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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 920 joista sotave-
teraaneja 428 veteraanien puolisoita 
61 ja veteraanien leskiä 186.
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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

Yhdistyksen toimisto on suljettuna kolme viikkoa 
juhannuksen jälkeen (26.6.-16.7.) kesälomien vuoksi.
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Raimo Nuutinen
Puheenjohtaja

Edellisiä vuosia hieman runsaampi joukko yhdistyksemme jäseniä osallistui 
maaliskuussa sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Mahtoiko eräänä hyvä-
nä syynä ollut kokousta edeltävä mielenkiintoinen esitelmä ”Ikäihmisten 
itsemääräämisoikeudesta?” Esitelmän pitäjä professori Jaakko Valvanne oli 
rakennellut aiheesta meitä kiinnostavan kokonaisuuden. Kiitoksia vielä hänelle 
varsin veteraanimyönteisestä mukanaolosta ja suhtautumisesta asiaamme.
Meneillään olevan vuoden toiminnasta kokouksessa todettiin, että perinteisiä 

muotoja jatketaan. Pyrimme parhaamme mukaan tukemaan tamperelaisten 
sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä taloudellista asemaa ja 
terveydentilaa.
Vuosikokouksessa valittiin myös yhdistyksen hallitus, johon tuli vain yhden 

henkilön osalta muutos. Tämä kahdeksanjäseninen yhdistyksen asioista 
päättävä elin koostuu pääosin varsinaisista jäsenistä, mikä on muissa yh-
distyksissä harvinaista. Meitä kannattajajäseniä on hallituksessa mukana 
kolme henkilöä. Hallituksen jäsenet asuvat eri kaupunginosissa ja ovat 
valmiita palvelemaan kaikkia jäseniämme. Ottakaa rohkeasti yhteyttä mei-
hin tarvittaessa. Haluamme viedä asioitanne eteenpäin ja näin parantaa 
elämisen laatuanne.
On todella ilahduttavaa havaita, että liikuntajaostomme joidenkin aktiivis-

ten toimijoiden ansiosta jatkaa kunniakkaita perinteitä. Niitä liikuntamuo-
toja, jotka soveltuvat nykyikäisille jäsenillemme pidetään yllä harvenevalle 
osallistujajoukolle. Monipuolinen, itsetoteutettu liikunta on kullanarvoinen 
mahdollisuus meille jokaiselle, niin kauan kuin jalka nousee.
Naisjaoston jäsenet kokoontuvat edelleen kerran kuukaudessa kuulemaan 

jotakin esiintyjää, tapaamaan tuttuja ja kahvittelemaan. Veteraanien ar-
vostetusta toiminnasta sotiemme aikana varsinaisia jäseniämme on käynyt 
joissakin tamperelaisissa kouluissa kertomassa omista kokemuksistaan sotien 
kurimuksessa. Itsenäisyyspäivän aikoihin vierailuja jatketaan.
Veteraanimme vierailevat myös asevelvollisten kutsunnoissa tapaamassa 

nykynuoria heille tärkeässä elämänvaiheessa. Kuluvan juhlavuoden kunni-
aksi Valtiokonttori korotti veteraanien kuntoutus-ja kotihoidon palveluiden 
avustussummaa huomattavasti. Palveluiden kirjoa on monipuolistettu ja 
kaupungin taholta on tehostettu toimenpiteitä taloudellisen tuen jakamiseksi 
ihan jokaiselle veteraanille.
Haluan tässä kohdassa korostaa veteraanien omaisten osuutta. Teidän on 

syytä seurata tarkoin, että oma veteraaninne varmasti käyttää heille kuuluvat 

Kesän kynnyksellä
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avustukset hyväkseen. Muutenkin omaiset ovat hyvin 
tärkeässä roolissa veteraanien asioiden hoitamises-
sa. Heidän kannattaa olla tiiviissä yhteydessä omiin 
veteraaneihinsa ja toisaalta pitää yhdistyksemme 
tietoisena veteraanien kulloisestakin tilanteesta. 
Mukavana tietona pitkäaikaiselta yhteistyökump-
paniltamme Mummon kammarilta olemme saaneet 
”talonmies Pikkaraisten” ystävällisen tarjouksen. 
He haluavat auttaa veteraanejamme erilaisissa 
asumiseen kuuluvissa korjaus-tai muissa tehtävissä. 
Ottakaamme apu kiitollisina vastaan.
Tampereella perustettu Suomen Sotaveteraaniliitto 

ry täyttää syyskuun lopussa 60 vuotta. Varsinaisia 
merkkipäiväjuhlia ei järjestetä. Maamme vapau-
den puolesta henkensä uhranneita sisariamme ja 
veljiämme kunnioitetaan laskemalla havuseppeleet 
kaikille Tampereen sankarihaudoille. Seppeleitä 
laskemisen hoitavat veteraanit ja koululaiset. Liiton 
tavoitteena merkkipäivänsä kunniaksi on asetettu 

kaikkien varsinaisten jäsenten henkilökohtainen tapaaminen. 
Yhdistyksessämme on veteraanijäseniä niin runsaasti, että 
asetettua tavoitetta emme pysty täysin saavuttamaan. Jospa 
kuitenkin voisimme tavata omassa asuinympäristössämme 
asuvia veteraaneja tai vaikkapa kilauttaa puhelimella. Ehkä 
näin menetellen pystyisimme tuomaan pientä virkistystä heidän 
kenties ankeaankin arkiseen elämäänsä. Tässä olisi runsaalle 
kannattajajäsenistöllemme kunniakas tehtävä hoidettavaksi.
Kannattajajäseniä näemme mieluusti mukana erilaisissa ti-

laisuuksissa, retkillä ja muissa säännöllisissä tapahtumissa. 
Osallistukaamme runsain joukoin näin rakkaan Suomemme 
100-vuotisjuhlavuotena Tampereellakin järjestettäviin erilaisiin 
juhlatilaisuuksiin! 
Toivotan teille kaikille oikein ikimuistettavaa maamme itsenäi-

syyden juhlallista vuotta 2017 ja leppoisia kesäpäiviä.

Tunnetko jonkun, joka täyttää tänä vuonna 100 vuotta? Tasavallan presidentin kanslia etsii Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden aikana täyttävien suomalaisten yhteystietoja, jotta voisi onnitella satavuotiaita.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö haluaa puolisonsa Jenni Haukion kanssa lähettää onnittelut suomalaisille, jotka 
täyttävät 100 vuotta Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden aikana.

Syntymäpäiväänsä viettävien selvittämiseksi tasavallan presidentin kanslia toivoo syntymäpäiväsankareiden, heidän 
omaistensa tai läheistensä ottavan yhteyttä tasavallan presidentin kansliaan.

100 vuotta tänä vuonna täyttävän tai täyttäneen yhteystiedot voi lähettää kansliaan täyttämällä verkkosivuilla olevan 
lomakkeen tai kirjeitse. Kirjeitse lähetettävissä tiedoissa on mainittava seuraavat asiat:

100 vuotta täyttävän tiedot: etunimi (virallinen) ja mahdollinen kutsumanimi, sukunimi, syntymäaika, syntymäpaikka 
(jos tiedossa), asuinpaikkakunta sekä osoite, johon onnittelu toivotaan lähetettävän
Tiedon lähettäjän tiedot: etunimi, sukunimi, sähköposti, asuinpaikkakunta, suhde onniteltavaan (sukulainen, tuttava 
ym.)

Postiosoite: Tasavallan presidentin kanslia / satavuotiaat, Mariankatu 2, 00170 Helsinki

Presidenttipari haluaa onnitella 100 vuotta 
täyttäviä suomalaisia
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Vuosikokouksen yhteydessä järjes-
tettiin luentotilaisuus, jossa geriatrian 
professori Jaakko Valvanne puhui 
ikäihmisten itsemääräämisoikeudes-
ta. Hänen vahva viestinsä oli, että 
ikäihmisellä on oikeus toteuttaa omaa 
tahtoaan ja päättää omista asioistaan, 
vaikka se ei aina omaisten mieleen 
olisikaan. Valvanteen sanoin ”vanhus 
on iäkäs aikuinen, joka saa tehdä 
itseään koskevia, muiden mielestä 
kyseenalaisia päätöksiä”. Vanhuskin 
saa siis päättää milloin ja mitä syö ja 
missä ja miten haluaa asua.

Valvanne toi hyvin esiin sen, että 
meidän ei pitäisi suostua pakkosiir-
toihin laitoksiin eikä sänkyyn sitomi-
siin. Suomesta ilmeisesti löytyy yksi 
paikka, jossa putoamisvaarassa ole-

van vanhuksen sänky osataan tehdä 
lattialle. Sängyn reunoille nostettavat 
laidat kun voivat olla kohtalokkaat 
yli kiipeävälle ikäihmiselle.

Valvanne korosti, että itsemäärää-
misoikeus on myös jokaisella muis-
tisairaalla ihmisellä. Hänellä voi olla 
kyky ja oikeus päättää hoidostaan, 
vaikka ei esim. taloudellisia asioita 
enää osaisikaan hoitaa.

Kaiken kaikkiaan Jaakko Valvan-
teen luento oli ajatuksia ja tunteita 
herättänyt tilaisuus, joka toivottavasti 
myös antoi myös rohkaisua siihen, 
että vanhanakin voi pitää puolensa.

Kahvitauon jälkeen tilaisuutta jatket-
tiin ansiomerkkien jakamisella ja sen 
jälkeen yhdistyksen vuosikokouksel-
la. Kokouksen puheenjohtajana toi-
mi Raimo Pohjanniemi ja sihteerinä 
Johanna Vuori.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 
hyväksyttiin, samoin alkaneen vuoden 
toimintasuunnitelma.

Jäsenmaksut pidettiin ennallaan, 
eli rintamatunnuksen omaavilla se 
on 0 € ja muilla 15 €.

Hallituksen jäseniksi tulivat vali-
tuiksi Pentti Heinijoki, Simo Helmi-
nen, Risto Kiiskilä, Pirkko Koski, Olli 
Lehtimäki, Aimo Reinikainen, Timo 
Salokannel ja Leena Tuominen (uusi). 
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen 
Raimo Nuutinen.

Hengen ja 
ruumiin ravintoa 
vuosikokouspäivässä

Ensin kuultiin hyvä luento ja sen jäl-
keen nautittiin maittavat kahvit. Sitten 
vielä jaettiin ansiomerkkejä ja valittiin 
uusi hallitus yhdistykselle.
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Suomen Sotaveteraaniliiton kultai-
sella ansioristillä palkittiin Paula 
Lehtinen(vas.) ja Aimo Reinikai-
nen.

Suomen Sotaveteraaniliiton ansio-
ristillä palkittiin Inga Saraste, Pir-
jo Toivonen ja Leena Tuominen.

Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitalilla palkittiin kuvassa 
mitalin saava Antti Punkari sekä Pekka Palola.
He ovat vaikuttaneet monia vuosia ja jopa vuosikymmeniä yh-
distyksen ulkopuolelta yhdistyksen toiminnan toteuttamiseen.

Kultaisella ansiomerkillä palkittiin Pentti Heinijoki ja Anja Lahti.

Kaikki palkitut ovat tehneet pitkään ja pyyteettä työtä yhdistyksen 
ja veteraanien hyväksi.

Myös Mikko Sania sai 
kultaisen ansioristin, mut-
ta hänelle se ojennettiin 
toimistossa liikuntajaoston 
kokouksen yhteydessä.
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Varsinaisia sotaveteraanijäseniä oli vuoden lopussa 456. 
Vuoden alussa määrä oli 554, eli poistuneita oli 98 (liki 
18 %). Yhdistyksen jäsenenä oli lisäksi 69 veteraanin 
puolisoa ja 186 veteraanin leskeä. Muita kannattajajä-
seniä oli 243.

Kaikkien jäsenten määrä pieneni vuoden aikana noin 
11 % ja oli vuoden lopussa yhteensä 954. Uusia jäseniä 
tuli 32.

Yhteisiä juhlahetkiä

Toimiston käyttöaste on edelleen hyvä ja yhteisiin tilai-
suuksiin jaksetaan vielä lähteä mukaan.

Jäsenten tapaamispäivissä kävi keskimäärin 16 henkeä 
ja naisten tapaamispäivissä keskimäärin 14 henkilöä. 
Kokonaisuutena toimistolla asioi vuoden aikana yhteensä 
yli tuhat henkilöä. 
Yhdistys on järjestänyt omia tapahtumia seuraavasti:
- Yhdistyksen 55-vuotiskahvitukset 7.-11.3. kutsuvie-
raille, entisille työntekijöille ja vapaaehtoisille sekä 
koko jäsenistölle.
- Luentotilaisuus Näsin salissa 23.3. aiheena edunval-
vontavaltuutus ja hoitotahto. Puhujina OTM Julia Saraste 
ja OTM Tuija Palo. (Läsnä 40 henk.)
- Kulttuuriretki Laukon kartanoon 29.9. (56 osallistujaa)
- Hallituksen ja vapaaehtoisten kevätlounas Tillikassa 
3.6. (27 henkeä)
- Seppeleenlaskijoiden kahvitilaisuus 23.11., mukana 
11 henkeä
- Isänmaan ilta Aleksanterin kirkossa 2.12., osallistujia 
noin 230.
- Jäsenten joulukahvitus 5 ja 7.12. keräsi noin 80 kävijää.
- Puurojuhla Hotelli Ilveksessä 12.12., läsnä 140 osan-
ottajaa.

Lisäksi yhdistys on osallistunut Pirkanmaan veteraani-
järjestöjen seutukunnalliseen kirkkopäivään Vesilahdella 
3.8. (43 osallistujaa), rosvopaistitapahtumaan Valkea-
koskella 16.6. (60 ilmoittautunutta) sekä aluetoimiston 
joululounaalle Satakunnan Lennostossa (60 osallistujaa). 

Toiminnallinen viime vuosi
Katsaus vuoden 2016 toimintakertomukseen

Vaikka väki yhdistyksessämme vähenee koko ajan, 
tilaisuuksiin osallistutaan edelleen suhteellisen ahke-
rasti. Myös jäsenetuja osataan käyttää hyvin ja viime 
vuosi olikin taloudellisesti reippaasti alijäämäinen.

Monenlaista yhteistyötä

Veteraaniasioiden yhteistyötoimikunnassa on käsitelty 
veteraanien etuuksia ja valtionkonttorin jakamien va-
rojen käyttöä sekä kuntoutusmenettelyjä. Toimikuntaa 
johtaa Ikäihmisten lautakunnan puheenjohtaja Mikko 
Aaltonen. Mukana on kaupungin edustajia, Sotainva-
lidien Veljesliiton edustaja, Tammenlehväkeskuksen 
sosiaalityöntekijä ja Oriveden veteraanijärjestön edustaja. 
Omasta yhdistyksestämme työryhmässä mukana ovat 
olleet Timo Salokannel, Raimo Nuutinen ja Johanna 
Vuori. Syyskaudella ryhmässä jatkoivat Johanna Vuori 
ja Timo Salokannel.

Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin muodostamaan Keski-
Pirkanmaan toiminta-alueeseen kuuluvat Tampereen, 
Teiskon, Pirkkalan ja Nokian veteraaniyhdistykset. 
Toiminta-alueen yhdistykset ovat kokoontuneet kaksi 
kertaa keskustelemaan tulevaisuuden yhteistyöstä pe-
rinneaikakauteen liittyvissä asioissa. 

Järjestimme 25.10. tilaisuuden, johon kutsuimme 
ala-asteen koulujen rehtoreita. Läsnä oli edustus 10 kou-
lusta. Koulut ovat kiinnostuneita pyytämään veteraaneja 
vieraakseen eri tilaisuuksiin.

Kouluilla vierailivat puhumassa Pentti Heinijoki, Aimo 
Reinikainen, Simo Helminen, Pentti Tuhtonen, Kaarlo 
Honkasalo, Paavo Mäkinen ja Inga Saraste.

Annettujen avustusten määrä nousi

Kuntoutusta ja taloudellista tukea sai yhteensä 388  jäsentä 
(edellisenä vuonna 409). Varoja avustuksiin käytettiin 
kaikkiaan 70.015,20 €, kun edellisenä vuonna avustuksia 
jaettiin 55.695,23 €. 

Tämä liki 15.000 lisäys avustusmenoista oli melkoinen 
yllätys, koska myönnettävien jäsenetujen summat eivät 
muuttuneet, mutta niitä haettiin entistä enemmän.

Yhdistyksen talous kääntyikin selvään laskuun. Tili-
kauden tulos osoitti tappiota 11.020 euroa, kun edellisen 
vuoden tulos oli ylijäämäinen 42.060,34 €. 
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Toimiston aukioloajat ovat muuttuneet!
Toimisto palvelee osoitteessa Aleksanterinkatu 20 A (sisäpiha) 2. krs
tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10.00 - 13.00. 

(Maanantaisin ja torstaisin suljettu.)

Jäsenetuihin liittyviä kuitteja voi lähettää myös postitse. Osoite: Aleksanterinkatu 20 A, 33100 Tampere
Puhelin 03 223 1428 Jäseneduista ja tapahtumista löytyy  tietoa internetsivuilta: 

www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi

Tietysti tulojakin on tullut, ja pe-
rinteisen Huolto- ja Tukisäätiön toi-
minta-avustuksen (112.000 €) lisäksi 
rahalahjoituksia ovat tehneet: 
Sokos Hotel Ilves 1.000 €
Kalle Kaiharin säätiö 10.000 €
Pirkan Killan Caritas-rahasto 2.000 €
Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys 
1.000 €
Myös yksittäiset henkilöt ovat lah-
joittaneet merkkipäivämuistamisiaan 
sekä pieniä summia jäsenmaksunsa 
yhteydessä.  
Rahalahjoitusten yhteissumma on  
17.263,15 €.

Lisäksi Saarioinen Oy lahjoitti 80 
kiisseli annosta, jotka jaettiin toi-
mistolta.

Satakunnan Lennoston sekä Pans-
sariprikaatin varusmiehet toteuttivat 
valtakunnallista veteraanikeräystä 
maaliskuussa ja lokakuussa. Muita 
lipaskeräyksiä toteutettiin kuluneena 
vuonna mm. kevään ja syksyn kala-
markkinoilla, talvisodan päättymis-
päivän viikonloppuna maaliskuussa, 
Itsenäisyyspäivää sekä joulua edel-
tävinä viikonloppuina paikallisissa 
tavarataloissa. Lipaskeräysten tuotto 
oli yhteensä 28.944,06 eur. 

Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat 
aikaansa käyttäneet näihin ”kerjuu-
hommiin” eli kulkeneet keräyslippaan 
kanssa. 

Liikuntajärjestön järjestämät tilaisuudet 2016

Tilaisuus Paikka/aika                        Osallistujamäärä

1. Retket ja kävelyt 
Murikkaopiston kevätretki Murikkaopisto, Teisko 20.5.   29 
Lautsian syysretki Lautsian lomakeskus 5.7.   22
Osallistujia yhteensä    51

2. Valistus ja muu
Vesivoim. kirjaaj. kokoukset Toimisto 13.5. ja 9.12.     8
Viikinsaaren kesäteatteri Viikinsaari 6.7.   22
Yhdistyksen joulukirkko Tammenlehväkeskus 15.12.   74
Osallistujia yhteensä  104

Myönnetyt avustukset ja niiden kulut
(suluissa edellisen vuoden luku)
                
Avustusmuoto             Henkilöitä Yhteissumma  (edellinen)
Hieronta 99 (118) 20.360,95 (12.179,00)
Jalkahoidot 301 (343) 28.804,82 (28.115,50)
Sairaanhoitokulut 19 (20) 7.350,00 (3.820,00)
Hautausavustukset 3 (5)  600,00  (1.250,00)
Siivoukset 81 (109) 12.698,40 (10.112,63)
PSA-tutkimukset 10 (7) 281,23 (218,10)

Jäsenrekisterin tapahtumia vuonna 2016

 Miehet Naiset Yhteensä
Liittyneet 11 21 32
Eronneet 0 9 9
Erotetut 2 14 16
Kuolleet 69 55 124
Jäsenmäärä 31.12.2016 397 557 954
Rintamatunnus 279 177 456
Muutos vuodesta 2015 -56 -61 -117

Puolisojäseniä oli 69, leskijäseniä 186 ja muita kannattajajäseniä 243.
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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. 



Tampereen sotaveteraani 2/2017

10

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 

Kukkiva maa
Maa kuohuu syreenien sinipunaisia terttuja, 
pihlajain valkeata kukkahärmää, 
tervakkojen punaisia tähtisikermiä. 
Sinisiä, keltaisia, valkeita kukkia 
lainehtivat niityt mielettöminä merinä. 
Ja tuoksua! 
Ihanampaa kuin pyhä suitsutus! 
Kuumaa ja värisevää ja hulluksijuovuttavaa, 
pakanallista maan ihon tuoksua!

Elää, elää, elää! 
Elää raivokkaasti elämän korkea hetki, 
terälehdet äärimmilleen auenneina, 
elää ihanasti kukkien, 
tuoksustansa, auringosta hourien - 
huumaavasti, täyteläästi elää!

Mitä siitä, että kuolema tulee! 
Mitä siitä, että monivärinen ihanuus 
värisee kuihtuneena maahan. 
Onhan kukittu kerta! 
On paistanut aurinko, 
taivaan suuri ja polttava rakkaus, 
suoraan kukkasydämiin, 
olemusten värisevään pohjaan asti!

Katri Vala
(Kaukainen puutarha, 1924)



Tampereen sotaveteraani 2/2017

11

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.

Ahokas Eino 17.01.1923 19.03.2017
Eskola Marjatta 14.12.1928 06.03.2017
Hanhinen Yrjö Valdemar 23.02.1923 27.02.2017
Heikkilä Kaarin 23.12.1923 04.03.2017
Heltamo Väinö Erik 03.07.1916 01.03.2017
Jalanne Anja Päivikki 25.10.1925 12.01.2017
Kivelä Kaarlo Valdemar (Kalle) 09.06.1924 22.02.2017
Koski Lilli Orvokki 09.01.1929 14.02.2017
Kukkonen Erkki Johannes 13.07.1924 27.01.2017
Kupiainen Suoma 11.05.1923 19.01.2017
Laitinen Helge Kalevi 27.10.1924 02.03.2017
Laukka Sirkku Elina 09.05.1919 17.01.2017
Leppänen Väinö Johannes 07.12.1925 23.03.2017
Luoto Sirkka Dagmar 28.11.1924 16.02.2017
Lyytikkä Leena Eufrosyne 23.10.1927 24.01.2017
Mattila Lauri Johannes 17.12.1923 12.02.2017
Määttänen Niilo Lauri  03.10.1925 24.03.2017
Penijärvi Raili Marjatta 04.10.1928 27.03.2017
Piipponen Pauli Armas Aatos 26.01.1925 05.01.2017
Pälä Pentti Kalevi 16.03.1924 02.02.2017
Rautiainen Kerttu Elina 24.01.1920 03.03.2017
Rämä Lauri Mattias 20.03.1921 05.01.2017
Saarinen Oiva Tauno Sakari 22.08.1921 04.03.2017
Sanerma Paul Aatos 27.01.1923 01.04.2017
Salmi Maria Emilia 30.08.1925 11.01.2017
Salomäki Salme Inkeri 24.05.1923 12.02.2017
Salonen Helmi Inkeri 28.04.1923 16.03.2017
Toivanen Laina Inkeri 15.03.1925 31.01.2017
Turtiainen Reino Olavi 22.08.1922 05.03.2017
Valorinta Veikko Väinö 10.03.1918 31.03.2017
Widenius Helena Kaarina 26.06.1926 06.04.2017
Vuorivirta Arvo Olavi 14.10.1919 31.01.2017
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Tämän maan tekijät

Nuoret miehet joutui kerran
sotaan, mihin käskyt herran
komensivat lähtemään,
Isänmaata turvaamaan.

Moni ei tullut kotiin koskaan,
moni ikuisesti tuntee tuskaa
tuntee aina sielussaan,
miks minä pääsin palaamaan?

On mahdotonta ymmärtää
sitä, mikä sieluun jää
nuoruusajan elämästä,
sodan kauhun leimaamasta.

Kiitos, kunnioitus Teille
raskaan matkan kulkeneille,
jotka vapauden toitte,
menetykset suuret koitte.
Koskaan emme unohda
sankareita, rakkaita!

                     Tuula Keskinen
 

Tampereen Seudun Reserviläisnaisten 
edustaja luki Masuunin lahjoitustilaisuu-
dessa tämän, äitinsä kirjoittaman runon.

SIIVOUKSESTA SAIRAANHOITOON
KAIKKI APU KOTIIN

0449812301
WWW.VALKOKULTAHOIVA.FI

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

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
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Yhdistyksemme järjesti juhlalounaan 
veteraaneille, heidän puolisoilleen ja 
leskilleen ravintola Masuunissa huh-
tikuussa. Lounas järjestettiin Suomen 
100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
samalla viikolla, kun vietimme kan-
sallista veteraanipäivää.

Yhdistys halusi tarjota kunnia-
kansalaisilleen kunnon lounaan ja 
mukaan tulikin runsaasti väkeä. Läs-
nä oli 115 henkeä, eli Masuuni oli 
oikeastaan ääriään myöten täynnä. 
Tämä aiheuttikin pieniä haasteita, 
mutta kaikki saatiin sujumaan hyvin, 
kun huonommin kulkevia avustettiin 
ruoan noutamisessa. Tarjolla oli sa-
laatteja, uunijuureksia, perunamuu-
sia, nieriää herkullisessa kastikkeessa 
sekä saksanhirven käristystä sienikas-
tikkeessa ynnä muuta suussa sulavaa. 
Ruoka saikin runsaasti kehuja, eikä 
suotta.

Samassa tilaisuudessa yhdistyk-
semme sai vastaanottaa tuhannen 
euron rahalahjoituksen, jonka antoi 
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset 
ry. Lahjoitusta olivat ojentamassa 
Merja Soininen-Välimäki sekä Anna 
Savela. Sen vastaanottivat toiminnan-
johtaja Johanna Vuori ja puheenjoh-
taja Raimo Nuutinen. Samat reservi-
läisnaiset myös avustivat ruokailijoita 
ja juoksuttivat ruokalautasia apua 
tarvitseville.

Pieni ohjelmanumerokin saatiin 
nauttia, kun lausuntataiteilija Anne 
Perttala piti pienen, mutta vaikutta-
van lausuntaesityksen. Väki hiljentyi 
kuulemaan lausujaa niin, että kun hän 
lopetti, oli saliin laskeutunut täysi 
hiljaisuus. Hänen esitystään kiiteltiin 
kovasti jälkeen päin.

Vaikka väkeä oli paljon ja ruoan 
saaminen saattoi hieman kestää, niin 
kaikki tuntuivat olevan tyytyväisiä ja 
erityisesti kaikki kiittelivät iloista ja 
lämmintä tunnelmaa, mikä ruokaili-
joiden keskuudessa vallitsi.

Masuunissa oli tiivis tunnelma

Lausuntataiteilija Anne Perttala 
esitystä kuunneltiin hiiren hiljaa.

Tampereen Seudun Reserviläisten lahjoituksen toivat Merja 
Välimäki-Soininen (oik.) ja Anna Savela.
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Villasukat veteraanille -kampanja alkaa olla 
loppuhuipennuksessaan

Teksti ja kuvat Johanna Vuori

Alunperin internetin facebook -ryh-
mästä alkunsa saanut kampanja ”Vil-
lasukat veteraanille” oli kampanja, 
jossa oli tarkoitus kutoa ja antaa 
sukat jokaiselle rintamatunnuksen 
omaavalle. 

Kampanjaa varten suunniteltiin 
tietty juhlamalli, jossa sukan tuli olla 
harmaa ja siinä sinivalkoiset raidat.

Näitä sukkia innostuttiin kutomaan 
ympäri Suomen ja jopa Japanissa asti. 
Valtakunnallisesti sukkia kudottiin 
varmaan yhteensä noin 20.000 paria. 

Pirkanmaan alueella sukat kerättiin 
yhdistyksemme toimistolle, josta niitä 
on toimitettu muille paikkakunnille 
tarpeen mukaan.

Kampanja jatkuu niin, että sukkia 
postitetaan niille, jotka eivät muuten 
ole niitä vielä saaneet.

Jos nyt joku veteraani ei ole vielä 
kesäkuun puoliväliin mennessä omia 
sukkiaan saanut, niitä voi pyytää toi-
mistostamme.

Yli jäävät sukat jaetaan loppu-
vuodesta jossakin tilaisuudessa ve-
teraaneille, heidän puolisoilleen ja 
leskilleen.

Tamperelaisille sotaveteraaneille ja -invalideille jaettiin 
sukkia kansallisena veteraanipäivänä Tampere-talossa. 
Kuvissa iloisia sukkien saajia.

Viialan veteraanit saivat sukkia yh-
distyksen kuukausitapaamisessa huh-
tikuussa.
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Suomi on hyvä maa, se on paras maa 
meille suomalaisille ja sitä kannattaa 
puolustaa. Näitä kenraali Ehrnroothin 
sanoja me veteraanit noudatimme jo 
ennen kuin olimme ne häneltä kuul-
leet ja olemme edelleen samaa mieltä.

Suomi joutui tahtomattaan kol-
meen kovaan sotaan ylivoimaista 
vihollista vastaan. Isänmaamme 
onneksi Suomessa oli säädettynä 
miehille yleinen asevelvollisuus, 
johon automaattisesti liittyi nuo-
rille miehille varusmiespalvelus ja 
sotilaskoulutus. Itsenäisen Suomen 
aikana oli jo ehditty kouluttaa yli 
20 vuosi-ikäluokkaa ja sotien aika-
na kymmenen lisää sitä mukaa kun 
pojat varttuivat miehiksi. Suomella 
oli myös jo ennen itsenäistymistä so-
tilaskoulutuksen saaneita upseereita 
sodan johtajiksi. Lisäksi oli olemassa 
Suojeluskunta-järjestö, joka toimi 
apuorganisaationa koko armeijalle.

Me sotaveteraanit olemme sitä 
mieltä, että Suomi selvisi sodista 
nimenomaan saamamme sotilaskou-
lutuksen ansiosta. Sotia ei voitettu, 
mutta saimme ns. torjuntavoiton ja 
itsenäisyys säilyi.

Taloudelliset menetykset sota-
korvauksineen olivat suuret. Myös 
maamme alueesta menetettiin kym-
menen prosenttia.

Noin 100.000 suomalaista sotilasta 
kaatui ja vielä enemmän nuoria mie-
hiä haavoittui jääden eri tavoin vam-
maisiksi lopuksi elämäänsä. Tuhansia 
sotilaita on vieläkin kadoksissa eikä 
heidän kohtalostaan tiedetä mitään.

Suomella ei ollut sotien aikana 
naissotilaita. Vain miehet olivat ar-
meijassa ja heitä oli rintamasotilai-
na jossain vaiheessa kaikkiaan noin 
700.000.

Suomen naiset osallistuivat so-
tiin vapaaehtoisina monenlaisissa 
sotaan liittyvissä tärkeissä huolto-, 
sairaanhoito- ym. tehtävissä myös 

Risto Kiiskilä

Veteraanipäivänä 2017
(Puhe Tampere-talon juhlassa 27.4.2017)

rintaman välittömässä läheisyydessä 
ja pääasiassa Lotta -järjestön kautta. 
Naisia oli maanpuolustustehtävissä 
kaikkiaan noin 200.000.

Sotaa ei hoidettu pelkästään rinta-
malla, vaan koko kansa joutui kan-
tamaan taakkaa. Kun miehet olivat 
rintamilla, niin naiset joutuivat ko-
tirintamalla hoitamaan heidänkin 
tehtävänsä.

Ratkaisevat päätökset sotaan liit-
tyvistä suurista asioista olivat tietys-
ti korkeiden poliittisten päättäjien 
tehtävänä.

Lapin sota loppui tasan 72 vuot-
ta sitten ja siitä asti Suomessa on 
vallinnut rauhan aika. Poliittinen 
ilmasto on tänä aikana vaihdellut 
niin, että kaikki sukupolvet eivät ole 
hyväksyneet eivätkä kunnioittaneet 
sotaveteraaneja.

Kun valtioneuvosto julisti sodan 
loppumisen päivän kansalliseksi ve-
teraanipäiväksi ja määräsi sen myös 
yleiseksi liputuspäiväksi 30 vuotta 

sitten, on kunnioitus veteraaneja 
kohtaan selvästi kasvanut. Samaan 
suuntaan on tietysti vaikuttanut myös 
viime aikoina levottomaksi muuttu-
nut yleinen maailman tilanne.

Tänään Suomen satavuotis-
juhlavuoden veteraanipäivänä me 
veteraanit kiitämme Suomen valtio-
neuvostoa ja eduskuntaa siitä, että ne 
ovat aina suhtautuneet positiivisesti 
meihin ja asioihimme. Me olemme 
saaneet henkistä ja taloudellista tukea 
ja tänä juhlavuonna vielä ylimääräis-
tä veteraanirahaa.

Samoin kiitämme myös Tampe-
reen kaupunkia hyvästä yhteistoi-
minnasta ja useista erilaisista ve-
teraanieduista. Kiitos myös tämän 
arvokkaan veteraanijuhlan järjes-
tämisestä.

Lämpimät kiitokset kaikille oh-
jelmansuorittajille.

Yhdistyksemme varapuheenjohtaja, veteraani Risto Kiiskilä piti 
veteraanipäivän tilaisuudessa Tampere-talossa puheen, joka nyt 
julkaistaan niidenkin luettavaksi, jotka eivät olleet paikalla.
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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.

99 vuotta
21.07. Hanna Koistinen
24.08. Kaisa Kuuselo

98 vuotta
29.06. Mauno Tulijoki
15.07. Tauno Saarinen
13.09. Olavi Kantti

97 vuotta
26.06. Anna Torkkola
01.07. Kirsti Tuorila
03.07. Toini Tuominen
04.07. Marjatta Wiljamaa
14.07. Inga Pelkonen
02.08. Iida Pulkkanen
14.08. Hilja Lehtonen
01.09. Paula Seppänen
04.09. Veikko Alho
06.09. Matti Junnonen

96 vuotta
09.07. Hilda Elomaa
25.07. Viljo Mattsson
28.07. Eira Laalahti
02.08. Helena Varemo
28.08. Kaarina Nupponen
31.08. Tyyne Hirvonen

95 vuotta
25.06. Kaarlo Honkasalo
28.06. Esteri Asell
04.07. Eeva Kulmala
06.07. Veikko Ruotsalainen
07.07. Lauri Kangasmaa
07.07. Simo Myllymäki
15.07. Rauni Kuismin
16.07. Eino Antikainen
23.07. Taito Uusitalo

13.08. Bertta Rasimus
17.08. Veikko Sirén
24.08. Aino Magri
31.08. Eva Kvick
01.09. Tyyne Salonen
05.09. Reino Ilonen
07.09. Anna Norilo
07.09. Rauha Pinomäki

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

93 vuotta
30.06. Reino Pellikka
30.06. Leo Niemi
12.07. Lempi Karjalainen
15.07. Pirkko Sassi
21.07. Pentti Heinijoki
25.07. Kaarina Aranto
01.08. Mauri Nurmi
13.08. Jalo Raudanpää
23.08. Lahja Lohtaja
27.08. Hilkka Riihimäki
28.08. Väinö Lehtinen
31.08. Kaija Viholainen

31.08. Tauno Kaustara
08.09. Eero Sipilä
08.09. Juho Oksanen
12.09. Veikko Eloranta
14.09. Olli Hietanen
15.09. Pekka Kanerva

92 vuotta
04.07. Pauli Kanerva
07.07. Inkeri Lähdekorpi
08.07. Kaino Lehto
15.07. Kyllikki Mättö
19.07. Yrjö Järvinen
25.07. Erkki Kehusmaa
25.07. Tapio Simola
04.08. Lauri Vuorenmaa *
06.08. Auvo Lumme
07.08. Lahja Järventausta
07.08. Kerttu Koho
08.08. Aili Lehtonen
12.08. Erkki Karjalainen
17.08. Laila Auer
17.08. Toivo Lindström
18.08. Raija Köntti
19.08. Pentti Räisänen
21.08. Leena Sippola
01.09. Veijo Salmi
09.09. Lauri Kakko
13.09. Maija-Liisa Leppänen

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

90 vuotta
17.06. Aarne Ora
20.06. Selma Korva
26.06. Elavi Kirilo
26.06. Liisa Jokela
03.07. Eero Moilanen
14.07. Paavo Tamminen
21.07. Aino Silvennoinen
02.08. Alli Laine
05.08. Julia Pohjonen
11.08. Anna-Liisa Siro
11.08. Liisa Länsivaara
13.08. Lea Wallgren
14.08. Helvi Räisänen
16.08. Marja Sepänaho
16.08. Sirkka Lamminmäki
17.08. Pertti Siira
21.08. Anja Mäkinen
07.09. Hellin Koivunen

85 vuotta
21.06. Annikki Sjögren
22.06. Mirja Sirviö
25.06. Raili Ahlgren
05.09. Martta Taylor
15.09. Terttu Nieminen

80 vuotta
09.07. Tuomo Vuojolainen
02.09. Eero Suvanto
03.09. Irma Kiviharju

70 vuotta
21.06. Pentti Väänänen *
12.09. Pirjo Pietilä

60 vuotta
13.07. Inkeri Dahlstedt
16.07. Pirjo Juvonen

Vapaaehtoisapua mm. ulkoiluun, kauppa- ja lääkärireissulle, kodin pikku 
talkkarihommiin.
Kysy meiltä vapaaehtoista myös juttuseuraksi, lukijaksi, kaveriksi teatteriin 
tai kirkkoon.
Palvelu on suunnattu Tampereella asuville ikäihmisille ja on kaikille ilmaista.

Mummon Kammarin vapaaehtoisen vanhustyön avunvälitys 
/ Seurakuntien avunvälitys palvelee kaikissa kodeista tule-
vissa avunpyynnöissä ma-ke klo 9-11 (03) 219 0711. 
Pyyntöihin varataan kaksi päivää järjestelyaikaa.

Iloa vanhainkodin ja sairaalan arkeen
Laitoksissa vapaaehtoinen voi toimia mm. juttukaverina, ulkoiluapuna, 
kirjeitä kirjoittamassa, saattajana tapahtumiin tai apuna kahviossa. 
Vapaaehtoinen toimii ammattiavun rinnalla, tavallisen ihmisen taidoin. 
Hoitotyöstä vastaavat aina osaston omat työntekijät. 
Vapaaehtoisia sitoo salassapito. Vanhusta hoitava osaston henkilökunta 
välittää pyynnöt Mummon Kammariin. 

Lähimmäisapua kotona 
asuvalle vanhukselle

Päivän paras hetki
Viileät kesäyöt.
Avonaiset ikkunat.
Lampuissa valot.
Hedelmiä kulhossa.
Ja pääsi olkapäätäni vasten.
Päivän onnellisimmat hetket.

Lukuunottamatta varhaista aamua,
tietenkin. Ja tuokiota
juuri ennen lounasta.
Ja iltapäivää ja
alkuillan hämärrystä.
Mutta minä rakastan

näitä kesäöitä.
Vielä enemmän, luulisin,
kuin noita muita hetkiä.
Päivän työt tehty.
Kukaan ei tavoita meitä nyt.
Koskaan.

Raymond Carver (1938-1988) USA
Suom. Lauri Otonkoski ja Esko Virtanen
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Postikortteja veteraaneille
Viime joulun alla Postilla oli kampanja, jossa 
se lupasi viedä tuntemattomien lähettäjien 
postikorttitervehdyksiä sotaveteraaneille ilman 
vastaanottajan osoitetta.
Moni veteraani on kertonut saaneensa yhden 
tai useamman postikortin. Monet myös olisivat 
halunneet kiittää lähettäjää, mutta toivottavasti 
edes joku saa kiitokset tätä kautta. Kortit ovat 
varmasti ilahduttaneet vastaanottajaansa!

Ohessa pari esimerkkiä lähetetyistä korteista.

Tampereen 
Vanhuspalvelu-
yhdistys ry 
toivottaa  
kaikille 
veteraaneille 
hyvää kesää!
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Varmasti monet Kannaksella olleet 
muistavat kesäkuun yhdeksännen 
päivän 1944. Silloin valtavat pom-
mikonelaivueet pommittivat monia 
kohteita Kannaksella. Paluulennolla 
laivueen perään ilmestyi muutama 
oma hävittäjä, ja siinäkös alkoi to-
si ilmataistelu, jota oli jännittävää 
seurata.

Kello oli siinä 17:n paikkeilla, kun 
pataljoonan komentaja Elovaara soit-
taa komppanian päällikkö Kuuselalle, 
että komppaniassahan on täydennys-
mies, jolla on ”kovennettua” kär-
simättä. Kuusela myönsi, että näin 
on, ja antoi minulle käskyn hoitaa 
mies pataljoonan komentopaikalle, 
sinne tulee muista komppanioista 
myös arestilaisia. Tein työtä käsket-
tyä. Hevonen ”töpinästä” ja Luoma-
nen kuskiksi ja arestilainen kyytiin. 
Niin lähdimme Vuottaalta länteen 
Riihisyrjään päin. Matkaa oli noin 
30 kilometriä.

Jossain puolivälin maissa näimme 
tämän ilmataistelun, katselimme sitä 
keskellä peltoaukeaa ja kuljimme 
hiljalleen eteenpäin.

Yhtäkkiä yksi pommikoneista alkoi 
savuta ja koneesta hyppäsi kolme 
miestä laskuvarjoilla alas. Ensimmäi-
nen putosi kauas oikealle. Seuraavan 
varjo ei auennut, ja noin 300-400 
metrin päässä kuului kova mätkähdys, 
siinä oli sen lentäjän loppu. Kolmas 
alkoi tulla jo  paljon lähemmäksi, se 
leijaili lievässä länsituulessa meidän 
ylitsemme ja alkoi lähestyä maata. 
Silloin minä sanoin Luomaselle, että 
odottakaa tässä, minä haen toisenkin 
miehen kyytiin. Juoksin minkä pääsin 
noin sadan metrin päähän pellolle, 
minne lentäjä oli juuri putoamassa.

Olin 10-20 metrin päässä kun mies 
tuli maahan. Varjo tuli kuin huppu 
miehen ja ojan reunassa kasvavien 
pajujen yli. Suin päin ryntäsin las-

Sekunttipeliä

kuvarjoon kiinni ja nostin ylös näh-
däkseni miehen sen sisällä. Kun sain 
hänet näkyviini, kopeloi mies kiireesti 
pistoolia kotelostaan, mutta olin sen 
verran onnekas, että kerkisin muu-
tamaa sekunnin kymmenystä ennen 
suunnata konepistoolini häntä kohti 
ja karjaista. ”Ruki vehr!” Ja mies 
antautui mukisematta. Otin häneltä 
pistoolin ja riisuin laskuvarjon ja niin 
mentiin toisten luokse ja jatkettiin 
matkaa pataljoonaan.

Matkalla tarkastin vielä miehen 
taskut, ja löysin molemmin puolin 
teroitetun tikarin. Löysin vielä oma-
tekoisen lentokonemetallista tehdyn, 
kauniisti kuvioidun mahorkkarasian. 
Sitä kolmisin hetken aikaa ihailtuam-
me sanoin, että annetaan miehelle 
tupakat takaisin, sillä niitä hän tulee 
kyllä tarvitsemaan. Ojennettuani ra-
sian takaisin, otti hän sen käteensä 
ja heitti kauas heinikkoon. Silloin 
vasta huomasin kuinka kiihtynyt ja 
vihainen hän oli pidätyksestä.

Tämän jälkeen olin vähän tarkem-
pana vangin kanssa, että ei päässyt 
tapahtumaan mitään yllätystä. Päästiin 
komentopaikalle ja menin ilmoitta-
maan komentajalle, että olen tuonut 
arestilaisen kovenettua kärsimään ja 
kerroin, että toin toisenkin miehen 
matkan varrelta.

Komentajalle tuli kiire noutaa tulkki 
paikalle, mutta varmaankin tiedot, 
mitä vangilta mahdollisesti saatiin, 
olivat jo myöhässä, sillä se ”viimei-
nen taisto” alkoi seuraavana aamuna 
kello viisi.

6/JR.6 tst.läh.au.
Heikki Hakala
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Veteraanikuvia aikojen takaa

Näin komeasti marssittiin 25 
vuotta sitten 17.5.1992 kaatu-
neitten muistopäivänä. Sateis-
ta ja koleaa näkyi silloinkin 
olleen...

Ja samana vuonna, eli 1992, yhdistys 
sai näin hienon auton! Sen lahjoitti Eino 
Lammi. Auto laitettiin myyntiin.
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Lukupiiriin saatiin kirjailijavieras

Naisten tapaamisissa on 
tunnelmaa
Huhtikuun naisten tapaamisessa oli mukana fysiote-
rapeutti Leena Vierikko. Hän jumpautti läsnä olleita 
naisia ja kuten kuvasta näkyy, vauhtia riitti, vaikka 
vain tuolissa jumpataankin. 

Toukokuussa 14 naisjaoston aktiivijäsentä kokoontui 
ravintola Astoriin nauttimaan kevätlounasta oikein 
pitkän kaavan mukaan. Hyvin maistui kaikille ja ennen 
kaikkea seura oli mitä parhainta.

Toimistossa järjestetään aina kuukau-
den viimeinen tiistai jäsenten tapaa-
mispäivä, jolloin kaikki kävijät saavat 
kahvia ja pientä särvintä. Samassa 
yhteydessä klo 12 alkaen pidetään 
lukupiiri, jossa keskustellaan kirjoista 
ja kirjallisuudesta.

Huhtikuun lukupiiriläisillä oli ilo 
ja kunnia saada vieraakseen kirjailija 
ja historiantutkija Timo Malmi. Hän 
kertoi uusimmasta kirjastaan Äyrä-
pään luutnantti.

Aiheena siinä on sotavangit, ja 
aihe herättikin paljon keskustelua 
ja muistoja piiriläisten keskuudessa.

Tilaisuuden päätteeksi otettiin ryh-
mäkuva mukana olleista keskusteli-
joista. Kirjailija Timo Malmi seisoo 
äärimmäisenä oikealla.
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Uutuustuotteita

Toimistossa on nyt myynnissä Suomi 100 -ulkotuli. Siinä on 
noin 32 cm korkea, sinivalkoinen, metallinen jalka, johon on 
laser-leikattu tekstit ”Suomi” ja ”100”. Ulkotuli on tilaustuote 
ja sen hinta on 35 €.
Tuote on oivallinen lahjaidea tai mökkituliainen näin Suomen 
juhlavuonna!

Mallikappale on näytillä toimistolla ja siitä voi jättää tilauksen.

Toimistosta on saatavissa nyt myös ansioristin arkipukumerk-
kiä. Sen hinta on 10 €. Arkipukumerkin ostajalla pitää olla 
myönnettynä Suomen Sotaveteraaniliiton ansioristi.

Osta toimiston myyntituotteita ja tue 
toimintaamme!
Suositut adressimme niin 
surunvalitteluun kuin onnitteluunkin, 13 €

Kaksiosaiset onnittelukortit vuosiluvulla 2 €

Myös yksiosaisia postikortteja ja 
surunvalittelukortteja sekä kiitoskortteja

Seinäkalenterit nyt tarjouksessa 5 €
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Veteraanien 
seutukunnallinen 

kirkkopäivä Aitoon 
Honkalassa tiistaina 

8.8.2017
Päivä alkaa klo 11.00 jumalanpalveluksella, 
jonka jälkeen on ruokailu. Kirkkopäivä päät-
tyy noin klo 15.30 päiväjuhlan jälkeen.

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry 
kustantaa bussikuljetuksen yhdistyksensä jä-
senille. Linja-auto kuljetus keskustorilta van-
han kirkon edestä lähtee klo 9.30.

ILMOITTAUTUMISET yhdistyksen toimistoon
viimeistään 21.7.2017.

Kesäkauden tapahtumia
Toukokuu
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 30.5. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja 
tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Kesäkuu
Puolustusvoimain lippujuhlan päivä 4.6. Seppeleenlasku Kalevankankaalla klo 12 ja Vehmaisissa marskin pat-
saalla klo 18.
Toimisto avoinna 2.-21.6. Juhannuksesta alkaen suljettu.

Heinäkuu
Ei tapahtumia, toimisto avoinna jälleen 18.7. alkaen. Muista ilmoittautua kirkkopäivän kuljetukseen!

Elokuu
Seutukunnallinen kirkkopäivä Aitoon Honkalassa 8.8.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 29.8. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja 
tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Jäsenlehti 3/2017 ilmestyy elo-syyskuun vaihteessa.

Syyskuu
Naisten tapaamispäivä ti 12.9. klo 13.00. Ohjelma selviää myöhemmin.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 26.9. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja 
tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Keväthartaus
Minä vavisten pyhäkön ovea avaan,
näen keväisen kunnaan ja ihanan maan,
näen kaukaa kirkkojen kultaristit
ja metsät tuulia tulvillaan.

Minä aavistan armahan ajan tulon,
minä hengitän tuulia heleän sään;
minä vaivun iltaisin ikkunanpieleen
kuin salaa onnesta itkemään.

Einari Vuorela
(1889-1972)
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Ryhmät aloittavat kesätauon jälkeen syyskuun alussa

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

YHDISTYKSEMME HARRASTUSRYHMÄT

“ketterää siivouspalvelua”

siivouspalvelu
0400 623 369

toimisto@taidox.fi

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

TILITABERNA
040 558 1099  /  www.tilitaberna.com

Kauneus- ja
Jalkahoitola
Vesterbacka Merja
Erikoiskosmetologi

Sotkankatu 16
33230 Tampere
Puh. 041 524 0625

Toimiston aukioloajat ovat muuttuneet!
Toimisto palvelee osoitteessa Aleksanterinkatu 20 A (sisäpiha) 2. krs
tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10.00 - 13.00. 

(Maanantaisin ja torstaisin suljettu.)

Jäsenetuihin liittyviä kuitteja voi lähettää myös postitse. Osoite: Aleksanterinkatu 20 A, 33100 Tampere
Puhelin 03 223 1428 Jäseneduista ja tapahtumista löytyy  tietoa internetsivuilta: 

www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi

HUOM! Yhdistyksen toimisto on suljettuna kolme viikkoa 
juhannuksen jälkeen (26.6.-16.7.) kesälomien vuoksi.

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!



Tampereen sotaveteraani 2/2017

25

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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