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Pääkirjoitus

Yhdistyksen toimisto on suljettu kaksi viikkoa 
juhannuksen jälkeen (27.6.-8.7.) kesälomien vuoksi.

Pääministerimme Juha Sipilä teki Kansallisen veteraanipäivän puheessaan lupauksen veteraaneille:
”Itsenäisen Suomen täyttäessä ensi vuonna sata vuotta valtioneuvosto haluaa vielä kerran 

panostaa sotiemme veteraanien palveluihin. Keskiössä ovat erityisesti kotona asumista tukevat 
palvelut. Hallitus haluaa turvata sen, että kaikilla rintamaveteraaneilla on mahdollisuus saada 
tarpeitaan vastaavat, maksuttomat, kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut. Haluamme toteut-
taa tämän kunniatehtävän itsenäisyyden juhlavuoden teeman mukaisesti: Yhdessä. Yhdessä 
veteraanijärjestöjen kanssa, jotta järjestöt auttaisivat jäseniään hakemaan palveluita. Yhdessä 
kuntien kanssa, jotta ne aktivoituisivat tarjoamaan kotipalveluita rintamaveteraaneille, ja var-
mistaisivat niiden saatavuuden.”
Tämä lupaus velvoittaa myös järjestöjä. Niiden on toimittava niin, että yhdistyksen jäsenet 

tietävät tarjolla olevista etuuksista ja järjestöjen on autettava yksittäisiä henkilöitä näiden 
etuuksien saamisessa.
Tämä on meidänkin yhdistyksemme tavoite. Sen pitäisi olla myös Tampereen kaupungin ta-

voite. Toivotaan että hallituskin pitää lupauksensa ja kaikki rintamaveteraanit saavat tarpeitaan 
vastaavat palvelut. Nähtäväksi jää.
Valitettavasti valtiovalta ei edelleenkään näe tarpeelliseksi huolehtia rintamaveteraanien 

puolisoista ja leskistä. Vain sotainvalidien puolisot ovat tukiin oikeutettuja. Tämä epäkohta ei 
todennäköisesti tule korjautumaankaan. Näin ollen puolisoista ja leskistä huolehtiminen jää 
järjestöjen vastuulle. 
Meidän yhdistyksemme pystyy näillä taloudellisilla resursseilla antamaan puolisoille ja leskille 

jäsenetuja vain sadalla eurolla vuodessa. Pystymme kuitenkin järjestämään erilaisia tapahtumia 
sekä vesijumppaa, voimistelua ja retkiä joihin kaikki ovat kovasti tervetulleita. Toivottavasti 
pystymme tulevaisuudessa huolehtimaan myös puolisoista entistä paremmin. Se on meidän 
toinen tavoitteemme.

Pidämme kesällä taukoa voimisteluryhmistä ja tapaamispäivistä. Myös kotiavustajamme Anja 
jää kesäksi pois vahvuudestamme. Syksy on avoin. Alkuinnostuksen jälkeen kysyntä kotikäyn-
neistä on lopahtanut. Kertokaa tänne toimistoon päin, mikäli kuitenkin olisitte kiinnostuneita 
hänen palveluistaan. (Katso tarkemmin edellisestä lehdestä.) Toiveita kuunnellaan!

Aurinkoisia kesäpäiviä toivottaen

Paljon lupauksia...
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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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Poimintoja 
toimintakertomuksesta
Tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallis-
tuttiin edelleen suhteellisen ahkeras-
ti. Jäsenten tapaamispäivät keräsivät 
keskimäärin 20 henkeä ja puurojuhla 
oli jälleen menestys.

Vuonna 2015 toimistolla asioi 
yhteensä yli tuhat henkilöä. Kävi-
jöiden määrä pysyi lähes samana 
kuin edellisenä vuonna. 

Varsinaisia sotaveteraanijäseniä 
oli vuoden lopussa 554. Vuoden 
alussa määrä oli 642, eli poistunei-
ta oli 88 (liki 16 %). Yhdistyksen 
jäsenenä oli lisäksi 107 veteraanin 
puolisoa ja 164 veteraanin leskeä. 
Muita kannattajajäseniä oli 246.

Kaikkien jäsenten määrä pieneni 
vuoden aikana noin 9 % ja oli vuo-
den lopussa yhteensä 1071. Uusia 
jäseniä tuli 41.

Kokouksessa myös hyväksyttiin 
vuoden 2015 tilinpäätös, joka nyt 
näytti hyvää tulosta. Plussan puolella 
oltiin noin 40.000 €. Tällä saatiin 
korjattua edellisen vuoden notkah-
dus, jolloin yhdistyksen taloudelli-
nen tilanne oli todella tiukka. Nyt 
ollaan hiukan vakaammalla pohjalla 
jälleen. 

Viime vuosi todettiin hyväksi
Yhdistyksen vuosikokous 
pidettiin perinteisesti Nä-
sinsalissa Tampereen seu-
rakuntien talossa maalis-
kuussa. Kokouksessa todet-
tiin, että edellinen vuosi oli 
varsin hyvä monella tapaa. 
Toimistossa riitti asiakkaita, 
tapahtumiin osallistuttiin ja 
rahatkin saatiin riittämään.
Kokouksen avasi puheenjoh-
tajamme Raimo Nuutinen.

Kuntoutusta ja taloudellista tukea sai yhteensä 409 jäsentä (edellisenä vuon-
na 485). Varoja avustuksiin käytettiin kaikkiaan 55.695,23 € (67.690,14), 
mikä on selkeästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myös avustuksia 
käyttäneiden henkilöiden määrä väheni luonnollisesti.

Avustuksia ja yhteisiä tapahtumia

Avustusmuoto     Henkilöitä Yhteissumma  (edellinen)
Hieronta 118 12.179,00  (13.416,21)
Jalkahoidot 343 28.115,50  (34.121,00)
Sairaanhoitokulut 20  3.820,00  (4.543,70)
Hautausavustukset 5  1.250,00  (1.800,00)
Siivoukset 109  10.112,63  (13.455,63)
PSA-tutkimukset 7  218,10  (353,60)

Jäsenetuina rahaa jaettiin seuraavasti:

   
Liikuntajaosto on edelleen järjestänyt tapahtumia ja tilaisuuksia jäsentemme 
iloksi ja kunnon ylläpitämiseksi seuraavasti:

Liikuntajaoston järjestämät tilaisuudet 2015
Tilaisuus Paikka/aika Osallistujia
Sauvakävely Pyynikin näkötorni 5.5.   5
Murikkaopiston kevätretki Murikkaopisto, Teisko 23.5. 23
Lautsian syysretki Lautsian lomakeskus 5.7. 20
Vesivoim. kirjaaj. kokoukset Toimisto 12.5. ja 15.12.     8
Viikinsaaren kesäteatteri Viikinsaari 2.7.   15
Yhdistyksen joulukirkko Tammenlehväkeskus 10.12. 108

Ennen kokousta jaettiin ansioitu-
neille jäsenillemme ansiomerkkejä 
seuraavasti:

Sotaveteraaniliiton kultainen ansio-
risti: Hurme Pekka, Kairesalo Tauno 
ja Kiiskilä Risto.
Sotaveteraaniliiton ansioristi: Uu-
simaa Erkki.
Kultainen ansiomerkki: Lintula 
Marja-Leena.
Hopeinen ansiomerkki:
Huhtakallio Paavo, Kauriinmäki Ka-
levi, Kivinen Erkki, Koski Pirkko, 
Kuusisto Leena, Lepaus Martti, Lou-
hivuori Raili, Siira Pertti, Tammisto 
Kyösti, Välimaa Erkka, Yli-Mäenpää 
Antti, Yli-Mäenpää Marketta.

Teksti ja kuvat Johanna Vuori
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Liikuntatapahtumien käyntikerrat, yhteenveto jaoston koko toiminnasta 2015 ja muutos 
edelliseen vuoteen verrattuna

 Osallistujia Osallistujia Osallistujien 
 yhteensä 2014 yhteensä 2015 muutos
Liikuntamuoto
Sali- ja tuolivoimistelu  485  315 -170
Vesivoimistelu 979  905 -74
Boccia 1177 744 -433
Liikuntamuodot yht. 2641 1964 -542
Retket 49 48 -1
Valistus ja muu 140 131 -9
Liikuntamuodot 2641 1964 -542
Koko toiminta yhteensä 2830 2143 -687

Liikuntajaoston koko toimintaan 
liittyviä yksittäisiä osallistumisker-
toja vuonna 2015 oli kaikkiaan 2143 
kpl, mikä on noin 24 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna.

Tuloja saatiin mukavasti

Yhdistyksen talous on ollut melko 
vakaalla pohjalla. Tilikauden tulos 
osoitti voittoa 42.060,34 €. Tämä 
oli suurelta osin sen ansiota, että 
ensimmäisen kerran yhdistys osal-
listui valtakunnalliseen veteraani-
keräykseen.

Yksi merkittävä tuotto oli myös 
lahjoituksena saatu autohalliosake, 
joka myytiin 15.000 eurolla. Tästä 
suuri kiitos lahjoittajalle!

Henkilöstökulut pysyivät ennal-
laan palkkatukien ansiosta, vaikka 
toimistolle palkattiin yksi henkilö 
lisää huolehtimaan keräysasioista, 
lehden ilmoitusmyynnistä sekä tuot-
teiden myynnistä. Lehden ilmoituk-
sia on saatu myytyä sen verran mu-
kavasti, että lehtikin tuotti hieman, 
vaikka viime vuosina se on ollut 
pelkkä kuluerä.

Lahjoitukset ja muut 
avustukset
Tampere-talon joulukonsertin tuo-
tosta meille lahjoitettiin 1.699,20 €.

Sokos Hotel Ilves lahjoitti Iloisen 
itsenäisyyspäivän juhlan tuotosta  
1.000 €.

Kalle Kaiharin säätiöltä saimme 
10.000 € ja Sotiemme 1939-45 Pe-
rinneyhdistys antoi 1.000 €.

Temppeliherrain Ritarikunta  antoi 
1.000 €.

Matti Saarela lahjoitti yhdistyksel-
le autohalliosakkeet, jotka myytiin.

Myös yksittäiset henkilöt ovat 
lahjoittaneet pieniä summia jäsen-
maksunsa yhteydessä.  

Rahalahjoitusten yhteissumma on 
36.987,88 €.

Yhdistyksen järjestämän Isän-
maan illan kolehti joulukuussa tuotti 
525,39 € ja Suomen Sotaveteraa-
niliiton ylimääräinen avustus oli 
2.150,00 €.

Lisäksi Saarioinen Oy lahjoitti 80 
luumu-vaniljakiisseli annosta, jotka 
jaettiin toimistolta.

Satakunnan Lennoston varus-
miehet toteuttivat valtakunnallista 
veteraanikeräystä maaliskuussa ja 
lokakuussa. Muita lipaskeräyksiä 
toteutettiin kuluneena vuonna mm. 
kevään ja syksyn kalamarkkinoilla, 
talvisodan päättymispäivän viikon-
loppuna maaliskuussa, kansallisen 
veteraanipäivän juhlassa huhtikuus-
sa, kokonaisturvallisuusmessuilla 
syyskuussa sekä joulua edeltävänä 
viikonloppuna paikallisissa tavara-
taloissa. Lipaskeräysten tuotto oli 
yhteensä 29.224,52 euroa.

Tampereen Sotaveteraanien Huol-
to- ja Tukisäätiö osoitti yhdistykselle 
102.000 euroa.

Toiminnassa ei juuri 
muutoksia
Kokous sujui tuttuun tapaan ilman 
suurempia muutoksia. 
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen 
Raimo Nuutinen. Yksi henkilö – Pek-
ka Hurme - oli ilmoittanut halunsa 
jäädä pois hallituksesta, ja hänen 
tilalleen valittiin sotaveteraani Pentti 

Heinijoki. Muut hallituksen jäsenet 
valittiin jatkamaan edelleen halli-
tuksessa. Nämä muut ovat: Simo 
Helminen, Tauno Kairesalo, Risto 
Kiiskilä, Pirkko Koski, Olli Leh-
timäki, Timo Salokannel ja Aimo 
Reinikainen.

Jäsenmaksuunkaan ei tullut muu-
toksia vaan kokous päätti, että rinta-
matunnuksen omaavilta varsinaisilta 
jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Muut 
sen sijaan maksavat 15 €.



Tampereen sotaveteraani 2/2016

7

Herrat vasemmalta: Pekka Hur-
me, Tauno Kairesalo ja Risto Kiis-
kilä, jotka saivat Sotaveteraanilii-
ton kultaisen ansioristin. 
Oikealla Erkki Uusimaa, joka sai 
Sotaveteraaniliiton ansioristin.

Vasemmassa kuvassa vasemmalta 
lukien hopeisen ansiomerkin saa-
jia: Pertti Siira, Martti Lepaus, 
Erkki Kivinen sekä Kalevi Kau-
riinmäki. 

Alla olevassa kuvassa vasemmalla hopeisen ansiomerkin saaja 
Paavo Huhtakallio ja kultaisen ansiomerkin saanut Marja-Lee-
na Lintula. Heidän jälkeensä vasemmalta hopeisen ansiomerkin 
saaneet Pirkko Koski, Leena Kuusela, Raili Louhivuori ja Erkka 
Välimaa. Valitettavasti Kyösti Tammisto sekä Antti ja Marketta 
Yli-Mäenpää eivät päässeet merkkiään vastaanottamaan.
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Vuoden 2016 hallitus
Mikäli teillä on asioita, mitkä haluatte saattaa yhdistyksen hallituksen tietoon tai haluatte, että hallitus käsittelisi 
jotakin ehdotustanne, ottakaa yhteys johonkin hallituksen jäseneen. Kuvan alla on jokaisen hallituksen jäsenen 
asuinalue sekä puhelinnumero.

Takarivissä vasemmalla Simo Helminen, Kaleva, puhelin (03) 255 4916
Olli Lehtimäki, Tammela, puhelin 050 062 6914
Tauno Kairesalo, Petsamo, puhelin 050 330 2248
Timo Salokannel, Kaleva, puhelin (03) 255 3526
Pentti Heinijoki, Amuri, puhelin 040 835 0740
 Eturivissä vasemmalla Pirkko Koski, Amuri, puhelin(03) 213 0501
 Aimo Reinikainen, 2. varapuheenjohtaja, Härmälä, puhelin (03) 223 0222
 Raimo Nuutinen, puheenjohtaja, Pyynikki, puhelin 050 593 7533
 Risto Kiiskilä, 1. varapuheenjohtaja, Amuri, puhelin 040 738 5697

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry / Liittymislomake kannattajajäsenille

Sukunimi:___________________________________

Etunimet: ___________________________________

Syntymäaika: ________________________________

Postiosoite: _____________________________  Postitoimipaikka:__________________

Puhelin: _____________________________  Sähköposti:__________________________

Vuoden 2016 jäsenmaksu on 15 €. Lähetämme laskun kun henkilö on merkitty jäseneksi.
Jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän yhdistyksen jäsenlehden ja voivat osallistua 
yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, retkiin ja toimistolla pidettäviin tapaamispäiviin.

Pyydä sukulaistasi tai tuttavaasti liittymään kannattajajäseneksi. Lomake palautetaan 
yhdistyksen toimistolle. Liittymisen voi tehdä myös yhdistyksen internetsivulla: 
www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi
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Itsemääräämisoikeus ja 
oikeustoimikelpoisuus

Oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa 
sitä, että henkilö on kykenevä teke-
mään itseään ja omaisuuttaan kos-
kevia päätöksiä. Henkilö voi siis 
solmia sopimuksia, tehdä kauppoja, 
lahjoittaa ja myydä omaisuuttaan tai 
ottaa velkaa.

Oikeustoimikelpoisuus alkaa 
yleensä, kun henkilö täyttää 18 vuot-
ta ja se päättyy kuolemaan .

Oikeustoimet täytyy tehdä terveel-
lä ja täydellä  ymmärryksellä. Edel-
lytyksenä on, että henkilö kykenee 
arvioimaan tekojensa merkityksen 
ja seuraukset.

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa 
sitä, että ihmisellä on oikeus päät-
tää omista asioistaan ja hänellä on 
perustuslaillinen oikeus vapauteen 
ja koskemattomuuteen. Potilaan itse-
määräämisoikeus tarkoittaa potilaan 
oikeutta päättää henkilökohtaisesta 
hoidostaan.

Ikääntyminen tuo valitettavasti 
haasteita itsemääräämisoikeuden 
toteutumiseen. Ikääntynyt ihminen 
voi varautua ennalta siihen, että oma 
tahto ja toiveet toteutuvat, vaikka 
ei itse enää kykenekään hoitamaan 
asioitaan. Näitä varautumiskeinoja 
ovat edunvalvontavaltuutus, hoito-
tahto ja testamentti.

Edunvalvontavaltuutus

Kuka tahansa voi ennakoida mah-
dollista toimintakyvyttömyyttään 
valtuuttamalla valitsemansa henkilön 
huolehtimaan asioistaan. 

Valtuutuksen teko tapahtuu niin, 
että henkilö itse nimeää sen kenet 
haluaa valtuuttaa asioitaan hoita-
maan. Samoin hän itse määrittelee 

Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä jäsenille oli 
tarjolla luento lakiasioista.  

Edunvalvontavaltuutus kannattaa 
tehdä

Julia Saraste ja 
Tuija Palo  Laki-

toimisto Modus 
Oy:stä kertoivat 

mm. hoitotahdon 
tekemisestä.

asiat, jotka kuuluvat valtuutuksen 
piiriin.  Myös siihen voi itse vai-
kuttaa, kuinka valtuutetun henkilön 
toimintaa valvotaan. 

Valtakirjalla on tiukat muotovaa-
timukset ja sen voimaantulo edellyt-
tää lääkärinlausuntoa ja maistraatin 
vahvistusta. Maistraatti myös valvoo 
valtuutetun toimintaa. 

Valtuutus tulee voimaan vain siinä 
tapauksessa, että valtuuttaja tulee 
kykenemättömäksi huolehtimaan 
asioistaan esim. sairauden vuoksi. 
Siksi valtuutuksen tekemistä ei tar-
vitse pelätä.

Valtuutus on aina tehtävä kirjal-
lisesti ja allekirjoitettava. Kahden 
todistajan on oltava yhtä aikaa läsnä. 
Valtuuttajan on oltava oikeustoimi-
kelpoinen, eli täydessä ymmärryk-

sessä. Asiakirjassa tulee olla myös 
määräys, jonka mukaan valtuutus 
tulee voimaan siinä tapauksessa, että 
päämies tulee kykenemättömäksi 
huolehtimaan asioistaan.

Lisätietoja edunvalvontavaltuu-
tuksesta saa lakimiehiltä tai maistraa-
tista. Valtakirjan voi laatia olemassa 
olevan mallin mukaan (saatavissa 
mm. internetistä) tai asianajajan 
kanssa.

Hoitotahto

Hoitotahdolla voidaan etukäteen il-
maista omat toiveet hoidon toteutta-
misesta tai lopettamisesta silloin kun 
ei itse enää kykene sitä ilmaisemaan. 
Potilaslaki 8 § sanoo mm. näin:

”Potilaalle on annettava hänen 
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henkeään ja terveyttään uhkaavan 
vaaran torjumiseksi tarpeellinen 
hoito, vaikka potilaan tahdosta ei 
tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi 
voi saada selvitystä.  

 Jos potilas on aikaisemmin va-
kaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa 
koskevan tahtonsa, potilaalle ei kui-
tenkaan saa antaa sellaista hoitoa, 
joka on vastoin hänen tahtoaan.”

Hoitotahto voi olla suullinen tai 
kirjallinen. Suullisesti ilmaistusta 
tahdosta on tehtävä selkeä, potilaan 
itsensä varmentama merkintä poti-
lasasiakirjoihin. 

Kirjallinen hoitotahto täytyy liittää 
mukaan potilasasiakirjoihin. 

Hoitotahto voidaan liittää myös 
omakanta-palveluun (www.oma-
kanta.fi)

Esimerkki hoitotahdon sisällöstä
1. Sitovat tahdonilmaukset: Pää-

tösten tekeminen potilaan puolesta 
ja läheisten oikeus saada tietoja po-
tilasasiakirjoista. Elämän loppuvai-
heeseen liittyvät päätökset  

2. Hoitoa ja hoivaa koskevat toi-
veet: Yleiset hoivaan liittyvät toiveet 
sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin 
ja lääkekokeiluihin osallistuminen.

Kortti hoitotahdon olemassaolos-
ta on hyvä laittaa lompakkoon tai 

käsilaukkuun. Itse kortti ei millään 
tavalla korvaa itse hoitotahtoa asia-
kirjana, mutta se kertoo asiakirjan 
olemassaolosta ja sijaintipaikasta.

Kortteja löytyy mm. apteekeista 
ja sairaaloista sekä yhdistyksen toi-
mistolta. Toki vastaavan lapun voi 
kirjoittaa ihan itsekin.

Testamentin 
muotomääräykset
Testamentti on aina tehtävä kirjal-
lisesti. Se on todistettava oikeaksi 
kahden esteettömän todistajan olles-

sa yhtaikaa läsnä. Todistajien tulee 
tietää, että asiakirja on testamentti, 
mutta testamentin tekijän ei tarvitse 
paljastaa sisältöä.

Testamentti voidaan moitteen joh-
dosta julistaa pätemättömäksi mm. 
jos testamentissa on muotovirhe, 
testamentin tekijä ei ole ollut testa-
mentintekokelpoinen tai testamen-
tin tekijä on pakotettu tai taivutettu 
tekemään testamentti.

On mahdollista tehdä monen si-
sältöisiä testamentteja mm. täysi 
omistusoikeustestamentti, hallin-
taoikeustestamentti tai testamentti 
koskee tiettyä omaisuutta tai tiettyä 
esinettä.

Keskinäinen testamentti, esim. 
puolisoiden tai sisarusten välinen 
on myös hyvin tavallinen.

Testamentin hyötynä on se, että sil-
lä voidaan vaikuttaa perintöverotuk-
sen määrään. Verohyötyjä saadaan 
esimerkiksi jakamalla omaisuutta 
useammalle taholle. Perillisen puoli-
son avio-oikeuden pois sulkeminen 
on tavallista.

Testamentilla voidaan määrätä 
yksityiskohtaisesti jopa esineittäin 
omaisuuden jakautumisesta – vä-
hentää perillisten riitoja irtaimiston 
jakamisesta.

 
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

Ahonen Oiti Annikki 12.11.1922 02.02.2016
Arra Aino-Liisa 21.08.1918 22.03.2016
Aspelin Helvi Kaarina 05.12.1921 30.01.2016
Haavikko Irma Irene 24.10.1923 15.03.2016
Honkavaara Aarne Väinö Edvard 07.06.1924 22.03.2016
Fantino-Perttula Raakel Kaarina 17.12.1921 19.02.2016
Joki Aarne 29.10.1924 16.03.2016
Jokinen Leo Aukusti 07.01.1923 16.02.2016
Kannari Tuovi Marjatta 15.08.1919 21.12.2015
Kemppi Maija-Liisa 15.10.1923 21.01.2016
Kivinen Aimo Olavi 10.12.1925 28.03.2016
Koljonen Lauri Kalervo 20.08.1922 27.04.2016
Kotimäki Irja Irene 11.09.1924 15.03.2016
Kuiko Liisa 14.10.1920 25.01.2016
Kujala Elsa 13.10.1926 14.01.2016
Kunnas Marjatta Elisabet 21.06.1924 16.03.2016
Lehtinen Pekka Artturi 08.12.1924 29.01.2016
Lemmetty Sanni Tellervo 13.04.1922 25.03.2016
Metsikkö Vappu Helena 01.02.1921 04.01.2016
Nieminen Leo Adolf 21.01.1915 02.02.2016
Nuuti Saara (Sara) 15.09.1919 28.01.2016
Ora Eevi Maria 09.08.1924 25.04.2016
Paltia Vilho Einari 06.09.1924 21.02.2016
Ristimäki Airi Anita 11.04.1931 20.03.2016
Saarinen Väinö Valdemar 24.10.1921 07.03.2016
Sahramäki Unto 31.07.1920 27.01.2016
Satoranta Viljo Elias 08.10.1921 27.11.2015
Sinkkilä Helvi Helena 14.01.1923 10.03.2016
Siren Leo Natanael 27.06.1921 16.02.2016
Tikkanen Pekka Tapani 27.08.1927 23.03.2016
Tyrkkö Katri Dagmar 22.03.1920 24.01.2016
Valkeejärvi Risto Pellervo 29.03.1921 02.04.2016
Vasama Antti Sakari 15.12.1924 04.03.2016
Vihonen Aila Inkeri 30.07.1927 02.04.2016
Virtanen Antti Aarne 16.11.1922 01.02.2016
Wahlman Väinö Albert 24.04.1923 03.02.2016
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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

SVR M1 -mitalit järjestykseen

Toimistollemme tuli noin 250 mitalia, 
kunniakirjaa sekä ohjekirjasta, joita 
tässä kuvassa Anja Ahonen ja Tuomo 
Koiranen laittavat järjestykseen.

Kaikki Pirkanmaan merkit tulivat 
tänne sotaveteraanipiirin toimistolle, 
jossa ne saajien mukaan järjestettiin 
Pirkanmaan  eri veteraaniyhdistyksille 
välitettävksi.

Savotta oli melkoinen, mutta tämän 
lehden ilmestyessa ovat toivottavasti  
kaikki jo merkkinsä saaneet. 

Myös hylättyjä mitalianomuksia oli 
runsaasti. Hylkäyksen syynä oli aina se, 
että kyseisellä hakijalla oli ennestään 
joko tämä sama tai jokin muu valtiol-
linen ansiomitali.

Mitalianomuksia voi jättää edelleen. 
Aikaa anomuksen jättöön on marras-
kuun lopulle asti. Seuraavan kerran näitä 
Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan 
mitaleita jaetaan 27.4.2017.
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Teksti ja kuva Johanna Vuori

Kaikki rintamatunnuksen omaavat, itse autoaan ajavat ve-
teraanit voivat nyt saada parkkikortin Finnparkin pysäköin-
tihalleihin ja -taloihin. Kortille ladataan maksutta 30 euron 
arvosta pysäköintiaikaa kuukausittain. 

Tällaisen kortin saadaksesi ota yhteyttä Finnparkin asia-
kaspalveluun: Tullikatu 6, 3. kerros, puhelin 03 387 800.

Keskustassa asiointi on helppoa kun ajaa P-Hämppiin. Se 
kulkee Hämeenkadun alla samanlevyisenä ja -suuntaisena. 
Pysäköintihalli on valoisa ja avara ja siellä on leveät ajokaistat. 
Hallista on seitsemän suoraa hissiyhteyttä maanpäällisiin koh-
teisiin.Yksi Hämpin hissiyhteyksistä on Varman kiinteistössä, 
osoitteessa Hämeenkatu 9. Siitä on lyhyt matka yhdistyksenkin 
toimistoon Hämeenkadun yli Aleksanterinkadulle.

Veteraaneille ilmaista 
pysäköintiaikaa

Sunnuntai
Mä muistan sen lempeän laakson,
 Ainiaan muistan sen,
Miss’ istuin ma neitoni kanssa,
 Hellästi syleillen;
Ja kiiruhti kesäinen päivä,
Sunnuntaipäivä tyyni.

Me varjossa valkean tuomen
 Istuimme ruohistoss’,
Ja allamme kimmelsi järvi
 Paisteessa auringon.
Ja loiskelit Ahtolan immet
Kultasell’ santarannall’.

Sen toisella rannalla seisoi
 Temppeli korkea,
Siell’ kuulimme virsien veisun
 Ihanast’ huokaavan,
Ja viimein, kuin jumalten maasta,
Temppelin kello pauhas.

Ja katselin kaukasta vuorta
 Ylhäällä pohjosess’
Kuin ihmeellist’ Onnelan maata. –
 Unien kangastus!
Kosk’ impeni sylissäin istui
Temppelin kellon pauhuss’.

Mut vait oli impeni kaino,
 Katsahtain korkuuteen,
Ja poskellans kyynele kiilsi
 Helmenä kirkkaana.
Mun käteni ihanast’ eksyi
Kiharains mustaan yöhön.

Niin vietimme lempeäss’ laaksoss’
 Päivämme autuaan;
Me varjossa valkean tuomen
 Istuimme ruohistoss’,
Ja läheni kesänen ehtoo,
Sunnuntai-ehtoo tyyni.

Aleksis Kivi

Jos luovut lankapuhelimestasi ja otat käyttöön 
matkapuhelimen, ilmoita 

muutoksesta myös yhdistyksen toimistoon! 

Muistathan ilmoittaa myös osoitteen 
muuttumisesta.
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Hienot synttärijuhlat

Juhlat ovat alkamassa ja vapaaehtoistyöntekijä Anne Myllylä kaataa 
kahvia valmiiksi kuppeihin.

Yhdistyksemme 55-vuotis-
juhlia vietettiin koko viikko 
maaliskuun alussa.

Ensimmäisenä päivänä kakkukahve-
ja tarjoiltiin hallituksen jäsenille ja 
yhdistyksen yhteistyökumppaneille.
Väkeä kävi mukavasti ja tunnelma 
oli iloinen ja lämmin.

Toisena päivänä toimistolle oli 
kutsuttu entisiä työntekijöitä sekä 
vapaaehtoisia. Hallituksen jäseniä 
oli myös jälleen mukana. Jos mah-
dollista niin tunnelma oli vieläkin 
iloisempi ja lämpimämpi.

Kumpanakin päivänä muisteltiin 
menneitä ja kerrottiin yhdistyksen 
tulevaisuuden näkymistä.

Loppuviikon ajan kakkua ja kah-
via saivat kaikki, jotka toimistolla 
kävivät.

Pöydän ääressä istumas-
sa vasemmalla Heikki 
Karhu Tampereen Seu-
dun Rintamaveteraaneis-
ta. Hänen vieressää istuu 
hallituksen edustaja Ai-
mo Reinikainen. Oikealla 
istuu Pentti Väänänen. 
Hän edusti Sotiemme 
1939-45 Perinneyh-
distystä. Osin piilossa 
Väänäsen vieressä istui 
kapteeni Anssi Kaunonen 
Pirkanmaan aluetoimis-
tosta. Pöydän päässä 
Pirkko Koski (hallituksen 
jäsen).

Teksti ja kuvat Johanna Vuori
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Työntekijöiden ja vapaaehtoisten 
päivänä todella muisteltiin men-
neitä! Pöydän päässä (kuvassa 
vasemmalla) istumassa vapaaeh-
toistyöntekijä Leena Niitynperä 
ja hänen vieressään hallituksen 
edustajat Pirkko Koski ja Aimo 
Reinikainen. Oikealla istumassa 
monien lämmöllä muistama Anja 
Sihvonen, joka työskenteli pitkään 
yhdistyksessä toimistosihteerinä.

Meillä oli ilo saada vieraaksemme myös entinen toiminnanjohtajamme Esko Pihl, joka teki yhdistykses-
sä 17 vuoden työrupeaman. Hänen kanssaan keskustelee nykyinen työntekijämme Anja Ahonen (pöydän 
päässä.) Eskon vieressä on entinen vapaaehtoistyöntekijämme Raili Sumanen. Railin vieressä nykyisiä va-
paaehtoisia: Pirjo  Toivonen ja Leena Tuominen. Kuvassa myös yksi mukaan tullut toimiston asiakas.
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Merkkipäiviä -palstalla julkaisemme yhdistyksem-
me jäsenten syntymäpäiviä.

Mikäli ette halua nimeänne julkaistavan tai vietät-
te merkkipäiväänne “matkoilla” tai vastaanottoa 
ei ole, ilmoittakaa asiasta toimistoon. Ilmoitus on 
tehtävä aina merkkipäivän tullessa, merkintöjä ei 
säilytetä.

Merkkipäiviä
* = ei vastaanottoa, matkalla tai juhlii perhepiirissä.

100 vuotta
03.07. Väinö Heltamo

98 vuotta
17.06. Kerttu Savilahti
21.07. Hanna Koistinen
24.08. Kaisa Kuuselo

97 vuotta
29.06. Mauno Tulijoki
15.07. Tauno Saarinen
01.08. Aarno Tanner
13.09. Ahti Kantti 

96 vuotta
26.06. Anna Torkkola
01.07. Kirsti Tuorila
03.07. Toini Tuominen
04.07. Marjatta Wiljamaa
05.07. Vilho Ranki
12.07. Anni Viinamäki
12.07. Arvo Piispanen
14.07. Inga Pelkonen
02.08. Iida Pulkkanen
14.08. Hilja Lehtonen
19.08. Maija Kartila
27.08. Ilmari Hakala
01.09. Paula Seppänen
04.09. Veikko Alho
06.09. Matti Junnonen

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

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

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

92 vuotta
30.06. Reino Pellikka
30.06. Leo Niemi
12.07. Lempi Karjalainen
13.07. Erkki Kukkonen
15.07. Pirkko Sassi
21.07. Pentti Heinijoki
25.07. Kaarina Aranto
01.08. Mauri Nurmi
13.08. Jalo Raudanpää
23.08. Lahja Lohtaja
27.08. Hilkka Riihimäki
28.08. Väinö Lehtinen
31.08. Kaija Viholainen
31.08. Tauno Kaustara
08.09. Eero Sipilä
08.09. Juho Oksanen
12.09. Veikko Eloranta
14.09. Pentti Turunen
14.09. Olli Hietanen
15.09. Pekka Kanerva

91 vuotta
17.06. Irma Salminen
04.07. Pauli Kanerva
07.07. Ilta Virtanen
07.07. Inkeri Lähdekorpi
08.07. Kaino Lehto
14.07. Oiva Lahtinen
15.07. Kyllikki Mättö
19.07. Yrjö Järvinen
25.07. Erkki Kehusmaa
25.07. Tapio Simola
25.07. Rauha Ellonen
04.08. Lauri Vuorenmaa *
06.08. Auvo Lumme
07.08. Lahja Järventausta
07.08. Kerttu Koho
08.08. Elvi Östergård
08.08. Aili Lehtonen
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12.08. Erkki Karjalainen
17.08. Laila Auer
17.08. Toivo Lindström
18.08. Raija Köntti
19.08. Pentti Räisänen
21.08. Leena Sippola
30.08. Maria Salmi
01.09. Veijo Salmi
04.09. Sulo Nieminen
09.09. Lauri Kakko
13.09. Maija-Liisa Leppänen
15.09. Paul Grönroos

90 vuotta
21.06 Aija Tommola
26.06. Helena Widenius
17.07. Ermo Leppänen
19.07. Leena Pikkarainen
21.07. Aune Hanhijärvi
30.07. Aili Korhonen
31.07. Rauno Haikarainen
31.07. Lauri Syvänen
08.08. Kaleva Hoivassilta
10.08. Aino Ahola
22.08. Laina Bredenberg
26.08. Rakel Viljanen
05.09. Orvo Nieminen
05.09. Elvi Mansikkaviita
11.09. Tauno Kairesalo
15.09. Anita Löfman

85 vuotta
17.06. Airi Lamminperä
27.06. Jenny Johansson
01.07. Annikki Berg
09.07. Arvo Poussa
28.07. Inga Saraste
06.08. Airi Järvenpää
15.08. Terttu Hoivassilta
29.08. Hilkka Lehtinen
31.08. Anneli Nieminen
14.09. Aira Tikkanen

80 vuotta
08.07. Terttu Hursti
16.08. Raija Salonen
20.08. Tuttu Kirves

75 vuotta
21.06. Kristina Alho
09.07. Pekka Mäkinen
22.08. Erkki Lehtelä

70 vuotta
10.07. Tuula Hytönen
10.09. Lauri Lumme

60 vuotta
30.08. Johanna Vuori

Suosittelen lämpimästi.

          Lääkäri Petri Karvonen
“

AKTIIVITUOLI

www.armi-aktiivituoli.fi
Sammonkatu 22-24, 33540 Tampere

Armi Aktiivituoli auttaa, kun 
polvet, selkä tai lonkka vaivaavat.
• Pääset ylös omin voimin
• Fysioterapeuttien suosittelema
• Vahvistaa lihaksia ja säästää niveliä
• Parantaa tasapainoa ja vähentää kaatumisriskiä

Kotona pitkään
ja turvallisesti

Puh: 040 350 7117 tai asiakaspalvelu@tamergo.fi   
Kysy maksutonta kotiesittelyä!

Soita ja kysy lisää tästä ainutlaatuisesta 
kotimaisesta tuotteesta tai katso videot netistä.

19.5.1942  Maaselän ryhmän esikunta
Koskee: kaloja, kalorioja ja rackautta
Liittyy: yötaisteluharjoitukseen 19.5.1942
1. Kpk

Miehen tie
Mukailtu ns. ”Rosmo-Roope” ballaadista

Mä tahdon Teille kertoa nyt uuden tarinan
tuon Yrjö Hansten kohtalon niin ratki ihanan
ens tyttö jota lempi, hän oli petturi
ja senpätähden yrjöstä tul’ julma soturi.

Tuonilahden mailla hänet ensin tavattiin
ja monet hänest’ Karjalassa laulut laulettiin
ja vielä häntä muistaa myös kalat suuretkin
ja suuri oli verkko silloin Simpeleessäkin.

Ja vielä häntä oottaa myös Sampi Ryssänmaan
jok’ oli kerran kuullut hänen uroteoistaan.
Hän hankki onget oivat ja maistoi tuutinkii
ja kalat järvess’ molskivat, ei käyneet niihin kii.

Ei tiennyt tyttö Suomenmaan nyt kohtaloansa
kun kesken sodan melskeitten hän joutui kihloihin
Yrjö kävi lomalla ja joutui heti kiin’
ja samalla he vaihtoivatkin sormuksia siin’.

Mutt palkkansa myös Yrjö sai, hän on nyt kiikissä
tuoll’ kylässä Semsjärvellä nyt Polteryössänsä
hän neidon eessä sortui ja joutui naimisiin.
Ja sillä lailla Yrjö Hansten kesytettihin.
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Tampereen 
Vanhuspalveluyhdistys ry 
toivottaa kaikille 
veteraaneille 
hyvää kesää!

Kreikkalainen velanhoito 
2016:

Rikas turisti saapui keskellä talo-
uslamaa kreikkalaisen pikkukylän 
paikalliseen hotelliin.
Hän asettaa sata euroa vastaanoton 
tiskille ja lähtee katsomaan huoneita.
Hotellinjohtaja lähtee saman tien 
satalappusen kanssa lihakauppiaalle 
maksamaan velkansa.
Lihakauppias menee 
paikalliselle huoltamolle 
ja maksaa velkansa sille.
Huoltamon yrittäjä menee 
kylän iloisen tytön luo ja 
maksaa tälle sadan euron 
velkansa.
Tyttö menee hotelliin ja mak-
saa velkansa satalappusella.
Hotellin johtaja laittaa setelin 
takaisin tiskille.
Turisti palaa takaisin vastaanottoon. 
Hän ei pitänyt huoneista ja ottaa 
satalappusen takaisin.
Kukaan ei siis ansainnut mitään, 
mutta koko kylästä tuli velaton ja 
kaikki katsovat myönteisesti tule-
vaisuuteen.
Näin vuonna 2016.

Niksi-Pirkan parhaat

- Autossa on matkustajan paikalla vaikea nukkua, koska 
ajon aikana pää heilahtelee ja silloin ihminen herää. Ennen 
matkaan lähtöä sido pääsi sukkahousuilla kiinni niskatukeen. 
Silloin pää pysyy paikallaan ja voit nukkua koko matkan.
- Jos vieraat tuntuvat tylsiltä ja tunnelma vaivaantuneelta, 

lirauta kahvin sekaan hieman kossua, niin johan 
juttu luistaa.
- Vanhoista puhelinluetteloista saa kätevästi osoi-
tekirjoja. Viivaa vain yli kaikkien tuntemattomien 
nimet.
- Kun luet kirjaa, revi lukemasi sivut irti. Näin 
säästät koska sinun ei tarvitse ostaa kirjanmerk-
kiä. Irtonaisia sivuja voit käyttää ostoslistoina.
- Vältä pysäköintisakkoja ruuvaamalla autosi 
rekisterikilvet irti ja ottamalla ne mukaasi 
aina kun pysäköit autosi.

- Pysäköintisakkoja voit vältellä myös irrottamalla 
tuulilasinpyyhkimet varsineen kun pysäköit autosi.

- Lisää mattojesi käyttöikää rullaamalla ne ja säilyttämällä 
niitä autotallissa.
- Säästät veden kulutuksessa välttämällä peseytymistä ve-
dessä. Kääri sen sijaan itsesi ilmastointiteippiin. Lika lähtee 
irrottaessasi teippiä.
- Hiusgeeli on kallista. Käytä sen sijaan marmeladia. Kesällä 
kannattaa varoa mehiläisiä.
- Säästä laastariasi. Sen sijaan, että vahingossa viiltäisit 
sormeesi ruokaa laittaessasi, pyydä jotakuta toista pitämään 



Tampereen sotaveteraani 2/2016

19

 

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 

Arvoisa kannattajajäsen!
Haluatko olla mukana tekemässä hyvää?

Olisitko halukas keräämään ”kolehtia” jossakin tietyssä paikassa tai tiettynä päivänä? Edes kerran? 
Keräämme varoja isänmaallisten juhlapäivien yhteydessä sekä erilaisissa tapahtumissa ja markettien 
sisäänkäyntien luona Tampereella. (Ei ovelta ovelle keräystä.) Tätä varten tarvitsemme lipaskerääjiä. 
Keräystuotto käytetään 100 %:sesti veteraaneille jaettaviin avustuksiin.
Jos voisit tällaiseen tehtävään lähteä mukaan, vaikka vain yhtenä päivänä, ota yhteys Pirkanmaan piirin 
keräyspäällikkö Tuomo Koiraseen puh. 050 442 2545 tai sotaveteraanitoimisto.koiranen@gmail.com.

Tarvitsemme vapaaehtoisia myös arvokkaaseen kunniatehtävään: seppeleenlaskijoiksi veteraanien siu-
naustilaisuuksissa. Tähän tehtävään mukaan tulijat saavat opastuksen. Seppeleenlasku suoritetaan aina 
pareittain ja uudet tulokkaat ovat vanhan konkarin parina. Seppeleenlaskijoiksi tarvitaan myös naisia.
Jos haluat tulla mukaan toimintaamme niin ota yhteys yhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Vuoreen 
puh. 050 413 3166 tai sotaveteraanitoimisto.vuori@gmail.com.

Huolestuttaako 
eturauhanen?
Eturauhasen syöpä on tavallinen ikä-
miesten vaiva. Helpoin tapa selvittää 
huoli on mennä oman terveyskeskus-
lääkärin vastaanotolle tutkituttamaan 
asia. Perusterveydenhuollon piirissä 
näistä toimenpiteistä ei koidu kus-
tannuksia. 

Mikäli ei haluta turvautua kunnal-
liseen terveydenhoitojärjestelmään, 
veren PSA –arvo voidaan selvittää 
ilman lääkärin lähetettäkin. Yhdistys 
korvaa Tampereen yliopistollisen 
sairaalan laboratoriokeskuksessa 
(Hammarenink. 5 B), Tuulensuun 
laboratoriossa (Hämeenkatu 28) 
ja Tampereen kaupungin lääkä-
ri- ja terveysasemilla tehdyn PSA 
–näytteenoton, sen analysoinnin ja 
laboratorion palvelumaksun. Käyn-
tiä varten saa yhdistyksen toimis-
tosta maksusitoumuksen.  Muihin 
laboratorioihin maksusitoumusta ei 
anneta.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet 
riippuvat verikokeen ja lääkärin tut-
kimusten tuloksista, ja niistä päättää 
henkilö itse. 

Etu on tarkoitettu yhdistyksen 
varsinaisille, rintamatunnuksen 
omaaville jäsenille.
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ALBATROSSI JA HEISKANEN

Kesällä 2016 Viikinsaaren kesäte-
atterissa Tampereella nähdään Ju-
ha ’Junnu’ Vainion klassikkolau-
luihin perustuva musiikkinäytel-
mä ALBATROSSI JA HEISKA-
NEN. Pääosissa esiintyvät mm. 
monista tv-ja elokuvarooleista 
tuttu suosikkinäyttelijä Eppu Sal-
minen, Salatut elämät-tähti Anneli 
Ranta ja Kätevä emäntä-sarjassa 
esiintyvä Jarkko Tiainen.

Lähde mukaan kesäteatteriin!

Yhdistyksemme toimistolla on myynnissä lippuja 
Viikinsaaren kesäteatterin esitykseen ”Albatrossi ja 
Heiskanen” ke 6.7.2016 klo 14.30. 
Lipun hinta on 33 € ja se sisältää laivamatkan Viikinsaareen 
ja takaisin sekä teatteriesityksen.
Paikat on varattu klo 14.00 Laukontorilta lähtevään laivaan.
laivalipun saa Laukontorin lippumyymälästä pyytämällä 
Tampereen sotaveteraaniyhdistyksen nimellä.

Albatrossi ja Heiskanen on rie-
mastuttavan hauska ja liikuttavan 
riipaiseva musiikkinäytelmä. Sen 
on kirjoittanut Jukka Virtanen, 
jonka napakka teksti imaisee 
katsojat mukaansa Junnu Vaini-
on elämänläheisistä ja kosketta-
vista lauluista koostuvassa näy-
telmässä. Esityksessä kuullaan 
mm. Albatrossi, Vanhoja poikia 
viiksekkäitä, Käyn ahon laitaa 
ja parikymmentä muuta Junnun 
laulua nelihenkisen orkesterin 
säestämänä.

KIIREETÖNTÄ PALVELUA, YKSILÖLLISTÄ HOITOA

HOIVA- JA SAIRAANHOITAJAPALVELUT

KODINHOITO JA SIIVOUSPALVELUT

JALKAHOITAJAN PALVELUT 
HIEROJAN PALVELUT

PÄIVÄTOIMINTA

KERROMME LISÄÄ      044 9877815         WWW.VALKOKULTAHOIVA.FI

SÄÄSTÄ, OTA PALVELUT YKSITYISELTÄ
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Kesän tapahtumia

Heinäkuu
Kesäteatteri Viikinsaaressa to 6.7. klo 14.30. ”Albatrossi ja Heiskanen” –esitys. Liput myynnissä 
veteraanitoimistolla. Laivamatka ja teatteri yhteensä 33 €. 

Elokuu
Seutukunnallinen kirkkopäivä 3.8. Vesilahdessa. Ilmoittautumiset viimeistään 22.7. Maksuton.
Jäsenten tapaamispäivä toimistolla ti 30.8. klo 10-13. Toiminnanjohtaja tarjoaa 
syntymäpäivänsä johdosta kakkukahvit kaikille. Samana päivänä lukupiiri klo 12-13.

Jumalanpalvelus alkaa klo 11.00
Saarnaa kirkkoherra Harri Henttinen
Liturgina rovasti Esa Eerola
Mukana Narvan Soittokunta sekä 
Kurkien kaiku -kuoro

Pääjuhla Vesilahden koulukeskuksessa
Juhlapuhujana Matti J. Mäkelä

Bussikuljetus lähtee keskustorilta 
klo 9.45. Ilmoittautumiset 22.7. 
mennessä.
Myös omalla kyydillä tulevat 
ilmoittautuvat!

Seutukunnallinen kirkkopäivä Vesilahdella
(Rautialantie 208)

Pirkanmaan aluetoimisto tukee yhdessä 
Valkeakosken kaupungin kanssa Finnairin 
lentävän henkilöstön järjestämää Rosvopaisti 
tapahtumaa 16.6.2016 Valkeakoskella 
(Tietotien lukio, Tietotie 3). Varsinainen 
tapahtuma alkaa kello 13.00 (kahvitus 12.00 
alkaen). Tapahtuma päättyy kello 16.00 
mennessä.
Bussikuljetus keskustorin vanhalta kirkolta klo 
10.45.
Ilmoittautuminen päättyi 20.5. mutta vapaita 
paikkoja kannattaa kysyä.

Rosvopaistia nautitaan jälleen

Kesäkuu
Rosvopaisti to 16.6. Valkeakoskella Tietotien lukiossa klo 12-16. 
Bussikuljetus keskustorilta klo 10.45. Ilmoittautuminen toimistoon 
viimeistään 20.5. Maksuton.
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Edellisessä numerossa olleen ristikon

Edellisen numeron ristikon oikein rat-
kaisseiden kesken arvottiin palkinnot 
ja Junkers-merkit menivät seuraaville 
henkilöille:
Arvo Heininen, Pirjo Toivonen ja Alli 
Wigelius.
Onnittelut voittajille!

POUTAPÄIVÄ
Pääskyjen liverrys poutaisella taivaalla.
Pihlajanoksan varjo aitan seinällä.
Ruskettuneet lapset marjaropeineen.
Niityllä torkkuva hevonen,
takanaan säihkyvä ulappa.

Sitä kaikkea ei voi kyllikseen katsella.
Tuntee olevansa kyllin pieni
ollakseen varma
ja levollinen.
Tuntee olevansa tarpeeton
tarpeettomassa maailmassa,
jota aurinko paistaa.
Tuntee elämän
niin lapsekkaan avuttomana
haparoivan,
kompastelevan,
kapealla laudalla, kahden tyhjyyden välissä.

Oi aurinko kuinka se paistaa!
Maa heilimöi,
pääskyt livertävät
meri säihkyy,
pihlajanoksan varjo
keinuu
edestakaisin
aitan harmajassa seinässä.

Oi elämä, ei mitään turhempaa, ei kipeämpää,
          ei kauniimpaa.
Oi kuolema, ei mitään lempeämpää.

Aaro Hellaakoski
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Lähetä postissa tai tuo täytetty ristikko yhdistyksen toimistolle 30.7.2016 MENNESSÄ. Kaikkien 
ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotaan kolme veteraani-kassia (arvo 18 €). 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/lukupiiri jäsenten tapaamis-
   päivän 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

Ikääntyvän voimavarakeskus

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

Meillä voit käydä ruokailemassa tai ostaa aterian 
mukaasi.

Lisätietoja saat kotisivuiltamme www.kotipirttiry.fi

Käräjätörmä 12, 33310 Tampere
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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 kivijalassaMyös kotikäynnit www.riitanjalkahoitola.com

* * *
Tammenlehväkeskus Oy Kenttäkatu 17 044 775 8008

* * *

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

* * *

Kauneus- ja
Jalkahoitola
Vesterbacka Merja
Erikoiskosmetologi

Sotkankatu 16
33230 Tampere
Puh. 041 524 0625
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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

Kotikäynnit

Fysioterapeutti

KIRSTI JÄNNES
Erityisala geriatrinen ja  
muistisairaiden kuntoutus

puh.  0400-858714PIRKKA-HOITO OY

Rintamaveteraanikuntoutusta
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