
Tampereen sotaveteraani 3/2016

1

3/2016

Liiton uuden puheenjohtajan pääkirjoitus 3 
Onnistuneet liittopäivät 4

Tampereen
Sotaveteraani

Tampereen
Sotaveteraani



Tampereen sotaveteraani 3/2016

2

Tampereen
Sotaveteraani

Nro 3/2016  35. vuosikerta

Etukansi: Loppukesän päivä 
Tammerin puistossa. 

Takakansi: Koukkuniemen rannal-
ta Näsinneulan suuntaan.
(Kuvat Johanna Vuori)

Päätoimittaja
Johanna Vuori
050 413 3166

Lehden ilmoitusmyynti
Tuomo Koiranen

Ilmoitusvalmistus ja taitto
Johanna Vuori

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

Painopaikka: 
Kirjapaino Öhrling Oy

ISSN 0780-0207

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

Tilinro: FI36 5731 2040 0136 34
Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia 
ja testamentteja.

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry on perustettu 1961. 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tamperelaisten sotaveteraanien 
ja heidän lähiomaistensa taloudellisen aseman ja terveydentilan paran-
tamiseksi sekä ylläpitää heidän keskuudessaan yhteenkuuluvuutta ja 
valvoa heidän taloudellisia ja yhteiskunnallisia etujaan. 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli lehden mennessä painoon 997 joista sota-
veteraaneja 483, veteraanien puolisoita 93 ja veteraanien leskiä 172.

Tässä numerossa:

Pääkirjoitus 3
Erkki Heikkinen
Joensuun liittopäivät oli onnistunut kokonaisuus 4
Johanna Vuori
Sotaministerin päiväkäsky 5
Kirkkopäivä sai suuren suosion 6
Johanna Vuori
Riveistä poistuneita 9
Päivä, joka ei unohdu koskaan 10
Lauri Hakala
Jäsenedut 2016 13
Virkeimmällekin ikinuorelle voi käydä jotakin tällaista 15
Elämässä 15
Sinikka Svärd
Merkkipäiviä 16
Sata vuotta rannikkolinnakkeena 18
Johanna Vuori
Ilta Syvärillä 20
O.L.
Syyskauden tapahtumia 23
Yhdistyksemme harrastusryhmät 23

Yhdistyksen toimisto palvelee osoitteessa Aleksanterinkatu 20 A, 33100 Tampere. 
(Sisäpiha, alaovella on summeri, 2. krs.)
Avoinna ma, ti, ke ja pe klo 10.00-13.00. Torstaisin suljettu. 
Toimiston puhelinnumero on 03 223 1428

Työntekijät:
Järjestösihteeri ja yhdistyksen sosiaalineuvoja
Hanna-Elina Ronkainen, puh. 03 223 1428, sotaveteraanitoimisto@gmail.com
Varainhankintavastaava 
Tuomo Koiranen, puh. 050 442 2545, sotaveteraanitoimisto.koiranen@gmail.com
Toiminnanjohtaja 
Johanna Vuori, puh. 050 413 3166, sotaveteraanitoimisto.vuori@gmail.com

Yhdistyksen internetosoite: www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi



Tampereen sotaveteraani 3/2016

3

Pääkirjoitus

Perinnetyötä valmistellaan ja tehdään yhdessä Tam-
menlehvän Perinneliiton kanssa. Pirkanmaalla työ on jo 
hyvässä vauhdissa.

Kuntien pidettävä yhteys veteraaniin

Sotaveteraaneista neljä viidestä asuu kotona. Yhteis-
kunnan selkeä tavoite on nostaa kotona asuvien määrää 
vaihtoehtona laitoshoidolle. Se on myös sotaveteraanien 
toive. Veteraanin kotona pärjääminen edellyttää kohtuul-
lista taloudellista toimeentuloa, omatoimisuutta sekä 
fyysisen ja henkisen toimintakyvyn säilymistä.

Pienikin parannus toimintakyvyssä voi olla suuri askel 
elämän laadussa, itsenäisyydessä ja omatoimisuuden 
säilymisessä. Veteraanien kuntoutus ja palvelut tulee 
suunnitella yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Olennaista on, että kunta tai kuntayhtymä kartoittaa 
kotikäynneillä veteraanin hoidon, hoivan ja tuen tarpeen.

Nyt veteraanin pitää itse anoa kunnalta kuntoutusta 
ja palveluita. Tämä asia pitää muuttaa. Kunnasta pitää 
olla yhteydessä veteraaniin, ei toisin päin. Kunnissa ja 
Kelassa on kyllä tieto veteraaneistaan. Suurilla kunnilla 
on yhteydenpidossa parannettavaa enemmän kuin pienillä.

Veteraanit ovat tottuneet vähään, he eivät vaadi ja 
valita. Olisi hyvä, että veteraanit vaatisivat äänekkääm-
min heille kuuluvia etuja. Esimerkiksi kuntoutuksessa 
on suuria henkilö- ja kuntakohtaisia eroja. Näkyvyyttä 
ja veteraanien puolestapuhujia pitää saada lisää.Tässä 
tarvitaan apuna laajaa kannattajajäsentemme verkostoa.

Sotaveteraania arvostetaan

Veteraanien arvostus on nyt korkealla tasolla ja veteraanit 
ovat kunniakansalaisiamme. 

Näin ei ikävä kyllä aina ollut. Osa minunkin sodan 
jälkeen syntyneestä  ikäluokastani kapinoi 1960- ja 

Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Puheenjohtaja

Erkki Heikkinen  

Perinnetyö vahvistaa 
maanpuolustustahtoa         

Sotaveteraaniliiton tärkein tehtävä on jat-
kaa aktiivista tukitoimintaansa sotaveteraa-
nien, heidän puolisoidensa ja leskiensä hy-
väksi niin kauan kuin he tukea tarvitsevat. 

70-luvulla sotaa ja isiämme vastaan. Propaganda oli 
kumouksellista ja taistelulaulut tarttuvia. Tosiasioista 
ei piitattu. Itsenäisen isänmaan arvoa ja sen turvaa-
jia ei arvostettu. Yhteiskuntamallia ja elämäntapaa 
haettiin muualta. 

Liian moni sotaveteraani ehti poistua joukostamme 
kiitoksen sanaa kuulematta. 

Kannattajajäsenillä on tärkeä rooli 
perinnetyössä
Sotaveteraanit linjasivat runsaat vuosikymmen sit-
ten, että tuki- ja hoivatyön jälkeen toimintamme 
suunnataan perinnetyöhön. Perinnetyö on merkittävä 
työsarka myös kannattajajäsenillemme. Siirtymäkau-
den valmistelu on pitkällä jo monilla paikkakunnilla.

Sotakokemukset ja uhraukset ovat erilaisia eri 
puolilla maatamme. Tämän vuoksi perinnetyö muo-
dostuu alueellisesti hiukan erilaiseksi maakuntien 
omien veteraaniperinteiden mukaisesti.

Sotavuosien perinnetyö on merkittävä osa suo-
malaisten maanpuolustustahtoa. Kansalaistemme 
ja varsinkin nuoremman väen on tärkeä tietää, mil-
laisin uhrauksin nykyinen Suomi ja hyvinvointi on 
saavutettu.

Isänmaanrakkauden ja maanpuolustustahdon yl-
läpito ei ole yksin Sotaveteraaniliiton asia. Se on 
kaikkien suomalaisten ja koko yhteiskunnan asia. 
Jäsenmäärältään suurimpana veteraanijärjestönä meil-
lä on johtava rooli veteraaniperinteen vaalimisessa. 
Meidän pitää olla paikkakuntakohtaisesti aktiivisia 
yhteydenpidossa toisiin veteraani- ja maanpuolus-
tusjärjestöihin.
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Kesäkuussa järjestettiin 
Suomen Sotaveteraanilii-
ton liittopäivät Joensuussa 
perinteiseen tapaan. Joka 
toinen vuosi järjestettävillä 
päivillä oli runsas ja aktiivi-
nen osanotto. Väkeä kertyi 
eri puolilta Suomea, mutta 
kaukaisimmat osanottajat 
tulivat Kanadasta, missä on 
myös suomalaisten sotave-
teraanien yhdistys.

Varsinaisessa liittokokouksessa 
valittiin suljetulla lippuäänestyksellä 
liiton uusi puheenjohtaja. Kahdesta 
ehdokkaasta valituksi tuli lehdistö-
neuvos Erkki Heikkinen (67). 
Sotaveteraaniliiton luottamustehtä-
vissä Erkki Heikkinen on toiminut 
vuodesta 2004 neuvottelukunnan 
ja hallituksen jäsenenä sekä liiton 
varapuheenjohtajana 2010-2015 ja 
vuonna 2009 perustetun viestintätoi-
mikunnan puheenjohtajana. 

Heikkinen on toiminut Kesko-
konsernin palveluksessa 1975-2006 
aluejohtajana Kainuussa, Hämeessä 
ja Etelä-Suomessa sekä konsernin 

Joensuun liittopäivät oli onnistunut 
kokonaisuus

Kokous- ja juhlaväen ruokkimisesta vastasi Kontiolahden sotilaskotiyhdistys  yhdessä 
rajasotilaskotiyhdistyksen kanssa.

johtoryhmän jäsenenä vastuualuee-
naan viestintä, yhteiskuntasuhteet ja 
yritysvastuu.  

Pelastakaa Lapset ry:n puheenjoh-
taja Erkki Heikkinen oli 2007-2014 
ja yrittäjäpatsassäätiön hallituksen 
varapuheenjohtaja 2002-2008.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
parissa Erkki Heikkinen on toiminut 
Huoltoupseeriyhdistys ry:n valtuus-
kunnan puheenjohtajana 2003-2006, 
Keskon maanpuolustuskerhon pu-
heenjohtajana ja RUK kurssin 133. 

oppilaskunnan hallituksen tiedotus-
päällikkönä. 

Sotilasarvoltaan hän on kapteeni. 
Suomen tiedottajien liitto nimesi 

Erkki Heikkisen vuoden tiedottajaksi 
vuonna 2002.

Heikkisen kirjoitus on luettavissa  
seuraavalla aukeamalla.
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Saman päivän iltana oli huikean 
suosion saanut Asemiesilta, jonka 
juonsi Kai Hyttinen ja päätähte-
nä esiintyi Katri-Helena Kalaoja. 
Musiikin soitosta vastasi komeasti 
Rakuunasoittokunta. Joidenkin ar-
vioiden mukaan Joensuu-areenassa 
oli reilusti yli tuhat kuulijaa.

Seuraava aamu aloitettiin eku-
meenisella jumalanpalveluksella, 
joka sekin keräsi runsaan yleisön. 
Päivällä oli sitten varsinainen liitto-
juhla, jossa juhlapuheen piti puolus-
tusministeri Jussi Niinistö.

Seuraavien liittopäivien järjes-
telyistä vastaa Etelä-Pohjanmaan 
piiri ja tapahtumapaikkakuntana on 
Kauhava.

OLI ENNEN ONNIMANNI

Oli ennen onnimanni,
onnimannista matikka,
matikasta maitopyörä,
maitopyörästä pytikkä,
pytikästä pöytäristi,
pöytärististä ripukka,
ripukasta rintasolki,
rintasolesta sopukka,
sopukasta Suomen kirkko,
Suomen kirkosta kipinä,
kipinästä kirjanmerkki,
kirjanmerkistä meteli,
metelistä meiän herra,
meiän herrasta hevukka,
hevukasta heinäkelkka,
heinäkelkasta kekäle,
kekäleestä kenkäraja,
kenkärajasta rapukka,
rapukasta raianhaara,
raianhaarasta harakka,
harakasta hangonvarsi,
hangonvarresta vatikka,
vatikasta vallesmanni,
vallesmannista matikka,
matikasta maitopyörä,
maitopyörästä pytikkä.
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Kirkkopäivä sai suuren suosion

Perinteistä veteraanijärjestöjen yh-
teistä seutukunnallista kirkkopäivää 
vietettiin tänä vuonna Vesilahdella. 
Noin 350 sanan kuulijaa eri puolilta 
Pirkanmaata kokoontui Vesilahden 
kauniiseen kirkkoon, joka on raken-
nettu 1802. Kirkko on persoonallinen 
ja kuten kirkkoherra totesi, sen seinät 
ovat kallellaan ulospäin. Jumalan-
palveluksessa liturgina toimi rovasti 
Era Eerola ja saarnan piti Vesilahden 
kirkkoherra Harri Henttinen.

Saarna käsitteli mm. sodan koke-
neiden ihmisten tunteita, ja Hentti-
nen totesi saarnassaan, että moni 
sai sodassa ruumiin haavoja, mutta 
kaikki saivat varmasti sielun haavoja. 
Saarnaa kiiteltiin kovasti kirkonme-
nojen jälkeen.

Ohjelmaan kuului myös ruokai-
lu, joka tapahtui Vesilahden koulu-
keskuksessa, eli yläasteella. Sinne 
syntyi melkoinen ruuhka kun väki 
pakkautui yhtenä joukkona kou-
lun ruokasaliin, jonne kaikki eivät 

Narvan Soittokunta oli mukana kirkossa sekä pääjuhlassa.

Teksti ja kuvat Johanna Vuori



Tampereen sotaveteraani 3/2016

7

”Kirkkoharri” eli Vesilah-
den oma kirkkoherra Harri 
Henttinen piti hyvän saar-
nan, joka puhutteli suoraan 
veteraanisukupolvea.

Vesilahden yläasteen koulun voimistelusali oli ääriään myöten täynnä kirkkopäivän viettäjiä.

kuitenkaan mahtuneet. Osa väestä 
ohjettiin viereiseen auditorioon. 
Vapaaehtoiset ruoan jakajat olivat 
paikallisen Lions Clubin naisia. 
Paikalla oli myös toista kymmentä 
varusmiestä panssariprikaatista. He 
opastivat ja taluttivat tulijoita, sekä 
jakoivat ruoka-annoksia. 

Varsinainen pääjuhla pääsi al-
kamaan puolisen tuntia myöhässä. 
Koulun voimistelusali oli ääriään 
myöten täynnä. Narvan Soittokunta 
soitti komeasti  ja myös yhteislaulut 
raikuivat kuuluvasti. Tervehdyssa-
nat piti Suomen Sotaveteraaniliiton 
varapuheenjohtaja Timo Salokannel, 
koska ohjelmassa mainittu Matti 
Viitanen joutui jäämään pois sai-
rauden vuoksi.

Juhlapuheen piti Matti J. Mäkelä 
ja runon lausujana oli Esko Salonen. 

Kurkien Kaiku -kuoro, joka lauloi 
kirkossakin, esitti Vesilahden Koti-
seutulaulun, jonka Oiva Paloheimo 
on sanoittanut. Moni kuuli tämän 
laulun ensimmäistä kertaa.

Nuorisoa juhlassa edustivat kou-
lulaiset Laura ja Maria Eklin parin 
kappaleen esityksellään. Heistä toi-
nen soitti hanuria ja toinen viulua.

Kun rovasti Juhani Husa oli lau-
sunut päätössanat, laulettiin yhdessä 

vielä Kesäpäivä Kanga-
salla.

Vaikka väkeä oli erittäin 
runsaasti, kaikki sujui mu-
kavasti. Merkillepantavaa 
oli se, että osallistujista 
suurin osa oli veteraane-
ja, heidän puolisoitaan ja 
leskiään. Veteraanityön 
tukijoita ja omaisiakin oli 
toki joukossa.

On hienoa, että näin 
suuri joukko vielä jaksaa 
osallistua tällaisiin tapah-
tumiin.
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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 

Seppeleenlasku veteraanin siunaustilaisuudessa on yhdistyksemme kunniatehtävä.
Yhdistyksen havuseppele on yhdistyksen viimeinen tervehdys ja kunnianosoitus veteraanille. Tähän sep-
peleenlaskutehtävään kaipaamme lisää vapaaehtoisia henkilöitä, niin miehiä kuin naisiakin. Veteraanien 
siunauksia suoritetaan eniten Kalevankankaalla, mutta myös Vatialassa, Lamminpäässä ja Messukylässä. 
Seppele voidaan laskea myös ortodoksisessa siunaustilaisuudessa tai uskontokuntiin kuulumattoman 
jäähyväistilaisuudessa. Jos voisit osallistua tähän tehtävään muutaman kerran vuoden aikana, ota yhteyttä 
toimistoon. Seppeleenlaskijat saavat tehtävään opastuksen.

Raimo Nuutinen (vas.) ja Simo Helminen kunniavartiossa veteraanin arkun äärellä.
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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

Alanen Maija Johanna 13.06.1919 26.07.2016
Anttila Helvi Annikki 25.06.1923 01.06.2016
Asumaniemi Erkki Alfred 02.03.1925 05.07.2016
Ekman Veikko 06.05.1927 12.05.2016
Grönroos Paul Wilhelm 15.09.1925 23.05.2016
Havulinna Kalle Ilmari 27.09.1924 09.07.2016
Kanerva Kerttu 27.07.1929 07.04.2016
Kavander Eelis 24.12.1922 06.06.2016
Koskela Olavi Nikolai 29.01.1924 20.05.2016
Lehtonen Olavi Paavali 26.01.1925 29.05.2016
Leskinen Olavi Kaarlo Santeri 06.06.1926 24.05.2016
Lundell Stig Olof 10.05.1922 09.06.2016
Mattila Onni Asser 20.02.1921 10.06.2016
Marttila Laina Inkeri 05.10.1919 24.04.2016
Mäkinen Paavo Aleksanteri 18.11.1921 30.06.2016
Nieminen Sulo Valfrid 04.09.1925 20.06.2016
Niittyniemi Hilja Elviira 21.12.1922 22.06.2016
Niva Pentti Olavi 30.03.1925 26.05.2016
Paalanen Kutte Keimo Iisakki 23.02.1924 13.06.2016
Pietilä Tauno Eerikki 25.10.1922 04.06.2016
Raevaara Kauko Kullervo 08.08.1922 16.05.2016
Salmelin Pentti Herman 22.05.1925 22.07.2016
Setälä Hilja Kaarina (Kaija) 09.09.1927 25.01.2016
Tanner Aarno Emil 01.08.1919 24.05.2016
Toivonen Keijo Kalevi 09.11.1926 15.05.2016
Valtonen Maire Anna-Liisa 11.12.1923 11.05.2016
Vesa Hilkka Annikki 14.02.1925 02.05.2016
Vesanen Sakari Valtteri 06.02.1925 04.06.2016
Viljanen Kauko Johannes 12.01.1922 22.06.2016
Volanen Eila Tuulikki 09.06.1922 22.05.2016



Tampereen sotaveteraani 3/2016

10

Unohtumattomia päiviä on paljon-
kin sota-ajalta, mutta kyllä tämä on 
aina ensimmäisenä mielessä kun 
sota-aikaa muistelen. Se oli melkein 
ensimmäinen sotapäivä, mutta sitä-
kin synkempi.

Oli meillä ollut sellaisia pieniä 
rajakahinoita ja partioreissuja Im-
molanjärven ja Parikkalan välillä 
juhannuksen jälkeen, mutta se oli 
sellaista oppiaikaa meille kaikille. 

Tositoimiin alettiin vasta 31. päi-
vä heinäkuuta. Illalla jo sanottiin, 
että aamulla on aikainen herätys, 
että tiedettiin sen mukaan toimia. 
Komppaniassa kyllä arvattiin mistä 
on kysymys, sillä olihan naapuridivi-
sioona jo pari viikkoa edennyt kohti 
Laatokan pohjoispäätä kovaa kyytiä.

Rajan ylitys

Komppania oli silloin majoitettuna 
telttoihin Niskapietilän kylän laitaan. 
Aamutoimet oli nopeasti suoritet-
tu. Teet juotu ja teltat kasassa, kun 

Lauri Hakala

Päivä, joka ei unohdu koskaan

marssi alkoi kohti Rautjärveä.
Matka ei niin pitkä ollut, kun muis-

tini mukaan ei ollut taukoa matkan 
aikana, ja sitten tuli pienen pieni 
tienhaara, joka vei suoraan rajalle 
päin.

Tässä pidettiin tauko ja syötiin 
”lounas”, sitten sanottiin mitä tulee 
tapahtumaan seuraavaksi. Sanottiin, 
että raja on noin kolmen, neljän sa-
dan metrin päässä ja että maasto on 
edellisenä päivänä tutkittu, ja että 
vihollisen asemat on noin neljän, vii-
den sadan metrin päässä Ritamäessä.

Etenemme tässä hiljalleen rajalle 
ja siellä annetaan tarkka käskynjako. 
Kyllä siinä oli jännitys huipussaan , 
kun marssittiin ensi kerran ulkomai-
ta kohden. Ei paljon huuli lentänyt 
eikä natsa palanut sillä matkalla. 
Muistan kuinka pöyristyttävä tunne 
se oli, kun astuin naapurin puolelle. 
Toisella puolella tietä oli sinival-
koinen pylväs ja toisella puolella 
punavalkoraitainen tolppa.

Rojua ilmassa

Sitten joukkueen johtajat ja ryh-
mänjohtajat kokoontuivat komp-
panianpäällikön käskynjakoon. 
Siinä tarkastettiin kellot, että ne 
ovat samassa ajassa, sillä tykistön 
keskitykset kun alkavat, niin täytyy 
toimia sen mukaan. Sitten annettiin 
joka joukkueelle tehtävät, kuinka 
kukin menettelee. 

Kun käskynjako oli suoritettu, 
niin kello oli noin puoli kaksitois-
ta. Ilmoitettiin että tykistökeskitys 
vihollisen asemiin alkaa klo 12.10 
ja kestää kahdeksan minuuttia. Sitä 
ennen kaikkien täytyy olla käskyn-
jaossa annetuissa asemissa valmiina 
hyökkäykseen. 

Ensimmäisenä lähti etenemään 
neljännen joukkueen ensimmäinen 
ryhmä tieltä vasempaan kohti kuk-
kulaa, joka oli Hiidenjärvessä olevan 
Matikanlahden pohjukassa.

He pääsivät noin parikymmentä 
metriä eteenpäin ja muutaman metrin 
tieltä sivuun, kun kuului aivan hirveä 
räjähdys. Kun vähän alkoi tajuta ja 
katseli ylös ja ympärilleen, niin näki, 
että joka puolella oli rojua ilmassa.

Tst-osaston miehiä keittämässä 
teetä Rautjärvellä. 
(Kuva SA-kuva)
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Vähän kun ilma siitä selkesi niin 
näky oli järkyttävä.

Se liikkeelle lähtenyt ryhmä oli 
kadonnut kokonaan yhtä viimeistä 
miestä lukuun ottamatta, ja hänen-
kin kasvonsa olivat veren ja so-
ran peitossa ja vaatteet riekaleina. 
Yhdestä miehestä oli jäljellä vain 
kenttälapion ja vyön riekaleita, jot-
ka roikkuivat vieressä olevan ison 
männyn oksalla noin kymmenen 
metrin korkeudessa.

Tykistökeskitys alkaa

Tämä ei saanut häiritä valmisteluja, 
vaan oli lähdettävä jo sovitun suun-
nitelman mukaan ykkösjoukkueen 
ketjun kanssa kohti Ritamäkeä, jon-
ka eteen oli kaadettu suurista män-
nyistä noin 20 metriä leveä murros. 
Tässä sitä sitten odotettiin h-hetkeä.

Olihan siinä ollut koko aamupäi-
vän sellaista pientä rähinän poikasta, 
kun kummankin puolen tykistö am-
pui häirintää ja jotain uusia maaleja, 
mutta ei se meihin vaikuttanut. Nyt 
vain odotettiin siinä murroksen ta-
kana sitä todellista alkua.

Alkoihan se. Kun kello oli 12.10 
oli kuin koko maailma olisi reven-
nyt. Tuntui siltä kuin olisi pitänyt 
päästä maan alle. Ei koskaan ennen, 
eikä sen jälkeen, ole minuutit olleet 
niin pitkiä. Makasin ihan komp-
panian päällikkö Kuuselan vieressä 
ja ajattelin, että kuinka kauan tätä 
kestää. 

Huusin Kuuselan korvaan niin 
lujaa kuin jaksoin, että eikö tämä 
helvetti jo lopu. Hän vastasi, että 
on kulunut vasta neljä minuuttia. 

Kun se keskitys vihdoin loppui 
niin piti nousta ylös ja lähteä mur-
rosta päin, mutta meno loppui heti 
alkuunsa. Heti kun nousimme vähän 
ylös niin Kuusela sai kaulaansa sir-
paleen. Sidoin hänet heti ja saatoin 
lääkintämiesten huostaan.

Lähdin välittömästi etsimään en-
simmäisen joukkueen johtajaa, että 
hän ottaisi komppanian päällikkyy-
den. Miehet olivat jo ohittaneet mur-
roksen, ja joka puolelta huudettiin 
apua ja lääkintämiestä. Kaikki tämä 
alkoi tuntua yhdeltä kaaokselta.

Uusi komppanian päällikkö Miet-
tinen sanoi, että oma tykistö ampuu 
liiaksi oikealle ja minun täytyi lähteä 
pataljoonan komentajan luokse selit-

tämään asia, mutta tilanne meni vain 
pahemmaksi. Osa tavarasta rupesi 
tulemaan omaan niskaan.

Tarkka-ampujan osuma

Meni pari, kolme tuntia ja kun asia 
ei edistynyt, pataljoonan komentaja, 
majuri Ahde tuli itse tutkimaan asiaa. 

Olimme siinä Matikanlahteen 
menevän tien vieressä matalassa 
ojassa, tykistön tulenjohtaja apu-
laisineen, Ahteen oma lähetti sekä 
minä komppanian päällikön kanssa. 
Olimme jo aikaisemmin havainneet, 
että tarkka-ampujat seuraavat meitä 
takavasemmalle jääneeltä kukkulal-
ta, jonka ensimmäisen joukkueen 
oli ollut juuri tarkoitus päivän ai-
kana vallata, mutta se ei ollut siinä 
onnistunut. Siinä oli monta miestä 
haavoittunut. 

Nyt pataljoonan komentaja alkoi 
kaivaa kiikaria esiin tähystääkseen 
etumaastoa. Toiset upseerit siinä 
varoittivat huutaen, että ei tässä 
parane päätään nostaa, mutta sitäkös 
komentaja uskoi ja nousi polvilleen.

Samalla hetkellä tapahtui se mitä 
pelättiin, tarkka-ampujan luoti meni 
lonkasta läpi. Se oli vielä räjähtävä 

luoti, joka repi komentajan sisäeli-
met.

Me vedimme matalaan ojaan suo-
jaan, ja siinä minä sekä hänen oma 
lähettinsä sidoimme hänet. Ei se ollut 
mikään mukava tehtävä, itse suullaan 
ojan penkalla ja potilas ojan pohjalla, 
mutta muuta mahdollisuutta ei ollut, 
jos siinä aikoi onnistua.

Tehtävää oli vielä, kun kiskoimme 
hänet samaa ojaa pitkin pois sieltä. 
Sen jälkeen 40-50 metriä ja murrok-
sen ali, ennen kuin saimme hänet 
lääkintämiesten hoiviin. 

Siihen päättyi komentajan sota, 
hän menehtyi Tilkassa parin viikon 
kuluttua. Kyllä se oli niin monen 
muunkin sotilaan ensimmäinen ja 
viimeinen päivä.

Hiiri loukussa

Aina välillä tulee mieleen siitä 
päivästä mukava muistikuva. Kun 
ensimmäisen kerran etenimme val-
miusasemiin, niin huomioni kiinnit-
tyi siinä matkalla pieneen, jyrkkään 
kallion reunaan, jossa oli noin parin 
metrin korkeudessa sellainen miehen 

Tästä murroksesta täytyisi päästä läpi… (Kuva SA-kuva)

>>>
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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

mentävä onkalo. Mieleeni tuli, että 
siinä olisi hyvä suoja keskityksen 
aikana. Kuljin siitä monta kertaa 
päivän aikana, kun kävin pataljoo-
nan komentopaikalla. Iltamyöhällä 
kun taas kuljin siitä ohi, niin huo-
masin, että se ei ollutkaan mikään 
turvallinen paikka, vaikka sen suu-
aukko olikin kotiin päin. Kohdalla 
oleva suuri männikkö oli nimittäin 
päivän aikana mennyt pirstaleiksi. 
Suuaukon kohdalla oli ollut mänty ja 
kun kranaatti oli räjähtänyt kolmen, 
neljän metrin korkeudella, oli kaveri 
jäänyt kuin hiiri loukkuun.

Illalla meidän komppania vaihdet-
tiin ja päästiin vähän matkan päähän 
kallion taakse suojaan. Komppanian 
päällikkö Miettinen käski minun 
ottaa selvää komppanian tappioista. 
Tulokseksi sain 43 kaatunutta ja noin 
60 haavoittunutta. 

Sattui vain niin hyvin, että kuuman 
päivän jälkeen tuli viileä yö, ja vah-
va sumu nousi. Me saimme monta 

haavoittunutta pois ihan vihollisen 
esteiltä, mikä ei olisi tavallisena ke-
säkuun yönä ollut mahdollista. Yksi 
tapaus on siitäkin jäänyt mieleeni.

Täpärä pelastus

Menin kaverini Olavi Tuomisen 
kanssa taas hyvin hiljaa yhden haa-
voittuneen luo, joka oli saanut luoti-
suihkun polven yläpuolelle, ja sehän 
oli tietysti tapahtunut jo päivällä. 
Jalasta oli vuotanut verta niin paljon, 
että maassa oli suuri, vahva lammik-
ko puolikuivaa verta, eikä miehessä 
ollut minkäänlaisia elonmerkkejä. 
Minä kuiskasin, että mennään katso-
maan jos on parempia, että tätä nyt on 
turha viedä. Olavi oli toista mieltä, 
koska he olivat kavereita keskenään. 
Niin me saimme hänet pois, niin 
kuin monta muutakin. Komppania 
sai parin päivän päästä 87 miehen 
täydennyksen, mutta vajaalukuiseksi 
komppania kovasti jäi.

En ole montaa kertaa ollut häm-
mästyneempi, kun puolitoista vuotta 
myöhemmin sama jalkaa haavoit-
tunut kaveri tulee Hämeenkadulla 
vastaan. Siinä minä siunasin, että 
kuinka tämä on mahdollista. Hän 
kertoi, että hänelle oli annettu heti 
jsp:llä kahdeksan pulloa verta. 

Kyllä siinäkin päivässä olisi vielä 
paljon muutakin kerrottavaa, mutta 
toiste lisää.
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Teksti ja kuva Johanna VuoriJÄSENEDUT 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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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

Hyvä rintamasotilas- tai 
rintamapalvelustunnuksen 
omaava jäsenemme!
Tasavallan Presidentin Ritarikuntien kanslia on hy-
väksynyt esityksen, jonka mukaan kaikille myön-
tökriteerit täyttäville veteraaneille myönnettäisiin 
hakemuksesta SVR M1 –mitali (Suomen Valkoisen 
ruusun Ritarikunta) vuosien 2015-2017 aikana. 
Mikäli et ole aikaisemmin saanut mitään valtiollista 
ansiomitalia, ja olet osallistunut 1939-1945 välisenä 
aikana sotaan, niin ota yhteys toimistoomme.
Yhdistyksemme anoo sinulle kyseistä mitalia ja 
sitä varten tarvitsemme syntymäajan ja sosiaalitur-
vatunnuksen.
Mikäli et muista, oletko jo saanut jonkin valtiollisen 
mitalin esim. työurasi aikana, voimme selvittää asian.
Tällä tavalla halutaan huo-
mioida valtion taholta kaik-
ki sotiimme osallistuneet 
henkilöt. Mitalit tullaan 
jakamaan kansallisen ve-
teraanipäivän ja –viikon 
juhlatilaisuuksissa huhti-
kuun lopulla.

Kuvassa näkyy SVR M1
-mitali.
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Virkeimmällekin ikinuorelle voi käydä jotakin tällaista:

Päätän pestä auton.
Lähtiessäni kohti autotallia huomaan postia eteisen pöydällä.
Päätän selata postin läpi ennen kuin menen pesemään autoa.
Tarkistan myös puhelimen vieressä olevat postiin menevät kutsukortit.
Laitan autonavaimet pöydälle ja rypistän roskapostin roskakoriin, 
joka on pöydän alla.
Silloin huomaan roskakorin olevan täynnä.
Niinpä päätän laittaa kutsut takaisin pöydälle ja käydä tyhjentämässä 
roskakorin.
Mutta sitten tajusinkin, että kun kerran olen viemässä roskia ulos ja 
roskalaatikko sattuu olemaan lähellä postilaatikkoa, voin aivan hyvin 
laittaa kutsuihin ensin postimerkit ja viedä ne samalla laatikkoon.
Otan postimerkkikuoren esiin ja huomaan, että jäljellä on vain yksi 
postimerkki.
Lisää postimerkkejä on pöytälaatikossa työhuonees-
sani, joten lähden kohti työpöytääni, jonka päällä 
huomaan kokistölkin, jota olin ollut juomassa.
Jotta en merkkejä etsiessäni kaataisi kokista pitkin 
pöytää, siirrän sitä hieman syrjään.
Huomaan, että kokis on alkanut lämmetä ja päätän 
viedä sen jääkaappiin. Matkalla jääkaapille huo-
maan ikkunalla kukan, joka kaipaa pikaista kastelua.
Lasken kokiksen ikkunalaudalle ja huomaan lu-
kulasini, joita olen etsinyt koko aamun.
Ajattelen, että on varminta viedä lasit työpöydälleni heti sen jälkeen 
kun olen kastellut kukan.
Lasken lasit takaisin ikkunalaudalle ja menen täyttämään kastelu-
kannua kun siinä samassa huomaan tv:n kaukosäätimen.
Joku on jättänyt sen keittiön pöydälle.
Tajuan, että illalla katsellesani telkkaria tarvitsen kaukosäädintä, 
mutta todennäköisesti en muista, että se on keittiön pöydällä, joten 
päätän viedä sen oikealle paikalleen kunhan vain ensin kastelen kukan.
Kaadan vähän vettä kukalle, mutta suurin osa läiskyy lattialle.
Laitan kaukosäätimen takaisin keittiön pöydälle ja haen pyyhkeitä, 
joilla voin kuivata läikyttämäni veden.
Matkalla liinavaatekaapille yritän muistaa mitä olin tekemässä.
Päivän lopuksi:
Autoa ei ole pesty, kutsuja ei ole postitettu, roskista ei ole tyhjennetty 
ja lämmin kokis on edelleen ikkunalaudalla. Postimerkkejä on edel-
leen vain yksi, en löydä tv:n kaukosäädintä saatikka lasejani, enkä 
muista minne olen laittanut autonavaimet.
Miettiessäni miksi mitään hommaa ei ole hoidettu tänään, olen 

todella hämmentynyt, sillä olen 
ollut kiireinen koko päivän ja olen 
todella väsynyt.
Ymmärrän, että tämä on vakava 
ongelma, ja aion hankkia apua 
kunhan löydän silmälasini, että 
voin etsiä lääkärin numeron…
Äläkä naura… 
Jos et vielä tunnistanut tästä 
itseäsi niin voit olla varma, että 
sekin päivä tulee - ehkä nopeam-
min kuin arvaatkaan.

Elämässä
Sinikka Svärd

Elämässä
ilot voivat olla valtavia
kuin lapsen ensiparkaisu,
niin hurmaavan ruma ja samalla
kammottavan kaunis.
Tai ne voivat olla
pikkuruisia
kuin sydänkesän
syvänsininen mustikka
kesän ruskettamalla kämmenellä.

Elämässä
surut voivat olla
jättimäisiä
kuin jäävuori
johon Titanic törmäsi,
vaikka kuinka yritti väistää.
Tai ne voivat olla
lähes mitättömiä
kuin laiturista irronnut
tikku isossavarpaassa.

Elämässä
ilot ja surut
tulevat ja menevät
peräkkäin ja yhtäaikaa,
limittäin ja lomittain.
Tulevat ja menevät
miten tahtovat.
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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.

104 vuotta
06.10. Aino Lehmus

102 vuotta
04.11. Kalevi Alajoki

99 vuotta
17.09. Helmi Hellman

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

96 vuotta
22.09. Elli-Maria Jalo
13.10. Erkki Muotiala
17.10. Irja Syvänen
19.10. Aarne Kouhia
19.10. Orvokki Nopola
14.11. Paavo Korhonen
22.11. Siiri Siro
24.11. Irma Sihvola
25.11. Jouko Termonen
26.11. Hilkka Laaksonen
29.11. Mirjami Flinkkilä
02.12. Antti Lehtola
04.12. Elvi Puotiniemi

95 vuotta
28.09. Viola Vaarto
04.10. Iines Rantanen
08.10. Sirkka Korpi
10.10. Liisa Santanen
15.10. Annikki Rekola
20.10. Eira Virta
23.10. Helmi Jussila
18.11. Paavo Mäkinen

25.11. Anna Salenius
26.11. Siiri Pulkkinen
07.12. Sirkka Kytönen
08.12. Katri Saukkokoski

94 vuotta
18.09. Mirjam Hietikko
23.09. Aune Koskela
28.09. Aarne Laine
14.10. Toivo Auvinen
15.10. Ensio Karivaara
15.10. Kaarlo Yli-Orvola
22.10. Meeri Leppänen
28.10. Simo Pärri
01.11. Mirjam Rintamäki
22.11. Antti Sipilä
22.11. Maila Estola
26.11. Elisabet Tuuri
27.11. Irja Tuomi
27.11. Helena Satama
27.11. Paavo Aro
03.12. Aira Heikkilä
04.12. Vilho Korvenoja
04.12. Irja Etelävuori
15.12. Vilho Himanen

93 vuotta
22.09. Mauno Koivuniemi
23.09. Irja Merenlaine
30.09. Anna-Liisa Yli-Orvola
04.10. Tyyne Harju
06.10. Arvo Autio
06.10. Simo Tapio
10.10. Paavo Vipusaari
16.10. Toivo Jokinen
25.10. Toivo Valkama
12.11. Tyyne Tapio
13.11. Matti Lehtinen
25.11. Timo Ruokonen
27.11. Lempi Selin

10.12. Laina Sopanen
14.12. Ahti Väistö

92 vuotta
05.10. Martti Saarinen
06.10. Jalo Kangasniemi
10.10. Kyllikki Niemissalo
10.10. Aino Lehto
13.10. Maija-Leena Muukkonen
14.10. Kirsti Laaksonen
19.10. Antti Koskinen
23.10. Heikki Laaksonen
24.10. Torsti Ali-Marttila
25.10. Juho Kosonen
27.10. Kalevi Laitinen
08.11. Erkko Eronen
09.11. Väinö Järvenpää
20.11. Väinö Kivelä
21.11. Selma Leppänen
23.11. Eeva Saunaluoma
26.11. Heimo Leivonniemi
28.11. Sirkka Luoto
30.11. Jukka Aaltonen
03.12. Eila Sola
11.12. Tyyne Lehtonen
14.12. Anna Romppanen

91 vuotta
20.09. Olavi Aulamo
20.09. Rolf Lakoma
21.09. Meeri Aaltonen
21.09. Einari Haapala
21.09. Olavi Salminen
23.09. Anna-Liisa Salmi
24.09. Kyllikki Masurov
25.09. Johannes Mustonen
29.09. Kirsti Mänty
03.10. Lauri Määttänen
03.10. Eila Koivumäki
05.10. Erkki Nurmio
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Ikä ei ole este!
Heinäkuun alussa järjestettiin Varalan Urheiluopistolla Tampereella 
virkistysloma veteraanien puolisoille ja leskille. Järjestäjänä oli 
Suomen Sotaveteraaniliitto.
Parinkymmenen naisen porukalla oli ollut oikein mukavaa. 
Tänne yhdistykseen on kuulunut kiitoksia monelta suunnalta.

Ainakin yksi sai toteuttaa haaveensa seikkailuhuvipuisto Flow-
parkissa, joka sijaitsee Varalan alueella. Turusta mukaan tullut 
Helvi Koppinen (93 v.) halusi päästä laskemaan huimissa korke-
uksissa kulkevaa köysirataa. Helvi ei jaksanut itse kiivetä tikkaita 
myöten puuhun, missä lähtötelineenä toiminut lava sijaitsi. Niinpä 
hänet hilattiin ylös köysillä. Ja hauskaa se lasku kuulemma oli, 
mutta meni loppuun turhan nopeasti. Muut kurssilaiset hurrasivat 
maan kamaralla.

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

90 vuotta
21.09. Lea Koivisto
21.09. Kaarina Lehmuskoski
27.09. Hilkka Salminen
29.09. Toini Hakonen
01.10. Kirsti Mäenpää
08.10. Heikki Ala-Sankila
08.10. Antti Laine
10.10. Toivo Vehkakoski
19.10. Pentti Varvikko
27.10. Simo Helminen
04.11. Raija Salmelin
14.11. Sirkka Kalliola
15.11. Aino Jaskari
18.11. Irja Lounavaara
19.11. Toini Sulin
09.12. Elvi Koivuniemi

85 vuotta
18.09. Inka Heiskanen-Kosola
30.09. Raija-Liisa Heino
31.10. Aino Kuusisto

80 vuotta
03.10. Väinö Viitapohja
04.11. Anita Laine

75 vuotta
30.09. Juhani Nikkanen
28.10. Leena Tuominen
13.11. Tuula Siirilä
14,12. Seppo Penttinen
15.12. Aki Aario

60 vuotta
28.11. Piia Hietaharju
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Sata vuotta rannikkolinnakkeenaSata vuotta rannikkolinnakkeena

Venäjä linnoitti Örön 1915 – 1917 
Suomen ollessa Venäjän autono-
minen osa. Linnake kuului Pietari 
Suuren Merilinnoitukseen, joka ra-
kennettiin suojelemaan pääkaupunki 
Pietaria mereltä tulevalta hyökkä-
ykseltä. 

Pääpuolustusasema sijoitettiin 
Suomenlahden kapeimmalle koh-
dalle Tallinnan ja Porkkalanniemen 
väliin. Suomen puolelle rakennettiin 
linnakkeet Utö, Örö ja Russarö sekä 
linnoitettiin Ahvenanmaata. 

Itsenäisyyden aika

Itsenäinen Suomi sai Örön linnak-
keesta modernin ja tulivoimaisen 
rannikkolinnakkeen. Linnoitusta 
käytettiin mm. koulutukseen ja sen 
varustusta uusittiin. 

Jatkosodassa Örö osallistui Han-
gon rintaman taisteluihin sivustatu-
kena Bengtskärin taistelussa 1941. 

Sotien jälkeen Örö toimi en-
sin Hangon Rannikkopatteriston, 
1970-luvulla Turun Rannikkopatte-
riston ja myöhemmin Saaristomeren 
Meripuolustusalueen koulutus- ja 
vartiolinnakkeena. 

Kasarmialueella on ollut sairastu-
pa, miehistökasarmi, toimisto, ruoka-
la, varusmiessauna ja varasto- sekä 
huoltorakennuksia. Keskeisimmät 
alueella olevat rakennukset ovat 
peräisin Venäjän vallan ajalta. 

Tunnetuin saarella palvellut varus-
mies on nykyinen presidenttimme 
Sauli Niinistö.

Örö toimi Suomen puolustusvoi-

Suomenlahdella Turunmaan saaristossa sijaitsee 
historiallisesti mielenkiintoinen saari, Örö. Venäjän 
vallan aikana kiinalaisten sotavankien työvoimalla 
rakennettu ja myöhemmin osana Suomen puolustusta 
ollut saari on nykyään avoin kaikille.

Linnakehistoriansa ansiosta ulkosaariston Örö on myös yksi Etelä-
Suomen tärkeimmistä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien keskit-
tymistä. Saari onkin ainoa paikka Suomessa, missä kasvaa luonnon-
varaisena lännenkylmäkukkaa. Rannalla kasvaa runsaasti myös mm. 
merikaalia.

Kuvat ja teksti Johanna Vuori



Tampereen sotaveteraani 3/2016

19

mien rannikkolinnakkeena vuoden 
2014 loppuun saakka. 

Saari siirtyi Metsähallituksen 
omistukseen 1.1.2015 ja se avattiin 
yleisölle 1.6.2015.Saari kuuluu ny-
kyään Kemiönsaaren kuntaan ja on 
osa Saaristomeren kansallispuistoa.

12 tuuman kasarmialue

Örön saarelle rakennettiin kolme 
tykkipatteria, joista 12 tuuman pat-
terialue rakennuksineen on laajin 
kokonaisuus. 

Örön erikoisuus ja maailmanlaa-

juisestikin asehistoriallinen harvi-
naisuus ovat 12 tuuman (305 mm) 
järeät Obuhov-tykit. Tykin ammus 
painaa lähes 500 kiloa ja sen kantama 
on liki 45 km. Alun perin Örössä oli 
neljä järeää tykkiä. 

Vuonna 1929 tykkejä alettiin 
kunnostaa ja niiden takaa avoimet 
tykkipihat rakennettiin umpinaisiksi 
ja tykkitornit suojattiin päältä tykin 
mukana kääntyvillä betonikatoilla. 
Tykkien suuntaus ja lataus sähköis-
tettiin ja kellarit sekä torni varustet-
tiin lämmityksellä ja tuuletuksella.

1930-luvun lopulla kaksi tykeistä 

12” tykin syöttöaukko. 305/52 O 
on kaliiperiltaan 305 millimetrin 
tykki, jonka valmistaja on Obu-
hovin terästehdas. Tykki on järein 
Suomen Puolustusvoimien ja Ve-
näjän tai Neuvostoliiton laivaston 
käytössä ollut. Putken pituus on 
15 850 millimetriä. Toisen maa-
ilmansodan aikaisilla ampuma-
tarvikkeilla 305/52 O:n kantama 
oli 36 kilometriä. Teoreettinen 
tulinopeus oli yksi laukaus minuu-
tissa ja käytännön tulinopeus 0,5 
laukausta minuutissa. 305/52 O:n 
miehistö oli 5 upseeria, 26 aliup-
seeria ja 62 miestä.

Lähes 16 metrinen varaputki on seissyt paikoillaan yli sata vuotta.

siirrettiin Viipurin lähelle, Säkkijär-
ven Ristiniemelle.

Talvisodan ajan Örön järeä patteri 
oli kunnostettavana. Uudistettu pat-
teri valmistui juuri ennen jatkosodan 
alkua, ja koelaukaukset ammuttiin 
kesällä 1941.

Örön tykeillä osallistuttiin 
26.7.1941 käytyyn Bengtskärin 
taisteluun ja 31.8.1941 niillä tuhot-
tiin neuvostoliittolaisten hallussa 
olleelta Russarön linnakkeelta raken-
nus, jossa huhujen mukaan sijaitsi 
johtokeskus.

>>>
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6 tuuman patteri ja 
kasarmialue

Linnakkeen rakentamisaikana 
1910-luvulla Eteläkärkeen sijoitettiin 
neljä kuuden tuuman Canet-tykkiä 
(152/45 C). Tykit olivat venäläis-
valmisteisia ja edustivat rannikol-
lamme tuon aikakauden yleisintä 
tykkityyppiä. 

Ensimmäisen maailmansodan ai-
kaisella linnoittamismenetelmällä 
tykit asennettiin rinnakkain. Mie-
histölle rakennettiin suojatilat pat-
terin taakse ja myös tykkien väliin 
sijoitetut ammuskaapit rakenteineen 
tarjosivat suojaa taistelutilanteissa. 

Patterin henkilöstön asuin- ja huol-
torakennukset rakennettiin taaem-
maksi lähinnä sääolojen sanelemana. 

Rakennuksia alueelle kohosi reilu 
kaksikymmentä. Suurimmat hirsi-
rakennukset, massiiviset kellarit 
ja myöhemmin rakennettu, rannan 
tuntumassa sijainnut miinavarasto 
ovat säilyneet hyvin. 6” Canet-tykki on paikoillaan etelään suunnattuna.

Lähteet: Örö kompass -lehti, visitörö.fi 

Ilta Syvärillä
O.L.

Synkkä syksyilta rintamalla,
on tukikohdan miehet väsyneet.
He iltaruokaa vähäisellä nuotiolla
ovat hieman itsellensä laittaneet.

Ei vahinkoa nähdä voida ennakolta
kun täysinäinen pakki kaadetaan.
On vettä haettava puron kaltahalta,
nyt sotilas on tosi harmissaan.

Lisää vielä tulee kiukkuisuutta
kun käy sanavalmis aseveli kiittämään:
keitätkö sä siinä korviketta uutta,
että paremmin sen saisit riittämään?

TILITABERNA
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Tampereen Sotaveteraanien Huolto-
yhdistys järjestää retken Vesilahdelle 
Laukon kartanoon. 
Lähtö on Tampereen keskustorin van-
han kirkon luota klo 11.00 ja paluulähtö 
kartanolta on klo 15.00.

Meille on luvassa ensin noin 1,5 tunnin 
juhlakierros kartanossa ja sen näyt-
telyissä oppaan johdolla. Sen jälkeen 
saamme maittavan lounaan kartanon 
juhlatallissa. Mahdollisuus ostoksiin 
kartanon puodissa.
Koska opastettu kierros on niin pitkä, 
vaatii se jonkin verran kuntoa ja jak-
samista. Kartanossa on myös portaita, 
joten huonompikuntoisille se ei sovi.

Retken hinta varsinaisille jäsenille 
(veteraaneille) on 10 €, muille 20 €.
Ilmoittautumiset ja maksut vii-
meistään pe 16.9. toimistolle.

Kulttuuriretki Laukon kartanoon
torstaina 29. syyskuuta

Laukko mainitaan ensimmäisen kerran historiallisissa asiakir-
joissa vuonna 1416, jolloin arkkidiakoni Johannes Anundi 
lahjoitti Laukon kylässä sijainneita tiluksiaan Turun tuomiokir-
kolle Johannes Kastajalle alttarin ylläpitämiseksi.
Seuraavien kuuden vuosisadan varrella Laukon kylästä on 
kasvanut mahtava tarujen ja kertomusten Laukon kartano. 
Laukon kartano on suuri suomalainen historiakartano, joka 
elää väkevästi niin historiassa kuin nykyisyydessä.
Vuonna 2016 Laukko on yhä elävä kartano ja koti. Uuden 
vuosituhannen Laukko on korkeatasoinen kulttuurikartano, 
yhteisöllinen kartanokylä ja perinteikäs suurmaatila.

Isänmaan ilta 
Aleksanterin kirkossa
pe 2.12.2016 klo 18.00
Pääesiintyjänä Ilmavoimien soittokunta
Mukana kuoro
solistina Pauliina Pirttilahti

Tarkemmat tiedot seuraavassa lehdessä ja 
toimiston esitteissä.

Isänmaan illan järjestää Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry ja tilaisuudessa 
kerätyn kolehdin tuotto käytetään yhdistyksen jakamiin avustuksiin.
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Edellisessä numerossa olleen ristikon ratkaisu

Edellisessä lehdessä olleen ristikon 
oikein ratkaisseiden kesken arvottiin 
palkinnot ja veteraani-ostoskassit me-
nivät seuraaville henkilöille:
Arvo Poussa, Eero Valento ja Alli 
Wigelius.

Onnittelut voittajille!

Liikuntaryhmät kaudella syksy 2016 – kevät 2017 tarvitsevat lisää osallistujia

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

2. Bocciat: Liisanpuiston koulu, Kaupinkatu 29: Keskiviikkoisin klo 15.30 alk.. Hervannan vapaa-aikakeskuksen 
balettisali maanantaisin klo 10.30-13.30 sekä perjantaisin klo 12-15. Ei osallistusmismaksua myöskään kannat-
tajajäseniltä.

3. Vesivoimistelut: Maanantaisin Pyynikin uimahallissa klo 9.20, tiistaisin Kalevan uintikeskuksessa klo 13.30 
ja torstaisin Tesoman uimahallissa klo 10.15.

Veteraanitunnuksen omaavilla ei uimahalli- eikä ohjausmaksua, kannattajajäsenillä uimahallin sisäänpääsymaksu 
ja lisäksi ohjausmaksu 29 €/kausi. Uusien halukkaiden vesivoimistelijoiden ilmoittautumiset toimistoon.
Liikuntaryhmät aloittavat viikolla 35 (maanantai 29.8.) paitsi miesten kuntovoimistelu Go-Go:ssa, joka aloittaa 
seuraavalla viikolla 7.9.

Tervetuloa niin entiset kuin uudetkin jäsenet liikunnan pariin!

Liikuntajaosto
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Syyskuu
Syysretki Lautsian lomakeskukseen Hauholle la 3.9. Retken hinta 25 € sisältää kuljetukset, ohjelman ja ruo-
kailun. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 22.8. (Myöhemmin voi kysyä peruutuspaikkoja.)
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 13.9. klo 13.00. Diakonissa Helena Soininen puhuu otsikolla ”diakonia 
palvelee”. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Kulttuuriretki Laukon kartanoon Vesilahdelle to 29.9. Lähtö Tampereelta klo 11. Retken hinta veteraaneille 
10 €, muille 20 €. Hinta sisältää kuljetukset, opastuksen ja ruokailun. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 
16.9. toimistolle.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 27.9. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Lokakuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 11.10. klo 13.00. Jutustelua kahvin äärellä. Kaikki yhdistyksen naiset 
tervetuloa!
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 25.10. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan 
tuttuja ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Marraskuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 8.11. klo 13.00. Jutustelua kahvin äärellä. Kaikki yhdistyksen naiset ter-
vetuloa!
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 29.11. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan 
tuttuja ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.
Joululounas Satakunnan lennostossa.
Jäsenlehti ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa.

Joulukuu
Isänmaan ilta Aleksanterin kirkossa pe 2.12. Ilmavoimien soittokunta, kuoro ja solisti.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 6.12.
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 13.12. klo 13.00. Lauletaan joululauluja ja nautitaan jouluisesta tarjoilusta. 
Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Puurojuhla tulossa.

Vuoden 2016 jalkahoito-, siivous- ja hierontakuitit on tuotava toimistolle 16.12. mennessä!

Ajankohtaiset muistutukset voi katsoa sunnuntaisin Aamulehden ”muistilistalta” Seniorijärjestöt -osastolta.

Syyskauden tapahtumia
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TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 2016
Ryhmät aloittavat viikolla 35, eli 29.8. alkavalla viikolla,
paitsi GoGo:n salivoimistelu, joka alkaa 7.9.

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 10.15-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Tesoman uimahallissa

Perjantaisin
klo 12.00-15.00 Boccia-pelit Hervannan vapaa-aikakeskuksessa, balettisali,

YHDISTYKSEMME HARRASTUSRYHMÄT

   LiPa/veteraanit*

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 
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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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