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Tampereen Sotaveteraanien Huol-
toyhdistyksen jäsenlehti.

Tampereen Sotaveteraanien Huol-
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Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
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heidän lähiomaistensa taloudelli-
sen aseman ja terveydentilan pa-
rantamiseksi sekä ylläpitää heidän 
keskuudessaan yhteenkuuluvuutta 
ja valvoa heidän taloudellisia ja yh-
teiskunnallisia etujaan. 
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Tätä kirjoittaessani tammikuun viimeisenä päivänä, on yhdistyksessämme 
vielä 450 sotaveteraanijäsentä. Heistä vähintään 90-vuotiaita on 399 
henkilöä. Sadan vuoden rajan ylittäneitä miehiä on neljä ja lisäksi yksi 
nainen. Alle 90-vuotiaita veteraaneja on naisissa 36 ja miehissä 15.
Joka tapauksessa joukkomme keski-ikä nousee ja jäsentemme ikä-

haitari painottuu yhä vanhempiin henkilöihin. Tämä näkyy tietysti 
terveyden heikentymisenä.
Yhä useampi tarvitsee ja haluaa käyttää erilaisia avustusmuotoja 

ja hoitoja.Yhdistyksessämme tämä ikääntyminen näkyy haettavien 
tukien määrässä. Kun vuonna 2015 jaoimme rahallisina avustuksina 
(jäsenetuina ja harkinnanvaraisina avustuksina) noin 55.000 euroa, 
niin vuonna 2016 jaoimme noin 70.000 euroa, vaikka avustuksiin oi-
keutettuja henkilöitä oli 120 vähemmän.
Koitamme vastata kysyntään parhaamme mukaan. Siksi yhdistyksen 

hallitus päätti joulukuussa laajentaa jäsenetuja niin, että myös veteraa-
ninaiset voivat käyttää yhden laboratorio-edun vuodessa. Aikaisemmin 
vain miehet saivat käydä otattamassa PSA-arvonsa yhdistyksen kustan-
nuksella. Nyt vaihtoehtoja on kolme, ja jokainen veteraanitunnuksen 
omaava jäsenemme voi valita haluaako otattaa PSA-arvon, pienen 
verenkuvan tai kilpirauhasarvonsa. Laboratoriokäyntiä varten tarvitaan 
maksusitoumus, jonka saa toimistosta. Tämän edun voi käyttää vain 
kerran vuodessa.
Lisäksi on paljon puhuttu veteraanien leskien asemasta. Veteraanin 

nukkuessa pois, poistuu lesken elämästä myös moni veteraanin kautta 
tullut etu. Pieni helpotus taholtamme on, että nyt leski voi käyttää vuo-
den aikana 200 euroa siivoukseen, jalkahoitoon tai hierontaan. Tämä 
lesken etu siis tuplaantui.
Jotta yhdistyksellä riittäisi varoja tähän tärkeään tehtäväänsä jostain 

pitää säästää. Siksi kaikkien työntekijöiden työtuntimäärää on vähen-
netty ja toimisto pidetään torstain lisäksi suljettuna myös maanantaisin. 
Muistakaa siis uudet aukioloaikamme, jotta ei tule turhaa käyntiä.
Muistakaa myös, että niin yhdistyksen kuin kaupunginkin edut ovat 

Teitä varten, käyttäkää niitä.

Nyt alkanut Suomen 100-vuotisjuhlavuosi on täynnä toinen toistaan 
juhlavampia tilaisuuksia. Erityisesti tervetuloa yhdistyksen järjestämiin 
tilaisuuksiin. Suosittelen ainakin maaliskuussa olevaa Jaakko Valvanteen 
luentoesitystä ja huhtikuun juhlalounasta veteraaneille. 

Toivotan kaikille aktiivista ja iloista alkanutta vuotta.

Jäsenetuja käytetään entistä enemmän
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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 tai leski 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 puoliso tai 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.

4

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 1/2017

5

Runsaat 35 vuotta sitten sain kutsun 
astua yhdistyksemme palvelukseen. 
Veteraanien tapaaminen oli siihen 
mennessä rajoittunut sotiin osallis-
tuneiden isäni ja setieni kanssa kes-
kusteluihin. Puolustusvoimissakaan 
eivät veteraanien asiat olleet palvelus-
aikanani mitenkään esillä. Useimmat 
esimieheni ja monet palvelustoveri-
ni olivat karskeja sodan kokeneita 
miehiä. Tulin siis ihan uppo-outona 
kohtaamaan silloisia monenlaisten 
ongelmien kanssa painiskelevia vel-
jiä, sisaria ja heidän perheitään. Alusta 
lähtien tunsin oloni tässä yhteisössä 
varsin kotoiseksi. Ilmapiiri oli läm-
mittävä ja kannustava.

Ensiksi tietenkin sain tehdä tut-
tavuutta 18-jäsenisen johtokun-
nan veljiin. He olivat kaikki sotien 
kurimuksessa koviakin kohtaloita 
läpäisseitä miehiä. Heidän tärkein 
pontimensa yhdistyksessä oli aina 
pitää kirkkaana mielissä tunnusta 
”Veljeä ei jätetä!” Aseveljinä he ha-
lusivat hyvässä sovussa toimia apua 
tarvitsevien veljien ja heidän per-
heidensä tukemiseksi ihan pienissäkin 
asioissa. Tämä johtokunta oli erittäin 
aktiivinen yhdistyksen jäsenetujen 
ajamisessa eritasoisten päättäjien 
keskuudessa. Toimivia verkostoja 
oli helppo muodostaa samanlaisia 
elämänvaiheita kokemaan joutunei-
den aseveljien kanssa.

Yhdistyksemme naisten monesti 
epäkiitollistakin toimintaa sain alusta 
alkaen ihaillen seurata. Useilta yh-
distyksemme vähävaraisilta jäseniltä 
puuttui kunnollisia vaatteita. Heitä 
palvellakseen naisjaostomme perusti 
”pukimon” kaupungin sosiaalihuol-
lon kellarikerrokseen Satamakadulle. 
Sieltä jaettiin kerran viikossa tarvit-
seville miehille alusvaatteista alkaen 
muuta päällepantavaa. Vaatteet saa-
tiin pääosin lahjoituksina eri puolilta 
kaupunkia yksityisiltä ja yrityksiltä.

Vaatejakelun alkamista oli kella-

Veteraanikuvia

Teksti Raimo Nuutinen, kuvat yhdistyksen arkistosta

rikerroksen portailla odottelemassa 
kymmenien metrien jono monen-
kirjavaa miesjoukkoa. Vaatteiden 
jakovuorossa olevat sisaret jaksoivat 
tunkkaisessa työpaikassaan hert-
taisesti hymyillen ja kärsivällisesti 
auttaa, neuvoa ja palvella joskus 
vaateliastakin asiakasjoukkoaan.

Veteraanisisartemme toiminta-
muodoilla ei näyttänyt olevan ra-
joja lainkaan. Vuodesta toiseen he 
sisarilloissaan kutoivat tarvikkeita 
myyjäisiin ja arpajaisiin, valmistivat 

Naisten järjestämää vaatejakelua ja tyytyväisiä hakijoita vuonna 1982.

ja jakoivat joulupaketteja veteraaneil-
le. Jotkut sisaret ”jauhopeukaloina” 
leipoivat ja paistoivat pullia ja muita 
leivonnaisia kotonaan veteraanien 
tarpeisiin. Kahvituksia voileipien 
valmistuksineen riitti vuosien mittaan 
kosolti. Suurtenkin veteraanitapahtu-
mien tarjoilut sujuivat mallikkaasti.

Vuotuisina suosittuina retkinä 
useita linja-autollisia jäseniämme 
suuntasi Vammalan Ellivuoreen. Siel-
lä viikonvaihteen aikana liikuttiin 
raikkaassa ulkoilmassa, saunottiin, 
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uitiin sekä nautittiin hyvistä ruois-
ta ja juomista. Tanssilattia täyttyi 
nopeasti innokkaista ”parkettien 
partaveitsistä”. Veteraanimatkoja 
kotimaan eri kohteisiin ja moniin 
muihin maihin jäsenet odottivat in-
nokkaasti ja paikat täyttyivät nopeasti. 
Onneksi näillä matkoilla ei sattunut 
vakavia sairastumisia tai tapatur-
mia. Kun mahdollisuus osallistua 
kuntoutukseen kotimaan laitoksissa 
ja myöhemmin ulkomaisissa kylpy-
löissä saatiin valtion, kaupungin ja 
yhdistyksen kustantamana käyntiin, 
niin oli todella mieltä lämmittävää 
kuulla mukanaolleiden myönteisiä 
kokemuksia saamastaan hyvästä 
hoidosta. Uusien veteraanijäsenten 
saamiseksi yhdistyksen jäseniksi jär-
jestettiin silloin tällöin tuloksekkaita 
jäsenhankintakilpailuja. 

Tässä vain muutamia kuvia ve-
teraanien vaiheista kuluneina vuo-
sikymmeninä. Millainen on sitten 
veteraanikuva tänä päivänä, jolloin 
yhdistyksemme elää toimintakaarensa 

laskevalla haaralla?
Vaikka jäsentemme keski-ikä on 

yli 92 vuotta, niin on ilahduttavaa 
nähdä kuinka hyväkuntoisia sekä 
henkisesti vireitä veljiä ja sisaria 
jaksaa osallistua vuotuisiin toimin-
tamuotoihin ja tapahtumiin. Näin 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotis-
juhlavuotena veteraanejamme muis-
tetaan tavallista enemmän erilaisin 
aktiviteetein. Olisikohan sotiemme 
veteraanien ”kokokuva” nyt tämän-
lainen:
Myönteisiä piirteitä
- valoisa, elämänmyönteinen 
- innostunut monista tärkeiksi ko-
kemistaan asioista 
- valmis kantamaan vastuuta
- auttamishaluinen 
- seuraa vireästi maailman tapah-
tumia 
- ilmaisee rohkeasti mielipiteensä 
- isänmaallinen 
- kunnioittaa ja haluaa vaalia pe-
rinteitä 
aseveljeys elää 

- kotioloissa viihtyvä
- ei valittele pienistä ”krempoista”
- puoliso,lapset ja lastenlapset tär-
keitä

Vähemmän myönteisiä piirteitä
- sairastelua, vaikuttaa monin tavoin 
elämän laatuun
- aviopuolison menetys vaikuttaa 
jatkovuosiin
- yksinäisyys vaivaa masentavasti
- kärttyisyyttä ja kärsimättömyyttä 
esiintyy helposti
- jotkut valittavat miltei kaikesta
- kokee joutuneensa väärin ymmär-
retyksi

Onnellista maamme itsenäisyyden 
juhlavuotta!

Raimo Nuutinen
Puheenjohtaja

SIIVOUKSESTA SAIRAANHOITOON
KAIKKI APU KOTIIN

0449812301
WWW.VALKOKULTAHOIVA.FI

HOIVA- JA SAIRAANHOITAJAPALVELUT
IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA
KOTIHOIDON TUKIPALVELUT
KODINHOITO JA SIIVOUSPALVELUT
ASIOINTIPALVELUT
LASTENHOITOPALVELUT 
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Luonnon suuren lapsukaiset avaruuden alla,
nauttikaamme elämätä iloll’ ihanalla!
Pois, pois karvaus!
Vältä, veikko, huolet!
Pois, pois, valitus!
Taita tuskan nuolet!

Rakkaus on tuskan alla rinnassamme täällä
aina niin kuin päivän paiste syksyisellä säällä.
Pois, pois vihainen
väliltämme vaino!
Pois, pois salainen
kateuskin kaino!

Ilon aamu autuas on nytkin alkavainen,
riemupäivä ruskottaapi kaunis, koittavainen.
Pois, pois turmelus!
Hyvin hyvä käytä!
Pois, pois huokaus!
Toivoll’ onni täytä!

Hyvä, niin kuin kuutamolla kuljeskellessamme,
ombi toivo, sielun valo, vaelluksessamme.
Pois, pois epäilys
erhetyksen yöstä!
Pois, pois pimeys
tunnosta ja työstä!

Kyllä kalma ennustaapi, ettäs olet mulda,
että kaikki katoaapi, kauneus ja kulda.
Pois, pois kuitengin
kuolon pelto peitä!
Pois, pois pikemmin
murhe musta heitä!

Missä lienee muuttumata olo maamme päällä?
Tyytyväisyys ombi vasta onnen täyte täällä.
Pois, pois viipykön
murhepäivä meildä!
Pois, pois pysykön
itku ilon teildä!

   Jaakko Juteini

Laulu elämän nautinnosta

Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 
uusi toiminnanjohtaja on Hannu 
Riikonen
Hannu Riikonen on ollut Lempäälän Sotaveteraanit ry:n sihteeri jo vuodes-
ta 1998. Kyseisen yhdistyksen kannattajajäseneksi hän liittyi jo 90-luvun 
alussa. Edellisen sihteerin ”komentamana” alkoi sitten sihteeriys joka jatkuu 
edelleen. Hannu on asunut lähes koko ikänsä Lempäälässä.

 Hänen koulutuksensa on HuK Helsingin Yliopistosta, pääaineina kasva-
tustiede ja soveltava psykologia. 

Opiskeluaikojen lopulla hän meni koulutusohjaajaksi Liikenneturvan 
koulutustoimistoon vastuualueena nuorison liikennekoulutus. Seitsemän 
vuoden jälkeen seurasi muutto Tampereelle SOK:n pääkonttorin Kone- ja 
maatalouslinjan tiedottajaksi. Sitten maatalous- ja metsäkonemarkkinointi-
alan yritykseen lähes kymmeneksi vuodeksi. 

Sen jälkeen oli vuorossa Pirkanmaan reserviläispiirien toiminnanjohtajuus 
ja jäsenlehden, Pirkan Viestin, toimittaminen vuodesta 1994 vuoteen 1999. 

Kiinteistöalan tradenomitutkinnon jälkeen työnä oli päätoiminen yrittäjyys 
eläköitymiseen saakka. Hannu Riikosen harrastuksena sotaveteraanityön 
lisäksi on reserviupseeri- ja rotarytoiminta.
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Alina-ketjuun kuuluva Alina Tam-
pere-Kangasala tarjoaa kotiin mo-
nipuolisia palveluita siivouksesta 
sairaanhoitoon. Alinan monipuoliset 
palvelut on räätälöity niin lapsiper-
heille, työssäkäyville, ikääntyneille 
ja kaikille muillekin kotona apua 
tarvitseville.

Alina Tampere-Kangasalan yrit-
täjänä on Virpi Salminen. Virpin 
yrityksen pääpalvelulinjastoja ovat 
kotisairaanhoito, hoivapalvelut, jal-
kahoitajan palvelut, monipuoliset 
kotityöpalvelut sekä Alina-etälää-
käripalvelut. 

Kotisairaanhoito mahdollistaa mm. 
kotona tehtävät laajat lääkehuollot, 
haavahoidot sekä verenpaineen ja 
–sokerin seurannat. Hoivapalvelut 
käsittävät mm. kylvetyksen, ulkoi-
lu-, asiointi-ja virkistyspalvelun, 
lääkärissä käytön ja omaishoitajien 
lomituksen.

Kotityöpalveluissa tarjolla on mo-
nipuolisia siivouspalveluita (kotisii-
vous, pyykkihuolto, ikkunanpesut, 
puhdasilmasiivous) sekä leivonta- ja 
ruoanlaittopalvelua.  Alina-etälää-
käripalveluiden ansiosta asiakkaan 
ei tarvitse lähteä aina lääkäriin asti, 
vaan rutiininomaiset lääkäriasiat voi-
daan hoitaa kotona videoyhteyden 
välityksellä.

Virpi Salmisen yritys on perustettu 
v. 2014. Sairaanhoitajataustaisella 
Virpillä on monipuolinen työkokemus 
sairaanhoitoalalta sekä ikäihmisten 
parissa työskentelystä.

Kokonaisvaltaista auttamista

Alinan monipuolinen konsepti antaa 
Virpille mahdollisuuden toteuttaa 
hoivatyötä haluamallaan tavalla.

– Tämä on kokonaisvaltaista ihmis-
ten auttamista, hoitamista ja arjessa 
tukemista. Keskustelu ja henkinen 

Alinasta yksilöllistä kotipalvelua aina 
lapsiperheistä ikääntyneisiin!

”Alina-yrittäjä Virpi Salmisen mukaan on ilo 
työskennellä tutuksi tulleiden asiakkaiden luona. 

Erkki Siurola, Virpin eräs pitkäaikaisimmista 
asiakkaista, totesi jämäkästi Alinan tekevän hy-

vää työtä ja tarjoavan hyvää palvelua.”

tuki on myös tavattoman tärkeää 
etenkin yksinäisyyden, menetysten 
ja sairauden koettelemille, korostaa 
Virpi.

-Olen yrittäjäperheestä ja lapsesta 
asti oppinut työnteon ja palveluasen-
teen sekä ihmisten huomioimisen 
ja auttamisen. Nuoruudessani olen 
työskennellyt myös siivousalalla 
sekä leipomossa monissa eri teh-
tävissä. Kun lapsuudesta lähtien 
olen myös tykännyt kaikenlaisesta 
ruuanlaitosta, niin Alinan konsepti 

”ihmisten parissa, sairaanhoidosta 
siivoukseen ja ruokahuoltoon” on 
juuri sitä mielekästä työtä jota ha-
luan tehdä.

Alina-arvoja ovat mm. laatu, asia-
kaslähtöisyys, luotettavuus, ammatil-
lisuus ja ketteryys. Ammattitaitoiset 
työntekijät hoitavat työnsä parhaan 
osaamisensa mukaan ja juuri asi-
akkaan toiveita kuunnellen. Alina-
palvelut elävät ajassa, joten suunni-
telmia voidaan muuttaa nopeastikin 
niin aikataulun kuin palvelusisällön 
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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

suhteen, mikäli asiakas näin haluaa. 
Laatu varmistetaan myös omahoi-

tajuusperiaatteella, jolloin sama tuttu 
hoitaja käy aina kun mahdollista asi-
akkaan luona. Alina tarjoaa erityisesti 
laadukkaan palvelun lisäksi myös 
aikaa, sillä lyhin käyntiaika on 30 
minuuttia.

Alina-palveluiden laadusta kertoo 
SHQS-laatusertifiointi, jonka osalta 
Alina on ainoa kotipalveluita tarjoava 
yritys Suomessa. 

Alina-ketjun ensimmäinen yritys 
on aloittanut toimintansa jo v. 1993, 
joten kokemusta ja osaamista koti-
palveluista löytyy jo yli 20 vuoden 
takaa. Ketjulla on jo lähes 30 yritystä 
ympäri maata. Jokainen Alina-yrittäjä 
on kuitenkin itsenäinen ja paikallinen 
yrittäjä, joten Alina on taustoiltaan 
täysin suomalainen ja paikallinen 
yritys.

Alina – kotona paras!

”Alinan lähi-ja jalkojenhoitaja 
Heidi Kuoppala työnsä äärellä”.

Kurkiaura
Jo kyntänyt taivahalle
kevätkurkien aura on
vaon valkean pilven alle,
ylös ilmojen peltohon. 
Sato muiden maassa itää,
mut ilmassa runoilijain.
Niin sun siemenes pudota pitää
Kevättaivaan tuulihin vain!
Niin vakasta unen ja kaihon
kevätkurkien vakoihin
sinä kylvät keltaisen laihon
ja sinisen kaunokin!

V.A. Koskenniemi
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Yhdistyksen toimintaa vuosien takaa...Yhdistyksen toimintaa vuosien takaa...

Yhdistyksen edustajat kävivät mm. viemässä avustuspaketteja Koskisen kahdeksanlapsiselle perheelle vuonna 
1965. (Viejinä olivat Yrjö Anttila, Veikka Suvanto, Sakari Sointu ja Aarne Tutti)
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Sotaveteraanien omaiset
Pyydämme ystävällisesti, että ilmoitatte yhdistyksemme jäsenen kuolemasta toimistoomme.
Surukiitoksia ei valitettavasti ole mahdollista julkaista lehdessä rajallisen tilan vuoksi.

Nimi  Syntymäpäivä    Kuolinpäivä

Riveistä poistuneita

Ali-Marttila Torsti Olavi 24.10.1924 10.12.2016
Berg Pauli Edvard  30.07.1921 18.01.2017
Halminen Airi Hilja  23.04.1932 25.10.2016
Järvinen Martti Johannes 04.06.1924 06.11.2016
Kaario Kerttu Inkeri  11.08.1922 18.11.2016
Ketola Sirkka Kaarina  19.11.1919 18.01.2017
Korkama Hilkka Anita  05.05.1923 16.11.2016
Kukkonen Erkki Johannes 13.07.1924 27.01.2017
Kunnas Gunnar Fritiof  27.02.1923 03.11.2016
Laitinen Senni Irene  14.04.1933 23.10.2016
Laitinen Tauno Kalevi  24.01.1925 05.11.2016
Laukka Sirkku Elina  09.05.1919 17.01.2017
Lehtonen Aino Susanna  08.06.1922 17.12.2016
Nevaharju Lempi Lyyli  30.04.1925 14.10.2016
Pajunen Kauko Kalevi  08.11.1925 13.12.2016
Pieti Aarne Ilmari  16.11.1925 01.01.2017
Piipponen Pauli Armas Aatos 26.01.1925 05.01.2017
Santanen Pirkko Valpuri  13.02.1927 19.12.2016
Sipilä Antti Johannes  22.11.1922 08.01.2017
Tonttila Maila Kyllikki  12.09.1921 16.11.2016
Tuiskunen Veikko Kalevi 14.01.1926 26.12.2016
Virtanen Ilta Sigrid  07.07.1925 28.11.2016
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Suosittelen lämpimästi.

          Lääkäri Petri Karvonen
“

AKTIIVITUOLI

www.armi-aktiivituoli.fi
Sammonkatu 22-24, 33540 Tampere

Armi Aktiivituoli auttaa, kun 
polvet, selkä tai lonkka vaivaavat.
• Pääset ylös omin voimin
• Fysioterapeuttien suosittelema
• Vahvistaa lihaksia ja säästää niveliä
• Parantaa tasapainoa ja vähentää kaatumisriskiä

Kotona pitkään
ja turvallisesti

Puh: 040 350 7117 tai asiakaspalvelu@tamergo.fi   
Kysy maksutonta kotiesittelyä!

Soita ja kysy lisää tästä ainutlaatuisesta 
kotimaisesta tuotteesta tai katso videot netistä.

Ilmahälytys

Viholliskoneita
 pakkasen sinisellä taivaalla,
hälytyssireenit
 ulvahtavat soimaan.
Pommisuojaan, nopeasti!
 Kuolema on saapumassa.

Pommisuoja?
 Matala kuoppa, laudoilla tuettu.
Ihmisiä vieri vieressä.
 Minun sylissä lapsi,
vuoteesta temmattu,
 minuun takertuneena.
”Mennään kotiin”, hän kuiskaa.

Katson lapseeni,
 näen tuhannet muut,
tunnen tungoksen,
 aistin ahdistuksen.

Koneet lentävät yli,
 joku nainen uikuttaa.
Ei, tänne me emme kuulu,
 ei täällä ole suojelusenkeleitä.
Soikoot sireenit ja ulvokoot!
 Me palaamme kotiin.

                                 Toini Karivalo
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Veteraani, käytä Tampereen kaupungilta 
tulevat etusi
Kotiin tuotavien palveluiden määrärahaa on tänä vuonna käytettävissäsi peräti 1300 eu-
roa. Raha on nimensä mukaisesti tarkoitettu kotiin tuotaviin palveluihin. 
Tänä vuonna sitä voi käyttää myös jalkahoitoihin ja hierontaan, kunhan hoito tapahtuu 
kotona. Rahalla voi myös hankkia turvarannekkeen. Lisäksi rahaa voi edellisten vuosien 
tapaan käyttää mm. siivoukseen ja lounasseteleihin. 
Taksipalveluihin tulee jokaiselle veteraanille veteraanikortti jossa on kuljetusnumero ja 
sitä näytetään taksissa. Kortissa on 20 edestakaista matkaa ”ladattuna”. Matkoja ei voi 
käyttää lääkärissä tai laboratoriossa asiointiin, mutta esimerkiksi meillä veteraanitoimis-
tossa asiointiin sitä voi käyttää, tai yhdistyksimme tilaisuuksiin osallistumisiin.
Kaikki palvelut saat käyttöösi ottamalla ensimmäiseksi yhteyttä Kotitoriin.
Kotitorissa voit asioida arkisin klo 8.30-15.45 osoitteessa Puutarhakatu 6, 33210 Tampere. 
Soittaa voit arkisin klo 8.00-16.30 numeroon 03 5656 5700.

Toivomme, että veteraanit käyttäisivät näitä kaupungin tarjoamia palveluita ensisijaisesti, 
ja vasta sen jälkeen turvautuisivat yhdistyksen tarjoamiin jäsenetuihin ja avustuksiin.

Kuntouttava nojatuoli 
maksutta käyttöösi
Tavallisesta tuolista nousu voi olla ikääntyneelle haas-
tavaa alentuneen toimintakyvyn, kuten nivelrikon tai 
selkäkivun vuoksi. Armi Aktiivituoli auttaa ja ohjaa 
luonnolliseen tapaan nousta ylös niveliä virheellisesti 
kuormittamatta. Tuoli ohjaa automaattisesti sellaiseen 
ylösnousuasentoon, joka mahdollistaa suuremman 
voimantuoton reisi- ja pakaralihaksista. Tällöin myös 
tuolilta nousu ja kuntouttavien harjoitteiden teko on 
helpompaa, mutta kuitenkin tehokasta ja turvallista. 
Kuntouttavia harjoitteita voi helposti suorittaa vaik-
ka televisiota katsellessa. Armi Aktiivituolilla voit 
harjoittaa jalkojen, käsivarsien sekä keskivartalon 
lihaksia sekä parantaa tasapainoasi.
Veteraani voi tänä vuonna saada kotiinsa Armi Ak-
tiivituolin täysin veloituksetta. Tämä on mahdollista, 
mikäli veteraani kohdistaa Kotitorin ja yhdistyksen 
myöntämät avustukset kokonaan tai osittain tuolin 
hankintaan. 
Lisätietoja tuolin hankinnasta saa yhdistyksen toi-
mistosta, Kotitorilta (p. 565 65700) sekä Tamergo 
Oy:ltä (p. 040 3507117).
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Viime itsenäisyyspäivänä internetissä 
avattiin uusi ilmainen palvelu, jonne 
pyritään ensimmäistä kertaa kokoa-
maan mahdollisimman kattava luettelo 
talvi- ja jatkosodissa palvelleista. 
Sotapolku.fi-nimisen verkkopalvelun 
vapaaehtoiset kehittäjät toivovat mah-
dollisimman monen lisäävän palve-
luun tietoja ja valokuvia viime sotiin 
osallistuneista sukulaisistaan.
Näin laajaan tietojen keräämiseen ei 
ole ryhdytty vielä missään muualla.
Verkkopalvelusta voi jo nyt etsiä 
talvi- ja jatkosodissa kaatuneita tai 
kadonneita. Siihen on alkajaisiksi 
syötetty tiedot noin 95 000 sodissa 
menehtyneestä sotilaasta, lotasta ja 
sotilaspojasta. Nyttemmin kun tietoja 
on lisätty niin palvelusta löytyy yh-
teensä noin 100.200 henkilön tietoja.
– Palvelu on tärkeä sen takia, että nyt 
alkavat viimeiset veteraanisukupol-
vet olemaan täällä meidän kanssa, ja 
voimme vielä saada tarkempaa tietoa 
heidän sen aikaisista kokemuksistaan, 
sanoo Mika Wist, yksi Sotapolku.fi-
palvelun kehittäjistä.
Sivuilta voi myös katsoa eri joukko-
osastojen sotapolkuja. Tällä hetkellä 
palvelussa näkyvät jatkosodan aikaiset 
jalkaväkirykmentit ja niiden liikkeet. 
Myöhemmin on tarkoitus lisätä esi-
merkiksi pataljoonien ja komppani-
oiden reittejä.
Verkkopalveluun voi lisätä henkilön 
tai etsiä häntä, jos tietää nimen, synty-
mäajan, syntymäpaikan sekä joukko-
osaston. Tämä tieto löytyy esimerkiksi 
sotilaspassista. Jos sellaista ei löydy, 
voi kansallisarkistosta tilata kanta-
kortin kopion.
Ensialkuun sivustolle voi lisätä vete-
raanien perustiedot ja valokuvan. Tu-
levaisuudessa aikomuksena on kerätä 
esimerkiksi sukujen hallussa olevia 
sodanaikaisia valokuvia.
Jotta palvelusta saataisiin mahdolli-
simman kattava jälkipolvien tutkit-
tavaksi, toivotaan tietysti, että sieltä 
löytyisivät mahdollisimman monen 
henkilön tiedot.
Kuka tahansa voi palveluun rekiste-
röityä ja lisätä omat tai sukulaisensa 
tiedot. Jos asia tuntuu hankalalta niin 
kääntykää nuorempien sukulaistenne 
puoleen, jotta he lisäisivät teidän tie-
tonne sinne.

Sotapolku.fi kerää henkilöiden ja joukko-osastojen tietoja

Sivusto löytyy osoitteesta www.sotapolku.fi ja siellä voi hakea henki-
löä nimellä tai pelkän kotipaikan perusteella.Joukko-osastojen liik-
keistä kertovat karttakuvat.
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Edellinen, viime syksynä tehty retkemme sai suuren suosion ja sen vuoksi päätimme järjestää uuden retken Laukon 
kartanoon keskiviikkona 24.5. Tällä kertaa keväisiin tunnelmiin.

Lähtö on Tampereen keskustorin vanhan kirkon luota klo 11.00 
ja paluulähtö kartanolta on klo 16.00.

Kevätretki Laukon kartanoon

Laukko mainitaan ensimmäisen kerran his-
toriallisissa asiakirjoissa vuonna 1416, jol-
loin arkkidiakoni Johannes Anundi lahjoitti 
Laukon kylässä sijainneita tiluksiaan Turun 
tuomiokirkolle Johannes Kastajalle alttarin 
ylläpitämiseksi.
Seuraavien kuuden vuosisadan varrella Lau-
kon kylästä on kasvanut mahtava tarujen ja 
kertomusten Laukon kartano. Laukon kar-
tano on suuri suomalainen historiakartano, 
joka elää väkevästi niin historiassa kuin ny-
kyisyydessä.

Laukko on yhä elävä kartano ja koti. Uuden 
vuosituhannen Laukko on korkeatasoinen 
kulttuurikartano, yhteisöllinen kartanokylä 
ja perinteikäs suurmaatila.

Meille on luvassa ensin noin tunnin esittelykierros 
kartanossa ja sen näyttelyissä oppaan johdolla. Sen 
jälkeen saamme maittavan lounaan kartanon juhla-
tallissa. Nyt on varattu myös omaa aikaa, jolloin voi 
tutustua kartanoon ja ympärillä olevaan kauniiseen 
puistoalueeseen tai tehdä rauhassa ostoksia kartanon 
puodissa.

Retken hinta:
varsinaisille jäsenille (veteraaneille) on 10 €, 
muille 20 €.

Ilmoittautumiset ja maksut 
viimeistään ti 16.5. toimistolle.

EI PUHELINILMOITTAUTUMISIA.
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Merkkipäiviä -palstalla julkaisemme yhdistyksemme jäsenten syntymäpäiviä.

Mikäli ette halua nimeänne julkaistavan tai vietätte merkkipäiväänne “mat-
koilla” tai vastaanottoa ei ole, ilmoittakaa asiasta toimistoon. Ilmoitus on teh-
tävä aina merkkipäivän tullessa, merkintöjä ei säilytetä.

Merkkipäiviä
* = ei vastaanottoa, matkalla tai juhlii perhepiirissä.

100 vuotta
07.05. Helmi Väyrynen
14.06. Ilkka Arvola

99 vuotta
15.04. Eeva Rosendahl
26.04. Elma Heinonen

98 vuotta
19.03. Rauha Riekkinen
20.03. Pentti Kuukankorpi
24.03. Kirsti Salonmies
13.04. Sirkka Toivonen
25.05. Meeri Turtola

97 vuotta
19.03. Pentti Tuhtonen
20.03. Leo Kolehmainen
22.03. Aino Kangasniemi
11.04. Eila Lankinen
12.04. Matti Nurminen
24.04. Tuure Pirttijärvi
01.05. Heino Turpeinen
17.05. Lydia Wideman-Lehtonen

96 vuotta
20.03. Jaakko Lahtinen
20.03. Lauri Rämä
29.03. Uolevi Syrjälä
31.03. Anni Vuorinen
03.04. Aune Stenroos
14.04. Matti Flinkkilä
28.04. Matti Anttila
04.05. Aleksi Sarkalahti
04.06. Jouni Tuisku
06.06. Osmo Hassi
08.06. Onerva Nissinen
14.06. Uuno Pihlajamäki

95 vuotta
16.03. Lyyli Laakso
29.03. Kaarlo Rantanen
30.03. Oiva Kulo
05.04. Irene Luopio
16.04. Marjatta Suokas
16.04. Elsa Hirsimäki
18.04. Antti Lehtonen
20.04. Aarne Pajunen
28.04. Matti Jalassola
04.05. Pentti Heinänen
08.06. Aino Lehtonen

94 vuotta
18.03. Sirkka Heiskanen
19.03. Lempi Laine
22.03. Visa Laalahti
23.03. Toivo Pussinen
09.04. Pentti Rautanen
15.04. Helvi Koskinen
28.04. Inkeri Salonen
08.05. Kerttu Kesonen
09.05. Katri Haavanto
10.05. Vilho Hellman
11.05. Suoma Kupiainen
11.05. Helvi Tulonen
15.05. Onni Paasonen
19.05. Taimi Remes
20.05. Reino Näsi
24.05. Salme Salomäki
27.05. Kyllikki Kokkila
29.05. Inkeri Termonen
02.06. Riitta Vuorela
13.06. Maire Lumme

93 vuotta
16.03. Pentti Pälä
02.04. Antero Sirviö
02.04. Anna Hällfors
05.04. Liisa Jänismäki
07.04. Timo Wuoristo
09.04. Aune Aalto
12.04. Hilkka Nieminen

14.04. Annikki Jylhä
16.04. Matti Jansson
23.04. Sulo Stenman
27.04. Jaakko Rajala
02.05. Kaarina Lukkaroinen
04.05. Erkki Alanen
04.05. Jenny Keskinen
09.05. Maila Luukkonen
16.05. Maija-Liisa Anttila
16.05. Erkki Siurola
22.05. Veikko Kontuniemi
22.05. Lauri Käkelä
23.05. Hilja Ilola
01.06. Aaro Orkosalo
03.06. Konrad Kumpulainen
03.06. Paavo Ruusunen
03.06. Eeva Kosonen
05.06. Sylvi Lehtinen
06.06. Toini Salokannel
07.06. Eero Visanen
07.06. Väinö Ikonen
09.06. Kaarlo Kivelä
 
92 vuotta
16.03. Mensur Baibulat *
19.03. Sirkka Räikkönen
21.03. Yrjö Vuohijoki
22.03. Kalle Lähdekorpi
26.03. Liisa Göransson
01.04. Veikko Salonen
03.04. Sirkka-Liisa Luukkonen
06.04. Kalevi Vuorinen
07.04. Taimi Viitaniemi
09.04. Kaarina Vesterinen
12.04. Kauko Viitaniemi
14.04. Reino Niemi
15.04. Erik Sundström
17.04. Matti Santaniemi
06.05. Erkki Kahila
06.05. Esteri Leponiemi
08.05. Jenny Särkinen
08.05. Alpo Haaranoja
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Vuonna 1910, kun Venäjän duumalle 
annettiin lakiesitys Suomen autono-
mian lopettamisesta, runoilija Vale-
ri Brjusov kirjoitti Suomen kansalle 
omistamassaan runossa seuraavasti:

SUOMEN KANSALLE
Sinä kasvoit mäntyjen alla
sisukkuuteen ja sitkeyteen
Ne yhtyvät humisemalla
sinun lauluusi levolliseen.
                      
Kuin ehjä kalliopaasi
syvään hiljaa hengittäen
elit julmaa raadantaasi
läpi vuosisatojen.
 
Mutta talletit laulut ja kielen
kuin pyhäinjäännöksen.
Sinun kasvosi, maisema mielen
on vieläkin entinen.
 
Nyt kirjoitat, maalaat ja soitat,
sinä nuori, nyt aikasi on.
Sinä rohkea, voimakas, voitat
sylipainissa kohtalon.
 
Pysy lujana! Luontoa vastaan
ken on kestänyt mitellä,
sadat vuodet panna vastaan,
pahimmastakin vastustajastaan
selviää hengissä!

Suom. Anna-Maija Raittila

10.05. Alli Kangasniemi
13.05. Osmo Sahinniemi
14.05. Esad Baibulat
19.05. Jaakko Pelttari
21.05. Matti Korpisaari
29.05. Armas Marttinen
02.06. Veikko Uskali
04.06. Toivo Pynnönen
07.06. Aatos Sainio
11.06. Pekka Hurme
12.06. Maria Palander
12.06. Esko Helin

91 vuotta
16.03. Lea Joki
19.03. Kauko Päällysaho
25.03. Hilja Niemi
16.04. Äkram Neuman
30.04. Vappu Saarnijoki
01.05. Toivo Koivunen
07.05. Pietari Skogberg
07.05. Heikki Suikkanen
08.05. Erkki Uusimaa
14.05. Juhani Koivula
23.05. Pirkko Maikkola
30.05. Esko Taulaniemi
06.06. Olavi Suvitie
08.06. Saara Piipponen

90 vuotta
16.03. Helena Yrjölä
20.03. Hilja Pennanen
01.04. Mia Sandsund
12.04. Else Hussi
17.04. Eero Kalliola
20.04. Karin Kirilo
25.04. Helena Koivisto
01.05. Jouko Salminen
08.05. Liisa Järvinen
27.05. Leea Haikarainen
02.06. Saida Smeds
04.06. Bengt Stenvall
04.06. Aino Lehtinen
10.06. Eila Lumio
12.06. Maria Pirhonen
13.06. Kyllikki Virolainen

85 vuotta
03.05. Raimo Nuutinen *
10.05. Lyyli Piironen

80 vuotta
09.04. Raili Tamminen
02.05. Kaija Virta

75 vuotta
31.05. Onni Iivonen

70 vuotta
07.06. Anja Kärsämä
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Jalkojen omahoito sisältää jalkojen 
päivittäisen pesun, kuivaamisen, jal-
katerien ja säärien rasvaamisen sekä 
sopivien sukkien ja kenkien käytön. 
Varpaankynsien leikkaaminen oi-
kealla tavalla, kulmia pyöristämättä, 
säästää kivuliailta kynsivaivoilta.

Säännöllinen jalkavoimistelu ve-
nyttävine ja vahvistavine harjoittei-
neen tukevat alaraajojen ja jalkaterien 
oikeanlaisia toimintoja ja voivat estää 
jalkakipujen lisäksi alaraajojen, jal-
katerien ja varpaiden virheasentojen 
kehittymisen.

Jalkojen omahoitoon tarvitaan peh-
meäharjaksinen harja, saippuaa tai ha-
panta pesunestettä, henkilökohtaiset 
kynsisakset tai -leikkurit, kynsiviila 
ja ihotyypin mukaista perusvoidetta 
jalkapohjien ja säärien rasvaukseen. 
Erityisen tärkeää jalkojen omahoito 
on iäkkäille, joilla on heikentynyt 
verenkierto sekä diabeetikoille.

Puutteellisen omahoidon 
seurauksia
Puutteellisen omahoidon yleisimpiä 
seurauksia ovat ihomuutokset: jalko-
jen kuiva iho, känsät ja kovettumat, 
kantapäähalkeamat ja varvasvälihau-
tumat.

Tyypillisiä kynsimuutoksia ovat 
paksut, hauraat kynnet ja sisään kas-
vaneet kynnet. Usein kynnet myös 
leikataan liian lyhyiksi, ja toisaalta 
perinteisillä käyräteräisillä kynsisak-
silla kynsiä on vaikea leikata oikealla 
tavalla, kulmia pyöristämättä.

Suuri osa ihmisistä ei tiedä, että 
heillä on liian pienet kengät ja sukat, 
jotka vaikuttavat oleellisesti kynsi-
muutosten kehittymiseen.

Teksti ja kuvat Johanna Vuori

Jalat on tehty kantamaan
pidä siis huolta niistä

Varo tarttuvaa jalkasilsaa

Jalkasilsa on jossain elämän vaiheessa 
joka neljännellä ja kynsisilsa (kynsi-
sieni) joka kymmenennellä ihmisellä. 
Ihon ja kynsien sieni-infektiot ovat 
yleisempiä miehillä kuin naisilla, ja 
niiden yleisyys lisääntyy iän myötä. 
Terve, ehjä iho suojaa ympäristössä 
olevilta taudinaiheuttajilta.

Iho- ja kynsisilsan voi saada liik-
kuessa paljain jaloin yleisissä tiloissa. 
Tavallisimmin silsan puhkeamiselle 
altistaa ihorikko tai kynnen vaurio. 

Kosteiksi jäävät varvasvälit ovat 
otollinen ympäristö yleisimmälle 
silsatyypille, varvasvälisilsalle. Sil-
sariskiä lisäävät liikasarveistuman 
tai kynsien voimaperäinen hoito sekä 
perheenjäsenten käyttämät yhteiset 
jalkojenhoitohoitovälineet. Myös 
ikääntymiseen tai sairastumiseen 
liittyvä yleiskunnon heikkeneminen 
voi laukaista jalkasilsan.

Silsaa hoidetaan paikallishoito-
aineilla ja sisäisellä lääkehoidolla. 
Jalkasilsan sisäinen lääkehoito kestää 
2–4 viikkoa ja kynsisilsan kuukausia.

Kun sukat pestään 60 asteessa, 
sieni-itiöt tuhoutuvat. Kenkien puh-
distaminen, kuivattaminen ja tuulet-
taminen parantavat hygieniaa. Poh-
jallisten käyttö ja tarvittaessa niiden 
uusiminen lisää ilmavuutta. Kun oppii 
uusimaan kengät riittävän usein, käyt-
tämään suojatossuja uimahalleissa tai 

yleisissä pesutiloissa liikkuessa, ja 
kun hankkii henkilökohtaiset jalko-
jenhoitovälineet, voi välttyä infektion 
uusiutumiselta. 

Jaloille jumppaa

Arkiliikunnan vähenemisen ja pää-
osin tasaisilla alustoilla liikkumisen 
vuoksi alaraajojen ja jalkaterien li-
hakset ovat epätasapainossa. Nivel-
ten liikkuvuuden heikkeneminen ja 
lihasten yhteistoiminnan (koordinaa-
tion) puute heikentävät verenkiertoa, 
nivelten vakautta sekä asento- ja lii-
ketuntoa. Muutokset ovat usein yhte-
ydessä nilkan, jalkaterän ja varpaiden 
asento- ja kuormitusvirheisiin.

Jalkaterveyttä heikentävien kenki-
en jatkuva käyttö johtaa jalkaterän 
lihasten toiminnan häiriöön ja altistaa 
jalkakivuille ja virheasennoille.

Hyvin liikkuvat ja toimivat alaraa-
jan ja jalkaterän nivelet, lihakset ja 
nivelsiteet varmistavat pystyasennon 
linjauksen säilymisen ja lihastasapai-
non niin, että ihminen jaksaa liikkua.

Hyvä lihastasapaino tukee jalka-
kaaria, kantaluun asentoa, mahdol-
listaa jalkaterän ja nilkan luisten sekä 
pehmytkudosrakenteiden yhteistoi-
minnan. Jalkavoimistelu tukee jalka-
terän ja varpaiden nivelten ja lihasten 
toimintoja ja ehkäisee virheasentojen 
syntymistä. 

Kun havaitset alkavan vaivaisen-
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luun, päkiän levenemisen tai latta-
jalan, jalkavoimistelun liittäminen 
muuhun hoitoon voi pysäyttää vir-
hetoimintojen pahenemisen ja jopa 
parantaa virheasennon.

Kun voimistelu liitetään arkiaska-
reisiin, se tulee tehtyä huomaamatta 
ilman siihen varattua erillistä aikaa. 
Voimistella voi istuen, seisten, ma-
kuulla ja liikkuen kotona tai työmat-
kalla esimerkiksi bussissa, metrossa, 
omassa autossa ja työssä taukolii-
kuntana. Aluksi on hyvä harjoitella 
paljain jaloin, jolloin voi havainnoida 
liikesuoritusta ja lihasten toimintoja 
ja keskittyä niihin.

Voimistelua voi helpottaa tai vai-
keuttaa käyttämällä apuvälineitä, esi-
merkiksi tennispalloa (kokonainen, 
halkaistu), erivahvuisia voimistelu-
kuminauhoja, akurullaa tai tasapai-
nolautaa. Apuvälineiden avulla voi 
motivaatiokin lisääntyä.

Lähteet: Duodekim ja Terve.fi

Jalkojen omahoitoon kuuluu:

- Päivittäinen jalkojen pesu haalealla vedellä. Hapan pesuneste sopii 
kaikille, erityisesti hikoileville jaloille.
- Huolellinen kuivaaminen, myös varvasvälit. Hautuneisiin varvasvä-
leihin lampaanvillaa.
- Päivittäinen sukkien vaihto.
- Kynsien leikkaaminen pesun jälkeen 2–4 viikon välein.
- Jalkapohjien ihon ja kovettumakohtien päivittäinen rasvaushieronta.
- Kuivien säärien hoito ihotyypin mukaisella perusvoiteella.
- Sopivankokoisten sukkien käyttö.
- Sopivankokoisten ja käyttötarkoituksen mukaisten kenkien käyttö.
- Päivittäinen jalkavoimistelu.

Tavallisimpia virheitä jalkojen hoidossa:
- Jalkoja pestään liian harvoin, jolloin hygienia on huono.
- Raspia käytetään liian voimaperäisesti ja usein, eikä raspauksen 
haittoja tiedetä.
- Ei tiedetä infektioiden tartuntariskistä, jolloin perheellä saattaa olla 
yhteiset kynsien hoitovälineet.
- Ihon rasvauksen merkitystä ei ymmärretä.
- Rasvauksessa on puutteita (käytetyn rasvan laatu, rasvauskerrat).
- Sukkia ei vaihdeta päivittäin.
- Sukkamateriaalien yhteys jalkaterveyteen ei ole tiedossa.
- Ei osata ostaa oikean kokoisia kenkiä.
- Hyvän kengän ominaisuuksia ei oteta huomioon kenkiä ostettaessa.
- Ei tiedetä voimistelun merkitystä.

Jalkateräjumppa:

- Pyöritä nilkoilla ympyrää 10 kertaa. Vaihda sitten suuntaa ja tee 
sama toistomäärä.
- Ojenna nilkat suoraksi ja sitten koukista ne. Tee aina ääriasentoon 
saakka. Toista molemmille jaloille 10 kertaa. Tee tämä polvi suorana.
- Istu ja laita jalat lattiaa vasten. Yritä erottaa varpaat toisistaan ha-
rittamalla varpaita. Tee molemmat jalat erikseen. Aluksi kannattaa 
varpaita avustaa sormilla. Pikkuhiljaa varpaat oppivat tämän liikkeen.
- Yritä nostaa isovarvas ylös ja pidä muut varpaat alhaalla. Tee sitten 
päinvastoin eli pidä isovarvas alhaalla ja nosta muut varpaat ylös. 
Voit auttaa sormilla liikettä. 
- Nouse varpaille, sen jälkeen siirrä paino kantapäille. Yritä pysyä 
hetki molemmissa asennoissa. Tee 10 toistoa ja kaksi sarjaa. Ota 
tukea ettet kaadu!
- Lopuksi yritä seisoa yhdellä jalalla mahdollisimman pitkään. Minuutti 
on hyvä saavutus! Tämä kehittää myös tasapainoaistia!
Jalan toiminnalle tärkeä ja helppo jumppaliike on myös jalkaterän 
kiertäminen:
Istu tuolilla ja nosta alaraaja syliin. Ota tukeva ote jalkaterän etuosasta 
toisella kädellä ja kantapäästä toisella kädellä. Harjoite: Kierrä sa-
manaikaisesti kantapäätä sisään (kattoa kohti) ja jalkaterän etuosaa 
ulos (lattiaa kohti). Kiertäessäsi jalkaterää vedä kantapäätä ja päkiää 
poispäin toisistaan (jalkaterä pitenee). Venytys rentouttaa myös jäykän 
korkeakaarisen jalan liiallista lihasjänteyttä. Toista liikettä 10 kertaa. 
Vaihda jalkaa.
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Maanantaina 24.4.2017 kello 13.30 
ravintola Masuunissa 
(hotelli Ilves, Hatanpään valtatie 1)

SOTAVETERAANIEN 
JUHLALOUNAS

Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Kiitos siitä kuuluu 
sotiemme veteraaneille. Siksi yhdistyksemme järjestää 
juhlatilaisuuden kansallisen veteraanipäivän alla. 

Tarjolla on maittava buffet-lounas. 

Tilaisuus on tarkoitettu sotiemme veteraaneille, heidän puoli-
soilleen ja leskilleen ja se on maksuton.

Sitovat ilmoittautumiset veteraanitoimistolle viimeistään 12.4.

Mikäli tarvitset välttämättä saattajan, hänet voi ottaa mukaan.

Tervetuloa!
Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry

Tampereen kaupunki järjestää:
Kansallisen veteraanipäivän tilaisuus veteraaneille 27.4.2017

Tampere-talon salit Duetto 1 + 2 
Hisseillä on esteetön kulku Duettoon sekä lämpiöön (kahvitus).
 
AIKATAULU:
Kahvitarjoilu yleisölle klo 15.00 alk. lämpiössä
Ovet saliin aukeavat klo 15.45
klo 16.15 ansiomitalien jako
klo 16.30 alkaen konsertti
Soittokunnan musiikkiesitys
Tervehdyssanat
Musiikkiesitys
Veteraanin puheenvuoro
Seniorikuoro
Sekakuoro
Maamme (kuorot, yleisö yhteislauluna)
Suomi 100 -villasukkien jako
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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 

Geriatrian professori Jaakko Valvanne puhuu
seurakuntien talossa, 
Näsin salissa (Näsilinnankatu 26), 
to 30.3. klo 13.00

Tule kuulemaan ja keskustelemaan!

Mitä on 
”IKÄIHMISTEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS”

Tämän jälkeen 

Yhdistyksen vuosikokous
klo 14.30.

Käsitellään sääntömääräiset asiat

Ennen vuosikokousta ansiomerkkien jako.
Kahvitarjoilu.

KAIKKI YHDISTYKSEN JÄSENET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!
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Palkintoristikko
Edellisessä lehdessämme olleen 
ristikon vastaus. Sotiemme vete-
raanit -pinssin voittivat:
Laura Mäki-Mantila
Pirjo Toivonen
Anna Heikkilä

Onnittelemme voittajia!

Huhtikuun lukupiiriissä on mukana kirjailijavieras, sillä 
kirjailija, tutkija Timo Malmi on lupautunut tulemaan mukaan 
kertomaan uusimmasta kirjastaan ”Äyräpään luutnantti”. 
Todennäköisesti kirjaa voi myös ostaa silloin häneltä.
Siis tiistaina 25.4. klo 12 tervetuloa mukaan lukupiiriin!
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Maaliskuu
(Kansallisen Sotaveteraaniviikon avaustilaisuus 11.3. Eurassa.)
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 14.3. klo 13.00. Toini Salokannel kertoo Minna Canthin elämästä seuraavana 
sunnuntaina olevan Minna Canthin päivän kunniaksi. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
(Kansallisen Sotaveteraaniviikon päätöstilaisuus 19.3. Hartolassa.)
Suomalaisen Messun juhlaversio Tampere-talossa la 25.3. iso Sali. Liput vain 5 € toimistolta.
Geriatrian professori Jaakko Valvanne luennoi aiheesta ”ikäihmisten itsemääräämisoikeus” Näsin salissa (Näsilin-
nankatu 26) to 30.3. klo 13. alkaen.
Yhdistyksen vuosikokous to 30.3. klo 14.30 Näsin salissa.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 28.3. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja 
tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Huhtikuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 11.4. klo 13.00. Mukana ikäihmisten fysioterapeutti Leena Vierikko. Kaikki 
yhdistyksen naiset tervetuloa!
Veteraanien juhlalounas ma 24.4. hotelli Ilveksen Masuuni-ravintolassa. Veteraaneille, heidän puolisoilleen ja les-
killeen. (Maksuton) Sitovat ilmoittautumiset toimistolle 12.4. mennessä.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 25.4. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja 
tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13. Lukupiirissä vieraana kirjailija Timo Malmi.
Kansallisen veteraanipäivän tilaisuus Tampere-talon Duetto salissa to 27.4. klo 15 alkaen. Kahvitarjoilu lämpiös-
sä, jonka jälkeen SVR M1 -mitalien jako. Konsertti noin klo 16.30-17.30. Tämän jälkeen villasukkien jako kaikille 
veteraaneille.

Toukokuu
Naisten tapaamispäivä ti 9.5. klo 13.00. Kevätkauden päättäjäiset ravintola Astorissa. Yhdistys tarjoaa lounaan 
aktiivisille naisille. Ennakkoilmoittautumiset toiminnanjohtajalle 2.5. mennessä.
Rosvopaisti Pirkkahallissa Tampereella to 18.5. klo 12 alkaen. Ei ennakkoilmoittautumista.
Kevätretki Laukon kartanoon ke 24.5. Ilmoittautumiset ja maksut (10€ / 20€) viimeistään 16.5. toimistolle. Ei 
puhelinilmoittautumisia.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 30.5. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja 
tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Jäsenlehti 2/2017 ilmestyy touko-kesäkuun vaihteessa.

Helmikuu
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 28.2. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja 
tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Kevätkauden tapahtumia
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TOIMINTAA TALVIKAUDELLA 2016-2017

Maanantaisin
klo 09.20-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Pyynikin uimahallissa

Tiistaisin
klo 15.00-17.00 Pelimanniyhtyeen harjoitukset Tammenlehväkodissa
klo 10.00.13.00 Kuukauden viimeinen tiistai yhdistyksen jäsenten tapaamispäivä
klo 12.00-13.00 Kuukauden viimeinen tiistai tarinatuokio/lukupiiri jäsenten tapaamis-
   päivän yhteydessä
klo 13.30-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Kalevan uintikeskuksessa

Keskiviikkoisin
klo 12.15-13.00 Miesten kuntovoimistelu, Liikuntakeskus Go-Go, Hämeenpuisto 47
klo 15.00-17.00 Tampereen veteraanien boccia, Liisanpuiston koulu, Kaupinkatu 29

Torstaisin
klo 10.15-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Tesoman uimahallissa

YHDISTYKSEMME HARRASTUSRYHMÄT

UINNIT: Ilmainen sisäänpääsy veteraanitunnuksella 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 

“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
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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
* * *

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

* * *

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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