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Veteraanit kertovat
Kulunut vuosi on ollut hienoa aikaa yhdistyksessämme nimenomaan siksi, 
että sukupolvien kohtaamista on tapahtunut konkreettisesti monella tapaa. 
Se on sitä tärkeää toimintaa, millä veteraanien muisto säilyy seuraaville 
ja sitä seuraaville polville.
Tämän päivän teini-ikäinen ei välttämättä kohtaa missään sodan ko-

kenutta henkilöä. Omat isovanhemmatkin ovat voineet syntyä sotien 
jälkeen. Vaikka päätehtävämme tietysti on pitää veteraaneista ja heidän 
läheisistään huolta, toinen tehtävämme on välittää veteraanien perintöä 
nuorille sukupolville. Tässä tehtävässä olemme tänä vuonna onnistuneet 
kai paremmin kuin koskaan.
Jo viime talvena kutsuimme koulujen rehtoreita koolle ja kerroimme heille 

mahdollisuudesta kutsua veteraaneja kouluille vierailemaan. Kutsuja on 
tullutkin ja vierailuja on tehty ja sovittu.
Kesällä meillä oli kolme innokasta lukiolaista tutustumassa tähän ”vete-

raanien maailmaan”. Heidän kirjoittamiaan haastatteluja saamme lukea 
tästä lehdestä. 
Nyt viimeisenä oli Tuntematon sotilas -tuotantoyhtiön projekti sukupolvien 

kohtaamisesta. Siinä nuoret ja veteraanit katsoivat elokuvan yhdessä ja 
kokoontuivat seuraavana päivänä keskustelemaan. Nämä nuoret olivat niin 
kiinnostuneita veteraanien kertomuksista, että sitä oli liikuttavaa katsoa. 
Heistä välittyi aito mieleenkiinto ja myös kunnioitus veteraaneja kohtaan. 
Ja veteraanit saivat samalla kutsun tulla heidän kouluunsa vieraaksi ja 
lounaalle. Tämä kutsu otettiin innokkaasti vastaan.
Eikä pidä unohtaa asevelvollisten kutsuntoja. Tänäkin vuonna kaikissa 

Tampereella pidettävissä kutsuinnoissa on mukana sotaveteraani, joka tuo 
tilaisuuteen kutsutuille nuorille arvokkaan tervehdyksen.
Kuunnellaan siis mitä kerrottavaa veteraaneilla on, niin kauan kuin siihen 

on mahdollisuus.

Toivotan Suomelle hyvää itsenäisyyspäivää ja samalla kiitän sitä sukupol-
vea, jonka ansiosta voimme itsenäisyyspäivää juhlia.

Toivotan myös kaikille lukijoillemme hyvää itsenäisyyspäivää, rauhallista 
ja lämmintä joulua sekä onnea seuraavalle vuodelle.
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JÄSENEDUT 2017
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. VERIKOE: PSA, PIENI VERENKUVA TAI KILPIRAUHASTUTKIMUS
Yksi verinäyte toimintavuoden aikana. Henkilö voi valita minkä kokeen haluaa otattaa. Näihin ei tarvita 
lääkärin lähtettä. Laboratoriotutkimusta varten on aina ensin haettava maksusitoumus yhdistyksen 
toimistosta.

3. HARKINNANVARAINEN AVUSTUS
Harkinnanvaraista avustusta voi saada lääke-, lääkäri-, sairaala-, silmälasi- tai hammashoitokuluihin. Anomus 
täytetään toimistolla. Anomukseen tarvitaan alkuperäiset kuitit sekä tulotiedot. (Esim. tiliote)

4. KERTA-AVUSTUS PIENITULOISILLE
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 vuoden aikana.

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

1. RAHA-AVUSTUS 100 €
Sotaveteraanin puoliso saa käyttää jäsenetuna valintansa mukaan yhteensä 100 € 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.

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

1. RAHA-AVUSTUS 200 €
Sotaveteraanin leski saa käyttää jäsenetuna valintansa mukaan yhteensä 200 € 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.

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. 
Hakemuksen liitteenä on oltava tuloselvitys, joko Kelan todistus ylimääräisestä rintamalisästä tai verotodistus. 
Hakulomakkeita on saatavissa Tampereen yhdistyksen toimistosta. 
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Muutama vuosi sitten, kun olin vielä virassani, löysin 
työhuoneeni kaapista vanhoja papereita, asiakirjoja, 
jo hauraita ja kellastuneita. Niiden joukossa oli yksi 
kirjoitus, joka tänään on mielessäni. Se oli joulukuulta 
1939. Talvisotaa oli käyty runsaat pari viikkoa. Miehet 
ja naiset rintamalla, kotiväki, perheet kotosalla, olivat 
valmistautumassa jouluun. Siihen yleiseen pelkoon ja 
huoleen ”miten meidän ja kansamme käy” toi joulun, 
kotien juhlan läheisyys lisää ikävää. Miten kotiväki 
jaksaa, millainen joulu siellä on? Entä joulu rintamalla. 
Kuka sieltä palaa kotiin, vieläkö pääsemme yhteen?

Löytämäni kirjoitus oli silloisen arkkipiispa Erkki Kai-
lan joulutervehdys, joka lähetettiin niin rintamalle kuin 
koteihinkin. Hän kehotti muistamaan, miten Kaikkivaltias 
on ennenkin hoitanut ja varjellut kansaamme ja niitä, 
jotka panevat turvansa häneen. Tervehdyksensä hän päätti 
viitaten Raamatun sanaan: ”Katsokaa, mitä on ollut, 
ajatelkaa niitä, jotka ovat olleet ennen teitä. Muistakaa, 
miten Jumala on teitä ja kansaa suojellut.”

Seuraavan maaliskuun 13. päivänä tunnelmat olivat 
toisenlaiset. Mielet täytti pettymys ja suru, niin moni oli 
menettänyt kotinsa ja kotiseutunsa tai omaisensa. Toi-
silla päällimmäinen tunne oli kuitenkin helpotus sodan 
päättymisestä. Selvisimme sentään, vaikka menetykset 
olivat raskaat. Varjelus oli kansallamme. Joku jaksoi 
katsoa menetystenkin keskellä tulevaisuuteen kuten se 
karjalaisemäntä joka sanoi: ”Koti mänj, mutt` uskonto 
ja isänmaa jäi”.

Kun tänään vietämme muistopäivää ja juhlaa, on mei-
dän aiheenamme kiitollisuus. Kiitollisuus Kaikkivaltiasta 
kohtaan, joka oli varjellut maatamme. Kiitollisuus myös 
edeltäville sukupolville, vastuunsa kantaneille, velvolli-
suutensa täyttäneille ja parempaan huomiseen uskoneille, 
joiden ponnistelujen varaan nykyinen vapautemme ja 
vaurautemme on rakennettu. Luvultaan jo vähentynyt 
veteraanisukupolvi keskellämme, kunniakansalaiset, 
miehet ja naiset, muistuttavat, kuinka paljon tämän 
päivän hyvinvoinnin edestä on annettu ja maksettu. 
Sen kiitollisuuden osoituksena on tänään jo laskettu 
seppeleet Kalevankankaan sankariristille.

On tärkeätä, että meillä on tilaisuuksia yhdessä osoittaa 
kiitollisuuttamme, sillä kiitollisuus on sekä kansakuntaa 
sekä omia ihmissuhteitamme elvyttävä ja eheyttävä 
voima.

Ihmisten keskinäisissä suhteissa Kiitollisuus on hie-
nointa pääomaa. Kiitollisuutta osoittamalla tunnustamme 
toisen ihmisen olemassaolon merkityksen ja arvon. 

Kiitollisuuden asenne tuo mukanaan tajun elämän yhtei-
söllisestä perusluonteesta. Kiitollinen ihminen tunnustaa: 
en minä, eivät minun voimani, ymmärrykseni, yritteliäi-
syyteni, vaan toisten ihmisten tuki ja apu, toisten väsy-
mättömät kädet ja rukoukset, ne kaikki ovat tarjonneet 
ratkaisevia rakennuspuita elämääni. Kiitollinen kansa 
tunnustaa, että ne jotka ovat ennen taistelleet, rakenta-
neet, uhranneet, uurastaneet, kasvattaneet ja kouluttaneet 
meidät, ovat luoneet sen hyvän yhteiskunnan, jota me 
osaltamme saamme olla kehittämässä.

Kun näin tunnustamme, olemme oikeastaan tehneet 
niin kuin Erkki Kaila talvisodan joulutervehdyksessään 
kehotti: Ajatelkaa niitä jotka ovat olleet ennen teitä. 
Minkä varassa he, talvisodan ja muutkin entiset suku-
polvet ovat kestäneet ja jaksaneet.

Meidän kansakuntamme vahvuuksina ovat vaikeam-
pina aikoina olleet itsenäisyys ja yhteishenki sekä suora 
henkinen selkäranka. Sen muodostivat usko ja luottamus 
Jumalaan, pyhän kunnioitus ja vastuu toinen toisistam-
me, toista ei jätetä. 

Kun ajattelemme satavuotiasta itsenäisyytemme aikaa, 
ei kansa kyllä aina ole näyttänyt yhtenäiseltä. Tämän 
tuomiokirkon seinätkin ovat läheltä nähneet kuinka jo 
ensimmäisenä vuonna veli oli valmis nostamaan kätensä 
ja aseensakin veljeä vastaan, naapuri naapuriaan kohti. 
Katkerat muistot jäivät elämään vuosikymmeniksi.

Heikkoudesta ja hajanaisuudesta kasvoi kuitenkin 
yhteishenki. Opittiin elämään yhdessä ja kokemaan, 
että onnemme ja onnettomuutemme ovat yhteisiä. Kun 
itsenäisyys ja vapaus oli uhattuna, nousi yhteishenki 
näkyviin. Enää ei käännytty veljeä vastaan vaan rinta 
rinnan asetuttiin puolustamaan yhteistä maata, koteja 

Jukka Paarma

Talvisodan päättymisen kirkkoilta
13.3.2017 Tampereen tuomiokirkko
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ja kalliina pidettyjä arvoja. Kirkot ja kirkkomaat olivat 
jo silloin yhteisen hiljentymisen ja suremisen paikkoja, 
joista haettiin turvaa ja lohdutusta menetysten keskellä. 
Tuskin usein muulloin on niin sydämen pohjasta ru-
koiltu Kaikkivaltiaan Jumalan suojelusta kodeillemme, 
kansallemme ja isänmaalle. Kansan johtajia ja rauhan-
neuvottelijoita saateltiin matkalleen rautatieasemilla 
ja muuallakin rukouksella ja virrellä: ”Jumala ompi 
linnamme ja vahva turva aivan, on miekkanne ja kil-
pemme ajalla vaaran vaivan.”

Tätä henkistä perintöä ovat monet sanoittaneet eri 
tavoilla, Vähän ennen kaatumistaan jatkosodan lopulla 
kirjoitti Väinö Havas rintamalla runonsa, jonka tunnemme 
yhä yksinlauluna ”Testamentti pojalleni”:

Perinnöksi poikani annan
tyhjät taskut ja isänmaan
kalasaunani välkkyvän rannan,
pyhän uskoni Jumalaan
Miten me olemme pitäneet perinnöstämme huolta? 

Maamme on vaurastunut tavalla, josta ei varmaan edes 
sodanjälkeinen rakentaja sukupolvi osannut uneksia. 
On monia menestystekijöitä, suomalainen osaaminen 
ja koulutuksen taso sekä ahkeruuden ja rehellisyyden 
arvostaminen antavat meille edelleen hyvän elintilan 
kansainvälistyvässä maailmassa. Taloudelliselle kehi-
tykselle on luotu puitteet. Globaalin maailman menoon 
olemme sopeutuneet.

Mutta kipukohtiakin löytyy. Kun selkärankamme 
on ollut kolmikossa usko ja luottamus Jumalaan, py-
hän kunnioittaminen ja vastuullisuus toisista, niin tä-
män hetken kipukohdat taitavat löytyä juuri noista 
entisajan vahvuuksista. Jos usko Jumalaan hylätään, 
tulee ihmisestä kaiken mitta. Vastuullisuudelta katoaa 
helposti pohja. Mikään ei silloin pysty kilpailemaan 
oman hyvinvoinnin, oman nautinnon ja taloudellisen 
menestyksen tavoittelemisen kanssa. Elämän kolhujen 
kohdatessa tai onnettomuuden iskiessä se turva, joka 
on luottamuksessa kaikkivaltiaaseen Jumalaan, vaihtuu 
helposti kyynisyydeksi tai epätoivoksi.

Yksilöllisyyden arvon korostaminen on johtanut 
koveneviin arvoihin, oman edun tavoittelun seuraus 
kun on usein myrkkyä yhteisvastuulle ja heikommista 
huolehtimiselle. Yksilön menestymisen ihanne syö elin-
tilaa yhteyttä rakentavalta kiitollisuudelta ja vihapuhe 

lähimmäistä kannustavalta ja kunnioittavalta ”veljeä 
ei jätetä”-asenteelta. Kaukana tästä on se perinteinen 
kristillinen usko, josta apostoli sanoo, että

Kaikkein tärkeintä on rakkautena vaikuttava usko 
(Gal.6:6)

Viime vuosina on tullut esiin myös mielenkiintoinen 
uusi näkökulma. Kun suomalainen yhteiskunta monikult-
turistuu ja siten moniuskontoistuu, on pyhän kunnioitus 
saanut uutta merkitystä. Ei ole kyse vain kristillisestä 
uskosta, vaan eri uskonnollisten katsomusten suvaitsemi-
sesta ja kunnioittamisesta. Tänne muuttaneiden ihmisten 
on vaikea sopeutua, jos he kohtaavat yhteiskunnan, 
jossa pidetään kaiken pyhänä pidetyn, myös ihmisten 
vakaumusten halveksimista tai jopa pilkkaamista yksilön 
vapauteen kuuluvana luonnollisena asiana.

Mutta pelkästään erilaisten epäkohtien luettelemisella 
ei viedä kehitystyö parempaan suuntaan. Tarvitaan hyviä 
elämän malleja. Tiedämme, että lapsi ja nuori kasvaa 
hyvään elämään paljon paremmin hyvien ja kannustavien 
esimerkkien kuin varoitusten ja kieltojen avulla.

Mistä löydämme ne ihmiset, joista voisi ottaa mallia? 
Mistä hyvän, vastuuntuntoisen elämän esimerkkejä? Kun 
ajassamme on leviämässä selvä niin sanottu julkkiskultti, 
niin tarvitsisimme nyt enemmän niitä julkkiksia, jotka 
ovat ansainneet tuon julkisuutensa hyvillä, arvokkailla, 
esimerkillisillä saavutuksillaan, lähimmäisistä huolta 
pitäviä, heidän hyväkseen pinnistelevia, itseltään jotain 
toiselle antavia. Heidän huomaamistaan tämän päivän 
suomalainen yhteiskunta tarvitsee. Kyllä arjen sanka-
reita löytyy tänäänkin, usein unohdettujakin, vaikkapa 
omaishoitajien, pieniä lapsia tai nuoria kasvattavien 
yksinhuoltajien nuorten parien tai vapaaehtoistyössä 
ahertavien kansalaisten joukosta. Heidän soisi tulevan 
myös julkisuudessa, esimerkiksi mediassa huomioiduksi 
nykyistä enemmän.

Arjen sankareita ovat ne ihmiset, jotka kiitollisuu-
dellaan levittävät hyvää mieltä ja toisten arvostami-
sen henkeä, jotka pienillä teoillaan ovat avuksi, jotka 
hiljaisesti rukoilevat toistenkin puolesta. He lisäävät 
yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä ja vahvistavat kansan 
moraalista selkärankaa. Heitä maamme tarvitsee. He 
ovat nyt kansakunnan perinnön kantajia.

Kaikkivaltias Jumala varjelkoon ja siunatkoon isän-
maatamme ja kansaamme.
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Toimistomme ympäristö muuttuu:
As Oy Pikku Aleksi on suunnitellut tontille lisärakentamista. Aleksanterinkadun puoleinen lii-
kesiipi puretaan ja tilalle rakennetaan 8 asuinkerrosta. Sisäänkäynneille haetaan uusia ratkaisuja 
Kyttälänkadun suunnasta. Myös yhdistyksemme toimitilat saattavat muuttua. Esteetön sisään-
käynti on tavoitteena. Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajat päättävät hankkeesta ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa. Pikku Aleksista tehdään nykyvaatimuksia vastaava arvokas keskikaupunki-
kiinteistö. Nykyiset osakkeenomistajat pidetään ajan tasalla hankkeen edetessä. Pikku Aleksin 
ja Jatke Oy:n tavoitteena on rakennustöiden aloittaminen v. 2018 jälkipuoliskolla.

Yhdistyksemme 1960-70 luvun 
toimen miehet ( mm Unto Syrjä, 
Veikka Suvanto, Heikki Kuistio ja 
Ilkka Seppälä) panivat toimeksi. 
Tampereen kaupunki vuokrasi v 
1964 rakennuspaikan Hämeensil-
lan pielestä. Tamperelainen aseve-
liakseli pyöri tehokkaasti ja van-
ha kioski purettiin. Johtohenkilöt 
eivät kaihtaneet henkilökohtaista 
riskiä ja komean ravintolaraken-
nuksen pystytti Veikko Matikaisen 
rakennusliike. (Katso Kirjasta Ase-
veljien Tampere sivu 61->). Tam-
pereen Sotaveteraanien Huolto- ja 
tukisäätiö, Tampereen Sotainvalidit 
ry ja Vanhainkoti Koivupirtin kan-
natusyhdistys ry saavat edelleen 
Tampereen kaupungin välityksin 
huomattavan vuotuisen tuen Kos-
kipuiston rahavirtojen peruna.

Kuvat kertovat

Seppo Penttinen teksti,  
kuvat Vapriikin Siiri-arkisto ja Pirkanmaan 
Osuuskauppa

Kaupunki vuokrasi rakennuksen Pirkanmaan Osuus-
kaupalle/Ristorante ROSSO ravintolatoiminnalle. 
Rakennus koki 2017 perusteellisen muodon muutoksen. 
Toimintamallia kehitettiin. Syksyllä uudelleen avattu 
PUISTO on edelleen ravintola, jossa voi piipahtaa 
huurteiselle.  Uutta on herkkukauppa heti katutasossa. 
Ruokaravintolassa palvelu pelaa ja annokset maittavat. 
Kokemusta on!
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Kuolema
Kun olin hyvin nuori,  
kun olin lähellä kukkivaa maata,  
aurinkoa ja humisevia puita,  
pelkäsin sinua, kuolema. 

Nyt seison niiden joukossa,  
jotka odottavat rannalla,  
jotka katsovat väsynein silmin  
pimeälle merelle,  
milloin laivasi tulet näkyvät. 

Me emme tiedä mitään julmempaa kuin elämä,  
siksi me odotamme vapahdusta sinulta,  
josta emme mitään tiedä.  
Kun annat merkin,  
astumme laivaasi hiljaisesti toivoen:  
hyvyys, uusi kauneus,  
ehkä vapautta, kirkkautta kenties? 

Katri Vala (1901-1944) J.V.

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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Nimi  Syntymäpäivä    Kuolinpäivä

Riveistä poistuneita

Sotaveteraanien omaiset

Pyydämme ystävällisesti, että ilmoitatte yhdistyksemme jäsenen kuolemasta toimistoomme.
Surukiitoksia ei valitettavasti ole mahdollista julkaista lehdessä rajallisen tilan vuoksi.

Ilmoittakaa myös mikäli toivotte veteraanin siunaustilaisuuteen sepeeleenlaskuseremoniaa.

Auvinen Toivo August 14.10.1922 16.09.2017
Eskola Martti Rafael 03.03.1923 16.09.2017
Heikkilä Aira Eeva Annikki 03.12.1922 09.09.2017
Korpi Pentti Matti 05.01.1925 22.10.2017
Korpi Sirkka Ilona 08.10.1921 09.08.2017
Koskinen Helvi Esteri 15.04.1923 29.07.2017
Kurjenlahti Martti Aadolf 13.02.1922 16.08.2017
Mustonen Olavi Johannes 25.09.1925 31.08.2017
Pennanen Hilja Maria 20.03.1927 19.10.2017
Saarinen Tauno Kajamo 15.07.1919 26.08.2017
Siro Siiri Impi 22.11.1920 10.08.2017
Vasama Markku Juhani 01.05.1936 28.07.2017
Virolainen Huugo Toivo 05.03.1928 21.07.2017
Virta Eira Tuulikki 20.10.1921 26.10.2017
Vänttinen Taisto Ilmari 23.06.1923 12.10.2017
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Miten asiat olivatkaan sata vuotta sitten…

Tapahtumia Suomessa vuonna 1917

- Suomen Sukututkimusseuran perustava kokous pidettiin 
30. tammikuuta.
- Armas Launiksen Kullervo-oopperan kantaesitys oli 
Suomalaisessa Oopperassa 28. helmikuuta.
- Venäjän väliaikainen hallitus kumosi helmikuun ma-
nifestin ja muut Suomen perustuslakien vastaisesti 
syntyneet lait 20. maaliskuuta. Sensuuriviranomaiset 
lopettivat työnsä Suomessa.
- Maaliskuussa Suomen senaatti määräsi keisari Nikolai 
II:n kuvat poistettaviksi virastojen seiniltä ja kumosi 
määräykset liputuksesta keisarillisina juhlapäivinä. 
Suomeen nimitettiin uusi, Oskari Tokoin johtama se-
naatti ja Siperiaan vuonna 1914 karkotettu tuomari P. 
E. Svinhufvud palasi Suomeen.
- Suomen eduskunta kokoontui valtiopäiville ensimmäistä 
kertaa maailmansodan puhkeamisen jälkeen vuoden 1916 
eduskuntavaalien tuloksen mukaisessa kokoonpanossa 
4. huhtikuuta. Eduskunnan puhemieheksi valittiin 5. 
huhtikuuta sosialidemokraattien Kullervo Manner. 
- Suomen Ammattijärjestö SAJ vaati kahdeksan tun-
nin työaikaa. Metalliteollisuudessa tämä toteutui 18. 
huhtikuuta alkaneen metallityöläisten lakon tuloksena. 
- Leipä säännösteltiin Suomessa elintarviketilanteen 
vaikeuduttua. 
- Eduskunta hyväksyi kieltolain 29. toukokuuta. Edus-
kunta hyväksyi myös lain, joka takasi täydet kansalais-
oikeudet Suomessa asuville juutalaisille.
- Huittisten meijerikahakka käynnistää suojeluskuntien 
ja työväen järjestyskaartien perustamisen 13. heinäkuuta.
- Suomessa alkoi yleislakko, ”marraskuun lakko”, joka 
päättyi 19. marraskuuta.
- P. E. Svinhufvudin senaatti jätti 4. joulukuuta edus-
kunnalle ehdotuksen tasavaltaisesta hallitusmuodosta ja 
antoi eduskunnalle tiedonannon, jossa Suomi julistettiin 
itsenäiseksi. 
- Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) perustettiin 
joulukuussa. 
- 6. joulukuuta Eduskunta hyväksyi äänin 100–88 Santeri 
Alkion ehdotuksen, joka vahvisti kannan, jonka mukaan 
Suomi on riippumaton tasavalta, ja valtuutti hallituksen 
ryhtymään toimiin Suomen valtiollisen itsenäisyyden 
tunnustamiseksi. 
- Venäjän armeijassa palvellut kenraaliluutnantti C. G. 
E. Mannerheim palasi Suomeen 18. joulukuuta.
- Joukko ahvenanmaalaisia julkaisi adressin, jossa anottiin 
maakunnan liittämistä Ruotsiin. 
- Venäjän kansankomissaarien neuvosto tunnusti Suomen 
itsenäisyyden 31. joulukuuta. 
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Tilastoja vuodelta 1917

- Postikonttoreita Suomessa oli 54, postiasemia 275 ja 
postipysäkkejä 1294. Postivirkailijoita oli 6919. Vuoden 
aikana lähetettiin Suomessa yli neljä miljoonaa kirjettä 
tai korttia. Suomen ulkopuolellekin lähetettiin yli puoli 
miljoonaa kirjettä tai korttia.
- Hämeen läänissä tehtiin 28 rikkomusta paloviinan 
polttoa koskevaa asetusta vastaan.
- Tampereella asui vuoden 1917 alussa 45.707 henkilöä.

Tilastovertailua

- Vuonna 1917 Suomessa syntyi 81.046 lasta. Nyt sata 
vuotta myöhemmin (2016) lapsia syntyi 52.814.
- Avioliittoja vuonna 1917 solmittiin  20.004 kappaletta 
ja sata vuotta myöhemmin 24.464.
- Avioeroja vuonna 1917 otettiin 368 kertaa, kun sata 
vuotta myöhemmin luku on 13.541.
- Sata vuotta sitten syntyneille poikalapsille elinikää 
oli keskimäärin odotettavissa 43 vuotta ja tyttölapsilla 
49 vuotta. Viime vuonna syntyneet pojat voivat odottaa 
elävänsä 79 vuotta ja tytöt 84 vuotta.
- Sata vuotta sitten lähes 12 % Suomessa syntyneistä 
lapsista kuoli ensimmäisen ikävuoden aikana. Nyt kuol-
leisuus on reilusti alle yhden prosentin.

Säätiloja Tampereella 1917

- Keskilämpötila oli kesäkuussa +18, heinäkuussa +16.7, 
elokuussa +18.4, syyskuussa +10, lokakuussa +6.5, 
marraskuussa +0.6 joulukuussa -4.4 astetta
Keskilämpötila Tampereella tämän vuoden kesäkuussa 
oli +13,6 astetta ja heinäkuussa ja +16,1.
- Sadepäiviä oli kesä- ja heinäkuussa kummassakin 7 
ja elokuussa 11, syyskuussa 17, lokakuussa 20, marras-
kuussa 19 ja joulukuussa 20.

Maailmalla 100 vuotta sitten

5. tammikuuta – Tanska myönsi Islannille rajoitetun 
itsemääräämisoikeuden.
25. tammikuuta – Yhdysvallat osti Neitsytsaaret Tanskalta 
25 miljoonalla dollarilla. Saaret siirtyivät Yhdysvaltain 
hallintaan 31. maaliskuuta.
14. helmikuuta – Ranskan poliisi vangitsi vakoilusta 
epäillyn tanssija Mata Harin Pariisissa.
12. maaliskuuta – Väkijoukko tunkeutui Špalernajan 
vankilaan Petrogradissa, vapautti vangit ja sytytti ra-
kennuksen tuleen. Vapautuneiden vankien joukossa oli 
yli 70 suomalaista ”kalterijääkäriä”.
15. maaliskuuta – Venäjän keisari Nikolai II luopui 
vallasta. Ruhtinas Georgi Lvov muodosti Venäjän uuden 
hallituksen.
20. marraskuuta – Ukraina julistettiin tasavallaksi.
11. joulukuuta – Liettuan maapäivät julisti maan riip-
pumattomaksi Venäjästä.
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Suomen 
Sotaveteraaniliitto 

täytti 60 vuotta

Suomen Sotaveteraaniliitto ry ja sen 
myötä sotaveteraanitoiminta Suomes-
sa täytti 60 vuotta 29.9.2017.

Merkkipäivän johdosta Liitto 
järjesti arvokkaan juhlan Helsingin 
Messukeskuksessa. Juhlapuheen piti 
tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Osanottajia oli  runsaasti ympäri 
maata ja ohjelma oli erittäin korkea-
tasoinen. Mukana oli mm. Kaartin 
soittokunta ja Kadettikuoro sekä Mi-
kael Konttinen.

Suuresta osanottajamäärästä huoli-
matta kaikki sujui mallikkaasti. 

Itä-Helsingin Musiik-
kiopiston lahjakas lau-
luryhmä Wildcats esitti 
sikermän sota-ajan lau-
luja. Kaartin soittokunta 
säesti.

Kuvat ja tekstit Johanna Vuori
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Liiton juhlapäivän kunniaksi kaikilla Suomen sankarimuistomerkeillä laskettiin havusep-
peleet. Kuvassa yhdistyksemme seppelpartiot lähtövalmiina. 
Vasemmalta Raimo ja Anneli Nuutinen (Aitolahti), Simo Helminen ja Anna-Liisa Tapio 
(Kalevankangas), Janina Hakkarainen ja Risto Kiiskilä (Lamminpää) sekä Veera Kivimäki 
ja Aimo Reinikainen (Messukylä). Teiskon Sotaveteraanit ry huolehti Teiskon sankarimuis-
tomerkin seppeleen laskusta.

Messukylän sankarimuistomerkillä kunniavartiossa olivat Messukylän Reserviupseerit. 
Seppelettä laskemassa Aimo Reinikainen ja Veera Kivimäki.
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Minulla oli suuri ilo päästä haastatte-
lemaan Pentti Heinijokea juuri ennen 
hänen 93-vuotispäiväänsä. Energisen, 
huomaavaisen sekä ajan hermolla ole-
van Heinijoen kanssa oli miellyttävää 
keskustella niin nykyisestä maailman 
menosta kuin kuluneista vuosistakin.

Pentti Heinijoki on alkujaan ko-
toisin Lavialta. Myöhemmin perhe 
muutti Turun kautta Tampereelle, 
jossa Heinijoki aloitti opiskelun 
Tampereen klassillisessa lyseossa. 
Opiskeluaikoinansa hän työskenteli 
Hämeenkadulla sijainneessa Hel-
singin osakepankissa. Uraa pankki-
maailmassa ei Heinijoki kuitenkaan 
päätynyt luomaan, vaikka varmasti 
ala olisi tarjonnut terävälle nuorelle 
miehelle lukuisia mahdollisuuksia.

Sota-aika piirtyy miehen 
mieleen
Talvisodan alun Heinijoki yhä muis-
taa. Koulu keskeytyi ja arki muuttui. 
Jatkosotaan vain 16-vuotias Heini-
joki lähti vapaaehtoisena serkkunsa 
innoittamana. Sodan Heinijoki tunsi 
sotivansa isänsä rinnalla, vaikkakin 
palveli eri joukko-osastossa. Palve-
lukseen hän astui vuonna 1941 ylei-
sen liikekannallepanon aikana. Hän 
toimi jatkosodan ajan taistelulähettinä 
kevytosasto 16:ssa Kannaksen rin-
tamalla. Kotiutus koitti Kannaksen 
valtauksen jälkeen vuonna 1943 ikä-
luokan mukana. 

Sota-aika on jäänyt vahvasti Heini-
joen muistiin, mutta kotiutuksen jäl-
keen hän pyrki keskittymään vahvasti 
tulevaan. Opintoja Heinijoki jatkoi 
kouluhallituksen järjestämässä val-
tion sisäoppilaitoksessa Luumäellä. 
Opiskelu keskeytyi kuitenkin pian 
pääpuolustuslinjalla olevien raken-
nusten huonokuntoisuuden vuoksi. 

Teksti ja kuva Jutta Sammaljärvi

Aktiivista järjestötoimintaa 
läpi elämän

93-vuotias sotaveteraani Pentti Heinijoki viettää mielellään ai-
kaa kesämökillään, josta on kauniit maisemat yli Näsijärven.
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TILITABERNA
040 558 1099  /  www.tilitaberna.com

Lapin sodassa Heinijoki toimi Oulun 
korkeudella sijainneessa tiedustelu-
osastossa, niin sanotuissa Hallamaan 
joukoissa. Siellä vihollisen lento-
toimintaa saatettiin tarkkailla jopa 
ympäri vuorokauden. Vuonna 1944 
Heinijoki kotiutettiin. Lukio-opinnot 
hän suoritti loppuun Niinisalossa so-
dan jälkeen.

Elämäntehtävä ihmisten 
parissa
- Vähän aikaa ihmeteltiin, kun kaik-
ki oli aloitettava uudelleen, lausuu 
Heinijoki pohtiessaan sodan jälkeistä 
aikaa. 

Nuori Heinijoki ei kuitenkaan jää-
nyt paikalleen vaan lukio-opinnot 
suoritettuaan aloitti Kurun Länsi-
Aureessa väliaikaisena opettajana. 
Tarkastajan kehottaessa Heinijokea 
hakemaan pätevyyttä tarttui Heinijoki 
toimeen ja valmistui Jyväskylän kor-
keakoulusta kansakoulunopettajaksi. 
Ensimmäisen kansakoulunopettajan 
paikan Heinijoki sai Nokian jatko-
koulusta. 

Vuonna 1950 hän siirtyi Tampereel-
le Aleksanterin kouluun, missä hän 
teki elämäntyönsä. Aluksi opettajana 
ja myöhemmin koulun rehtorina.

Kansalaisaktiivisuus on ollut Hei-
nijoelle luonteenomaista läpi elämän. 
Hän on toiminut niin paikallisella kuin 
valtakunnallisellakin tasolla erilai-
sissa luottamustoimissa. Tampereen 
opettaja yhdistyksessä Heinijoki on 

toiminut useita vuosia puheenjoh-
tajana. 

Koulumaailman lisäksi Heinijoki 
on toiminut liikunnan parissa. Lap-
sesta asti seurannut liikuntaharrastus 
tuli esille erityisesti, kun lentopalloa 
tuotiin sotien jälkeen suomalaisten 
tietoisuuteen. Aluksi seuroja oli hy-
vin vähän. Tampereella ensimmäi-
set joukkueet koostuivat palokun-
tien henkilöstöstä sekä opettajista. 
Heinijoki oli mukana toiminnassa 
erityisesti valtakunnallisen hallituk-
sen kautta, jossa toimi kahdeksan 
vuotta. Lasten parissa Heinijoki toimi 
opettajanuransa ohella työskennel-
lessään viisi kesää Karkun Sorjassa 
vuosina 1953-1958. Siellä hän toimi 
kesäsiirtolan johtajana.

Paljon ennättäneellä miehellä on 
riittänyt aikaa kuitenkin myös per-
heelleen. Vaimo löytyi Aleksanterin 
koulun opettajakunnasta. Heinijoki 
kertoo pientä tuiketta silmissään, 
kuinka koulun kapeilla käytävilläkin 
oli osuutta asiaan. Pariskunta avioitui 
vuonna 1951 ja sai kolme lasta sekä 
lukuisia lastenlapsia, joista Heinijoki 
puhuu mielellään. Hän paljastikin ole-
vansa menossa haastattelun jälkeen 
ostamaan makeaa lasten ja lastenlas-
ten varalta. Pirteyttä ja elämäniloa 
löytyy runsaasti, vaikka ikääkin on 
kertynyt matkanvarrella. Heinijoki 
kertoo elävänsä rauhassa päivästä 
toiseen ja seuraavansa mielellään niin 
ajankohtaisia uutisia kuin urheiluakin 
television välityksellä.  

Muutoksia elämän varrella

Paljon on tullut uutta Heinijoen elä-
män aikana. Erityisesti tietotekniikka 
on kehittynyt, mutta myös koulu-
maailmakin on kokenut omat mur-
roksensa. Heinijoki kuitenkin toteaa 
koulumaailmassa säilyneen vanhat 
periaatteet läpi aikojen. Lapsille ja 
nuorille opetetaan asioita, joihin sillä 
hetkellä nähdään tarvetta.

Eläköitymisen jälkeen Heinijoki on 
ottanut osaa Tampereen Sotaveteraa-
nien Huoltoyhdistyksen toimintaan. 
Hän toteaa, että tilanne veteraanien 
kohdalla on runsaasti selkiytynyt ai-
kojen saatossa. Aiemmin ei osoitettu 
edes arvostusta, mutta nykyisin jopa 
usein kunnioitetaan veteraanien te-
kemää työtä Suomen itsenäisyyden 
puolesta. Veteraani toteaakin pohties-
saan nykypäivää ”On aina seurattava, 
mitä sanomaa pilvet tuovat tullessaan 
ja suhtauduttava niiden mukaan. Toi-
vottavasti suomen kansa on edelleen 
yhtenäinen näissä asioissa ja antaa 
arvon niille henkilöille, jotka asioita 
joutuvat hoitamaan.”

Tampereen 
Vanhuspalveluyhdistys ry 

toivottaa kaikille 
veteraaneille hyvää 

itsenäisyyspäivää sekä 
joulun odotusta.

Ostamme muutto- ja kuolinpesät, 
vanhat huonekalut, sota-ajan tavarat, 
taidelasia sekä kaikenlaista vanhaa 
tavaraa. Maksamme käteisellä. 
Tyhjennys myynti-/muuttokuntoon. 
 
ostojamyyntiliikepiironki.fi 
Tampere p. 040 661 6699 
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Merkkipäiviä -palstalla julkaisemme yhdistyksemme jäsenten syntymäpäiviä.

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

Merkkipäiviä
* = ei vastaanottoa, matkalla tai juhlii perhepiirissä.

103 vuotta
12.03. Sigurd Anderssen

102 vuotta
24.02. Veikko Hepokorpi

101 vuotta
19.01. Olavi Kouvo

99 vuotta
29.12. Jorma Peltonen 
03.01. Kauko Mäenpää
07.01. Eeva Lehtonen
16.01. Martta Räisänen
25.01. Signe Toivonen
10.02. Reino Muikku
11.03. Elsa Sarvela

98 vuotta
29.12. Jorma Peltonen
07.01. Pentti Peltonen
24.01. Kirsti Laitinen
15.02. Usko Lehtimäki
20.02. Väinö Järventausta
21.02. Aune Rättäri
28.02. Bengt Ådahl

97 vuotta
25.12. Väinö Suontausta
29.12. Kauko Pakkanen
24.01. Kalervo Nieminen
31.01. Vieno Kirjavainen
09.03. Pentti Kokko

96 vuotta
17.12. Lydia Koli
25.12. Väinö Suontausta
29.12. Kauko Pakkanen

22.01. Aune Sorvanne
05.02. Anja Ahovuo
16.02. Terttu Helovuori
20.02. Helinä Nevalainen
25.02. Maire Eskola
15.03. Erkki Piililä

95 vuotta
21.12. Valto Mäkelä
05.01. Klaudia Saurio
12.01. Maikki Kaukinen
14.01. Laila Komu
17.01. Allan Kuusisto
23.01. Juho Kapanen
07.02. Sulo Salomäki
26.02. Esko Viitanen

94 vuotta
17.12. Anna-Liisa Antila
28.12. Esko Juva
10.01. Aimo Reinikainen
10.01. Sylvi Frondelius
20.01. Jouko Koski
25.01. Paavo Harinen
03.02. Anja Ohlson
07.02. Pentti Lindström *
08.02. Reino Nurmio
09.02. Väinö 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 

93 vuotta
21.12. Leo Risto Kiiskilä
22.12. Anja Aalto
24.12. Esko Lautala
26.12. Helvi Kaunonen
01.01. Arvo Heininen
05.01. Olavi Helsky
10.01. Risto Kalervo Kiis-
kilä
10.01. Anna-Liisa Koskinen
10.01. Aida Yli-Orvola
15.01. Veikko Kangasmaa
25.01. Paavo Sihvonen
28.01. Pentti Rautanen
30.01. Aune Maaranen
10.02. Eero Ahola
15.02. Kaarina Savilahti
18.02. Heikki Jauhiainen
28.02. Helmi Vesterinen

92 vuotta
17.12. Lahja Vänttinen
19.12. Hellin Koskinen
20.12. Maire Kivinen
21.12. Anni Kajander
24.12. Lauri Inkinen
25.12. Saara Koivunen
28.12. Kalevi Sinisalo
03.01. Urho Leinonen
08.01. Eino Ekman
09.01. Åke Sareneva
26.01. Pirkko Koski
30.01. Mikko Kalliomäki
31.01. Martti Hussi
01.02. Kirsti Keski-Pukkila
08.02. Olavi Rajala
14.02. Bertta Teikari
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Mitä sinulle toivottaisin?
Perhe taas koolla,
kinastelut jätetty sikseen,
piparkakun ja hyasintin tuoksua, 
koputuksia ovelle,
hymyileviä kasvoja,
paketteja,
kortteja ystäviltä,
ei mitään unohdettu,
ei mikään myöhästynyt.
Halauksia, suukkoja,
onnellisia muistoja.
Toivon täydestä sydämestäni
joulusi olevan sellainen,
miksi se on tarkoitettukin
lämmön ja valon juhla 
sydäntalven pimeydessä.

Charlotte Gray

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

91 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
17.02. Pentti Isotalo
28.02. Ulla Jokela

90 vuotta
30.12. Marjatta Raninen
03.01. Anneli Laine
03.01. Hilkka Mäntylä
29.01. Lyydia Puumala
30.01. Aini Rajaniemi
28.02. Helvi Majanen
04.03. Hilkka Salminen
07.03. Maila Autio
07.03. Marjo Salminen

85 vuotta
14.02. Ritva Havulinna
27.02. Timo Linnusmäki

80 vuotta
11.01. Tuija Juutilainen
19.01. Heikki Koivunen
13.02. Martti Sintonen
15.02. Katri Saarelma
25.02. Tellervo Brax
02.03. Anneli Husari

75 vuotta
26.12. Jorma Tuomiranta
22.01. Riitta Salven

Missä sinä asut?
Olemme viime aikoina törmänneet useammassa yhteydessä sii-
hen, että jäsentemme yhteystiedot eivät ole ajan tasalla. Viimeisin 
projektimme oli se, kun pyrimme tuomaan jokaiselle veteraanille 
presidentin kiitoskirjeen sekä suklaarasian. Osa jäi kuitenkin toi-
mittamatta, koska emme löytäneet jäsentämme!
Pelkästään Tammenlehväkeskuksessa jäi kymmenkunta veteraania 

tapaamatta, koska he olivat muuttaneet jossakin vaiheessa, mutta 
meillä ei ollut heidän uutta osoitettaan.
Kun olemme tarkastaneet puhelinnumeroita Fonectan kautta, olem-

me huomanneet, että ainakin kaksi kolmasosaa jäsenistämme on 
hankkinut matkapuhelimen, mutta meillä ei ole ollut sen numeroa. 
Jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen on erittäin tärkeää, sillä 

sen perusteella postitamme jäsenlehden neljästi vuodessa, eivätkä 
väärään osoitteeseen menneet palaudu meille, vaan jäävät sille 
tielleen.
Postitamme myös jäsenmaksulaskut muille kuin veteraaneille 

sekä kutsuja erilaisiin juhlatilaisuuksiin.
Puhelinnumeroa taas tarvitaan, jos vaikka meille postitetuista 

kuiteista on jäänyt tilinnumero puuttumaan. Tai jos haluamme 
tulla tapaamaan teitä tai tarvitsemme lupaanne esimerkiksi haas-
tattelun tekemiseen.
Myös jäsenen kuolemasta tulisi ilmoittaa meille, jotta emme lä-

hettäisi lehteä suotta tyhjään asuntoon. Jäsenrekisterissämme on 
ilmeisesti nytkin useita henkilöitä, jotka todellisuudessa ovat jo 
siirtyneet henkimaailman puolelle.

Pyydämme siis jäseniämme (tai heidän omaisiaan) ilmoit-
tamaan meille osoitteen tai puhelinnumeron muutoksesta.
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Puna-armeijan kesäkuussa 1944 al-
kaneen suurhyökkäyksen ajankohta 
sopi hyvin yhteen länsiliittoutunei-
den Normandian maihinnousuun. 
Suomen rintamalla Puna-armeija 
hyökkäsi vauhdilla, valmistautuen 
ylittämään musertavalla ase- ja mies-
ylivoimalla Vuoksen Äyräpäässä. 
Kirkonseudulla maata syleili asemis-
saan kuitenkin pieni sitkeä joukko, 
majuri Jaakko Kuusisen Erillinen Pa-
taljoona 25, joka oli ylittänyt Vuok-
sen kovassa kranaatti- ja tykkitulessa. 
Joukko-osasto joutui etulinjassa kii-
vaan tulituksen kohteeksi. Neuvosto-
joukot käynnistivät hyökkäyksensä 
sillanpäässä 5.7.  Hyökkäystä edelsi 
voimakas tykistön tulivalmistelu. 
Kirkontörmää puolustettiin sanan-
mukaisesti viimeiseen patruunaan. 

Mukana oli myös nuoria poikia, 
lapsisotilaita. Eräs heistä oli 18-vuo-
tias Mikko Kallio Hämeenkyröstä. 
Heinäkuun 7. päivänä joukkue an-
tautui ylivoiman edessä ja Kallio 
joutui sotavankeuteen. Hän oli van-
kileireillä Volosovossa Leningradin 
alueella, Borovitsissa Novgorodis-
sa ja kotiutusleiri Tserepovetsissä 
Vologdan alueella. Vankeutta kesti 
puolisen vuotta ja hänet kotiutettiin 
22.11.1944. Alituinen nälkä, ikävä 
ja kuolemanpelko sekä Venäjän kyl-
mät joet jäivät muistiin sotaretkestä. 
Kotimatkan alkaessa Kallio painoi 
40 kiloa.   

Mikko Kallio muistelee Veikko 
Huuskan haastatteluissa kokemuk-
siaan taisteluista ja elämästään so-
tavankeudessa. 

- Eivät herrat niihin taisteluihin 
osallistuneet, siellä kuoltiin.

Sotavankeudesta 
  Kalifornian lämpöön

-  Ennen lähtöä Vuoksen ylitykseen, 
Vuosalmen puolella, pataljoona koot-
tiin muotoon ja rykmentin komentaja 
puhutteli meidät. Hän huusi meille: 
”Te raukat ja pelkurit! Minä lähetän 
teidät paikkaan, josta ette koskaan 
palaa.”

- Tuhat miestä kuunteli. Eikä ku-
kaan ampunut häntä. En minä tiennyt, 
kuka se pikku tappi oli, joka meille 
siellä paasas. Minä sitä kysyin paa-
tissa, kun mentiin Vuoksen yli sillan-
päähän. Se oli Koree Antti, sanoi joku 
mouhijärveläinen minulle. En minä 
tiennyt, että se oli eversti Ehrnrooth, 
nykyinen jalkaväen kenraali. Minä 
olin 18-vuotias lapsisotilas.

- Komppanian päällikkö oli sk-
kapteeni, maailman halpamaisin mies, 
Iso-Heikki. Joukkueen johtaja ko-
nekiväärijoukkueessa oli vänrikki 
Keijo Saarilahti. En minä upseereja 
sillanpäässä nähnyt koko aikana. Saa-
rilahti oli ainoa upseeri, jonka minä 
niiden kolmen päivän aikana siellä 
näin. Ryhmänjohtajana oli alikersantti 
Oiva Setälä Suodenniemeltä.

- Mannilla mentiin Vuoksen ran-
taan. Manni on semmoinen korkea 
kuorma-auto. Norokorpi istui kul-
jettajan vieressä, Saarilahti ja minä 
istuimme lavalla. Minä olin hänen 
taistelulähettinsä ja kuljin sen vieres-
sä kuin koira. Kun Manni pysähtyi, 

Mikko ja Ulla Kal-
lio Kaunialan sota-
vammasairaalassa.
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Heikki hyppäs sieltä autosta. Näkymä 
oli raju, puut oli menny ja maa oli 
myllätty. Tykistön jälki näkyi kaik-
kialla, ympärillä loppumaton tykistön 
pauhina. Hän nosti katsettaan ja kat-
seli sitä paikkaa, otti kädellä lonkalle 
ja sanoi:   ”Oh, saatana kun livautin 
selkäni.” Kapusi takaisin Manniin ja 
ajoi takaisin. Seuraavan kerran näin 
hänet sodan jälkeen kansahuollon 
johtajana Hämeenkyrössä. 

Papin loppu

- Keskitys iski rajuna siihen paikkaan. 
Oltiin matalana. Joku hyppäsi silloin 
ylös ja huusi: Me hyökätään! Se oli 
sotapappi. Ei meitä ollut siellä paljon 
muita minun lisäkseni. Ryssä ampui 
50 millimetrin piiskalla. Täysosuma. 
Paukku meni läpi papin rinnasta, 
tossa oikeella oli tommonen reikä, 
sillä selvä. Se oli tullut hulluksi siinä 
paineessa. Oli se rohkee mies. 

- Pappi kaatui suorilta jaloilta. Sillä 
oli kypärä, se lensi päästä. Kypärä 
jäi pyöriin siinä kalliolla ympyrää ja 
pysähty ihan mun eteeni. Meillä ei 
ollut kypäriä, verikauhat vaan. Äkkiä 
mulle tuli tunne että minä otan ton 
papin kypärän, se ei sitä tarvi, mutta 
minä voin ehkä. Siellä lensi puuta 
ja kaikenlaista sälöö ilmassa. Minä 
sitten ryömin kypärän luo ja vaihdoin 
päähäni, vedin hihnan kireelle. Se oli 
kuolleen papin viimeinen palvelus 
tässä elämässä: siinä siunaamassa 
nimittäin 6 tuuman pommi tuli lähel-
le. Se heitti kivensiruja ja srapnellin 
kappaleita päälleni. Se repi helmetin 
(kypärän) hajalle. Menetin tajuntani. 
Minä en siitä ajasta tiedä. En muuta 
kun heräsin, tajusin että olin selvinnyt 
hengissä. Papin kypärä oli palasina. 

- Vieläkin minulla on 200 kappa-
letta srapnellinsiruja kropassa. Mua 
kiusas vuosia kauheat päänsäryt, ei-
vätkä siinä lääkkeet auttaneet.Toinen 
puntti oli märkänä verestä. Ne housut 
oli sitten siitä eteenpäin yhtämittaa 
jalassani puoli vuotta.

- Kirkko oli jo pahasti raunioina. 
Yksi I-palkki piti seiniä pystyssä. 
Ryssä nakutteli piiskatykillä, mutta ei 
saanut sitä lopullisesti romahtamaan. 
Minun konekiväärini oli hautaus-
maalla kahden suuren kiven välis-
sä, siitä oli hyvä ampua. Laskettelin 
600 laukausta minuutissa. Iskettiin 
eteneviä ryssiä jaloille. Sitten loppu 

panokset. Ei ihme, että ne olivat vähän 
vihaisia kun saivat meidät.

Antautuminen

- Venäläisten lisäksi meitä tulitti oma 
tykistö. Se mies, joka meidät haukkui 
raukoiksi ja pelkureiksi, ammutti mei-
tä kaikilla saatavilla olevilla putkilla 
Äyräpään kirkon raunioihin. Meitä oli 
jäljellä 27 miestä. Olimme viimeinen 
suomalainen sakki Äyräpään sillan-
pääasemassa. Kersantti Veijo Jokela, 
4./ER.P 25:n KKK -joukkueesta lait-
toi paitansa kiväärin nenään ja niin 
me sopimuksemme mukaisesti antau-
duimme. Ei ollut valkoista lippua, se 
Jokelan paita joka oli siinä touhussa 
pahasti rähjääntynyt, oli valkoisinta 
mitä meillä oli. Jokela tuhosi monta 
tankkia. Se oli mitään pelkäämätön 
mies. Se makasi ruispellossa ja nosti 
sen paidan kiväärin nenään. 

- Ryssiä, joille antauduimme oli 9 
miestä ja luutnantti. Hyökkäyspartio. 
Luutnantti oli 23-25 vuotias. Hieno 
mies. Ketään ei ammuttu, eikä uh-
kailtu. Rykmentin komentopaikassa 
jotkut vähän ammuskeli, mutta eivät 
teloittaneet ketään meistä, koko po-
rukka säilyi, pelottelivat vain. Joku 
suomea osaava kapteeni luki Stalinin 

päiväkäskyn joka määritteli kuinka 
vankeja kohdellaan. Ei kukaan lyönyt 
tai potkinut. Niillä oli kova johto. 

- Ensimmäinen sotavankileiri, jo-
hon jouduimme oli Volosovo. Leirin 
päälliköt eivät meille esiintyneet. Ne 
oli toiset miehet kun piti seuraa. Ar-
mas Äikiä kävi kaksi kertaa Voloso-
vossa, se oli majurin arvomerkeissä. 
Ei siellä mitään tilaisuuksia pidetty, 
kuulusteli vain, tai pikemminkin 
valvoi kuulusteluja. Puheli miesten 
kanssa. Asiallinen mies.

- Aina oli nälkä ja vilu. Vankilei-
rillä kuoli päivittäin 60-70 miestä. 
Minä olin pitkään hautausporukassa. 
Raskasta hommaa kun kaivoimme 
hautoja. Maa oli kovaa. Venäläiset 
käyttivät trotyyliä hautojen kaivami-
seen. Meillä ei ollut käytössä mitään 
muuta kuin lapiot, venäläiset. Kai-
voimme hyvin matalia hautoja. Menin 
keittiölle katsoon josko sieltä irtoisi 
jotain, vettä nyt ainakin. Kaksimet-
rinen saksalainen seisoi keittiössä. 
Minä seisoin ovella. Lattialla oli iso 
ämpäri täynnä tsaikkaa. Saksalainen 
kaatoi ämpärin ja nauroi. Otin oven-
suusta halon ja kalautin sitä päähän. 
Ei se mies enää koskaan sanonut 
kellekään. Niks.

- Kellomies oli iso komee mies. 

Mikko Kallio pojantyttärensä Erican seurassa.
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Kerran me oltiin Vaasan pojan kanssa 
kahdestamme naisvankilaa korjaa-
massa. Kirvesmiehinä. Naiset siellä 
kovasti pyysi, että olis menty laverille 
niiden kanssa, siis rakastelemaan. 
Kyllä ne oli vihasia, millaisia miehiä 
te ootte. Maailman hävyttömämpiä 
naisia ne oli. Niitten suusta tuli sitten 
kyllä kaikki ruokottomuudet. Minäkin 
ymmärsin ainakin puolet mitä ne huu-
teli, vaikken venäjää osannukkaan.

- Tserepovetskissa kieritettiin tuk-
keja jokeen. Joki oli sula, kova pak-
kanen ja tuuli. Minä löysin jostain 
tulitikkuja ja tein tulet. Se aiemmin 
mainittu mies, politrukki, kyttäsi mua, 
kun se tunsi isäni ja oli lähtöisin Hä-
meenkyrön Järvenkylästä. Aina se 
tuli ja sammutti tulet. Minä olisin 
kylmän koppuraisia paikkoja vähän 
lämmittänyt. Se oli ollu siellä jo ennen 
meitä – jonkinlainen politrukki. Siinä 
minä ajattelin: tapan tuon miehen jos 
joskus vielä tapaamme. Koskaan en 
nähnyt jälkeenpäin. Jäi katsomatta, 
olisiko lupaus pitänyt. Toisessa po-
rukassa uitettiin puita joen yli. Siinä 
joutu mulaan kylmässä jokivedessä. 
Samoilla vaatteilla mentiin nukku-
maan. Plankun päälle vaan märillä 
housuilla pitkäkseen. Ei ollut patjaa 
eikä peitettä. On se ihme, ettei sinne 
kuollut. Piti yrittää maata sillai ettei 
nahka luun kohdalta kaluuntunut rik-
ki. Kaikki miehet oli pelkkää luuta 
ja nahkaa.

Kotiinpääsy häämöttää

- Viimeisellä leirillä kun alkoi varmis-
tua että kotimatka on edessä, politrukit 
alkoivat pitää puheita. Ne pitivät sitä 
menoa parakissa ennen nukkumaan 
menoa. Laverilla sai yleensä nukkua, 
kun ne puhu. Pari tuntia siinä yleensä 
meni. Sitten sammutettiin valot. Heti 
alkoi kuulua rapina, luteita tuli katos-
ta, ne pudottautuivat laverille. Muu-
tamat suomalaiset politrukit kysyivät 
venäläisiltä: ”Mitenkäs tänne saisi 
jäädä?” Heille vastattiin: ”Meillä on 
täällä liikaa pettureita jo ihan omasta 
takaa,” ja lähettivät heidät Suomeen.

- Minulla oli kuvetyrä. Niin paha, 
etten pystynyt käveleen. Tiedettiin, 
että ne eivät päästäneet sairaita maasta 
pois. Se olisi minun lähtöni varmas-
ti lykkääntynyt, jos en olisi saanut 
apua. Se helsinkiläinen lääkäri, By-
man nimeltään, leirin päällikkö, teki 

minusta lippupojan ja pelasti siten 
minun henkeni.

Kotiuttaminen 
sotavankeudesta
Kotimatkan alkaessa Mikko jo mietti 
kuumeisesti mitenkä pääsisi Tampe-
reelta Hämeenkyröön. Kulkevatko 
linja-autot, mitä on kotipuolessa ta-
pahtunut? Köhkörössä odottivat Hilja 
ja Jussi poikaansa kotiin.

- Viisi vuorokautta matkustettiin 
junassa ja saavuttiin Vainikkalaan. 
Vartijat varasti heti alkajaisiksi kaikki 
meidän ruuat ja puut, jotka oli tar-
koitettu lämmitykseen. Vaihtoivat ne 
väliasemilla rahaan ja naisiin. Muistan 
aina kun tultiin kotimaahan. Vainik-
kalassa meitin häntäpään miehet jäi 
vaille ruokaa. Hernesoppa oli loppu, 
vasta Kouvolassa saimme ruokaa,

- Ollikainnen Oulusta oli meitin 
vaunussa. Se olis varmaan jäänyt 
Neuvostoliittoon, muttei siitä pidetty. 
Sillä oli amerikkalaista sianlihaa ki-
lon säilykepurkillinen. Sitä se söi. Ja 
ryssänlimppua. Pisteli amerikkalaista 
silavaa ja ryssänlimppua, saatana, ja 
puhui miten nyt syötetään kapitalistit 
koirille ja otetaan valta maassa. Meitä 
oli kolme miestä. Tampereelta Pispa-
lan asemapäällikön poika – nimeltään 
Tanhuanpää – ja Parkanon poika, 
painija Rajaluoma ja minä. Silloin 
me päätimme, että me hakkaamme 
tuon. Saatana, kyllä me se hakat-
tiinkin. Mullakin oli kaikki hampaat 
melkein irti kun oli paha keripukki. 
Niin heiluivat kun irtoamista vaille. 
Jossakin Vainikkalan ja Kouvolan 
välillä se mies hakattiin.

- Mutta kyllä minä purin! Ja kyllä 
minä löin. Löin kaikilla voimillani, 
eikä se ollut paljon.

Kotona

Haavoittuminen vaikutti elämälaa-
tuun pitkään sodan jälkeen. Vuosia 
vaivasivat kovat päänsäryt. Myös 
sotavangin arvostus arvelutti. Miksi 
jäi vangiksi? Kallio työskenteli raken-
nusalalla. Rakennustarpeita ei juuri 
saanut, piti turvautua usein mustaan 
pörssiin. Ehkä osaksi näistä syistä 
Kallio jätti Suomen, jonka puolesta 
hän oli rankasti taistellut. Pysynyt 
rintamassa, kun osa juoksi karkuun. 

Hän oli kuullut Amerikan reilusta 

meiningistä ja Alaskan runsaasta lo-
hikannasta. Vuonna 1951 Kallio lähti 
Alaskaan lohia kalastamaan. 

Alaskan jälkeen Mikko Kallio 
muutti Kaliforniaan. Kallio avioitui 
Mirjam Revon kanssa. Alkoi yhtei-
nen, 30 vuotta kestänyt taival, joka 
päättyi vaimon kuolemaan. Heiltä jäi 
kaksi poikaa, Eric ja Paavo Kallio. 
Hänen toinen avioliittonsa Kaarina 
Tuomikosken kanssa kesti noin vuo-
den. Se päättyi Kaarinan vakavan sai-
rauden johdosta hänen kuolemaansa.

Vuonna 1984 Mikko Kallio ja Ul-
la Le Compte vihittiin avioliittoon. 
Kallion varsinaisen ammatin ohella 
heillä oli tila jossa viljeltiin saksan-
pähkinöitä ja manteleita. Eläkkeelle 
jäätyään Kallio hoiteli vielä tilaan-
sa ja nautti puiden hoidosta. Aikaa 
myöten iän karttuessa tila myytiin ja 
he muuttivat Atwaterin kaupunkiin, 
josta vielä Sonomaan.

Takaisin Suomeen 

Vuonna 2009 Mikko Kallio sai Suo-
men matkallaan infarktin ja päätyi 
sairautensa johdosta Kaunialan so-
tavammasairaalaan. Amerikkaan hän 
ei enää palannut. Terveys ei kestänyt 
enää pitkiä lentoja. Mikko vietti vii-
meiset kaksi ja puoli vuotta elämäs-
tään sairaalassa. Hän sai hyvää hoitoa 
Kaunialassa ja viihtyi siellä hyvin. 
Elämänkokemukset ovat luoneet 
ilmapiirin jossa on yhteenkuuluvai-
suuden tunnetta ja ymmärrystä toisi-
aan kohtaan. Mikko oli kiinnostunut 
politiikasta ja yleensä ajankohtaisista 
asioista. Potilaista, hoitajista ja hen-
kilökunnasta tuli ystäviä. He pitivät 

Mikko Kallio kahvittelemassa pre-
sidentti Tarja Halosen kanssa.
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Yhdistyksen toimisto palvelee osoitteessa 
Aleksanterinkatu 20 A 

(sisäpiha) 2. krs
tiistaisin, keskiviikkoisin ja 

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

HUOM! pe 5.1.2018 SULJETTU
Jäsenetuihin liittyviä kuitteja voi lähettää myös pos-
titse. Osoite: Aleksanterinkatu 20 A, 33100 Tampere

Puhelin 03 223 1428 Jäseneduista ja tapahtumista 
löytyy  tietoa internetsivuilta: 

www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi

Mikosta ja hänen huumorintajustaan. 
Hänen huolenpitonsa muita kohtaan 
ja kiinnostustaan moniin asioihin 
arvostettiin.

Presidentin  kutsu

Viimeisen kuuden kuukauden aikana 
Mikko sai julkista huomiota. Häntä 
haastateltiin rintama- ja sotavanki-
kokemuksistaan televisioon sekä 
erilaisiin julkaisuihin. Presidentti 
Tarja Halonen vieraili Kaunialassa 
sairaalan 65-vuotisjuhlissa. Tilai-
suudessa Mikko istui presidentin 
seurassa kahvikupin ääressä keskus-
tellen. Kaunialan sairaalaan tulee 
yksi kutsu linnan juhliin ja sairaala 
valitsee osanottajan. Sairaala valitsi 
Mikon. Presidentin kutsua seuraten 
joulukuun kuudentena päivänä 2011 
Mikko ja Ulla Kallio olivat kunnia-
vieraina ja sotaveteraanina linnan 
juhlissa.

Mikko Kallion maallinen taival 
päättyi Kaunialan sotavammasairaa-
lassa 14 päivänä helmikuuta 2012. 
Mikko ja Ulla Kallio ehtivät olla 
avioliitossa 27 vuotta.

JUSSI KESTILÄ
ai, se lyylinpoika

Lähteet:
Timo Malmi: Äyräpään luutnantti
Veikko Huuskan haastattelut
Mikko Kallion omaiset
Kuvat: Ulla Kallion arkisto

Sinun tarinasi
Antti Huttunen

Tämä on lahja sinulle. Anna hyvän kiertää ja jaa eteenpäin.

Kuuntele. Kuuletko?

Sinua odotetaan. Koko maailma ja kaikki sen pienet ihmeet odot-
tavat, että löytäisit ne. Edessä on niin paljon uutta ja vierasta, että 
moni kavahtaa pienuuttaan ja pelkää.

Ei kannata pelätä tai jää hyvä elämä elämättä. Pidä silmäsi auki 
niin olet vapaa näkemään kaiken. Mielikuvituksen voima tekee 
meistä rajattomia.

Toiset uskovat omistavansa jotain, jotkut paljonkin. Mutta 
maailma,se kuuluu elämänhaluisille. Ja tulevaisuus - se kuuluu 
niille, jotka uskovat unelmiensa kauneuteen. Eikä kauneudesta voi 
saada kyllikseen. Ahmi siis elämää, sillä siinä kohtuus on ehdotto-
masti liian vähän.

Kävele vierasta reittiä töihin. Hymyile tuntemattomille. Soita 
vanhalle ystävälle. Laula. Tanssi. Kysy, mitä naapurillesi kuuluu. 
Usko unelmiisi. Tartu hetkeen ja ole läsnä siellä missä olet. Anna 
anteeksi. Anna elämälle mahdollisuus. Anna suukko. Anna syitä 
iloon - niillekin, jotka eivät sitä mielestäsi ansaitse. Muista, että 
heikot ovat julmia, ja lempeyttä voi odottaa vain voimakkailta. Ja 
muista, että kyllä sinussa voimaa piisaa. Aina et ehkä tiedä, oletko 
onnellinen vai surullinen, tai kumpaa edes pitäisi olla.

Pysähdy ajattelemaan, mutta pysähdy vain ajatellaksesi. Et kos-
kaan saa taltutettua hevosta, jos jäät aidalle istumaan. Naura elä-
mälle. Naura vastoinkäymisille. Naura itsellesi ennen kuin muut 
ehtivät.  
Lähde matkaan ja etsi polku, jotta voit kulkea sen sivussa. Etsi jo-
ku, josta pitää kiinni. Etsi joku, joka kuuntelee. Haluaa ymmärtää 
ja haluaa kuunnella. Jos etsit vain yhtä asiaa, ja se jää ainoaksi, 
jonka ikinä löydät. Etsi tarinasi. Sinun tarinasi.
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Maija ja Matti Anttila ovat hurmaa-
va pariskunta, joita haastatellessa 
havaitsee välittömästi, että yhdessä 
eletyt vuodet ovat vain lähentäneet 
avioparia. Kuulemma salaisuutta pit-
kään liittoon ei löydy, mutta tässäkin 
tapauksessa hymy kohti puolisoa pal-
jastaa enemmän kuin tuhat sanaa.

Maija Anttila varttui Akaassa kol-
me lapsisen perheen vanhimpana. 
Ylioppilaaksi hän valmistui vuonna 
1944 Toijalan yhteiskoulusta. Samana 
vuonna hän osallistui sotilaskotinais-
ten kautta toimiin Kannaksella sekä 
myöhemmin Äänislinnassa valtauk-
sen jälkeen. Lotta Svärd järjestöön 
hän oli liian nuori, mutta sotilaskoti-
naisten kautta hän pääsi muun muassa 
työskentelemään läpikulku joukkueen 
kanttiinissa Äänislinnassa.

Matti Anttila kasvoi Vesilahdella 

Teksti ja kuva Jutta Sammaljärvi

Vuosikymmenien luja rakkaus
perheensä pientilalla. Oppikoulun 
hän suoritti Toijalan yhteiskoulus-
sa. Sotaan Anttila lähti lukion toi-
selta luokalta. Tunnelmiaan tuossa 
hetkessä hän kuvailee jopa hieman 
helpottuneiksi. Hänelle lähtökäsky 
ei tullut aivan ensimmäisten jou-
kossa ja nuori mies oli alkanutkin 
jo hiukan huolestua. Ikätovereitaan 
Matti Anttila kuvailee vannoutuneiksi 
isänmaan puolustajiksi, joista moni 
koki itsestäänselvyydeksi maansa 
puolustamisen.

Sota koettiin ankarana 
molemmilla rintamilla
Maija Anttila toimi talvisodan aikana 
hälytyksen valvojana. Ilmapommituk-
set ovatkin jääneet hänen muistiinsa 
vahvasti. Anttilat pohtivatkin yhdes-

sä, miten kotirintamakin pysyi niin 
vahvana. Naisten työmäärä kasvoi 
huomattavasti miesten ollessa rinta-
malla. Matti Anttilankin perheestä 
lähti kolme poikaa sotaan. Hän pohtii 
erityisesti äitinsä tunne-elämää. 

Kuinka selvitä, kun kaikki pojat 
ovat rintamalla ja päivittäin tutta-
vapiiriin saapuu tietoja kaatuneista. 

Säännöstely kuului myös oleellise-
na osana kotirintaman arkeen. Maija 
Anttila muistaa erityisesti, kuinka 
tekstiilit ja ruoka olivat kortilla. Ko-
tirintamalla selvittiinkin puhaltamalla 
yhteen hiileen.

Matti Anttila koki nuoruutensa 
vuodet rintamalla. Aluksi talviso-
taan kotirintamalla ja vuodesta 1941 
jatkosodan rintamilla. Jatkosodan 
rintamapalvelus kesti kolme ja puo-
li vuotta. Nuoresta iästään johtuen 

Maija ja Matti Anttila kuvattuina 
kauniissa kodissaan.
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elämän kokemusta ei ollut juurikaan 
ehtinyt karttua ennen sota-aikaa. Tästä 
johtuen oman elämän ja tulevaisuu-
den suunnittelu oli hyvin hapuilevaa. 
Matti Anttila sanookin pohtiessaan 
elämää rintamalla: ” Meillä ei ollut 
huomista päivää ollenkaan”.

Sodan jälkeistä elämää 
rakentamassa
Rintamalta paluun jälkeen alkoivat 
kaikki omassa tahdissaan luoda uutta. 
Maija Anttila valmistui Tampereen 
kauppaopistosta ja aloitti työskente-
lyn Suomen trikoossa. Matti Anttila 
opiskeli sen sijaan rakennusinsinöö-
riksi ja hänen mieleensä onkin jäänyt 
erityisesti sotien jälkeinen valtava 
rakentaminen. Naimisiin koulutove-
rit menivät kesällä 1952 ja samana 
vuonna valmistui omakotitalo Kis-
sanmaalle. Matti Anttila toteaakin 
avioparin olevan hyvä esimerkki ajan 
ihmisistä. Kissanmaallekin rakennet-
tiin satakunta taloa saman aikaisesti 
Anttiloiden talon kanssa.

Nopeasti laskettuna avioliitto on 
kantanut jo 65 vuotta. Tiedustelles-
sani, mikä olisi pitkän ja onnellisen 
avioliiton salaisuus, katsoo pari toi-
siaan ja pohti yhdessä. 

- Kuunnellaan toinen toisiaan, sa-
noo Maija Anttila. 

Ja Matti Anttila täydentää vaimo-
aan: 

- Hyväksytään toinen sellaisena 
kuin on. 

Vastaukset ovat lyhyet ja ytimek-
käät, mutta kätkevät ainakin osan 
tuosta menestyksen salaisuudesta.

Pari sai kaksi lasta, joista nuorim-
maisen syntyessä Maija Anttila päätti 
luopua työstään Suomen trikoossa. 
Matti Anttila perusti rakennusinsinöö-
ritoimiston ystävänsä kanssa, ja niin 
Maija Anttila siirtyi toimistotehtäviin 
perheyhtiöön. Yrityksen työkenttänä 
toimi pääasiassa Tampere. Yritys teki 
monenlaisia urakoita niin kunnalle 
kuin myös valtiollekin. Erityisesti 
Matti Anttilalle on jäänyt mieleen 
Suomen Moskovan suurlähetystön 
peruskorjauksen valvonta. Matti Ant-
tila on myös palkittu yli-insinöörin 
arvonimellä.

Rauhallisessa tahdissa 
tulevaa kohti
Tätä päivää aviopari elää rauhassa 
miettimättä liikaa tulevaa. Päivät 
kuluvat nopeasti päivittäisissä ko-
tiaskareissa ja yhteisissä menoissa. 

Molemmat ovat myös kiinnostuneita 
urheilusta. 

Matti Anttilan harrastuksena on 
metsänhoito omalla metsäpalstalla 
sekä yleinen metsässä kävely. Maija 
Anttila teki taasen eläköitymisensä 
jälkeen vapaaehtoistyötä Lahdensivun 
vanhainkodissa.

Matti Anttila hyväksyy erilaiset 
nykypäivä ilmiöt niin politiikassa kuin 
pyrkimyksissäkin. Hän kokee myös 
yleisen hyvinvoinnin kasvaneen ja 
tullut pysyäkseen Suomalaiseen yh-
teiskuntaan. Tietysti yksityistapaukset 
ovat erikseen. 

Matti Anttila kokee sotaveteraa-
nityön myös läheiseksi ja on tehnyt 
huomioita ajan saatossa tapahtuneista 
muutoksista. Erityisesti monta vuotta 
Tampereen Sotaveteraanien Huolto-
yhdistyksen puheenjohtajana sekä 
nykyisenä kunniapuheenjohtajana 
toimiva Anttila on huomannut, kuinka 
sotaveteraanityö on tullut läheisem-
mäksi sekä julkisemmaksi ihmisille.

Isänmaan ilta
- j u h l a k o n s e r t t i

Aleksanterin kirkossa
pe 1.12. klo 18.00

Konsertin järjestää Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry
www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi

Ilmavoimien 
Soittokunta

Pentti ja Heini 
Hietanen
Roosa ja Iina 
Hietanen

Liput 20 € Lippupalvelun myyntipisteistä, Lippu.fi, 
Tampereen sotaveteraanitoimistosta ja ovelta.

Tampereen 
Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistys 

ry toivottaa 
kaikille 

yhdistyksen 
jäsenille sekä kaikille 

tämän lehden lukijoille 
oikein hyvää ja lämmintä 

joulun aikaa!
Yhdistyksen toimisto huilaa 

loppiaisaattona 5.1.2018 
ja toimisto on suljettu.
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Kun olin ihan pieni tyttö, minun isänmaani oli 
pähkinän kokoinen.
Se oli niin pieni,
että sen sisään juuri ja juuri mahtui
minun maailmani ydin:
koti ja äidin syli,
isän käsi ja yhdessä luettu iltarukous.
Kun olin pieni,
minun isänmaani maistui mansikkamaidolta
ja tuoksuiniinkuin vastaleivottu leipä,
eikä kulkusten kilinä koskaan lakannut siellä 
kuulumasta.

Kun minusta tuli aikuinen,
minun isänmaani kasvoi Suomen kokoiseksi
ja sai ihan uudet ulottuvuudet.
Minä opin rakastamaan sitä aikuisen naisen 
rakkaudella.
Opin löytämään uusia vastauksia kysymykseeni:
mikä on minun isänmaani
ja miksi se on minulle niin rakas.

Minun isänmaani on tietysti tämä maa,
alue, joka kartalla kutsutaan Suomeksi,
sen järvet ja metsät, vainiot ja viljapellot,
kylät ja kaupungit.
Suven suloisuus ja talven kuurainen kimallus,
kevään liekehtivät vihreys ja syksyn purppura-
kulta.

Mutta minun isänmaani on muutakin.
Minun isänmaani on itsenäisyys.
Monin isänmaani on vapaus,
sananvapaus, liikkumisen vapaus, vapaus olla 
omaa mieltä asioista.

Minun isänmaahani kuuluu kaikki se,
missä ihmisen henkiset juuret ovat,
kulttuuri ja kieli,
tämä murteista rikas, vivahteikas ja sointuva 
suomen kieli,
jota niin monet runoilijat ovat käyttäneet kuin 
jaloa instrumenttia:
”Ruislinnun laulu korvissani, tähkäpäiden pääl-
lä täysi kuu,

kesäyön on onni omanani, kaskisavuun laaksot 
verhotuu…”

Isänmaani on lippu ja laulu, itku ja nauru,
rukous ja kirous,
syntyminen ja kuolema,
työnteko, viha ja rakkaus.
Se on Sibeliuksen sinfonia ja porilaisten marssi,
mutta se on myös suvivirsi ja Monosen Satu-
maa-tango
haikeasti haitarilla soitettuna.

Isänmaa on suomalainen kansa,
minun kansani,
kaikki suomalaiset ikään, ammattiin ja asuin-
paikkaan katsomatta,
puoluekannasta riippumatta,
työläinen ja talonpoika, palkansaaja ja jostaja,
maalainen ja kaupunkilainen, nuori ja vanha.

Minun isänmaahani kuuluu myös suomalainen 
menneisyys.
En voi puhua isänmaasta muistamatta
menneiden sukupolvien työtä.
Tuhannet ja taas tuhannet esivanhempamme,
eivät vain merkkimiehet ja -naiset,
vaan aivan tavalliset kansannaiset ja -miehet
ovat tekemällään työllä ja uurastuksella
luoneet sen pohjan, jolle kaikki tässä maassa 
loppujen lopuksi rakentuu.

Minun isänmaahani kuuluvat myös sankariris-
tien rivit,
niiden veljien ja sisartemme muiston kunnioitta-
minen,
jotka eivät väistäneet vastuuta silloin,
kun isänmaa heiltä vastuunkantamista ja uhra-
uksia vaati,
ja joita saamme kiittää siitä,
että nyt voimme elää vapaan maan vapaina 
kansalaisina.

Eläköön, kauan eläköön Suomi.

Raili Malmberg

Eläköön, kauan eläköön Suomi
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SOTAVETERAANIT ILMAISEKSI
Taksi Tampere tarjoaa sotaveteraaneille 
ilmaiset taksimatkat itsenäisyyspäivänä 6.12. 
koko toiminta-alueellellaan. 
Palvelunumero: 0100 4131 
tai invataksin tilaus: 0100 4531 
taksitampere.fi • facebook.com/taksitampere

Tampere • Pirkkala • Kangasala • Lempäälä • Nokia • Ylöjärvi

Tampereen Naisyhdistys ry Lahdensivun koti
- Tule hyvän elämän kotiin -

Tarjoamme ikäihmisille korkealaatuista tehostettua 
palveluasumista myös palvelusetelillä. 

Säännöllinen ja monimuotoinen harrastetoiminta antaa 
jokaiselle osallistumisen mahdollisuuksia ja viehättävä 

puutarhatontti lisää ulkoilun iloa. 
Ammattitaitoisen henkilökunnan rinnalla kodissa toimii 

runsaslukuinen joukko toiminnastaan innostuneita vapaaehtoisia. 

Lisätietoa asumispalveluista:
Sosiaalityöntekijä p.050 9177 478
Jaakonmäenkatu 5, 33560 Tampere
www.lahdensivunkoti.fi

LÄHITORI - OVI ARJEN ELÄMYKSIIN
Voit osallistua ryhmä- ja tapahtumatoimintaan, käydä 
syömässä ja kysyä apua erilaisiin arjen pulmiin. Lähitorin 
yhteydessä toimii myös maksuton Seniorineuvola, jossa 
voit keskustella terveyteen liittyvistä asioista sairaanhoi-
tajan kanssa ja saada tietoa ja neuvoja fysioterapeutilta.

Tervetuloa Lähitori Kuuselaan
p. 044 512 0806
Nuolialantie 46, Tampere www.pirkanmaansenioripalvelut.fi

Hyvä 
veteraani
Tarvitsetko apua kodin 
korjauksessa, lumen 
luonnissa tai muissa pikku 
hommissa?

Mummon kammarin 
talonmies Pikkaraiset ovat 
käytettävissäsi. 
Avunpyynnöt: (03) 219 0711
Ma-ke 9-11

Joulujuhla 
yksinäisille 

Koukkuniemen 
Koukunhelmessä

joulupäivänä
25.12.2017

Hyvää ruokaa ja hauskaa 
ohjelmaa.

Kuljetus kotoa juhlaan ja 
takaisin järjestetään. 

Kysy lisää toimistosta ja 
ilmoittaudu mukaan
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Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas on 
Väinö Linnan klassikkoromaaniin perustuva 
kuvaus jalkaväkiosaston yli kolmivuotisek-
si venyvästä sotatiestä Suomen jatkoso-
dassa. Elokuva kertoo Rokan, Kariluodon, 
Koskelan, Hietasen ja heidän taistelutove-
reidensa tarinan – miten toveruus, huumo-
ri ja halu jäädä henkiin yhdistävät miehiä 
matkalla sinne ja takaisin.

Elokuvan ohjaus: Aku Louhimies
Tuotanto: Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy, Aku 
Louhimies, Mikko Tenhunen ja Miia Haavisto
Käsikirjoitus: Aku Louhimies ja Jari Olavi Rantala

Viereinen kuva:
Elokuvaosake-
yhtiö Suomi 
2017 Oy

Tekstit ja muut 
kuvat:
Johanna Vuori

Tuttu tuntematon

Itse pääsin katsomaan elokuvan jo ennen ensi-iltaa ja 
pienistä ennakkoluuloistani huolimatta olin näkemääni 
tyytyväinen.

Toki tarina on tuttuakin tutumpi ja Edvin Laineen ohjaama 
versio kai kymmeniä kertoja nähty. Tämä uusi ”Tuntema-
ton” oli tuttujen näyttelijöiden miehittämä ja alkuun heitä 
vertasi väkisinkin niihin Laineen näyttelijöihin. Mutta kun 
siitä pääsi yli ja elokuva vei mennessään, niin lopulta juuri 
nämä näyttelijät tuntuivat juuri oikeilta. Upean roolityön 
teki erityisesti Jussi Vatasen Koskela. Hänen kasvonsa 
muuttuvat sodan edetessä ja hänestä välittyy ajoittain 
toivoton tunnelma.

Myös Rokka (Eero Aho) tekee hienon roolityön, ja mi-
nusta oli hieno veto ottaa myös hänen perheensä tarinaan 
mukaan. Rokan vaimon ja lapsien lähtö evakkoon on yksi 
elokuvan liikuttavimmista kohtauksista.

Pauketta ja räiskettä elokuvassa riittää - ehkä liiankin 
kanssa, silti mukana on myös ripaus romantiikkaa ja kiljun 
keittoa.

Kaiken kaikkiaan elokuva teki minuun niin hyvän vai-
kutuksen, että tulen varmasti katsomaan sen uudelleenkin.
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Tuntematon sotilas -eloku-
van tuotantoyhtiö (Eloku-
vaosakeyhtiö Suomi 2017 
Oy) yhdessä Neste Oy:n 
kanssa kutsui muutamalla 
paikkakunnalla veteraaneja 
ja koululaisia yhteiseen eri-
koisnäytökseen. Tampereel-
la tuo erikoisnäytös oli 8.11. 
Cine Atlaksessa. 

Kyseessä oli sukupolvien kohtaami-
seen tähtäävä projekti. Koululaisten 
puolelta mukaan tuli Tampereen seu-
dun ammattiopisto Tredu ja joukko 
sen opiskelijoita sekä pari opettajaa.

Noin 20 yhdistyksemme veteraania 
ja joukko opiskelijoita katsoivat siis 
elokuvan yhdessä. Seuraavana päivä-
nä osa veteraaneista ja koululaisista 
kokoontui toimistollemme keskuste-
lemaan elokuvasta ja sen herättämistä 
tunteista. Sekä tietysti myös muiste-
lemaan sitä ihan oikeaa sotaa ja sen 
tapahtumia ja kokemuksia.

Mielipiteet elokuvasta jakautuivat. 
Jotkut pitivät sitä liian taiteellise-
na, jonkun mielestä taiteellisuus oli 
juuri se hyvä juttu. Henkilöhahmoja 
pidettiin liian tasapaksuina, persoo-
nallisuudet eivät erottuneet tarpeeksi. 
Myös joidenkin kohtausten poisjäänti 
herätti keskustelua.

Keskusteluun oli varattu aikaa pari 
tuntia, mutta se venähti liki kolmeen 
tuntiin. Veteraaneilla riitti kerrottavaa 
ja nuorilla kysyttävää. Opiskelijat 
kuuntelivat keskittyneesti ja olivat 
todella kiinnostuneita veteraanien 
kokemuksista. Keskusteluissa käytiin 
läpi niin korsun rakentamista, syöpä-
läisiä kuin aseistustakin. Ja tietysti 
kuultiin tarinoita tositapahtumista, 
ja myös niistä hauskoista hetkistä, 
joita veteraanien mielestä elokuvassa 
näytettiin liian vähän. 

Varmasti tämä kokemus antoi 
monille nuorille aivan uuden nä-
kökulman Suomen historiaan ja sai 
ymmärtämään, että siellä rintamalla 
taistelleet ihmiset olivat aivan taval-
lisia nuoria miehiä.

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että 
keskustelu oli erittäin antoisa kaikille 
läsnäolleille.

Sukupolvien kohtaaminen myös taltioitiin. Mukana 
olivat kuvaaja Simon Bergman sekä tuotantoyhtiön 
projektipäällikkö Susanna Torvinen.
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Haastattelin 89-vuotiasta Tampereen 
Hervannassa asuvaa Kaarina Pihla-
jamäkeä. Hän kertoi kokemuksiaan 
työtyttönä toimimisesta jatkosodan 
aikana. 

Haastattelun aluksi hän kertoi 
talvisodan syttymisestä ja muistoistaan 
siihen liittyen:

Vuonna 1939 kävin tyttökoulua 
Tampereen keskustassa. Oli välitunti 
ja rehtori tuli ilmoittamaan, että ”nyt 
kaikki tytöt sisälle”. Kokoonnuimme 
aulaan, jossa rehtori kertoi sodan syt-
tyneen. Hän kehotti meitä lähtemään 
kotiin ja olemaan valmiita suojau-
tumaan. Juoksinkin keskustorille, 
josta lähti linja-auto kohti Lielahtea 
ja kotia. 

Kuultuani talvisodan syttymisestä 
ensimmäinen tunne oli järkytys ja 
epäusko. Vaikka Euroopassa oli jo 
käytykin sotaa, niin silti tuntui us-
komattomalta, että nyt se tulisi myös 
tänne. Sota oli ollut kaukainen asia, 
mutta yhtäkkiä se tuli niin lähelle.

Pommitukset Tampereelle alkoi-
vat joulukuun viimeinen päivä 1939. 
Pommituksia tuli yhdeksän kertaa ja 

Teksti ja kuva Veera Kivimäki

Sota opetti 
toimimaan

pakkasta oli niiden aikana 40 astetta.
Miten päädyitte työtytöksi jatko-

sotaan?
Sodan aikana yli 15-vuotiaat olivat 

työvelvoitettuja. Niinpä minä päätin 
lähteä 16-vuotiaana töihin Sortava-
laan eräälle maatilalle. Olin toiminut 
sitä ennen, 12-vuotiaasta asti pikku-
lottana Tampereen Harjun osastolla 
Lielahdessa. Sen myötä olin ollut 
avustamassa lottia esimerkiksi so-
tilaspoikien leirillä jo vuonna 1942.

Varsinaiselle sotatoimialueelle siir-
ryin ensimmäinen kesäkuuta 1944. 
Siellä työtehtäviini kuului erilaissa 
maatalon töissä avustaminen. Pel-
loilla ajoin myös hevosia, vaikka en 
sitä aiemmin ollut tehnyt. Lisäksi 
teimme vartiovuoroja hälytyksien 
varalta yhdessä talon tyttären kanssa.

Sortavalasta pois lähtö ei tullut 
yllätyksenä. Se tapahtui 19. syyskuuta 
1944 välirauhan aikana. Ennen lähtöä 
oli kuitenkin hirveällä kiireellä kerät-
tävä talteen sato, joka luovutettaisiin 
valtiolle. Apuun saimme myös nosto-
miehiä. Kaikkiaan sotatoimialueella 
viivyin neljän kuukauden ajan.

Juna, jolla lähdimme pois Sortava-
lasta, oli viimeinen kohti Kangasalaa. 
Mukaan otettiin talon karjaa ja eläi-
miä.  Matka Kangasalle kesti viikon 
ja sen matkustimme talon tyttären 
kanssa härkävaunussa. Nyt tuntuu 
ihmeelliseltä, mitä oikein söimme 
paluumatkalla junassa. Loppujen lo-
puksi matka sujui kuitenkin hyvin. 
Takaisin Lielahteen saavuttuani äiti-
nikin alkoi itkeä saatuaan tyttärensä 
takaisin kotiin.

Kouluun paluu ei tapahtunut sa-
man tien vaan vasta tammikuussa 
1945. Kouluja ja luokkia järjesteltiin 
uudelleen ja tilanne oli muutenkin 
sekava. Sota vaikuttikin paljon myös 
koulujen toimintaan. Sotakokemuk-
sista vaiettiin, pitkälti Neuvostoliiton 
valvontakomission vuoksi, joka ma-
joittautui Helsinkiin 1944 ja viipyi 
siellä useamman vuoden ajan. Sodan 
jälkeen ilmapiiri Suomessa oli hyvin 
raskas ja alueiden luovuttaminen ai-
heutti paljon surua. Pikkuhiljaa tästä 
kuitenkin alettiin toipua ja jälleenra-
kennus alkoi. Monilla sotilailla oli 
myös todella raskaita niin henkisiä 
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kuin fyysisiäkin vammoja, joihin oli 
heikosti saatavilla apua.

Millaiselta tuntuu muistella sota-
aikaa?

Sota on aina jollain tavalla mie-
lessä. Se kuuluu historiaan, joka on 
edelleen voimakkaasti mukana. Tun-
tuu hienolta, että pieneltä osaltani olin 
itsekin auttamassa Suomea selviy-
tymään. Halu auttaa sai jaksamaan 
ja ikinä ei tuntunut raskaalta nousta 
vaikka viideltä, kun tiesi, että omalla 
toiminnallaan on merkitystä. Ylipää-
tään auttamisen halu minut Karjalaan 
johdattikin. Vuonna 1996 työtytöt 
myös saivat rintamapalvelustunnuk-
set, valtioneuvostosta tullut kirje oli 
varmaankin odotetuin kirje koskaan.

Millaisia yksittäisiä muistoja teille 
jäi?

Esimerkiksi kerran lähdimme yh-
dessä maatalon tyttären kanssa lä-
heiselle lentokentälle. Siellä meille 
esiteltiin hävittäjälentokoneita. Nyt 
tuntuu hurjalta kuinka heppoisilla ja 
pienillä lentokoneilla silloin taistel-
tiin. Ylipäätään sodan aikana tapahtui 
monenlaisia sattumuksia. Onneksi 
suuremmilta kuitenkin vältyttiin.

Miten nuori ikänne vaikutti koke-
muksiinne sodasta?

Työtyttönä toimiessani olin hyvin 
nuori, vasta 16-vuotias. Sotakoke-
mukset nuorella iällä ovat vaikut-
taneet koko elämän ajan ja näkyvät 
edelleen. Sen seurauksena minusta 
tuli rohkeampi ja arkuus hävisi. Sota 
oli siis myös monella tapaa opetta-
vainen kokemus. Olenkin ollut koko 
elämäni ajan valmis toimimaan ja olen 
ollut järjestämässä monenlaisia erilai-
sia tapahtumia. En kuitenkaan tiedä 
itsekään varmaksi, mikä minut sinne 
Sortavalaan sai lähtemään. Pitkälti se 
on varmasti temperamenttikysymys 
ja yksinkertaisesti halu auttaa. Olen 
ollut aina oman tieni kulkija, joten kun 
olin päättänyt lähteä, ei sitä kukaan 
voinut estää.

Mitkä olivat pelottavimpia koke-
muksia?

Sota oli monelta osin todella eri-
koinen kokemus. Pelottavinta olivat 
kuitenkin lentokoneet ja vaara niiden 
maahan syöksymisestä. Näen edelleen 
unia lentokoneiden putoamisesta. 
Myös maastoon piiloutuneet Neu-
vostoliiton sotilaat, jotka saattoivat 
yllättää mitä hetkenä hyvänsä olivat 
suuri uhka. Pelko kuitenkin väistyi, 
kun alkoi tulla tietoa, että pommeja ei 
enää yritettäisi pudottaa Sortavalaan. 

Lentokoneiden tarkoituksena olisi 
pyydystää suurempia kaupunkeja.

Millaista sota-aika kokonaisuu-
dessaan oli?

Sota oli kamalaa aikaa ja silloin 
tapahtui aivan uskomattoman asioita. 
Se oli erikoinen kokemus, raskas 
ja surullinen. Näiden kokemuksien 
myötä minulla on vahva yhteys rin-
tamalla olleisiin sotaveteraaneihin. 
Myöhemmässäkin elämässäni olen 
aina tullut erinomaisesti juttuun 
heidän kanssaan. Olen ollut hyvin 
pitkään mukana erilaisissa veteraa-
nijutuissa, jotka ovat tuoneet paljon 
aktiviteetteja elämään.

 

SIIVOUKSESTA SAIRAANHOITOON
KAIKKI APU KOTIIN

0449812301
WWW.VALKOKULTAHOIVA.FI

HOIVA- JA SAIRAANHOITAJAPALVELUT
IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA
KOTIHOIDON TUKIPALVELUT
KODINHOITO JA SIIVOUSPALVELUT
ASIOINTIPALVELUT
LASTENHOITOPALVELUT 
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Pyryn päivänä muutama vuosi sitten 
velloi kamala myrsky. Pirkko Koski 
kertoo olleensa tuolloin bussissa, 
joka oli jäänyt jumiin keskustorille.

Yksi matkustajista, nuori poika, 
jonka oli kiire päästä musiikkiopis-
tolle, ilmaisi hätänsä.

- Kaikki me bussissa sitten mie-
timme, että miten olisimme voineet 
auttaa tuota poikaa, Pirkko kertoo. 
Sitä se kuuluisa talvisodan henki oli. 
Että kaikki halusivat auttaa toisiaan.

Viipurista evakkoon

Pirkko oli talvisodan syttyessä 13- 
vuotias ja asui tädillään Viipurissa. 
Pirkko kertoo muistavansa päivän 
kirkkaasti.

- Kävin Viipurissa tyttökoulua ja 
olimme saksantunnilla. Kello oli yh-
deksän, kun hälytys kuului. Meidät 
kaikki ohjattiin kellariin pommisuo-
jaan ja minä naureskelin muiden mu-
kana. Luulimme sitä taas yhdeksi 
harjoitukseksi.

Toisin kuitenkin ilmeni. Koko 
päivän he viettivät pommisuojas-
sa ja sieltä päästyään, tädin kotiin 
laitakaupungille matkatessa, heidät 
pysäytti suojeluvalvoja. 

- Tädillä kun oli kolme kuukauti-
nen vauva kapalossa, hän käski mei-
dän lähteä heti seuraavana aamuna 
evakkoon, muistelee Pirkko.

Määränpäänä oli Orivesi. Sieltä 
heidät sijoitettiin Peltolan tilalle, jos-
sa he asuivat ja tekivät töitä sodan 
ajan.

Pirkko kertoo talon kohdelleen 
heitä hyvin: 

- Antoivat huoneenkin, kun nä-
kivät, että ihan ihmisiä oli tulossa.

Ensialkuun sängyiksi varatut hei-
näkeot katosivat nopeasti.

Lotaksi puhelinkeskukseen

Sodan jälkeen Pirkon täti lähti Helsin-
kiin ja Pirkko perässä opiskelemaan.

Teksti ja kuva Juliaana Uitto

Talvisodan henkeä tänä päivänä

Pirkko Koski oli mukana tämän kesän seutukunnallisella kirk-
kopäivällä Aitoossa.
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Opiskelu tosin oli katkonaista ra-
hanpuutteen takia. Aina välillä oli 
tehtävä töitä ja laitettava opiskelu 
sivuun. Välillä oli ruokana jäätyneitä 
lanttuja ja perunoita, ja asumuksena 
jaettu luteinen huone. 

- Se oli yksi syy, miksi minä sitten 
Viipuriin puhelinkeskukseen lähdin-
kin, Pirkko kertoo. 

- Siellä me yhdisteltiin puhelui-
ta. Yksi tytöistä ihmetteli, miksi 
puheluissa saatettiin joskus puhua 
vaikkapa munista ja makkaroista. 
En minä sille viitsinyt sanoa, että ne 
ovat salanimiä ne.

Lapsuuden haave toteutuu

Kesän jälkeen Pirkko palasi Helsin-
kiin ja suoritti opintonsa loppuun. 
Vuotta ennen kuin hän valmistui, 
ensimmäinen Helsingin pommitus 
kuitenkin poltti hänen silloisen kou-
lurakennuksensa.

Kolmannen pommituksen aikaan 
Pirkko oli Lahdessa. 

- Taivas oli tulessa, Pirkko kertoo.
Koulu jatkui toisessa rakennuk-

sessa ja Pirkko valmistuttuaan pääsi 
jatko-opiskelemaan maantietoa ja 
biologiaa. Pitkäaikainen lapsuuden-
haave toteutui, kun Pirkko sai opet-
tajan paperit. 

- Minä olin pienestä pitäen sanonut, 
että minusta tulee opettaja.

Pirkko oli tavannut miehensä Hel-
singissä, mutta he päätyivät Turun 
kautta Tampereelle Antin töiden mu-
kana. Täällä hän ehti opettaa ainakin 
yli 20 vuotta Tampereen yhteiskou-
lulla, joka toimii nykyään lukiona.

- Olen käynyt siellä vielä paljon 
jälkeenpäin, mutta nyt on pitänyt vä-
hän pitää taukoa, Pirkko naurahtaa.

Pirkko ja Antti saivat neljä lasta, 
jotka asuvat tällä hetkellä ympäri 
Suomea. Yksi Tampereella, toinen 
Espoossa, kolmas Hämeenlinnassa 
ja viimeinen Helsingissä.

Antti nukkui pois kolme vuotta 
sitten. 

- Hän oli kiltein ihminen, jonka olen 
koskaan tavannut, Pirkko muistelee 
haikeasti. Ikävä on, mutta neljä lasta 
ja viisi lastenlasta on syy jatkaa arkea.

Pirkosta ei löydy katkeruutta. Hän 
kertoo elämästään mutkattomasti ja 
arvovaltaisella tavalla. Hän on elänyt 
pitkän elämän ja toivottavasti edessä  
on vielä monia terveitä vuosia.

Hotelli Ilveksen henkilökunta on valmiina jälleen 
tarjoamaan veteraaneille  maukasta joulupuuroa. 

Olet siis tervetullut yhdistyksemme

PUUROJUHLAAN
 ti 19.12. klo 14.00

Puurojuhlamme on Hotelli Ilveksen Ballroom -salissa.
HUOM: Juhla on tarkoitettu sotaveteraaneille, 

heidän puolisoilleen ja leskilleen.

Sitovat ilmoittautumiset toimistolle 13.12. mennessä.

Muista myös:
* Isänmaan ilta 1.12. Aleksanterin kirkossa klo 18.00
* Kaikkien jäsenten joulukahvitus toimistolla ti 12.12. sekä 
ke 13.12. Samalla jaamme Saarioisten lahjoittamia kiisseli- ja 
puuroannoksia.
* Joulukirkko Tammenlehväkeskuksessa 14.12. klo 18.00.

Satakunnankatu 28, 33210 Tampere

Varaa aika 020 70 7000
Avoinna ma-pe 8 – 17 tai sop. mukaan

www.johanneksenklinikka. 

Ikäklinikka™ – helpompi ja turvallisempi arki

Osta lahjaksi

tai itsellesi

TERVEYSPASSI

Terveyspassilla saa
perusteellisen

terveystarkastuksen.
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Tammenlehvän perinneliitto tarjoaa paljon tietoa

Tammenlehvän perinneliitto on koon-
nut internetsivuilleen runsaasti niin 
veteraaneja kuin jälkipolviakin kiin-
nostavaa tietoa. Osoitteessa 
www.tammenlehva.fi on mon-
ta alasivua, joissa on monipuolista 
tietoa.

Sivuilta löytyy muun muassa pitkä 
luettelo sotahistoriallisista museoista 
sekä muista museoista, joista löytyy 
sotahistoriallista tietoa.

 Hyvin mielenkiintoinen on myös 
osio ”veteraanit kertovat”, jossa on 
kymmeniä sotaveteraanien video-
haastatteluita.

Sivuilta löytyi myös tämä tiedote:

KANSALLINEN VETERAA-
NIPÄIVÄ UUDISTUU
Valtioneuvoston kanslia on pyytä-
nyt, että Tammenlehvän Perinneliitto 
valmistelee ehdotuksen Kansallisen 
veteraanipäivän uudistamisesta ja 
jatkamisesta. Työ on saatu päätökseen 
ja esitys Kansallisen veteraanipäivän 
uudistamiseksi luovutettiin Valtio-
neuvostolle sen kansliaan tammikuun 
lopussa.

Uudistamistyön lopputuloksena on 
kansakuntaa yhdistävä, sen historiaa 
ja selviytymistä kunnioittava juhla, 
jossa veteraanien työ ja suomalaiset 
perusarvot ovat keskeisesti muka-
na. Uudistuva, vuosittain vietettävä 
Kansallinen veteraanipäivä rakentuu 
siten, että se toteutuessaan kestää yh-
dentyvässä maailmassa sukupolvesta 
toiseen kansalaisten hyväksymänä ja 
omaksumana juhlamuotona ja ylei-
senä liputuspäivänä 27.huhtikuuta.

Kansallisena veteraanipäivänä 
juhlistetaan suomalaisen arvoyh-
teisön olemassaoloa ja kansakuntaa 
koossa pitäneitä arvoja sekä niiden 
ja koko yhteisön puolesta työsken-
nelleitä veteraaneja ja sukupolvia. 
Valtakunnallisesti ja paikallisesti vie-
tettävä juhla korostaa kansakunnan 
myönteisiä piirteitä, elinvoimaa ja 
kunkin aikakauden yhteisiä arvoja, 
jotka käyttöön otettuina vahvistavat 
kansallista yhtenäisyyttä.

Uudistamisen taustalla on paitsi ve-
teraanien määrän nopea väheneminen, 
myös se, että nopeassa muutoksessa 

ja globalisoituneessa ympäristössä 
selviytyy parhaiten kulttuurisesti ja 
henkisesti kestävä, identiteetiltään 
vahva kansakunta.

Jälkipolville siirrettäviä arvoja 
ovat vastuunkanto ja yhteisöllisyys, 
oikeudenmukaisuus ja velvollisuu-
dentunto, kunnia ja isänmaallisuus, 
vapauden vaalinta ja välittäminen. 
Nämä arvot ovat kansakunnan tule-
vaisuutta rakennettaessa keskiössä ja 
myös sotiemme veteraanien vahva 
arvoperusta.

Kansallinen veteraanipäivä on koko 
kansakuntaan, sen historiaan, olemas-

saoloon ja veteraaneihin kytkeytyvä 
juhlatapahtuma. Sen resursointi, lo-
pullinen organisointi ja varojen osoit-
taminen toteutukseen on valtiovallan 
tehtävä ja vastuulla.

Tammenlehvän Perinneliiton esi-
tyksestä päivän uudistamiseksi on 
keskusteltu Tasavallan Presidentti 
Sauli Niinistön ja pääministeri Juha 
Sipilän kanssa.

Viimeinen nykymuotoinen Kan-
sallisen veteraanipäivän pääjuhla 
vietettiin tänä vuonna 27.4. Lahdessa.
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Huumoria...

Alokas, mitä teette jos teltan takaa 
alkaisi kuulumaan ammuntaa, tivasi 
vääpeli. 
- Menisin ja lypsäisin ne lehmät, vas-
tasi alokas.

* * *

-Sopiiko asetakki?
-Kyllä, herra kersantti.
-Sopivatko housut?
-Kyllä, herra kersantti.
-Sopivatko lakki ja saappaatkin?
-Kyllä sopivat, herra kersantti.
-Miten teidät on hyväksytty armeijaan?
-Miten niin, herra kersantti?
-Teidän ruumiinrakenteenne täytyy 
olla epämuodostunut…

* * *

Alokas kertoi vierailevalle asetove-
rilleen: -Minä aion isona upseeriksi!
Siihen asetoveri vastasi: -Oletteko 
aivan hullu? 
Alokas kysyi ihmetellen: -Onko se 
aivan välttämätöntä?

* * *

Miksi alokkaat pitävät nenänsä puhtai-
na mennessään armeijaan? Koska he 
ovat kuulleet armeijassa ammuttavan 
räkäpäitä.

* * *

Tässä hommassa saa helposti ylennyk-
sen, sanoi pioneeri, kun miinaa purki.

* * *

Kenttärovasti: -Oletteko saanut he-
rätyksen?
Alokas: -Joka aamu, herra sotarovasti.

* * *

Kadettikoulussa oli opetettu, ettei 
koulutukseen saanut sekoittaa poli-
tiikkaa. Niinpä nuori vänrikki valikoi-
kin sanansa, kun aloitti ensimmäisen 
oppituntinsa:
-Tulipa vihollinen koillisesta, idästä 
tai kaakosta, niin aina me olemme 
valmiina antamaan päihin.

* * *

Tuula Hoivala Ikifitistä kävi pitämässä toimistossa muistijumppa-tuokion 
halukkaille. Mukana olleet pitivät tätä jumppaamista hauskana ja tar-
peellisena, joten päätimme tarjota sitä jäsenillemme jatkossakin. Kaikki 
halukkaat saavat osallistua. Alustavasti on sovittu muistijumppa tammi- ja 
helmikuulle, mutta mikäli mukaan saadaan innostunutta väkeä niin ryhmän 
kokoontumisia voidaan jatkaa. Osallistuminen ei maksa mitään.
Muistijumppaajat kokoontuvat toimistolla ke 24.1.2018  sekä ke 21.2. kello 
13.00. Yksi kerta kestää noin 45 minuuttia.

Jumpataan muistia
Tuula Hoivala (oikealla) vetää muistijumppaa ja hauskaa on. Kuvassa 
vasemmalla Inga sanoo, että tule sinäkin mukaan!

Alina Tampere-Kangasala 

Puh. 044 455 6400
virpi.salminen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Paras hoivapalvelu auttaa ihmistä elämään omanlaistaan elämää. 
Monelle se merkitsee asumista omassa kodissa. Alina huolehtii 
kotona asuvan hoidosta ja hyvinvoinnista. Palvelu on aina osaavaa 
ja ystävällistä, olipa kyse sitten hoivatyöstä, jalkahoidosta, 
siivouksesta tai asiointiavusta.

Suomalainen  
Alina onnittelee 
100-vuotiasta Suomea  
ja kiittää veteraaneja. 
Samalla kiitämme asiakkaitamme 
sekä yhteistyökumppaneitamme 
kuluneesta vuodesta.
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Tule jouluostoksille 
yhdistyksen toimistoon!

Ostamalla tuet toimintaamme.

Myynnissä on mm. antiikki- ja pöytäkynttilöitä (myös sini-
valkoisia) sekä hautakynttilöitä.
Meiltä saa myös hyvää, vanhan ajan musiikkia kuten Tapio 
Rautavaaraa ja Olavi Virtaa sekä hengellistä musiikkia.
Ja tietenkin tarjolla on myös kirjoja, heijastimia, joulukort-
teja ym. 
Myydyimpiä tuotteitamme ovat kotimaassa käsin tehdyt 
puiset kävelykepit. Suosittuja ovat myös olleet pehmoiset 
lämpötossut, joissa on luikuestepohja.

Hintaesimerkkejä:
Adressit 13 €
Kynttilät 1-3 €
Suomi-pöytälippu 30 €
Lämpötossut 20 €
CD-levyt alk. 8 €
Kävelykeppi 60 €
Taskumatti ruostumatonta 
terästä 20 €

Marras-joulukuussa vähintään 20 eurolla ostoksia tehneet saavat 
kaupan päälle sinisen kangaskassin, jossa on veteraanitunnus!

JALKAHOITOLA
Jalka- ja haavahoitoja 

Tarvittaessa teemme kotikäyntejä
Myynnissä myös lahjakortteja

Pispan palvelukeskus    
Simolankatu 4 B, Tampere
Katutaso, esteetön kulku

040 481 9339
Merja Vataja

sairaanhoitaja
Tervetuloa!

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ
Palveluksessanne!
www.kovala.com

SEPPO KOVALA/
Kovala &Co Oy (LKV)

Kuninkaankatu 13 B, 33210 Tre
p. 0400 630 188

Palkkio 3,75% sis alv tai sop. mukaan
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Marraskuu
Veteraanien joululounas Satakunnan lennostossa ma 27.11. 
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 28.11. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Joulukuu
Isänmaan ilta Aleksanterin kirkossa 1.12. klo 18.00. Esiintymässä Ilmavoimien soittokunta sekä Pentti Hietanen 
perheineen. Liput 20 € toimistosta tai Lippupalvelun myyntipisteistä.
Kaupungin tarjoama juhlalounas veteraaneille, puolisoille ja leskille Sampolassa ti 5.12. klo 12.00.
Itsenäisyyspäivän tilaisuudet 6.12. mm. seppeleenlaskut sankarihaudoilla.
Naisten tapaamispäivä ti 12.12. klo 13.00. pikkujoulujen merkeissä. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Puurojuhla hotelli Ilveksen Ballroom-salissa 19.12. klo 14.00. Huom: vain veteraaneille, puolisoille ja leskille. 
Ilmoittautuminen toimistolle viimeistään 13.12.
Yhdistyksen tarjoamat joulukahvit kaikille toimistossa asioiville ti-ke 12.-13.12. klo 10-13. Jaamme myös 
Saarioisten kiisseli / puuroannoksia.
Joulukirkko Tammenlehväkeskuksen ravintokeskuksessa to 14.12. klo 18.00.
Joulujuhla yksinäisille Koukun helmessä 25.12. Kuljetus kotiovelta juhlaan ja takaisin. Ilmoittatutumiset toimis-
tolle 29.11. mennessä kuljetusten vuoksi.

Tammikuu 2018
Naisten tapaamispäivä ti 9.1. klo 13.00. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Muistijumppa yhdistyksen toimistolla ke 24.1. klo 13.00.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 30.1. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja 
tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Helmikuu 2018
Naisten tapaamispäivä ti 13.2. klo 13.00. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Muistijumppa yhdistyksen toimistolla ke 21.2. klo 13.00.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 27.2. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja 
tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

TALVIKAUDEN TAPAHTUMIA

Muista toimittaa kaikki vuoden 2017 jäsenetukuitit  
  (jalkahoito, hieronta, siivous)
   toimistolle 15.12. mennessä!
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YHDISTYKSEMME HARRASTUSRYHMÄT

“ketterää siivouspalvelua”

siivouspalvelu
0400 623 369

toimisto@taidox.fi

Taidox Oy
Vehnämyllynkatu 8 H
33560 Tampere www.taidox.fi

TOIMINTAA TALVIKAUDELLA 2017-2018

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 15.45-17.00 Tampereen veteraanien boccia, Tammelakeskus, Itsenäisyydenkatu 21

Torstaisin
klo 10.15-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Tesoman uimahallissa

UINNIT: Ilmainen sisäänpääsy veteraanitunnuksella kaupungin kaikkiin uimahalleihin. Ota 
jäsenkortti tai kuvallinen KELA-kortti todisteeksi mukaan!

VESIVOIMISTELU: Vesivoimisteluun osallistuminen edellyttää, että osallistujat ilmoittautuvat 
hallilla jokaisen vuoron alussa kirjaajalle.

* LiPa = Tampereen Liikuntapalvelut 

Kauneus- ja
Jalkahoitola
Vesterbacka Merja
Erikoiskosmetologi

Sotkankatu 16
33230 Tampere
Puh. 041 524 0625
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FYSIOTERAPEUTTISIA HOITOPAIKKOJA
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                 040 551 7130
www.noora-fysio.fi, info@noora-fysio.fi

* * *
Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Hatanpään valtatie 1 (03) 3126 0300
Koskikeskus 3. krs, www.erikoiskuntoutus.fi

* * *
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 Kuntohoito, Seija Lehtoranta  Sammonkatu 17-19 (03) 255 3325

* * *
Tampereen Kuntouttamislaitos Oy Kyttälänkatu 5 (03) 3142 5800
60v www.kuntsu.fi

* * *

HIEROJIA
Laillistettu hieroja Marita Ranta Aleksis Kiven katu 30 D (sisäpiha) 040 728 7791

* * *
Kuntohoitaja Satu Juortamo Itsenäisyydenkatu 11, 2. krs  040 548 7027
Myös kotikäynnit!

* * *

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

* * *
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JALKAHOITOPAIKKOJA
Alina Tampere-Kangasala www.alinahoivatiimi.fi 044 455 6400

* * *
Jalkahoitaja Sirpa Sällilä Kotikäyntejä 040 758 5660

* * *
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 Hatanpään valtatie 1 0400 250 354
Koskikeskus 3. krs

* * *
Jalkojenhoitaja / kosmetologi Iina-Maria Suhonen 
Kotikäyntejä  050 383 9140

* * *
Kauneus & Jalkahoitola Merja Vesterbacka, Sotkankatu 16 (katutaso) 041 524 0625
SKY, Erikoiskosmetologi, myös laitos- ja kotikäynnit

* * *
Kauneus- ja jalkahoitola Dionella Tuomiokirkonkatu 23 (katutaso) (03) 214 1114, 050 550 9282

* * *
Kauneus- ja jalkahoitola Sari Jaakola Itsenäisyydenkatu 19 (03) 223 7213, 0400 839 048

* * *
Pirkanmaan Hoiva- ja jalkahoitopalvelu Käpytie 8 B 80 040 751 5210
Käynti sisäpihalta, myös kotikäynnit, www.hoivajajalkahoito.fi

* * *
Tammenlehväkeskus Oy Kenttäkatu 17 044 775 8008

* * *
Pappilanpuiston jalkahoitola Kourutaltankatu 2 A 045 111 9566

* * *

Alina Tampere-Kangasala www.alinahoivatiimi.fi 044 455 6400
* * *

Eloisan palvelun perheyritys Koti Puhtaaksi 040 963 3866
* * *

Hoivapalvelu Valkokulta www.valkokultahoiva.fi 044 981 2301
* * *

Lielahden Siivouspalvelut  0400 906 818
* * *

Pirkanmaan Hoiva- ja jalkahoitopalvelu www.hoivajajalkahoito.fi 040 751 5210

Taidox Oy – Puhtaasti paikallista siivous- ja pesulapalvelua 0400 623 369
* * *

Violapalvelut Oy www.viola-koti.fi (03) 3141 5300

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

* * *

KOTIPALVELUJA
Alina Tampere-Kangasala www.alinahoivatiimi.fi 044 455 6400

* * *
Hoivapalvelu Valkokulta www.valkokultahoiva.fi 044 981 2301

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

* * *
Eloisan palvelun perheyritys Koti Puhtaaksi 040 963 3866

* * *
Pirkanmaan Hoiva- ja jalkahoitopalvelu www.hoivajajalkahoito.fi 040 751 5210

* * *
Violapalvelut Oy www.viola-koti.fi (03) 3141 5300

Kotikäynnit

Fysioterapeutti

KIRSTI JÄNNES
Erityisala geriatrinen ja  
muistisairaiden kuntoutus

puh.  0400-858714PIRKKA-HOITO OY

Rintamaveteraanikuntoutusta

LUE LISÄÄ FYSIOS.FI

Apua 
ikääntyneiden 
arkeen
Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet 
ennaltaehkäisevään, toimintakykyä ylläpitä-
vään ja kuntouttavaan fysioterapiaan. 
Meiltä myös vereraanikuntoutus kotiin.

VARAA NYT MAKSUTON 
FYSIOTERAPEUTIN
KOTIKÄYNTI 
PUHELIMITSE.

Tampereella ja lähialueilla 
Teitä palvelee
fysioterapeutti Leena Vierikko 
puh. 010 237 7374

ikääntyneiden 

I K Ä Ä N T Y N E I L L E

FYSIOTERAPEUTIN 
KOTIKÄYNTI

S O I TA JA 
T I L A A

MAKSUTON
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