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Tampereen Sotaveteraani -lehti 
on Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistys ry:n jäsenlehti.

Yhdistys on perustettu 1961. Yh-
distyksen tarkoituksena on toimia 
tamperelaisten sotaveteraanien ja 
heidän lähiomaistensa taloudel-
lisen aseman ja terveydentilan 
parantamiseksi sekä ylläpitää 
heidän keskuudessaan yhteen-
kuuluvuutta ja valvoa heidän ta-
loudellisia ja yhteiskunnallisia 
etujaan. 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli leh-
den mennessä painoon yhteensä 
773, joista sotaveteraaneja oli 
327, veteraanien puolisoita 43 
ja veteraanien leskiä 182.
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Yhdistyksen toimisto on osoitteessa Aleksanterinkatu 20 A, 33100 Tre. 
(Sisäpiha, alaovella on summeri, 2. krs.)

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

Työntekijät:
Varainhankintavastaava Tuomo Koiranen, puh. 050 442 2545, 
sotaveteraanitoimisto.koiranen@gmail.com

Toiminnanjohtaja Johanna Vuori, puh. 050 413 3166, 
sotaveteraanitoimisto.vuori@gmail.com

Yhdistyksen internetosoite: www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi
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Johanna Vuori
Toiminnanjohtaja

Eilen vietettiin seutukunnallista kirkkopäivää Kangasalla. Tamperelaiset 
sotaveteraanit ja -invalidit lähtivät yhteisellä bussilla matkaan. Rollaat-
torit tuupattiin auton matkatavarasäilöön ja kävelykepit otettiin mukaan 
autoon. Joillekin autoon kiipeäminen tuotti vaikeuksia ja otti voimille. 
Heti alkumatkasta auton kuitenkin täytti iloinen puheensorina.
Niin autossa kuin perillä Kangasallakin tulin puhelleeksi monen ihmisen 

kanssa. Ja moni totesi miten rankkaa reissuun lähteminen on. Kun jalat 
ei oikein kanna ja päässä huippaa. Polvet on kipeät ja selkä painunut 
kasaan. Mutta miten hauskaa se sitten on kun lähtee vaan!
Yhdessä totesimme, että toisten kanssa yhdessä olo ja yhteisiin tapah-

tumiin osallistuminen on sitä mikä auttaa jaksamaan. Se pitää mielen 
virkeänä ja kehokin jaksaa paremmin kun sitä liikuttaa, vaikka ei aina 
jaksaisikaan.
Tässäkin tilaisuudessa sen huomasi, miten hyvä ja lämmin yhteen-

kuuluvaisen tunne tässä porukassa on. Toinen toisista pidetään huolta.
Juuri tätä on henkinen hyvinvointi, joka on yksi yhdistyksemme tehtävä. 

Pelkkä rahan jakaminen ei riitä. Sanotaanhan rekisteröityjen sääntöjem-
mekin toisessa pykälässä näin: ”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
tamperelaisten sotaveteraanien ja heidän lähiomaistensa taloudellisen 
aseman ja terveydentilan parantamiseksi sekä ylläpitää heidän keskuu-
dessaan yhteenkuuluvuutta, yhteisvastuuta ja isänmaallista henkeä.”
Eilinen kirkkopäivä toteutti tätä pykälää parhaimmalla mahdollisella 

tavalla. Lehden sivulla 20 on lyhyt kirjoitus ja valokuvia tuosta päivästä 
niille, jotka eivät päässeet mukaan.

Toivotan kaikille lukijoille yhteisöllistä syksyn alkua ja toivotan kaikki 
lämpimästi mukaan yhteisiin rientoihin.

Yhteisöllisyys kantaa
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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.

2. HAUTAUSAVUSTUS
Leski voi myös hakea yhdistykseltä ns. hautausavustusta vuoden sisällä veteraanipuolison kuolemasta. Tämä 
tuki on suuruudeltaan 200 € ja se maksetaan leskelle tukena. (Ei ole perikunnan tuloa.) Tukea ei makseta 
veteraanin lapsille.
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Anna-Liisa syntyi vuonna 1927 Kar-
jalan kannaksella, Antrean pitäjässä. 
Lapsuutensa hän vietti Äyräpään Pöl-
läkkälässä. Paikkakuntana Pölläkkälä 
oli vilkas, sillä siellä sijaitsi Ahlströ-
min sahalaitos ja sen myötä runsaasti 
palveluita yhteiskoulusta sairaalaan. 
Siro muistaakin lapsuutensa Pölläkkä-
lässä kaikin puolin onnellisena aikana.

 - Sitä on ihanaa muistella edelleen, 
hän toteaa. 

Lapsuuden perheeseen kuuluivat 
äiti, isä, sisar ja äidinäiti eli mummo. 
Isä kuitenkin kuoli Anna-Liisan ol-
lessa vasta 4-vuotias. Isän kuoleman 
jälkeen perhe muutti Terijoelta tuo-
tuun taloon, jonka toisella puolella 
oli myös samalta seudulta siirrettyjä 
Emigranttien huviloita. 

Lähtö Pölläkkälästä

Talvisodan ollessa aluillaan Anna-
Liisa lähti yhdessä mummonsa kanssa 
kohti Parkanoa, jossa asui sukulaisia. 
Paluu kotiseudulle kuitenkin tapahtui 
nopeasti, sillä äiti ilmoitti, että koulu 
alkaisi pian ja olisi syytä olla jälleen 
kotona Pölläkkälässä. Anna-Liisa läh-
tikin yksin junalla takaisin kotikylään 
odottaen, että paluu kouluun ja nor-
maaliin arkeen tapahtuisi. Lukuisista 
junan vaihdoista ja matkanteosta sel-
vittyään hän sai kuitenkin opiskella 
vain yhden päivän ajan, sillä tämän 
jälkeen koulu suljettiin.

Talvisodan sytyttyä oli Anna-Liisan 
lähdettävä jälleen pois Pölläkkälästä. 
Hänen tarkoituksensa oli matkustaa 
pois erään kylän perheen kanssa, sillä 
alue oli tyhjennettävä siviileistä. Per-
heen isä kuitenkin kuoli juuri niihin 
aikoihin ja hautajaiset oli järjestettävä 
Pölläkkälän kirkolla. 

Siron äiti työskenteli samaan aikaan 
lottatöissä. Anna-Liisa lähtikin hauta-
jaisten jälkeen hakemaan äitiään. Puo-
lustusvoimien tehtävät olivat Anna-
Liisallekin entuudestaan tuttuja, sillä 
hän oli itsekin ollut jo koulutyttönä 
auttamassa Mannerheim-linjan ra-

Teksti ja kuva Veera Kivimäki

Työ tekijäänsä opettaa

Anna-Liisa Siro on aina ollut aktiivinen harrastaja, ja 
erityisesti musiikki on ollut hänen sydäntään lähellä.

Työ tekijäänsä opettaa
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kentajia muonittanutta äitiään.
Matkalla kirkolta Pölläkälään 

vastassa olivat tyhjät talot ja kadut. 
Kaikki siviilit oli jo siirretty turval-
lisemmille alueille ja he olivat vie-
neet mukanaan myös kotieläimensä. 
Näin ollen kylästä ei löytynyt enää 
yhtäkään hevosta, ainoastaan potku-
kelkka, jolla matkaa oli alettava tait-
tamaan. Anna-Liisa ja hänen äitinsä 
lähtivätkin matkaan, jonka aikana tuli 
ylittää myös Vuoksen kapein kohta, 
jossa liikennöi lossi. 

Lopulta yli 30 kilometrin matkante-
on jälkeen he vihdoin tavoittivat loput 
äyräpääläiset, jotka olivat lähteneet 
matkaan jo aiemmin. 

Kyläläiset olivat majoittuneet 
erääseen maataloon ja Anna-Liisa 
muisteleekin perille pääsyä: 

- Voi, kuinka mukavalta sitten 
tuntuikaan vihdoin, reilun 30 kilo-
metrin matkan jälkeen päästä petiin 
makuulle. 

Evakkona

Aamulla matka jatkui lava-autolla 
rautatien varteen, josta varsinainen 
evakkomatka alkoi. Anna-Liisa muis-
telee, että evakkojunan matkalla sattui 
kaikenlaista ja toteaakin, että ”tuttua 
on evakkotaival”. 

Matkalaisille ei ollut tässä vaihees-
sa vielä selvää mihin heidän matkansa 
kävisi, arveltiin kuitenkin, että koh-
teena voisi olla Salon kauppala. 

- Saloon juna meidät lopulta toikin. 
Anna-Liisa yöpyi äitinsä kanssa 

ensimmäisen yön koulun lattialla, 
josta matka jatkui kohti Kiikalan pi-
täjää. Kylältä edettiin kuitenkin vielä 
syvemmälle maaseudulle, ison talon 
luo, jonka rappusilla oli talon emäntä 
vastassa.

- Hyvä, ettei mustalaisia tullut, 
totesi emäntä. Tällainen olisi vas-
taanottomme.

- Meitä oli viisi ja meidät kaikki 
ohjattiin karjakeittiöön, joka oli hy-
vin pieni. Keittotilassa oli ainoastaan 
maalattia, Anna-Liisa kertoo.

- Vaatimattomista olosuhteista ja 
viileästä vastaanotosta huolimatta 
vähitellen kotiuduimme ja hyvin meni 
myös talon väen kanssa. 

Täältä matka jatkui kohti Pertteliä, 
jossa olimme talvisodan syttyessä, 
hän kertoo. Samassa paikassa he kuu-
livat myös Karjalan menettämisestä. 

- Se oli järkyttävä hetki kuulla, että 
Karjala on menetetty, silloin kaikki 
itkivät. 

Äidin kanssa lottatyöhön

Jatkosodan aikana äiti sai kutsun 
Lottatyöhön Pölläkkälään. Äidin 
suunnatessa muonituslotaksi lähti 
myös Anna-Liisa matkaan mukaan. 
Äidin työpaikkana toimi Valkjärven 
sotilashallintopiirin esikunta. 

Anna-Liisa puolestaan aloitti työs-
kentelynsä vuonna 1942 sotatoimi-
alueella, josta hänelle tarjottiin töitä.

- Olenkin aina tehnyt sen mitä on 
käsketty, hän toteaa.

1943 Anna-Liisa siirtyi toimisto-
töihin, joissa hänen tehtäviinsä kuu-
luivatkin erityisesti postitustehtävät. 
- Kaikkinensa työskentelin kolmessa 
eri toimistossa. Pakkasin ja käärin 
sanomalehteen kirjeitä, joista monet 
olivat salaisia, myös kirjekuoret käy-
tettiin aina uudelleen, hän muistelee.

- Olin sota-aikana nuori, joten jak-
soin ja tein sen mitä käskettiin. Tunsin 
työn iloa ja ahkeruutta, ja ympärilläni 
oli aina paljon ihmisiä, Anna-Liisa 
tiivistää ajatuksiaan Lottana toimi-
misestä ja ylipäätään sota-aikana 
työskentelystään.  

Anna-Liisalla on edelleen visusti 
tallessa komennustodistus, josta käy 
ilmi, että hänet on palautettu Lot-
tatöistä Viipurin piiristä 7.10.1944.

Kysyttäessä sodan ajan peloista, 
muistelee Siro desantteja.

- Sotatoimialueella olevia desant-
teja piti varoa. Tiedän myös, että 
toimisto joutui ampumaan desantin, 
kun sellainen saatiin kiinni. 

Ylipäätäänkin juuri tilanteiden 
ennalta-arvaamattomuus oli sodan 
aikana koko ajan läsnä. 

- Äyräpäästä lähdettäessä meillä oli 
käytössämme esikunnan lava-auto, 
joka ei ollut kooltaan kovin suuri. 
Reitillämme oli kolmen kilometrin 
pätkä aukeaa maantietä, jonka varrella 
ei ollut lainkaan puita. Yläpuolellam-
me lensi tiedustelulentokoneita, joista 
yksi oli erityisen matalalla ja muistan 
katsoneeni tätä lentäjää suoraan sil-
miin. Hänellä olisi ollut mahdollisuus 
ampua autoa kohti, mutta hän ei sitä 
tehnyt. Automatka päättyi siihen, että 
hyppäsimme ojaan turvaan. 

Erilaisia työtehtäviä

Sodanaikana Siro työskenteli kaikki-
nensa useissa erilaisissa tehtävissä. 
”Työ tekijäänsä opettaa”, hän toteaa. 
Tämä lausahdus on pitänyt paikkansa 
myös myöhemmässä elämässä. Työ ja 
harrastukset ovat olleet Anna-Liisalle 
läpi elämän erittäin tärkeässä roolissa 
ja auttaneet myös vaikeampina ai-
koina. 

Työuransa Siro on tehnyt Postil-
la ja Lennätinlaitoksella. Ura alkoi 
Toijalassa, jossa Siro asui 15 vuotta 
ja jonka aikana myös tytär syntyi. 
Toijalasta Siro perheineen muutti 
vuonna 1957 Tampereen Kalevaan 
ja näin ollen työpaikka siirtyi Tam-
pereen pääpostiin sekä myöhemmin 
Pyynikin haarakonttoriin. 

- Vuonna 1944 muutin Toijalaan, 
jossa tätini asui. Pian totesin, että joku 
työpaikka olisi keksittävä. Kysyinkin 
töitä kahdesta paikasta, joista toinen 
oli Toijalan posti. Minulle vastattiin, 
että voisin aloittaa työt seuraavana 
päivänä, Anna-Liisa kuvaa postiuran-
sa alkua. 

Rakkaat harrastukset

Myös harrastustoiminnan puolella 
Anna-Liisa on ollut hyvin aktiivinen. 
Hän on ollut mukana muun muassa 
Marttojen ja seurakunnan toiminnassa 
kuten myös useissa eri kuoroissa. 
Hän oli 1960-luvulla myös mukana 
keräämässä rahaa Tammenlehväta-
loja varten ja on saanut tästä myös 
kunniamerkin. 

- Haluan lähettää kiitokset koko 
Tampereen Sotaveteraanien Huol-
toyhdistykselle, joka on järjestänyt 
paljon erilaista toimintaa ja jolta olen 
saanut tukea kaikissa tilanteissa. Eri-
tyiskiitokset puheenjohtaja Nuutisel-
le, joka antoi aikoinaan luvan seka-
kuoron perustamiselle, hän kiittää. 

Kuorolaulu ja musiikki ylipää-
täänkin ovat Sirolle hyvin tärkeitä. 
Vaikka hän ei enää itse minkään 
kuoron toiminnassa ole mukana, käy 
hän säännöllisesti tyttärensä kans-
sa Tampere-Talossa kuuntelemassa 
konsertteja. Iän myötä harrastukset 
eivät olekaan suinkaan vähentyneet, 
ainoastaan hieman muuttuneet. Tällä 
hetkellä työn alla on muun muassa 
englannin kielen opiskelu. 
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Yötuuli pilviä vie pohjaa päin. 
Ma heräsin. Niin pahaa unta näin. 
En nuku, en. Yötuuli pilvet kantaa 
maan yli, meren, kohti Suomen rantaa. 
Etäällä, pimenneinä, kohoaa 
ne kauniit tornit, joit’ en nähdä saa.

Mua painaa vieras maa, en enää kestä! 
Vie, tuuli, minut pois, en enää kestä, 
vie yli meren, joka hyrskyää! 
Ma tahdon kotiin. All’ on tyhjän syli. 
Sen yli pääsen, lennän tuskan yli, 
pois yli meren, joka hyrskyää. 
Miss’ olet? Aallot lyövät Suomen rantaa. 
En löydä sua, jota rakastan. 
Sun syliis siipeni ei jaksa kantaa. 
Yön tyhjyydessä yksin vajoan - - -

Miks’ kirkastui? Kuu paistaa yli Maan. 
Miks kaikki kevenee, miks tuska lähti? 
Tuo yli lahden värisevä tähti 
sun viime lupaukses loisteessaan. 
Ja äkkiä en ole yksin, en. 
Sun läheisyytes huoneessani tässä 
ma tunnen, elävänä pimeässä, 
sun hellyytesi syvän , suloisen. 
Et unohtanut. Aalto ei mua vienyt. 
Sa tulit, siunattu, vaikk’ en ma tiennyt.

Sun syleilysi turva tuudittaa 
mun uneen, joss’ ei enää kuolemaa. 
Tuhanteen vuoteen et mua suudellut; 
nyt huultes lämmön tunnen ainoastaan, 
ja kun ma nukun, poveani vastaan 
sun pääsi lepää, armas, uupunut.

Levoton uni
Saima Harmaja

Pienituloinen voi 
hakea avustusta myös 
Sotaveteraaniliitolta 
Täsmätukena kohdistettava avustus on 
tarkoitettu pienituloisille, ensisijaisesti 
ylimääräistä rintamalisää saaville, 
tunnuksen omaaville miehille ja 
naisille. Myös veteraanien lesket ja 
puolisot voivat avustusta saada. 
Avustusta saa lääke- ja sairauskuluihin 
tai kodin pieniin muutostöihin. 
Avustuksen myöntämiselle on tulorajat 
asetettu noin 1200 euroon kuukaudessa 
bruttona. 

Hakemuksen liitteenä on oltava tulosel-
vitys, joko Kelan todistus ylimääräisestä 
rintamalisästä tai verotodistus. 
Hakulomakkeita on saatavissa Tampereen 
yhdistyksen toimistosta ja hakemus voi-
daan täyttää toimistossa. Kysy tarkemmin 
yhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna 
Vuorelta tai Sotaveteraaniliitosta.

Tuo kuitit ajoissa!
Saadaksesi tämän vuoden jäsenedut 
(jalkahoidosta, hieronnasta, siivouk-
sesta) on kuitit tuotava toimistoon 
viimeistään pe 14.12. jotta mak-
sut ehditään maksaa tämän vuoden 
puolella. 

Toimisto on avoinna viimeisen 
kerran tänä vuonna 21.12. ja se on 
viimeinen mahdollisuus maksujen 
suorittamiseen. Sen jälkeen toimitet-
tujen kuittien korvaukset maksetaan 
seuraavan vuoden puolella, joten ne 
menevät ensi vuoden jäseneduista.

Harkinnanvaraisia avustuksia lää-
ke- ja lääkärikuluihin tai hautaus-
avustusta voi sen sijaan hakea milloin 
vain. Niissä otetaan huomioon kuitit  
takautuvasti noin vuoden ajalta. (Ei 
tarvitse olla kalenterivuosi.)

Jäsenedut maksetaan yhdistyksen 
jäsenelle suoraan maksettuja kuitteja 
vastaan. Vain muutamien suurimpien 
toimijoiden kanssa on tehty lasku-
tussopimus (esim. Tammenlehvän 
JSP) ja ne voivat laskuttaa suoraan.
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Oiva Kulo 30.3.1922 - 21.5.2018
Koulumies ja kirjailija

Veteraaniveljemme rehtori Oiva Tyko Kalervo Kulo 
nukkui kuolonuneen 96 vuoden ikäisenä 21.5.2018.

Hänen vuosiin 1950-82 ajoittunut opettajan ja 
viimeksi rehtorin työuransa keskittyi Tampereella 
Kissanmaan kouluun.

Yhdistyksemme jäseneksi Oiva liittyi jo 1961 toi-
mien erittäin aktiivisesti lähinnä veteraanijaostossa 
sen johtajana. Silloisen johtokunnan jäsenenä ja 
varapuheenjohtajana hän vaikutti kymmeniä vuosia.

Kun tämä jäsenlehtemme ”Tampereen Sotave-
teraani” aloitteli ilmestymistään 1982, niin sen 
vastaavana toimittajana alkuvaiheessa oli Oiva 
Kulo. Oiva on näyttänyt osaamistaan myös kir-
jallisella alalla.

Vuonna 1972 sai julkisuutensa Veteraanimarssi 
LP-levy, joka sisältää perinteistä isänmaallista 
musiikkia sekä Veteraanimarssin, jonka Mauri 
Hongisto on säveltänyt Oiva Kulon sanoihin.

Vuonna 1973 alkaneen perinnekeruun eräänä 
käytännöllisenä tuloksena julkaistiin perinneko-
koelma ”Kohtalon vuodet 1939-45 kotiseudulla”, 
jonka I osa ilmestyi Oiva Kulon toimittamana 
syksyllä 1975 ja II osa syksyllä 1976. Oiva oli 
toimittajana myös yhdistyksemme arvostetussa 
historiateoksessa ”25 toiminnan vuotta.”

Taistelutehtävät Karjalan kannaksella ovat her-
kistäneet Oiva Kuloa tilittämään tuon ajan tunnot 
omakohtaisesti koettuina. Hänen tuotannossaan 
on havaittavissa selvästi kolme osa-aluetta. Ne 
ovat luonnon sanoma, vapauden rakkaus ja pe-
rimmäisten kysymysten pohdinta. Syvällinen ote 
sanottavaan on luonut maaperää musiikillisiin 
näkemyksiin. Oiva Kulo on elinvuosinaan ollut 
erittäin tuottelias kirjailija. Hänen kynästään on 
lähtöisin kymmeniä teoksia.

”Olen pääasiassa runoilija, melodinen lyyrik-
ko. Runot ovat kuuluneet elämääni pikkupojasta 
lähtien”, Oiva on kertonut jossakin haastattelussa. 
Viimeisin Oivan julkaisu on ”Kootut runot” vuo-
delta 2016.

Muutettuaan asumaan Pirkkalaan Oiva oli in-
nokkaasti mukana paikallisessa sotaveteraani-
toiminnassa mm yhdistyksen puheenjohtajana 
ja viimeksi kunniapuheenjohtajana. Kuitenkin 
hän pysyi uskollisesti yhdistyksemme jäsenenä 
elämänsä loppuun saakka.

Yhdistyksemme muistaa kiitollisena arvostetun 
ja aktiivisen jäsenensä Oiva Kulon monipuolista 
ansiokasta toimintaa veteraaniemme hyväksi.

Raimo Nuutinen

Oiva Kulo

Veteraanimarssi

Läpi taistelukenttien tuskaisten vei meitä veljet kohtalon tie
Se tie oli kaikille yhteinen
Ei vihan se ollut, ei vihan se ollut, ei vihan se ollut vaan rakkauden
mi siivitti hengen ja vahvisti sen ja varjeli vapauden

Jos uhri lie hintana vapauden, toki onnemme ostivat joukot
Ei armoa pyytänyt, suonut ei
Ei joukko se armoa pyytänyt, ei, vaan vapauden viiriä liekeissä vei
Ei armoa pyytänyt, suonut ei vaan varjeli huomenen

Jo on lahonnut korsu ja pitkospuu, on ruostunut taistelun rauta
Polut unhon usviin jo verhoutuu, polut usvien, polut tuskien,
polut tuskien peittää jo hauta
Unet unhon usviin jo verhoutuu ja veljemme kätkee hauta

Rivit harvenee askeliin aamujen, jo harmaantuu hallava saatto
Olen teille ma paljosta kiitollinen, sisar veljeni, sisar veljeni
sisar veljeni, äiti ja taatto
Olen teille ma paljosta kiitollinen sisar veljeni äiti ja taatto
Tämä maa on kaikille yhteinen, osa elämän tiestäsi kärsimysten
Olen teille ma paljosta kiitollinen, sisar veljeni, äiti ja taatto

Kun joukkomme harmaunut harvaksi käy, polut vaipuvat ristien alle
Kun silmiimme huominen hämärtäy, saa katseemme korkeammalle
Sydänrukous Kaitsijan puoleen saa:
Isä kansojen, armahda, suojele maa! Suo rauha sen rannoille,
kansalle sen ja siunaa se rakkaudella!
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Nimi  Syntymäpäivä    Kuolinpäivä

Riveistä poistuneita

Sotaveteraanien omaiset

Pyydämme ystävällisesti, että ilmoitatte yhdistyksemme jäsenen kuolemasta toimistoomme.

Surukiitoksia ei valitettavasti ole mahdollista julkaista lehdessä rajallisen tilan vuoksi.

Ilmoittakaa myös mikäli toivotte veteraanin siunaustilaisuuteen seppeeleenlaskuseremoniaa.

Baibulat, Mensur 16.03.1925 30.05.2018
Flinkkilä, Mirjami Katariina 29.11.1920 15.04.2018
Jokela, Ulla Sirkka Mirjami 28.02.1927 27.07.2018
Järvinen, Irma 28.03.1928 16.07.2018
Kangasmaa, Lauri Arvo 07.07.1922 24.05.2018
Kulo, Oiva Tyko Kalervo 30.03.1922 21.05.2018
Liinakoski, Pekka Paavo Jalmari 06.01.1937 25.06.2018
Loppinen, Reijo Antero 11.09.1934 12.06.2018
Marttinen, Vilho Armas 29.05.1925 14.06.2018
Muikku Reino 10.02.1919 30.07.2018
Saunaluoma, Eeva Esteri 23.11.1924 26.05.2018
Saurio, Klaudia 05.01.1923 08.06.2018
Sirviö, Toimi Aulis 22.05.1931 18.07.2018
Skogberg, Pietari Henrik 07.05.1926 26.04.2018
Sorvanne, Aune Kyllikki 21.01.1922 21.04.2018
Suikkanen, Heikki Lauri 07.05.1926 14.04.2018
Syvänen, Irja Julia 17.10.1920 17.05.2018
Termonen, Inkeri 29.05.1923 20.04.2018
Toivio, Jyrki 17.01.1941 04.02.2018
Viitaniemi, Taimi 07.04.1925 18.05.2018
Ådahl, Bengt Henrik 28.02.1920 15.01.2014
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Veikko Oksasen taival alkoi Tampe-
reelta, jossa hän syntyi vuonna 1923. 
Lapsuuden perheessä oli yhteensä vii-
si lasta, kaksi tyttöä ja kolme poikaa. 
Koti sijaitsi vastapäätä Johanneksen 
koulua ja myöhemmin Tuomiokirkon 
liepeillä. Koulutie alkoi kansakou-
lusta ja vei sieltä ammattikouluun. 

Armeijaan

Oksasen armeija-ajan oli tarkoitus 
alkaa tammikuun alussa 1942 Ori-
vedellä. Pian tuli kutenkin tieto, että 
lähtö peruuntuisi ja Oksanen suorit-
taisi asevelvollisuutensa Tampereen 
lentokonetehtaalla. Tampereelle jää-
minen olisi ollut luonnollista, sillä 

Ruotsin kautta takaisin Tampereelle

Teksti ja kuva Veera Kivimäki

kaupunki oli tuttu kotipaikka. 
Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat 

jälleen. Vuoden 1943 kesällä ilmoitet-
tiin, että suuntana olisi Forssa.  Lähtö 
tuli 6.8.1943. 

- Forssassa olin kaksi-kolme viik-
koa alokkaana ja sen jälkeen meidät 
lähetettiin maalle. 

Forssa oli paikkana tuttu, sillä siellä 
olivat ystävät Hessu ja Heimo olleet 
suorittamassa asevelvollisuuttaan jo 
aiemmin. Oksanen oltua jonkin aikaa 
Forssassa koitti myös ensimmäisen 
loman aika.

- Loman saatuamme suuntasimme 
Tampereelle ja minulla on yhä talles-
sa kuva, joka otettiin silloin tuossa 
Tammerkosken rannalla. 

Loman jälkeen Veikko sai tiedon, 
että hänet siirrettäisiin Lahteen moot-
toriajoneuvokouluun. Tämä tapahtui 
aivan elokuun lopussa 1943. Koulua 
ei kuitenkaan kestänyt kuin vain mar-
raskuun alkuun saakka. 

- Minut siirrettiin Viipuriin 21. 
autokomppaniaan, joka sijaitsi Ter-
vaniemessä. Siellä palvelin vuonna 
1944. Tervaniemessä tapasin jälleen 
ystäväni Heimon ja Hessun. Meillä 
oli samalla alueella kasarmit ja ruo-
kalat. Onkin uskomatonta ajatella 
kuinka elämä kuljettaa ihmisiä jälleen 
yhteen!

Tervaniemen ajoilta Veikko muis-
taa, kuinka he saivat liikkua vapaasti 
kaupungilla ja vapaa-aikaa tuli vie-
tettyä yhdessä armeijakavereiden 
kanssa. Majoitus oli kehno, mutta 
paikka oli hyvä, aivan meren rannalla.

- Venäläisten aloitettua Viipurin 
pommitukset aloimme pakata ja val-
mistella lähtöä. Hyökkäys tuli yllättä-
en ja niin minäkin jouduin lähtemään 
uusiin tehtäviin.

Siirto sairasautokomppaniaan

- Suurhyökkäyksen alettua Kannak-
sella 9. kesäkuuta 1944 kaikki muut-
tui. Komppaniamme lopetettiin ja 
minutkin siirrettiin sairasautokomp-
paniaan eli ”pataässään”. 

Tehtävänä oli ajaa haavoittuneita 
Luumäelle, jossa sijaitsi haavoittu-
neiden ja kaatuneiden keräilykeskus. 
Myös Rauhan parantola oli usein koh-
teena. Haavoittuneiden hoitamisen ja 
kuljettamisen ohella tehtäviin kuului 
kuolleiden tunnistaminen tuntole-
vyistä. 

- Autot, joilla haavoittuneita kul-
jetimme, olivat vanhoja linja-autoja, 
joissa jokaisessa oli kahdeksan paa-
ripaikkaa. Tämän lisäksi käytävälle 
otettiin lievempiä tapauksia, esimer-
kiksi punatautisairaita.

Kaikkinensa sairasautossa työs-
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kentely oli raskasta ja usein potilaita 
oli kantamassa vain kaksi miestä. 
Työskentelyolosuhteet olivat vaikeita 
ja tehtävissä joutui kohtaaman hyvin 
monenlaisia tilanteita.

- Pystyn vieläkin tuntemaan Luu-
mäen hajun nenässäni, niin elävästi 
se on mieleeni jäänyt.

Venäläisten hyökkäyksen läpimur-
to tapahtui Kuuterselällä 14. kesäkuu-
ta. Kaikki eteni nopeasti ja Viipuri 
vallattiin 20. kesäkuuta. 

- Olimme kuulleet, että venäläiset 
lähestyivät Viipuria, mutta kukaan ei 
uskonut, että kaikki tapahtuisi niin 
nopeasti.

Veikon sairasautokomppanian 
sotakokemuksia on kuvattu myös 
vuoden 2004 Seura-lehdessä. 

- Elettiin vuotta 2004 ja sain käsiini 
Seura-lehden. Numerossa 26-27 oli 
kuvattu erään sairasautokomppanian 
toimintaa Tali-Ihantalan taisteluiden 
aikaan. Kaikki mitä siinä kuvattiin, 
tuntui tutulta. Juuri Tali-Ihantalassa 
minun sotani päättyi. Syyskuun 5. 
päivä tuli rauha ja kotiin pääsimme 
16. marraskuuta.

Viipurin valtauksessa ja Tali-
Ihantalassa kaatui ja haavoittui erit-
täin paljon suomalaisia ja näin ollen 
sairasautossa työskentelevillä olikin 
töitä yötä päivää.

- Menimme kerran nukkumaan 
hautausmaalle, jotta saisimme levätä 
ja olla edes hetken aikaa rauhassa.

Sodan päätyttyä

Sodan loputtua Veikon tie vei pian 
töihin Turun telakalle. Turusta matka 
jatkui edelleen Ruotsiin, Tukholman 
lähelle, jossa aikaa vierähtikin kaik-
kinensa 31 vuotta. Oksanen työsken-
teli useissa erilaisissa töissä, kuten 
hienomekaanikkona. 

- Se oli sitä aikaa, kun tehtiin paljon 
uusia keksintöjä.

Transema Ab -niminen yritys toimi 
Veikon työnantajana pitkään. Yrityk-
sen alaa oli sydämentahdistimien ja 
muiden lääketieteellisten laitteiden 
valmistaminen. Niiltä ajoilta on lu-
kuisia hyviä muistoja ja työnantajan 
kautta tuli matkusteltua eri puolilla 
Eurooppaa.

- Myös Maarianhamina oli vakio-
käyntikohde ja siellä tuli käytyä lähes 
joka viikko. 

Ruotsin aikaa Oksanen kuvaa kaik-

kinensa erittäin antoiseksi ja paljon 
hyviä muistoja sisältäväksi. Hänellä 
on Ruotsissa neljä lasta perheineen, 
joten maassa tulee vierailtua edelleen 
säännöllisesti.

Ruotsi oli tuohonkin aikaan muutta-
jien suosiossa ja niinpä ihmisiä virtasi 
Suomen ohella muualta Euroopasta 
ja koko maailmasta.

- Siitä huolimatta asuntopulaa ei 
ollut ja elämä Ruotsissa oli monelta 
osin helpompaa. Asuimme rivitalossa, 
jossa ruotsalaiset olivat vähemmis-
tössä, sillä melkein kaikki asukkaat 
olivat muualta muuttaneita. Muistan 
Ruotsin ajoilta erityisen hyvin myös 
sen, kuinka hyvää asiakaspalvelua 
virastoissa sai ja miten helppoa asi-
oiden hoito oli.

Elämäntyyli Ruotsissa oli kuitenkin 
erilainen ja kaikki tulijat eivät siihen 
sopeutuneet.

- Monet suomalaiset sortuivat so-
dan jälkeen viinaan ja myös Ruotsissa 
alkoholisoituneita suomalaisia riitti 
valitettavan paljon. 

Takaisin Tampereelle

Eläkkeelle jäätyään 1986 Oksanen 
palasi takaisin Tampereelle, jossa hän 
tapasi myös nykyisen kumppaninsa 

Rauhan. Alun perin pariskunta tapasi 
tansseissa, mutta vasta vuosia myö-
hemmin he päätyivät yhteen.

- Hämeenkadulla vuonna 1987 
Veikko taputti minua olalle ja ky-
syi, olenko se sama Rauha, jonka oli 
tavannut aiemmin ja olinhan minä! 
Rauha muistelee jälleennäkemistä.

- Ensin asuttiin Tammelassa kym-
menen vuotta, jotta opittiin tunte-
maan toisemme ja sitten päädyttiin 
Hervantaan.

Kaikkinensa pariskunta on ollut 
yhdessä jo 32 vuotta. Tärkeänä osa-
na elämää ovat olleet yhteiset ulko-
maanmatkat, joita on kertynyt vuosien 
varrella runsaasti. 

Matkoilla on koettu monenlaisia 
seikkailuja ja myös todisteita reis-
suista on kertynyt runsain mitoin, 
kirjahyllyä nimittäin koristaa pitkä 
rivi vanhoja valokuva-albumeita.

Kaksi kohdetta on ollut yli muiden, 
Teneriffa ja luonnollisesti Ruotsi, 
missä Veikon perhettä asuu. Ruotsi 
kaikkinensa on pariskunnalle hyvin 
rakas paikka. Veikon tie on kuiten-
kin palannut takaisin Tampereelle, 
lapsuuden kotikaupunkiin.

Kuvassa Veikko (vasem-
malla) ja hänen ystävänsä 
Hessu lomailemassa ar-
meijasta. Kuva on otettu 
Tammerkosken rannalla 
vuonna 1943.
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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.

106 vuotta 
Aino Lehmus 06.10.

101 vuotta 
Helmi Hellman 17.09.

99 vuotta 
Mikael Ojala 29.09.
Erkki Huhtamies 14.11.

98 vuotta 
Aarne Kouhia 19.10.
Orvokki Nopola 19.10.
Paavo Korhonen 14.11.
Hilkka Laaksonen 26.11.
Antti Lehtola 02.12.
Elvi Puotiniemi 04.12.

97 vuotta 
Viola Vaarto 28.09.
Iines Rantanen 04.10.
Liisa Santanen 10.10.
Sinikka Rekola 15.10.
Helmi Jussila 23.10.
Anna Salenius 25.11.
Siiri Pulkkinen 26.11.

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

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

94 vuotta 
Martti Saarinen 05.10.
Jalo Kangasniemi 06.10.
Aino Lehto 10.10.
Kyllikki Niemissalo 10.10.
Maija Muukkonen 13.10.
Kirsti Laaksonen 14.10.
Juho Kosonen 25.10.
Veikko Juurikas 09.11.
Väinö Järvenpää 09.11.
Selma Leppänen 21.11.
Heimo Leivonniemi 26.11.
Jukka Aaltonen 30.11.
Tyyne Lehtonen 11.12.
Anna Romppanen 14.12.

93 vuotta 
Olavi Aulamo 20.09.
Meeri Aaltonen 21.09.
Einari Haapala 21.09.
Anna-Liisa Salmi 23.09.
Kyllikki Masurov 24.09.
Kirsti Mänty 29.09.
Olavi Kivistö 02.10.
Eila Koivumäki 03.10.

Erkki Nurmio 05.10.
Brita Laurinaho 06.10.
Antti Penijärvi 11.10.
Veikko Sunell 11.10.
Sirkka Lehtiö 20.10.
Pauli Renvall 25.10.
Kerttu Antikainen 27.10.
Matias Nikula 27.10.
Pentti Koskinen 30.10.
Aino Siren 01.11.
Liisa Lehtimäki 07.11.
Anna Karlsson 10.11.
Veli-Matti Herranen 23.11.
Rafael Kock 29.11.
Antti Larkila 29.11.
Maila Sorri 05.12.
Eila Hietanen 13.12.

92 vuotta 
Lea Koivisto 21.09.
Kaarina Lehmuskoski 21.09.
Hilkka Salminen 27.09.
Kirsti Mäenpää 01.10.
Heikki Ala-Sankila 08.10.
Antti Laine 08.10.
Toivo Vehkakoski 10.10.
Pentti Varvikko 19.10.
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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

Simo Helminen 27.10.
Raija Salmelin 04.11.
Sirkka Kalliola 14.11.
Aino Jaskari 15.11.
Irja Lounavaara 18.11.
Toini Sulin 19.11.
Eeva Peltonen 26.11.
Elvi Koivuniemi 09.12.

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

90 vuotta 
Kyllikki Tapio 23.09.
Jouko Holmberg 13.10.
Pirkko Saarinen 18.10.
Irja Dunder 23.10.
Lilja Lehtonen 17.11.
Sirkka-Liisa Lehtonen 18.11.
Leea Niemi 19.11.
Reijo Rosenvall 26.11.
Reijo Siren 05.12.
Julia Veijonsuo 06.12.
Uolevi Keto 08.12.

85 vuotta 
Pirkko Peltoniemi 01.10.
Sirkka Ranki 24.10.
Vilma Lindholm 01.12.

80 vuotta 
Pirkko Grönlund 10.10.
Aino Nevasaari 22.11.

75 vuotta 
Simo Lignell 25.10.

70 vuotta 
Jorma Saukkokoski 12.11.

Ostamme muutto- ja kuolinpesät, 
vanhat huonekalut, sota-ajan tavarat, 
taidelasia sekä kaikenlaista vanhaa 
tavaraa. Maksamme käteisellä. 
Tyhjennys myynti-/muuttokuntoon. 
 
ostojamyyntiliikepiironki.fi 
Tampere p. 040 661 6699 
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Kovaa juttua luusta

Luukudoksen rakenne vaihtelee luus-
ton eri osissa. Pitkien luiden varsiosat 
ja luiden pintaosat ovat kuoriluuta. 
Kuoriluu on kovaa, sillä sen raken-
neosat ovat tiiviisti ja säännöllisesti 
järjestäytyneet. Luiden päät, pien-
ten luiden sisäosat ja nikamat ovat 
pääasiassa hohkaluuta. Hohkaluun 
rakenne on pesusienimäinen, minkä 
vuoksi se on kestävyydeltään kuori-
luuta heikompaa.

Luukudos uusiutuu koko elämän 
ajan. Luun määrä kasvaa 20–30 
vuoden ikään saakka ja säilyy mel-
ko muuttumattomana 40 vuoden 
ikään asti. Sen jälkeen luun määrä 
pienenee. Nainen menettää elämänsä 
aikana hohkaluuaineksestaan 50 % ja 
putkiluuaineksestaan 30 %. Miehillä 
vastaavat määrät ovat 30 % ja 20 % 

Luun uusiutuminen tapahtuu luu-
ta hajottavien solujen (osteoklas-
tit) ja luuta muodostavien solujen 
(osteoblastit) yhteistyönä. Luun ai-
neenvaihdunnan ollessa tasapainossa 
luunrakentajasolut rakentavat yhtä 
paljon uutta luukudosta tilalle kuin 
luunsyöjäsolut ovat sitä ”syöneet”. 
Luusto haurastuu, jos luunsyöjäsolut 
toimivat tehokkaammin luunrakenta-
jasoluihin nähden. Osteoporoosissa 
on kyse luuston tavanomaista run-
saammasta haurastumisesta.

Kovaa juttua luusta

Johanna Vuori

Luut toimivat yhdessä lihasten kanssa elimistön 
tukirankana ja liikuntakoneistona. Luuston tehtä-
vänä on myös suojata sisäelimiä, kuten sydäntä, 
keuhkoja ja aivoja. Lisäksi luusto toimii elimistön 
mineraalivarastona. Aikuisella on noin 206 luu-
ta. Suurin ihmisen luista on reisiluu ja pienin kor-
van sisällä oleva kuuloluu (jalustin).

Osteoporoosi on naisilla 
yleisempi

Osteoporoosissa luun mineraalimäärä 
on vähentynyt ja luun rakenne muut-
tunut siten, että luun lujuus heikkenee. 
Tällöin luu voi murtua vähäisestäkin 
vammasta.

Suomessa arvioidaan tapahtuvan 
vuosittain 30 000–40 000 luunmur-
tumaa, joissa osasyynä on luuston 
haurastuminen. Osteoporoottisen 
luunmurtuman saaneella on muu-
hun väestöön nähden 2–4-kertainen 
riski saada uusi murtuma. Murtumien 
ilmaantuvuus suurenee ikääntymisen 
myötä. 

Osteoporoosi on naisilla selvästi 
yleisempi kuin miehillä. Noin neljä 
kymmenestä yli 50-vuotiaasta naises-
ta saa nikamamurtuman tai reisiluun 
kaulan tai rannemurtuman loppuelä-
mänsä aikana. Merkittävä syy niihin 
on osteoporoosiin liittyvä luun haura-
us. Saman ikäisistä miehistä vain yksi 
tai kaksi kymmenestä saa murtuman.

Perinnölliset seikat vaikuttavat sii-
hen, että toisilla luun tiheys kasvaa 
nuorena suuremmaksi tai myöhem-
mällä iällä se hajoaa nopeammin kuin 
muilla. Tämän lisäksi tunnetaan suuri 
joukko riskitekijöitä, jotka lisäävät 
osteoporoosin vaaraa.

Henkilöillä, joilla on aikaisemmin 
ollut luunmurtumia, todetaan myö-
hemmällä iällä tavallista useammin 
osteoporoosia. Aikaisempi murtuma 
ei ole varsinainen riskitekijä, mutta se 
voi olla merkki luun lujuuden heiken-
tymisestä, varsinkin jos murtuma on 
syntynyt tavallista lievemmän vam-
man seurauksena. Huono lihaskunto 
ei suoraan vaikuta luun lujuuteen 
mutta aiheuttaa helposti kaatumisia 
ja sitä kautta altistaa murtumille.

Miltä se tuntuu?

Itse osteoporoosi ei varsinaisesti tun-
nu miltään, joten sen olemassaoloa 
ei ole mahdollista tietää ilman mit-
tauksia. Luun murtuessa taustalla on 
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Osteoporoosin riskitekijöitä
* vähäinen liikunta 
* tupakointi 
* liiallinen laihuus, etenkin syömishäiriö anorexia nervosa  
* kuukautisten loppuminen (vaihdevuodet) tavallista aikaisemmin 
* vähäinen kalsiumin saanti ravinnossa 
* D-vitamiinin vähäinen saanti 
* pitkäaikainen (yli puoli vuotta) suun kautta nautittu kortisonilääke 
* jotkin muut lääkkeet, etenkin epilepsialääkkeet 
* jotkin kalsiumaineenvaihduntaan vaikuttavat sairaudet, esimerkiksi 
   keliakia, lisäkilpirauhashormonin liikatuotanto ja maksasairaudet
* niin yli- kuin alipainokin ovat luustolle haitallisia
* liikkumattomuus

yleensä vuosikausia kestänyt luukato. 
Murtuma voi tulla selkänikamaan 

pienen tärähdyksen yhteydessä, jol-
loin nikama luhistuu kasaan. Oireena 
on kova kipu, joka paikallistuu sel-
kärangan johonkin osaan. 

Toinen yleinen murtuma on reisi-
luun kaulan murtuma, joka syntyy 
kaaduttaessa. Kolmanneksi taval-
lisin murtumatyyppi on ranneluun 
murtuma. Myös muihin luihin voi 
ilmaantua murtumia vähäisten vam-
mojen yhteydessä.

Osteoporoosi todetaan luuntihe-
yden mittauksella. Luun tiheyttä ei 
mitata varmuuden vuoksi pelkän iän 
perusteella. Yleensä tutkimuksia teh-
dään jos esim. murtumien vuoksi on 
syytä epäillä osteoporoosia.

Tavallisen röntgenkuvan herkkyys 
ei riitä osteoporoosin toteamiseen 
vaan siihen tarvitaan DEXA-laitteella 
tehty mittaus. Tavallisesti tiheys mi-
tataan lannenikamista ja reisiluun 
yläosasta. Osteoporoosista puhutaan 
silloin, kun luun tiheys noin 25 pro-
senttia pienempi kuin 20–40-vuoti-
ailla. Jos tiheys on selvästi alentunut, 
mutta vähemmän kuin 25 prosenttia, 
kyseessä on luun tiheyden vähene-
minen eli osteopenia. Luun kuntoa 
voidaan mitata myös kaikututkimuk-
sella kantaluusta, mutta se ei ole yhtä 
luotettava kuin DEXA-tutkimus.

Hoidolla estetään murtumia

Osteoporoosin hoidon tarkoitus on 
vähentää luunmurtumien määrää. 
Sairauden toteamisen jälkeen riittävä 
kalsiumin ja D-vitamiinin saanti ja 
liikunta ovat tärkeitä. Liikunnasta 
huolehtiminen ja tupakoinnin lo-

pettaminen kuuluvat osteoporoosin 
perushoitoon. 

Osteoporoosin lääkehoito aloi-
tetaan, jos todetaan osteoporoosiin 
liittyvä murtuma. Lääkitystä voidaan 
harkita myös muissa tilanteissa, jos 
osteoporoosin kehittyminen on nope-
aa, esimerkiksi suun kautta annostel-
tavan pitkäaikaisen kortisonihoidon 
aikana. Pelkkä luuntiheysmittaukses-
sa todettu osteoporoosi ei automaat-
tisesti ole lääkehoidon aihe. 

Luulääkitys on tarpeen aina, kun 
kortisonihoidon suunniteltu kesto 
on vähintään 3 kuukautta ja pred-
nisoloniannos vähintään 7,5 mg/vrk. 
Murtumariski on jo lyhyemmälläkin 
kortisonihoidolla suuri, jos potilaalla 
on runsaasti muita riskitekijöitä. 

Yleisimmin käytetään lääkkeitä, 
joita annostellaan suun kautta kerran 
viikossa tai kerran kuussa. On olemas-

sa myös suoneen tiputuksella annos-
teltava valmiste, jota annetaan vain 
kerran vuodessa. Lääkkeet estävät 
tehokkaasti luun hajoamista ja jopa 
lisäävät luun mineraalipitoisuutta. 

Osteoporoosin hoidolla voidaan vä-
hentää luunmurtumien vaaraa. Hoito 
on pitkäaikainen ja kestää vuosia. Sen 
tehoa seurataan veritutkimuksilla tai 
luuntiheysmittauksilla.

Osteoporoosin ehkäisy 
kannattaa
Osteoporoosin vaaraa voidaan vä-
hentää huolehtimalla riittävästä kal-
siumin ja D-vitamiinin saannista sekä 
liikunnasta. Näistä on hyötyä sekä 
nuorena että vanhempana.

Kalsiumin saannin pitäisi olla vä-
hintään 0,8 grammaa päivässä. Hen-
kilöillä, joilla on suurentunut riski, 

Vasemmalla normaalia luukudosta, oikealla 
osteoporoottinen luukudos.
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kalsiumin saanniksi suositellaan 
1–1,5 grammaa päivässä. 

D-vitamiini lisää kalsiumin imey-
tymistä suolesta. Sen tärkein lähde 
ravinnossa on kala. Nykyään on D-vi-
tamiinia lisätty myös maitotuotteisiin. 
D-vitamiinilisää tarvitaan etenkin 60. 
ikävuoden jälkeen ainakin talvisin. 

Liikunta lisää luun lujuutta. Edulli-
sin on liikunta, jossa syntyy tärähtely-
jä luustoon, esimerkiksi reipas kävely, 
lenkkeily ja pallopelit. Myöhemmällä 
iällä kaikki liikunta, joka ylläpitää 
lihasten kuntoa, ehkäisee kaatumisia 
ja sitä kautta murtumia. 

Osteoporoosin ehkäisyyn kuuluu 
myös sitä lisäävien riskitekijöiden 
välttäminen, kuten tupakoinnin lopet-
taminen ja liiallisen laihduttamisen 
välttäminen.

Syöpä ja osteoporoosi

Syöpähoidossa olevien henkilöiden 
riski saada osteoporoosi on suuren-
tunut monesta syystä. Kemoterapia, 
sädehoito ja lääkitys saattavat kaikki 
aiheuttaa osteoporoosia. Lisäksi syö-
päsairauden seurauksena tulee usein 
painon putoaminen, aliravitsemus, 
pitkittynyt vuodelepo ja hauraus. 
Ne kaikki voivat osaltaan vaikuttaa 
luuston terveyteen.

Eturauhassyövän hoitoon käyte-
tään testosteronin määrää vähentävää 

Miten pidän luustoni terveenä
- syön monenvärisiä vihanneksia ja hedelmiä
- huolehdin riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista
- huolehdin riittävästä proteiinin saannista
- vahvistan lihaksiani liikunnalla vähintään puoli tuntia päivässä
- ehkäisen kaatumisia mm. sopivilla jalkineilla ja valaistuksella

Luita kuormittava liikunta ja voi-
mistelu on hyväksi osteoporoosin 
ehkäisyssä.

lääkitystä. Hoidon aikana luun määrä 
vähenee tavallista voimakkaammin 
ensimmäisen vuoden aikana. Tämän 
vuoksi miehillä, joilla on ollut tällai-
nen lääkehoito tai kivesten poisto-
leikkaus, on kohonnut murtumariski.

Naissukuhormoni estrogeeni suojaa 
luustoa, ja mikäli rintasyöpää on hoi-
dettu estrogeenin tuotantoa estävillä 
lääkkeillä, saattaa luuston haurastu-
minen nopeutua huomattavasti. Myös 
munasarjojen toimintaan vaikuttava 

leikkaus vähentää huomattavasti 
estrogeenipitoisuuksia.

Mikäli on sairastanut syövän ja 
läpikäynyt syöpähoitoja, on luusto-
terveyden riskitekijät syytä kartoittaa. 
Syövän ja syöpähoitojen luustovai-
kutusten ilmaantuminen vaihtelee 
yksilöllisesti.

Lähteet:
Duodecim terveyskirjasto
Luustoliitto

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 
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On syksy niin ihmeellinen, 
minä kaikkea ymmärrä en. 
Miten vihreä maa 
värin uuden nyt saa, 
linnut lentävät merien taa? 
 
Mihin siilit ja etanat käy? 
Niitä syksyllä missään ei näy. 
Mihin pois katoaa, 
missä siilien maa, 
mullan allako ne asustaa? 
 
Kuka vaahterat kauniiksi saa, 
värit muuttaa ne, 
nyt punertaa? 
Kuka pensselillään lehdet käy värjäämään? 
Missä maalarin tuon kotimaa? 
 
Miten kypsyvät puolukat nuo, 
mistä karpalot päälleen saa suo? 
Mikä punertumaan 
saapi marjat ja maan? 
Syksyn ihmeitä kaikki on vaan. 
 
On syksy niin ihmeellinen, 
minä kaikkea ymmärrä en. 
Miten muutoksen saa 
koko kesäinen maa? 
Värit hehkuvat nyt loistossaan.
 
  Juhani Konola

Kauneus- ja
Jalkahoitola
Vesterbacka Merja
Erikoiskosmetologi

Sotkankatu 16
33230 Tampere
Puh. 041 524 0625

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
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Bussilastillinen yhdistyksemme jäse-
niä lähti kesäisenä toukokuun päivänä 
kiertämään Näsijärven ympäri. On-
neksi bussi oli ilmastoitu, sillä meille 
sattui aikamoinen hellepäivä.

Lähdimme kiertämään Näsijärveä 
sen länsipuolelta ja suuntasimme koh-
ti Kurua. Heti alussa reipas oppaam-
me Juhani Viita otti tilanteen haltuun 
hauskoilla tarinoillaan.

Kurussa kohteemme oli Kivityölii-
ke E. Väisänen. Paikan päällä liikkeen 
omistaja Pete Väisänen kertoi meil-
le yrityksen toiminnasta ja työstään 
kivien parissa. Ympäristössä näkyi 
jos jonkinlaisia kiviesineitä aina hau-
takivistä pieniin koriste-esineisiin. 
Saimme myös ihailla aitoa ja kaunista 
Pirkanmaan maakuntakiveä, eli pal-
lograniittia, jota ei kuulemma juuri 
enää löydykään.

Paikka oli monien mielestä yllät-
tävän mielenkiintoinen ja antoi ehkä 
uutta näkökulmaa siitä, mitä kaikkea 
kivestä voikaan tehdä.

Jatkoimme matkaa ja opas kertoili 
meille seutukunnan historiasta. Pian 
saavuimmekin Muroleen kanavalle. 
Täällä todella kauniissa maisemissa 
oli aikaa jaloitella ja ihastella ympä-
röivää maisemaa. Lounaalle pääsim-
me kanavan kesäkahvilaan.

Täältä jatkoimme matkaa Näsijär-
ven itäreunaa seuraillen kohti Teiskoa. 
Matkan varrella saimme nähdä mm. 
upean, vanhan kivisen Aunessillan.

Saavuimme seuraavaan kohtee-
seemme, eli Teiskon viinitilalle. Siellä 
meidät vastaanotettiin iloisesti ja jo-
kainen sai käteensä pienen lasillisen 
paikallista sangriaa. Keräännyimme 
isoon lounastilaan, jossa oppaamme 
nappasikin kitaran käteensä ja alkoi 
laulattaa väkeämme. Lauloimme 
hieman isänmaallisia lauluja, mutta 

Melkein kuin ulkomailla Teiskossa
Hieno retkipäivä

Teksti ja kuvat Johanna Vuori

Pete Väisänen kertoi kivistä ja tutustutti kuulijat pallograniittiin.

Kohti kesäkahvilaa ja lounasta Muroleen kanavan maisemissa.
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myös kevyttä vanhaa iskelmää. Opas 
Juhani Viita esitti meille myös yksin-
laulua. Oikein komea ääni hänellä 
olikin.

Laulutuokion jälkeen saimme is-
tahtaa pihamaalle. Väki olisi varmaan 
viihtynyt vaikka kuinka kauan näissä 
kesäisissä maisemissa ja tunnelmis-
sa. Osa porukasta teki ostoksia tilan 
myymälässä. Oli paikallisia tilan omia 
viinejä, kuohuviinejä, makeisia ja 
muuta pientä tavaraa.

Kotiin oli kuitenkin lähdettävä, ja 
niin pakkauduimme jälleen bussiim-
me. Kaunis ja viihdyttävä puolikas 
päivä oli takana. Kaikki tuntuivat 
olevan tyytyväisiä ja iloisia koke-
mastaan. Paljon tuli ainakin nähtyä.

Juhani Viita lauloi ja laulatti retkeläisiä Teiskon viinitilalla.

Mikäs sen mukavampaa kuin istahtaa hetkeksi puun leh-
västön varjoon keinuttelemaan. Täällä olisi istuskellut 

vaikka kuinka pitkään.

Tehostetun 
palveluasumisen koti

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

www.nurmikoti.fi
Myös palvelusetelillä

TILITABERNA
040 558 1099  /  www.tilitaberna.com
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Upea kesäpäivä Kangasalla

Kirkkopäivä alkoi perinteisesti klo 11 
jumalanpalveluksella. Onneksi pahin 
kuumuus oli hellittänyt ja kirkko oli 
ihan siedettävän lämmin.

Jumalanpalveluksessa liturgina oli 
Henri Lehtola ja saarnan piti Seppo 
Jarva.

Ruokailut oli järjestetty kahteen 
paikkaan ja siirtyminen tapahtui toi-
silla jalkaisin ja toiset saivat bussikyy-
din. Kaikki sujui hyvin väkijoukon 
suuresta määrästä huolimatta.

Syömisen jälkeen palattiin kirk-
koon, jossa oli kirkkopäivän juhla. 

Kyllä olikin hieno juhla! Muka-
na olivat Kangasalan Mieslaulajat, 

Kangasalan kaunis kirkko täyttyi kirkkopäivän viettäjistä.

Seppelpartio valmiina 
lähtöön.

Ilmavoimien Soittokunta Tikkakos-
kelta sekä muita esiintyjiä ja puhujia. 
Ohjelma oli vaihteleva ja mielenkiin-
toinen. Kenenkään aika ei varmasti 
tullut pitkäksi.

Erityisesti - ainakin allekirjoit-
tanutta - sykähdytti Ilmavoimien 
Soittokunnan säestyksellä laulanut 
musiikkimajuri Juha Ketola.

Koko päivä oli erityisen onnistunut 
niin ohjelman kuin järjestelyidenkin 
osalta. Ohjelmaa oli myös hieman 
lyhennetty edellisvuosista, mikä oli 
hyvä ratkaisu.

Uskon, että kaikille mukana olleille 
jäi hyvä ja lämmin mieli.

Johanna Vuori

Pirkanmaan seutukunnallista kirkkopäivää vie-
tettiin tiistaina 7.8. Kangasalla. Väkeä kertyi 
lähes kirkon täydeltä.
Päivä oli niin kesäisen kaunis kuin vain olla voi.
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Tampereen asbesti-
ja kuitulaboratorio

Kuokkamaantie 2
33800 Tampere

Puh 050 320 4458
www.asbestilaboratorio.fi

tampereen@asbestilaboratorio.fi

•  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

Kangasalan Mieslaulajat esiintyi Jussi Tammisen johdolla. Kuoro lau-
loi mm. Hämeen laulun ja lauloi tietysti myös yhteislaulujen mukana. Lääninrovasti, kirkkoherra Seppo 

Jarva piti sopivan mittaisen ja hy-
vän saarnan.

Kotiin lähtiessä yleinen mielipide 
tuntui olevan, että päivä oli ollut 
antoisa ja mieleenpainuva.
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Nyt hiukset kuntoon kesän jäljiltä!
Yhdistys tarjoaa maksuttoman hiustenleikkuun veteraaneille, puolisoille 
ja leskille toimistossa jäsenten 
tapaamispäivän yhteydessä 
ti 25.9. klo 10 alkaen. 

(Toimistossa ei ole pesumahdollisuutta, joten toivomme, 
että hiukset on pesty kotona.)

Varaa oma aikasi suoraan toiminnanjohtajalta 
(050 413 3166). 
Samalla tapaat yhdistyksen muita jäseniä ja saat 
pullakahvit päälle!
Hiukset leikkaa pitkän kokemuksen omaava 
parturi-kampaaja Leena Schavikin.

Syysretki 
Lautsian lomakeskukseen 

Hauholle 
la 1.9.2018

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

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

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

ILMOITTAUTUMISET JA MAKSUT TOIMISTOON VIIMEISTÄÄN  ke 22.8.2018 (voit kysyä vapaita paikkoja 
myöhemminkin.)
EI PUHELINILMOITTAUTUMISIA, VAIN YHDISTYKSEN JÄSENILLE
(Saatu ruokalippu on esitettävä lounaan yhteydessä.)

Retken järjestää Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n liikuntajaosto.

Tule mukaan nauttimaan kauniista maisemista, 
hyvästä ruuasta ja hauskasta yhdessäolosta!
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Syyskauden 2018 kokoontumisia
Elokuu
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 28.8. klo 10-12. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Syyskuu
Syysretki Lautsiaan la 1.9. Hinta 25 €, ilmoittautumiset ja maksut toimistoon 22.8. mennessä.
Naisten tapaamispäivä ti 11.9. klo 13.00. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 25.9. klo 10-12. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.
Parturipäivä myös tapaamispäivän yhteydessä 25.9. toimistolla. Maksuton hiusten leikkuu veteraaneille, puoli-
soille ja leskille. Aika varattava etukäteen! Vain rajallinen määrä leikattavia mahtuu päivään. 

Lokakuu
Naisten tapaamispäivä ti 9.10. klo 13.00. Vieraana Aila Tamminen, jonka aiheena on ”Tarinoita Varalasta”.Kaikki 
yhdistyksen naiset tervetuloa!
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 30.10. klo 10-12. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Marraskuu
Naisten tapaamispäivä ti 13.11. klo 13.00. Vieraana Anna-Liisa Tapio ja ”Tampereen kuulumiset”. Kaikki 
yhdistyksen naiset tervetuloa!
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 27.11. klo 10-12. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.
Joululounas veteraaneille, puolisoille ja leskille Satakunnan lennostossa.

Joulukuu
Itsenäisyyspäivän tilaisuudet 6.12.
Naisten tapaamispäivä ti 11.12. klo 13.00 pikkujoulujen merkeissä. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Puurojuhla veteraaneille, puolisoille ja leskille hotelli Ilveksessä. Päivä ilmoitetaan myöhemmin.

Seuraava jäsenlehti ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa.

HUOM! Jäsenetujen (jalkahoito, hieronta, siivous) saamiseksi vuoden 2018 kuitit toimitettava toimistolle 14.12. 
mennessä!
Seuraa yhdistyksen tapahtumia ja tilaisuuksia Aamulehden Järjestöt toimivat palstalta sunnuntaisin
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“ketterää siivouspalvelua”

siivouspalvelu
0400 623 369

toimisto@taidox.fi

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

YHDISTYKSEMME HARRASTUSRYHMÄT

TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 2018

Maanantaisin
klo 09.20-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Pyynikin uimahallissa

Tiistaisin
klo 15.00-17.00 Pelimanniyhtyeen harjoitukset Tammenlehväkodissa
klo 10.00-12.00 Kuukauden viimeinen tiistai yhdistyksen jäsenten tapaamispäivä
klo 12.00-13.00 Kuukauden viimeinen tiistai lukupiiri jäsenten tapaamispäivän yhteydessä
klo 13.15-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Kalevan uintikeskuksessa

Keskiviikkoisin
klo 12.15-13.00 Miesten kuntovoimistelu, Liikuntakeskus Go-Go, Hämeenpuisto 47
klo 15.00-16.30 Tampereen veteraanien boccia, Tammelakeskus, Itsenäisyydenkatu 21

Torstaisin
klo 10.15-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Tesoman uimahallissa

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

VESIVOIMISTELU: Vesivoimisteluun osallistuminen edellyttää, 
että osallistujat ilmoittautuvat toimistoon.

* LiPa = Tampereen Liikuntapalvelut 

Vesivoimistelut aloittavat viikolla 35 (27.8.), kuntovoimistelu ja boccia aloittavat viikolla 36 (3.9.).

Maili Stolt
yrittäjä
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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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