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Pääkirjoitus

Uuteen toimintavuoteen olemme yhdistyksessämme 
lähteneet tavanomaisissa merkeissä. On nähtävissä 
selvästi, että veteraanien määrä jatkaa alenevaan suun-
taan. Tästä on seurauksena yhdistyksen käytännöllisestä 
toiminnasta vastuussa olevien henkilöiden työaikojen 
tarkistuksia ja vähäisiinkin säästöihin pyrkimistä.
Varsinaisille jäsenille osoitettavat henkilökohtaiset 

edut pystymme pitämään ennallaan ja harkinnanva-
raisia avustuksia niihin oikeutetuille henkilöille hieman 
kohottamaan.
Veteraaniasioiden neuvottelukunnan antaman ilmoi-

tuksen mukaan Tampereelle saadaan Valtiokonttorin 
myöntämää määrärahaa lähes miljoona euroa vete-
raanien kotona-asumiseen ym. kuluihin. Myös tehos-
tetussa palveluasumisessa olevat veteraanit pääsevät 
rajoitetusta määrärahasta osallisiksi.
Ilahduttavana seikkana veteraanien avustustoiminnassa 

olemme kokeneet kotikaupunkimme hyvin aktiivisen 
panostuksen kaikkien tamperelaisten sotaveteraanien 
tavoittamiseksi Valtiokonttorin määrärahasta osalliseksi 
pääsemisestä. On erinomaisen tärkeätä muistaa, että 
jokaisella veteraanilla on omanlaisensa avun tarpeet, 
jotka tulee ottaa huomioon avustuksia jaettaessa.
Jossakin kaupungissa on kustakin veteraanista laa-

dittu palvelusuunnitelma, joka helpottaa avustuksen 
kohdentamista. Saadut kokemukset ovat osoittaneet, 
että näin on saavutettu todelliset tarpeet huomioon 
ottavia ratkaisuja.
On tässäkin yhteydessä syytä jälleen korostaa, että 

yhdistyksemme antaa mielellään oman panoksensa 
yhteistyöhön kaupunkimme avustustoiminnasta tam-
perelaisille veteraaneille.
Tampereella useissa palvelukeskuksissa ja lähitoreilla 

on viime vuoden alusta saakka pyörinyt sotaveteraaneille 
tarkoitettua Kanttiini-nimellä kulkevaa ryhmätoimintaa. 
Jokaisen Kanttiini-ryhmän toiminta on muotoutunut 
ryhmän veteraanien toiveiden mukaan. Monessa ryh-
mässä pääosassa on yhdessä
syöminen ja keskusteleminen. Veteraaneilta saadun 

myönteisen palautteen perusteella heille tärkeintä on 
nimenomaan hyvä seura ja ruokailu. Uusi toimintamuoto 
on ”Kotikanttiini”, jossa veteraani voi ostaa

Yrittäkäämme yhdessä
palvelurahallaan kanttiinitoimintaa vastaavaa palvelua 

kotiinsa. Toivottavasti myös Aimo Reinikaisen tekemä 
aloite oikeudesta maksuttomasta päiväoikeuspäivästä 
sotaveteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen saa 
myönteisen päätöksen.

Yhdistyksessämme on jo vuosikymmeniä sitten nähty 
luonnolliseksi seikaksi pitää huolta varsinaisista jäse-
nistämme myös henkisesti. Mummon kammarin kanssa 
yhdessä aloitettu ystäväpalvelu toi runsaasti myönteistä 
palautetta ja kiitoksia. Tätä palvelua kesti varsin pitkä 
ajanjakso.
Yritimme puolenkymmentä vuotta sitten saada kan-

nattajajäsenistämme auttajia avun tarpeessa oleville 
varsinaisille jäsenille. Vain muutamia ”pareja” saimme 
tähän palvelumuotoon lyhyeksi ajaksi. 
Olisikohan nyt mahdollista kokeilla yhdistyksessä vete-

raanikummiutta? Varsinaisella jäsenellä voisi olla kannatta-
jajäsen kummina. Mitä sitten tällaisessa kummitoiminnassa 
tapahtuu? Se riippuu tietenkin keskinäisestä sopimisesta. 
Kyseessä voi olla asiointiapua, ulkoilua tai yhdessä puu-
hastelemista. Tärkeintä varmaankin on se, että on joku, 
jonka kanssa veteraani saa keskustella menneistä ja 
nykyisistä asioista ja tapahtumista. Mielestäni veteraa-
niemme omaisten aktiivinen toiminta voi olla hyvinkin 
ratkaiseva tekijä kummitoiminnan aloittamisessa ja ke-
hittämisessä. Meilläkin jäsenjoukossamme on varmaankin 
kannattajajäseniä, jotka haluavat ihan käytännön toimin 
olla auttamassa iäkkäitä veteraanejamme. Pitäkäämme 
huolta toisistamme, erityisesti heistä, jotka sairauden, 
vanhuuden, heikkouden, yksinäisyyden, taloudellisten 
vaikeuksien tms syiden takia tarvitsevat apua ja tukea.
Meidän itsekunkin on ihan hyvä tarkkailla omaa lähiympä-

ristöämme. Jos saamme tietoomme huolenpitoa ja hoivaa 
vailla olevia veteraanijäseniämme, niin näistä kannattaa 
ilmoittaa toimistoomme. Jotenkin voimme auttaa. 

Toivotan kaikille jäsenillemme ja työmme ystäville kau-
nista kesän aikaa.

Raimo Nuutinen
Puheenjohtaja
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JÄSENEDUT 2018
Edut koskevat vain henkilöitä, jotka ovat Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n jäseniä. 
Sotaveteraanijäsenille on omat etunsa ja puoliso- ja leskijäsenillä omansa.

SOTAVETERAANIJÄSENEN EDUT
Sotaveteraanijäsen on henkilö, jolle on myönnetty jokin ns. rintamaveteraanien tunnuksista.

1. RAHA-AVUSTUS 300 €
Sotaveteraani saa käyttää jäsenetuna valintansa mukaan yhteensä 300 € seuraaviin asioihin: Hieronta, 
jalkojen perushoito, siivousavustus oman asunnon siivoukseen tai pyykkihuolto. Etua saa vain maksettua 
laskua vastaan. Laskussa tulee näkyä hoidon tai siivouksen käyttäjän nimi, yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä 
päivä, jolloin siivous, hieronta tai jalkahoito on tehty.

2. VERIKOE: PSA, PIENI VERENKUVA TAI KILPIRAUHASTUTKIMUS
Yksi verinäyte toimintavuoden aikana. Henkilö voi valita minkä kokeen haluaa otattaa. Näihin ei tarvita 
lääkärin lähtettä. Laboratoriotutkimusta varten on aina ensin haettava maksusitoumus yhdistyksen 
toimistosta.

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

4. KERTA-AVUSTUS PIENITULOISILLE
Kerta-avustuksen (400-500 €) voi saada edellisten lisäksi, mikäli käteen jäävä tulo vuokran maksun jälkeen on 
alle 700 €/kk. Anomukseen tarvitaan liitteeksi verotustodistus. Ei muita kuitteja. Kerta-avustuksen voi saada 
vain yhden kerran vuoden aikana.

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

1. RAHA-AVUSTUS 100 €
Sotaveteraanin puoliso saa käyttää jäsenetuna valintansa mukaan yhteensä 100 € seuraaviin asioihin: 
Hieronta, jalkojen perushoito, siivousavustus oman asunnon siivoukseen tai pyykkihuolto. Etua saa 
vain maksettua laskua vastaan. Laskussa tulee näkyä hoidon tai siivouksen käyttäjän nimi, yrityksen nimi ja 
Y-tunnus sekä päivä, jolloin siivous, hieronta tai jalkahoito on tehty.

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

1. RAHA-AVUSTUS 200 €
Sotaveteraanin leski saa käyttää jäsenetuna valintansa mukaan yhteensä 200 € seuraaviin asioihin: 
Hieronta, jalkojen perushoito, siivousavustus oman asunnon siivoukseen tai pyykkihuolto. Etua saa 
vain maksettua laskua vastaan. Laskussa tulee näkyä hoidon tai siivouksen käyttäjän nimi, yrityksen nimi ja 
Y-tunnus sekä päivä, jolloin siivous, hieronta tai jalkahoito on tehty.

Myös Sotaveteraaniliitolta voi hakea avustusta
Täsmätukena kohdistettava avustus on tarkoitettu pienituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä rintamalisää saaville, 
tunnuksen omaaville miehille ja naisille. Myös veteraanien lesket ja puolisot voivat avustusta saada. Avustuksen 
myöntämiselle on tulorajat asetettu noin 1200 euroon kuukaudessa bruttona. 
Hakemuksen liitteenä on oltava tuloselvitys, joko Kelan todistus ylimääräisestä rintamalisästä tai verotodistus. 
Hakulomakkeita on saatavissa Tampereen yhdistyksen toimistosta. 
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Tilaisuus alkoi Tuomo Juntusen 
esitelmällä Tolvajärven taisteluista. 
Erittäin mielenkiintoisen ja monelle 
uutta tietoa tarjonneen esityksen jäl-
keen oli kahvitarjoilu. Kahvituksen 
jälkeen väki väheni entisestään ja 
itse kokouksessa ja sitä edeltäneessä 
ansiomerkkien jakotilaisuudessa oli 
läsnä vajaat 30 henkeä.

Viime vuosi oli edelleenkin ehkä 
yllättävänkin hyvä vuosi jäsenten 
aktiivisuudella mitattuna. Mitään 
suurta pudotusta ei toimiston kävi-
jämäärissä tai avusten hakumäärissä 
näkynyt. Toki pientä vähentymistä 
kuitenkin. Alla tärkeimpiä poimintoja 
toimintakertomuksesta.

Veteraanien määrä vähenee 
tasaista tahtia
Varsinaisia sotaveteraanijäseniä oli 
vuoden lopussa 375. Vuoden alussa 
määrä oli 456, eli pois nukkuneita oli 
81 henkilöä (liki 18 % kuten edel-
lisenäkin vuotena). 

Yhdistyksen jäsenenä oli lisäksi 55 
veteraanin puolisoa (ed.vuonna 69) 
ja 184 veteraanin leskeä (ed. vuonna 
186). Muita kannattajajäseniä oli  239 
(ed.vuonna 243).

Kaikkien jäsenten määrä piene-
ni vuoden aikana noin 12 % ja oli 
vuoden lopussa yhteensä 853 (ed. 
vuonna) 954. 

Uusia jäseniäkin tuli 25 henkilöä, 
joista kolme oli sotaveteraaneja.

Kertausta viime vuodesta
Poimintoja vuosikertomuksesta

Kuvat ja teksti Johanna Vuori

Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin entiseen tapaan Seu-
rakuntien talon Näsin salissa 28.3. Vain noin 40 henkilöä oli 
saapunut paikalle.

Ekonomi Tuomo Juntunen esitelmöimässä 
Tolvajärven taisteluista.
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Suomen Sotaveteraaniliiton 
kultainen ansioristi ojennettiin 
Raimo Pohjanniemelle, (ku-
vassa oikealla) joka aikanaan 
johti yhdistyksemme sekakuo-
roa, ja on hyvin pitkään ollut 
liikuntajaoston hallituksessa. 
Hän on myös vetänyt vuosien 
ajan yhdistyksen liikunnallisia 
retkiä.

Suomen Sotaveteraaniliiton ansioristin 
saivat Toini Salokannel sekä Olavi Aulamo 
(vas.). Kumpikin on toiminut pitkään ja ak-
tiivisesti yhdistyksessämme.

Suomen Sotaveteraaniliiton 
kultainen ansiomerkki annettiin 
Aune Lehtiselle (toinen vasem-
malta) ja Maija Virannalle (va-
semmalla). Kumpikin on myös 
pitkäaikainen aktiivitoimija, ja 
nyt viimeiksi he ovat olleet vesi-
voimistelun kirjaajia.

Suomen Sotaveteraaniliiton hopeisen ansiomerkin sai-
vat Arvo Heininen ja Vieno Mokko (toinen oikealta). 
Hekin ovat yhdistyksemme aktiivijäseniä.
Lisäksi hopeisen ansiomerkin saivat Tuttu Kirves ja An-
ne Myllylä, jotka eivät päässeet vuosikokoukseen.

Toiminnanjohtaja Johanna Vuori ja hallituksen jäsen 
Simo Helminen ojensivat hopeisen ansiomerkin Anne 
Myllylälle (kuvassa oikealla) toimistolla.
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Tuki entistä suurempi saajaa kohti

Taloudellista tukea sai yhteensä 364  jäsentä (edellisenä vuonna 388). Varoja avustuksiin käy-
tettiin kaikkiaan 66.179, 85 €  (70.015,20 €). Avustuksia jaettiin vain 5,5 % vähemmän kuin 
edellisenä vuotena, vaikka avustuksia saavien määrä laski yhteensä 13,6 %.

Myönnetyt avustukset ja niiden kulut (suluissa edellisen vuoden luku)
                
Avustusmuoto                Henkilöitä        Yhteissumma  (edellinen vuosi)
Hieronta 90 (99) 17.783,00 (20.360,95)
Jalkahoidot 251 (301) 29.324,74 (28.804,82)
Sairaanhoitokulut 14 (19) 5.670,00 (7.350,00)
Hautausavustukset 0 (3) 0  (600,00)
Siivoukset 88 (81) 13.198,98 (12.698,40)
Laboratoriotutkimukset 9 (10) 223,13 (281,23)

Jäsenten ikärakenne

Alla olevassa taulukossa näkyvät kaikki rintamatunnuksen omaavat jäsenemme, miehet sinisellä 
ja naiset ruskealla. Kuten näkyy niin suurinta joukkoa edustavat vuosina 1923-1926 syntyneet. 
Huomattavaa on erityisesti se, että nuorimman ja vanhimman veteraanin ikäero on 20 vuotta!

Mikäli nyt nuorimmat veteraanit elävät yhtä pitkään kuin nyt vanhimmat ovat, niin keskuu-
dessamme on veteraaneja vielä vuonna 2038.

Jäsenten tapahtumat 
suosittuja

Yhdistyksemme sekä piirin järjes-
tämät tilaisuudet keräsivät edelleen 
mukavasti osanottajia.
- Sotaveteraanien juhlalounas Masuu-
nissa 24.4. (130 osallistujaa)
- Rosvopaistitapahtuma Tampereella 
18.5.
- Kevätretki Laukon kartanoon 24.5. 
(41 osallistujaa)

- Kirkkopäivä Aitoossa 8.8. (26 osal-
listujaa)
- Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhla 
Helsingissä (mukana 25 henkilöä)
- Kulttuuriretki Kangasala-taloon 
13.9. (mukana 20 henkilöä)
- Aluetoimiston joululounas Sata-
kunnan Lennostossa (48 osallistujaa)
- Isänmaan ilta Aleksanterin kirkossa 

1.12., osallistujia noin 300.
- Jäsenten joulukahvitus 12. ja 13.12. 
keräsi noin 60 kävijää.
- Puurojuhla sotaveteraaneille Hotelli 
Ilveksessä 19.12., läsnä 74 osanot-
tajaa.
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Liikuntajaoston toiminta supistunut
Liikuntatapahtumien käyntikerrat 2017 ja muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna

Luottamushenkilöt pääosin 
samoja

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti edelleen Raimo Nuutinen. 
Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat 
henkilöt: Olavi Aulamo (uusi), Pentti Hei-
nijoki, Simo Helminen, Olli Lehtimäki, 
Esko Loponen (uusi), Aimo Reinikainen, 
Timo Salokannel ja Leena Tuominen. Viime 
vuonna hallituksen jäseninä olleet Pirkko 
Koski ja Risto Kiiskilä halusivat luopua 
tehtävästään.

Toiminta jatkuu entisellään

Nyt jo alkaneen vuoden toimintasuunni-
telman mukaan jatkamme toimintaa hyvin 
tuttuun tapaan. Jäsenten tapaamiset aina 
kuukauden viimeinen tiistai jatkuvat, sa-
moin aina kuukauden toinen tiistai oleva 
naisten oma tapaaminen. Näihin tilaisuuk-
siin ovat kaikki jäsenemme tervetulleita.

Muutkin tilaisuudet ja tapahtumat jär-
jestetään kuten ennenkin, paitsi Isänmaan 
ilta, jonka järjestäminen kävi turhan ras-
kaaksi myös taloudellisesti. Valtakunnan 
tasolla vuotuinen rosvopaistitapahtuma 
jää nyt pois.

Jäsenedut pysyvät ennallaan. Niitä kui-
tenkin pyritään lisäämään niin, että yhä use-
ampi saisi nimenomaan harkinnanvaraista 
avustusta, ja myös maksettavia summia 
korotetaan. Näin pystymme paremmin aut-
tamaan pienituloisia, jotka eniten apuamme 
tarvitsevat.

             Käyntikertoja  
       yhteensä 2017 (yhteensä 2016)
Liikuntamuoto
Sali- ja tuolivoimistelu  291  (268)
Vesivoimistelu 672  (814)
Boccia 224 (437)
Liikuntamuodot yht. 1187 (1519)

Retket 38 (51)
Muu toiminta 100   (104)
Liikuntamuodot 1187 (1519)
Koko toiminta yhteensä 1325 (1674)

Yhdistyksemme palkitsi ja kiitti Suomen Sota-
veteraaniliiton ansiomitalilla myös meitä tuke-

neita henkilöitä. Maarit Tammisto (keskellä) oli 
kanssamme yhteistyössä toimiessaan Mummon 
Kammarin toiminnanjohtajana. Tuomiorovasti 

Olli Hallikainen (vasemmalla) on myös ollut 
aina myötämielinen toimintaamme kohtaan ja 

olemme saaneet veloituksetta käyttää seura-
kunnan tiloja. Mm. vuosikokouksiamme varten 

olemme saaneet Näsin salin aula- ja keittiötiloi-
neen käyttöömme.

Jukka Mäkinen (oikealla) on Tammenlehväkes-
kuksen sosiaalityöntekijänä ja edustaa kyseistä 
laitosta Tampereen kaupungin veteraaniasioi-

den neuvottelukunnassa. Jukka tekee jatkuvasti 
hyvää yhteistyötä yhdistyksemme kanssa ja toi-

mii aina veteraanien parhaaksi.
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Vuorella kaikuuvi riemu ja soitto 
Helluntain kelmees yössä, 
ilosest karkelee nuorison liuta 
laattial kallioisel, 
Helluntai-yön helavalkean leimues 
ja hohtaes korkuuden kiireen.

Mailmojen äärihin kantaavi silmä 
öiseltä kunnahalta, 
kaukaiset kylät ja kylien pellot 
vuorelta korkeelt nähdään, 
Helluntai-yön helavalkean leimues 
ja hohtaes korkuuden kiireen.

Kuvataan ”seitsemän kirkkojen” tornit 
vaalean taivaan rannalt 
ilosen nuorison kirkkaisin silmiin 
tulisel kalliolla, 
Helluntai-yön helavalkean leimues 
ja hohtaes korkuuden kiireen.

Äänetön, hopeakiiltävä virta 
laaksossa kärmeileevi. 
Pinnalla lentelee kirkuvat sorsat 
öisessä lemmen-leikis, 
Helluntai-yön helavalkean leimues 
ja hohtaes korkuuden kiireen.

Öillisten liekkien lumovas loistees 
nähdessään neidon kasvot 
nyt moni poikainen polttavast tuntee 
lempensä ensimmäisen, 
Helluntai-yön helavalkean leimues 
ja hohtaes korkuuden kiireen.

Nyt moni neitonen, kylmänä ennen, 
riutuen katsahtaavi 
puolehen poikaisen vaisuna yönä 
tunteilla armahilla, 
Helluntai-yön helavalkean leimues 
ja hohtaes korkuuden kiireen.

Viidassa kuiskaavat kultasten kieltä 
impi ja nuorukainen, 
vannotaan ijäistä uskollisuutta 
koiviston tummas kohdus, 
Helluntai-yön helavalkean leimues 
ja hohtaes korkuuden kiireen.

Toiset he karkelos kalliol väikkyy 
kimmeän viulun soides; 
helisee viulu ja tienohin ympär 

ihana kaiku virtaa, 
Helluntai-yön helavalkean leimues 
ja hohtaes korkuuden kiireen.

Mistä on ruskeatukkanen neito 
rinnoilla pyöreillä, 
hän, joka karkelee sylissä poijan, 
hartevan nuorukaisen, 
Helluntai-yön helavalkean leimues 
ja hohtaes korkuuden kiireen?

Neito on kylästä vieraasta tullut 
tuulisen järven saarest. 
Kas kuinka poskilla purpura hehkuu 
karkelos kalliolla, 
Helluntai-yön helavalkean leimues 
ja hohtaes korkuuden kiireen.

Mistä on neitonen hoikka ja kaino 
silmillä sinisillä, 
hän, joka karkelee sylissä poijan, 
ilosen nuorukaisen, 
Helluntai-yön helavalkean leimues 
ja hohtaes korkuuden kiireen?

Kotonsa pohjosel rinteel on tuolla 
himmeän koivun varjos. 
Kas kuinka kiharans karkelos liehuu, 
karkelos kalliolla, 
Helluntai-yön helavalkean leimues 
ja hohtaes korkuuden kiireen.

Mutta nyt heikenee riemu ja soitto, 
vaalenee immen kasvot, 
niinkuin jo päivä tuol itäisel reunal 
kuusien tutkaimilla, 
Helluntai-yön helavalkean leimues 
ja hohtaes korkuuden kiireen.

Leikistä lähtevi nuorison liuta 
kultasta tietä käymään. 
Seisoo jo sillalla tuomien tuoksus 
kiiltävän virran partaal, 
Helluntai-yön helavalkean sammues 
tuol vuorella äänettömällä.

Aleksis Kivi

Helavalkea
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Surun hetkellä helpottaa, 
kun voi luottaa ammattilaiseen
Viitasen Hautaustoimisto auttaa Sinua jättämään jäähyväiset poismenneelle 
kauniisti ja koskettavasti. Voit luottaa siihen, että Sinua kuunnellaan ja tahtosi 
toteutuu.

Halutessasi hoidamme puolestasi kaikki hautajaisjärjestelyt: 
siunaus- ja muistotilaisuudet, viranomaisyhteydet ja hautapaikkajärjestelyt. 

Tampereen vanhimpana hautaustoimistona 
tyytyväisyytesi on meille kunnia-asia. 
Kauniskivi-suunnittelupalvelumme auttaa 
mielellään myös hautakiviasioissa.

Lämmöllä ja luottamuksella.

puh. (03) 212 4107 (päivystys 24 h)
Tuomiokirkonkatu 20
33100 Tampere
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Nimi  Syntymäpäivä    Kuolinpäivä

Riveistä poistuneita

Alajoki Kalevi Oiva 04.11.1914 06.01.2018
Boman Maire 31.10.1919 29.04.2018
Brask Niilo Kaarlo Juhana 09.10.1919 27.03.2018
Elomaa Hilda Katri 09.07.1921 26.04.2018
Eronen Erkko Simo 08.11.1924 14.03.2018
Hassi Osmo Samuel 06.06.1921 24.02.2018
Härkönen Anja Margit Helena 19.12.1926 25.03.2018
Ilonen Reino Henrik 05.09.1922 25.02.2018
Järventausta Väinö Nikolai 20.02.1920 05.03.2018
Kakko Maija Esteri 17.02.1929 08.02.2018
Kangasniemi Aino Mirjam 22.03.1920 07.02.2018
Kaukinen Maikki 12.01.1923 15.02.2018
Ketola Mauri Rafael 17.10.1923 26.03.2018
Koivunen Heikki Yrjö Aadolf 19.01.1938 18.03.2018
Koivunen Toivo Erik 01.05.1926 23.04.2018
Koskinen Antti Matias 19.10.1924 04.04.2018
Kokko Pentti Tuomas 09.03.1921 13.03.2018
Komu Laila Maria 14.01.1923 10.02.2018
Kotisaari Jorma Asser 02.06.1931 30.01.2018
Lakoma Rolf 20.09.1925 16.03.2018
Lautala Esko Einari 24.12.1924 22.02.2018
Lehtimäki Liisa (Liisi) 03.11.1925 11.04.2018
Lehtonen Eeva 07.01.1919 12.02.2018
Leinonen Urho Unto 03.01.1926 10.02.2018
Moberg Risto Vilhelm 15.12.1925 01.03.2018
Myllymäki Simo Olavi 07.07.1922 06.02.2018
Näsi Reino Ilmari 20.05.1923 24.02.2018
Rantanen Väinö Olavi 27.10.1927 21.04.2018
Rintala Eino Samuel 23.10.1919 22.01.2018
Salonmies Kirsti Annikki 24.03.1919 16.04.2018
Sola Eila Kyllikki 03.12.1924 19.03.2018
Syrjälä Aune Katriina 25.04.1930 27.01.2018
Tamminen Matti 26.02.1926 08.03.2018
Teikari Bertta Kyllikki 14.02.1926 19.04.2018
Vesterinen Taimi Minerva 23.09.1919 24.03.2018
Vuorinen Kalevi Valdemar 06.04.1925 15.12.2017
Yli-Orvola Aida Signe Marg. 10.01.1925 07.03.2018

Sotaveteraanien 
omaiset

Pyydämme ystävällisesti, 
että ilmoitatte yhdistyk-

semme jäsenen kuolemasta 
toimistoomme.

Surukiitoksia ei valitetta-
vasti ole mahdollista

julkaista lehdessä 
rajallisen tilan vuoksi.

Ilmoittakaa myös mikäli 
toivotte veteraanin 
siunaustilaisuuteen 

sepeeleenlaskuseremoniaa.
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Yhdistyksemme hallitus esittäytyy

Vuosikokouksen valitsema hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 13.4. Kuvassa takarivissä vasemmalla puheen-
johtaja Raimo Nuutinen, hänen vieressään Esko Loponen (uusi), keskellä Olli Lehtimäki (2. varapuheenjohtaja), 
toinen oikealta Pentti Heinijoki ja oikeassa reunassa Simo Helminen.
Eturivissä vasemmalla Leena Tuominen, hänen vieressään Aimo Reinikainen (1. varapuheenjohtaja), sitten Timo 
Salokannel ja oikeassa reunassa istumassa Olavi Aulamo (uusi).

Kuka kukin on?

Toiminnanjohtajasta 
puheenjohtajaksi

Raimo Nuutinen liittyi yhdistyksem-
me jäseneksi jo 1980-luvun alussa 
tullessaan yhdistykseen toiminnan-
johtajaksi. Toiminnanjohtajan pesti 
kesti vuoteen 1994 saakka. Tämän 
jäsenlehtemme päätoimittajana hän 
oli vuosina 1992-1996. Raimo on 
ollut monessa mukana: kotiapu-työ-
ryhmän perustaja, seppeleen laskija, 
tarinapiirin vetäjä ym. Yhdistyksen 
hallituksen jäsen hän on ollut vuodes-
ta 2009 saakka. Ja puheenjohtajaksi 

hänet valittiin nyt neljännen kerran.
Tällä hetkellä Raimo kuuluu 

myös Pirkanmaan Sotaveteraani-
piirin hallitukseen sekä piirin kirk-
kopäivätoimikuntaan. Hän on myös 
Tampereen Sotaveteraanien Huolto- 
ja Tukisäätiön puheenjohtaja.

Raimo on tehnyt työuransa armei-
jan palveluksessa ja asuu puolisonsa 
kanssa Pyynikillä.

Liikunnan ylläpitäjä

Esko Loponen tuli yhdistyksen 
toimistonhoitajaksi vuonna 1984 ja 

liittyi silloin myös jäseneksi. Tässä 
tehtävässä hän toimi 21 vuotta. Eläk-
keelle jäätyään hän toimi edelleen ak-
tiivisesti yhdistyksessä, ollen mukana 
mm. huoltojaostossa. Liikuntajaoston 
puheenjohtajaksi Loponen valittiin 
2008 ja hän on suunnitellut siitä al-
kaen lukuisia eri liikuntatapahtumia 
ja ryhmiä veteraaneille. Tämä tehtävä 
jatkuu edelleen.

Hän on myös toiminut seppeleen-
laskijana veteraanien siunaustilai-
suuksissa. Yhdistyksemme halli-
tuksen jäseneksi hänet valittiin nyt 
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ensimmäistä kertaa.
Esko on ollut myös Tampereen So-

taveteraanien Huolto- ja Tukisäätiön 
hallituksen jäsen vuodesta 2008.

Hän asuu puolisonsa kanssa Amu-
rin kaupunginosassa.

Poliisi ja sotilaspoika

Olli Lehtimäki on hallituksen jäsen-
ten ”nuorta sukupolvea”, sillä hän 
liittyi yhdistyksen jäseneksi vasta 
vuonna 2006. Olli on ehtinyt kuiten-
kin olla aktiivinen jäsen ja on ollut 
alusta asti mm. seppeleenlaskuteh-
tävissä. Hallituksen jäseneksi hänet 
valittiin vuonna 2015.

Olli on aktiivinen toimija monessa 
yhdistyksessä, muun muassa Sotilas-
poikien Perinnekillassa ja eläkeläis-
poliiseissa. Hän tekikin työuransa 
poliisina. Olli asuu Tammelassa.

Pentti Heinijoki

Jo 1983 yhdistyksen jäseneksi liitty-
nyt sotaveteraani Pentti Heinijoki 
asuu Amurissa ja viettää paljon aikaa 
mökillään Teiskossa. Lavialta kotoi-
sin oleva Pentti lähti jatkosotaan vain 
16-vuotiaana vapaaehtoisena. Hän 
toimi taistelulähettinä Kannaksella 
ja Lapin sodassakin hän oli mukana 
tiedusteluosastossa.

Opettajana ja rehtorina pitkän päi-
vätyön tehnyt Pentti valittiin yhdis-
tyksemme hallitukseen vuonna 2016.

Pitkäaikaisimpia jäseniä

Sotaveteraani Simo Helminen on 
lähes alkuperäisiä jäseniä, sillä hän 
on ollut yhdistyksen jäsen peräti jo 51 
vuotta. seppeleenlaskutehtävissä hän 
on ollut vuodesta 92 alkaen – ja on 
edelleen yksi ahkerimpia laskijoita. 
Simo on toiminut myös yhdistyksen 
lipunkantajana sekä ollut veteraanija-
oston jäsenenä. Yhdistyksen hallituk-
sen jäsen hän on ollut vuodesta 2008 
alkaen ja työvaliokunnan jäsen vuo-
desta 2010 sekä huoltoavustuksista 
päättävän työryhmän jäsen vuodesta 
2009-2016. 

Työuransa rakennusmestarina teh-
nyt Simo on ollut mukana rakenta-
massa useita tamperelaisia taloja. 
Urheilumiehenä tunnettu Simo Hel-
minen osallistuu edelleen veteraanien 
kisoihin monissa heittolajeissa.

Simo Helminen asuu Kalevassa.

Hallituksen naisvahvistus

Leena Tuominen on sotaveteraa-
nin leski. Hänen aviomiehensä oli 
yhdistyksemme aktiivijäsen monin 
tavoin ja mm. hallituksen sekä huol-
toavustusryhmän jäsen pitkään. Sii-
nä rinnalla yhdistys tuli Leenallekin 
tutuksi. Pankissa rahoitussihteerinä 
työskennellyt Leena liittyi yhdistyk-
sen jäseneksi pari vuotta eläkkeelle 
pääsemisensä jälkeen. Hänet oli saatu 
houkuteltua yhdistyksen vapaaehtoi-
seksi toimiston työntekijäksi. 

Siitä asti, eli jo 16 vuotta Leena on 
tehnyt toimistossa palkatonta asiakas-
palvelua yhtenä päivänä viikossa. Ny-
kyään tuo työpäivä on tiistaisin. Leena 
asuu Osmonmäen kaupunginosassa, 
missä on asunut 70-luvulta asti.

Leenalla alkoi nyt toinen vuosi 
hallituksen jäsenenä ja ensimmäinen 
vuosi myös työvaliokunnan jäsenenä.

Aina hymyilevä herrasmies

Aimo Reinikainen on sotaveteraani 
ja liittyi yhdistykseemme 1990. Hän 
on ollut laskemassa havuseppeleitä 
veteraanien siunaustilaisuuksissa jo 
15 vuoden ajan. Aimolla alkoi nyt 
neljäs vuosi hallituksen jäsenenä.

Hyvinkäältä kotoisin oleva Aimo 
oli sodassa mm. Maaselän kannak-
sella. Hän jatkoi opiskeluja sodan 
jälkeen ja valmistui -50 sähköinsi-
nööriksi. Pääosin hän toimi sähköalan 
opettajana ja erikoisopettajana.

Aktiivinen Aimo harrastaa mm. 
musiikkia ja kaikkea käsillä tekemis-
tä, ja on myös mukana mm. 21Pr:n 
perinneyhdistyksessä sekä JR56 ja 
JR60 kilta ry:ssä.

Pitkään leskenä ollut Aimo asuu 
Härmälässä, jonne muutti keskustasta 
noin 12 vuotta sitten.

Pitkä aktiiviura yhdistyksessä

Sotaveteraani Timo Salokannel oli 
jatkosodassa radiosähköttäjänä en-
sin Viipurin ilmavalvonnan joukko-
osastossa, myöhemmin Vienan pii-
riesikunnassa Kuusamossa. Lapin 
sodan aikaan Oulussa ja sen jälkeen 
siviilejä auttamassa perunannostossa 
ja sadonkorjuussa Utajärvellä.

Timo on liittynyt yhdistyksen jä-

seneksi 1983, ja tuli heti mukaan yh-
distyksen ystävätoimintaan ja tätä 
”palvelua” hän on jatkanut näihin 
päiviin asti. Hän on ollut mukana 
myös yhdistyksen lentopallojouk-
kueessa ja voimisteluryhmässä, 
jossa myös jatkaa edelleen. Timo 
on toiminut pitkään myös yhdistyk-
sen seppeleenlaskijana ja edustanut 
yhdistystä lukuisissa tilaisuuksissa. 
Hallituksen jäsenenä Timo on ollut 
vuodesta 2003 lähtien ja puheenjoh-
tajana 2010-2015. Sotaveteraaniliiton 
hallituksessa hän oli 2014-2015. Timo 
toimi myös Pirkanmaan Sotaveteraa-
nipiirin hallituksessa viiden vuoden 
ajan. Timo asuu vaimonsa Toinin 
kanssa Kalevassa, jossa on asunut jo 
hyvin pitkään. Kesäisin he viihtyvät 
kesäpaikassaan Kangasalla.

Leppoisa luontomies

Riihimäeltä lähtöisin oleva Ola-
vi Aulamo on ollut jo 32 vuotta 
yhdistyksen jäsenenä. Aktiivisena 
miehenä hän on osallistunut moni-
en muidenkin järjestöjen toimintaan 
ja maanpuolustus on lähellä hänen 
sydäntään. Lähellä sydäntä Olavilla 
on myös metsä. Metsästys ja kalastus 
on kuulunut hänen harrastuksiinsa 
ja päivätyönsäkin hän on tehnyt 
metsänhoitajana eri puolilla Suomea.

Yhdistyksemme hallituksen jäse-
neksi hänet valittiin nyt ensimmäi-
sen kerran. Seppeleenlaskijana hän 
on toiminut pitkään ja osallistunut 
muutenkin toimintaamme.

Hänkin oli sotatoimissa radiosäh-
köttäjänä ja myös hänellä on kesä-
paikka Kangasalla. Koti hänellä on

Vuohenojan kaupunginosassa, mis-
sä hän onkin asunut yli 30 vuotta.
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Merkkipäiviä
* = ei vastaanottoa, matkalla tai juhlii perhepiirissä.

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.

100 vuotta
21.07. Hanna Koistinen

99 vuotta
29.06. Mauno Tulijoki
13.09. Ahti Kantti

98 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

97 vuotta
02.08. Helena Varemo
28.08. Kaarina Nupponen
31.08. Tyyne Hirvonen

96 vuotta
22.06. Ingeborg Viljamaa
28.06. Esteri Asell
04.07. Eeva Kulmala
06.07. Veikko Ruotsalainen
07.07. Lauri Kangasmaa
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
07.09. Rauha Pinomäki

95 vuotta
16.06. Veikko Alho
01.07. Salme Törmälä
10.07. Pentti Siro
12.07. Timo Salokannel
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

94 vuotta
23.06. Aili Piitulainen
30.06. Leo Niemi
30.06. Reino Pellikka
12.07. Lempi Karjalainen
15.07. Pirkko Sassi
21.07. Pentti Heinijoki
01.08. Mauri Nurmi
13.08. Jalo Raudanpää
23.08. Lahja Lohtaja
27.08. Hilkka Riihimäki
28.08. Väinö Lehtinen
31.08. Tauno Kaustara
08.09. Eero Sipilä
08.09. Juho Oksanen
12.09. Veikko Eloranta
15.09. Pekka Kanerva

93 vuotta
04.07. Pauli Kanerva
07.07. Inkeri Lähdekorpi
08.07. Kaino Lehto
15.07. Kyllikki Mättö
19.07. Yrjö Järvinen
25.07. Tapio Simola
04.08. Lauri Vuorenmaa *

07.08. Lahja Järventausta
07.08. Kerttu Koho
08.08. Aili Lehtonen
17.08. Toivo Lindström
19.08. Pentti Räisänen
21.08. Leena Sippola
01.09. Veijo Salmi
09.09. Lauri Kakko
13.09. Maija-Liisa Leppänen

92 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
10.08. Aino Ahola
22.08. Laina Bredenberg
25.08. Pentti Wasenius
26.08. Rakel Viljanen
05.09. Elvi Mansikkaviita
05.09. Orvo Nieminen
11.09. Tauno Kairesalo
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91 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

90 vuotta
19.06. Pirkko Heikkilä
13.07. Elvi Mattila
16.07. Reino Tuominen
05.08. Helena Vuorela
09.08. Edvin Toivonen
23.08. Inkeri Juuti
13.09. Taimi Siren
14.09. Toini Niiranen

85 vuotta
29.06. Eila Ryymin
05.07. Sirpa Nurmiaho
03.08. Pekka Paavola
04.08. Kirsti Jantunen
24.08. Raili Hulkkonen
03.09. Soili Joronen

80 vuotta
20.06. Eero Rikala
30.07. Maj-Lis Lindqvist
09.08. Leena Keto

75 vuotta
14.07. Leila Pääkkönen
20.08. Mikko Selin
03.08. Ritva Viitala
19.08. Mauri Virtanen
07.09. Antti Yli-Mäenpää

70 vuotta
16.08. Matti Mäkelä

60 vuotta
23.07. Martti Kuurila
30.07. Tero Flinck
31.08. Petri Mäkelä

NYT VAPAITA PAIKKOJA 
RYHMÄKODISSAMME!
Coronaria Kotikylä Elämänpuun ryhmäkoti on 
24 h tehostetun palveluasumisen koti 
ikäihmisille rauhallisella alueella Tampereella.

PAULIINA LEHIKOINEN 
Puh. 050 501 7859 (arkisin 8-16) 
pauliina.lehikoinen@coronaria.fi

OTA YHTEYTTÄ

CORONARIA KOTIKYLÄ ELÄMÄNPUU 
Jankanraitti 23, 33560 Tampere 

coronariakotikyla.fi 

Yhdistys on suunnittelemassa veteraanikummitoimin-
nan aloittamista. Ajatus on se, että löytäisimme vapaa-
ehtoisia henkilöitä, jotka voisivat ja haluaisivat toimia 
veteraanin apuna, tukena ja kaverina veteraanin tar-
peiden mukaan.  Toiminnan tarkempi toteutustapa, 
resurssit ja aikataulut ovat tällä hetkellä vielä selvityk-
sessä. Asiasta tarkemmin seuraavassa lehdessä.

Sotaveteraaniliiton onnittelu- ja osanottokortit 
toimistostamme!
Myös adressit ja muut postikortit.
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TILITABERNA
040 558 1099  /  www.tilitaberna.com

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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Tampereen asbesti-
ja kuitulaboratorio

Kuokkamaantie 2
33800 Tampere

Puh 050 320 4458
www.asbestilaboratorio.fi

tampereen@asbestilaboratorio.fi

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

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

Muistathan ilmoittaa 
yhdistykselle, mikäli 

osoitteesi tai 
puhelinnumerosi muuttuu!

Huumoria...
- Herra lääkintäkersantti, pitäisi saada 
passitus silmälääkäriin.
- Mikäs silmiä vaivaa?
- No kun minä olen niin likinäköinen.
- Ei siinä silmälääkäriä tarvita. Kou-
lutetaan teidät lähitaistelumieheksi.

* * *

Joukkue oli sulkeisharjoituksissa ka-
sarmin kentällä. Kersantti komentaa:
- Taakse poistu!
Yksi sotamies jää kuitenkin seiso-
maan paikoilleen.
- Mitä pirua te siihen jäitte?
- No kun minä olen poistumiskiel-
lossa.
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Suomen Sotaveteraaniliiton puheenvuoron käytti 
liiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen. Hän totesi mm. 
että ”sotessa ei mainita erikseen rintamaveteraaneja. 
Tähänkin asti heidän palvelunsa on turvattu erityis-
lailla ja näin tulee olla jatkossakin”. 
Nyt kun sitä ”sotea” puuhataan niin meidän tulisikin 
painokkaasta muistuttaa päättäjiä siitä, että veteraaneja 
on vielä monia vuosia keskuudessamme, ja heidän 
erityisasemansa on säilytettävä. 
Heikkinen puhui myös veteraaniyhteisöjen, eli kaikki-
en yhdistysten tehtävästä pyrkiä ajamaan veteraanien 
etuja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Nyt jo 
liittotasolla tehdään hyvää yhteistyötä niin Sotain-
validien Veljesliiton kuin Rintamaveteraaniliitonkin 
kanssa.

Varsinaisessa kevätkokouksessa piirin puheenjohta-
jan tehtävää jatkamaan valittiin yksimielisesti Pasi 
Alho. Hänet valittiin myös piirin ehdokkaaksi kun 
Sotaveteraaniliiton liittovaltuuston jäsenistä päätetään. 
Pasi Alhon varamieheksi tähän tehtävään valittiin 
Raimo Nuutinen.

Kevätkokouksessa piiri myös kutsui kolme henkilöä 
kunniajäsenikseen. Tämän kunnian sai yhdistyk-
semme entinen puheenjohtaja Timo Salokannel, 
joka on antanut panoksensa myös piirihallituksessa 
sekä liittohallituksessa. Kaksi muuta kunniajäseniksi 
kutsuttua olivat Tuomo Linnainmaa Hämeenkyröstä 
ja Yrjö Soranummi Ruovedeltä.

Teksti ja kuvat Johanna Vuori

Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin vuosikokous 
pidettiin tänä vuonna Lempäälässä Ehtookodon mukavassa ilmapiirissä 
tiistaina 20.3.

Piirin puheenjohtaja Pasi Alho onnittelee 
Timo Salokannelta, joka kutsuttiin piirin 

kunniajäseneksi.
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Uusi tietosuoja-asetus on astunut voimaan

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2018. 
Se koskee kaikkia tahoja, jotka keräävät jotakin henkilökohtaista 
tietoa rekisteriinsä. Näin ollen siis meitäkin.

Yhdistyksemme on kerännyt jäsentensä tietoja aina kun uusi jäsen on liittynyt yhdistykseen. Rekistereissämme on 
nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka. Henkilötunnuksen loppuosaa ei tiedossamme ole kenenkään osalta.

Olemme keränneet myös jonkin verran henkilöiden sotahistoriaa. Tiedot maksetuista avustuksista löytyvät tietysti 
myös, niitä meidän on seurattava jotta pysymme kärryillä siitä mitä kenellekin on maksettu. Kenenkään pankkitilin 
numeroa ei talleteta mihinkään. Joskus aikoinaan niitäkin oli pankkiohjelman muistissa, mutta enää meillä kenen-
kään pankkitietoja ei talleteta ja vanhat tiedot on hävitetty.

Nykyinen jäsenrekisterimme sijaitsee fyysisesti Membook Oy:n palvelinkoneella, josta me käytämme sitä inter-
netin kautta. Ohjelmaa käyttää vain yhdistyksemme kaksi työntekijää, kumpikin omilla salasanoillaan.

Lisäksi meillä on oikeus tehdä muutoksia Suomen Sotaveteraaniliiton ylläpitämään valtakunnalliseen jäsenre-
kisteriin, jossa myös meidän jäsentemme tiedot ovat. Avustustietoja siellä ei ole.

Liiton jäsenrekisteriä käyttää liiton henkilökunta sekä Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja (piirin 
yhdistysten osalta).

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Uuden asetuksen mukaisesti jokaiselle rekisteröidylle tulee mahdollisuus pyytää yritykseltä tiedot omista henkilö-
tiedoistaan ja niiden säilytyksestä. Asetus ei koske ainoastaan rekisteröidyn oikeutta, vaan määrittää tarkasti myös 
sen, miten yritysten tulee kyetä toimittamaan pyydetyt tiedot.

Asetuksessa sanotaan, että rekisterinpitäjän on toimitettava henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot rekisteröidylle 
tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa. 

Käytännössä oikeus koskee rekisteröidyn itsensä antamia tietoja eli kaikkea sitä, mitä hän on kertonut itsestään 
matkan varrella. 

Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle myös oikeuden tietojen oikaisemiseen sekä oikeuden tietojen poistamiseen 
eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi.

Yhdistyksemme antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti rekisteröidylle henkilölle itselleen tai hänen valtuuttamal-
leen edustajalle.

Tietosuoja-asetuksen mukaan kiellettyä on sellaisten henkilötietojen käsittely, joista ilmenee:
* rotu tai etninen alkuperä
* poliittinen mielipide
* uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys.
* geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
terveyttä koskevien tietojen käsittely ja
* seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely.

Maili Stolt
yrittäjä

Tampereen Vanhuspalvelu-
yhdistys ry toivottaa 
kaikille veteraaneille

hyvää kesää!
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Veteraanien juhlalounaalla
hengen ja ruumiin ravintoa

Yli 70 veteraania, puolisoa ja leskeä 
saapui kansallisen veteraanipäivän 
alla nauttimaan veteraanien juhla-
lounaasta Hotelli Ilveksen Ballroom 
-saliin.

Ja kyllä kannatti tullakin! Ruoka 
oli erittäin maittavaa ja monipuolista.

Myös hengen ravintoa saatiin, sillä 
ruokailijoille esiintyi upeasti laulanut 
Mieskuoro Laulajien senioriryhmä.

Lisäksi pienen ohjelmanumeron 
järjestivät Tampereen Seudun Reser-
viläisnaisten edustajat. Puheenjohtaja 
Ritva Nurmilo ja rahastonhoitaja Lot-
ta Nissi ojensivat yhdistyksellemme 
500 euron lahjoituksen. Samat naiset 
myös auttoivat koko tapahtuman ajan 
ruokien jakelussa ja pöytiin kuljet-
tamisissa. Monet kiitokset Reservi-
läisnaisille!

Kaikki mukaan tulleet vaikuttivat 
tyytyväisiltä ja kehuivat hyvää ruo-
kaa. Suuresta joukosta huolimatta 
kaikki sujui hyvin eikä kukaan jou-
tunut pitkään odottelemaan omaa 
annostaan.

Raimo Nuutinen ja Johanna Vuori vastaanottavat Reserviläisnaisten 
lahjoitusta. Kuvassa oikealla Ritva Nurmilo ja hänen vieressään Lot-
ta Nissi.

Jussi Tamminen johti Laulajien senioriryhmää, joka esitti mm. Säk-
kijärven polkasta komean version.
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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 

Kevätlaulu
Tunnen taas ma kevättuulen,
mäen päällä päivän valon,
satakielen sanat kuulen
koivikosta kotitalon.

Tunnen pihkalehden tuoksun,
hiirenkorvat herää hiljaa,
toivorikkaat toukomiehet
rintehillä kylvää viljaa.

Tunnen kuinka sielussani
onnelliset unet havaa,
kesä huutaa karjatorveen,
paimenpoika portin avaa. 

Einari Vuorela

Merkittävästä työstään veteraanien hyväksi Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri 
palkitsi  Irja Tulosen sekä Mikko Aaltosen, joka apulaispormestarikaudellaan 
johti Tampereen kaupungin veteraaniasioiden neuvottelukuntaa.

Sotaveteraaniliiton ansiomitalin saajia

Mikko Aaltonen vastaanotti mitalinsa veteraa-
niasioiden neuvottelukunnan kokouksessa 17.4. 
Neuvottelukuntaa johtaa nyt nykyinen apulais-
pormestari Johanna Loukaskorpi.
Yhdistystämme neuvottelukunnassa edustavat 
toiminnanjohtaja Johanna Vuori sekä Aimo Rei-
nikainen.
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Ikifitiltä saat kaiken palvelun arkeesi

Ikifit oy on yksityinen ja puh-
taasti Pirkanmaalainen yritys. 
Tuomme ikääntyvälle turvaa, iloa 
ja terveyttä. Meiltä saa yksilölli-
siä fysioterapia-, erikoislääkäri- , 
sairaanhoito- sekä kotipalvelui-
den palveluita. Uusina palvelu 
alueina meillä on Nestorin Aar-
teen ja Hoivakoti Villa Stenin 
asumisen palvelut. Muistiasioihin 
liittyen apua ja tukea saa muisti-
neuvolastamme.

Uudet asumispalvelut

Nestorin Aarteessa Tampereen Nie-
menrannassa on paljon arkea tukevaa 
ja ennaltaehkäisevää palvelua omassa 
taloyhtiössä. Kuntoutuspalveluita saat 
omassa talossasi ja kotipalvelua saat 
erikseen tarvittaessa myös omaan 
kotiisi. Talossa on kuntosali ja al-
lasosasto. 

Hoivakoti Villa Sten toimii Kan-
gasalla ja tarjoaa ympärivuorokautista 
hoivaa ja hoitoa asumispalvelu yksi-
kössämme ikääntyneille. Villa Sten 
on 15 paikkainen yhteisöllinen koti.

Olemme aloittamassa kaksi uutta 
ryhmäkotia Kuntoutumiskeskus Api-
laan Kangasalle. Hoivakodit Onnen 
Apila ja Luonnon Apila aloittavat 
toimintansa kevään aikana. 

IkiTrainer – henkilökohtasta 
valmennusta 
kaikenkuntoisille iäkkäille
Haluatko ikääntyä mahdollisimman 
hyväkuntoisena ja itsenäisenä, muis-
tiasi suojellen? Kaipaatko opastusta 
kunnon tai muistin ylläpitämiseen?

IkiTrainer® on liikkumisen ja 
aktiivisen elämäntavan valmentaja, 
joka auttaa sinua säilyttämään toi-

mintakykysi ja elämänilosi. IkiTrai-
ner suunnittelee sinulle yksilöllisen 
harjoitusohjelman, jossa huomioidaan 
kuntosi, toiveesi ja voimavarasi.

Monipuoliset palvelumme auttavat 
ylläpitämään omannäköistä arkea ja 
parantavat elämänlaatua. Palvelumme 
tukevat voimavaroja, itsenäisyyttä 

sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
Meille tärkeitä arvoja ovat turvalli-
suus, kiireettömyys sekä asiakkaan 
tarpeiden ja toiveiden kuuleminen.

Lupaamme olla ajoissa, toimia 
sovitusti, ottaa asiaksi, huolehtia 
toisistamme sekä onnistua yhdessä.

Tervetuloa palveluidemme pariin.

mainos
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Kauneus- ja
Jalkahoitola
Vesterbacka Merja
Erikoiskosmetologi

Sotkankatu 16
33230 Tampere
Puh. 041 524 0625

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

•  Omaishoidon palveluseteleillä  
Violan päiväkeskukseen

•  Myös yksityistä päiväkeskus- 
toimintaa

•  Viola-kodin allasjumpparyhmissä 
tilaa

•  Ravintola Violassa kaikille avoin 
lounas ma-su klo 11.30–14

•  Esteetön paikka juhlatilaisuuksien  
järjestämiseen

Juhlatalonkatu 4 
33100 Tampere 
P. 03 3141 5300,

klo 9–15.
www.viola-koti.fi

VIOLA-KOTI
V I O L A- KO T I Y H D I S T Y S  RY

Laulajan laulu

En, enhän muuta ma tahdokaan 
kuin laulaa, laulaa, niin laulaa, 
kun laulut mun helkkyvät rinnassain 
ja pyrkivät pitkin kaulaa.

Mitä voin minä sille, jos maailma 
vain mulle se virsinä helkkää, 
jos rytmejä on ilot ihmisten 
ja surut on sointua pelkkää.

Ja minkä mä taidan, jos elämä tää 
vain mulle on suuri runo, 
mihin saimme me Luojalta langat 
vaan 
ja Luojalta käskyn: puno!

Me punomme kehdosta hautahan, 
me punomme, puramme jälleen, 
kunis laulumme kuolema katkaisee 
ja sen viemme me virittäjälleen.

Kuka viepi viisahan päätelmän, 
kuka piirteli pilkkataulun, 
kenen pivoss’ on pieniä runoja vaan, 
kenen kädessä sankarilaulu.

Mut olkoon se tunnelma, kompa vaan 
tai miehen mietelmä syvä, 
runot kaikki Luojalle kelpaavat, 
jos runo on muuten hyvä.

Ei huoli hän siitä, jos jossakin 
ei yhtynyt tahto ja voima, 
kun tahto vaan oli oikea 
ja aattehen aateloima.

Ja katso hän ei, jos kompastuit 
sinä joskus riimien kiviin – 
kun loppu se oikein sointuvi vaan, 
ei kulje hän rivistä riviin.

Oi, auttaos Luojani sointumaan, 
mun lauluni loppu hyvin! 
Oi, auttaos yhtenä heilumaan 
mun lauluni latva ja tyvi!

Me laulamme kehdosta hautahan. 
Kuink’ kauvan, tiedä me emme. 
Paras aina ois sointunsa sommittaa 
kuin oisi se viimeisemme.

Runon hyvän jos mistä sen katkaisee, 
niin runo on sentään runo – 
näin ystävä aina sa yhdeks puuks 
ne sielusi säikeet puno!

Eino Leino

Tehostetun 
palveluasumisen koti

NURMIKOTI
Ketarantie 4 a, Tampere, Aitolahti
Otathan yhteyttä p. 040 772 0249

www.nurmikoti.fi
Myös palvelusetelillä
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Sotiemme veteraanien Pirkanmaan seutukunnallinen

kirkkopäivä
Kangasalla ti 7.8.2018

Päivä alkaa klo 11.00 jumalanpalveluksella Kangasalan kirkos-
sa, jonka jälkeen ruokailu klo 12. Kirkkopäivän juhla 

alkaa kirkossa klo 13.00.

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry kustantaa bussi-
kuljetuksen yhdistyksensä jäsenille. Linja-auto kuljetus 

keskustorilta vanhan kirkon edestä lähtee klo 10.00.

ILMOITTAUTUMISET yhdistyksen toimistoon viimeistään 
25.7.2018.

Myös omalla autolla menevien tulee ilmoittautua ruokailun 
järjestämisen vuoksi.

Mahdolliset peruutukset on ilmoitettava toimistolle viimeistään 1.8.

Kesäkauden 2018 kokoontumisia
Kesäkuu
Puolustusvoimain lippujuhlan päivä ma 4.6. Seppeleenlasku Kalevankankaalla klo 12 ja Mannerheimin 
patsaalla Vehmaisissa klo 18.
Puolustusvoimat 100v. ke 6.6. Kalustonäyttely keskustorilla klo 16 ja konsertti Laikun lavalla klo 18.

Elokuu
Kirkkopäivä Kangasalla ti 7.8.

Syyskuu
Naisten tapaamispäivä ti 11.9. klo 13.00. Kaikki yhdistyksen 
naiset tervetuloa!
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä
ti 25.9. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja tutustumaan! 
Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Seuraava jäsenlehti ilmestyy elo-syyskuun vaihteessa.

HUOM!
Yhdistyksen 
toimisto on 
kesälomien 

vuoksi suljettu 
heinäkuun alusta 

kolme viikkoa
eli 1.-22.8.

Toimiston väki 
toivottaa
kaikille

oikein lämmintä 
ja valoisaa
kesäaikaa!
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“ketterää siivouspalvelua”

siivouspalvelu
0400 623 369

toimisto@taidox.fi

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

IKURIN
JALKAHOITOLA

Anne-Maarit Putaja

Raivaajantie 11, 33340 Tampere
Sammonkatu 33 A, 33540 Tampere

Puh. 040 558 3355 
www.ikurinjalkahoitola.fi

Kauneushoitola
TAIVAANRANTA

Irmeli Sirén, SKY-kosmetologi
Haiharankatu 15 D 36, Kaukajärvi

040 571 7133
www.taivaanranta.fi

Jalkahoidot, myös kotikäynnit

INSINÖÖRILOGIIKKAA 
o Se, että päivät on kesällä pitempiä kuin talvella, johtuu lämpölaajenemisesta. 

o Sahanpuru pitää puita pystyssä. Kun puusta sahataan puru pois, niin puu 
kaatuu. 

o Maanjäristyksiä on yhä enemmän. Se johtuu siitä, että maan kuoren alla 
oleva öljy ei ole tarkoitettu autojen moottoreihin vaan voitelemaan maapal-
lon sisällä olevaa päälaakeria. Kun öljy pumpataan pois, laakeri kuivuu ja 
rupeaa rahisemaan; siitä järistyksiä. 

o Ikiliikkuja: tiedämme, että kissa putoaa aina jaloilleen ja voileipä putoaa 
lattialle voipuoli alaspäin. Jos sidomme voileivän kissaan voipuoli mahaa 
vasten ja pudotamme tämän paketin vaikkapa metrin korkeudelta, pitäisi 
tästä syntyä ikiliikkuja. 

o Akkupora ei käy sähköllä vaan sinisellä savulla. Kun savu on vuotanut 
porasta, se ei enää toimi. Savua ei kotikonstein voi ladata poraan. Miinus-
sähkö on jääkaappeja ja plussähkö mikrouuneja varten. 

o Tuuli johtuu puiden heilumisesta.  Todiste: Mitä enemmän puut heiluvat sitä 
enemmän tuulee. Vaihtoehtoinen teoria väittää, että tuuli johtuu auringosta, 
mutta aurinko ei paista yöllä. Puut sen sijaan heiluvat yölläkin. 

o Talvi johtuu siitä, että taloja lämmitetään. Jostain syystä aina elokuusta 
alkaen ihmiset alkavat lämmittää talojaan enemmän ja enemmän. Mistäpä 
muualta tämä lämpö olisi peräisin ellei ulkoilmasta. Kun lämpö siirtyy ulkoa 
sisälle, ulkoilma tietysti kylmenee, eikä kylmeneminen lopu ennen kuin 
vasta maaliskuussa, jolloin ihmiset alkavat vähentää lämmitystä. Jos kaikki 
suomalaiset päättäisivät luopua lämmittämisestä kuten esim. afrikkalaiset 
ovat tehneet, ei talvea olisi täälläkään. 

o Maapallo on pyöreä, mutta me elämme sen sisäpinnalla. Tästä on todis-
teena esimerkiksi se, että kengät kuluvat eniten kärjistä ja kantapäistä eikä 
keskeltä, joka tapahtuisi, jos asuisimme pallon ulkopinnalla.
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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 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

* * *
Tutoris Oy - Pirkanmaan Erikoiskuntoutus,  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

* * *

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
* * *

Violakotiyhdistys ry www.viola-koti.fi (03) 3141 5300

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

* * *
Ikurin Jalkahoitola Raivaajantie 11, Ikuri 040 558 3355
 Sammonkatu 33 A, Kaleva

* * *
Jalkahoitaja EmmiLotta Jalkahoidot kotikäyntinä 040 676 1814
 www.jalkahoitoon.fi

* * *
Jalkahoitaja Sirpa Sällilä Kotikäyntejä 040 758 5660

* * *
Jalkahoitola Iibis Kortelahdenkatu 7 050 326 5800

* * *
Jalkahoitola Poutapilvi Juhlatalonkatu 4/Viola Koti 044 353 0456

* * *
Jalkahoitola Rullukka Halkoniemenkatu 5 A 050 327 6161
Myös kotikäyntejä, Lentävänniemi www.rullukka.fi

* * *
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

* * *
Kauneushoitola Taivaanranta Haiharankatu 15 D 36, Kaukajärvi 040 571 7133

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

* * *
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 Kauneus- ja jalkahoitola   Kourutaltankatu 2 A 045 111 9566

* * *

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 !

* * *
Parturi-Kampaamo MilliMaili Kotikäyntejä 040 593 7117
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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

* * *
Violakotiyhdistys ry 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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