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Tampereen Sotaveteraani -lehti 
on Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistys ry:n jäsenlehti.
Yhdistys on perustettu 1961. 
Yhdistyksen tarkoituksena on 
toimia tamperelaisten sotave-
teraanien ja heidän lähiomais-
tensa taloudellisen aseman ja 
terveydentilan parantamiseksi 
sekä ylläpitää heidän keskuu-
dessaan yhteenkuuluvuutta ja 
valvoa heidän taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia etujaan. 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli leh-
den mennessä painoon yhteensä 
732, joista sotaveteraaneja oli 
305, veteraanien puolisoita 37 
ja veteraanien leskiä 181.
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   10 ohjetta hyviin elämäntapoihin 16
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Merkkipäiviä 18
Ikäihmisten juridiikkaa 20
Janne Nuutinen
Verkon vaarat 21
Johanna Vuori
Syyskauden kokoontumisia 23
Harrastusryhmät 24

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

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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Nro 4/2018  37. vuosikerta

Etukansi: Vanha Narvan perinnepiha 
aittoineen talviasussa.

Takakansi: Saksalaisella joulutorilla 
on tunnelmaa. 
(Kuvat Johanna Vuori)

Päätoimittaja
Johanna Vuori
050 413 3166

Lehden ilmoitusmyynti
Tuomo Koiranen
050 442 2545

Ilmoitusvalmistus ja taitto
Johanna Vuori

Kustantaja
Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistys ry
Aleksanterinkatu 20 A
33100 TAMPERE
Puh. (03) 223 1428, 

Painopaikka: 
Kirjapaino Öhrling Oy

ISSN 0780-0207

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodes-
sa; maalis-, kesä-, syys- ja joulu-
kuun alussa.

Tilinro: FI36 5731 2040 0136 34
Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja 
testamentteja.

Johanna Vuori
Toiminnanjohtaja

Tämä kulunut vuosi on ollut yhdistyksessämme selvää toiminnan hiipu-
misen aikaa. Jäsenistön väheneminen ja vanheneminen näkyy monella 
tapaa. Toimistossamme asioi selvästi vähemmän ihmisiä kuin edellisenä 
vuonna ja myös tapahtumiimme osallistuu vähemmän ihmisiä.
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toimistossa kävi vain puolet edellisen 

vuoden kävijämäärästä. Siitä huolimatta olemme edelleen järjestäneet 
kuukausittain jäsenten tapaamispäivän sekä naisten tapaamispäivän. Näi-
hin on riittänyt osanottajia lähes edellisen vuoden tapaan. Se on hienoa, 
sillä näin saamme pidettyä yllä tapaamispäiviä. Ja sekin on hienoa nähdä, 
miten sisukkaasti monet tulevat mukaan yhteisiin rientoihin vaivoistaan 
huolimatta.
Kesän kirkkopäiväänkin Kangasalla jaksoi osallistua vain puolet siitä 

yhdistyksemme väkimäärästä, mitä kaksi vuotta aikaisemmin Vesilahdella 
järjestetyssä kirkkopäivässä oli.
Eikä tämä käyntien väheneminen mikään ihme olekaan. Tunnuksen 

omaavien veteraanijäsentemme keski-ikä on nyt 94 vuotta. Veteraanien 
leskien keski-ikä jäsenistössämme on sekin jo 90 vuotta ja puolisoiden 
ikä on keskimäärin 88 vuotta. Sata vuotta täyttäneitä jäseniä meillä yh-
deksän kappaletta.
Veteraaneista ei kukaan ole alle 80-vuotias, mutta puolisoissa ja leskissä 

on yhteensä yhdeksän alle 80-vuotiasta henkilöä. Varsinaisissa jäsenis-
sä – eli veteraaneissa – on kuitenkin 15 henkilöä, jotka ovat vielä alle 
90-vuotiaita. Vanhimman ja nuorimman veteraanin ikäero onkin peräti 
16 vuotta, eli lähes yhden sukupolven verran.
Vaikka rivit harvenevat, niin todennäköisesti meillä on veteraaneja, hei-

dän puolisoitaan ja leskiään jäseninä kuitenkin vielä ainakin kymmenen 
vuotta! Toiminta tulee näiden vuosien aikana varmasti muuttumaan, mutta 
loppua se ei saa. Veljistä ja sisarista pidetään huolta viimeiseen saakka.

Toivotan kaikille rauhallista joulun aikaa ja kaikkea hyvää seuraa-
valle vuodelle. Osallistukaa yhteisiin tapahtumiimme ja tilaisuuksiimme 
jos voimat suinkin sallivat. Teitä veteraaneja, puolisoita ja leskiä varten 
niitä järjestetään.

Väki vähenee, mutta 
periksi ei anneta
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Minä tääll’ olen vieras, vieras vaan, 
olen ollut alusta saakka, 
ovat outoja minulle laaksot maan 
ja outo on elämän taakka. 
Minä kuljen ja katson kummastuin 
joka puuta ja joka kukkaa, 
minä kuljen kumpuja itkusuin 
ja itken ihmisrukkaa.

Me soudamme haahta haurasta, 
min ympäri aallot pauhaa; 
me kuljemme suurta korpea 
ja emme löydä rauhaa. 
Tiet riidellen ristivät toisiaan 
ja ystävä toista pettää. 
Mikä riemu se koskaan päällä maan 
on päättynyt kyynelettä?

Mikä laps se on matkalle lähtenyt, 
joka joutunut tääll’ ei harhaan? 
Mikä hyvä se täällä on hyötynyt, 
joka kuollut ei liian varhaan? 
Kun ystävän parhaan sa kohtasit 
jo aika on hyvästi heittää. 
Ketä hellimmin tänään sa rakastit, 
sen huomenna hauta peittää.

Oi, joutuos kirkkahin joulu-yö, 
oi, syntyös sydämihin, 
oi, syntyös syömehen jokaiseen, 
joka tutkivi: mistä? mihin? 
Oi, syntyös rauha mun rintaani 
kuin syntyi seimehen lapsi, 
sinä rauhani nuori ja naurusuu, 
sinä kukkani kultahapsi.

Ja kilvan kulkisi kumartamaan 
sua turhan tietoni aatteet, 
kuka kullat tois, mikä mirhamit, 
mikä päärlyt ja purppuravaatteet. 
Mun henkeni tietäjät harmaapäät 
erämaita ne etsien käypi, 
mut taivas on tumma ja tähdetön 
ja yö yhä hämärtäypi.

Minä lapsena vanhaksi vanhenin. 
En nuor’ ole koskaan ollut. 
Toki kerran ma keväästä haaveilin, 
mut haavehet nuo oli hullut. 
Olen väsynyt lauluni valheeseen. 
Herra, tee minut lapseksi jälleen! 
Minä tahdon soittoni särkyneen 
viedä suurelle virittäjälleen.

Rauhattoman rukous
Eino Leino

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 tuloselvitys, joko 
Kelan todistus ylimääräisestä rintamalisästä tai 
verotodistus. 
Hakulomakkeita on saatavissa Tampereen yhdis-
tyksen toimistosta ja hakemus voidaan täyttää toi-
mistossa. Kysy tarkemmin yhdistyksen toiminnan-
johtaja Johanna Vuorelta tai Sotaveteraaniliitosta.

Tuo kuitit ajoissa!
Saadaksesi tämän vuoden jäsenedut (jalkahoidosta, 
hieronnasta, siivouksesta) on kuitit tuotava toimis-
toon viimeistään pe 14.12. jotta maksut ehditään 
maksaa tämän vuoden puolella. 

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

Harkinnanvaraisia avustuksia lääke- ja lääkä-
rikuluihin tai hautausavustusta voi sen sijaan ha-
kea milloin vain. Niissä otetaan huomioon kuitit  
takautuvasti noin vuoden ajalta. (Ei tarvitse olla 
kalenterivuosi.)

Jäsenedut maksetaan yhdistyksen jäsenelle suo-
raan maksettuja kuitteja vastaan. Vain muutamien 
suurimpien toimijoiden kanssa on tehty laskutus-
sopimus (esim. Tammenlehvän JSP) ja ne voivat 
laskuttaa suoraan.
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Uutiset maailmalta kertovat pommituksista ja Pirkkalan kirkko on täynnä Mieskuoro Laulajien 
konserttiin osallistuvia. Monet ovat kertoneet konsertilla rakentavansa omaa joulumieltään. 
Pappi valmistautuu pitämään perinteisen joulukonsertin puheensa. Joulun evankeliumi kertoo, 
että ”maassa rauha”. Ristiriitaiset ajatukset ovat puhujan mielessä. Sota on Balkanilla ja meidän 
pitäisi etsiä joulun sanoman ymmärrystä.
Näin muistelen pappisvuosien erityisesti mieleen jäänyttä puheen valmistamista.
Puheen sisältöä en muista, ja kirjoitettu puhe on hävinnyt. Uskon, että puhuin joulun merki-
tyksestä ja Vapahtajan syntymän antamasta rauhasta.

Sotaveteraanien kanssa olen saanut muistella, miltä tuntui joulu rintamalla. Joulun tunnel-
maa pyrittiin luomaan. Joskus kävi niin, että pappi vieraili. Evankeliumi luettiin ja laulettiin 
jouluvirsi.  Kaipaus rauhasta on monen mielessä. Rukous varjeluksesta keskeisenä pyyntönä. 
Miellettiin, että yhteinen uskonkäsitys antoi turvaa. Ehkä sotavuosien kokemukset varjeluksesta 
ovat kantaneet tähän päivään saakka.

Jouluevankeliumi luo melkein idyllisen tunnelman. Poika syntyi. Paimenet kedolla työssään. 
Enkelit kertoivat vastasyntyneestä. Paimenet rientävät lapsen luo. Raamattu kertoo tietäjistä. 
Äiti kätki sydämeensä sanat, joita lapsesta puhuttiin. Kuitenkin Raamattu kertoo perheen jou-
tuneen pakolaisiksi hirmuvallan tähden. Ajatukset koskettavat näin myös tätä päivää. Miten 
autamme lähimmäisiä lähellä ja kaukana.

JOULUN SANOMASTA

Juhani Husa
Pirkkalan sotaveteraanien 
puheenjohtaja

Sain ennen joulua käydä usein liikelaitoksissa puhumas-
sa joulusta. Yksi mielenkiintoisista tilanteista on jäänyt 
mieleeni. Puheeni ja joulukahvien jälkeen sain keskustella 
toimitusjohtajan kanssa. Henkilöstöpäällikkö liittyi jouk-
koomme. Hän kertoi tehneensä kyselyn henkilökunnalle 
papin puheesta. Palauteeseen sain olla tyytyväinen, mutta 
kritiikkinä sain sen, että olisin saanut puhua enemmän 
joulun merkityksestä.

Ydin on, että meille on syntynyt Vapahtaja, Jumalan poi-
ka, joka tuli ihmiseksi tuntien meidän olemisemme. Hän 
vapauttaa meidät rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiä.  
Vapahtajan syntymä on Jumalan rakkautta meitä kohtaan. 
Olen osallinen siihen.
Tätä sanomaa saamme tutkiskella ja luottaa siihen, että 
hyvin tässä käy. Perille päästään. Rakkaus kantaa.
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Narvan marssi
Veteraanin saatto

Kirvonneet on tuskan tuimat nuolet
taakse jääneet elon murheet, huolet.
Veteraani tuonen tiellä
rauhan saanut vaivoistaan!

Siunauksin aseveljet, kansa
lepoon saattaa veteraaniansa.
Haipuu mainen aikain usvaan,
urhon työ ei milloinkaan! 

Vapaana on maa ja sen urhea kansa,
valoisa on taival lapsillansa:
ponnistuksin, uhrauksin
turvattu on huomen maan.

Seppelpartioitten lähtiessä soitetaan yleensä Chris-
tian Haeffnerin säveltämä Narvan marssi, ja sävel on 
varmasti kaikille tuttu. Harvemmin tätä marssia kui-
tenkaan lauletaan, mutta siihen on olemassa Heikki 
Mälkin tekemä sanoitus.

Kuluvan vuoden lokakuun loppupuolella yhdistys sai su-
ruviestin, että hyvin toimelias jäsenemme Eeva Peltonen 
oli menehtynyt lyhyen, mutta ankaran taudin seurauksena.
Eeva oli todellakin monen toimen ihminen. Viimeiset 20 
vuotta hän vaikutti liikuntajaostossa, mutta myös naisja-
osto sai hänestä oivan voimanlisäyksen riveihinsä. Eeva 
oli toimissaan myös taitava ja osaava. Kädentaidoista 
mainittakoon kutominen, leipominen ja eri kenttäpelit, 
kuten boccia, lätkän ja ketjun heitto. Eeva harrasti naisille 
ehkä harvinaisempaa onkikalastusta myös talvella. Hän 
oli organisoija, ja järjesti retkiä ja matkoja sekä niihin 
sopivia ohjelmia. Esimerkiksi yhdistyksen syysretki 
Lautsian Lomakeskukseen Hauholle sekä Hervannan 
veteraanien ylläpitämät nuotioretket.

Eeva harrasti monenlaista kulttuuria, joista kuorolaulu 
oli ehkä rakkain. Hän kuului Hervannan laulaviin vete-
raaneihin, yhdistyksen sekakuoroon ja viimeksi hervan-
talaiseen Tuulantei-kuoroon. Eeva oli ahkera konsertti-, 
teatteri- ja muiden ohjelmallisten tilaisuuksien lippujen ja 

Eeva Peltonen
26.11.1926 – 11.10.2018

myös arpojen myyjä. Hän toimi eri yhdistyksissä, joista 
useimmat olivat ns. yleishyödyllisiä. Siten hän oli muka-
na keräämässä varoja avustuskohteisiin kuten Punainen 
Sulka ja Rosa-nauha -keräykset. Hän teki myös aloitteen 
SPR:n joulupata- keräyksestä Hervantaan, mikä toteutui 
ensimmäisen kerran viime vuonna.

Onneksi Luoja armahti tätä toimeliaisuuden perikuvaa, 
ettei hän joutunut pitkään ”riutumaan” ankaran taudin 
kourissa, vaan pääsi pois. Niinpä me voimme kiitollisina 
muistella tätä tarmonpesää Eeva Peltosta hänen aikaan-
saamisistaan, Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys 
ry mukaan lukien.

Eeva siunattiin perjantaina 2.11. Hervannan kirkos-
sa läheisten ja yhdistyksemme edustajien saattamana. 
Muistotilaisuus oli Hervannan Venlan tuvalla ohjelman 
ollessa pääosin Eevan itsensä suunnittelema.

Esko Loponen
Liikuntajaosto
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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 sepeeleenlaskuseremoniaa.

Aaltonen Jukka Alarik 30.11.1924 03.11.2018
Alho Veikko Viljo Ensio 16.06.1923 13.08.2018
Baibulat Esad 14.05.1925 06.10.2018
Heinänen Pentti Vilhelm 04.05.1922 05.10.2018
Herranen Veli-Matti Sakari 23.11.1925 13.10.2018
Hytti Veikko Albin 06.09.1923 17.10.2018
Junno Eila Annikki 30.11.1930 12.09.2018
Koivuniemi Elvi Maria 09.12.1926 29.10.2018
Korvenoja Vilho Johannes 04.12.1922 27.09.2018
Kosonen Juho Aulis 25.10.1924 14.09.2018
Kulmala Sulo Armas 02.01.1927 02.10.2018
Laalahti Visa Veikko 22.03.1923 29.07.2018
Lehtinen Aino Katariina 04.06.1927 23.08.2018
Leppänen Meeri Raakel 22.10.1922 30.09.2018
Luoto Taisto Isak 22.08.1923 05.10.2018
Nikula Vilho Matias 27.10.1925 19.08.2018
Ohlson Anja Maj-Lis 03.02.1924 26.09.2018
Peltonen Eeva Dagmar 26.11.1926 11.10.2018 
Pelttari Jaakko Toivo Johannes 19.05.1925 16.08.2018
Salonen Veikko Kalevi 01.04.1925 07.08.2018
Selin Lempi 27.11.1923 14.08.2018
Stenman Arvo Ilmari 18.02.1924 12.10.2018
Tapio Tyyne Annikki 12.11.1923 10.08.2018
Taponen Lauri Jalmari 16.02.1926 18.09.2018
Toivonen Signe Maria 25.01.1919 29.08.2018
Tuisku Jouni Antero 04.06.1921 31.08.2018
Viitala Ritva Hanna Helena 03.08.1945 21.07.2018
Väyrynen Helmi Edita 07.05.1917 16.07.2018
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Tähän yhteiseen päivään oli kutsuttu 
alueen yhdistyksiä sekä yhteistyö-
kumppaneitamme, kuten sotainvali-
dien, lottaperinteen, sotilaspoikajär-
jestön yms. edustajia. Puhujiksi oli 
saatu everstiluutnantti Mano-Mikael 
Nokelainen Hämeenlinnasta sekä 
eversti evp Pertti Suominen Helsin-
gistä. Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja Pasi Alho toi piirin 
terveiset. Tilaisuuden juontajana toimi 
Juhani Husa Pirkkalasta ja kahvitar-
joilusta vastasi Pirkkalan Martat.

Keskustelua esitelmien jälkeen 
johti Rintamaveteraaniliiton toimin-
nanjohtaja, alueemme perinnehenkilö 
Heikki Karhu Kangasalta.

Perinnepäivässä tulevaisuuden 
näkymiä ja uhkia
Kauniina syyskuun lauantaina oli Pirkkalaan järjestetty Pir-
kanmaan Sotaveteraanipiirin Keski-Pirkanmaan yhteistoimin-
ta-alueen Perinnepäivä. Eli lyhyesti veteraanien perinnepäivä.

Sähköisten verkkojen riskit

Mano-Mikael Nokelaisen aiheena 
oli kyberturvallisuus. Wikipedia 
luonnehtii sitä näin: Kyberturval-
lisuus on turvallisuuden osa-alue, 
jolla pyritään sähköisen ja verkotetun 
yhteiskunnan turvallisuuteen. Ky-
berturvallisuusajattelussa yhdistyy 
tietoturvallisuuden, jatkuvuuden hal-
linnan ja yhteiskunnan kriisivarau-
tumisen ajattelu. Kyberturvallisuus 
liittyy oleellisesti yhteiskunnan di-
gitalisaatioon.

Tästä esimerkkinä Nokelainen mai-
nitsi Kanta-palvelun, johon meitä 

Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Pasi Alho toivotti ylei-
sön tervetulleeksi seuraamaan perinnepäivän ohjelmaa.

Teksti ja kuvat Johanna Vuori

kaikkia koskevat terveystiedot tal-
lennetaan. 

- Se helpottaa lääkärin ja oman 
itsenikin toimintaa, kun kaikki tiedot 
ovat samassa paikassa helposti saa-
tavissa. Mutta siinäkin on riski. Jos 
tiedot ei olekaan riittävästi suojattu, 
ne voivat joutua vääriin käsiin. 

Ikävänä esimerkkinä Nokelainen 
kertoi saman viikon maanantaina 
tapahtuneesta verkkohyökkäykses-
tä, jossa poliisin, Kelan ja verotta-
jan tietoverkot kaatuivat. Kukaan 
ei pystynyt pariin tuntiin asioimaan 
sähköisesti näissä laitoksissa. Eikä 
näissä laitoksissa päästy sisään niiden 
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omiin järjestelmiin. 
- Tällainen hyökkäys voidaan 

vaikka tilata netistä ostopalveluna. 
Se maksaa esimerkiksi sata dollaria 
ja itse et jää ikinä kiinni siitä, toteaa 
Nokelainen.

- Sen vuoksi järjestelmien suoja-
us ja turvaaminen on ehdottoman 
tärkeää. Tässä ei Suomessa olla py-
sytty ihan ajan tasalla eivätkä mei-
dän päättäjät ole ymmärtäneet asian 
vakavuutta.

Tietoverkoissa vaaraa aiheutta-
vat tekijät voidaan jakaa neljään 
luokkaan. Ensin on ne harmittomat 
kokeilijat, toiseksi kiusantekijät. Kol-
mantena ja suurimpana luokkana 
ovat rikolliset, jotka hakevat yleensä 
taloudellista hyötyä. 

Lainsäädäntö on jälkijunassa

- Neljäntenä – ja puolustusvoimien 
näkökulmasta suurimpana uhkana 
– tulevat valtiolliset toimijat. Ne ha-
kevat tietoa ja tekijät ovat yleensä 
niitä kaikkein kyvykkäimpiä ja niis-

Evl Mano-Mikael Nokelaisen esityksen jälkeen yleisö esitti run-
saasti kysymyksiä kyberturvallisuuteen ja muihinkin asioihin 
liittyen.

- Suomessa ei ole olemassa tiedus-
telulainsäädäntöä, joten kukaan ei voi 
etukäteen siihen puuttua. Se on vali-
tettava tosiasia ja Puolustusvoimien 
näkökulmasta suuri riski. Viisi vuotta 
sitten jo todettiin, että sellainen laki 
tarvitaan. Mutta se vaatii perustuslain 
muutoksen. 

Tekninen kehityskin nopeutuu koko 
ajan hurjaa kyytiä.

- Kymmenen vuotta sitten ei osat-
tu edes ennakoida sitä, missä nyt 
mennään digitalisaatiossa. Maailma 
muuttuu ja kaikki tieto uudistuu noin 
puolessatoista vuodessa, sanoo No-
kelainen.

- Digitalisaatio on mahdollisuus, 
mitä me kaikki hyödynnetään koko 
ajan. Pitää vain ymmärtää, että ympä-
ristö on suojattava. Itse luotan siihen, 
että esimerkiksi pankki, jota käytän 
kännykässäni, on hoitanut suojauksen 
kuntoon. Jos joku vie tietoni sieltä, 
se on pankin ongelma.

tä harvoin jää mitään jälkeä. Tähän 
havahduttiin kunnolla pari vuotta 
sitten Yhdysvaltain presidentinvaa-
lien yhteydessä. Sama porukka, joka 
tässä oli takana, on noteerattu puolus-
tusvoimissa vuodessa 2015 lähtien.

Suomessa tehtiin ensimmäinen 
kansallinen kyberturvallisuusstra-
tegia vuonna 2013. Siinä linjattiin 
mikä taho tekee mitäkin ja poliisiin 
perustettiin kyberrikostorjuntakeskus.

- Puolustusvoimien mandaatti on 
lähinnä valvoa omat verkkomme ja 
järjestelmämme, linjaa Nokelainen.

Vuonna 2014 tehtiin toimenpide-
ohjelma käytännön toimista ja viime 
vuonna tehtiin arviointi siitä, missä 
vaiheessa mennään asian tiimoilta. 
Mutta valitettavasti harva toimija oli 
järjestänyt tähän rahaa tai toimijoita. 
Se on niin, että ensin pitää sattua 
jotain ja vasta sitten korjataan asiat.

Nykyään rikolliset ja valtiolliset 
toimijat eivät enää seuraa ihmisiä 
kadun kulmilla vaan menevät verk-
koon. Ne seuraavat meidän välineitä 
ja laitteita ja varastavat tietoja. 
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Pertti Suominen puhui veteraanien 
perinnepäivässä tulevaisuuteen ajoit-
tuvan perinnetoiminnan tilanteesta 
ja totesi:

- Perinnetyö lähtee aina paikalli-
suudesta. Joka kunnasta on lähdetty 
sotaan ja joka kuntaan on sodasta 
palattu.

Suominen totesi, että perinnetyön 
näkökulma on laaja. Siihen kuuluvat 
niin rintama- kuin kotirintama-asiat, 
sotavuodet ja jälleenrakentaminen, 
sekä arvoperinne. Järjestötyö on osa 
perinnettä, ei sen painopiste. Hän 
lisäsi, että Pirkanmaallakin on ollut 
sotavankeja, ja on sotavankien hau-
toja. Myös nämä on muistettava.

Perinnetyössä tulee luoda valta-
kunnallisesti yhtenäinen, koko maan 
kattava toimintamalli. Tulevalla 
yhdistyksellä on maantieteellinen 
vastuualue, ja se on alueellisen pe-
rinnetyön koordinoija ja yhteistyön 
kokoaja. Yhdistykseen voivat liittyä 
niin henkilöjäsenet kuin yhteisöjä-
senetkin, ja veteraanijärjestöjen jä-
senet ovat kunniajäseniä.

Rintamaveteraaniliiton kanssa ol-
laan yhteistyössä. 

- Liitot tiivistävät yhteistyötään 
Sotaveteraaniliiton aloittaman alu-
eellisen perinneorganisaation  muo-
dostamisessa sotasukupolven arvojen 
ja Tammenlehvän Perinneliiton ta-

Perinnetyön tilanne

voitteiden pohjalta. Tarkoituksena on 
luoda koko maan kattava alueellinen 
Sotien 1939-1945 perinneyhdistys-
verkosto, sanoi Suominen.

Tällä hetkellä tavoitteena on luo-
da 44 alueellista yhdistystä, joista 
Pirkanmaalle seitsemän. Tampere 
kuuluu Keski-Pirkanmaan alueeseen 
Teiskon, Pirkkalan ja Nokian yhdis-
tysten kanssa.

Perinnetyö tähtää tulevaisuuteen 
ja Pertti Suominen sanoikin, että pe-
rinteistä on puhuttava kielellä, jonka 
nuoret ymmärtävät – ja tiedotettava 
nykyajan keinoilla ja välineillä.

- Me voimme kertoa faktat, mutta 
jokainen sukupolvi päättää, miten 
niihin suhtautuu, totesi Pertti Suo-
minen. Hän on Sotaveteraaniliiton 
1. varapuheenjohtaja ja liiton 
perinnetyön toimikunnan puheen-
johtaja.

Alueellisen yhdistyksen toimintamalli

Oriveden svyJuupajoen svy

Oma tukityö
Oma perinnetyö

Oma tukityö
Oma perinnetyö

Längelmäen svy

Oma tukityö
Oma perinnetyö

”Sotien 1939-1945 Koillis-Pirkanmaan perinneyhdistys”

Paikallinen perinnetyöPaikallinen perinnetyö Paikallinen perinnetyö

Tukityö: Juupajoki, Orivesi, Längelmäki
Alueellinen perinnetyö: Juupajoki, Orivesi, Längelmäki

Muut nykyiset svy:t ja rvo:t voivat jatkaa perinneyhdistyksen jäseninä paikallisessa perinnetyössä
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Tositapahtumat taustalla

Kotimainen Mika Kiiskisen ohjaama 
elokuva on tehty itsenäisen Suomen 
ja sen puolesta taistelleiden kunniak-
si. Se kertoo sekä kotirintaman, että 
sotatantereen tapahtumista, kaipauk-
sesta, huolesta, surusta ja ilosta, sekä 
sodassa olevien miesten yhteishen-
gestä, taistelutahdosta ja menetyk-
sistä. Fiktiivinen tarina yllättävine 
juonenkäänteineen perustuu pitkälti 
tositapahtumiin. Inspiraation lähteenä 
on ollut Paimion Sotaveteraanien 
tuki ry:n kesällä 2017 julkaisema 
kirja ’Siellä jossain – Täällä kotona’, 
sekä elokuvan tekijöiden omien iso-
vanhempien sota-ajan kirjeenvaihto 
ja tarinat.
Pari tuntia pitkä draamaelokuva kos-
kettaa ja pysäyttää. Sotaa käydään 
siinä läpi kahden ihmisen rakkausta-
rinan kautta niin kotirintamalla kuin 
sotatantereella. Kiiskisen intensiivi-
nen kuvaus imee katsojan maagisesti 
mukaansa elämään Ainon ja Laurin 
elämää. 

Yhdistyksemme kutsuu jäseniään elokuviin
Katsomme AINO -elokuvan teatteri Plevnassa ma 3.12. klo 14.30.

Tule hakemaan oma lippusi veteraanitoimistosta! Koko näytös on meille varattu, mutta 
paikkoja on rajoitettu määrä.

Näytös on tarkoitettu Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n kaikille jäsenille.

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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Monessa mukana
Toini Salokanteleesta voisi 
sanoa, että hän on ollut aina 
hyvin toimelias. Salokannel 
tunnetaan niin rakkaana 
kerhonohjaajana, uskollise-
na ystävänä kuin naapurus-
ton aktiivina.

Toini syntyi kesäkuussa 1924 Tampe-
reen Armonkalliolla asuvaan perhee-
seen. Vuonna 1927 tie vei Viinikkaan, 
josta isä oli hankkinut omakoitalon. 

- Viinikassa asuimmekin koko lap-
suuteni ajan, hän kertoo.

Koulutaipaleensa Salokannel aloitti 
Nekalassa, johon oli perustettu uusi 
kansakoulu. Koulu avautui vuonna 
1931 ja Toini kuului koulun ensim-
mäisenä aloittavaan ikäluokkaan. 
Kansakoulun jälkeen Salokannel ja 
hänen veljensä siirtyivät yhtä aikaa 
oppikouluun. Tie vei myös Huhtimä-
en tyttökouluun, joka on myöhemmin 
tunnettu Tammerkosken tyttölyseona. 

Kouluajoilta mieleen ovat jääneet 
erityisesti kesät, jotka vietettiin mitä 
erilaisempien kesätöiden parissa. 

- Jossakin vaiheessa sota-aikaa 
työskentelin työväentalon kioskis-
sa ja 16-vuotiaana olin Tampellan 
konepajalla kesätöissä. On sitä tul-
lut aherrettua myös maataloustöissä 
nokialaisella maatilalla, jossa tein 
monenlaisia töitä. Voin kirnuamisen 
ja haravoinnin ohella muistoihin on 
jäänyt se, kuinka kerran emäntä ker-
toi, että maatilan tiput pitäisi siirtää 
paremmalle paikalle. Niinpä minä 
sitten kannoin ne essuni sisällä uuteen 
paikkaan!

Pitkä ura puhelunvälittäjänä

Salokannel onkin ollut aina valmis 
tarttumaan mitä erilaisempiin töihin, 
eikä ole pelästynyt uusia haasteita.

- Eräänä kesänä annoin ehtolaisille 
englannintuntia, vaikka itse en edes 

Monessa mukana

sitä kieltä ollut opiskellut! Innostusta 
siis ainakin riitti, vaikka osaamis-
ta ei niinkään, hän nauraa. Omiin 
kielenopiskeluihini olivat kuuluneet 
saksa ja ranska, joita tuolloin arvos-
tettiin kovasti. Töissä sitten kävin toki 
englannin kursseja ja myös venäjän 
alkeet.

Varsinaisen työuransa Toini teki-
kin valtion Puhelinkeskuksessa sekä 
Lennättimellä. Puhelinlaitokselle Sa-
lokannel päätyi alun perin jo kouluai-
koina, koulutoverinsa innostamana.

- Tyttölyseosta joku oli siellä töis-
sä ja niinpä sitten minäkin päädyin 
puhelinkeskuksesta töitä hakemaan. 
Työpaikka löytyi ja alkuun toimin 
harjoittelijana. 

Harjoittelijasta tuli pian vakitui-
nen työntekijä ja 1944 alkanut työura 
Puhelinkeskuksessa ja Lennättimellä 
kestikin kaikkiaan 43 vuotta ja kolme 
kuukautta. 

- Pääasiallisena työtehtävänäni 
oli puheluiden yhdistäminen. Ensin 
työskentelin Vanhalla Postilla, jonka 
jälkeen myös Ruuskasen talo ja Pää-
posti tulivat tutuiksi. 

Kun sota syttyi

- Sodan syttyessä olin 14-vuotias ja 
kävin toista luokkaa tyttökoulussa. Isä 
lähetti minut, veljeni ja kuusi serk-
kuamme Teiskoon, jossa oleilimme 
sodan aikana.  Teiskosta muistan, 

Teksti ja kuva Veera Kivimäki

Toini on aina ollut toimelias ihminen ja saanut 
myös muita mukaan harrastustoimintaan.
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että siellä oli hyvin kylmää, mehu-
pullotkin jäätyivät. Teiskoon ei tul-
lut myöskään lehtiä ja niinpä emme 
olleet tietoisia siitä, mitä milloinkin 
tapahtui. Lopulta Teiskossa oleminen 
alkoi kyllästyttää. 

Maaliskuun alussa 1940, viimeisen 
ilmahälytyksen aikana olimme jo 
takaisin Nekalassa ja siellä pommi-
suojassa. 

- Pidimme korkkeja hampaiden 
välissä, sillä sen oli tarkoitus tasata 
painetta. Tämä korkki oli minulla 
tallella vielä hetki sitten.

Aivan sodan alkuajoilta 1939, 
ensimmäisestä Tampereen alueella 
olleen hälytyksen ajoilta on myös 
jäänyt paljon mieleen. 

- Olimme koonneet koulukirjat pah-
vilaatikkoihin ja kannettiin ne sitten 
Viinikan kirkon juoksuhautoihin. 
Äidin tekohampaatkin jäivät kerran 
pöydälle, niin äkkiä lähdöt tulivat. Ta-
lomme säästyi pommituksilta ihmeen 
hyvin. Ainoastaan ikkunat hajosivat 
ja nekin sitten korjattiin pahvilla. 

- Myös Tampereen puhelinkeskuk-
sella, jossa työskentelin, pidettiin 
ikkunoissa pahveja koko sodan ajan. 
Vasta sodan jälkeen otettiin pois. 

Yleisesti ottaen sodan aikaisen 
Tampereen Toini muistaa melko hil-
jaisena paikkana. Esimerkiksi tansseja 
ei pidetty lainkaan. Niitä varten piti 
hakea erityislupaa, jonka kesto saattoi 
olla ainoastaan tunnin verran. 

Kohta 70 vuotta naimisissa

Avioliitto puoliso Timon kanssa on 
kestänyt pian 70 vuotta ja pariskun-
nalla on kaksi lasta sekä useita lap-
senlapsia ja lapsenlapsenlapsia. Alun 
perin Toinin ja Timon tiet kohtasivat 
Tampellan juhlatalolla olleissa puhe-
linvirkailijoiden kevättanssiaisissa 
13.3.1947. 

- Tanssiaisiin lähdimme työtove-
reideni kanssa kiireellä työvaatteet 
päällä, hän muistelee. Timo opiskeli 
silloin Tampereen teknillisessä opis-
tossa, josta oli tullut yhdessä opis-
kelukaverinsa kanssa tanssiaisiin. 
Tanssimme kaikki kappaleet yhdessä 
ja tanssiaisten lopuksi annoin puhe-
linnumeroni. Aamulla tulikin soitto 
ja siitä alkoi tapailu ja yhdessäolo, 
Toini kertoo.

Naimisiin he menivät joulukuussa 
1948 Tampereen Tuomiokirkossa. 

- Hääpäivänämme oli tähtikirkas 
yö ja jo viiden aikaan aivan pimeää. 
Edellisen yön olin viettänyt kaasona 
toimineen ystäväni luona.

Vihkimisen jälkeen juhlat jatkuivat 
juhlahuone Emmauksella. 

- Häissämme soitti oikein kaupun-
ginorkesteri! Setäni työskenteli siellä, 
joten sitä kautta saimme ensiluok-
kaisia esiintyjiä juhliimme. Meidän 
piti kuitenkin hakea erikoislupaa, 
jotta saimme tanssia tunnin ajan, hän 
muistelee erikoisia olosuhteita.

Aktiivisuus pitää vireänä

- Värikästä on ollut ja monessa on 
tullut mukana oltua, Toini toteaa.

Toteamus pitää paikkansa myös 
harrastustoimintaa tarkasteltaessa. 
Niiden myötä on syntynyt lukuisia 
pitkäkestoisia ihmissuhteita. Salokan-
nel on ollut merkittävänä hahmona 
myös seurakunnan nuorisotyössä ja 
pitkäaikainen ura vapaaehtoisena 
kerho- ja retkiohjaajana onkin ollut 
hyvin tärkeä. Toini on ollut muka-
na mahdollistamassa seurakunnan 
tekemiä nuorison retkiä Lappiin ja 
lukuisiin leirikeskuksiin.

- Lauantaina koulun loputtua läh-
dettiin kello 17 Saariselälle ja oltiin 
siellä viikko. Ainakin viisi tällaista 
retkeä tehtiin ryhmän kanssa, vuon-
na 1969 taisi olla viimeinen kerta. 
Keskikaljan vapauduttua lopetetiin 
nämä matkat, hän kertoo.

Seurakuntatoiminnan ohella Toi-
ni on ollut mukana niin talo- kuin 
korttelikerhonkin toiminnassa. Hän 
toimii edelleen taloyhtiön tiloissa 
kokoontuvan talokerhon vetäjänä. 
Kerho on asukkaille hyvin rakas ja 
toimii jäsenilleen tärkeänä keskuste-
lupaikkana, sillä osa heistä on arjes-
saan hyvin yksinäisiä. 

Myös liikunta on ollut koko elä-
män ajan suuressa roolissa ja sama 
tahti jatkuu edelleen. Toini sai seit-
semänvuotiaana omat sukset ja siitä 
lähtien hiihtokilometrejä on kertynyt 
runsaasti, niin Lapissa kuin eteläm-
mässä. Samaten voimistelu ja uinti 
ovat olleet olennainen osa arkea. 
Voimistelun väistyttyä on uinnista 
tullut yhä tärkeämpi harrastus ja joka 
keskiviikkoinen uintireissu naapu-
ritalossa asuvan rouvan kanssa on 
tärkeä rutiini. 

Salokanteleiden kesämökki Kan-

gasalla on ollut jo 60 vuoden ajan 
aktiivisessa käytössä ja pariskunta 
viettikin viime kesänä ainoastaan 
kolme yötä kaupungin kodissaan. 
Mökkeilyäkään ei voi siis sivuuttaa 
rakkaista harrastuksista puhuttaessa.

Rämpijöitä ja valokuvausta

Myös seurakunnan retkeilykerho 
Rämpijöihin Toini liittyi jo nuore-
na. Alun perin kerho oli tarkoitettu 
vain pojille, mutta suostuttelun jäl-
keen myös tytöt pääsivät toimintaan 
mukaan ja pitkäkestoinen harrastus 
sai alkunsa. 

- Kysyttiin tuomiorovastilta, että 
saisivatko tytötkin liittyä mukaan. 
Aluksi vastaus oli kieltävä, mutta 
sitten uhkasimme seurakunnasta 
eroamisella ja äkkiä lupa heltisi, hän 
muistelee huvittuneena.

Kuunnellessa Toinin harrastus-
luetteloa ei voi kuin ihailla naisen 
aktiivisuutta ja vapaaehtoistyöhön 
käytettyä aikaa. Toini vierailee yhdes-
sä miehensä Timon kanssa säännölli-
sesti tamperelaisissa vanhainkodeissa 
katsomassa niissä asuvia ystäviä ja 
vanhoja naapureitaan.

Viime aikaisista projekteista esiin 
nousee rakkaan Tampere-Seuran to-
teuttama valokuvanäyttely. Salokan-
nel on yhdessä muiden Tampere-Seu-
ralaisten kanssa käynyt valokuvaa-
massa Tamperetta niin Näsinneulasta, 
Tornihotellista kuin maanpinnaltakin 
käsin. Näyttely on elokuun lopulta 
lähtien esillä Tampere-Seuran toi-
mistossa. 

Harrastusmeriittejä löytyy niin 
taiteen, urheilun kuin seurakunta-
toiminnankin parista. Jokaista har-
rastusta yhdistävät kuitenkin rakkaat 
ihmiset. Vuosien varrella matkaan 
on kertynyt lukuisia pitkäaikaisia 
ja tärkeitä ystävyyssuhteita, joista 
pidetään tiukasti kiinni.

-  Entiset seurakunnan poikaker-
holaiset ovat tulossa huomenna tal-
koilemaan ja auttelemaan mökille. 
Kaikki ovat tosin nykyään jo eläk-
keellä! Toini nauraa.
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Koska ikä on tärkeä muistisairauden 
riskitekijä, väestön ikääntyessä ete-
nevää muistisairautta sairastavien 
henkilöiden kokonaismäärä nousee 
vuosittain. 

Tampereen alueella on noin 4700 
muistisairasta henkilöä, joista lähes 
2000 on yli 85-vuotiaita. Tässä ikä-
luokassa joka kolmas sairastaakin vai-
keaa tai keskivaikeaa muistisairautta.

Yleisimpiä muistisairauksia ovat
- Alzheimerin tauti 
- Aivoverenkiertosairaudet (isojen 
tai pienten suonten tauti ja infarktit) 
- Alzheimerin tauti + aivoverenkier-
tosairaudet 
- Lewyn kappale -tauti yms.
- Parkinsonin taudin muistisairaus

Tavallisimmat vanhuusiällä il-
maantuvan etenevän muistisairauden 
muodot ovat ns. Alzheimerin tauti ja 
verisuoniperäinen dementia – sekä 
niiden yhdistelmät. Näitä on yli 90 
% kaikista tapauksista.

Muista pitää muistista huolta

Suomessa on arviolta lähes 
200.000 ihmistä, joilla on jokin 
muistisairaus. Heistä noin puolet 
on vähintään keskivaikeassa sai-
rauden vaiheessa. Vuosittain noin 
14 500 henkilöä sairastuu muisti-
sairauteen. 

Muistisairauksien syyt

Lähes mikä tahansa aivoja vaurioit-
tava tekijä voi johtaa muistisairauden 
kehittymiseen ja sen myötä demen-
tiaan. Valtaosassa tapauksia syy on 
monen tekijän summa. 

Korkea verenpaine ja monet sai-
raudet lisäävät riskiä. Samoin jos 
suvussa esiintyy runsaasti dementiaa, 
on riski suurempi.

Elintavoillakin on myös merkitystä. 
Tupakointi lähes kaksinkertaistaa 
Alzheimerin taudin sekä aivoveren-
kierrosta johtuvan muistisairauden 
riskin verrattuna tupakoimattomiin 
henkilöihin.

Myös muiden elintapatekijöiden 
(esim. vähäinen fyysinen aktiivisuus, 
runsas alkoholin käyttö ja runsas tyy-
dyttyneiden rasvahappojen saanti) 
on todettu lisäävän dementian ja 
Alzheimerin taudin riskiä erityisesti 
geneettisesti alttiilla henkilöillä.

Myös diabeteksen on osoitettu li-
säävän paitsi sydänsairauksien, myös 

dementian ja Alzheimerin taudin ris-
kiä.

Keuhkoahtaumataudin ja astman 
keski-iässä saaneet ovat myös alttiim-
pia muistisairauksille kuin ne, joilla 
on terveet keuhkot tai jotka sairastuvat 
vasta korkeassa iässä.

On myös todettu, että vaarateki-
jöiden kasautuminen on erityisen 
haitallista, ja muistisairauksien ris-
kin pienentämiseksi tulisikin pyrkiä 
hoitamaan useita vaaratekijöitä sa-
manaikaisesti yksittäisiin tekijöihin 
keskittymisen sijasta.

Elintapojen suuri merkitys

On todennäköistä, että geneettisten- ja 
elintapatekijöiden lisäksi myös muut 
sairaudet voivat vaikuttaa muistisai-
rauksien kehittymiseen. Dementiaoi-
reyhtymään johtava prosessi aivoissa 
käynnistyy jo useita vuosia tai jopa 
vuosikymmeniä ennen oireiden il-
menemistä. 

Liiallinen alkoholin käyttö voi ajan 
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kuluessa heikentää pysyvästi älyllisiä 
toimintoja ja johtaa pahimmillaan 
dementoitumiseen. Myös tupakointi 
vaikuttaa aivojemme terveyteen.

Sairastumiselle tiedetään sellai-
siakin altistavia tekijöitä kuin yksi-
näisyys, masennus ja jatkuva kipu. 
Näihinkin voidaan usein vaikuttaa 
elämäntapojen valinnalla.

Tärkeää olisi siis noudattaa hyviä 
elämäntapoja läpi elämän. Yhtä tärke-
ää on hoitaa hyvin ne sairaudet, joita 
elämä usein tuo tullessaan.

Aivoja kannattaa käyttää aktiivises-
ti ja monipuolisesti – niitä kuitenkaan 
ylen määrin rasittamatta. Näin aivojen 
voidaan ajatella olevan vastustusky-
kyisempiä mahdollisia muistisairauk-
sille altistavia tekijöitä vastaan.

Tutkimuksissa on selvitetty veren-
painelääkkeiden, kolesterolia alenta-
van lääkityksen, tulehduskipulääkkei-
den, antioksidantti- ja vitamiinitera-
pian sekä erilaisten lääkkeettömien 
hoitojen vaikutuksia. Kuitenkin vain 
verenpaineen hoidon hyödystä on 
selkeää tutkimusnäyttöä.

Kohonneen verenpaineen hoito eh-
käisee tehokkaasti aivohalvauksia ja 
näin on loogista, että ainakin tältä 
pohjalta syntyvä dementoituminen 
vähenee. 

Mitä siis voin tehdä?

Huonolle tuurille ja perintötekijöille 
emme voi mitään. Jotakin voimme 
kuitenkin tehdä.

Tärkeintä on hoitaa kohonnut ve-
renpaine ja kolesteroli sekä mahdol-
linen diabetes. Myös anemia  ja suuri 

Muisti muuttuu iän mukana

Muistin muuttuminen kuuluu myös 
täysin normaaliin ikääntymiseen, 
vaikka dementiaa ei koskaan tulisi-
kaan. Iän karttuessa muistin käyttöön 
ja uuden opiskeluun pitää varata aikaa 
ja rauhaa. Jos muistihäiriöt alkavat 
häiritä elämää, niiden syy tulee ai-
na selvittää. Oikealla lääkityksellä 
muistisairauden etenemistä voidaan 
hidastaa.

Terveellinen ruokavalio, riittävä 
luontainen lepo ja aivojen käyttä-
minen auttavat muistin huollossa. 
Lisäksi kannattaa muistaa riittävä 
liikunta sekä sosiaalinen aktiivisuus.

Normaalia unohtelua on kaikilla 
ihmisillä. Jokaisella saattavat avaimet 
joskus unohtua ja muuta sellaista. Ja 
iän karttuessa nimimuisti heikkenee. 
Mikäli unohduksia tulee jatkuvasti, 
esimerkiksi avaimet ovat päivittäin 
kateissa, kahvinkeitin jää usein päälle 
tai huomaa toistuvasti unohtelevansa 
sovittuja asioita, on syytä hakeutua 
tutkimuksiin.

Hyvä muistivinkki: Keskity, kuun-
tele, kertaa ja lepuuta. Terve muisti 
kyllä toimii, kun sille antaa tilaa.

Lähteet: Potilaan lääkärilehti, Käypä 
hoito, Muistiliitto, Terve.fi

ylipaino ovat riskitekijöitä, joihin 
voimme vaikuttaa. Runsas alkoholin 
käyttö ja tupakointi on syytä lopettaa.

Tosin ruokalusikallinen konjak-
kia ja pari kuppia kahvia päivässä 
saattavat olla vain hyväksi aivoille.

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, 
että runsas kasviksien ja hedelmien 
syönti saattaa hidastaa tiedonkä-
sittelyn toimintojen heikkenemistä 
ikääntyessä sekä suojata demential-
ta. Runsaasti monityydyttymättömiä 
omega-3-rasvahappoja sisältävän ka-
lan syöminen saattaa myös vaikuttaa 
edullisesti.

Vaikutuksen on arveltu välittyvän 
terveellisen ravinnon sisältämien vi-
tamiinien, kuten C- ja E-vitamiinin, 
D-vitamiinin sekä B-ryhmän vitamii-
nien, kautta. Selvää näyttöä synteet-
tisten vitamiinivalmisteiden käytöstä 
muistisairauksien ehkäisyssä ei kui-
tenkaan ole saatu. Näitä vitamiineja 
sisältävä ravinto on varmin keino 
saada niiden edut.

Virkistävien harrastuksien ja ak-
tiivisen sosiaalisen kanssakäymisen 
on todettu jossain määrin suojaavan 
dementoitumiselta.

Välttyminen aivoja vahingoittavilta 
tekijöiltä kuuluu myös dementian eh-
käisyyn. Esimerkiksi pään suojaami-
nen kypärällä tilanteissa, joissa pään 
vammautumisen riski on lisääntynyt, 
on tärkeää muistinkin säilymiseksi.
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Kymmenen ohjetta hyviin elämäntapoihin

Tehokkaimmatkaan ponnistelut aivojen hyväksi eivät silti aina auta, koska perimä tai sattuma voi astua peliin ja 
muuttaa suunnitelmat. Siksi kannattaa panostaa siihen, minkä kokee elämässään tärkeäksi.
Alzheimerin tautiin tai muihin muistisairauksiin sairastuminen ei ole hyvän elämän loppu. Sairaudesta huolimatta 
voi keskittyä siihen mikä vielä sujuu.
Loistava tiedollinen suoriutumiskyky ei ole tae onnellisuudesta. Vaatimattomampikin aivotoiminta voi riittää laa-
dukkaaseen elämään.

I N K
T

D
N N A

U S U V
P T I P

1. Nuku hyvin
Riittävä ja rauhallinen yöuni on henkisen vireyden lähtökohta. Aivojen pitää saada myös levätä.
2. Liiku päivittäin
Reipas kävely tai mikä tahansa liikkuminen puoli tuntia päivässä pienentää selvästi muisti-
sairauden riskiä. 
Mitä enemmän ikää kertyy, sitä tärkeämpää on liikkua säännöllisesti.
3. Syö hyvin
Tarvitset riittävästi proteiinia, energiaa, rasvahappoja ja vitamiineja, ja ruoka on 
siihen paras lähde. Kala-aterioita pitäisi olla ainakin kaksi viikossa. 
4. Tapaa ihmisiä
Tapaa muitakin kuin sukulaisia ja ystäviä. Puolituttujen tai vieraiden seura virkistää 
aivojasi.
5. Harrasta aivovoimistelua
Lukeminen, ristikoiden tekeminen tai sudokut ovat hyvää aivovoimistelua, mutta 
kaikkein tehokkaimmin aivoja aktivoi ryhmätoiminta, vaikkapa liittyminen johonkin 
itseä kiinnostavaan harrastekerhoon.
6. Ei tippa tapa
Yli 85-vuotiailla ruokalusikallinen konjakkia päivässä näyttää ehkäisevän dementiaa ja jopa vähentävän Alzhei-
merin taudin aiheuttamia muutoksia aivoissa. Liika alkoholi kuitenkin rappeuttaa aivoja.
Tiedetään myös, että kahvin ja teen juominen, 2–4 kuppia päivässä, on hyväksi aivoille.
7. Älä murehdi turhia
Jatkuvalla murehtimisella on vaikutusta dementiaoireiden puhkeamisessa. Stressi kutistaa aivojen hippokampusta.
8. Musiikki virkistää
Lempimusiikin kuunteleminen sekä soittaminen ja laulaminen varsinkin ryhmässä edistävät aivojen kunnossa 
pysymistä.
9. Hoida sairautesi
Monet yleissairaudet, kuten diabetes, verenpainetauti, korkea kolesteroli ja kilpirauhasen 
vajaa- tai liikatoiminta, vaikuttavat myös aivojen toimintaan. Jo lievä anemia heikentää 
aivojen kykyä käsitellä tietoa.
Selvä ylipaino tai alipaino suurentavat dementiaan sairastumisen riskiä.
10. Nauti hyvistä asioista
Terveet elämäntavat myöhentävät muistisairauksiin sairastumista keskimäärin jopa viidellä 
vuodella. 

Sanahaku tehtävä

Etsi neliöstä sanoja kirjaimia yhdistämällä niin, 
että vierekkäin, allekkain tai kulmittain olevat 
kirjaimet voivat tulla samaan sanaan. Älä siis 
hyppää ruutujen yli, vaan vedä (kuvitteellinen) 
viiva ruudusta toiseen.
Esimerkiksi sana VANU tulee kun vedät viivan 
V-kirjaimesta ylöspäin A:han, siitä sivulle N-
kirjaimeen ja siitä alas U:hun.
Tästä ruudusta löytyy ainakin 46 sanaa… Katso 
montako sanaa löydät. Lista sanoista löytyy 
tämän lehden sivulta 23.

* * *
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Aivokuntoilun pikaohjeita
Aivojaan voi jumpata monella tapaa. Aivokuntoilua ovat esimerkiksi sanaristikot, sudokut, erilaiset 
muistia ja tarkkaavaisuutta harjoittavat pelit, palapelit, lukeminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, 
käsityöt jne.

Aivot pitävät uuden opettelusta. Tässä pari vinkkiä:
- Tutki sivistyssanakirjasta outoja sanoja, ja koita muistaa niiden merkitys.
- Opettele ulkoa vieraan kielen sanoja tai vaikka latinan fraaseja.
- Opettele tunnistamaan kaikki liikennemerkit!
- Lue minkä tahansa alan tietokirjoja. Ja lukeminen kannattaa muutenkin.

Myös kaikki luova toiminta tekee aivoillemme hyvää, sillä luovuus ruokkii aivoja aivan tietyillä alueilla.
- Opettele siis uusi taito. Ala maalata vesiväreillä tai kokeile jotain soitinta tai laula uusia lauluja.
- Tee käsitöitä tai puutöitä.
- Hanki itsekovettuvaa askartelumassaa ja tee pieniä patsaita tai muita esineitä.
- Kirjoita muistojasi ylös. Tai vaikka koko elämäntarinasi. 

Aivot pitävät myös vaihtelusta. Rutiineista poikkeaminen virkistää aivojasi koska ne joutuvat hah-
mottamaan tilannetta uudella tavalla. Tässä muutama hyvä harjoitus:
- Jos olet tottunut laittamaan aina oikean jalan ensimmäisenä housunpunttiin kun pukeudut, 

ala laittaa ensin vasen jalka. 
- Yritä pestä hampaitasi tai kampaa tukkasi sillä kädellä, jota et yleensä käytä.
- Kokeile istua välillä eri puolella ruokapöytää kun syöt.
Rutiinien rikkominen tekee oikeasti hyvää, kokeile siis tehdä asioita eri tavalla tai eri jär-
jestyksessä kuin yleensä. Voit muuten huomata, että se on yllättävän vaikeaa.

  6 7    4  8

5   3  7 6 1  2

     3 8   5

7  1 2     6

   4

   5      3

3  5  8   2 1 6

     2 3 8

  4  1

Alla on helpon tason sudoku. 
Sudokuruutu täytetään niin, että jokaiselle pysty- ja vaakariville tulee numerot yhdestä yhdeksään. (1-9) Mikään 
numero ei saa olla kahta kertaa samalla rivillä! Ruudukon täyttäminen oikein vaatii hieman pohdintaa ja tarkkuutta.

* * *

Tehtävän oikea vastaus löytyy lehden 
lopusta sivulta 23.
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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.

104 vuotta
12.03. Sigurd Anderssen

103 vuotta
24.02. Veikko Hepokorpi

102 vuotta
19.01. Olavi Kouvo

100 vuotta
03.01. Kauko Mäenpää
11.03. Elsa Sarvela

99 vuotta
29.12. Jorma Peltonen
07.01. Pentti Peltonen
24.01. Kirsti Laitinen
15.02. Usko Lehtimäki
21.02. Aune Rättäri

98 vuotta
24.01. Kalervo Nieminen
31.01. Vieno Kirjavainen

97 vuotta
17.12. Lydia Koli
25.12. Väinö Suontausta
29.12. Kauko Pakkanen
05.02. Anja Ahovuo
16.02. Terttu Helovuori
20.02. Helinä Nevalainen

96 vuotta
21.12. Valto Mäkelä
17.01. Allan Kuusisto
07.02. Sulo Salomäki
26.02. Esko Viitanen

95 vuotta
17.12. Anna-Liisa Antila
28.12. Esko Juva

20.01. Jouko Koski
25.01. Paavo Harinen
08.02. Reino Nurmio
09.02. Veikko Hatanpää
17.02. Kauko Kirvesniemi
23.02. Matti Eerola
24.02. Arvo Innola
24.02. Kaino Matilainen
07.03. Väinö Keskinen
11.03. Erkki Nissilä
11.03. Irja Himanen
15.03. Paavo Laine

94 vuotta
21.12. Leo Risto Kiiskilä
22.12. Anja Aalto
26.12. Helvi Kaunonen
01.01. Arvo Heininen
05.01. Olavi Helsky
10.01. Risto Kalervo Kiiskilä
10.01. Anna-Liisa Koskinen
15.01. Veikko Kangasmaa
25.01. Paavo Sihvonen
28.01. Pentti Rautanen
30.01. Aune Maaranen
10.02. Eero Ahola
15.02. Kaarina Savilahti
18.02. Heikki Jauhiainen
28.02. Helmi Vesterinen

93 vuotta
17.12. Lahja Vänttinen
19.12. Hellin Koskinen
20.12. Maire Kivinen
21.12. Anni Kajander
24.12. Lauri Inkinen
25.12. Saara Koivunen
28.12. Kalevi Sinisalo
08.01. Eino Ekman
09.01. Åke Sareneva *
26.01. Pirkko Koski
30.01. Mikko Kalliomäki
31.01. Martti Hussi
27.02. Erkki Tuulos
03.03. Alli Wigelius
08.03. Kerttu Tervanen

12.03. Maija Rantala
13.03. Kerttu Sundqvist

92 vuotta
19.12. Aino Saraneva *
23.12. Pauli Heino
11.01. Terttu Waismaa
15.01. Maria Eriksson
22.01. Ester Hatanpää
28.01. Aili Laatta-Kemppainen
31.01. Paavo Pulkkinen
01.02. Terttu Virtanen
07.02. Sakari Repo
11.02. Raija-Liisa Tuominen
17.02. Pentti Isotalo

91 vuotta
30.12. Marjatta Raninen
03.01. Anneli Laine
03.01. Hilkka Mäntylä
29.01. Lyydia Puumala
30.01. Aini Rajaniemi
28.02. Helvi Majanen
04.03. Hilkka Salminen
07.03. Maila Autio
07.03. Marjo Salminen

90 vuotta
03.01. Hilkka Vanhanen
17.01. Valde Nieminen
27.01. Eila Suojanen
14.02. Eila Järvinen
24.02. Pirkko Heikkilä
04.03. Olli Salo
07.03. Esko Tamminen

85 vuotta
06.01. Anja Luukko
08.01. Irma Tanner
13.03. Tapio Nikkari

80 vuotta
22.12. Kauko Eteläniemi
07.02. Liisa Lepikko
14.03. Seija-Liisa Aario
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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 

•  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

Kauneus- ja
Jalkahoitola
Vesterbacka Merja
Erikoiskosmetologi

Sotkankatu 16
33230 Tampere
Puh. 041 524 0625

Muista myös:
* Kaikkien jäsenten 

joulukahvitus toimistolla 
ti 4.12. sekä ke 5.12. 

Samalla jaamme Saarioisten 
lahjoittamia kiisseli- ja 

puuroannoksia.

* Joulukirkko 
Tammenlehväkeskuksessa 

13.12. klo 18.00.

Hotelli Ilveksen henkilökunta on jälleen valmiina tarjoamaan 
veteraaneille joulupuuroa. Olet siis tervetullut yhdistyksemme

PUUROJUHLAAN pe 7.12. klo 14.00
Puurojuhlamme on Hotelli Ilveksen Ballroom -salissa.

HUOM: Juhla on tarkoitettu sotaveteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen.

Sitovat ilmoittautumiset toimistolle mielellään viimeistään 27.11.

HUOM! 
Jäsenetujen (jalkahoito, 
hieronta, siivous) saami-
seksi vuoden 2018 kuitit 

on toimitettava toimistolle 
14.12. mennessä!

Toimisto on avoinna 
viimeisen kerran tänä 
vuonna pe 21.12.2018.

Avoinna jälleen 
ke 2.1.2019.
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TILITABERNA
040 558 1099  /  www.tilitaberna.com

IKÄIHMISTEN JURIDIIKKAA

Janne Nuutinen on luvannut 
antaa neuvoja lakiasioissa vete-
raaneille maksutta.

Ikääntyminen nostaa pinnalle asi-
oita, joita aikaisemmin ei ole ehkä 
tullut pohdittua tai ainakin on jäänyt 
pohdinnan asteelle, vaille toteutusta.

Yksi edellä mainituista asioista 
ovat perintöasiat. Mitä perinnön osal-
ta pitäisi sitten ottaa huomioon tai 
miten toimia? Jos on kyse ns peruspa-
riskunnasta, joilla on siis vain yhteisiä 
lapsia ja omaisuuden haluaa menevän 
heille, niin testamenttia ei sen osalta 
tarvita. Mutta testamentilla voi turva-
ta lesken asemaa, sulkea perillisten 
aviopuolisoiden avio-oikeuden pois 
tai jopa huolehtia ettei lapsen puo-
liso lapsettomassa avioliitossa peri 
lapsesi sinulta perimää omaisuutta. 
Jos omaisuutta on enemmän, voi pe-
rintöverotusta keventää jakamalla 
omaisuutta lasten lisäksi vaikkapa 
lapsenlapsille. Ainakin toistaiseksi 
myös henkivakuutus on oiva apu-
väline perintösuunnittelussa.

Kaikki eivät koskaan avioidu eivät-
kä saa lapsia. Erityisesti yksinäisellä 
iäkkäällä henkilöllä voi olla vastas-
sa tilanne, ettei ole ketään perillistä 
tai ei ole lähiperillisiä ja tilanne on 
muutoinkin epäselvä. Tällöin oman 
tahdon toteutuminen on erityisesti 
syytä varmistaa tekemällä testament-
ti. Lapsettomalla pariskunnalla voi 

olla hyvin erilaisia käsityksiä siitä 
miten periminen menee. Leskelle voi 
tulla yllätyksenä, ettei hän voikaan 
määrätä testamentilla koko omai-
suudesta, vaan että ensin kuolleen 
puolison perillisilläkin on osansa.

Avopuolison asemaa avoeroti-
lanteissa on lähimenneisyydessä 
vahvistettu lainsäädännöllä, mutta 
avopuolisolla ei ole edelleenkään pe-
rintöoikeutta eikä aviolesken kaltaista 
asumisoikeutta eli mikäli tällaisia asi-
oita halutaan järjestää, on testamentti 
ainoa mahdollisuus.

Edellä olevat ovat pelkkiä esi-
merkkejä, tilanteet perinnön suhteet 
ovat hyvin moninaisia ja siksi niistä 
kannattaisi keskustella asiantunti-
jan kanssa. Samalla tavoin kannat-
taa asiantuntijan kanssa keskustella 
myös siitä, olisiko järkevää lahjoittaa 
omaisuutta jo elinaikana ja mitä etuja 
sillä mahdollisesti saavutettaisiin. 
Näkökulmana voi olla vaikkapa sen 
välttäminen, että mikäli niin fyysi-
nen kuin henkinen kunto heikkenee 
eikä omaisuudesta enää pysty pitä-
mään huolta, voitaisiin lahjoittamal-
la turvata omaisuuden katkeamaton 
hyvä hoito. Edelleen usein törmään 
kysymyksiin viekö yhteiskunta tai 
muu instanssi omaisuuden tavalla 
tai toiselle, jos joutuu pitkäaikaiseen 

laitoshoitoon. Vaikka mitään ei teh-
täisikään, keskustelu asiantuntijan 
kanssa täyttää tehtävänsä jo silloin 
kun huoli jostakin asiasta poistuu.

Usein elämän viime vuosina ter-
veys pettää siinä määrin, että kyky 
hoitaa omia asioita heikkenee ja jopa 
kokonaan menetetään. Tällaisia tilan-
teita varten olisi syytä laatia edunval-
vontavaltakirja. Sekin luo turvaa, että 
tietää tutun ja luotettavan henkilön 
hoitavan asioita kun itse ei pysty.

Asianajaja, varatuomari 
Janne Nuutinen
Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy
Puhelin 010 3466 640/ 040 536 9850
janne.nuutinen@tammer-juristit.fi 

§§

Tehostetun 
palveluasumisen koti

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

www.nurmikoti.fi
Myös palvelusetelillä

Tampereen 
Vanhuspalveluyhdistys ry 

toivottaa kaikille 
veteraaneille hyvää 

joulua.
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Ne, jotka käyttävät sähköpostia, saavat varmasti paljon 
turhaakin postia. Erityisesti mainoksia. Niistä ei kannata 
välittää ja kaiken sellaisen postin, jonka lähettäjää ei 
tunne tai sisältöä ei ymmärrä, voi vain jättää lukematta 
ja siirtää roskakoriin.

Joskus mainokset ja huijausyritykset on ovelasti naa-
mioitu asiapostiksi. Erityisesti pankin nimissä tulee ns. 
huijausviestejä. Kannattaa aina katsoa, mistä osoitteesta 
posti on oikeasti lähetetty.

Vaikka lähettäjänä olisi S-pankki, mutta lähestysosoite 
on tällainen: S-Pankki <info@help-oooiuyt.ga, tai 
vaikka tällainen: S-Pankki <info1@markazzeraetals-
haer.sa.com lähettäjä ei todellakaan ole oikeasti mikään 
pankki. Edellä mainitut ovat esimerkkejä itselleni tulleista 
sähköposteista. Näihin ei missään nimessä kannata vas-
tata. Ne voi vain poistaa niin niistä ei ole mitään harmia.

”Osuuspankista” olen myös saanut viestejä, joiden 
huono suomenkieli jo kertoo, että kyse ei ole oikeasta 
pankin viestistä. Lisäksi alta puuttuu viestin lähettäjän 
yhteystiedot, jotka aina löytyvät oikeiden pankkiviestien 
alta.

Itselleni on kaupattu myös mm. B-vitamiineja tällai-
sella viestillä:
Ota B12 vitamiini nyt käyttöön ja hyödynnä …
Ikääntyessä B12-vitamiinin puutteen riski kasvaa… 
Monet asiantuntijat suosittelevatkin B12-vitamiinilisää 
kaikille yli 50-vuotiaille. Tilaa nyt 6kk annos … huip-
putarjous … >> Lue lisää ja tilaa tästä <<

Myös tässä tapauksessa lähettäjän osoite (B12 <con-
tact@weihnachts-sprueche.eu ) kertoo, että kyse on jostain 
ulkomaisesta tahosta, eikä tällaiseen kannata sortua.

Eri tietoverkkojen käyttö on nykypäivää ja myös 
pankkiasiat ja ostokset voi hoitaa helposti internetin 
kautta joko älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. 

Viestin otsikko

Lähettäjä

Lähettäjän osoite
Osoitteessa on aina @-merkki.
Jos osoite ei näy, se tulee yleensä 
näkyviin kun vie hiiren osoitin-
nuolen lähettäjän nimen kohdalle.

Verkon 
vaarat

Tietoverkoissa piilee monenlaisia vaaroja ja 
riskejä, jotka on hyvä tiedostaa ja tuntea. 
Riskien vuoksi sähköisiä tietovälineitä ei pidä 
pelätä eikä jättää käyttämättä, mutta on hyvä 
tietää mitä tekee. Aivan kuten vaikkapa ulkona 
liikenteessäkin.

Pääsääntöisesti se on täysin turvallista. Kuitenkin ti-
lausten tekeminen esimerkiksi verkkokaupoista vaatii 
pientä harkintaa. Kaikki eivät toki ole huijareita, vaan 
suurin osa on hyviä, turvallisia, edullisia ja hyvin pal-
velevia kauppoja. Maalaisjärjellä selviää jo pitkälle. 
Henkilötunnuksen antamista kannattaa välttää, sitä 
eivät oikeasti tarvitse kuin pankit, vakuutuslaitokset, 
kela ja muut viranomaiset. Ja missään tapauksessa 
pankkitunnuksiaan ei pidä antaa minnekään. Pankit tai 
poliisi eivät koskaan kysy niitä sähköpostilla, eivätkä 
myöskään puhelimessa.

Riskit on hyvä tuntea ja laitteet kannattaa pitää ajan 
tasalla päivittämällä ne aina kun laite sitä pyytää. Niin 
tietokoneisiin kuin puhelimiinkin on myös saatavilla 
erillisiä tietoturvaohjelmia, joiden hankkimista voi 
harkita lisäsuojaksi.

Johanna Vuori
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Tampereen Naisyhdistys ry Lahdensivun koti
- Tule hyvän elämän kotiin -

Tarjoamme ikäihmisille korkealaatuista tehostettua 
palveluasumista myös palvelusetelillä. 

Säännöllinen ja monimuotoinen harrastetoiminta antaa 
jokaiselle osallistumisen mahdollisuuksia ja viehättävä 

puutarhatontti lisää ulkoilun iloa. 
Ammattitaitoisen henkilökunnan rinnalla kodissa toimii 

runsaslukuinen joukko toiminnastaan innostuneita vapaaehtoisia. 

Lisätietoa asumispalveluista:
Sosiaalityöntekijä p.050 9177 478
Jaakonmäenkatu 5, 33560 Tampere
www.lahdensivunkoti.fi

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

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

Joulujuhla 
yksinäisille 

Koukkuniemen 
Koukunhelmessä

joulupäivänä
25.12.2018

Hyvää ruokaa ja hauskaa 
ohjelmaa.

Kuljetus kotoa juhlaan ja 
takaisin järjestetään. 

Kysy lisää toimistosta ja 
ilmoittaudu mukaan

Hyvä 
veteraani
Tarvitsetko apua kodin 
korjauksessa, lumen 
luonnissa tai muissa pikku 
hommissa?

Mummon kammarin 
talonmies Pikkaraiset ovat 
käytettävissäsi. 
Avunpyynnöt: (03) 219 0711
Ma-ke 9-11
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Talven 2018-2019 kokoontumisia
Marraskuu
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 28.11. Bussikuljetus keskustorilta klo 
11. Ennakkoon ilmoittautuneille.

Joulukuu

Aino -elokuva Plevnassa ma 3.12. klo 14.30.
Jäsenten joulukahvitus toimistolla 4. ja 5.12. Saarioisten kiisselien jako. Kaikki tervetuloa!
Itsenäisyyspäivän tilaisuudet 6.12.
Naisten tapaamispäivä ti 11.12. klo 13.00 pikkujoulujen merkeissä. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Yhdistyksen joulukirkko Tammenlehväkeskuksessa to 13.12. klo 18.00
Puurojuhla veteraaneille, puolisoille ja leskille Hotelli Ilveksessä pe 7.12. klo 14-16. Sitovat ilmoittautumiset 
27.11. mennessä.
Joulupäivän juhla yksinäisille 25.12. Kuljetukset järjestetty. Ilmoittautumiset toimistoon pikaisesti.

Tammikuu

Naisten tapaamispäivä ti 8.1. klo 13.00. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 29.1. klo 10-12. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Seuraa yhdistyksen tapahtumia ja tilaisuuksia Aamulehden Järjestöt toimivat -palstalta sunnuntaisin.

Seuraava jäsenlehti ilmestyy helmi-maaliskuun vaihteessa.

HUOM! Jäsenetujen (jalkahoito, hieronta, siivous) saamiseksi vuoden 2018 kuitit on 
toimitettava toimistolle 14.12. mennessä!

Toimisto on avoinna viimeisen kerran tänä vuonna pe 21.12.2018.
Avoinna jälleen ke 2.1.2019.

9  6 7 2 5 1 4 3 8

5  8 3 4 7 6 1 9 2

4  2 1 9 3 8 6 7 5

7  1 2 3 5 8 9 6 4

6  3 4 7 9 2 5 8 1

8  9 5 6 1 4 7 2 3

3  5 9 8 4 7 2 1 6

1  7 6 5 2 3 8 4 9

 2 4 8 1 6 9 3 5 7

Sivulla 12-13 olevien tehtävien oikeat ratkaisut. Sanahaku 4_18

KANNUSTIN
TUNNUSTIN
PUNNITUS
VANUTUS
AVITUS
KANNIN
KANNUS
PISTIN
PUNNUS
TUNNUS
UISTIN
AUNUS
ISTUA
KANNU
KANSI
KAUSI

NUIVA
PUNKA
SUNNA
SUNNI
TINKA
TUNTI
TUNTU
TUPSU
TUTSI
VAUNU
VISTI
INKA
NUPI
NUTI
PUNA

PUNK
PUSU
SIVU
SUPI
SUTI
SUVI
TIPU
VANU
VIPU
AVU
DNA
ITU
IVA
TIU
UNI
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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

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 

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

* * *
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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Hyvää joulua!


