen
21.02. Eeva Savelainen
25.02. Maire Eskola
15.03. Erkki Piililä

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

92 vuotta
17.12. Lauri Mattila
17.12. Anna-Liisa Antila
23.12. Kaarin Heikkilä
24.12. Viljo Kallio
28.12. Esko Juva
05.01. Eva Huhtamies
10.01. Aimo Reinikainen

10.01. Sylvi Frondelius
14.01. Aarne Satama
25.01. Paavo Harinen
29.01. Olavi Koskela
03.02. Anja Ohlson
07.02. Pentti Lindström *
08.02. Reino Nurmio
09.02. Veikko Hatanpää
17.02. Kauko Kirvesniemi
23.02. Matti Eerola
23.02. Keimo Paalanen
24.02. Kaino Matilainen
24.02. Arvo Innola
07.03. Väinö Keskinen
11.03. Erkki Nissilä
11.03. Irja Himanen
15.03. Paavo Laine

91 vuotta
21.12. Leo Risto Kiiskilä
22.12. Anja Aalto
24.12. Esko Lautala
26.12. Helvi Kaunonen
01.01. Arvo Heininen
05.01. Pentti Korpi
05.01. Olavi Helsky
10.01. Risto Kiiskilä
10.01. Anna-Liisa Koskinen
10.01. Aida Yli-Orvola
15.01. Veikko Kangasmaa
24.01. Tauno Laitinen
25.01. Paavo Sihvonen
26.01. Olavi Lehtonen
26.01. Pauli Piipponen
28.01. Pentti Rautanen
06.02. Sakari Vesanen
10.02. Eero Ahola
14.02. Hilkka Vesa
18.02. Heikki Jauhiainen
28.02. Helmi Vesterinen
02.03. Erkki Asumaniemi
08.03. Väinö Nurminen
15.03. Laina Toivanen
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90 vuotta
17.12. LahjaVänttinen
19.12. Hellin Koskinen
20.12. Maire Kivinen
21.12. Anni Kajander
24.12. Lauri Inkinen
28.12. Kalevi Sinisalo
03.01. Urho Leinonen
08.01. Eino Ekman
09.01. Åke Sareneva *
14.01. Veikko Tuiskunen
23.01. Aarno Karusto
26.01. Pirkko Koski *
30.01. Mikko Kalliomäki
31.01. Martti Hussi
08.02. Olavi Rajala
09.02. Laina Vallius 
14.02. Bertta Teikari
16.02. Lauri Taponen
22.02. Aili Wallenius
26.02. Matti Tamminen
27.02. Erkki Tuulos *
03.03. Alli Wigelius 
08.03. Kerttu Tervanen
12.03. Maija Rantala
13.03. Kerttu Sundqvist

85 vuotta
19.12. Annikki Mattila
28.12. Helena Outinen
05.01. Mirja Tuiskunen
11.01. Pirkko Leivonniemi
15.01. Liisa Koivula
17.01. Margit Kantonen
23.01. Eini Eerola
03.03. Pentti Kurkinen
11.03. Kerttu Myllärniemi
11.03. Antti Siren

80 vuotta
29.01. Terttu Viitanen
29.01. Anja Tenn

75 vuotta
17.01. Jyrki Toivio
17.01. Paavo Huhtakallio
12.03. Eeva Rautakorpi

70 vuotta
18.02. Kalle Karapalo
19.02. Kaija Mylläri 

Joulujuhla yksinäisille Koukun 
Helmessä 

joulupäivänä 
25.12.2015  klo 11.00-13.00 

Joulujuhla on tarkoitettu yksinäisille vanhuksille. Saattajan voi ottaa 
mukaan mikäli sellaista tarvitsee. Myös paikan päällä avustetaan 
päällysvaatteiden kanssa sekä ruokailussa tarvittaessa.
Ilmoittautumiset järjestösihteeri Hanna-Elina Ronkaiselle vii-
meistään maanantaina 30.11.

OHJELMA
Joululounas        klo 11.00 – 12.15
Joulujuhla          klo 12.15 – 13.00

Jokainen lähtijä haetaan kotiovelta ja paluu kotiin tapahtuu 
samalla autolla heti juhlan jälkeen.

TERVETULOA!

 Juhlan järjestää 
Lc Tampere /Wivi Lönn

Tampereen Naisyhdistys ry Lahdensivun koti
- Hyvää elämänlaatua ikäihmisille -

Tampereen Naisyhdistys ry on tamperelainen 125-vuotias 
naisjärjestö, jolla on pitkä kokemus ikäihmisten hyvästä hoidosta.
Tampereen Naisyhdistys ry ylläpitää Lahdensivun kotia, joka 
tarjoaa asukkailleen ympärivuorokautista asumispalvelua ja 

monimuotoisia virkistystapahtumia lähellä luontoa.
Lahdensivun kodissa asukkailla on mahdollisuus lyhyt- ja 

pitkäaikaiseen asumispalveluun myös palvelusetelillä.

Tiedustelut ja varaukset:
Sosiaalityöntekijä, p. 050 917 7478
Jaakonmäenkatu 5, 33560 Tampere
www.lahdensivunkoti.fi

Lisäksi järjestämme lähialueen ihmisille monia 
hyviä ikääntymistä tukevia harrastepalveluita.
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Keväällä kaikki veteraanit saivat kaupungilta kirjeen, jossa tarjottiin pal-
veluita 600 euron edestä. Nyt tuota rahaa on jaossa 300 euroa lisää. 
Yhteensä siis tänä vuonna on etuja saanut 900 euron arvosta. Ja tämä etu 
kannattaa käyttää! Käyttämättömät rahat palautuvat valtiolle ja ensi vuodelle 
todennäköisesti saadaan sitten entistä vähemmän. Jokaisen tähän etuun 
oikeutetun tulisikin se käyttää, jotta valtion avustuksia ei pienennettäisi. 
Veteraanit voivat käyttää tätä etua siivouspalveluun, ateriapalveluun tai 
asiointi- ja saattajapalveluun. Ateriapalvelu tarkoittaa, että voitte käydä 
ulkona syömässä tai tilata ateriat kotiin. Myös jos teille jo tulee kaupungin 
ateriapalvelusta ruoka, etu voidaan käyttää siihen, ja summa vähentää teille 
tulevista maksuista. 

Mikäli haluatte käyttää edellä mainittuja etuja, ottakaa yhteys Tampereen kau-
pungin Kotitoriin vuoden loppuun mennessä. Puhelun yhteydessä saatte tar-
kemmat ohjeet palvelun käytöstä. Teille ei aiheudu palvelun käyttämisestä mitään 
kustannuksia. Nämä palvelut eivät valitettavasti koske pitkäaikaisessa laitoshoi- 
dossa tai tehostetun palveluasumisen piirissä olevia veteraaneja eikä vete-
raanien puolisoita. Palvelut eivät myöskään koske sotainvalideja.

Kaupungilta lisää rahaa veteraaneille

Muistakaa hyödyntää Val-
tionkonttorin kautta kun-
nille tuleva veteraaneille 
tarkoitettu määräraha! 

Soittakaa Kotitorille nu-
meroon 03 5656 5700.

MYYMME ✶ OSTAMME
KAIKENLAISET KERÄILYKOHTEET 

JA TARVIKKEET

✶ Kolikot, Setelit ✶ Lotta- ja Suojelus-
✶ Kunniamerkit      kuntamerkit
✶ Mitalit ✶ Kullat ja hopeat
✶ Pinssit ja neulat ✶ Rahasarjat
✶ Etiketit, Poletit
✶ Arviointi ja neuvontapalvelu liikkeessä!

Tampereen Raha-apaja Ky
penni@kolumbus.fi
Sammonkatu 14-16

33540 Tampere
puh. 03 260 9115 fax 03 260 9116

Yhdistys tarjoaa jälleen 
joulukahvit kaikille toimistossa 
asioiville joulukuun 7.-9. 
päivinä. Maanantaista 
keskiviikkoon kaikki kävijät 
saavat myös Saarioisten 
jälleen lahjoittamat 
kiisseliannokset.

Tiistaina 8.12. saa lisäksi pelata 
bingoa klo 11.30 alkaen. 
Bingossa hyvät palkinnot 
lähestyvän joulun kunniaksi.

 

Kotona asumisen tukea  
ikääntyneille ja omaishoitajille 

 
 

 Hoiva- ja kotipalvelua 

 Virkistystoimintaa Teon Tuvalla 

 Kuntosali 
 

Kysy lisää palveluista, soita tai poikkea,  
tavoitatte meidät arkisin 

  050 358 0072 
 

Amurin Teon Tupa ry,  
Satakunnankatu 38, 33210 Tampere 

www.teory.fi 
teory@teory.fi 
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Joulukirkko
Tammenlehväkeskuksen

ravintokeskuksessa
torstaina 10.12.2015

klo 18.00

OHJELMA

Alkusoitto Olli Salonen, trumpetti
”Enkeli taivaan” Solenne -kuoro, yleisö
Yhdistyksen tervehdys Hall.jäs. Risto Kiiskilä
Kuorolaulua Solenne-kuoro
Papin puheenvuoro Pastori Säde Siira
Kuorolaulua Solenne-kuoro
”Maa on niin kaunis” Kuoro, yleisö

Tilaisuuden jälkeen tarjotaan ravintokeskuksessa 
kirkkokahvit

TERVETULOA! 
              
Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistys ry
Liikuntajaosto

Luvassa jälleen mukavaa yhdessäoloa!

Puurojuhla
kaikille yhdistyksen jäsenille

Sokos hotelli Ilveksessä 
(Ballroom-sali)

Hatanpään valtatie 1
maanantaina 14.12. klo 13.30

Puuron lomassa nautimme arvok-
kaasta ohjelmasta. Laulamme tietysti 
yhdessä ja saamme kuulla myös pa-
lomieskuoro Tulikukkojen laulua.

Osallistumismaksu on 5 €.
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 

toimistoon viimeistään 9.12.

Syksy Karjalassa
On elokuinen ilta Aunuksessa,
siel’ suuret viljapellot peittää maan.
Pieni, harmaa kylä näkyy maisemassa,
sen usva kohta täyttää kokonaan.

Kyllin kiittää ei voi vinttikaivon merkitystä,
se kylän tärkein paikka on.
Saa myöskin eläimistö siitä virkistystä,
kun sen luota löytää juottokaukalon.

Vaan nyt on kylään tullut hiljaisuus.
Vain jossakin voi nähdä yksinäisen tuvan,
josta vielä näkyy pieni valoisuus.
On siellä hiljennytty eteen pyhäin kuvan.

O.L.
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Se kulki laahustaen tietä pitkin. Sataa 
tihuutti ja sen oli vilu. Talitintti istui 
koivun oksalla höyhenet pörhöllään.

- Mikä siinnä mennä laahustaa? 
se kysyi.

- Minä olen Vanha Joululaulu, vas-
tasi kulkija. Kaikki ovat unohtaneet 
minut. Laula sinä, pieni talitintti, 
minut!

- Minäkö! Minun ääneni on kähe-
änä. Enkä minä välitä joululauluista, 
kevätlauluista minä pidän.

Ja talitintti lensi tiehensä. Vanha 
Joululaulu jatkoi väsyneenä mat-
kaansa. Vastaan tuli Rikas Kaup-
pamies.

- Olen Vanha Joululaulu. Lapsena 
tunsit minut kyllä. Laula minut!

- Jos olen tuntenut, en tunne enää. 
Rahan kilinä kassalippaaseen on 
kaunein laulu, minkä minä tiedän. 
Mene matkaasi, ei minulla ole aikaa 
joutavaan, minun täytyy miettiä, mi-
ten saisin joulumyynnin kasvamaan.

Ja Rikas Kauppamies meni tie-
hensä. Laulu jatkoi kulkuaan. Tuuli 
kylmäsi sen ohuen nutun läpi.

Tuli vastaan Kiireinen Rouva.
- Mikä maleksija tuossakin mahtaa 

olla, sanoi rouva tuikeasti, sillä hän 
ei voinut sietää, että kaikilla ei ollut 
yhtä kiire kuin hänellä.

- Olen Vanha Joululaulu. Äitisi 
minua ennen lauleli. Kyllä sinä minut 
tunnet. Laula minut!

- Minäkö tässä ennättäisin jou-
lulauluja laulella juuri joulun alla. 
On pidettävä suursiivous ja pestävä 
pyykki ja leivottava joululeivät ja 
suolattava joulukinkku ja paistettava 
joulutortut ja liotettava joulukala ja 
silitettävä joululiinat ja mankeloi-
tava ja kiillotettava ja kuurattava ja 
tomutettava ja…

Vanha Joululaulu ei kuullut enem-
pää, sillä Kiireinen Rouva oli jo 
kaukana.

Sade oli lakannut, maa oli rou-

dassa ja pakkanen alkoi kiristyä, 
mutta yhä Vanha Joululaulu vaelsi 
ja etsi jotakuta, joka tahtoisi laulaa 
sen. Silloin tuli vastaan Kuuluisa 
Runoilija. Vanha Joululaulu ilostui.

- Olen Vanha Joululaulu, se sanoi 
runoilijalle, Sinä varmaan tunnet 
minut. Etkö tahtoisi laulaa minua?

Runoilija pysähtyi ja katseli tar-
kasti Vanhaa Joululaulua.

- Vai Vanha Joululaulu? No sen 
olet näköinenkin! Sinussahan on 
loppusoinnutkin! Ja rytmiä! Minäkö 
muka voisin laulaa jotakin sellaista! 
Minä olen Kuuluisa Runoilija, täysin 
uudenaikainen. Tällaista minä laulan:

- Yksinäisyyteen
vaikka en tiedä oletko
vihreänkeltainen vilu
suuri, suurempi, suurin…
Kuuluisan Runoilijan ääni häipyi 

kaukaisuuteen, sillä Vanha Joulu-
laulu juoksi tiehensä niin nopeasti 
kuin saattoi. Suruissaan se istuutui 
vanhan mökin portaille.

- Varmaan minun on kuoltava: 
Kukaan ei enää minua muista eikä 
tahdo minua laulaa.

Silloin tuli polkua pitkin tuvalle 

päin vanha mummo taluttaen pientä 
lasta.

- Katso mummo, meidän portail-
lamme istuu joku, sanoi lapsi. Mum-
mo katsoi vanhoilla hämärtyneillä 
silmillään, ja vaikka hän oli melkein 
sokea, hän tunsi Vanhan Joululaulun.

- Sehän on Vanha Joululaulu, hän 
huudahti. Mummoni sen jo minulle 
opetti, niin vanha se on!

- Laula minut! pyysi laulu viimei-
sillä voimillaan.

- Tule toki sisään, sanoi mummo. 
Ja laulu astui sisälle köyhään, läm-
pimään tupaan.

 Ja mummo alkoi laulaa heikolla, 
sortuneella äänellään, ja lapsen heleä 
ääni yhtyi lauluun. Eikä Vanha Joulu-
laulu ollut enää harmaa ryysyniekka, 
vaan kirkas ja säteilevä, ja sen viitta 
hohti tähtien ja kynttilöiden valoa.

Ja pieni pirtti korkeni ja yleni ja 
laulu levisi ja sävelet kiirivät yli syn-
kän ja murheisen maan. Ja jokainen, 
joka sen kuuli, unohti kiireensä ja 
murheensa ja yhtyi lauluun. Lapsuu-
tensa Vanhaan Joululauluun.

Oi sä riemuisa, oi sä autuisa…

Marjatta Kurenniemi

Vanha joululaulu
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Sotaveteraaniyhdistysten 
naisjäsenille järjestet-
tiin yhteinen virikepäivä 
29.9.2015 Linnainmaan 
Seurakuntatalossa.

Oli kaunis syysaamu kun lähes sa-
takunta reipasta ja tiedonhaluista 
naisjäsentä saapui Linnainmaan 
Seurakuntatalolle.

Pasi Alhon tervetulopuheenvuoron 
jälkeen oli vuorossa tuolijumppa 
johon kaikki näyttivät halulla osal-
listuvan. Ennen ruokailua saimme 
vielä ajankohtaista tietoa vanhus-
palvelulaista ja hoitotahdosta josta 
etenkin jälkimmäinen sai aikaan kes-
kustelua ja herätti useita tarkentavia 
kysymyksiä.

Ruoka oli maukasta ja se tarjottiin 
pöytiin asti. Tämä teki ruokailuun 
rauhallisen tunnelman. Aterian jäl-
keen oli taas mielenkiintoista ohjel-
maa kuten muistiyhdistyksen luento 
”miksen muista” sekä kodin ja arjen 
turvallisuuteen liittyvä apuvälineit-
ten esittely ja myynti. Päätöskahvia 
ennen oli vielä harmonikkamusiikkia 
ja yhteislaulua.

Tapahtuma oli sopivan pituinen 
jonka kaikki tuntuivat hyvin jak-
savan. Turvallisuuden tunnetta loi 
ensiapuryhmän läsnäolo. Iltapäivällä 
tyytyväisiä kommentteja oli tietysti 
mukava kuulla.

Valoisaa mieltä kaamokseen! 
Anja Ahonen, 
yhdistyksen kotiavustaja

Virkistystä virikepäivästä

Näin innokkaasti naiset osallistuivat tuolijumppaan, joka olikin aika 
vauhdikasta.

   

Sodassa on monta tarinaa. Kirjeet ovat aitoja 
ajankuvia. Lyydi ja Sulo Porttikivi ovat olleet 
naimisissa viisi vuotta ja sinä aikana Sulo on ol-
lut armeijan tamineissa kolmasti. He kirjoittivat 
toisilleen ahkerasti lähes päivittäin. Sulon kirjeet 
ovat säilyneet miltei kaikki. Lyydin kirjeistä osa 
tuhoutui rintamalla.

Sulo ehdotti kirjeiden säästämistä ja arveli 
niistä tulevan arvokkaan kokoelman.  Vain kan-
sakoulun käyneiden nuorten murre ja puhekieli 
on säilytetty aitona. 

Lyydi oli huolissaan Sulosta ja Sulo lähet-
ti Lyydille pientilan ja karjanhoidon ohjeita.  
Arkisia asioita, mutta välillä vähän rakkautta-
kin ja tulevaisuuden suunnitelmia. Rintamalla 
oleva toivoo sodan päättymistä, jotta pääsisi 
kotiaskareisiin ja siitä kirjan nimi Kun tää sota 
loppuis…

Kirjaan sisältyy taustatiedot päähenkilöistä ja 
lisäksi tietoa joukoista, joissa Sulo palveli, talvi-
sodassa Polkupyöröpataljoona viidessä ja jatko-
sodassa lounaishämäläisessä JR 23:ssa. Mukana 
myös tiedot Urjalan sankarivainajista.

Aito ajankuva koko elämän kirjona välittyy 
kirjeissä. Teksti tempaa lukijan mielenkiintoisel-
le aikamatkalle. 

Tätä tarinaa 

et voi ohittaa!

Uutuuskirja itselle ja lahjaksi
Ilmestyy marraskuussa
Voit tilata jo ennakolta 25 e
Postituskulut kulujen mukaan
Urjalassa nouto tai muu toimitus sopimuksen mukaan

Tilaa ja osta
Urjamedia
040-532 7780
seppo.pirhonen@urjamedia.� 
Marjatta Järvi 0400 884 651

     Monet rakkaat terveiseni sinulle tuokoon tää pieni 
paperin lappu täältä jostain kaukaa.
     En voinut eilen nostaa lippua puolitankoon, kun 
sitä ei ole. Mutta illalla itkin maamme kohtaloa oikein 
tosissani. Ja olenhan vielä epätietoinen sinusta, sillä 
olethan voinut joutua vasta viimetaistelussa vaaralli-
seen paikkaan. 

Ethän, pelaa enää siellä?
Jos sattuis niin käymään että tää olis viimeinen kirje 

niin tiedäthän sen että minä kaadun isänmaan puoles-
ta. Niin kiitän sua kaikista entisistä ja näistä kolmesta 
vuodesta mitä  yhdessä on oltu.

Minä puhun vaan niistä maallisista huolistani, sillä 
olen vielä hyvin elämän haluinen. En kerkiäis vielä 
kuolemaan, kun kaikki työni on vielä kesken eräisiä.

Sun tarttee huolehtia kaikista koto hommista ja 
minäkin kerkiäisin täältä kyllä kotio, mutta ei arvaa 
omin lupinsa täältä lähtee pois, täytyy olla vaan.

On niin ikävä sinua, että melkein vedet silmiin 
tulee, kun ajattelen, että koska taas saan sinun mustaa 
tukkaasi pörröttää.

Poimintoja kirjeistä

Saatavana pian 

hyvinvarustetuista 

kirjakaupoista!

ISBN 978-952-93-6307-0
Kovakantinen, A5-koko
376 sivua
Väri- ja mustavalkokuvia sekä karttoja
Kuvia kirjeistä ja kenttäpostikorteista
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”Minä lähetän nää kirjeet sulle kun 
olen nyt saanut, en viitsi polttaa niitä, 
äläkä sinäkän polta. Vaan säilytetään 
niitä sodan muistona. Olis kaikki kir-
jeet mitä olet lähettänyt, mutta kun-
nei ollu missä niitä olis säilyttänyt, 
niistä olis tullu arvokas kokoelma, 
niisä on paljon arvokkaita sanoja.”

Näin kirjoitti Sulo Porttikivi vai-
molleen Lyydialle. Sulon kirjeet 
ovat säilyneet lähes kaikki. Lyy-
dian rintamalle lähettämiä kirjeitä 
Sulo säilytti rahapussissa, kunnes 
taisteluun lähtiessä joutui osan niistä 
polttamaan. Joskus hän lähetti niitä 
kotiin nippuina.

Sulo ja Lyydi Porttikiven ainutlaa-
tuinen kirjekokoelma talvi- ja jatko-
sodan ajalta kertoo kahden hiljattain 
avioituneen nuoren parin tarinan. Su-
lo on rintamalla ja Lyydi vastaa vasta 
hankitun pientilan karjanhoidosta ja 
viljelyksistä. Lähes päivittäin lähtee 
kirje kysymyksineen ja terveisineen 
niin kotoa Urjalasta kuin vastaavasti 
rintamalta ohjeineen kotiin.

Pääosissa ovat tavalliset kansa-
koulua käyneet. Tähän mennessä 
julkaistuissa kirjekokoelmissa on 
tarkastelu asioita upseerien ja muiden 
oppineiden kirjeinä tai voimakkaasti 
uskonnollissävytteisesti painottu-
neina.

Kolmesti sodassa

”En voinut eilen nostaa lippua 
puolitankoon, kun sitä ei ole. Mut-
ta illalla itkin maamme kohtaloa 
oikein tosissani. Ja olenhan vielä 
epätietoinen sinusta, sillä olethan 
voinut joutua vasta viimetaistelussa 
vaaralliseen paikkaan. Kirjoita nyt 
heti, että teidän varmasti oletko säi-
lynyt terveenä. Tuli yksi pakolainen, 
mies on määrätty meille. On kiire 
postiin, kirjoitan pian uuden kerran. 
Terveisin Lyydi.”

Tätä kirjettä kirjoittaessaan ei Lyy-

di tiennyt, että Sulo oli haavoittunut  
pari päivää ennen talvisodan sodan 
loppumista. Sulo joutui jatkosotaan 
kesällä 1941 ja kirjeissä välittyy toi-
vomus päästä pois rintamalta, kun 
sota pitkittyy.

Sulo kotiutettiin ikänsä perusteel-
la kesällä 1942, mutta hän joutui 
uudelleen rintamalle kesällä 1944 
Neuvostoliiton suurhyökkäyksen 
jälkeen. Hän haavoittui Vuosalmen 
kovissa taisteluissa elokuussa ja jou-
tui sotasairaalaan Tampereelle, joka 
oli ammattikoululla Pyynikillä.

Kun tää sota loppuis…

Kirjeet on julkaistiin marraskuus-
sa kirjana Kun tääs sota loppuis… 
Sulon ja Lyydin kirjeet. Kirjassa 
kirjeissä on säilytetty puhekieli ja 
murre, eikä kielioppivirheitä ole 
korjattu, jotta aitous säilyy. Luet-
tavuuden kannalta on tehty jonkin 
verran kappalejakoa.

Alkuperäiset kirjeet ovat Hä-
meenlinnan maakunta-arkistossa. 
Huomattavan paljon muita sota-ajan 
kirjeitä on koottu Tampereen yli-
opiston kansanperinteen laitoksen 
kokoelmiin, jossa ne ovat tutkijoiden 
käytettävissä.

Sota-aikana virallisen postin rin-
nalle luotiin rinnakkainen järjestel-
mä, jolla välitettiin kirjeet rintamalle 
ja sieltä kotiin. Vuosina 1941–1944 
kenttäpostissa välitettiin rintamalle 
410 miljoonaa ja kotirintamalle 630 
miljoonaa postilähetystä. Osa näistä 
kirjeistä on tallessa ja osa tuhoutui 
sodan aikana tai sen jälkeen. 

Kirjeitä tarkastettiin ja sensu-
roitiinkin. Kiellettyä oli rintamalta 
kertoa taistelupaikoista ja sotatapah-
tumista. Talvisodan aikaan kontrolli 
oli tiukempaa, mutta jatkosodan ai-
kana saattoi melko vapaasti kirjoittaa 
oman olinpaikkansa. 

”Kirje on täällä ainoo nautinto”

Sulo sotilasasussa.

Lyijykynällä ja kosmoskynällä

Kirjeenvaihdossa käytetään suoria 
ilmaisuja ja asiat kerrotaan kaunis-
telematta , eikä niitä ole sensuroitu 
kirjastakaan. Lyydi varoittaa Suloa 
kortinpeluusta: ”Ethän, pelaa enää 
siellä? Sinä et ota sitä oikein vakaval-
ta kannalta koskaan. Kyllä minäkin 
teen monta pahaa, jota ei saisi tehdä, 
mutta pelaaminen on ainakin syntiä. 
Ethän tiedä, koska siellä voi viimei-
nen hetki tulla, sillon on myöhästä 
muuttaa elämäänsä.”
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Lyydi Sillanpää ja Sulo Porttikivi kihlakuvassa.

Sulo lähetti  säännöllisesti rahaa 
kotiin, kun sillä ei oikein tehnyt 
rintamalla mitään. Vain tupakkaan 
sitä kului.

Sulo Porttikivi käytti kirjeiden kir-
joittamiseen lyijykynää tai kosmos-
kynää. Lyydi kirjoitti kotona, yleensä 
illalla myöhään mustekynällä. Sulo 
mainitsee kirjoituspaikkoina joskus 
korsun tai ulkosalla ojan reunalla 
polven päällä. Saamistaan kirjeistä 
ja paketeista Sulo toteaa näin: ”Se 
on ainoo nautinto täällä se kirje.”

Saadaan siten elää rauhassa

Oikeaan osui myös Sulo yhdessä jat-
kosodan aikaisessa kirjeessään, kun 
hän ajattelee sodan jälkeistä aikaa: 
”Ei meitin aikanamme sitten enää 
sodita, saadaan elää sitten rauhassa. 
Tää meitin elämämme alku taival on 
ollu niin moni mutkasta, kun minun 
täytyy olla aina sotapalveluksessa. 
Viis vuotta olemme olleet naimisissa 
ja sen aikana jo kolmannen kerran 
sotaväessä.”

Sulo ja Lyydi Porttikivi olivat in-
nokkaasti mukana sotaveteraanien 
järjestötyössä. Lyydi sai  ansioistaan 
hopeisen ansiomerkin. 

Kirjaa voi tilata toimittajalta Sep-
po Pirhoselta 25 euron hintaan ja 
lisäksi postikulut 040 532 7780 tai 
pariskunnan tyttäreltä Marjatta Jär-
veltä 0400  884 651

Seppo Pirhonen
Tietokirjailija

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.

Tampereen 
Vanhuspalveluyhdistys ry 
toivottaa kaikille 
veteraaneille 
hyvää joulua!
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Ohjelmassa mm:
Alkusoitto, Christian Cappelen Rukous
 kanttori Vilho Salomaa
Tervehdyssanat, puheenjohtaja Raimo Nuutinen
Musiikkia, Puhallinorkesteri Mansetti
Lausuntaa, Ahti Jokinen
Kuorolaulua, Cantilene-kuoro
Yksinlaulua, Merja Lohilahti
Juhlapuhe, tuomiorovasti Timo Saarelma
Päätössanat, sosiaalineuvoja Anna-Liisa Tapio

Kolehdin tuotto käytetään tamperelaisille 
sotaveteraaneille jaettaviin rahallisiin avustuksiin.

Isänmaan illan järjestää Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry

Tumma puku, veteraaneilla kunniamerkit

Joulu-ilta
Sumunen ilma vuorilla väikkyy,
 Raskaasti pilvet käy,
Hengittää kostee, suojanen tuuli
 Himmeäs männistös,
 Toki riemu lemmekäs
 Himmeyden hymyilee
Kuin hääjuhla synkeäs yössä;
 Tullut on joulu-ilta.

Huoneesta loistaa valkeaus hauska
 Vastahan kulkijan,
Hedelmii vuoden ahkerast työstä
 Tornina seisoovi
 Pöytävaatteel valkeal
 Vierahille tarjona,
Ja laattial kiiltävät oljet
 Leimues iltapystyn.

Pöydässä istuu asujat kaikki
 Huoneessa loistavas,
Kellenkään määrää eteen ei panna
 Lahjoista taivahan;
 Kaikki yhtä ansainneet,
 Kaikki tässä vierahat;
Ja koska he pöydästä käyvät,
 Pauhaavat jouluvirret.

Veisaavi nuori, veisaavi vanha,
 Kuultelee hartaast laps;
Sionin juhlasta veisunsa kaikuu,
 Ihmeestä suurimmast,
 Sankarin seimessä
 Betlehemin kaupungis,
Ja silmissä kyynele loistaa
 Kuultelevalla lapsel.

Heikenee vihdoin valkean loiste,
 Virsi myös vaikenee,
Äänettä kauvan istuvat kaikki
 Vakaasti miettien
 Tulisian hohtaes,
 Punahiilen himmetes;
Ja lepohon käyvät he viimein
 Vuoteelle olkiselle.

Korkea juhla, ihana ilta
 Oljilla kultasil,
Valossa valkeen, ilosen liekin
 Sumusen yösen kohdus!
 Ken sua taitaa unohtaa?
 Ken sun virttes kaikunaa?
Ken lapsukaist äitinsä helmas
 Vajassa Betlehemin?

Aleksis Kivi

Isänmaan ilta
Aleksanterin kirkossa

ke 2.12.2015 klo 18.00

TULE JA TUO TUTTAVASIKIN!
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Joulukuu

Isänmaan ilta Aleksanterin kirkossa ke 2.12. kello 18.00. Kaikki tervetuloa!
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet su 6.12:
- Seppeleenlasku Talvisodan henki –muistomerkillä Emil Aaltosen puistossa klo 11.00 ja sieltä marssi 
   Kalevankankaalle.
- Seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä klo 12.00.
- Ohimarssi Kalevan lukion kohdalla klo 12.45.
- Jumalanpalvelus Kalevan kirkossa klo 13.00

Joulukahvit ja -kiisselit 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. Vietämme ”pikkujoulua” hyvän tarjoilun ja joululaulujen 
merkeissä. Kaikki yhdistyksen naiset ovat tervetulleita!
Joulukirkko Tammenlehväkeskuksessa to 10.12. klo 18.00. Tilaisuuden jälkeen tarjotaan ravintokeskuksessa 
kirkkokahvit
Perinteinen puurojuhla Sokos Hotel Ilveksessä 14.12. klo 13.30. Ilmoittautumiset 9.12. mennessä.

Huom! Toimisto on suljettu jouluaattona, uudenvuoden aattona sekä loppiaisen tienoilla 6.-8.1.2016.

Tammikuu

Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 12.1. klo 13 alk. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille ti  26.1. klo 10-13.
Samana päivänä klo 12 alkaen tarinapiiri. Tervetuloa tarinoimaan!

Vuodenvaihteen tapahtumia

Helmikuu

Naisten tapaamispäivä toimistolla laskiaistiistaina 9.2. klo 13 alk. Kaikki yhdistyksen naiset 
tervetuloa!
Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille toimistolla ti  23.2. 
klo 10-13. Samana päivänä klo 12 alkaen tarinapiiri. Tervetuloa tarinoimaan!
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Tai tarvitsetko 

- ulkoiluttajaa

- tukihenkilöä/saattajaa lääkärireissulle

- apua kauppa-asioiden hoitoon

- helpotusta ja neuvoja ruuanlaittoon

- apua kodin järjestelyihin

Perushoitaja Anja Ahonen palveluksessasi

Haluaisitko jutella tai kahvitella jonkun kanssa?
Toivoisitko että joku lukisi sinulle päivän lehteä tai kirjaa?
Haluaisitko että joku mittaisi verenpaineesi tai tarkistaisi 
verensokerisi?

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen palkkaama perushoitaja tulee luoksesi ja 
auttaa niissä toimissa mitä Sinä tarvitset. Kysy rohkeasti ja sovi käynti. Hän on myös ta-
vattavissa yhdistyksen toimistossa jäsenten tapaamispäivinä ja naisten tapaamispäivinä.

Anjan tavoittaa numerosta

050 434 8115
Voit myös jättää soittopyynnön vastaajaan.

Haluaisitko kertoa jollekin 
elämänkokemuksistasi?

Kaipaatko joskus kynsien lakkaajaa 

tai papiljotteja päähäsi?
Kotiapu-palvelu toimii näin:
- Soitat Anja Ahoselle ja sovit ajankohdasta, jolloin hän tulee kotiisi.
- Jokaiseen käyntiin varataan aikaa kaksi tuntia.
- Yksi kotikäynti maksaa 10 €.
- Käynnin hinta voidaan myös vähentää jäseneduistasi, jos et halua käyttää rahaa.
- Palvelu on tarkoitettu veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen.  
   (Vain yhdistyksen jäsenille.)
- Anja Ahosella on mukanaan kuvallinen henkilökortti, jossa on yhdistyksen 
   leima ja tunnus.

Tarvitsetko apua lomakkei-

den täytössä tai kuntoutuksen 

tai avustusten hakemisessa?

Yhdistykseltä haettavat harkinnanvaraiset avustukset 
sotaveteraanille

Harkinnanvaraisia avustuksia ovat korvaukset esim. lääke- ja lääkärikuluista, silmälaseista, hammashoidoista 
yms. Suositeltavaa on anoa korvauksia useammasta syystä kerralla, joten kuitteja kannattaa kerätä pidemmältä 
ajanjaksolta. Voi olla myös edellisen vuoden puolelta. Kuiteissa pitää näkyä maksumerkintä.
- Lääkekuluja haettaessa vaaditaan apteekin miinuskirja tai apteekin tuloste, josta lasketaan reseptilääkkeiden 
omavastuut. Muita apteekkikuluja tai nimettömiä kuitteja ei huomioida.
- Lääkärikuluja haettaessa alkuperäiset laskut jäävät hakemuksen liitteeksi. Laskusta tulee ilmetä hoidettavan 
nimi sekä hoito- ja maksupäivät.
- Harkinnanvaraisia avustuksia haettaessa tulee selvittää käteen jäävät nettotulot. Työ- ja kansaneläkkeiden 
määrät sekä mahdollinen asumis- tai omaishoidontuki todetaan esim. pankin tiliotteesta. Muistinvaraisia ”noin” 
summia ei hyväksytä. Emme myöskään säilytä vanhoja tietoja, joten tulotiedot on esitettävä joka kerta. Tulot 
todetaan esim. tiliotteesta.
- Asumiskuluiksi huomioidaan vuokra tai yhtiövastike, omakotitalon kuluksi lasketaan 250 €/kk. EI rahoitus-
vastiketta, autotallin vuokraa, vesi- tai sähkölaskuja tms.

Hakulomake tulee täyttää ja allekirjoittaa yhdistyksen toimistossa itse tai asian hoitajan toimesta. Täy-
dellinen tilinnumero tarvitaan aina. Anomuksia käsitellään noin kerran kuukaudessa ja päätöksistä ilmoitetaan 
kirjallisesti.
Yhdistyksen mahdollisuudet jakaa avustuksia ovat rajalliset. Riippuu hakijan tuloista sekä menoista, kuinka 
paljon avustusta myönnetään. Summat ovat yleensä noin 50-300 €.
Viereisellä sivulla on hakulomake, joka täytetään molemmin puolin. Apua lomakkeen täytössä saa toimis-
tolta tai pyytämällä Anja Ahonen kotikäynnille.

Mikäli tulot ovat hyvin pienet ja kuluja on paljon, voi avustusta hakea myös Pirkanmaan Sotaveteraanipiiriltä 
tai Suomen Sotaveteraaniliitolta. Näistä saa lisätietoa yhdistyksestä.

Lisäksi yhdistyksellä on käytössä myös uusi kerta-avustus niille, joiden käteen jäävä tulo kuukaudessa on alle 
700 €. Tällöin voidaan myöntää 500 euron suuruinen kerta-avustus muiden avustusten lisäksi. Kerta-avustus 
anomuksen liitteeksi tarvitaan kopio verotustodistuksesta. Ei muita liitteitä tai kuitteja.
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TAMPEREEN SOTAVETERAANIEN HUOLTOYHDISTYS RY 
Aleksanterinkatu 20 A, 33100 Tampere 

 
av.anomus2016 
 

AVUSTUSANOMUS 
Harkinnanvaraiset avustukset  

 
Hakija Sukunimi, etunimet (alleviivaa puhuttelunimi)                                                             Syntymäaika:                  
  
___________________________________________________________________.___. 19____ 

□Varsinainen jäsen   Jäsennumero: _____________________ 
                                  
 
Osoite:                                                                             Postinumero ja –toimipaikka: 
 

Täydellinen tilinnumero:    
                                                  FI_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

 
 
ANOTTAVAT SUMMAT TOSITTEIDEN PERUSTEELLA TAI MUUTEN TODENNETTUNA 
 
 

 1. Sairaudenhoitokulut joihin haetaan korvausta: 
         Lääkekulut miinuskirjasta tai apteekin tulosteesta        _                     €   

         Lääkäri-, sairaala- ja hoitolaskut (kuitit liitettävä):                                €      

         Hammashoitokulut (kuitit liitettävä):                                                     €         
         Silmälasikulut (kuitit liitettävä):                                                             € 

 
Haettavat sairaudenhoitokulut yhteensä:                          ___________ € 
 
 
2. Omassa kodissa selviytymiseen liittyvät kulut joihin haetaan korvausta: 
           Tarvittavat apuvälineet (kuitit liitettävä)                      ___________ € 

           Muut anottavat kulut (kuitit liitettävä)                          ___________ € 

 

Kotona selviytymiseen liittyvät kulut yhteensä:               ___________ € 

 
 
 
AKTIIVINEN TOIMINTA YHDISTYKSESSÄ, esim. jaostoissa tai muissa tehtävissä 
 
Tehtävät: __________________________________________________________________ 
 
                __________________________________________________________________ 
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TAMPEREEN SOTAVETERAANIEN HUOLTOYHDISTYS RY 
Aleksanterinkatu 20 A, 33100 Tampere 

 
av.anomus2016 
 

 
NETTOTULOT KUUKAUDESSA 

 
Todetaan tiliotteesta tai eläkepäätöksestä, tai tarkistetaan vanhasta hakemuksesta. 
 
               
                    NETTOTULOT                                                        ASUMISKULUT                                                
 
Työeläkkeet:     _______________ €                        Asunnon vuokra:  _______________€ 
 
Kansaneläke:   _______________ €                        Omistusas. yhtiövastike:  _________ €    
                                                                                     

Muut tulot:       ________________ €                       Omakotitalon kulut:       □          250 € 
esim. asumistuki, omaishoidontuki                                                
 
Yhteensä:        ________________ €                          
 
 
Nettotulo: (Tulot yhteensä – asumiskulut) _________________€ 
 
 
 
                                                
Toimeentuloon vaikuttavat muut pakolliset tai säännölliset kulut, turvaranneke tms. 
(HUOM! EIVÄT tavanomaiset kulut, kuten puhelinlaskut, lehtilaskut yms.): 
 
___________________________________________________ €  
 
___________________________________________________ € 
 
___________________________________________________ €  
 
___________________________________________________ € 
 
 
 
 
======================================================================= 
 
 
Tampere        .        . 201__ 
 
 
_________________________________      _____________________________ 
Anojan / asianhoitajan allekirjoitus               Anomuksen vastaanottaja  
               ja asema    yhdistyksessä 
 
 
 
 
Päätös:  

Hylätty □ 
Myönnetty summa _____________ €      Kokouspv: ___.___ 201__ 
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Myynnissä erilaisia kynttilöitä, mm. si-
nivalkoisia itsenäisyyspäivän kynttilöi-
tä ja hautakynttilöitä.
Saatavissa myös hyvää musiikkia, mm. 
Tapio Rautavaara, A. Aimo, Olavi Virta. 
Myös hengellistä musiikkia.
Suosittuja lämpötossuja, joissa on liu-
kuestepohja. Nyt myös uusi, ruskea 
väri. Myös isoja kokoja.

Nyt kannattaa tulla jouluostoksille 
yhdistyksen toimistoon! 

Hintaesimerkkejä:
Adressit 13,00
Antiikkikynttilät 1,00
Antiikkikynttilä, sinivalkoinen 2kpl 3,00
Pöytäkynttilä, sinivalkoinen 3,00
Suomi –pöytälippu 30,00
Lämpötossut 20,00
Joulukortti + kuori 1,20
Joulupostikortti 1,20
CD-levyt alk. 8,00
Kävelykeppi 60,00
Taskumatti ruostumatonta terästä 20,00

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry sekä 
Tampereen Sotaveteraani -lehti toivottavat kaikille 

yhdistyksen jäsenille ja lehden lukijoille 
oikein hyvää ja rauhallista joulua.
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Edellisessä numerossa olleen ristikon ratkaisu.

Edellisen numeron ristikon oikein ratkaisseiden kesken 
arvottiin palkinnot seuraavasti:
Veteraanikassi: Alli Wigelius
Heijastimet saivat: Arvo Heininen, Arvo Poussa sekä 
Kirsti Pietiläinen.
Palkinnot on postitettu voittajille.

Onnittelut voittajille!

TÄSMENNYS TIETOIHIN:
Liikuntaryhmät kaudella syksy 2015 – kevät 2016

2. Bocciat: Liisanpuiston koulu, Kaupinkatu 29: Keskiviikkoisin klo 15.30-17. 00 HUOM: AIKAMUUTOS! 

3. Vesivoimistelut: Veteraanitunnuksen omaavilla ei uimahalli- eikä ohjausmaksua, kannattajajäsenillä uimahallin 
sisäänpääsymaksun LISÄKSI ohjausmaksu 29 €/kausi. 
Kaupunki lähettää ohjausmaksusta laskun kotiin, jonka voi maksaa joko pankkiin tai uimahallien kassoille.

Kaikkiin ryhmiin otetaan mielellään uusia osallistujia. Syyskausi päättyy viikolla 50. eli 13.12.2015. Kevätkausi 
alkaa jälleen viikolla 2 eli 11.1.2016 alkavalla viikolla.

Tervetuloa niin entiset kuin uudetkin jäsenet liikunnan pariin!
Liikuntajaosto

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

Tämän vuoden jal-
kahoito- hieronta ja 
siivouskuitit on tuo-
tava tai postitettava 
toimistolle viimeis-

tään 16.12.!

Kauneus- ja
Jalkahoitola
Vesterbacka Merja
Erikoiskosmetologi

Sotkankatu 16
33230 Tampere
Puh. 041 524 0625
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Lähetä postissa tai tuo täytetty ristikko yhdistyksen toimistolle 31.1.2016 MENNESSÄ. Kaikkien 
ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotaan yksi pari lämpötossuja (arvo 20 €) sekä kolme ve-
teraaniheijastinta (arvo 12 €). Ristikon oikea vastaus sekä palkinnon saajat julkaistaan seuraa-
vassa lehdessä.
Lähettäjän nimi:___________________________________ ja kengän kokonro________

Lähettäjän osoite:_________________________________________________________

Palkintoristikko
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TOIMINTAA TALVIKAUDELLA 2015-2016

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 15.30-17.00 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 

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 ja yhdistyksen sosiaalineuvoja
Hanna-Elina Ronkainen, puh. 03 223 1428, sotaveteraanitoimisto@gmail.com
Kotiavustaja 
Anja Ahonen, puh. 050 434 8115, sotaveteraanitoimisto.ahonen@gmail.com
Varainhankintavastaava 
Tuomo Koiranen, puh. 050 442 2545, sotaveteraanitoimisto.koiranen@gmail.com
Toiminnanjohtaja 
Johanna Vuori, puh. 050 413 3166, sotaveteraanitoimisto.vuori@gmail.com

Yhdistyksen internetosoite: www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi
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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

* * *

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

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

* * *
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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, Erikoiskosmetologi, myös kotikäynnit

* * *
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
* * *

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

* * *

SIIVOUSPALVELUJA

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

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

* * *
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