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Pääkirjoitus

Juhlakausi, eli itsenäisyyspäivä ja joulun aika, lähestyvät. Niin yhdistyksessä kuin muuallakin 
on tarjolla monia perinteisiä juhlia. Yhtenä suurimmista on oma Isänmaan iltamme Aleksanterin 
kirkossa 2.12. Sen pääesiintyjänä on tänä vuonna Ilmavoimien Soittokunta. Koko illan ohjelma 
onkin nyt konserttityyppinen. Sen jälkeen on vuorossa puurojuhlamme, jossa saamme nauttia 
Mieskuoro Laulajien esiintymisestä.

Varsinainen juhlakausi on kuitenkin tulossa vasta ensi vuoden puolella. Kuten kaikki tiedämme, 
Suomi täyttää 100 vuotta. Sen ympärille ollaan järjestämässä monenlaista juhlatilaisuutta ja 
tempausta. Ja hyvin monissa juhlissa kunniavieraina ovat itse oikeutetusti sotaveteraanit. Toi-
vottavasti mahdollisimman moni jaksaa näihin eri syntymäpäiväjuhliin osallistua. Näitä juhlia ei 
olisi, jollei sotaveteraanisukupolvi olisi uhraustaan tehnyt.
Yhdistyksemmekin on järjestämässä juhlalounasta veteraaneille ja heidän läheisilleen Kansalli-

sen veteraanipäivän alla. Pyrimme järjestämään myös kuljetukset juhlaan. Äitienpäivän tienoilla 
muistamme erityisesti naisia järjestämällä äitienpäivälounaan kaikille veteraaninaisille, veteraanien 
puolisoille ja leskille.
Yksi ensi vuoden tempauksista on ”villasukat veteraaneille”. Sadat vapaaehtoiset kutovat mää-

rätyn juhlamallin mukaisia villasukkia, jotka on tarkoitus kevään korvalla jakaa veteraaneille.
Toinen juhlan aihe ensi vuonna on Suomen Sotaveteraaniliiton 60-vuotinen taival. Siihen liitty-

vistä suunnitelmista saitte jo lukea Sotaveteraaniliiton kuukausi sitten ilmestyneestä lehdestä.

Jotta kaiken juhlinnan keskellä arki ei unohtuisi, täytyy muistuttaa raha-asioista. Valtionkontto-
rilta kunnille tullutta määrärahaa, joka on tarkoitettu tukemaan veteraanien kotona asumista, ei 
ole käytetty tarpeeksi. Käyttämätön osa on palautettava valtiolle, ja se taas antaa valtiovallalle 
viestin siitä, että veteraanit eivät rahaa tarvitse. Juurihan tässä yritettiin rintamalisääkin leikata, 
mutta onneksi se sentään peruuntui. 
Pyytäkää siis Kotitorilta maksusitoumuksia ruokailuun, siivoukseen tai saattajapalveluihin. Ja 

vaikka olisitte kuinka paljon sitä käyttäneet, pyytäkää lisää. Teettäkää kunnon joulusiivous ja 
ikkunan pesut. Ja samalla voitte pesettää matot ja verhot.

Mutta ennen kaikkea, nauttikaa joulun ajasta. Toivotaan paljon valoisia talvipäiviä pimeän ja 
loskan tilalle. Sen jälkeen voimme sitten alkaa nauttia juhlavuodesta. Suuri ja nöyrä kiitokseni 
siitä kaikille, jotka sotavuosina olivat itsenäisyyttämme lunastamassa.

Valmistautukaa 
juhlintaan

Johanna Vuori
Toiminnanjohtaja
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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) Kuluiksi huomioidaan kuitit takautuvasti noin vuoden ajalta hakupäivästä taaksepäin. Ei ole 
sidottu kalenterivuoteen.

4. KERTA-AVUSTUS
Kerta-avustuksen (400-500 €) 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 kalenterivuoden 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.

MUISTATTEHAN TUODA TÄMÄN VUODEN JALKAHOITO-, 
HIERONTA- JA SIIVOUSKUITIT 

JOULUKUUN 16. PÄIVÄÄN MENNESSÄ!
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Lehtien merkkipäiväpalstalla jul-
kaistaan määrävuosia täyttävien 
henkilöiden nimet, tittelit ja synty-
mäaika. Mutta viime vuosina näihin 
syntymäpäiväuutisiin on yhä use-
ammin liitetty lisäys; matkalla, tai 
ei vastaanottoa.

Joulu on Jeesuksen syntymäpäivä. 
Mutta siitä ei ilmoiteta merkkipäi-
väpalstalla. Siitä kerrotaan lehtien 
pääkirjoituksissa. Ja se on niitten 
hartauskirjoitusten aiheena. Mutta 
jos joulusta olisi maininta merkkipäi-
väpalstalla, sen jälkeen sopisi hyvin 
lisäys ”matkalla”, omaksumiemme 
joulunviettotapojen tähden.

Jokainen meistä tietää varsin hy-
vin, että me vietämme joulun usein 
tavalla, joka vain vähän, tuskin ol-
lenkaan, on muistutuksena Jeesuk-
sen syntymästä. Jouluvalmisteluihin 
kyllä uhrataan paljon aikaa, varoja ja 
voimia, jotta juhla juhlalta tuntuisi. 
Rakennetaan kirkkaasti valaistuja 
joulukatuja. Somistetaan liikkeitten 
näyteikkunat toinen toistaan näyttä-
vimmiksi erilaisin joulun tunnuksin. 
Ja kaupat ovat täynnä monen moista 
lahjatavaraa.

Kodeissa siivotaan, keitetään ja 
paistetaan aina uupumukseen asti. On 
hankittu kuusi ja kynttilöitä. Joulu-
vieraita odotetaan. Heidän tulostaan 
iloitaan jo etukäteen. Mutta missä on 
itse syntymäpäiväsankari Jeesus-lap-
si? Hänestä ei puhuta. Eikä hänelle 
ole varattu lahjoja. Joulun päähenkilö 
näyttää unohtuneen. Hänelle ei tunnu 
olevan jouluvalmisteluissamme 
sijaa paremmin kuin Betlehemin 
majatalossakaan. Jeesuksen syntyessä 
oli Maria matkalla. Eikä hänen 
matkansa ole vieläkään päättynyt. 
Yhä vielä hän etsii seimeä, johon saisi 
vastasyntyneen lapsensa laskea. Ja 
missä hän sen löytää, siellä Jeesuksen 
syntymäuutisesta pyyhitään pois 
lisäys ”ei vastaanottoa”.

Jeesuksen seimen ääressä on syn-
tymäpäivävastaanotto kaikille. En-
simmäisinä hänen syntymäpäivillään 
kävivät Betlehemin paimenet. Itse 
taivaan enkeli oli heitä niille kut-
sunut. Pelästyneinä he olivat kutsun 
vastaanottaneet. Mutta kiittäen ja 
ylistäen he seimeltä palasivat lau-
mansa ääreen arkiseen työhönsä. 
Eikä enkelin kutsu kuulunut vain 
yksin paimenille. Päinvastoin enke-
lin ilmoitus Jeesuksen syntymästä oli 
ilosanoma, joka oli ”tuleva kaikelle 
kansalle”. Ja ”kaikkeen kansaan” 
kuuluu kaikenlaista kansaa: kristityt, 
joille Jeesuksen nimi on tuttu jo lap-
suudesta asti ja pakanat, jotka eivät 
seimen lapsesta vielä mitään tiedä.

Jeesuksen syntymäpäivävastaan-
otolle ovat tervetulleita pyhät ja 
syntiset, uskovat ja epäilijät, kun-
nolliset ja kunnottomat, lapset ja 
aikuiset, nuoret ja vanhat. Mutta 
aivan erityisesti Jeesus iloitsee etsi-
vistä syntymäpäivävieraista, niistä, 
jotka idän tietäjien tavoin kyselevät 
tietä ”äsken syntyneen juutalaisten 
kuninkaan” luokse.

Seimen äärelle päästyään idän tie-
täjät ”avasivat aarteensa” ja antoivat 
Jeesukselle lahjoja. Mutta meiltä 
hän ei odota itselleen lahjoja, vaan 
toivoo, että antaisimme hänelle tar-
koittamamme lahjat muille, lähim-

mäisillemme. Siitä hän iloitsee. Ai-
noa, mitä hän meiltä odottaa, on se, 
että avaamme sydämemme hänelle. 
Kerromme hänelle iloiset ja hyvät 
asiamme, mutta myös huolemme 
ja ahdistuksemme, väsymisemme 
ja penseytemme ja tunnustamme 
hänelle synnit, jotka mieltämme 
murehduttavat ja pyydämme niitä 
anteeksi. Jeesuksella on kyllä aikaa 
kuunnella meitä. 

Sitten hän ojentaa meille kätensä. 
Mutta ne eivät olekaan enää vasta-
syntyneen lapsen, vaan aikuisen mie-
hen kädet, joissa on naulan veriset 
jäljet. Samalla Hän vakuuttaa: ”Olen 
vapahtajasi. Sitä varten synnyin, 
vaikka minun olikin myöhemmin 
kestettävä tuskallinen kuolema sinun 
syntiesi tähden.”

Tässä on meidän itse kunkin jou-
luilon syvin lähde. Siitä me saamme 
ammentaa jatkuvasti itsellemme an-
teeksiantamusta, elämää ja voimaa. 
Mutta meidän tulisi ammentaa myös 
muille, että hekin pääsisivät iloitse-
maan Jeesuksen syntymäpäivävas-
taanotosta, sillä: ”Lahjaksi olette 
saaneet, lahjaksi antakaa!” (Mt 10:8)

Kirjoittaja on edesmennyt yhdistyk-
semme jäsen ja hengellisen veljespiirin 
johtaja.

Jalo Mäenpää

Seimen äärellä on 
vastaanotto jokaiselle
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Sastamalaan oli kokoontunut 18 
kuntien tai kuntayhtymien edusta-
jaa sekä 57 sotaveteraanijärjestöjen 
edustajaa. Tampereen yhdistyksestä 
mukana olivat puheenjohtaja Raimo 
Nuutinen ja varapuheenjohtaja Risto 
Kiiskilä. Mukana toimistosta olivat 
myös Tuomo Koiranen ja Johanna 
Vuori.

Yhteistyötä vaaditaan

Kun piirin puheenjohtaja Pasi Alho 
oli toivottanut väen tervetulleek-
si, kertoi kaupunginjohtaja Jarkko 
Malmberg Sastamalan kaupungin 
historiasta ja toiminnasta.

Veteraanien asioita puitiin 
kuntapäivässä

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry järjesti yhteisen 
tapaamisen Pirkanmaan alueen sotaveteraaniyh-
distyksille ja Pirkanmaalaisten kuntien edustajille. 
Tämä vuosittainen yhteistapaaminen toteutettiin 
tänä vuonna Vammalan seurakuntatalolla 22.9.

Teksti Johanna Vuori, kuvat Pekka Maaranen

Päivän pääaiheena oli tietysti ve-
teraanien hyvinvoinnin turvaaminen. 
Suomen Sotaveteraaniliiton vaikut-
tamistyön tuloksena pääministeri 
Juha Sipilä linjasi Oulussa 27.4.2016 
pitämässään puheessaan, että valtio 
tulee suuntaamaan merkittävän li-
säpanostuksen rintamaveteraanien 
kotipalveluihin vuodesta 2017 läh-
tien. Suomen Sotaveteraaniliiton 
kesällä valittu uusi puheenjohtaja 
Erkki Heikkinen puhuikin siitä, mi-
ten tämä vuosikymmenen uudistus 
edellyttää vahvaa yhteistyötä kuntien 
ja kuntayhtymien, palveluiden 
tuottajien ja sotaveteraanijärjestöjen 
kesken. Yhteinen tavoite on saada 

kaikki veteraanit tarpeittensa 
mukaisesti palveluiden piiriin. 

Omassa puheenvuorossaan Suo-
men Sotaveteraaniliiton toiminnan-
johtaja Markku Seppä totesi, että 
sotainvalidien turvaa on kehitetty 
vuodesta 1940 alkaen, mutta rinta-
maveteraanien kuntoutus alkoi vasta 
1978 ja kotipalvelut 2011.

Kotipalveluihin käytetään 12 000 
€ sotainvalidia kohti, kun rintama-
veteraanien palveluraha oli 600 € / 
veteraani.

Ensi vuonna asiaan saadaan jon-
kinlainen korjaus oikeaan suuntaan 
kun rintamaveteraanien palvelurahan 
määrä kolminkertaistuu. Nykyinen 

Kuntaneuvottelupäivän väkeä 
istumassa. Vasemmalla eturivis-
sä Sastamalan Sotaveteraanit 
ry:n puheenjohtaja Lauri Koski, 
liiton puheenjohtaja Erkki Heik-
kinen, liiton varapuheenjohtaja 
Timo Salokannel ja liiton toi-
minnanjohtaja Markku Seppä.
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valtion satsaus kotipalveluihin oli 
10 milj. euroa, ja vuonna 2017 se 
on 30 milj. eur. 

Markku Sepän sanoin: Rintama-
suunta on nyt saatava käännettyä 
niin, että kunta on yhteydessä vete-
raaniin ja tarjoaa hänelle tarvittavat 
palvelut. Jokaisen veteraanin tarve 
on selvitettävä.

Kaikki eivät vieläkään tiedä 
etujansa
Kunnat yleensä huolehtivat kun-
toutuspuolesta melko hyvin, mutta 
kotiin vietävien palveluiden suhteen 
käytännöt ja varojen käyttö eroavat 
suuresti eri kunnissa.

Tämä asettaa suuren haasteen 
myös sotaveteraaniyhdistyksille. 
Yhdistysten pitäisi nyt valvoa en-
tistä aktiivisemmin oman kuntansa 
varojen käyttöä, jotta veteraaneille 
tarkoitettu tuki löytäisi perille.

Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri 
Anni Grundström muistuttaa, että 
Veteraanit ovat erityisryhmä vanhus-
väestössä ja heillä on erityisetuuksia. 
Heillä on kuitenkin vaikeuksia löytää 
tietoa tarvitsemistaan palveluista, 
oikeuksistaan ja toimintamahdolli-
suuksistaan. 

Lähivuodet tulevat olemaan kaik-
kein vaativimmat kotona selviyty-
misen ja laadukkaan kuntoutuksen 
ja hoidon kannalta.

Huolehdittavia riittää edelleen, 
sillä rintamaveteraaneja oli elokuun 
lopussa 2016 joukossamme vielä 18 
758, ja näistä Pirkanmaalla asui 1 
413. Erityisesti huoltotyön piirissä 
ovat vähävaraiset ja korkeassa iässä 
olevat rintamaveteraanit. Ylimää-
räistä rintamalisää sai yli yhdeksän 
tuhatta veteraania. Iältään yli 99 
vuotiaita oli 229 henkilöä.

Anni Grundström muistuttikin yh-
distyksiä erityisesti riskiryhmään 
kuuluvien veteraanien huomioi-

misesta. Näitä ovat yksin asuvat ja 
huonosti liikkumaan pääsevät sekä 
ne pariskunnat, joissa molemmat 
ovat heikossa kunnossa ja yrittävät 
huolehtia toinen toisistaan.

Edelleen on niitä veteraaneja, jotka 
eivät tiedä, että myös kotona annettu 
kuntoutus on veteraanikuntoutusta. 
Tiedottamista siis tarvitaan.

Toimintaa vielä muutama 
vuosi
Päivässä puhuttiin myös Pirkanmaan 
piirin sekä Sotaveteraaniliiton tule-
vaisuudesta. Ensi vuosihan on Sota-
veteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuosi.

Pirkanmaan Sotaveteraanipiirissä 
on tällä hetkellä 34 yhdistystä 22 
kunnan alueella. Näillä näkymin vii-
si yhdistystä lopettaa vuoden 2018 
loppuun mennessä, mutta kolme nel-
jäsosaa yhdistyksistä suunnittelee 
jatkavansa ainakin vuoteen 2020 asti.

Myös Pirkanmaan Sotaveteraani-
piiri jatkaa vuoteen 2020 asti. Sen 

Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki 
Heikkinen kannusti veteraaniyhdistyksiä 
yhteistyöhön kuntien päättäjien kanssa.

Muistakaa käyttää Koti-
torin kautta tuleva palve-
luraha. Sitä riittää vielä 
tällekin vuodelle, vaikka 
olisitte jo kaupungilta tul-
leessa kirjeessä mainitut 
summat käyttäneet!

jälkeinen tulevaisuus näyttää epä-
varmalta, sillä piirin varat riittävät 
vain tuohon vuoteen asti.

Perinneaikakauteen siirtymistä 
silmällä pitäen Pirkanmaa on jaettu 
kuuteen yhteistoiminta-alueeseen, 
jotka aikanaan muodostavat alueel-
lisia perinneyhdistyksiä.

Kuitenkin niin kauan kuin sota-
veteraaneja keskuudessamme on, 
on yhdistysten päätehtävä selkeästi 
veteraanien, heidän puolisoidensa 
ja leskiensä tukitoiminta.

TILITABERNA
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Toimiston aukioloajat 
muuttuvat 1.1.2017 alkaen

Toimisto on avoinna tammikuun alusta
tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin

klo 10.00 - 13.00. 
(Maanantaisin ja torstaisin suljettu.)

Jäseneduista ja tapahtumista löydät tietoa internetsivuilta: 
www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi

Suksiretki
Taas sairas jännitys laukeaa,
sydän muista ei vaivaansa tuumaa,
mi tullessa kaikkosi kauvas pois,
kai peljäten vauhtia huimaa.

Sydän tuntee voimansa nuortuvan taas,
veri virkeenä suonissa luistaa.
Menon innosta suksikin vapisee,
nyt tarvis ei kiihkoa suistaa.

Talot viimeiset ohi jo vilahti,
tiet loittoni polkemat joukkoin.
Elon äänet ei enää savuta
mua kätkössä metsänloukkoin.
-
Elo toinen ehjempi, puhtaampi
tääll’ ulkopuolella ajan,
monin rikkain muodoin ulottuu
taa ijäisyyden rajan.

Tähän eloon lienen kuulunut
minä myöskin kerran, luulen;
sen helmaan vielä mä palajan,
kun juhlakutsut sen kuulen,

kun kiertokulku se päättyvi,
min kautta kirkastuva
ois ijäisyys mun rinnassain,
ain’ kodistaan uneksuva.

Pyhän liittoni nyt ma uudistan
ja sen pitää tahdon aina;
sun ääntäsi, luonto, ei syömmessäin
elon humu unhoon paina;

se rauhaa tuoden, tuomiten
ja neuvoen soikoon siellä;
sen käskyä aina noudattaa
ma tahdon lapsen miellä.

Juhani Siljo

Kotona asumisen tukea 
ikäihmisille

VIRKISTYSTOIMINTAA
  Monipuolisia toimintaryhmiä  
  Tapahtumia  
  Retkiä joka kuukausi 
  Ohjelmaa myös iltaisin ja pyhinä
  Kuntosali

HOIVA- JA KOTIPALVELUA
 Siivousta    Ikkunanpesua    Kauppa- ja asiointiapua 

  Hoivapalvelua
Omaishoitajan vapaa palvelusetelillä!

Kohtaamispaikka avoinna: 
ma ja ke  klo 11-15
ti ja to   klo 10-19
su  klo 12-17

Amurin Teon Tupa ry
Satakunnankatu 38 • 33210 Tampere • www.teory.fi

Virkistystoiminta on avointa kaikille 60+ -ikäisille. 
Tervetuloa tutustumaan!

Lisätietoa: puh. 050 590 2303, teory@teory.fi

Kysy lisää palveluista! Soita tai poikkea. 
puh. 050 358 0072

teory@teory.fi
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Kun otamme vertailukohdaksi toimintojemme tilan-
teen kolmen vuoden takaa, saamme hieman pidemmän 
ajan perspektiivin. 

Kolmessa vuodessa yhdistyksemme koko jäsen-
määrä on vähentynyt 29%. Varsinaisten jäsenten, eli 
sotaveteraanien, määrä on vähentynyt peräti 38% 
kolmen viime vuoden aikana. Jos vertaamme aikaan 
20 vuoden taakse niin veteraaneja on enää noin yksi 
kymmenesosa silloisesta määrästä. Silloinhan yhdis-
tyksen toiminta ja jäsenmäärä olikin suurimmillaan. 
Vuosittainen poistuma on monta viime vuotta ollut 
noin 12-13  %, mutta nyt se on hypännyt 18 prosent-
tiin. Voisi sanoa että alamäki jyrkkenee.

Jäsenistön korkeasta iästä ja huononevasta kun-
nosta kertoo sekin, että liikuntajaoston ryhmien ja 
tilaisuuksien yksittäisten käyntien määrä on parissa 
vuodessa pudonnut 35%. 

Toimistossa asioivien määrää on tilastoitu monta 
vuotta ja kävijät ovat vähentyneet selvästi. Myös 
puhelut vähenevät ja postin määrä vähenee. Tämä 

Yhdistyksen toiminta 
muutoksessa

kaikki on yhdistyksessämme täysin normaalia ja odotettua.
Tästä kaikesta seuraa kuitenkin se, että henkilöstöresurs-

seja on sopeutettava jäsenistön määrän ja tarpeen mukaan. 
Siksi kaikkien työntekijöitten työtunteja on päätetty supis-
taa ja samalla pienennetään toimiston aukioloaikoja. Ensi 
vuoden alusta alkaen toimisto on suljettu maanantaisin 
ja torstaisin. Muina päivinä palvelemme entiseen tapaan, 
eli tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 10-13. 

Tällä hetkellä toimivat harrastusryhmät jatkavat entiseen 
tapaan. Paitsi Hervannan boccia, joka jouduttiin osanot-
tajakadon vuoksi lopettamaan. Mitään muita toimintoja 
ei olla lopettamassa! 

Jäsenten tapaamispäivät aina kuukauden viimeisenä 
tiistaina jatkuvat, samoin naisten tapaamiset kerran kuu-
kaudessa. Toimintoja pidetään ennallaan ja tapahtumia 
järjestetään niin kauan kuin niissä väkeä käy. 

Jäsenetuja ja avustuksia maksetaan kuten ennenkin ja 
muistattehan, että kuitit jalkahoidoista tai muista kuluista 
voi lähettää meille postissakin, kunhan tilinnumero on 
mukana. 

Tältä näytti toimiston asiakaspal-
velussa kahdeksan vuotta sitten. 
Kaksi vapaaehtoista työntekijää 
vastaanottivat asiakkaita, joita 
riitti jonoksi asti.

Yhdistyksen toiminta on jatkunut odotettua voimakkaampana jo 
pitkään. Kaikki ennusteet toiminnan hiipumisesta ja veteraanien 
vähenemisestä on saatu laittaa uusiksi. Loputtomiin toiminta ei 
kuitenkaan voi tietenkään jatkua, ja nyt on tultu jonkinlaiseen 
taitekohtaan.

Johanna Vuori
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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 

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
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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

Airanne Kerttu Mirjami 08.06.1919 07.09.2016
Hakala Kalle Ilmari 27.08.1920 31.07.2016
Hanhijärvi Matti Juhani 06.05.1923 15.10.2016
Hemminki Aila Maija 16.03.1925 03.10.2016
Häkkinen Terttu Toini Tellervo 10.02.1923 02.08.2016
Joki Marjatta 29.10.1925 25.07.2016
Järvenpää Airi Eeva 06.08.1931 21.09.2016
Keskinen Aili Anna-Liisa 03.03.1928 14.10.2016
Kytönen Sirkka 07.12.1921 28.07.2016
Laakso Elli Adolfina 16.03.1915 01.09.2016
Laaksonen Heikki Uolevi Severi 23.10.1924 07.08.2016
Lahtinen Oiva Erkki 14.07.1925 29.08.2016
Myllymäki Terttu Marja H. 26.03.1917 04.09.2016
Orsila Maija Ester Annikki 23.03.1919 17.09.2016
Pennanen Bruno Theodor 28.11.1919 21.09.2016
Piispanen Arvo 12.07.1920 01.10.2016
Pudas Eila Matilda 25.02.1921 02.10.2016
Pulkkanen Elma Edit 09.08.1921 20.07.2016
Ranki Vilho Bernhard 05.07.1920 22.06.2016
Rantala Martin Kalevi 13.05.1923 21.08.2016
Salo Lasse Olavi 18.06.1923 27.07.2016
Savilahti Kerttu 17.06.1918 18.10.2016
Siurola Raili 19.12.1931 19.10.2016
Turunen Pentti 14.09.1924 06.10.2016
Viinamäki Anni Alisa 12.07.1920 24.09.2016



Tampereen sotaveteraani 4/2016

12

Tuomas oli ainakin kahdella eri lei-
rillä, mutta sodan päätyttyä hänet 
vapautettiin. Kotiin palasi kuitenkin 
murtunut ja vihainen mies.

Kohtelu leireillä oli ollut rajua ja 
nöyryyttävää. Häntä oli kuulusteluis-
sa lyöty tuolilla niin, että nenä oli 
murtunut, ja hän oli kokenut useita 
valeteloituksia. Henkisesti ja fyysi-
sesti nujerrettu, 24-vuotias Tuomas 
painoi 38 kiloa tullessaan kotiin. 
Kotona odottanut vaimo sai todeta, 
että sodasta palasi vieras mies.

Anja Kärsämä sanoo, että sota 
oli luhistanut isän ja oli suorastaan 
ihme, että tämä oli hengissä.

Valvomista ja kauhutarinoita

Anja syntyi perheen esikoisena 
vuonna 1947. Vuosien mittaan hän 
sai vielä neljä nuorempaa sisarusta. 
Perheellä oli taloudellisesti tiukkaa, 
vaikka isä piti metalliverstasta  ja 
teki muuraustöitä. Hän alkoi kuiten-
kin lääkitä ahdistustaan viinalla, ja 
niin perheen tulot tahtoivat mennä 
kurkusta alas.

Perheen lapsia kiusattiin koulussa, 
koska heillä ei ollut kunnon vaat-
teita. Ja kun isällä oli ryyppyputki 
päällä, hän vaati perhettä valvomaan 
kanssaan.

Selvin päin isä ei puhunut sota-
kokemuksistaan, mutta humalassa 

hän kertoi yksityiskohtaisia ta-
rinoita kokemistaan kauhuista. 
Näistä tarinoista Anja vieläkin 
näkee painajaisia.

Isä oli myös ankara ja ar-
vaamaton. Hän käytti fyysistä 
väkivaltaa perheen äitiin sekä 
lapsiin. Äiti oli luonteeltaan 
lempeä ja nöyrä, mutta ei 
pystynyt suojelemaan lapsia 
isän väkivallalta. Isä saattoi 
raivostua äkkiä ilman syytä, 
ja kaatoi usein ruokapöydän 
kesken aterian.

Kylällä kyllä tiedettiin per-
heen tilanne, mutta kukaan 
ei halunnut sekaantua toisten 
asioihin.

Peruuttamattomia 
vammoja
Pahimmin isän käytöksestä 
joutui kärsimään Anja. Hän sai 
isältään elinikäisen vamman. 

- Tulin illalla kotiin ja isä 
oli vihaisena vastassa. Hän löi 
minua nyrkillä suoraan päähän.

Koska näkyvää jälkeä ei tul-
lut, ei Anjaa viety lääkäriin, 
mutta hän makasi monta päivää 
muissa maailmoissa vintillä. 
Silmissä näkyi vain tähtiä.

- Olin siihen aikaan osuus-
kaupassa työssä, mutta en 

Sodan kärsimykset tuntuvat 
seuraavassakin sukupolvessa

Johanna Vuori

Anja Kärsämän isä Tuomas oli 19-vuotias kun hän sai käskyn lähteä 
sotaan. Hän joutui eturintamaan. Sittemmin sodan aikana hänet vi-
hittiin avioliittoon ja hän kävi tietysti vihkilomallakin. Hieman myö-
hemmin tuore vaimo sai kirjeen, jossa ilmoitettiin, että hänen mie-
hensä oli kadonnut, eikä kohtalosta ollut tietoa. Vasta myöhemmin 
selvisi, että hän oli joutunut neuvostoliittolaisten sotavangiksi.

Anja Kärsämän isä joutui sotavan-
giksi ja myös Anja joutui kärsimään 
tästä. Tässä kuvassa hän on 17-vuo-
tias. Kohta kuvan ottamisen jälkeen 
isä raivostuessaan aiheutti hänelle 
aivovamman. Isän sanat ja teot ai-
heuttavat vieläkin painajaisia, mutta 
Anja on antanut isälleen anteeksi.



Tampereen sotaveteraani 4/2016

13

voinut moneen kuukauteen mennä 
töihin, koska minua huimasi ja päätä 
särki.

Kun Anja oli 18-vuotias, hän 
muutti isälleen kertomatta pois ko-
toa.

Myöhemmin Tampereella hän 
pääsi kunnollisiin tutkimuksiin ja 
silloin todettiin, että hän oli saa-
nut aivoverenvuodon ja pysyvän 
aivovamman. Niskasta oli katken-
nut kaksi okahaaraketta, jotka olivat 
koteloituneet.

Niskanikamat on nyt kiinnitetty 
titaaninauloilla, mutta Anja kärsii 
yhä hermosärystä ja väsyy herkästi. 
Työkyvyttömyyseläkkeelle hän pääsi 
49-vuotiaana.

Aika parantaa haavoja

Tuomas-isän mieli tasaantui ajan 
kuluessa. Hän erosi Anjan äidistä 
ja löysi uuden puolison. Sen myötä 
hän tuli myös uskoon.

Anja puhuu sitä, miten huonosti 
sodasta palaavista miehistä huoleh-
dittiin.

- Isä olisi ensin pitänyt laittaa hoi-
toon ja vasta sitten kotiuttaa. Sota 
jätti arvet vielä toiseen ja kolman-
teenkin sukupolveen. Isän kauhu-
tarinat ja väkivalta eivät vieläkään 
ole täysin jättäneet minua rauhaan.

Anja kauhistelee sitäkin, miten 
nuorena miehet silloin joutuivat 
sotaan.

- Omat pojanpoikani ovat nuoria 
aikuisia ja menisin varmasti sekaisin, 
jos heidät nyt lähetettäisiin sotaan.

Anja kävi aikuisena pari kertaa 
isäänsä tapaamassa ja silloin isä käyt-
täytyi kohteliaasti. Anja sanoo, ettei 
ole katkera isälleen, vaikka onkin 
pahoillaan kaikesta tapahtuneesta. 
Hän on antanut isälleen anteeksi.

Anja on myös pitänyt huolen siitä, 
että väkivallan kierre ei ole jatkunut. 
Hänestä kasvoi kaiken väkivallan 
vastustaja.

Suomalaiset sotavangit matkalla neuvostojoukkojen asemiin kesä-
kuussa 1944. (Kuvaaja G. Tshertov / S. Sutshatov)

Suomalaisia sotavankeja Neuvostoliiton virallisen 
tilaston mukaan oli 2 377. Kotimaahan palautettiin 
1 969 henkeä. Sotavankeudessa kuoli 403 ja viisi 
sotilasta sai tuomion ”suorittamiensa rikosten takia”, 
mutta 1944-1945 heidät vapautettiin ja palautettiin 
kotimaahansa.
 
Timo Malmi kertoo kirjassaan ”Suomalaiset sota-
vangit Neuvostoliitossa 1941-1945”, että suoma-
laisia joutui vangeiksi 3 402, leirillä kuoli 1 388 
ja kotiutettuja oli 1 938. Lukujen eron virallisiin 
lukuihin selittää se, että neuvostoliittolaisissa tilas-
toissa otetaan huomioon vain ne sotavangit, jotka 
selvisivät leirille saakka.
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Laukon kartanon alueella on asuttu 
yli tuhatviisisataa vuotta. Muinaiseen 
Laukon ja Vesilahden vehreille ran-
noille asukkaita toi Kokemäenjoen 
vesistön kautta merelle kulkenut 
vesireitti.

Muinaisen Laukon suuruudesta 
muistuttavat kartanon pihapiirin vä-
littömässä läheisyydessä sijaitsevat 
lukuisat hautakalmistot. Suuriin su-
kuhautoihin lasketut komeat korut, 
keihäät, miekat, kirveet, puukot, 
viikatteet ja punnukset todistavat 
puolestaan vilkkaasta ja vauraasta 
elämästä.

Historian hämärissä kulkee myös 
Laukon kartanon ensimmäinen ta-
runhohtoinen omistaja Matti Kurki. 
Tarinan mukaan pirkkalaispäällikkö 
Matti voitti kartanon edustalla sijait-
sevalla saarella käydyssä taistelussa 
voittamattomana pidetyn venäläis-
päällikön Pohdon. Palkkioksi uro-

Yhdistyksemme väki kävi tutus-
tumassa Vesilahdella sijaitse-
vaan Laukon kartanoon. Kohde 
oli ilmeisen kiinnostava, sillä 
mukaan olisi tullut enemmänkin 
porukkaa kuin mitä voitiin ottaa. 
Ohessa lyhyt kertomus alueen 
historiasta.

työstään Matti Kurki sai kuninkaalta 
Laukon kartanon.

Keskiaikaisista Laukon herroista 
maineikkain on Klaus Kurki, Elinan 
surma -balladin traaginen sankari. 
Tosielämässä Klausin pojasta Ar-
vid Kurjesta tuli Suomen katolisen 
ajan viimeinen piispa. Valtansa ja 
vaurautensa vertauskuvaksi Kurjet 
rakennuttivat 1400–1500-lukujen 

vaihteessa Laukkoon kivisen kar-
tanolinnan.

Suurimmillaan Laukko oli 
1600-luvun alkupuolella. Silloin 
kartanossa isännöi Suomen mahtavin 
mies, valtaneuvos Jöns Kurki. Isänsä 
jalanjäljissä kulkeneen Gabriel Kur-
jen Laukossa elettiin eurooppalaista 
barokkielämää kokkeineen ja hovi-
mestareineen.

Syyspäivä historiallisessa kartanossaSyyspäivä historiallisessa kartanossa

Kartanon ulko-oven edessä 
olevat Laukon hirvi -patsaat 
ovat Jussi Mäntysen käsialaa 
ja ne pystytettiin kartanon 
eteen 1934. Samana vuonna 
kartanoon tuotiin ensimmäi-
set valkohäntäpeurat.

Johanna Vuori
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Elias Lönnrotin Laukko

Laukko oli 1800-luvun alkupuolella 
Suomen suuriruhtinaskunnan vireim-
piä kulttuurikartanoita. Kartanon 
uusien omistajien, Törngrenien, mu-
kana Laukkoon saapui myös nuori 
ylioppilas Elias Lönnrot, joka toimi 
perheen kotiopettajana.

Elias Lönnrotille Laukko oli 
nuoruuden aurinkoisten kesien ko-
ti. Talon rouvan innoittamana Eli-
as keräsi lähikylistä talteen jylhän 
Elinan surma balladin, jonka hän 
julkaisi Kantelettaressa. Gustaf von 
Numersin käsialaa oleva Elinan sur-
ma näytelmä on toistasataa vuotta 
nauttinut suurta suosiota suomalai-
silla näyttämöillä.

Lönnrotille Laukon kartanosta tuli 
vuosien varrella rakas kotisatama, 
jossa nuori lääkäri saattoi keskittyä 
rauhassa kirjallisiin töihinsä. Näin 
Laukosta tuli kartano Kalevalan ta-
kana. Lönnrot päiväsi huhtikuussa 
1849 Laukossa Kalevalan, jonka hän 
omisti äidilliselle suojelijalleen Eva 
Törngrenille.

Synkimmän varjon kartanon histo-
riaan ovat jättäneet 1900-luvun alun 
torpparihäädöt. Laukon omistajalla 
paroni Standertskjöld-Nordenstamil-
la oli tuolloin toistasataa torppaa. 
Päivätöihin liittyviä epäkohtia kor-
jatakseen torpparit ryhtyivät vuon-
na 1906 lakkoon. Laukon paroni 
kieltäytyi taipumasta alustalaistensa 
vaatimuksiin. Oikeuden päätöksellä 
Laukosta häädettiin kymmeniä per-
heitä kylmään talviyöhön.

Ensimmäisten eduskuntavaalien 
kynnyksellä Laukon lakot ja hää-
döt saivat runsaasti valtakunnallista 
huomiota. Paikallisella tasolla katke-
ruus purkautui sisällissodan aikana, 
jolloin punaiset polttivat Laukon 
pahamaineisen paronin kodin ja ta-
louspihan maan tasalle.

Haarla-suvun Laukko

Nykyisin moni tuntee Laukon koti-
kartanonsa nimeä kantavista valko-
häntäpeuroista. Kaikki sai alkunsa 
1930-luvulla Minnesotassa, josta 
amerikansuomalaiset lähettivät 
pienen lauman valkohäntäpeuroja 
vanhaan kotimaahansa ja Laukon 
kartanoon. Kartanon tarhasta peurat 
kotiutuvat Vesilahden metsiin ja lo-

pulta kaikkialle eteläiseen Suomeen.
Valkohäntäpeurojen kotiuttaminen 

Suomeen oli sydämenasia Laukon 
vuosina 1929–1968 omistaneelle 
Haarla-suvulle. Peurat tuotti Lauk-
koon vuonna 1934 Rafael Haarla 
– tamperelainen paperitehtailija, 
oikeistopoliitikko ja suomalaisuus-
mies. Kauppamatkustajasta suur-
liikemieheksi tiensä raivanneelle 
Haarlalle Laukko oli suuri suoma-
lainen kartano, jolle Haarla halusi 
rakennuttaa arvoisensa pihapiirin, 
pystyttää muistomerkit, maalauttaa 
muotokuvat ja kirjoituttaa historiikit.

Näin syntyi Laukon valkoinen 
kartanokylä sellaisena kuin me 
sen nykyisin tunnemme. Laukon 
puistoon Haarla tilasi komeita suo-
malaiskansallisia veistoksia. Jussi 
Mäntysen Laukon hirvet pystytettiin 
päärakennuksen edustalle samana 
vuonna, 1934, kun ensimmäiset 
Laukon peurat saapuivat kotikar-
tanoonsa.

Juhani ja Leena Lagerstam ostivat 
Laukon vuonna 1968 Haarlan peri-
kunnalta. Kartanossa koitti jälleen 
kerran uutta luovan kartanotalou-
den aikakausi. Laukon historia on 
nähnyt monia rohkeita visionääre-

jä. Myöskään Juhani Lagerstamille 
(1940–2006) mikään unelma ei ollut 
liian suuri toteutettavaksi.

Juhani keskittyi ensin uudenai-
kaistamaan karjataloutta ja edistä-
mään suomalaista ratsastusurheilua. 
1980-luvun alussa hän ryhtyi van-
himman poikansa Erkki Lagerstamin 
kanssa rakentamaan Laukkoon kan-
sainvälisen tason ravihevossiittolaa, 
jossa kasvatettaisiin kotikartanonsa 
nimeä kantavia huippuhevosia.

Loppu on suomalaisen raviurhei-
lun historiaa. Lähes kolmen vuo-
sikymmenen ajan Laukko hevoset 
niittivät mainetta kotimaisilla ja kan-
sainvälisillä kilpakentillä. Kartanon 
kasvateista tunnetuin on Euroopan 
mestari Houston Laukko.

Laukon kartanossa siirryttiin he-
vostaloudesta kulttuurimatkailuun, 
kun kartanon omistus siirtyi vuon-
na 2013 Liisa Lagerstamille ja hä-
nen miehelleen Jouni Minkkiselle. 
Viimeisten kolmen vuoden aikana 
Laukkoon on syntynyt uuden vuosi-
tuhannen kulttuurikartano sekä yhtei-
söllinen ja ekologinen kartanokylä.

Lähde: 
www.laukonkartano.fi

Kartanon emäntä Liisa Lagerstam piti mielenkiintoisen esitelmän karta-
non historiasta. Monille tuli uutena tietona esimerkiksi Laukon kartanon 
ja Laukon torin yhteys. Tampereella sijaitseva Laukon tori on saanut 
nimensä siitä kun sinne aikoinaan tuotiin kartanon tuotteita myyntiin. 
Esitelmän jälkeen tehtiin kierros kartanon saleissa, joissa ihasteltiin 
suuria tauluja ja kuvakudoksia.
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Merkkipäiviä -palstalla julkaisemme yhdistyksemme jä-
senten syntymäpäiviä.

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

Merkkipäiviä
* = ei vastaanottoa, matkalla tai juhlii perhepiirissä.102 vuotta

12.03. Sigurd Anderssen
 
101 vuotta
24.02. Veikko Hepokorpi

100 vuotta
19.01. Olavi Kouvo

99 vuotta
05.02. Esko Lumirae
10.03. Veikko Valorinta

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

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

96 vuotta
24.01. Kalervo Nieminen
30.01. Veikko Lotvonen
31.01. Vieno Kirjavainen
20.02. Ainikki Sarasmo
09.03. Pentti Kokko

95 vuotta
17.12. Lydia Koli
25.12. Väinö Suontausta
29.12. Kauko Pakkanen
22.01. Aune Sorvanne
05.02. Anja Ahovuo
13.02. Martti Kurjenlahti
20.02. Helinä Nevalainen
25.02. Maire Eskola
15.03. Erkki Piililä

94 vuotta
21.12. Valto Mäkelä
05.01. Klaudia Saurio
12.01. Maikki Kaukinen
14.01. Laila Komu
17.01. Allan Kuusisto
17.01. Eino Ahokas
23.01. Juho Kapanen
27.01. Paul Sanerma
07.02. Sulo Salomäki
14.02. Kerttu Virkkula
23.02. Yrjö Hanhinen
26.02. Esko Viitanen
27.02. Gunnar Kunnas
03.03. Martti Eskola

93 vuotta
17.12. Lauri Mattila
17.12. Anna-Liisa Antila
23.12. Kaarin Heikkilä
24.12. Viljo Kallio
28.12. Esko Juva
10.01. Aimo Reinikainen
10.01. Sylvi Frondelius
14.01. Aarne Satama
20.01. Jouko Koski
25.01. Paavo Harinen
03.02. Anja Ohlson
07.02. Pentti Lindström *
08.02. Reino Nurmio
09.02. Veikko Hatanpää
17.02. Kauko Kirvesniemi
18.02. Arvo Stenman
23.02. Matti Eerola
24.02. Kaino Matilainen
24.02. Arvo Innola
07.03. Väinö Keskinen
11.03. Erkki Nissilä
11.03. Irja Himanen
15.03. Paavo Laine

92 vuotta
21.12. Leo Risto Kiiskilä
22.12. Anja Aalto
24.12. Esko Lautala
26.12. Helvi Kaunonen
01.01. Arvo Heininen
05.01. Pentti Korpi
05.01. Olavi Helsky
10.01. Risto Kiiskilä
10.01. Anna-Liisa Koskinen
10.01. Aida Yli-Orvola
15.01. Veikko Kangasmaa
24.01. Tauno Laitinen
25.01. Paavo Sihvonen
26.01. Pauli Piipponen
28.01. Pentti Rautanen
30.01. Aune Maaranen
10.02. Eero Ahola
15.02. Kaarina Savilahti
18.02. Heikki Jauhiainen
28.02. Helmi Vesterinen
15.03. Laina Toivanen

91 vuotta
17.12. Lahja Vänttinen
19.12. Hellin Koskinen
20.12. Maire Kivinen
21.12. Anni Kajander
24.12. Lauri Inkinen
28.12. Kalevi Sinisalo
03.01. Urho Leinonen
08.01. Eino Ekman
09.01. Åke Sareneva
14.01. Veikko Tuiskunen
23.01. Aarno Karusto
26.01. Pirkko Koski
30.01. Mikko Kalliomäki
31.01. Martti Hussi
01.02. Kirsti Keski-Pukkila
08.02. Olavi Rajala
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09.02. Laina Vallius
14.02. Bertta Teikari
16.02. Lauri Taponen
22.02. Aili Wallenius
26.02. Matti Tamminen
27.02. Erkki Tuulos *
03.03. Alli Wigelius
08.03. Kerttu Tervanen
12.03. Maija Rantala
13.03. Kerttu Sundqvist

90 vuotta
19.12. Anja Härkönen
19.12. Aino Sareneva *
23.12. Pauli Heino
02.01. Sulo Kulmala
11.01. Terttu Waismaa
15.01. Maria Eriksson
22.01. Ester Hatanpää *
28.01. Aili Laatta-Kemppainen
31.01. Paavo Pulkkinen
01.02. Terttu Virtanen
07.02. Sakari Repo
11.02. Raija-Liisa Tuominen
13.02. Pirkko Santanen
17.02. Pentti Isotalo
28.02. Ulla Jokela

85 vuotta
19.12. Raili Siurola
31.12. Orvokki Halttunen
03.01. Raili Lehtinen
17.01. Ulla Siltanen
13.02. Anita Vuorenmaa
15.02. Anja Peltomäki
29.02. Sinikka Raukonen
13.03. Olavi Kauranen

80 vuotta
25.12. Pentti Niemistö
06.01. Pekka Liinakoski
10.01. Olli Lehtimäki
16.01. Markku Rauhalahti
05.02. Anelma Sintonen
15.02. Eeva Vasama

75 vuotta
25.12. Pentti Niemistö
07.03. Marja-Leena Lintula

70 vuotta
21.12. Eero Valento
09.01. Marketta Yli-Mäenpää
26.02. Esko Pihl

60 vuotta
26.01. Ritva-Liisa Reunanen

LAUKON 
JOULU 
1.12.–22.12.

Lumoava kartanojoulu  
päärakennuksella,  
puodissa ja kahvilassa, 
avoinna joka päivä 14–20.  
Lisäksi herkulliset pikku- 
jouluillalliset ja joululounaat.

 www.laukonkartano.fi

Yksinäisten joulujuhla Koukun Helmessä 
joulupäivänä 25.12.2016  klo 11.00-13.00
Joulujuhla on tarkoitettu yksinäisille vanhuksille. Saattajan voi 
ottaa mukaan mikäli sellaista tarvitsee. Myös paikan päällä avus-
tetaan päällysvaatteiden kanssa sekä ruokailussa tarvittaessa.

Ilmoittautumiset järjestösihteeri Hanna-Elina Ronkaiselle vii-
meistään keskiviikkona 30.11. 

Jokainen lähtijä haetaan kotiovelta ja paluu kotiin tapahtuu sa-
malla autolla heti juhlan jälkeen.
(Viime hetken peruutukset ilmoitetaan suoraan autonkuljettajalle.)

Itsenäisyyspäivän 
juhlallisuudet 2016

 - Seppeleenlasku Kalevankankaan 
     sankarihaudalla klo 12.00
 - Ohimarssi Kalevan Puistotiellä Kalevan 
    lukion kahdalla klo 12.45
 - Jumalanpalvelus Kalevan kirkossa 
    klo 13.00

Seppeleenlaskut järjestetään myös Aitolahden, Lammin-
pään, Messukylän ja Teiskon hautausmailla sekä Vapau-
denpatsaalla Hämeenpuistossa.
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Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry

toivottaa kaikille
HYVÄÄ JOULUA!

Kultaiset vuodet
Parhainta elämässä
on vuodet kultaiset.
Pois tieltä väistymässä
arkiset askareet.
 Jäi taakse kiire loputon
 nyt ystävien aika on.
Parhainta elämässä
on vuodet kultaiset.

Niin monet hyvät hetket
yhdessä olla saa.
Luo ystävien retket
riemuiten taivaltaa.
 Tuo elämään se aarteitaan
 saa arjestakin sunnuntain.
Niin monet hyvät hetket
kultaisten vuosien.

Ei meitä surut paina
ei huolet huomisen.
On vieraanamme aina
ilomme yhteinen.
 Jos etsinetkin ystävää
 et seurassamme yksin jää.
Ei meitä surut paina
on vuodet kultaiset.

Kun iltarusko viimein
tietämme purppuroi.
On muisto ystävien
armahin aamunkoi.
 Vuosista Herraa kiittää saa
 Hän elonillan kirkastaa.
Ja siunaa rakkaudellaan
vuotemme kultaiset.

Anu Iivanainen

Joulukirkko
Tammenlehväkeskuksen 

ravintokeskuksessa 
torstaina 15.12.2016 

klo 18.00

OHJELMA 
Alkusoitto Olli Salonen, trumpetti 
Enkeli taivaan, Solenne -kuoro, yleisö 
Yhdistyksen tervehdys, Aimo Reinikainen 
Kuorolaulua, Solenne-kuoro 
Papin puheenvuoro, pastori Harri Luoma 
Kuorolaulua, Solenne-kuoro 
Maa on niin kaunis, kuoro ja yleisö

 Tilaisuuden jälkeen tarjotaan kirkkokahvit 
ravintokeskuksessa
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Isänmaan ilta
Aleksanterin kirkossa
pe 2.12.2016 klo 18.00

Isänmaan illan järjestää Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry
Kolehdin tuotto käytetään tamperelaisille sotaveteraaneille

jaettaviin rahallisiin avustuksiin.

VAPAA PÄÄSY
Tumma puku, veteraaneilla kunniamerkit

Mukana:  Urkuri Vilho Salomaa
 Ilmavoimien soittokunta
 Tampereen lapsi- ja nuorisokuoro
 Solisti Pauliina Pirttinen
 Rovasti Juhani Husa
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Joulukuu
Isänmaan ilta Aleksanterin kirkossa pe 2.12. Ilmavoimien soittokunta, Tampereen Lapsi- ja 
Nuorisokuoro sekä Pauliina Pirttinen. Vapaa pääsy.
Jäsenten joulukahvitus toimistossa ma 5.12. ja ke 7.12. Kaikille kävijöille tarjolla jouluiset 
kahvit.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 6.12.
Puurojuhla ma 12.12. Sokos Hotel Ilveksessä. Hinta 5 €, ilmoittautumiset ja maksut 
viimeistään 7.12. toimistoon. Ei puhelinilmoittautumisia.
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 13.12. klo 13.00. Nautitaan jouluisesta
tarjoilusta ja lauletaan Matti Sammaleen johdolla. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Joulukirkko Tammenlehväkeskuksessa 15.12. klo 18.00.

Toimisto on suljettu 22.-23.12. Joulun ja uuden vuoden välillä normaalisti avoinna.

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

1.1.2017 alkaen toimisto on maanantaisin ja torstaisin suljettu.

Tammikuu 2017
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 10.1. klo 13.00. Vieraana Ukinkontti ja esillä 
ikäihmisille tarkoitettua virikemateriaalia ja pelejä. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 31.1. klo 10-13. Tervetuloa 
tapaamaan tuttuja ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Helmikuu 2017
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 7.2. klo 13.00. Vieraana Mirja Saari. Kaikki 
yhdistyksen naiset tervetuloa!
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 28.2. klo 10-13. Tervetuloa 
tapaamaan tuttuja ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Talvikauden tapahtumia
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Luvassa jälleen mukavaa yhdessäoloa!
kaikille yhdistyksen jäsenille

Sokos hotelli Ilveksessä 
(Ballroom-sali)

Hatanpään valtatie 1
maanantaina 12.12. klo 13.30

Osallistumismaksu 5 €

Esiintymässä mm. Mieskuoro Laulajat
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 

7.12. toimistoon. 
(Ei puhelinilmoittautumisia)

PuurojuhlaPuurojuhla
Yhdistyksemme oma

Tuli talvi, ei tahottu
Eläisi kesällä kenki,
hein’ajalla heikompiki,
vaan on pakko pakkasella,
suru suurella lumella.
Kelpasin minäi kesällä,
pä’in päivänpaistehella.
Tuli talvi, ei tahottu,
syänkuill’ ei syötettynä.
Jou’uin, kurja, kulkemahan,
nälän kanssa nääntymähän,
pakkasessa parkumahan
vilussa värisemähän.
Annapas, kesä tulevi,
lähenevi lämmin aika,
taas minua tarvitahan
rukihin rutistuessa,
kesäheinän heiluessa,
kaurojen karistuessa.

Kanteletar

Tervetuloa yhdistyksen 
tarjoamalle 

joulukahville!

Kahvia ja jouluisia herkkuja 
tarjoillaan kaikille yhdistyk-
sen jäsenille toimistolla maa-
nantaina ja keskiviikkona 5. 
ja 7. joulukuuta kello 10-13. 

Jaossa myös Saarioisten tar-
joamia luumu-vaniljakiisseli 
annoksia.
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Palkintoristikko
Tuo viereisen sivun ristikko täytettynä toimistolle tai lähetä postissa niin, että se on pe-
rillä toimistossa viimeistään 31.1.2017. Kaikkien ristikon oikein ratkaisseiden kesken ar-
votaan kolme Sotiemme veteraanit -pinssiä. (Arvo 25 €/kpl)
Ristikon oikea vastaus sekä palkintojen saajat julkaistaan seuraavassa lehdessä.

Huumoria
Potilas soittaa lääkärille ja tiedustelee koetuloksia. 
Tohtori vastaa:
- En löydä mitään varsinaista syytä huonoon kun-
toonne. Saattaa johtua liiallisesta alkoholinkäytöstä.
Potilas on hetken hiljaa toisessa päässä. Sanoo sitten 
vaisusti:
- Sattuuhan sitä. Minä soitan uudelleen, kun tohtori 
on selvä.

 - - -
Savossa oli piispantarkastus. Piispa kysyi muun ohella, 
miten on viime aikoina ollut sukupuolisiveellisyyden 
laita.
Joltisenkin hiljaisuuden jälkeen vastasi muuan van-
hahko mies:
- No onha se vanahemmiten ruvenna helepottammaa.

Toimiston aukioloajat 
muuttuvat 1.1.2017 

alkaen
Toimisto on avoinna tammikuun alusta
tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin

klo 10.00 - 13.00. 
(Maanantaisin ja torstaisin suljettu.)

Jäseneduista ja tapahtumista löydät tietoa 
internetsivuilta: 

www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi

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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Palkintoristikko

Ratkaisijan nimi ja osoite:
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TOIMINTAA TALVIKAUDELLA 2016-2017

Maanantaisin
klo 09.20-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Pyynikin uimahallissa

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

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 

Hervannan boccia päättyi

Hervannan boccia on jouduttu lopettamaan osallistujien vähyyden vuoksi.
Boccian toivat Hervantaan vuonna 1990 Hervannan toimintojen vetäjien ”voimakaksikko” Otto Mäkinen 

ja Irja Heinonen. He jatkoivat vetovastuussa aina vuoden 2010 loppuun asti – viimeiset vuoden Oton voimin.
Vuonna 2011 johdossa aloitti Tytti Kaariniemi, jonka kausi päättyi kesällä 2013 paikkakunnalta pois 

muuton vuoksi.
Syksystä 2013 vetovastuun on ottanut Eeva Peltonen, joka nyt tänä syksynä 2016 on raskain mielin joutunut 

toteamaan toiminnan hiipumisen. Tämä Hervannan boccian hiipuminen on esimerkki siitä, kuinka nopeasti 
asiat voivat edetä. Toiminnan alussa osallistujia saattoi olla 3-4 kentällistä. (Yksi kentällinen tarkoittaa 
kuutta pelaajaa.)

Vielä vuoden 2015 kevätpuolella saatiin kokoon kaksi kentällistä, mutta syksyn 2016 alkaessa ”kehiin” 
ilmestyi vain kolme henkilöä. Näin päättyi lähes 26 vuotta jatkunut boccian peluu Hervannassa.

Yhdistyksemme boccia jatkuu kuitenkin Kalevan kaupunginosassa Liisanpuiston koulussa keskiviikkoisin 
klo 15.30-17. Tervetuloa mukaan pelaamaan!

Esko Loponen
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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 laitos- ja 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
* * *

Eloisan palvelun perheyritys Koti Puhtaaksi 040 963 3866
* * *

KOTIPALVELUJA
Eloisan palvelun perheyritys Koti Puhtaaksi 040 963 3866

* * *
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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