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Yhdistys täytti 55 vuotta. 
Lue katsaus vuosilta 1961 - 2015 sivuilta 5-8.
Tämän vuoden jäsenedut sivulla 3.
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Pääkirjoitus

Raimo Nuutinen
Puheenjohtaja

”Annetaan vaan kaikkien kukkien kukoistaa.” Näin jo-
ku yhdistyksen hallituksen jäsenistä perusteli päätöstä 
uusien toimintamuotojen aloittamisesta. Silloin elettiin 
1980-lukua, jolloin jäsenmäärämme oli suurimmillaan. 
Veteraanijaostomme sai aktiivisilta jäseniltämme tuon 
tuostakin ratkaistavakseen monenlaisia harrastusehdo-
tuksia. Niistä jaosto sitten teki esityksensä hallitukselle. 
Näin saivat alkunsa useat kuorot, veteraanisoittokunta, 
näytelmäpiiri ja ystäväpalvelu, vain muutamia maini-
takseni. Ne elivät ja toimivat niin kauan kuin harrastajia 
riitti. On mielenkiintoista todeta, että ystäväpalvelussa 
mukana olleita henkilöitä jatkaa edelleenkin jo hyvinkin 
tutuiksi tulleiden veteraanisisarten ja –veljien tapaami-
sia.
Tällaisia miellyttäviä muistikuvia tulee mieleen, kun 

ajattelen menneiden vuosikymmenien tapahtumia yhdis-
tyksessämme. Vapaa, avoin ja luottamuksellinen ilma-
piiri on vaikuttanut myönteisesti kaikkeen yhdistyksen 
toimintaan. Innokkaita, asiantuntevia ja uutteria veljiä ja 
sisaria on aina löytynyt mukaan erilaisiin auttamistehtä-
viin ja mittaviinkin hankkeisiin.
Varsinaisten jäsentemme ikävuosien kohotessa kunni-

oitettaville vuosikymmenille erilaisia sairauksia ja vaivoja 
on ilmaantunut pyytämättä. Silloin on hyvästä halusta 
ja vireästä mielestä huolimatta pakko antaa periksi. 
Monista kiinnostavista harrastuksista ja arvokkaistakin 
tilaisuuksista on joutunut luopumaan vastahakoisesti. 
Pääosa lukuisista harrastustoiminnoistamme on viime 
vuosikymmenien aikana osanottajien vähetessä saanut 
kokea lopettamisen tuskan.
Nyt päättyneenä vuotena toimintamme on keskittynyt 

paljolti meille jokaiselle tärkeään liikuntapuoleen. Vir-
keästi toimintaansa jatkanut liikuntajaosto on kutsunut 
jäseniämme kuntoa ja mielenterveyttä ylläpitäviin liikun-
talajeihin, suosittuihin retkiin ja tilaisuuksiin. Naisjaosto 
on järjestänyt naisjäsenille tapaamisia toimistolla kerran 
kuukaudessa kahvin ja keskustelun merkeissä. Peliman-
niyhtye on jaksanut harjoitella ahkerasti ja sen musii-
kista saimme näytteitä jälleen vuotuisessa, suositussa 
puurojuhlassamme.
Eniten olemme pyrkineet käyttämään yhdistyksen saa-

mia varoja todella aineellisen ja henkisen avun tarpeessa 
oleville varsinaisille jäsenillemme. Huoltoavustusryhmä 
on harkintansa ja esitettyjen asiapapereiden perusteella 
pystynyt auttamaan tarvitsijoita huomattavasti. Hieman 
tavallisuudesta poikkeavaa tapahtui yhdistyksessäm-
me kesäkuussa. Silloin saimme esitellä toimintaamme 

Toiveikkaina uuteen vuoteen

kaukaa Namibiasta saapuneille vieraille. Myöskin 
Namibian suurlähettiläs Bonny Haufiku osallistui tä-
hän tilaisuuteen. Namibialaiset ovat aloittelemassa 
omassa maassaan veteraanien parissa työtä. Vie-
raamme saivat varmaankin arvokasta tietoa ja ko-
kemuksia Helsingissä Sotaveteraaniliitosta ja täältä 
Tampereelta.
Yhdistyksemme puolesta minulla on mieluisa tehtä-

vä kiittää kuluneen vuoden tehokkaasta toiminnasta 
toimiston väkeä,kaikkia luottamushenkilöitä ja va-
paaehtoisia työntekijöitämme. Varoja veteraanien 
avustamiseen on saatu monista eri lähteistä, pie-
nistäkin puroista. Kaikille näille tulojen hankkijoille 
lämpimät kiitoksemme suurenmoisesta tuestanne. 
Lukuisat yhteistyökumppanimme ovat edelleenkin 
tärkeä voimavara yhdistyksellemme. Kiitokset teil-
le kaikille hyvästä yhteistoiminnasta, jota saamme 
jatkaa edelleen. Olemme aloittaneet uuden vuoden 
2016. Toimintamme jatkuu entiseen tapaan. Hallitus 
on päättänyt parantaa hieman varsinaisten jäsenten 
etuja sekä tarkistaa harkinnanvaraisten avustus-
ten myöntämisperusteita jäsentemme parhaaksi. 
Ongelmanamme on edelleenkin todelliset avuntar-
peessa olevat varsinaiset jäsenet. Heidän tavoitta-
misekseen jatkamme mahdollisimman tehokkaasti 
veteraanihaastatteluja mieluummin kotioloissa. Toki 
toimistolla käydessänne voitte varata aikaa siellä 
suoritettavaa haastattelua varten. Haastattelijoiksi 
olisi tarpeen saada lisää henkilöitä vaikkapa kannat-
tajajäseniä.
Yhdistyksemme perustamisesta tuli helmikuun 

alussa täyteen kunnioitettavat 55 vuotta. Varsinaisia 
juhlallisuuksia emme järjestäneet, vaan haluam-
me muistaa jäseniämme kakkukahvien muodossa 
toimiston tiloissa. Kalevankankaan sankariristille 
yhdistyksemme edustajat kävivät laskemassa havu-
seppeleen kunnioittaen näin kaikkien riveistämme 
poistuneiden veljien ja sisarien muistoa.
Olemme aloittaneet uuden vuoden toiveikkain, in-

nostunein ja luottavaisin mielin.
Toivotan kaikille jäsenillemme jaksamista, voimia ja 

hyvää elämisen laatua kuluvana vuotena.
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JÄSENEDUT 2016
Edut koskevat vain henkilöitä, jotka ovat Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n jäseniä.
Sotaveteraanijäsenille on omat etunsa ja puoliso- ja leskijäsenillä omansa.

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

1. RAHA-AVUSTUS 300 €
Sotaveteraani saa käyttää jäsenetuna valintansa mukaan yhteensä 300 € seuraaviin asioihin: 
Hieronta, jalkojen perushoito, siivousavustus oman asunnon siivoukseen tai pyykkihuolto. Etua 
saa vain maksettua laskua vastaan. Laskussa tulee näkyä hoidon tai siivouksen käyttäjän nimi, yrityksen 
nimi ja Y-tunnus sekä päivä, jolloin siivous, hieronta tai jalkahoito on tehty.

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

3. HARKINNANVARAINEN TUKI
Tuki on harkinnanvarainen avustus, jota voi saada lääke-, lääkäri-, sairaala-, silmälasi- tai hammashoi-
tokuluihin. Lomake täytetään toimistolla. Liitteeksi tarvitaan alkuperäiset kuitit sekä tulotiedot. (Esim. 
tiliote)

4. KERTA-AVUSTUS
Kerta-avustuksen (500 €) voi saada edellisten lisäksi, mikäli käteen jäävä tulo vuokran maksun jälkeen 
on alle 700 €/kk. Anomukseen tarvitaan liitteeksi verotustodistus. Ei muita kuitteja. Kerta-avustuksen 
voi saada vain yhden kerran vuoden aikana.

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

1. RAHA-AVUSTUS 100 €
Sotaveteraanin puoliso tai leski saa käyttää jäsenetuna valintansa mukaan yhteensä 100 € seu-
raaviin asioihin: Hieronta, jalkojen perushoito, siivousavustus oman asunnon siivoukseen tai 
pyykkihuolto. Etua saa vain maksettua laskua vastaan. Laskussa tulee näkyä hoidon tai siivouksen 
käyttäjän nimi, yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä päivä, jolloin siivous, hieronta tai jalkahoito on tehty.

Myös Sotaveteraaniliitolta voi hakea avustusta
Täsmätukena kohdistettava avustus on tarkoitettu pienituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä rintamalisää saaville, 
tunnuksen omaaville miehille ja naisille. Myös veteraanien lesket ja puolisot voivat avustusta saada. Avustuksen 
myöntämiselle on tulorajat asetettu noin 1200 euroon kuukaudessa bruttona. 
Hakijan täytyy kuulua liiton jäsenyhdistykseen varsinaisena, leski- tai puolisojäsenenä. Hakemuksesta tulee 
ilmetä hakijan henkilötiedot, hakijan tunnus vai onko hakija veteraanin leski tai puoliso. Hakemuksen liitteenä 
on oltava tuloselvitys, joko Kelan todistus ylimääräisestä rintamalisästä tai verotodistus. 
Hakemuksessa on esitettävä selvitys avustuksen käytöstä, arvio kokonaiskustannuksista ja/tai kuitit aiheutuneista 
kuluista. Tilinumerot on ilmoitettava IBAN-muodossa. 
Hakulomakkeita on saatavissa Tampereen yhdistyksen toimistosta tai Sotaveteraaniliitosta. 
Lomakkeen voi täyttää hakija itse, hänen omaisensa tai sotaveteraaniyhdistyksen edustaja.
Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä vuodessa on noin 700 euroa riippuen aiheutuneista kustannuksista. 
Avustusta ei myönnetä 
- Sotainvalideille, joilla vamma-aste on 10 % tai yli
- Hoiva- eikä palvelutalojen hoitomaksuihin eikä kotipalvelumaksuihin. 
- Lämmityskuluihin, elektronisiin kodinturvalaitteisiin, turvapuhelimiin eikä turvarannekkeisiin 
- Hautauskustannuksiin 
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Yhdistyksen perustaminen
Aloitteen sotaveteraaniyhdistyksen 
perustamiseksi Tampereen kaupun-
kiin teki vuonna 1960 Tampereen 
itäisen sotilaspiirin päällikkö evers-
tiluutnantti Heikki Kuistio. Samassa 
yhteydessä hän esitti, että toiminta 
tulisi laajentaa ympäröivään suureen 
maakuntaan. Sinne tulisi Tampereen 
esimerkkiä seuraten perustaa omia 
yhdistyksiä.

Monivaiheisten valmistelujen ja 
toimenpiteiden tuloksena päädyt-
tiin yksimielisesti yhdistyksemme 
perustamiseen.

Tampereen Sotaveteraanien Huol-
toyhdistyksen varsinaiset syntysanat 
lausuttiin perustavassa kokouksessa 
7.2.1961 Raatihuoneen juhlasalissa 
230 veteraanin osallistuessa tilaisuu-
teen. Sotaveteraanityön aatteellinen 
perusta tuli selkeästi esiin tilaisuuden 
avaajan, päätoimittaja Jaakko Ha-
kalan käyttämästä puheenvuorosta, 
jossa hän korosti veteraanien huollon 
tärkeyttä. Hän mainitsi avuntarpeen 
olevan suurta etenkin niiden perhei-
den keskuudessa, jotka ovat menet-
täneet veteraanihuoltajansa.

Juhlia ja julkaisuja

Yhdistyksemme on viettänyt kulu-
neiden 55 toimintavuoden aikana 
omia merkkivuosijuhliaan 25-vuotis-
juhlan 1986 ja 40-vuotisjuhlan 2001.

Tampere on ollut suosittu ja jopa 
itseoikeutettu paikka lukuisille ve-
teraanitapahtumille, kuten Suomen 
Sotaveteraaniliiton liittopäivät ja 
kirkkopäivät. Omia tilaisuuksia ovat 
olleet kirkkoillat, itsenäisyyspäivä-
juhlallisuudet, asemiesillat, vete-
raanikonsertit ja urheilukisat.

Yhdistyksen toiminnasta on jul-
kaistu historiatietoja Oiva Kulon 
toimittamissa 20-vuotishistoriikeis-
sa ”Veljesvastuun vuosikymmenet” 
ja ”25 toiminnan vuotta.” Vuonna 

Vireätä toimintaa vuosina 1961-2015

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry 55 vuotta!

2001saimme kiitollisina ottaa vas-
taan Pentti Salmelinin toimittaman 
arvokkaan historiateoksen ”Asevelji-
en Tampere.” Siinä esitetään laajasti 
ja perusteellisesti yhdistyksemme 
monipuolisia vaiheita. Jäsenillemme  
olemme pystyneet jakamaan asial-
lista tietoa, muisteluita ja mieluisaa 
ajankulua varsin korkealle arvostetun 
ja suositun lehtemme ”Tampereen 
Sotaveteraani” sivuilla jo vuodesta 
1981 lähtien.

Merkittäviä tapahtumia vuosilta 
2001 - 2015
Vuoden 2015 lopussa hallituksen 
kokouksessa päätettiin, että yhdis-
tyksen 55. toimintavuotta 7.2.2016 
ei varsinaisesti vietetä virallisin me-
noin. Vuoden alussa julkaistaan tämä 
lyhyt tapahtumien kuvaus toimistos-
sa jaettavina monisteina ja vuoden 
ensimmäisessä jäsenlehdessämme 
helmi-maaliskuussa.

Yhdistyksen jäsenille päätet-
tiin juhlavuoden kunniaksi tarjota 
10.viikolla kakkukahvit toimiston 
tiloissa. Toivottavasti tavoitamme 

mahdollisimman monta jäsentämme 
tällä tavoin yhdessä juhlimaan ja 
tapaamaan toisiamme.

Vuonna 2001
Keskusteltiin ryhmäkotihankkeesta 
Veljeskodin yhteyteen Kaupinmä-
elle.

Päätettiin muistomerkin pystyt-
tämisestä Tammenlehväkeskuksen 
eteen.

Aitolahden osaston toiminnan 
lopettaminen keväällä. Osasto toi-
mi erittäin vireästi vuodesta 1981 
alkaen.

Vuonna 2002
Sotaveteraanijäsenten PSA-tutki-
musten aloittaminen.

Lähiomaiskuntoutuksen aloitta-
minen.

Muistomerkin (pst-estettä kuvaa-
va kivi) pystyttäminen paikoilleen 
Kaupinmäellä.

Vuonna 2003
Yhdistyksen hallitukseen kokoon-
panomuutoksia ja yhdistyksen sään-
tömuutos.

Vuonna 2003 
liki täysi Tam-
pere-talon suuri 
sali lauloi Sil-
lanpään marssi-
laulua yhdistyk-
sen järjestämän 
Asemiesillan 
päätteeksi.
(Kuva Esko 
Pihl)
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Varsinaisten jäsenten huoltotoi-
minnan kehittäminen fysikaalisen 
hoidon ja jalkahoidon osalta.

Suuri Asemiesilta Tampere-ta-
lossa.

Jo aiemmin mainitun Kaupinmäen 
muistomerkin juhlallinen käyttöön-
otto 5.12.

Vuonna 2004
Neuvotteluja Tammenlehväsäätiön 
ja Veljeskotisäätiön mahdollisesta 
sulautumisesta.

Kanadan Vancouverista kotoisin 
olevan Länsirannikon korsukuoron 
vierailu 21.8. Kuoron johtajana toimi 
pastori Jukka Joensuu Vancouverin 
suomalaisluterilaisesta Emmaus-
seurakunnasta. Kuoro esiintyi Veljes-
kodissa runsaalle veteraanijoukolle.

Vuonna 2005
Päätettiin oman asunnon siivouskus-
tannusten osittaisesta korvaamisesta 
varsinaisille jäsenille.

Vuonna 2006
Yhdistys täytti 50 vuotta ”työn mer-
keissä”. Toimistolla kävi kutsuvie-
raita kahvilla.

Vuonna 2007
Veljeskuoron toiminta jouduttiin lo-
pettamaan laulajien ikääntymisen 
takia.

Veljeskuoron viimeinen konsertti pidettiin 22.3.2007.
(Kuva Esko Pihl)

Osallistuimme 2007 myös kaupungin järjestämään ”Astu su-
veen” -tapahtumaan, joka pidettiin Laikun lavan ympäristössä. 
Kuvassa on sotilaskotisisarten keittiö. (Kuva Esko Pihl)
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Vuonna 2008

Varsinaisten jäsenien puolisoille 
päätettiin myöntää jäsenetuja.

Päätettiin suorittaa kysely huolto-
avustuksista varsinaisille jäsenille.

Veljeskotisäätiön ja Tammen-
lehväsäätiön nimien muuttaminen 
Tammenlehväsäätiöksi.

Veteraaneille myönnetty ilmainen 
osallistuminen Tampere-talon omiin 
esityksiin.

Osallistuminen maailmanlaajui-
seen kävelytapahtumaan rauhan puo-
lesta Tampereella rauhan päivänä 
21.9. Perinteinen tapahtuma on ollut 
suunnitteilla.

Vuonna 2009
Tampereen kaupungin Kotitorin 
avaaminen ikäihmisten palvelu-ja 
neuvontapisteeksi.

Tuolijumpan aloittaminen Tam-
mela-keskuksessa.

Mielipidekysely jäseneduista ja 
harkinnanvaraisista huoltoavustuk-
sista.

Vuonna 2010
Yhteistoimintasopimus veteraani-
perinteiden vaalimisesta.

Veteraanijäsenten kuolemantapa-
usten arvokasta huomioon ottamista 
päätettiin jatkaa.

Hervannan veteraaniosaston 
25-vuotisjuhlallisuudet.

Vuonna 2011
Yhteistoimintasopimus Tampereen 
Reserviupseerit ry:n kanssa yhdis-
tyksen lippuperinteen vaalimisesta.

Yhteistyön uudelleen herättämi-
nen Pirkka-Hämeen sotilaspoikien 
killan ja yhdistyksemme välillä.

Yhdistyksen sekakuoron ja Her-
vannan kuoron jäähyväiskonsertti 
23.10.

Vuonna 2012
Työryhmän perustaminen henki-
lökohtaisen avun selvittämiseksi 
yhdistyksen jäsenille.

Sopimus Tampereen kaupungin 
perhe-ja sosiaalipalvelujen kanssa 
palveluista sotaveteraaneille kotona.

Suomen Sotaveteraaniliiton XXV 
liittopäivät 6.-7.6. Tampereella.

Yhdistykselle avattiin omat in-
ternet-sivut.

Yhdistyksen vuosikokous vuonna 2008 keräsi Näsin salin täyteen osallis-
tujia. Eturivissä vasemmalta Matti Anttila, Aimo Kontio, Matti Tammi-
lehto, Aino Pyhtilä ja Terttu Kippo.(Kuva Esko Pihl)

Osa ryhmästämme nauttimassa syksyisestä luonnosta Seitsemisen 
kansallispuiston maisemissa vuonna 2009. Liikuntajaosto on järjes-
tänyt sinne vuosittaisen syysretken. (Kuva Esko Pihl)
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Pirkkahallissa pidetyillä kokonaisturvallisuus -messuilla syyskuussa 2015 oli 
mukana yhdistyksemme työntekijöitä sekä vapaaehtoisia kertomassa toimin-

nastamme ja veteraaneista yleensä. (Kuva Johanna Vuori)

Vuonna 2013

Parannuksia fysioterapeuttisen hoidon 
korvaamisesta. Veteraanien leskille jä-
senetuna jalkahoitoa.

Varsinaisten jäsenten vapauttaminen 
jäsenmaksun suorittamisesta.

Yhdistykselle valittiin palveluneuvoja 
auttamaan veteraaneja ja heidän omaisi-
aan mahdollisten tukien ja palveluiden 
selvittämisessä.

Yhdistyksen esitys veteraaniasioiden 
neuvottelukunnasta Tampereen kau-
pungille.

Tampereen evlut seurakuntien avun-
välittämiskeskuksen toiminnan aloit-
taminen.

Vuonna 2014
Yhteistyötoimikunnan perustaminen 
Tampereen kaupungin kanssa.

Veteraanikeräykseen osallistuminen 
Veteraanivastuun kampanjassa.

Valtiokonttorilta varoja veteraaneille 
kotiin vietäviä palveluja varten.

Hyväntekeväisyyskonsertti Kansal-
lisena veteraanipäivänä Tampereen 
Komediateatterissa.

Veteraaniperinteen vaalimista varten 
järjestäytyminen (Keskinen toiminta-
alue)

Yhdistyksen johtosäännön hyväk-
syminen.

Isänmaallisen illan vieton aloittami-
nen 2.12. Aleksanterin kirkossa.

Vuonna 2015
Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin toi-
mintojen siirto yhdistyksemme kanssa 
samaan tilaan.

Pentti Tuhtosen kutsuminen yhdis-
tyksemme kunniajäseneksi.

Yhdistyksen osallistuminen Koko-
naisturvallisuus 2015 -messuille Mes-
su- ja urheilukeskuksessa.

Jäsenhankintavuosi 2015. Tilaisuus 
uusille kannattajajäsenille.

Lions Club Tampere-Pispalan järjes-
tämä retki jäsenillemme Panssariryk-
menttiin Parolaan.

”Suomi on hyvä maa”-veteraanikon-
sertti Sampolassa.

Kaukaisia vieraita Namibiasta tu-
tustumassa yhdistyksemme veteraani-
toimintaan.

Varsinaisten jäsenten keskuudessa 
suoritettavan veteraanihaastattelun 
aloittaminen.

Lähteet:
- Yhdistyksen hallituksen pöytäkirjat 2001 
- 15 sekä ”Tampereen Sotaveteraani”-jäsen-
lehdet 2001 - 15

Yhdistyksemme keilajoukkue osallistui veteraanien SM-kilpailuihin, 
jotka järjestettiin vuonna 2010 Tampereella. (Kuva Esko Pihl)

Einö Grön viihdyttää tuhatpäistä yleisöä vuoden 2010 rosvopaistitilai-
suudessa, joka pidettiin sinä vuonna Ruovedellä. (Kuva Esko Pihl)
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Laulu raikui puurojuhlassa

Vietimme joulun alla taas yh-
distyksen puurojuhlaa Sokos 
Hotelli Ilveksessä ja nytkin 
mukana juhlassa oli liki 130 
yhdistyksemme jäsentä.

Muun ohjelman lomassa palomiesten 
Tulikukot -kuoro lauloi komeasti ja sekä 
nauratti että herkisti kuulijoita.

Puuro oli jälleen erikoisen hyvää ja 
jakelu sujui ripeästi Ilveksen johtavan 
henkilökunnan talkoilla.

Viimevuotiseen tapaan Pirkanmaan 
Osuuskauppa lahjoitti kaikille mukana 
olleille paketin kahvia.

Hyvä oli kotiin lähteä, kun vatsa oli 
täynnä ja kahvipaketti kainalossa!
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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

Blom Matti Henrik 07.11.1924 24.12.2015
Doepel Carl Axel Lennart 02.11.1919 16.12.2015
Hermelä Erkki Henrikki 26.11.1921 18.01.2016
Huhtamies Eva Anneli 05.01.1924 23.11.2015
Hyry Eero Veikko 02.05.1920 18.11.2015
Ilomäki Matti Aarne Johannes 26.05.1920 09.01.2016
Innamaa Hilkka Helmi 23.06.1924 13.12.2015 
Jantunen Aarne Ilmari 04.07.1926 30.11.2015
Joki Väinö Eugen Mikael 01.04.1921 12.11.2015
Korhonen Toivo Matias 27.07.1925 06.01.2016
Koskinen Simo Ilmari 10.11.1922 11.01.2016
Lehtonen Anna-Liisa 24.09.1925 01.11.2015
Myllärniemi Kauko Johannes 08.04.1925 13.01.2016
Mäkinen Eino Alfred 28.10.1918 18.01.2016
Neuvonen Matti Kalevi 22.06.1931 29.11.2015
Nikku Olavi Alpo Armas 14.12.1921 16.12.2015
Oikkonen Arvo Lennart 28.09.1923 04.01.2016
Ojajärvi Alli Amanda 05.01.1920 09.11.2015
Oksala Simo Yrjö Petteri 23.04.1924 17.01.2016
Pajunen Lahja Kyllikki 12.11.1914 12.11.2015
Pauni Pentti 19.03.1920 27.11.2015
Pekkarinen Eeva Edit 27.05.1919 17.01.2016
Pihko Esko Väinö Tapio 23.06.1922 25.10.2015
Rantanen Marja-Terttu Kyllikki 09.03.1927 03.12.2015
Saesvuo Siiri Marjatta 19.06.1919 28.11.2015
Saulamaa Erkki Joachin 01.08.1921 31.12.2015
Savelainen Eeva Liisa 21.02.1922 14.12.2015
Selander Erkki Johannes 08.06.1926 28.10.2015
Strömmer Aino Alice Mirjam 15.03.1923 01.01.2016
Tammilehto Matti Ensio 22.03.1924 24.10.2015
Tiitola Risto Tapani 24.04.1915 20.11.2015
Vehkakoski Helena Tellervo 13.04.1930 19.11.2015
Virtanen Aate Aatos 08.04.1918 26.12.2015
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Kuntoutusprosessi käynnistyy,  
kun kuntoutussihteeri vastaanot-
taa kunnan maksusitoumuksen ja 
varaa toiveet huomioiden sopivan 
ajankohdan. Usein kuntoutusjak-
soa edeltää myös puhelinkeskustelu 
esimerkiksi majoitusvaihtoehdoista. 
Kuntoutukseen sisältyy täysihoito 
eikä kuntoutujalle aiheudu kustan-
nuksia kuntoutuksesta. Kela korvaa 
kuntoutusmatkoista aiheutuvat kulut.

Kuntoutusjakson alussa kuntoutu-
ja tapaa henkilökohtaisesti lääkärin, 
sairaanhoitajan ja fysioterapeutin 
alkuhaastattelujen ja tutkimusten 
merkeissä. Tapaamisissa määritel-
lään yhdessä kuntoutusjakson ta-
voite ja painopistealueet sekä kun-
toutusjakson sisältö.  Arkipäivinä 
on pääsääntöisesti tunti yksilöllistä 
ohjelmaa ja lisäksi liikunta- ja kes-
kusteluryhmiä.

Muutakin kuin hierontaa

Perinteisesti kuntoutuksen on aja-
teltu olevan hierontaa ja hoitoja, 
mutta nykypäivän kuntoutus on 
hyvin monipuolista.  Kuntoutujan 
toimintakyvyssä huomioidaan fyysi-
sen puolen lisäksi myös esimerkiksi 
mielialaan ja jaksamiseen liittyvät 
seikat ja kuntoutujan arjen sujuvuus. 
Kuntoutukseen liittyvät tarpeet eri 
veteraaneilla voivat olla hyvin eri-
laisia ja ne pyritään huomioimaan 
yksilöllisessä kuntoutusohjelmassa.

Fysioterapiassa voidaan keskittyä 
fysikaalisiin hoitoihin (esimerkiksi 
lämpö-, kylmä- tai sähkökipuhoi-
toihin), manuaaliseen terapiaan 
tai  kehon käytön harjoitteluun. 
Fysioterapeuteilla on käytettävis-
sään LPG-laite, jota hyödynnetään 
esimerkiksi turvotuksen hoidossa. 
Toiselle kuntoutujalle tasapainohar-

Kuntoudu, rentoudu ja nauti
veteraanien laitoskuntoutuksessa

Ikaalisten kylpylässä on pitkät perinteet veteraanikuntoutuksesta. So-
tainvalidi- ja veteraanikuntoutusta on ollut 1970- luvun loppupuolelta as-
ti  ja nykyisin Rantasipi Ikaalisten kylpylässä veteraanikuntoutusjakson 
aloittaa 8-14 veteraania keskimäärin joka toinen viikko.

92-vuotias rintamaveteraani Paavo Mäntyniemi oli kahden 
viikon kuntoutusjaksolla Ikaalisten Kylpylässä joulukuussa 
2015. Kuntoutusjaksoja Ikaalisissa on jo yli kymmenen, ko-
kemusta kuntoutuksessa on muualtakin, Suomesta ja Viros-
ta. Paavo nimeää tärkeäksi tekijäksi kuntoutuksessa hyvät 
hoidot. Edellisellä kuntoutusjaksolla hän sai avun ristiselän 
kipuun, tällä kertaa vaivaa on niskan alueella. ”Niskan 
liukulaakeri onkin hammasratas” hän heittää. Myös hen-
kilökunnan ystävällisyydellä on merkitystä, samoin hyvällä 
ruualla.
Tärkeitä ovat keskustelut sekä henkilökunnan että toisten 
kuntoutujien kanssa. Vaikka Paavo harmittelee huonoa kuu-
loaan, on keskustelukumppaneita ja -aiheita löytynyt kyllä. 
Aiemmin Paavo löytyi iltaisin tanssilattialta, nyt huimaus 
hiukan rajoittaa tanssiharrastusta. Jo useamman vuoden 
leskenä ollut kuntoutuja muistelee edesmennyttä vaimoaan 
lämmöllä ja epäilee, että ilman tanssitaitoaan olisi aikanaan 
jäänyt poikamieheksi. Kuntoutuja on kokenut kuntoutusjak-
sot tärkeiksi ja kertoo viihtyvänsä kylpylässä niin mainiosti, 
että voisi olla kuntoutuksessa vaikka joka toinen kuukausi.
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joitteet tai käynti yhdessä kuntosa-
lilla voivat olla ensisijaisia. Halu-
tessaan kuntoutuja saa aina oman 
kotiharjoitteluohjelman kirjallisena 
mukaan. Palauttavat hierontahoidot 
ja jalkahoito kuuluvat lähes kaikkien 
kuntoutusohjelmaan.

Fysioterapeuttien ja liikunnanoh-
jaajien ohjaamissa liikuntaryhmissä 
jokainen voi harjoitella oman ter-
veydentilansa ja liikuntakykynsä 
mukaisesti. Kuntoutuja voi osallistua 
esimerkiksi tuolijumppaan, jossa 
suurin osa liikkeistä tehdään istuen 
tai tasapainojumppaan, jossa keski-
tytään tasapainon ylläpitämiseen ja 
harjoittamiseen. Vesiliikunta lämpi-
mässä altaassa on monen suosikki.

Myös henkinen puoli 
huomioidaan
Veteraanikuntoutukseen kuuluu psy-
kologin ohjaamia ryhmätuokioita. 
Muistiryhmässä virkistetään muistia 
kokoontumalla yhteen esimerkiksi 
vanhojen valokuvien äärelle ja muis-
telemalla niiden avulla itselle tärkeitä 
asioita. Yhdessä muistellessa mieli 
piristyy ja kuntoutujat tulevat tutuiksi 
toisilleen.  Muistiasioita lähestytään 
myös yksilöllisesti.  Sairaanhoitajan 
alkutapaamisessa kuntoutuja tekee 
pienen muistia ja muuta tiedollista 
toimintakykyä testaavan tehtäväsar-
jan.  Jos siinä näkyy ongelmakohtia, 
kuntoutuja pääsee psykologin luokse 
tarkempaan selvitykseen.

Myös mieliala ja omat tuntemuk-
set mahdollisesta yksinäisyydestä ja 

elämässä pärjäämisestä ovat tärkeitä. 
Näitä asioita kartoitetaan mieliala-
kyselyllä.  Jos kyselyn perusteella 
on näkyvissä alavireisyyttä tai jos 
elämäntilanne on muuten vaikea tai 
kuntoutuja itse kokee tarvitsevansa 
henkilökohtaista keskusteluaikaa 
psykologin kanssa, sekin järjestyy 
kuntoutuksen aikana.

Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo 
kuntoutujaa sosiaaliturvaan ja ikäih-
misten palveluihin liittyvissä asioissa 
ryhmässä ja tarvittaessa myös hen-
kilökohtaisella tapaamisella. Mikäli 
tarvetta ja kuntoutuja niin haluaa, 
sosiaalityöntekijä voi olla yhteydessä 
kotikunnan toimijoihin esimerkiksi 
palvelutarpeen kartoitukseen liittyen.

Neuvoja kotiinkin

Sairaanhoitajilla on yksilötapaa-
misten lisäksi ryhmiä, joissa aiheet 
liittyvät mm. uneen, sairauksien 
itsehoitoon tai vatsan toimintaan. 
Kuntoutumiskeskuksessa sairaanhoi-
tajat ovat paikalla arkisin ja auttavat 
esimerkiksi lääkityksessä tai ihon-
hoidossa. Apua saa tarvittaessa myös 
peseytymiseen ja muihin päivittäisiin 
toimintoihin.

Kuntoutumiskeskuksen henkilö-
kuntaan kuuluu myös toimintatera-
peutti joka ohjaa keskusteluryhmiä 
ja toiminnallisia tuokioita. Aiheet 
liittyvät yleensä arjessa selviyty-
miseen ja toimintakyvyn ylläpitä-

Veteraanit ja fysioterapeutti Marjut Laitinen kuntojumpassa

Paavo Mäntynie-
mi jalkahoidossa, 
Kosmetologi Veera 
Koivisto.
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Veteraani Kalevi Hakala fysioterapeutti Liisa Ahonniemi-
Kukkosen niskan käsittelyhoidossa

miseen. Kokemusten jakaminen ja 
vertaistuen mahdollisuus korostuvat 
kuten kaikessa ryhmämuotoisessa 
ohjelmassa. Toimintaterapia voi 
kuulua yksilölliseen ohjelmaan esi-
merkiksi jos kuntoutujalla tarvetta 
apuvälineille tai muuten etsittäessä 
ratkaisuja arjen ongelmatilanteisiin

Ja huvituksiakin löytyy…

Kello 16 jälkeen ohjelmassa on eri-
laisia pelejä ja visailuja. Ikaalisten 
seurakunnalla on kuukausittain hen-
gellinen ryhmä, johon veteraanikun-
toutujat ovat tervetulleita. Sunnuntai-
sin halukkaille on kuljetus Ikaalisten 
kirkkoon jumalanpalvelukseen.

Kylpylän allasosasto ja kuntosa-
li ovat käytettävissä vapaa-ajalla. 
Ravintola Violetan iltaravintolaan 
myös vapaa pääsy.

Kuntoutusjakson päätösvaihee-
seen kuuluu lääkärin loppututkimus 
ja kuntoutuja tapaa myös uudelleen 
sairaanhoitajan. Lopputapaamisilla 
arvioidaan kuntoutusjakson toteu-
tusta ja lopputilannetta. Kotikun-
taan ollaan tarvittaessa yhteydessä 
jatkosuosituksiin liittyen.  Kuntou-
tusjaksosta laaditaan kuntoutuspa-
laute, joka kuntoutujan toiveiden 
mukaisesti toimitetaan myös hänen 
nimeämälleen hoitotaholle.

Kuntoutujat kokoontuvat vielä läh-
tökahville, jossa kahvin ja konjakin 
nauttimisen lomassa jutellaan jakson 
sujumisesta ja kuntoutujat antavat 
palautetta kokemastaan.

Lisätietoja:
- Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntoutustoiminnasta: puhelin 03 5657 3451 ma-pe klo 10-12.
- Rantasipi Ikaalisten Kylpylän Kuntoutumiskeskus 03 451 2223 ma-pe klo 8-16. 
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Kuten tiedämme, liikunta on tärkeä kehon ja mielen 
hyvinvoinnin ylläpitäjä. Heikot jalat tai kivulias selkä 
eivät kuitenkaan innosta ponnistamaan tuolista ylös. 
Suomalainen Armi Aktiivituoli on kehitetty vahvis-
tamaan lihasvoimaa ja tasapainoa, sillä se toimii 
tehokkaana voimisteluvälineenä ja ergonomisena 
istuimena. Armi vahvistaa ylösnousussa tarvittavia 
lihaksia, ja liikkuvat käsinojat auttavat istujan halli-
tusti ylös jaloilleen. Näin tuolin käyttäjä pääsee ylös 
vaivattomasti ja turvallisesti, ilman avustajaa. Risti-
selkää tukeva tuoli ohjaa myös istumaan ryhdikkäästi, 
jolloin valumisen vaaraa ei ole.

Yksilöllinen ja helppohoitoinen huonekalu

Armi Aktiivituoli on tyylikäs huonekalu, joka val-
mistetaan istujan mittojen mukaan. Myös helposti 
puhdistettavan verhoilukankaan voi valita itse. Niinpä 
Armi on luonteva osa kodin sisustusta ja käyttäjän 
arkea eikä unohdu käyttämättömänä nurkkiin loju-
maan. Lihasharjoitteet luovat positiivista kierrettä, sillä 
parantuva tasapaino ja lisääntyvä lihasvoima kannus-
tavat liikkumaan yhä enemmän. Armi innostaa ylös!

Tule tutustumaan Armi Aktiivituoliin Tampereen 
Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n toimistolle tai 
pyydä kotiesittely ja sovi tapaamisesta numerosta 
040 350 7117. Palvelemme Armi Palvelupisteessä 
osoitteessa Sammonkatu 22-24 sopimuksen mukaan. 

Lepolasse jossa ei laiskistu

Armi Aktiivituoli

- Patentoitu suomalainen keksintö
- Fysioterapeuttien suunnittelema
- Vahvistaa ja ylläpitää lihaskuntoa ja tasapainoa
- Mitoitetaan yksilölliseksi
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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
16.03. Elli Laakso

99 vuotta
26.03. Terttu Myllymäki
07.05. Helmi Väyrynen
14.06. Ilkka Arvola

98 vuotta
15.04. Eeva Rosendahl

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

96 vuotta
19.03. Pentti Tuhtonen
20.03. Leo Kolehmainen
22.03. Aino Kangasniemi
22.03. Katri Tyrkkö
11.04. Eila Lankinen
12.04. Matti Nurminen
24.04. Tuure Pirttijärvi
01.05. Heino Turpeinen
17.05. Lydia Wideman-Lehtonen

95 vuotta
20.03. Jaakko Lahtinen
20.03. Lauri Rämä
29.03. Risto Valkeejärvi
29.03. Uolevi Syrjälä
31.03. Anni Vuorinen
03.04. Aune Stenroos
28.04. Matti Anttila
04.05. Aleksi Sarkalahti
06.06. Osmo Hassi
08.06. Onerva Nissinen
14.06. Uuno Pihlajamäki

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

93 vuotta
18.03. Sirkka Heiskanen
19.03. Lempi Laine
22.03. Visa Laalahti
23.03. Toivo Pussinen
09.04. Pentti Rautanen
15.04. Helvi Koskinen
24.04. Albert Wahlman
28.04. Inkeri Salonen
05.05. Hilkka Korkama
06.05. Matti Hanhijärvi
08.05. Kerttu Kesonen
09.05. Katri Haavanto
10.05. Vilho Hellman
11.05. Suoma Kupiainen
11.05. Helvi Tulonen
13.05. Martin Rantala
15.05. Onni Paasonen
19.05. Taimi Remes
20.05. Reino Näsi
24.05. Salme Salomäki
27.05. Kyllikki Kokkila
29.05. Inkeri Termonen
02.06. Riitta Vuorela
13.06. Maire Lumme

92 vuotta
16.03. Pentti Pälä
02.04. Antero Sirviö

02.04. Anna Hällfors
05.04. Liisa Jänismäki
07.04. Timo Wuoristo
09.04. Aune Aalto
12.04. Hilkka Nieminen
14.04. Annikki Jylhä
16.04. Matti Jansson
23.04. Sulo Stenman
27.04. Jaakko Rajala
02.05. Kaarina Lukkaroinen
04.05. Erkki Alanen
04.05. Jenny Keskinen
09.05. Maila Luukkonen
16.05. Maija-Liisa Anttila
16.05. Erkki Siurola
22.05. Veikko Kontuniemi
22.05. Lauri Käkelä
23.05. Hilja Ilola
01.06. Aaro Orkosalo
03.06. Konrad Kumpulainen
03.06. Paavo Ruusunen
03.06. Eeva Kosonen
04.06. Martti Järvinen
05.06. Sylvi Lehtinen
06.06. Toini Salokannel
07.06. Aarne Honkavaara
07.06. Eero Visanen
07.06. Väinö Ikonen
09.06. Kaarlo Kivelä

91 vuotta
16.03. Mensur Baibulat *
21.03. Yrjö Vuohijoki
22.03. Kalle Lähdekorpi
26.03. Liisa Göransson
30.03. Pentti Niva
01.04. Veikko Salonen
03.04. Sirkka-Liisa Luukkonen
06.04. Kalevi Vuorinen
07.04. Taimi Viitaniemi
09.04. Kaarina Vesterinen
12.04. Kauko Viitaniemi
14.04. Reino Niemi
15.04. Erik Sundström
17.04. Matti Santaniemi
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30.04. Lempi Nevaharju
06.05. Erkki Kahila
06.05. Esteri Leponiemi
08.05. Jenny Särkinen
10.05. Alli Kangasniemi
13.05. Osmo Sahinniemi
14.05. Esad Baibulat
19.05. Jaakko Pelttari
21.05. Matti Korpisaari
22.05. Pentti Salmelin
28.05. Marjatta Joki
29.05. Armas Marttinen
02.06. Veikko Uskali
04.06. Toivo Pynnönen
07.06. Aatos Sainio
07.06. Irja Alho
11.06. Pekka Hurme
12.06. Maria Palander
12.06. Esko Helin

90 vuotta
16.03. Lea Joki
19.03. Kauko Päällysaho
24.03. Sirkka Särkkä
25.03. Hilja Niemi
30.03. Eeva Multanen
16.04. Äkram Neuman
30.04. Vappu Saarnijoki
01.05. Toivo Koivunen
07.05. Pietari Skogberg
07.05. Heikki Suikkanen
08.05. Erkki Uusimaa

14.05. Juhani Koivula
23.05. Pirkko Maikkola
30.05. Esko Taulaniemi
06.06. Olavi Suvitie
06.06. Olavi Leskinen
08.06. Saara Piipponen

85 vuotta
02.04. Tyyne Pylkki
07.04. Tauno Siitama
09.04. Olavi Myyrä
11.04. Airi Ristimäki
22.05. Toimi Sirviö
22.05. Sirkka Talio
26.05. Alpo Tukiainen
02.06. Jorma Kotisaari
15.06. Raili Louhivuori

80 vuotta
18.03. Erkka Välimaa
01.05. Markku Vasama
18.05. Ritva Korkeila
27.05. Irma Leveelahti

75 vuotta
14.04. Pertti Lusa
27.04. Leena Kuusisto
05.05. Leena Niitynperä
14.06. Simo Lintula

70 vuotta
08.06. Erkki Nikkanen

-Sanokaa nyt, herra tohto-
ri, missä kunnossa sydämeni 
on,kysyi vanha vuorineuvos 
lääkäriltään.
-Heikko se on, mutta kyllä 
se teidän elinikänne kestää, 
tohtori vastasi.

* * *

Lenita Airisto täytti vuosia ja 
juhlisti sitä kakkukahveilla.
-Kuinka vanha oikeastaan 
olet? yksi vieraista uskaltau-
tui kysymään.
-En tiedä, Lenita kohautti ol-
kapäitään
-No, etkö pystynyt laskemaan 
kynttilöitä kakusta?
-En, kuumuus pakotti minut 
perääntymään.

Syntymäpäivän kunniak-
si puheenjohtaja Raimo 
Nuutinen (keskellä), va-
rapuheenjohtaja Timo 
Salokannel (kuvassa 
vasemmalla) ja liikuntaja-
oston puheenjohtaja Esko 
Loponen laskivat seppeleen 
Kalevankankaan sankari-
ristille. Seppelnauhassa lu-
ki: kaikkien edesmenneiden 
yhdistyksemme jäsenten 
muistoa kunnioittaen, Tam-
pereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistys ry.

Yhdistys täytti 55 vuotta 7.2.2016
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Hakijan on oltava Sotaveteraanilii-
ton jäsenyhdistyksen puoliso- tai 
leskijäsen. 
Lomalle haetaan vapaamuotoisella 
kirjeellä, jossa tulee olla henkilö-
tiedot, tuloselvitys ja lyhyt kuvaus 
elämäntilanteesta.  Jäsenyhdistys on 
ilmoitettava hakemuksessa, samoin 
paikka johon toivoo ensisijaisesti 
pääsyä. 
Hakijan on selviydyttävä omatoimi-
sesti päivittäisissä toiminnoissaan. 
Jos hakijalla on avun tarvetta, esi-
merkiksi liikkumisessa, pyydetään 
siitä hakemuksessa mainitsemaan. 
Myös muistihäiriöt saattavat vai-
keuttaa lomalle osallistumista.
Lääkärintodistusta ei hakemuksen 
liitteeksi tarvita. Mahdollisista lääk-
keistä jokainen vastaa ja hoitaa ne 
itse.
Lomat sisältävät täysihoidon, majoi-
tuksen sekä monipuolisen ohjelman. 
Osallistuminen on maksuton. Mat-

HETKI YHDESSÄ – lomat veteraanien puolisoille ja leskille

kakustannuksista ja matkanjärjeste-
lyistä jokainen vastaa itse.
Jokaiselle lomalle varataan 20 paik-
kaa.
Härmän kuntoutuskeskuksessa jär-
jestettävä loma on tarkoitettu vain 
ruotsinkielisille.
Pyydämme lähettämään vapaamuo-
toiset, kirjalliset hakemukset vii-
meistään 30.3. mennessä osoitteella 
Suomen Sotaveteraaniliitto, Anni 
Grundström, PL 600, 00521 Hel-
sinki.
Lomalle hyväksytyille lähetetään 
asiasta kirjallinen tieto viimeistään 
26.4. mennessä. 

Kunto- ja virkistyslomat järjeste-
tään seuraavissa paikoissa:

Varalan Urheiluopisto
4.7–8.7.2016
Varalankatu 36
33240 Tampere

Jos et ole aikaisemmin osallistunut kunto- ja virkistys lomille liiton, sotaveteraanipiirien 
tai yhdistysten kautta eikä sinulla ole rintamapalvelustunnusta ja tunnet, että tarvitset 
vaihtelua jaksaaksesi arkipäivässä, loma on silloin ehkä juuri sinulle tarkoitettu. Suomen 
Sotaveteraaniliitto järjestää yhdessä Kaatuneiden Muistosäätiön kanssa vuonna 2016 kunto- 
ja virkistyslomia (4-5 vrk) naispuolisille, pienituloisille veteraanien leskille ja omaishoitajina 
toimiville puolisoille, joilla ei muuten ole kuntoutusoikeutta tai mahdollisuutta siihen.

Herttuan kuntoutuskeskus
23.5.- 28.5.2016 
Veneenniementie 64
58200 Kerimäki

Kylpylähotelli Rauhalahti 
8.8.–12.8.2016
Katiskaniementie 8 
70700 KUOPIO

TAUKOKANGAS
25.8.–28.8.2016
Reservikomppaniankatu 11
PL 110
86301 Oulainen

Lamminniemen Hyvinvointikeskus 
4.7.–8.7.2016
Jänistie 1 
31400 Somero

KUNTOUTUSKESKUS 
22.8.–28.8.2016
Kankaanpää
Kelankaari 4
38700 Kankaanpää

Ruotsinkielinen
Härmän Kuntoutuskeskus
2.5.–6.5.2016
Vaasantie 22
62375 Ylihärmä

Ruotsinkieliset hakemukset lähetetään 
osoitteella
Vaasan Sotaveteraanipiiri
Vaasanpuistikko 15
65100 Vaasa

ILTA SALOJÄRVELLÄ
Taas ilta alkaa hiljallensa hämärtää,
mä etäisyyteen katson laiturilla.
Vain järven pinta hieman kimmeltää,
kun tuulenvire leikkii lainehilla.

Nyt nukkumaan käy koko luomakunta
jo linnutkin on laanneet laulamasta.
Kaik’ toivon mukaan näkee hyvää unta
siint’ että huomenna ois elo riemukasta.

Vaan vanha laituri se siinä paikallansa
saa talvet olla, myöskin keväimet.
Mut’ joka vuosi aina ajallansa
saa vieraakseen se – suuret joutsenet.

Ne linnut ovat tulleet kaukaa etelästä,
tää metsälampi niiden koti on.
Vaan mitä pieni ihminen voi tietää elämästä
vain luonnolla on mahti suunnaton.

O.L.
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Virkistyskurssi Ikaalisten kylpylässä veteraaneille, 
puolisoille ja leskille

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry järjestää maksuttoman 
virkistyskurssin Ikaalisissa 4.-7.4.2016

Virkistyskurssille mukaan voivat hakea kaikki Pirkan-
maan Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet, niin 
veteraanit kuin heidän puolisonsa ja leskensä.

Virkistyskurssi alkaa maanantaina 4.4. klo 11.00 ter-
vetulotilaisuudella ja päättyy torstaina 7.4. klo 11.00 
alkavaan lounaaseen.
Kurssin sisältöön kuuluu kolmena päivänä luento ikäih-
misiä koskettavista aiheista: muistista, ravitsemuksesta 
ja liikunnasta. 
Kolmena päivänä myös liikutaan ryhmässä: on tasapaino-
harjoittelua, vesijumppaa ja kehon hallinnan harjoittelua. 
Lisäksi jokainen osallistuja voi valita yhden 45 minuutin 
hieronnan, tai vaihtoehtoisesti jalkahoidon. Haluttu hoito 
on ilmoitettava kurssille haettaessa.

Virkistyskurssi on maksuton ja sisältää majoituksen, 
täysihoidon ja edellä mainitut ryhmät ja hoidot. Majoitus 
on kahden hengen huoneissa. 
Huoneet on varattu kylpylä-hotellista, mutta tarvittaessa 
on mahdollisuus siirtyä Kuntoutumiskeskuksen huonei-
siin, jotka ovat lähempänä päärakennusta.
Kurssin aikana jokainen voi lisäksi ottaa kylpylän tar-
joamia muita hoitoja halunsa mukaan, niistä saa kurssin 
yhteydessä 20 % alennuksen.
Kylpylä ja kuntosali ovat kurssilaisten vapaassa käytössä.

Kurssille voi hakea vapaamuotoisella 
hakemuksella,
 josta ilmenee hakijan nimi, osoite, puhelinnumero 
ja syntymäaika sekä tieto siitä onko hakija veteraani, 
puoliso vai leski ja minkä yhdistyksen jäsen hakija on.
Myös toiveen huonekaverista voi esittää.
Kurssille on varattu 30 paikkaa.

Hakemukset lähetetään 16.3. mennessä 
osoitteella: Pirkanmaan Sotaveteraani-
piiri ry, Aleksanterinkatu 20 A, 33100 
Tampere.
Lisätietoja kurssista antaa sosiaalineuvoja Anna-
Liisa Tapio, puh. 044 363 1349
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Einari Vuorela.

KEVÄTHANGILLA
Taas hankien huikaisu hurmaa mun,
taas hopeinen hohtelu huumaa;
on ajatus kiihkeän kirkasta,
kuin auringon kultaa kuumaa.

Ja tähtinä säikkyvä timanttitie
vie suksia suhisten, soiden,
kuin kaipaus sielua siivillään,
yli valkeiden vainioiden.

Ah, tuolla on metsä ja tuulissa sen
soi urvukot unelmiansa …
Ja ihminen hiihtää ja hiljenee
kuin unehen valveillansa.

Yhdistyksen vuosikokous Seurakuntien talossa
(Näsilinnankatu 26), Näsin salissa

ke 23.3. klo 13.30.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Ennen kokousta klo 12.30 alkaen OTM Julia Saraste sekä OTM Tuija Palo 
puhuvat aiheesta

”mikä on edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto”.
Myös testamenttiasiat ovat esillä. Kysymykset ovat tervetulleita!

Paikalla myös Pia Pahlanen J&P Hoiva Oy:stä kertomassa toiminnastaan.

Kahvitarjoilu                             TERVETULOA!

Tampereen kaupunki / kulttuuripalvelut jär-
jestää Kansallisena veteraanipäivänä 27.4. 
isänmaallisen konsertin Pakkahuoneella.

OHJELMA:
klo 14.30 kahvitarjoilu
klo 15.00 SVR M1 -mitalien jako veteraaneille
klo 15.30 isänmaallinen konsertti

Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistys ry täytti 
helmikuussa 55 vuotta
ja sen kunniaksi tarjoamme 
toimistolla kaikille jäsenillemme 
kakkukahvit ke 9.3. sekä pe 11.3. 
klo 10-13.

LÄMPIMÄSTI 
TERVETULOA!
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Maaliskuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 8.3. klo 13 alk. Yhteislaulua, Pasi Roukola säestää harmonikalla! Kaikki 
yhdistyksen naiset tervetuloa!
Yhdistyksen 55-vuotissyntymäpäivän johdosta kaikille kävijöille on tarjolla kakkukahvit toimistolla ke 
9.3. sekä pe 11.3. klo 10-13.
Yhdistyksen vuosikokous seurakuntien talossa (Näsilinnankatu 26), Näsin salissa ke 23.3. klo 13.30. Ennen 
kokousta klo 12.30 alkaen OTM Julia Saraste sekä OTM Tuija Palo puhuvat siitä ”mikä edunvalvontavaltuutus 
ja hoitotahto”. Paikalla myös Pia Pahlanen J&P Hoiva Oy:stä. Kahvitarjoilu. 
Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille ti  29.3. klo 10-13.
Samana päivänä klo 12 alkaen lukupiiri. Tervetuloa!

Huhtikuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 12.4. klo 13 alk. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Kansallinen veteraanipäivä 27.4. Kaupungin järjestämä isänmaallinen konsertti ja mitalien jako Pakkahuoneella. 
Kahvitarjoilu klo 14.30, jonka jälkeen mitalien jako ja konsertti.
Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille ti  26.4. klo 10-13.
Samana päivänä klo 12 alkaen lukupiiri. Tervetuloa!

Toukokuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 10.5. klo 13 alk. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Retki Murikan opistolle pe 20.5. Hinta 25 €. Ilmoittautumiset ja maksut toimistolle 9.5. mennessä.
Jäsenten tapaamispäivä ja pullakahvit kaikille yhdistyksen jäsenille ti  31.5. klo 10-13.
Samana päivänä klo 12 alkaen lukupiiri. Tervetuloa!

Kesäkuu
Rosvopaisti to 16.6. Valkeakosken liikuntahallissa klo 12-16. Bussikuljetus keskustorilta klo 10.45. Ilmoit-
tautuminen toimistoon viimeistään 20.5.

Heinäkuu
Kesäteatteri Viikinsaaressa to 6.7. klo 14.30. ”Albatrossi ja Heiskanen” –esitys. Liput myynnissä veteraani-
toimistolla toukokuun alussa. Laivamatka ja teatteri yhteensä 31 €.

Elokuu
Seutukunnallinen kirkkopäivä 3.8. Vesilahdella. Ilmoittautumiset toimistolle viimeistään 22.7.

Kaikista tilaisuuksista saa tarkempia tietoja yhdistyksen toimistolta. Katso aukioloajat ja yhteystiedot sivulta 2.

Alkuvuoden tapahtumia
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Edellisessä numerossa olleen ristikon ratkaisu.

Edellisen numeron ristikon oikein ratkaissei-
den kesken arvottiin palkinnot seuraavasti:
Lämpötossut voitti Aarno Tanner
1.heijastin Arvo Poussa.
2.heijastin Eero Valento
3.heijastin Laura Mäki-Mantila

Onnittelut voittajille!

Vanha vuorineuvos oli kuollut ja lapset oli 
kutsuttu paikalle perunkirjoitusta varten. 
Asianajaja luki 
testamenttia omaisille:
-Minulla on teille hyvä uutinen; kenenkään 
teistä ei tarvitse maksaa perintöveroa.

* * *

Nalle Wahlroos onnitteli työntekijäänsä 
perheenlisäyksen johdosta:
-Onnitteluni! Kuulin, että olet saanut pe-
rillisen.
-Kiitos, mutta minun palkallani ei saada 
perillisiä vaan lapsia.

* * *

Mies kertoi vaimolleen kotiin tultuaan:
-Törmäsin tänään vanhaan koulukaveriini.
-Jaa, oliko hän mielissään tavatessaan sinut?
-Ei ollenkaan. Olimme kumpikin tulossa 
töistä, molemmat omilla autoillamme.

* * *

Mies oli ollut vanhapoika koko ikänsä.
Naapurin isäntä kysyi:
-Oletko jo ruvennut katselemaan vaimoeh-
dokkaita itsellesi?
-Kyllä. Olen ottanut jo ensimmäisen aske-
leen – ostin silmälasit.

* * *

Vääpeli kutsui juuri saapuneet alokkaat riviin 
ja kysýi, mistä kukin oli kotoisin. 
Ensimmäinen vastasi:
-Herra vääpeli, minä olen Varpaisjärveltä 
kotoisin.
Toinen vastasi:
-Herra vääpeli, minä olen Polvijärveltä
Ja kolmas:
-Herra vääpeli, minä olen Reisjärveltä
Vääpeli karjui niska punaisena:
Jos seuraava on ”sieltä”, niin vuorokausi 
putkaa!
Neljäs alokas vastasi:
- Ei herra vääpeli, minä olen Lannevedeltä

* * *
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Lähetä postissa tai tuo täytetty ristikko yhdistyksen toimistolle 30.4.2016 MENNESSÄ. Kaikkien 
ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotaan kolme Junkers-merkkiä (arvo 25 €). Ristikon oikea 
vastaus sekä palkinnon saajat julkaistaan seuraavassa lehdessä.
Lähettäjän nimi:__________________________________________________________ 

Lähettäjän osoite:_________________________________________________________

Palkintoristikko
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TOIMINTAA KEVÄTKAUDELLA 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 

TILITABERNA
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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

* * *
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

* * *

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

* * *
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JALKAHOITOPAIKKOJA
Jalkahoitaja Sirpa Sällilä Kotikäyntejä 040 758 5660

* * *
Jalkahoitaja/Lähihoitaja Helena Rantala Kuninkaankatu 33 B 045 102 4664
Myös laitos- ja kotikäynnit www.kaunisitse.fi

* * *
Jalkahoitola Iibis Kortelahdenkatu 7 050 326 5800

* * *
Jalkahoitola Kirsti Ristola Isolammenkatu 2 040 831 4771

* * *
Jalkahoitola Poutapilvi Juhlatalonkatu 4/Viola Koti 044 353 0456

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

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

* * *
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 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

* * *

Rintamaveteraanikuntoutusta
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Lielahden Siivouspalvelut  0400 906 818
* * *

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

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

KOTIPALVELUJA
Hoivapalvelu Valkokulta www.valkokultahoiva.fi 044 987 7815

* * *
J&P Hoiva Oy, Kotisairaanhoito, siivous, hoivatyö yms. 050 328 3210

* * *
Kotipalvelu Empatia www.kotipalveluempatia.fi 044 531 1115

* * *
Pirkanmaan Kotituki/Lähihoitaja Soile Paasonen 0400 806 064

* * *
Tampereen Alina hoivatiimi / Ulvihoiva  044 455 6400

* * *

SIIVOUSPALVELUJA

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

* * *
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