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Tampereen Sotaveteraani -lehti on 
Tampereen Sotaveteraanien Huol-
toyhdistyksen jäsenlehti.

Tampereen Sotaveteraanien Huol-
toyhdistys ry on perustettu 1961. 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
tamperelaisten sotaveteraanien ja 
heidän lähiomaistensa taloudelli-
sen aseman ja terveydentilan pa-
rantamiseksi sekä ylläpitää heidän 
keskuudessaan yhteenkuuluvuutta 
ja valvoa heidän taloudellisia ja yh-
teiskunnallisia etujaan. 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli lehden 
mennessä painoon 895 joista sotave-
teraaneja 410 veteraanien puolisoita 
58 ja veteraanien leskiä 187.
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Yhdistyksen toimisto on osoitteessa Aleksanterinkatu 20 A, 33100 Tampere. 
(Sisäpiha, alaovella on summeri, 2. krs.)

Avoinna ti, ke ja pe klo 10.00-13.00. Maanantaisin ja torstaisin suljettu. 
Toimiston puhelinnumero on 03 223 1428

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

Yhdistyksen internetosoite: www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi
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Johanna Vuori
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Nuorta voimaa
Tampereen Seudun Osuuspankki tarjosi keväällä mahdollisuutta pal-
kata yksi 15-17 -vuotias nuori kahdeksi viikoksi kesätyöhön niin, että 
Osuuspankki maksaisi palkan. Tartuimme tähän mahdollisuuteen ja 
minä tein työnhakuilmoituksen.

Hakemuksia nuorilta tuli 30, toinen toistaan parempia. Kaikki hake-
mukset olivat fiksuja, ja niistä kävi ilmi nykynuorten laaja harrastunei-
suus ja monilla oli jo monenlaista kokemusta työelämästäkin. Pyysin 
kymmentä nuorta tulemaan haastateltavaksi, ja olisin oikeastaan 
voinut valita heistä kenet tahansa, niin hyvän vaikutuksen heistä sai.
Tästä hakemusmäärästä ja hyvistä hakijoista innostuneena sitten 
sovimme, että palkkaamme lisäksi kaksi nuorta yhden viikon ajaksi, 
ja maksamme heille sen viikon palkan yhdistyksen varoista.

Ajatuksena oli paitsi saada innokasta työvoimaa, myös tehdä vete-
raanitoimintaa ja veteraaneja tutuksi nuorelle sukupolvelle. Nämä 
nuorethan ovat niitä tulevaisuuden perinnetyön tekijöitä ja perinteiden 
vaalijoita.
Hakijoista siis valittiin kolme, jotka tekivät kukin oman urakkansa 
yhdistyksessä kesän aikana. He tekivät yleisiä toimistotöitä kuten 
kopiointia ja arkistointia. Myös villasukkien postitusurakka oli yhden 
nuoren työn tulosta.
Kaikki valitut nuoret olivat halukkaita avustamaan jäsenlehtemme 
teossa. Tässä numerossa saattekin lukea heidän omia ajatuksiaan, 
ja seuraavassa numerossa on sitten heidän tekemiään veteraanien 
haastatteluja.

Nyt kun heidän kesätyönsä on kaikkien osalta ohi, täytyy todeta, että 
kyllä nuoret ovat osaavia, fiksuja ja ajattelevia. Hyvillä mielin voimme 
luottaa isänmaan ja sen perinteet heidän käsiinsä.

Osallistuvaa syyskautta toivottaen
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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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Suomen Sotaveteraaniliit-
toon kuuluvassa Kanadan 
piirissä on kuusi suomalais-
ten sotaveteraanien muo-
dostamaa veteraaniyhdis-
tystä. Yksi niistä toimii yli 
puolen miljoonan asukkaan 
Vancouverissa. Saimme 
jäsenten tapaamispäivään 
sieltä yllätysvieraan.

Vuonna 1929 syntynyt Vilho ”Bill” 
Vuorensivu on lähtöisin Kauhavalta.

- Asuimme neljän kilometrin 
päässä Kauhavan lentokentästä. Me 
lapset olimme uteliaita ja kävimme 
kurkkimassa isoja lentokoneita. Jos-
kus sinne tuli saksalaisiakin koneita. 

Sotimaan Vilho ei tietenkään eh-
tinyt, mutta toimi Kauhavalla soti-
laspojissa.

Sotien jälkeen Vilhon tie kulki Vii-
alan, Haminan ja Hyvinkään kautta 
toiselle mantereelle asti.

Kuusikymmentäluvulla kun Vil-
holla oli jo vaimo ja neljä lasta, he 
päättivät lähteä Kanadaan. Suomessa 
oli sotien jälkeen tiukat ajat ja vaikka 
Vilholla riittikin töitä, he lähtivät 
hakemaan lapsilleen parempaa tu-
levaisuutta. 

Ensin perhe asettui Winnipegiin, 
Kanadan länsipuolelle lähelle Yh-
dysvaltojen rajaa. Siellä Vilho pääsi 
heti työhön teurastamoon lihanleik-
kaajaksi. 

- Kuusikymmentä sian ruhoa piti 
käsitellä päivässä. Se oli kovaa työtä!

Winnipegissä oli kuitenkin niin 
kylmä, että jo reilun vuoden kuluttua 
perhe päätti muuttaa Vancouveriin 
Kanadan länsirannikolle, missä il-
masto on hyvin leuto. Perhekin kasvoi 
vielä yhdellä lapsella.

- Viime talvena oli kolmena päivä-

Teksti Johanna Vuori
Kuva Risto Kiiskilä

Bill toi terveiset Vancouverin 
  sotaveteraaniyhdistyksestä

nä viisi senttiä lunta. Tosin ilmasto on 
muuttunut sielläkin, ennen oli talvella 
enemmänkin lunta.

Vielä muutama aktiivinen 
veteraani
- Vancouverin yhdistys on aktiivinen 
ja tekee joskus retkiä Yhdysvaltoihin 
saakka. Parhaina aikoina yhdistyk-
seen kuului 60 veteraania. Tukipo-
rukkaa on myös runsaasti mukana. 
Väki tietysti vähenee eikä toiminta 
ole enää samanlaista. Toivottavasti 
tuleva perinneyhdistys sitten tukee 
niitä veteraaneja, jotka vielä ovat 
jäljellä, Vilho Vuorensivu sanoo.

Toiminta on perustunut Suomesta 
liitolta tulevaan avustukseen, jäsen-
maksuihin ja tapahtumissa kerättyihin 
varoihin.

- Yhdistykseltä loppuivat rahat 
vuonna 2010 ja silloin toteutettiin 
rahankeräys ja kaiken kaikkiaan saa-
tiin kasaan noin 8000 dollaria. Näin 
voitiin jatkaa toimintaa.

- Silloin kun olin yhdistyksen 
sosiaalineuvoja, tein retken yhden 
veteraanin luokse, joka asui 580 
kilometrin päässä. Hänellä oli vai-
keuksia kaiken maailman lomakkei-
den kanssa. Autoin niiden kanssa ja 
samalla pilkoin puita ja tein muuta-
kin. Olin siellä kolme vuorokautta. 
Välimatkat ovat pitkiä eikä tämä ollut 
ainoa matka jonka olen tehnyt omalla 
kustannuksellani.

Vilho Bill Vuorensivu sanoo, ettei 
ajattelekaan enää paluuta Suomeen. 
Ikää on liikaa ja Kanadassa ovat kaik-
ki lapset ja lastenlapset. Elämä on 
asettunut uomiinsa siellä jo kauan 
sitten.

Vilho ”Bill” Vuorensivu (vas.) ja Aimo Reinikainen tapasivat jäsen-
ten tapaamispäivänä toimistolla.
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Tämänvuotisessa Kansallisen veteraani-
päivän tilaisuudessa Tampere-talossa oli 
miellyttävän leppoisa tunnelma. Tilaisuuden 
järjestäjältä Tampereen kaupungilta oli hieno 
oivallus kutsua ohjelman suorittajiksi run-
saasti nuoria henkilöitä. Vieraiden opastus 
ja auttaminen oli järjestetty erinomaisesti.

Kahvitarjoilun jälkeen koitti monelle 
yhdistyksemme jäsenelle arvokas hetki. 
Saivathan he ottaa vastaan Tasavallan Pre-
sidentin myöntämän Suomen Valkoisen 
Ruusun mitalin. Tämä mitali kiinnitettiin 
heidän rintapieliinsä arvostuksen osoituk-
sena sodanaikaisista palveluksista isänmaan 
hyväksi.

Edellä mainittuja mitaleja jaettiin Tam-
pereella toisessakin tilaisuudessa. Tam-
pereen islamilaisen seurakunnan tiloissa 
mitalinsa saivat yhdistyksemme jäsenet 
Esad Baibullat ja Äkram Neuman, jotka 
olivat ansiokkaasti toimineet seurakuntansa 
sotaveteraanien hyväksi. Mitalihankkeen 
oli pannut vireille Keski-Helsingin Sotave-
teraanit ry:n osastona toimiva islamistinen 
sotaveteraanitoimikunta. Mitalitilaisuudessa 
puhui Suomen Islam-seurakunnan johtaja 
Atik Ali Helsingistä. Hän pyysi yhdistyk-
sestämme tilaisuuteen kutsuttuja Raimo 
Nuutista ja Risto Kiiskilää luovuttamaan 
mitalit vastaanottajilleen. Lämminhenki-
nen, miellyttävä tilaisuus oli seurakunnan 
perinteinen kevätjuhla, jossa oli paikalla 
runsaasti eri-ikäisiä seurakunnan jäseniä.

Mitaleja veteraaneille
Teksti ja kuva Raimo Nuutinen

Esad Baibullat ja Äkram Neuman mitalikahveilla.

Sotaveteraanien 
omaiset

Pyydämme ystävälli-
sesti, että ilmoitatte 
yhdistyksemme jäse-
nen kuolemasta toi-
mistoomme.
Surukiitoksia ei vali-
tettavasti ole mahdol-
lista julkaista lehdessä 
rajallisen tilan vuoksi.
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Nimi  Syntymäpäivä    Kuolinpäivä

Riveistä poistuneita

Auer Laila Anneli 17.08.1925 22.07.2017
Hakala Lauri Henrik 28.12.1919 28.04.2017
Hietanen Olli Manu 14.09.1924 11.01.2017
Hisso Hilja Annikki 25.07.1919 07.05.2017
Honkasalo Kaarlo Kustaa 25.06.1922 01.07.2017
Hurme Pekka Edmund 11.06.1925 08.06.2017
Härkki Hanna Kaarina 25.11.1935 10.05.2017
Einola Aune Meri Lydia 28.01.1920 02.07.2017
Jalassola Anna-Liisa 02.11.1925 18.05.2017
Kallio Viljo Kalervo 24.12.1923 24.07.2017
Karemo Eero Aarno Olavi 09.12.1919 12.07.2017
Kehusmaa Erkki Kaarlo 25.07.1925 28.05.2017
Kenttälä-Ranta-aho Elsa Maria 01.07.1929 26.05.2017
Kivelä Väinö Jalmari 20.11.1924 28.06.2017
Koivuniemi Mauno Mikael 22.09.1923 11.07.2017
Laalahti Eira Mirjam 28.07.1921 24.05.2017
Lagerström Elsa 22.01.1920 18.07.2017
Laine Aarne Lennart 28.09.1922 25.04.2017
Laine Agda Aira 05.02.1928 22.07.2017
Lotvonen Veikko Urho Ilmari 30.01.1921 22.07.2017
Lukkaroinen Vappu Kaarina 02.05.1924 21.06.2017
Lumme Auvo Mikael 06.08.1925 19.04.2017
Mattsson Viljo Arvid 25.07.1921 29.03.2017
Norilo Anna Elisabeth 07.09.1922 14.07.2017
Pajunen Aarne Antero 20.04.1922 11.07.2017
Saarela Matti Olavi 02.10.1919 07.05.2017
Salminen Jouko 01.05.1927 20.05.2017
Sarasmo Valma Anna Ainikki 20.02.1921 17.05.2017
Satama Aarne 14.01.1924 28.05.2017
Saukkokoski Katri Helena 08.12.1921 22.05.2017
Tammisto Kyösti Sakari 16.08.1934 22.05.2017
Termonen Jouko Edvard 25.11.1920 24.04.2017
Tuomi Irja Kyllikki 27.11.1922 28.06.2017
Vallius Laina Sylvi Esteri 09.02.1926 01.06.2017
Viholainen Kaija Esteri 31.08.1924 03.07.2017
Virkkula Kerttu Sisko 14.02.1923 09.06.2017
Vuorela Riitta Ulla 02.06.1923 22.07.2017
Yli-Orvola Anna-Liisa 30.09.1923 26.04.2017
Yli-Orvola Kaarlo 15.10.1922 25.07.2017
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Erityisesti näin Suomen 100-vuo-
tisjuhlavuotena sanan ”itsenäisyys” 
kuulee mainittavan useissa eri yhte-
yksissä ja useaan eri otteeseen. Mitä 
itsenäisyys lopulta on ja miten sen 
voisi määritellä? Tähän kysymykseen 
olisi mielestäni jokaisen suomalaisen 
hyvä pohtia omaa vastaustaan. On 
myös tiedostettava mistä itsenäisyys 
on lähtöisin ja mikä sen merkitys 
Suomelle on.

Miettiessäni itsenäisyyttä ja sen 
merkitystä, minulle itselleni nousee 
ensimmäisenä mieleen vapaus vali-
ta. Minulla on oikeus valita mielipi-
teeni ja minulla on oikeus ilmaista 
ne. Sananvapaus onkin yksi itsenäi-
syyden tuomista oikeuksista. Myös 
useat muut oikeudet luovat ihmisille 
mahdollisuuden päättää itse oma elä-

Veera Kivimäki

Vapaus valita

Veera Kivimäki oli yhdistyksen toimistossa 
kesätyössä viikon ajan kesäkuussa. Hän opis-
kelee Kalevan lukion toisella luokalla.

ilman sodan uhkaa voi olla vaikea 
käsittää, kuinka paljon uhrauksia ny-
kyisen kaltainen olotila on aikanaan 
vaatinut. On tärkeää muistaa, että 
nykytila on aina seurausta mennei-
syyden valinnoista ja tapahtumista. 
Ilman menneisyyden sankaritekoja 
ei olisi nykyisen kaltaista Suomea. 
Mielestäni nuorilla onkin paitsi oikeus 
myös vastuu olla luomassa tulevai-
suuden Suomea. Meidän tulee vaalia 
ja säilyttää se, mitä Suomessa on tä-
hän asti luotu. Menneisyys on tärkeää 
tuntea ja tiedostaa. Tästä huolimatta 
on osattava katsoa aina eteenpäin ja 
valmistauduttava tulevaan. Vain näin 
voidaan taata Suomen ja suomalaisten 
hyvinvoinnin jatkuminen myös tule-
vaisuudessa. Tulevaisuuden Suomen 
soisinkin olevan nykyisen kaltainen, 
mutta edelleen eteenpäin katsova ja 
valmis kehittymään. 

Suomi sijoittuu lähes millä tahan-
sa mittarilla mitattuna maailman 
hyvinvoivimpien ja onnellisimpien 
valtioiden joukkoon. Suomalainen 
sananvapaus, oikeus-, koulutus- ja 
terveydenhuoltojärjestelmä, sekä kan-
salaisten tasa-arvo on maailmassa 
jotakin hyvin ainutlaatuista. Mikään 
edellä mainituista ei ole itsestäänsel-
vyys. Kaikki nämä ovat seurausta 
suomalaisten kovasta työstä ja eri-
tyisesti sotaveteraanien taistelusta 
itsenäisen Suomen puolesta. 

Suomi on upea maa ja jokainen 
tämän maan kansalainen saakin olla 
ylpeä kertoessaan olevansa suomalai-
nen. Olkaamme siis ylpeitä suomalai-
suudestamme ja itsenäisyydestämme! 
Mielestäni itsenäisyys takaakin ennen 
kaikkea tulevaisuuden ja mahdolli-
suuden onnelliseen elämään.

mänpolkunsa ja lähteä toteuttamaan 
haaveitaan.

Suomen itsenäisyys on taannut 
itselleni kaikki nykyisen kaltaiset 
mahdollisuudet elämässäni. Ilman 
itsenäisyyttämme ei olisi esimerkiksi 
maailman parasta koulujärjestelmää, 
eikä kehittynyttä terveydenhuoltoa. 
Yhdessä nämä kaksi lukemattomien 
muiden hyvinvointivaltion perus-
teiden kanssa luovat suomalaisille 
lapsille, nuorille ja aikuisille mahdol-
lisuuden päästä elämässään eteenpäin 
ja kehittyä sellaisiksi ihmisiksi, jotka 
ovat jatkossakin huolehtimassa Suo-
men ja suomalaisten hyvinvoinnista.

Itsenäisyys on niin suuri asia, että 
sen vaikutuksia voi olla vaikea edes 
hahmottaa. Erityisesti nykynuorten, 
jotka ovat saaneet elää koko elämänsä 
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Synnyin vuosituhannen vaihteessa, 
mutta vaikka olenkin elänyt samalla 
vuosisadalla kuin Suomen itsenäisyy-
destä taistelleet isoisovanhempani, 
on minulla todellisuudessa hyvin 
vähän kosketuspintaa tuohon maail-
maan. Minun sukupolveni tuntee yhä 
Vänrikki Stoolin tarinat sekä katsoo 
itsenäisyyspäivän vastaanoton, mutta 
silti on huomattavissa harmillinen 
ilmiö. Yhden sukupolven ylellisyyk-
sistä on tullut seuraaville sukupolville 
itsestäänselvyyksiä. Sukupolveni ei 
aina muista kuinka etuoikeutettuja 
olemme saadessamme asua vapaassa, 
itsenäisessä valtiossa, joka saavuttaa 
monissa kansainvälisissä vertailuis-
sakin huippusijoituksia. 

Nyky-yhteiskunta tarjoaa kuitenkin 
monenlaisia muistutuksia. Ikäiseni 
ovat saaneet kutsun kutsuntoihin ja 
monesti keskusteluissa on käväissyt 
myös Itämeren alueen turvallisuus se-
kä erilaiset puolustus liittoumat. Mie-
lestäni yksi Suomen vahvuuksista on 
juurikin runsas maanpuolustustahto. 
Itsekin olen osallistunut Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen järjestämille 
kursseille, joilla nuoria on opetettu 
hallitsemaan niin maanpuolustuk-
sellisia kuin käytännönkin taitoja. 
Lisäksi olen päässyt Pirkanmaan 
Reservipiirin Henkisen maanpuolus-
tuksen toimikunnan järjestämälle va-
ruskunta vierailulle. Puolustusvoimat 
sekä erilaiset koulutusorganisaatiot 
tarjoavatkin sukupuoleen katsomatta 
monenlaisia mahdollisuuksia toimia 
isänmaan hyväksi. 

Itsenäisyys rakentuu vapaudesta. 
Meillä on muun muassa sananvapaus, 
kokoontumisvapaus, yhdistysvapaus, 
äänioikeus sekä erityisesti kansain-
välisesti vertailtuna erinomaisesti 
toteutuva tasa-arvo. Maan poliittisista 
päätöksistä vastaavat suomalaiset, 
jotka Suomen kansa on virkoihinsa 

Jutta Sammaljärvi

Sisu puolustaa isänmaataan siirtyy 
sukupolvelta toiselle

valtuuttanut. Ja vaikka Suomea usein 
moititaan sen byrokratiasta asumme 
maassa, jossa päätöksen teko toimii 
ja ihmisillä on tunne vaikuttamisen 
mahdollisuudesta. 

Meillä on myös omia suomalaisia 
kulttuuripiirteitä, joita vaalia nopeasti 
globalisoituvassa maailmassa. Voim-
me pukeutua kansallispukuun, käydä 
taidemuseossa katselemassa Suomen 
kultakauden taiteilijoiden teoksia, 
syödä läheisten kanssa karjalanpaistia 
tai tamperelaisina mustamakkaraa. 
Meillä on oma kielemme ja kirjal-
lisuutemme, joiden avulla voimme 
tehdä havaintoja maailmasta. Nämä 
kaikki ovat etuoikeuksia, joita eten-
kään me nuoret emme saa unohtaa. 

Ennen kaikkea itsenäisyys on mi-
nusta turvallisuutta. Voin opiskella ja 
saavuttaa asioita pelkäämättä, että se 
kaikki vietäisiin minulta pois. Minun 
ei tarvitse pelätä ulkoista uhkaa. Silti 
meidän on hyvä pitää mielessämme 
Adolf Ehrnroothin sanat ”Suomi 
on hyvä maa. Tämä maa on paras 
paikka meille suomalaisille. Suo-
mi on puolustamisen arvoinen maa, 
jonka paras puolustaja on Suomen 
kansa”. Kaltaisteni nuorten pitäessä 
muistissaan aiempien sukupolvien 
viisaudet olemme hyvässä pisteessä 
juhlistaaksemme Suomen 100-vuo-
tista itsenäisyyden taivalta. Suomen 
itsenäisyyden sata vuotta eivät ole 
sisältäneet aina helppoja aikoja, mutta 
ne kaikki ovat osaltaan muovanneet 
suomalaisesta yhteiskunnasta me-
nestystarinan. 

Itsenäisyyden säilyttäminen ei ole 
ollut aina itsestäänselvyys. Kuun-
nellessani asepalvelustaan aloittavia 
ikätovereitani olen huomannut, että 
nuo ajanjaksot tiedostetaan yhä. Sa-
maa perisuomalaista sisuakin löytyy 
nuorista tulevaisuuden haasteiden 
varalle.

Jutta Sammaljärvi oli kesätyössä 
yhdistyksen toimistossa kahden

viikon ajan heinäkuussa. 
Hän opiskelee kolmatta vuotta 

Klassillisessa lukiossa.
Juuri ennen kesätyötään hän pääsi 

tutustumaan Islannin luontoon.
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Lääketiede ja hoitokäytännöt ovat 
vuosien saatossa kehittyneet valta-
vasti. On kuitenkin ollut valitettavaa, 
että terveyden- ja sairaanhoidon ke-
hittyessä asiakaslähtöinen palvelu ei 
ole kehittynyt samaan tahtiin vaan on 
mennyt jopa huonompaan suuntaan. 

Johanneksen Klinikka on keskitty-
nyt palvelemaan asiakkaitaan iloisella 
otteella ja kuuntelevalla asenteella. 
Olemme panostaneet ikäihmisten hoi-
toon kehittämällä Ikäklinikka-mallin, 
jossa erityisesti huomioidaan iän mu-
kanaan tuomien terveyshaasteiden 
kokonaisvaltainen tutkimus, hoito, 
kuntoutus ja seuranta. Ikäklinikan 
lääkärit ja muu hoitohenkilökunta 
ovat alansa huippuosaajia joiden vas-
taanotolle on turvallista tulla. 

Sotaveteraanien sairaanhoito saat-
taa olla vielä haastavampaa kuin 
muiden ikäihmisten hoito johtuen 
mahdollisten sotavammojen moni-
naisuudesta ja siitä ikärakenteesta, 
joka heillä väistämättä on. Olemme 
valmiita ottamaan kattavan vastuun 
sotaveteraanien ja heidän omaistensa 
hoitamisesta.

Johanneksen Klinikan katta-
va lääkäri- ja hoitoammattilaisten 
osaaminen antaa mahdollisuuden 

Hyvä hoito on parasta lääkettä

saada hyvää hoitoa yhdestä ja samasta 
paikasta. Tällöin hoidosta saadaan 
hyvä hoitokokonaisuus ja asiakkaan 
hoitopolku on hyvässä hallinnassa. 

Johanneksen Klinikan ajatus ”Hyvä 
hoito on parasta lääkettä” kuvastaa 
sitä, että ihmisen henkisellä kunnolla, 
hyvällä mielellä, huolenpidolla ja 
hoidolla on suuri merkitys hoidon 
onnistumisessa. Vastaanottomme 
iloinen ja kodinomainen ilmapiiri 
antaa hyvän lähtökohdan positiiviseen 
tapaamiseen hoidosta vastaavien ih-
misten kanssa. On hyvä seurata omaa 
terveyttä  säännöllisillä käynneillä 
sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan 
vastaanotolla ja saada tilannekartoi-
tus terveystilan kehityksestä ja näin 
ennakoida tulevaa.

Tarvittaessa Klinikkamme järjestää 
myös sekä lääkärin että sairaanhoi-
tajan kotikäyntejä. 

Lähitulevaisuus on tuomassa myös 
mahdollisuuden etävastaanottojen 
pitämiseen, jolloin fyysinen vastaan-
ottokäynti ei aina ole tarpeellinen. 
Olemme tässäkin kehityksessä mu-
kana.

Johanneksen Klinikka on avannut 
samassa osoitteessa, Satakunnanka-
tu 28, myös apuvälinekaupan, josta 

on mahdollisuus ostaa perinteisten 
apuvälineiden lisäksi esim. veren-
painemittareita, ensiapuvälineitä ja 
yhteistyökumppaniemme kautta mm. 
kuulokojeita ja näkemistä helpottavia 
välineitä. Tulemme jatkuvasti kehittä-
mään tuotevalikoimamme ja otamme 
mielellämme vastaan toiveita asiak-
kailtamme. Apuvälinetoimittajamme 
toimittaa nopeasti myymälästämme 
mahdollisesti puuttuvia tuotteita. 
Kauttamme on mahdollista saada 
myös asennuspalvelu esim. erilais-
ten kahvojen kiinnittämiseen tai wc-
korokkeen asennukseen.

Klinikallamme toimii myös ham-
maslääkäri ja suuhygienisti. Hampai-
den kunto on yleiskunnon kannalta 
ensiarvoisen tärkeä asia. Suunhoito 
on muutakin kuin hampaiden pesua. 
Säännöllinen tarkastuksissa käynti ja 
hoito parantavat elämänlaatua ja estää 
tulehduksien tuomat isommat haas-
teet. Käynti suuhygienistillä usein 
riittää ja hän ohjaa lääkärille mikäli 
jatkohoitoa tarvitaan.

Johanneksen Klinikka on ystäväl-
linen ja hyväntuulinen lääkäriasema. 
Tule itse kokemaan, että Hyvä hoito 
on parasta lääkettä.
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Minulle Suomi on puhdasta ilmaa 
ja viileää järvivettä. Paljon jäätelöä 
ja kansa, joka hullaantuu helteestä. 
Suomi on minulle turvallisuutta ja 
rauhaa ja niin kuin varmaan monen 
nuoren, minun on vaikea kuvitella 
täällä sotaa.

Suomi itsenäistyi lähes sata vuotta 
sitten. Mutta mitä se tarkoittaa? Olen 
kohta täysi-ikäinen ja itsenäistymi-
sen partaalla. Minulle se tarkoittaa 
ainakin omaa kotia, jonka vuokran 
maksan itse ja jota voin pitää tur-
vasatamanani, vapautta ja vastuuta

Minulle niin kuin varmasti monelle 
muulle nuorelle Suomen itsenäisyys 
tuntuu itsestäänselvyydeltä. Olemme 
syntyneet ja eläneet rauhan aikana, 
mistä saamme olla kiitollisia. Mutta 
tuntuu, että minun sukupolveni ei 
tunne enää samanlaista yhteenkuu-
luvuutta Suomen kanssa.

Emme ole joutuneet taistelemaan 
oikeuksistamme, enkä usko, että 
ymmärrämme täysin niiden arvoa. 
Koulussa toki käsitellään Suomen 
historia kivikaudelta nykypäivään 
ja varsinkin viime vuosituhannen 
konfliktit ovat kaikille tuttuja. Silti 
tietynlainen kosketuspinta puuttuu.

Isänmaallisuuden ei nähdä kuulu-
van enää vahvana suomalaisuuteen. 
Talvisodanhenki ja suomalainen sisu 
kuulostavat nykynuoren korvaan jyr-
kiltä ilmauksilta. Suomi on toki koti-
maa ja hyvä paikka asua, mutta tiiviis 
yhteenkuuluvuus saattaa puuttua.

Juliaana Uitto

Ei unohdeta matkalla 
eteenpäin

Mutta suomalaisuus ei ole silti ka-
donnut. Se on vain muuttanut muo-
toaan koko muun maailman mukana.

Näen itseni maailmankansalaisena, 
joka on syntynyt Suomeen. Hyvään 
maahan, josta on tietenkin tärkeää 
pitää huolta.

Maailma muuttuu koko ajan, mutta 
me määräämme muutoksen suunnan. 
Siksi onkin tärkeää tuntea maamme 

historiaa. Ymmärtää sitä ja ihmisiä, 
jotka ovat eläneet silloin.

Sotaveteraanit ovat katoava voi-
mavara ja meidän nuorten kannattaisi 
hyödyntää tieto niistä kokemuksista, 
joita he ovat käyneet läpi. Emme saa 
unohtaa matkallamme eteenpäin, sil-
lä menneisyys kertoo paljon nykyi-
syydestä ja voi auttaa rakentamaan 
tulevaisuutta.

Juliaana Uitto oli tutustumassa veteraanitoimiston työhön viikon 
ajan elokuussa. Hän oli mukana myös kirkkopäivillä Aitoossa.

TILITABERNA
040 558 1099  /  www.tilitaberna.com
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Keskiajalla Vallisaarta kutsuttiin 
Lampisaareksi, sillä sen aikaiset me-
renkulkijat hakivat sen lammista juo-
mavettä. Lampia saarella on kolme.

Vallisaaren varsinainen histori-
ankirjoitus alkaa vuonna 1554, kun 
Kustaanmiekkaan Vallisaaren viereen 
pystytettiin ensimmäiset suojavallit. 

Vallisaaresta tuli 1700-luvulla 
myös luotsien saari. Luotsit elivät 
mökeissään saaren luoteiskärjessä 
Kustaanmiekan salmen vieressä, lä-
hellä saapuvia laivoja. Luotsit ja muut 
saarelaiset aiheuttivat järjestysvallalle 
päänvaivaa. Viinanpolttimo ja kapak-
ka saivat heidät välillä unohtamaan 
työnteon. Saarelaisia epäiltiin myös 
viinan salakuljetuksesta ja laittomasta 
anniskelusta. 

Teksti ja kuvat Johanna Vuori

Monta sotaa kokenut ja pitkään luonnontilassa ollut Vallisaari Helsingin 
edustalla on avattu yleisölle viime vuonna. Puolustusvoimilta Metsähal-
litukselle siirtynyt Vallisaari sijaitsee Suomenlinnan ja Kuninkaansaaren 
välissä.
Se on tunnettu paitsi historiastaan, myös ainutlaatuisesta luonnostaan 
sekä lukuisista harvinaisista kasvi- ja eläinlajeista.

Linnoittamisen 
kukoistuskausi

Vallisaaren linnoittamisen laimin-
lyönti kostautui vuonna 1808, kun 
Ruotsi ja Venäjä olivat ajautuneet 
sotaan ja venäläiset piirittivät Via-
poria (nyk. Suomenlinna). Venäläiset 
sijoittivat Vallisaareen kymmenittäin 
tykkejä – pystyihän saaren korkeil-
ta kukkuloilta ampumaan suoraan 
Viaporiin. Viapori antautui pian 
venäläisjoukoille. Ruotsi menetti 
Suomen, ja Suomesta tuli itsehal-
linnollinen osa Venäjän keisarikuntaa. 
Vallisaarta kutsuttiin nyt keisarin 
kunniaksi Aleksanterinsaareksi. 

Linnoittamisen kukoistuskausi al-
koi Krimin sodan tyrskyissä vuonna 

1853, kun Viaporista tuli elimellinen 
osa Pietarin puolustusta. Krimin so-
dan jälkeen 1854–1855 tehtiin linnoi-
tustöitä, ja Aleksanteri II vieraili saa-
rella 1863 tarkastuskäynnillä. Häntä 
varten tehtiin graniittitie ja portaat. 

Vuonna 1854 englantilais–ranska-
lainen sotalaivasto purjehti Itämerelle. 
Helsingin ja Viaporin varustelu kiihtyi 
entisestään. Elokuussa 1855 liittou-
tuneet purjehtivat Viaporin edustal-
le ja pommittivat linnoitusta. Meri 
Vallisaaren edustalla peittyi tuleen ja 
savuun, ja Viapori kärsi laajoja tuhoja. 
Pian sodan jälkeen Vallisaareen ra-
kennettiin uljas Aleksanterinpatteri 
osoitukseksi Venäjän sotilasmahdista. 
Venäjän ulkopolitiikan muutokset ja 
aseteknologian vauhdikas kehitys 

Aleksanterin patteri on 
Vallisaaren sydän.

Luolastojen ja luonnon Vallisaari
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näkyivät pian Aleksanterinpatterilla. 
Alun perin sen tykit olivat kasema-
teissa eli osumakestävissä katetuissa 
rakenteissa. Ne siirrettiin kuitenkin 
jo 1870-luvun alussa vallin laelle. 
Kasematit muurattiin miehistö- ja 
varastotiloiksi, ja tiiliseinät verhottiin 
paksuilla hiekkavalleilla.

Puolustusvoimien varastona

Vuonna 1906 Venäjän vallanku-
mouksen ensimainingit saavuttivat 
Helsingin saariston. Kapinalliset 
valtasivat Valli- ja Kuninkaansaa-
ret. He tulittivat Kuninkaansaaresta 
menestyksekkäästi Viaporia. Kunin-
kaansaaren ruutivaraston räjähdys ja 
Venäjän laivaston tulitus käänsivät 
kapinallisten voitokkaan tilanteen 
kuitenkin pakokauhuksi ja tappioksi. 
Yhteenotossa menehtyi kymmeniä 
ihmisiä, osa teloittamalla kahakan 
jälkeen.

Saarien historia armeijan alueena 
jatkui Suomen itsenäistyttyä vuonna 
1917. Valli- ja Kuninkaansaarissa 
varastoitiin Suomen puolustusvoi-
mien aseita aivan viime vuosiin asti. 
Vallisaaressa on myös ladattu ja huol-
lettu ampumatarvikkeita, torpedoja 
ja miinoja, tehty säähavaintoja sekä 
korjattu kaasunaamareita. Kunin-
kaansaaressa toimi merivartioasema. 
Toisen maailmansodan aikana saa-
rella oli myös saksalainen ilmaval-
vontatutka ”Raija”.

Kuolemanlaakson 
onnettomuus
Vallisaaren Kuolemanlaaksossa ta-
pahtui 9.7.1937 tuhoisa räjähdeon-
nettomuus. Tuhansia kiloja räjäh-
teitä sinkoili pitkin Vallisaarta aina 
Suomenlinnaan saakka. Ikkunoita 
särkyi myös mantereella asti. Vaikka 
asukkaat pakenivat henkensä edestä, 
kahdeksan ihmistä kuoli heti ja nel-
jä myöhemmin sairaalassa. Lisäksi 
puolustusministeriön taisteluväline-
osaston päällikkö, insinöörievers-
ti Aleksanteri Huuri järkyttyi niin 
pahasti, että menehtyi noin viikkoa 
myöhemmin. Räjähdyksen syytä ei 
vieläkään tunneta. Sen on arveltu 
johtuvan räjähteiden huolimatto-
masta käsittelystä, eikä tihutöiden-
kään mahdollisuutta ole poissuljettu. 
Kuolemanlaaksossa ja muuallakin 

Aleksanterin patterin päälle rakennettiin viime kesänä portaat ja 
näköalatasanne, josta on upeat näkymät niin horisonttiin Suo-
menlahdelle kuin Helsingin kaupungin suuntaankin.

Vallisaari tunnetaan myös lepakoiden saarena, ja saarella liitelee jopa 
viisi rauhoitettua lepakkolajia: pohjanlepakko, viiksisiippa/isoviik-
sisiippa, vesisiippa, korvayökkö ja pikkulepakko. Linnoitukset, vanhat 
rakennukset ja erityisesti Vallisaaren lammen läheiset luolat ovat lepa-
koille loistavia lisääntymis- ja talvehtimispaikkoja.
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maastossa on räjähteitä vielä tänäkin 
päivänä.

Satojen ihmisten koti

Puolustusvoimien toimintojen lisäksi 
Vallisaareen syntyi omaleimainen 
asuinalue, jonka asukkaat olivat pää-
asiassa valtion palveluksessa olevia 
siviilihenkilöitä. Vilkkaimmin kylän-
raitilla kuhisi 1950-luvulla, jolloin 
Vallisaaressa asui yli 300 ihmistä. 
Vaikka saari sijaitsee lähellä Helsin-
gin keskustaa, saarelaiset elivät maa-
laiselämää. Saarella oli kasvimaita 
ja laiduntavia eläimiä: esimerkiksi 
kaneja, lampaita, hevosia ja sikoja.

Vallisaaressa toimivat 1950-luvulla 
kansakoulu, kauppa ja nuorisoseura 
sekä muun muassa kuoro, näytelmä-
kerho ja partio. Saari oli lapsille oma 
salainen maailmansa, jossa pienet 
saarelaiset seikkailivat osin aikuisten 
tietämättä. Lapset kivittivät ikkunoita, 
etsivät Suomenlinnaan huhujen mu-
kaan johtavan tunnelin suuaukkoa ja 
kaivelivat esiin räjähteitä – vaikka se 
oli ehdottoman kiellettyä silloin ja on 
ehdottoman kiellettyä nykyisin. Vii-
meiset vakinaiset asukkaat muuttivat 
pois saarelta vuonna 1996.

Torpedonlahti venesatamaksi

Torpedonlahti on saanut nimensä 
siellä sijaitsevista torpedoluolista ja 
-laiturista. Jatkosodan aikana vuosina 
1940–1941 Vallisaareen louhittiin 
iso luolasto merivoimien ammus-
varastoksi. Siellä saatettiin säilyt-
tää noin 150–180 torpedoa ja tehdä 
niiden huoltotyöt samalla. Pariisin 
rauhansopimuksessa 1947 torpedoja 
kuljettavat alukset kiellettiin. Torpe-
dojen valmistusta kuitenkin jatkettiin 
luolissa ja niitä testattiin veden alla. 
Kaikki alukset olivat edelleen varus-
tettuja torpedokiskoilla, kun Suomen 
laivastoa pidettiin valmiustilassa. Nyt 
Torpedonlahdessa sijaitsee Vallisaa-
ren retkisatama, jonne voi rantautua 
omalla veneellä.

Lähteet: vallisaari.fi sekä 
luontoon.fi/vallisaari 

Kuolemanlaaksosta Aleksan-
terinpatterille nousee ylväs ja 
runsaskasvuinen lehmuskuja. 
Puut ovat saaneet kasvaa rau-
hassa jättimäisiin mittoihin. 
Alun perin kuja oli osa venä-
läisten rakentamaa puistoa 
1860-luvulla. 

Torpedonlahden satamassa on nykyään myös kahvilapalveluita.
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Taas tuli yhtäkkiä mieleeni yksi juttu 
sota-ajalta. Vaikka ei oikeastaan joh-
du sodasta, muuten kuin sen takia, 
että oltiin siellä. Sattui vaan niin, että 
komppanian päällikkö Kuusela sai 
puhelimella tiedon, että hänelle on 
tuotu paketti Tampereelta. Hän selosti 
minulle, että heidän perhetuttunsa on 
Haapalan kylässä olevan divisioonan 
pioneerikomppanian mukana lotta-
na. Kysyi minulta, lähtisinkö hänen 
kanssaan hakemaan sitä pakettia. 
Sanoi sitten, että minä hakisin he-
vosen ”töpinästä” ja lähdettäisiin 
yhdessä Haapalaan. Mentiinkin 
yhdessä ”töpinään”. Siellä Kuusela 
sopi vääpelin kanssa, että minä saan 
hevosen käyttööni, sillä molemmat 
tiesivät, että minä olen ollut hevos-
mies jo pikkupojasta saakka. Aika 
oli joulukuun alkua vuonna 1941 ja 
säänä rekikeli. Valjastin hevosen reen 
eteen ja aloimme suunnitella, kuinka 
parhaiten pääsisimme Rajajoen yli. 
Kumpikin meistä oli kuullut, että 
Haapalan kohdalla joen yli menee 
kulkusilta. Sinnepäin sitten vaan. 
Ensin Alakylään ja sieltä kohti Raja-
jokea ja Haapalaa. Hyvin osasimme 
joelle, mutta sitten se pulma tulikin. 

Paketin nouto

Lauri Hakala

Ajoin hevosen sillalle, mutta se astui 
vain muutaman askeleen ja seisahtui 
siihen. Vaikka kuinka kehotin niin 
ei askeltakaan. Nousimme kumpi-
kin katsomaan, mikä siellä sillalla 
on. Ei siinä mitään siltaa ollut. Oli 
vain kaksi puhelinpylvään näköis-
tä puuta vierekkäin. Joessa oli sillä 
kohtaa hyvin jyrkät reunat ja silta oli 
rakennettu siten, että kummallakin 
rannalla oli pylväiden varassa siltaa 
noin viisi, kuusi metriä. Väli, joka 
siihen väliin jäi, oli hävitetty. Tä-
hän väliin oli sitten laitettu ne kaksi 
pyöreää puuta, jotka olivat päältä 
aivan jäässä. Siinä sitä vähän aikaa 
tuumattiin, että yritetäänkö yli vai 
lähdetäänkö kiertämään Mainilan 
sillan kautta. Matkaa olisi tullut noin 
kymmenen kilometriä lisää. Minä 

sanoin, että kokeilen lähtisikö meidän 
heppa edes yrittämään, jos koittaisin 
sitä suupielistä taluttaa. Kuusela me-
ni edeltä yli ja jäi odottamaan mitä 
tapahtuisi. Minä menin hevosen etu-
puolelle, otin ohjasrenkaasta kiinni 
ja puhuttelin rauhallisesti.”Koitetaas 
mennä vaikka tämä vaikealta näyt-
tääkin”. Kyllä siinä vähän aikaa me-
ni, mutta sitten heppa alkoi sovittaa 
etujalkaansa pyöreän hirren päälle. 
Ensin toisen ja sitten vuoron perään, 
varovasti askel kerrallaan päästiin 
yli. Kyllä minua itseänikin hirvitti 
ja kadutti koko yritys, kun katsoin 
alas. Tumma joki virtasi siinä neljä, 
viisi metriä alapuolellamme. Se olisi 
ollut sen hepan lähtö, jos se olisi sinne 
jokeen pudonnut. Sinne ei olisi ollut 
mahdollisuutta saada apua nopeasti, 
sillä siitä oli vielä monta sataa metriä 
matkaa kylään, johon olimme menos-
sa. Kuitenkin perille päästiin ja saatiin 
korvikkeet ja paketti. Paluumatka 
tehtiin sitten Joutselän ja Mainilan 
kautta takaisin. Ei olisi tullut enää 
mielenkään se oikotie. Matkaa taisi 
tulla lähemmäs kymmenen kilometriä 
lisää, mutta olimme onnellisia, että 
selvisimme. 

Muistojen kuvat eivät haalistu, 
ne voi nähdä, vaikka niitä ei olisi 
enää, Ne ovat tallella 
sydämessä, kasvojen uurteissa, avoimissa 
käsissä, joiden vapina ei pyyhi iloa pois. 
Hyvien hetkien hohde, onnelliset ajat 
kuin äsken poimitut kukat säilyvät meissä, 
nuo vuosien keveät kehykset.

Pia Perkiö

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.

105 vuotta
06.10. Aino Lehmus

103 vuotta
04.11. Kalevi Alajoki
 
100 vuotta
17.09. Helmi Hellman

98 vuotta
23.09. Minerva Vesterinen
29.09. Mikael Ojala
09.10. Niilo Brask
23.10. Eino Rintala
31.10. Hilkka Boman
14.11. Erkki Huhtamies

97 vuotta
13.10. Erkki Muotiala
17.10. Irja Syvänen
19.10. Aarne Kouhia
19.10. Orvokki Nopola
14.11. Paavo Korhonen
22.11. Siiri Siro
26.11. Hilkka Laaksonen
29.11. Mirjami Flinkkilä
02.12. Antti Lehtola
04.12. Elvi Puotiniemi

96 vuotta
28.09. Viola Vaarto
04.10. Iines Rantanen
08.10. Sirkka Korpi
10.10. Liisa Santanen
15.10. Sinikka Rekola
20.10. Eira Virta
23.10. Helmi Jussila
25.11. Anna Salenius
26.11. Siiri Pulkkinen

95 vuotta
18.09. Mirjam Hietikko
23.09. Aune Koskela
14.10. Toivo Auvinen
15.10. Ensio Karivaara
22.10. Meeri Leppänen
28.10. Simo Pärri
01.11. Mirjam Hemminki
22.11. Maila Estola
26.11. Elisabeth Tuuri
27.11. Helena Satama
27.11. Paavo Aro
03.12. Aira Heikkilä
04.12. Vilho Korvenoja
04.12. Irja Etelävuori
15.12. Vilho Himanen

94 vuotta
23.09. Irja Merenlaine
04.10. Tyyne Harju
06.10. Arvo Autio
06.10. Simo Tapio
10.10. Paavo Vipusaari
16.10. Toivo Jokinen
17.10. Mauri Ketola
25.10. Toivo Valkama
12.11. Tyyne Tapio
13.11. Matti Lehtinen
25.11. Timo Ruokonen
27.11. Lempi Selin
29.11. Tuulikki Sarkiola
10.12. Laina Sopanen
14.12. Ahti Väistö

93 vuotta
05.10. Martti Saarinen
06.10. Jalo Kangasniemi
10.10. Kyllikki Niemissalo
10.10. Aino Lehto
13.10. Maija Muukkonen

14.10. Kirsti Laaksonen
19.10. Antti Koskinen
25.10. Juho Kosonen
08.11. Erkko Eronen
09.11. Veikko Juurikas
09.11. Väinö Järvenpää
21.11. Selma Leppänen
23.11. Eeva Saunaluoma
26.11. Heimo Leivonniemi
30.11. Jukka Aaltonen
03.12. Eila Sola
11.12. Tyyne Lehtonen
14.12. Anna Romppanen

92 vuotta
20.09. Olavi Aulamo
20.09. Rolf Lakoma
21.09. Meeri Aaltonen
21.09. Einari Haapala
21.09. Olavi Salminen
23.09. Anna-Liisa Salmi
24.09. Kyllikki Masurov
25.09. Olavi Mustonen
29.09. Kirsti Mänty
02.10. Olavi Kivistö
03.10. Eila Koivumäki
05.10. Erkki Nurmio
06.10. Brita Laurinaho
11.10. Antti Penijärvi
11.10. Veikko Sunell
20.10. Sirkka Lehtiö
27.10. Matias Nikula
27.10. Kerttu Antikainen
30.10. Pentti Koskinen
01.11. Aino Siren
03.11. Liisa Lehtimäki
07.11. Matti Puustinen
08.11. Risto Kurittu
10.11. Anna Karlsson
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23.11. Veli-Matti Herranen
29.11. Antti Larkila
29.11. Rafael Kock
05.12. Maila Sorri
13.12. Eila Hietanen
15.12. Risto Moberg

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

90 vuotta
30.09. Tapio Vuorinen
08.10. Eevi Kerkelä
15.10. Martti Lepaus
21.10. Timo Saarelma
27.10. Väinö Rantanen
13.11. Heikki Late
14.11. Terttu Kiiskilä
17.11. Tyyne Suni
29.11. Maire Näsi
01.12. Simo Hulkkonen
12.12. Terttu Pistokoski

85 vuotta
23.09. Eila Saari
03.10. Kalevi Kauriinmäki
23.10. Helena Frankberg-Lakkala
18.11. Anna Vellinki
27.11. Eila Tilli
03.12. Lilli Jämsen

80 vuotta
05.11.  Sirpa Eronen

75 vuotta
31.10. Sinikka Mäkelä 

70 vuotta
05.12. Tuulikki Sandberg
10.12. Karin Haapa 

Otin lauantaina 
hyvät löylyt. 

Alina kantoi vedet.

Tee tilaus tai 
kysy lisää puh. 044 455 6400
Alina Tampere, Sammonkatu 17–19
virpi.salminen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

• Jalkahoidot 
• Hoivapalvelut
• Kotisairaanhoitopalvelut 
• Kotityöpalvelut 
   (siivous, ikkunoiden pesut, ruuanlaitto)  
• Saatto- ja asiointipalvelut
• Etälääkäripalvelut

Syksy, ole tervetullut
nyt koivut keltakultaa
loistaa auringossa,
pihlajat on pelkkää purppuraa
ja vaahterassa
ruskalehdet vilkuttaa.
Ruusupensas kantaa kypsää
marjahedelmää.
Oi syksy, vielä pitkään meitä
viihdyttämään jää.

Anja Kaipiainen
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Tampereen Kauppaseura, Tampereen Suomalainen Klubi, Tampereen 
Teknillinen seura ja Tampereen Ammattiklubi järjestivät kolmatta kertaa 
kirkkovenesouturetken, joka tänä vuonna sai nimekseen ”Sastamalan 
Soutu”. 
Venekunnat soutivat retkisoutuna Kulovettä ja Rautavettä Siurosta 
Sastamalaan ottaen kaiken irti suomalaisesta järviluonnosta ja vieden 
hyväntekeväisyyden viestiä mennessään.
Jokaisena soututapahtuman vuonna on vesiretkeilyyn liittynyt hyvän-
tekeväisyys. Tänä vuonna lahjoituksen saivat nuorten hyväksi toimiva 
Tampereen Icehearts ry ja Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys 
ry. Lahjoitukset luovutettiin Sastamalan Soudun päätöstilaisuudessa 
Pyhän Olavin kirkossa Sastamalassa.

Sastamalan Soutu -tapahtuma 
antoi lahjoituksen

Lahjakirjojen luovutus Sastamalan Soudun päätöstilaisuudessa 
Pyhän Olavin kirkossa. Vasemmalta Kauppaseuran klubimestari 
Petri Autio, Teknillisen Seuran puheenjohtaja Pekka Markkula, 
Ammattiklubin puheenjohtaja Kari Hokkanen, Suomen Icehearts 
ry:n toiminnanjohtaja Teemu Vartiamäki, Tampereen Icehearts 
ry:n kasvattaja Petri Pätiälä, Suomalaisen Klubin varapuheen-
johtaja kenraalimajuri Kalervo Sipi, Tampereen Sotaveteraa-
nien Huoltoyhdistys ry:n puheenjohtaja Raimo Nuutinen ja 
Suomalaisen Klubin puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto. (Kuva 
Timo Tulosmaa)

Te isot ihmiset ymmärtäkäähän,
voi pientäkin joskus ottaa päähän.
Voi lastakin väsyttää päivän työ,
voi hältäkin huonosti mennä yö.
Voi ystävä pettää ja huutaa pomo,
ja muutenkin on surkea olo.
Voi raivari tulla ja palaa roppu,
kun aina on niin kamala hoppu.
Ei murheet ole vain isojen alaa,
voi pikkuiseltakin pinna palaa. 
Voi sattua harmeja aamusta asti,
niin, että kiljuttaa kamalasti.
Voi äiti huutaa ja ymmärtää väärin,
ja isääkin siepata ylenmäärin.
Voi päivä mennä niin pipariksi,
että on pantava ranttaliksi.
Siis; koettakaa ottaa lapsenne lukuun,
kun kuulutte samaan heimoon ja sukuun.
Ei paista aina ja ole kesä,
eipä kotikaan ole kilttien pesä.
Jos paha päivä on sulla ja mulla,
niin annetaan kiukkujen ulos tulla.
Niin aina ei vallitse riita ja känä
ja pysytään muutenkin terveempänä.

VIISAAT    
Kuin nuppineulan kärki
on joka miehen järki. −
Kunhan vain sen tyynyn saisi,
johon neula uppoaisi!

Lauri Viita
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Te isot ihmiset ymmärtäkäähän,
voi pientäkin joskus ottaa päähän.
Voi lastakin väsyttää päivän työ,
voi hältäkin huonosti mennä yö.
Voi ystävä pettää ja huutaa pomo,
ja muutenkin on surkea olo.
Voi raivari tulla ja palaa roppu,
kun aina on niin kamala hoppu.
Ei murheet ole vain isojen alaa,
voi pikkuiseltakin pinna palaa. 
Voi sattua harmeja aamusta asti,
niin, että kiljuttaa kamalasti.
Voi äiti huutaa ja ymmärtää väärin,
ja isääkin siepata ylenmäärin.
Voi päivä mennä niin pipariksi,
että on pantava ranttaliksi.
Siis; koettakaa ottaa lapsenne lukuun,
kun kuulutte samaan heimoon ja sukuun.
Ei paista aina ja ole kesä,
eipä kotikaan ole kilttien pesä.
Jos paha päivä on sulla ja mulla,
niin annetaan kiukkujen ulos tulla.
Niin aina ei vallitse riita ja känä
ja pysytään muutenkin terveempänä.

Suomen
Sotaveteraaniliitto 60 v

Juhla Helsingin Messukeskuksessa 
29.9.2017 klo 13 alkaen.

Juhla on musiikkipitoinen ja juhlan
jälkeen on tarjolla kahvit.

Pukukoodina tumma puku ja 
kunniamerkit.

Järjestämme juhlaan bussikuljetuksen. 
Bussi lähtee Keskustorin 

tilausajopysäkiltä klo 10.15.
Tarvittaessa pysähdymme Lempäälässä 

(eteläinen ramppi) noin klo 10.35.

Pidämme jaloittelutauon Janakkalan Lin-
natuulessa. Takaisin kotiin lähdemme 

heti kahvit juotuamme.

Sitovat ilmoittautumiset Tampereen 
Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen 

toimistolle 20.9. mennessä.

Liiton 60-vuotisjuhlan toimiin kuuluu myös 
muistaa jokaista veteraania. Tulemme syys-
kuun lopulla jakamaan näitä muistamisia 
Tampereella eri palvelutaloissa. Jaamme niitä 
myös toimistolta ja mahdollisesti tilaisuuksis-
samme. Ainakin jäsenten tapaamispäivänä 
26.9. niitä on veteraaneille jaossa. 

Syksyn kulttuuriretki 
Kangasalle 13.9.2017

Käymme tutustumassa oppaan joh-
dolla Kangasala-taloon ja sen arkki-
tehtuuriin sekä 
Kimmo Pyykkö 
-näyttelyyn.

Sen jälkeen nautimme
lounaan Armas Galleria & keittiö’ssä.

Linja-auto lähtee Keskustorin 
tilausajopysäkiltä klo 11.00 ja olemme 
takaisin Keskustorilla noin klo 14.

Retken hinta on 20 €, 
mikä sisältää lounaan ja opastuksen, 
yhdistys maksaa kuljetuksen.

Ilmoittautumiset ja maksut yhdistyksen 
toimistoon 5.9. mennessä. 
Ei puhelinilmoittautumisia. 
Vain yhdistyksen jäsenille.
Paikkoja on rajoitettu määrä.
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Veteraanikuvia aikojen takaa

Boccialla on yhdistyksessä pitkät perinteet. Tässä pelataan Hervannan kentällä vuonna 1993.

Liikuntajaoston tämän kertainen 
kevätretki suuntautui lähiseuduille, 
koska Murikka-opisto oli laitettu re-
monttiin. Retken sijasta järjestettiin 
mukava iltapäivä Hervannassa.
Tampereen Hervantalaiset -yhdistyk-
sen kokoontumispaikan Venlantuvan 
pihamaalla pelattiin bocciaa ja päälle 
syötiin hyvä lounas Venlantuvan si-
sätiloissa.
Iltapäivä keräsi 14 innokasta pelaajaa 
ja sääkin suosi osanottajia.

Retkeläisten keskellä keltaisessa 
paidassaan liikuntajaoston puheen-
johtaja Esko Loponen.

Murikan retki muuttui 
iltapäiväksi Hervannassa
  ja sehän olikin mukavaa!
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SIIVOUKSESTA SAIRAANHOITOON
KAIKKI APU KOTIIN

0449812301
WWW.VALKOKULTAHOIVA.FI

HOIVA- JA SAIRAANHOITAJAPALVELUT
IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA
KOTIHOIDON TUKIPALVELUT
KODINHOITO JA SIIVOUSPALVELUT
ASIOINTIPALVELUT
LASTENHOITOPALVELUT 

Syysretki Lautsian lomakeskukseen Hauholle
la 2.9.2017

Tule mukaan nauttimaan kauniista maisemista, 
hyvästä ruuasta ja 
hauskasta yhdessäolosta!

Bussin lähtöajat ja –paikat:
Keskustorin vanha kirkko klo 8.30
Sampolan pysäkki klo 8.45
Hervannan vapaa-aikakeskus klo 9.00

Ohjelmassa kenttäpelejä klo 10.15-11.30
Lounas seisovasta pöydästä noin klo 11.30-13.00
Vapaata ohjelmaa klo 13.30-15.30. 
Hyvät kävelyreitit ja mahdollisuus mm. järvessä uintiin. Omat kävelysauvat tai uima-asu mukaan! 
Bussi lähtee takaisin Tampereelle viimeistään klo 16.00.

RETKEN HINTA 25 € sisältää kuljetukset ja lounaan. Mahdollisuus omalla kustannuksella 
kahvi- ja virvokenautintoihin.

ILMOITTAUTUMISET JA MAKSUT TOIMISTOON VIIMEISTÄÄN  ti 22.8.2017
(Saatu ruokalippu on esitettävä lounaan yhteydessä.)

Järjestää Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n liikuntajaosto.
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Syyskuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 12.9. klo 13.00. Vieraana kaupungin kulttuuriluotsi Lahja Leppäkorpi. Kaikki 
yhdistyksen naiset tervetuloa!
Syysretki Lautsiaan la 2.9. Hinta 25 € sis. matkat ja lounaan. Ilmoittautuminen ja maksut viim. 22.8. mennessä. 
Ei puhelinvarauksia.
Retki Kangasalle ke 13.9. Tutustumme Kangasala-taloon ja Kimmo Pyykkö -museoon. Lounas. Ilmoittautumiset 
5.9. mennessä toimistoon. Hinta 20 €. Ei puhelinvarauksia.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 26.9. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.
Suomen Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhla Helsingin Messukeskuksessa pe 29.9. klo 13.00. Bussikuljetus. 
Ilmoittautumiset viimeistään 20.8. toimistoon.

Lokakuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 10.10. klo 13.00 Vieraana Aili Lehtinen, joka puhuu henkisestä hyvinvoin-
nista. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 31.10. klo 10-13. 
Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13. 

Marraskuu
Naisten tapaamispäivä ti 14.11. klo 13.00. Johanna Vuoren aiheena unettomuus. Kaikki yhdistyksen naiset ter-
vetuloa!
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.
Itsenäisyyspäivän tilaisuudet 6.12.
Yhdistyksen tarjoamat joulukahvit kaikille toimistossa asioiville ti-ke 12.-13.12. klo 10-13.
Naisten tapaamispäivä ti 12.12. klo 13.00. pikkujoulujen merkeissä. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Puurojuhla (päivä vielä avoin)

Tämän vuoden jalkahoito-, siivous- ja hierontakuitit tuotava toimistolle 15.12. mennessä!

SYYSKAUDEN TAPAHTUMIA
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Isänmaan ilta
Aleksanterin kirkossa Tampereella

pe 1.12.2017 klo 18.00

Pentti ja Heini Hietanen sekä tyttäret Iina ja Roosa
Ilmavoimien soittokunta

Liput veteraanitoimistosta sekä www.lippu.fi ja Lippupisteen myyntipaikoista
(mm. Tampereen City-marketit, kauppahallin Lippula, Sokos, Stockmann, R-kioskit)
Lippupisteen kautta myytävien lippujen hintaan lisätään palvelupalkkio 2,50-3,50 €.

Konsertti on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. 
Konsertin tuotto käytetään tamperelaisten sotaveteraanien avustuksiin.
Isänmaan illan järjestää Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry

Liput 20 €
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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 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 15.45-17.00 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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