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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 
709, joista sotaveteraaneja oli 
288, veteraanien puolisoita 36 
ja veteraanien leskiä 177.

Vuoden 2019 alussa rintamatunnuksen omaavien vete-
raanien määrä  Suomessa oli 10 326.
(Lisäksi yli 10 % haitta-asteen omaavia sotainvalideja 
oli Suomessa noin 1 550 henkilöä.)
Tampereella sotaveteraaneja oli kirjoilla 307 henkilöä, 
ja heistä 216 asui omassa kodissaan.
Tehostetussa palveluasumisessa oli 59 sotaveteraania.
Sotainvalideja Tampereella oli 47.
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Pääkirjoitus

Tampereen
Sotaveteraani

Nro 1/2019  38. vuosikerta

Etukansi: Kevättalvinen Laukon-
silta.

Takakansi: Tuomiokirkon muotoja 
ja maalauksia.
(Kuvat Esko Pihl)

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

Edunvalvonta on kannattanut
Suomen Sotaveteraaniliitto on yhdessä Rintamaveteraaniliiton kanssa tehnyt 
pitkään työtä valtakunnan päättäjien suuntaan parantaakseen sotiemme 
veteraanien etuja. Erityisesti on pyritty saamaan sotaveteraanien palvelut 
lähelle sotainvalidien palvelujen tasoa. Tässä vaiheessa kun voidaan katsoa 
kaikkien jo olevan samalla viivalla.
Vihdoin tuo työ on tuottanut toivottuja tuloksia. Tämän vuoden lopulla astuu 

voimaan lakimuutos, ja kunnan on mahdollisuus järjestää sotaveteraaneille 
lähes samat palvelut kuin sotainvalideille. Ensi vuonna kunnat voivatkin 
käyttää arviolta noin 12.000 € yhtä veteraania kohti vuodessa. (Uudistus ei 
koske veteraanien puolisoita eikä leskiä.)
Tämä on suuri summa ja se, miten asia käytännössä järjestetään, onkin jo 

toinen juttu. Myöhemmin tänä vuonna tiedämme enemmän. 
Suuri parannus oli jo ns. ylimääräinen määräraha kotona asumista tuke-

viin palveluihin. Tätä rahaa on ollut käytössä vuodesta 2011. Tampereen 
kaupungin kanssa on tehty hyvää - ja nykyään jo säännöllistä - yhteistyötä 
veteraanien edunvalvonnan parissa. Kaikki rahat on viime vuosina saatu 
käytettyä ja vuonna 2018 haettiin ja saatiin lisärahaakin.

Lokakuun loppuun asti siis mennään kuten ennenkin. Paitsi että rahaa on 
käytettävissä reilusti enemmän kuin viime vuonna. Veteraanit voivat edelleen 
hakea Kotitorin kautta tulevia palveluita sekä taksimatkoja.
Yhdistyskin pystyy hieman parantamaan jäsenetujaan. Koska nämä kaupun-

gin kautta tulevat rahat on kohdennettu vain veteraaneille, yhdistys haluaa 
tukea veteraanien puolisoita ja leskiä entistä paremmin. Siksi yhdistyksen 
hallitus päätti nostaa lesken jäsenedun 250 euroon vuodessa ja puolison 
edun 150 euroon vuodessa.
Myös veteraaneille tarkoitettujen harkinnanvaraisten jäsenetujen summia 

on nostettu jo viime vuonna, jotta pystyisimme tukemaan erityisesti vähä-
varaisia suurissa sairauskuluissa.
Viime vuonna käytettiinkin lähes 35 % enemmän rahaa harkinnanvaraisiin 

korvauksiin kuin edellisenä vuonna.

Tämä vuosi tulee olemaan mielenkiintoinen muutoksien vuosi. Kesän korvalla 
tiedämme jo varmasti enemmän siitä mitä tuleman pitää ja mitä muutokset 
käytännössä tarkoittavat.
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JÄSENEDUT 2019
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 150 €
Sotaveteraanin puoliso saa käyttää jäsenetuna valintansa mukaan yhteensä 150 € 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 250 €
Sotaveteraanin leski saa käyttää jäsenetuna valintansa mukaan yhteensä 250 € 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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Risto Oinonen

Ihantalan ihme jatkosodassa

Vallattu neuvostojoukkojen tankki Talin lähettyvillä. (SA-kuva)

Monet sotaveteraanit puhuvat Ihan-
talan ihmeestä, mutta vain harvat 
tietävät, mitä oikeastaan tapahtui 
noissa Suomen itsenäisyyden kan-
nalta ainutlaatuisissa taisteluissa. Mi-
nulla on ollut mahdollisuus kulkea 
nuo jatkosodan taistelupaikat lävitse 
aina Rajajoelta Ihantalaan ja seurata 
Suomen vetäytymistä aina Ihantalan 
kirkonmäelle, jossa Neuvostoliiton 
hyökkäys sitten pysäytettiin.

Mutta mitä oikeastaan tapahtui 
jatkosodassa Rajajoelta Ihantalaan 
ja mikä oli tuo Ihantalan ihme, siitä 
tässä lyhyesti.

Helmikuussa 1944 Neuvostoliiton 
johtaja Josif Stalin antoi esikunnal-
leen määräyksen laatia suunnitelma 
Karjalan vapauttamiseksi suomalai-
silta ja Suomen suurimpien kaupun-
kien miehittämiseksi siten, ettei Suo-

mesta tulisi enää uhkaa myöhemmin 
Saksaa vastaan käytävässä sodassa. 
Talvisodassa koettujen kokemusten 
perusteella suunnitelman piti olla 
niin vakuuttava, ettei tässä sodassa 
Suomelle annettaisi mitään mahdol-
lisuutta puolustautua tai estää jouk-
kojen etenemistä aina Helsinkiin asti.

Suurhyökkäys alkaa

Suurhyökkäys Suomea vastaan Ra-
jajoella alkoi 9.6.1944. Leningradin 
rintaman käytössä Neuvostoliitolla 
oli 450 000 miestä, 10 000 tykkiä 
sekä 800 panssarivaunua. Suomen 
vastaavat luvut olivat vain murto-
osa tästä. Parin vuorokauden kes-
tävissä pommituksissa Neuvosto-
liiton tykistö ampui yli 190 000 
kranaattia ja ammusta Suomen 

puolustuslinjaan. Näissä valtaisissa 
pommituksissa koko Suomen 
puolustuslinja tuhoutui. Jopa kuuden 
metrin syvyyteen kaivetut viestilinjat 
tuhoutuivat eikä siksi tykistöllä ollut 
kunnollista mahdollisuutta estää 
tulevaa maahyökkäystä.

Näissä uskomattomissa olosuhteis-
sa suomalaiset taistelivat urhoollisesti 
ja aiheuttivat silti melkoista tuhoa 
viholliselle. Riittävän tehokkaiden 
aseiden puuttuessa suomalaiset oli 
pakotettu perääntymään seuraavaan 
puolustuslinjaan. Sama kohtalo koet-
tiin myös niissä taisteluissa. Kahden 
viikon aikana neuvostojoukot olivat 
jo Viipurissa, tosin matkalla käytyjen 
raskaiden taistelujen jälkeen. Viipuri 
menetettiin lähes taisteluitta. Viipurin 
jälkeen jäljellä oli enää Tali ja Ihanta-
la. Jos nämä puolustusasemat mene-
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tettäisiin, avautuisi neuvostojoukoille 
Ihantalan kirkolta vapaa tie Kotkan 
kautta Helsinkiin ja toisaalta Lap-
peenrannan kautta Keski-Suomeen.

Hyökkäys Tali – Ihantalaan

Neuvostoliiton hyökkäys Tali – Ihan-
talaan alkoi 25.6. aamulla 70 000 
miehen voimin lentopommitusten 
ja tykistön tukemana. Viikon kestä-
neissä kovissa taisteluissa Suomalai-
set menettivät useaan kertaan Talin, 
mutta pystyivät aina pakottamaan 
neuvostojoukot perääntymään. Kun 
Tali ei murtunut, päätti Neuvosto-
liitto täydentää joukkojaan lähettä-
mällä kokonaisen armeijakunnan ja 
lisäksi kaksi divisioonaa Viipurista 
uusia joukkoja murtamaan Suomen 
puolustusta. Tavoitteena oli juuri tuo 
Ihantalan kirkonmäellä oleva risteys, 
josta matka jatkuisi Sisä-Suomeen 
esteittä.

Näissä raskaissa, viikon kestä-
neissä taisteluissa Tali menetettiin. 
Suomen puolustussuunnitelmaan 
kuului, että vetäydyttäessä pioneerit 
räjäyttävät Talin sillat, jotta vihol-
lisen panssarivaunut eivät pääsisi 
esteettä Ihantalaan. Mutta raskaissa 
pommituksissa koko pioneerikomp-
pania oli tuhoutunut eikä siltoja saatu 
räjäytettyä.

Näin avautui viholliselle suora tie 
Ihantalaan. Heinäkuun alussa viholli-
nen aloitti Ihantalan ja vieressä olevan 

Pyöräkankaan pommitukset. Tavoi-
te oli sama kuin aiemmin: Tuhota 
Suomen puolustusasemat ja jatkaa 
matkaa Kymijoelle. Vain vaivoin 
miehet pystyivät pitämään puolus-
tusasemat. Onneksi Suomen tykistö 
toimi hienosti eivätkä Neuvostoliiton 
joukot päässeet Ihantalan kirkolle. 
Vihollisen vaunut olivat kylläkin 
jo muutamien kymmenien metrien 
päässä viimeisistä puolustusasemista. 
Näiden asemien menettäminen olisi 
tarkoittanut koko sodan loppua.

Rukous yön hiljaisuudessa

Heinäkuun kolmannen päivän ilta-
na puolustuslinjan johto kokoontui 
pohtimaan tilannetta. Väsyneenä ja 
huolissaan Suomen kohtalosta he 
totesivat, ettei huomista taistelua enää 
kestetä. Miehet olivat väsyneitä eikä 
panssarien torjuntaan ollut riittäväs-
ti voimia. Tilannetta pahensi vielä 
Suomen radiotiedustelun sieppaama 
viesti, jonka mukaan päähyökkäys 
Ihantalaan alkaisi seuraavana aa-
muna.

Hädän hetkellä ja huoli koko Suo-
men menettämisestä miehet yön hil-
jaisuudessa polvistuivat rukoukseen, 
joka oli lyhyt ja ytimekäs. ”Pyhä 
Jumala, pelasta Suomi, me emme 
siihen pysty.” Eivät nämä rukoilijat 
olleet mitään hurskaita miehiä, mutta 
hätä ja huoli Suomen kohtalosta oli 
suuri. Samana yönä nämä miehet 

Ihantalan kirkon rauniot. 
(Kuva SA-kuva)

vielä sopivat, että jos Jumala pelastaa 
Suomen, he lupaavat aloittaa hengel-
lisen työn puolustusvoimissa.

Jäätiin odottamaan seuraavaa aa-
mua ja vihollisen hyökkäystä Ihanta-
laan. Aamulla Suomen komentopaik-
kaan tulee yllättävä viesti maastossa 
olevilta tiedustelijoilta. ”Uskokaa 
tai älkää, neuvostojoukot kuljettavat 
tykistöä ja panssarivaunuja junilla 
kohti itää.” Stalin, joka Moskovas-
sa ei tiennyt Ihantalan murtumisen 
olleen näin lähellä, oli samana yönä 
antanut määräyksen panssarivaunujen 
siirtämisestä Euroopan rintamalle. 
Taistelut Ihantalassa päättyivät tähän. 
Tämä oli Ihantalan ihme. Jumala ei 
sallinut Stalinin miehittää Suomea.

Lupaus pidettiin

Myös upseerit pitivät Jumalalle an-
tamansa lupauksen. Heidän vaiku-
tuksestaan alkoi puolustusvoimien 
hengellinen työ vapaaehtoisvoimin. 
Kyllä meidän nuorempien sukupol-
vien on hienoa kunnioittaa isiemme 
urhoollista työtä niin maatamme 
puolustamalla kuin Jumalaa kunni-
oittamalla.

Kirjoitus on julkaistu Lähettäjä -lehdessä 
11/2018
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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.

Alanen Erkki Johannes 04.05.1924 26.01.2019
Andersson Eeva-Liisa 24.12.1929 29.12.2018
Dunder Irja Talvikki 23.10.1928 19.12.2018
Hirsimäki Elsa Inkeri 16.04.1922 27.11.2018
Jalassola Harry Matti Johannes 28.04.1922 15.01.2019
Joronen Soili 03.09.1933 01.11.2018
Jylhä Annikki Elina 14.04.1924 31.01.2019
Kalliola Eero 17.04.1927 30.01.2019
Kangasmaa Veikko Olavi 15.01.1925 07.02.2019
Korhonen Paavo Ilmari 14.11.1920 08.12.2018
Laine Lempi 19.03.1923 17.01.2017
Laitinen Kirsti Hilma Isabella 24.01.1920 20.11.2018
Luopio Irene Irma 05.04.1922 13.11.2018
Mattila Elvi Johanna 13.07.1928 26.09.2018
Nikula Saara Marjatta 01.04.1929 08.11.2018
Peltonen Jorma Emil 29.12.1919 23.01.2019
Pihlajamäki, Uuno Johannes 14.06.1921 30.01.2019
Pynnönen Orvo Toivo Kalevi 04.06.1925 21.12.2018
Salmi Veijo Aleksanteri 01.09.1925 02.02.2019
Savilahti Mirjam Kaarina 15.02.1925 17.01.2019
Stenroos Aune Helena 03.04.1921 24.12.2018
Tamminen Paavo Fredrik 14.07.1925 04.02.2019
Turtola Meeri Annikki 25.05.1919 17.01.2019
Tuuri Elisabet 26.11.1922 06.12.2018
Vehkakoski Toivo Kalevi 10.10.1926 04.12.2018
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- Ikätovereiden tapaamisessa on oma 
viehätyksensä. Jutellessa huomaa 
koetun samoja vaiheita, on ihmetel-
ty aikoinaan samoja tapahtumia ja 
laulettu samoja lauluja. Tuntuukin 
luontevalta hakeutua saman ikäisten 
ihmisten seuraan. Jos omassa elä-
mässä kokee suuria muutoksia, on 
arvokas asia, kun löytää uusia ystäviä 
ja juttuseuraa. Minulle tämä veteraa-
niyhdistys on ollut eräs väylä pysyä 
elämässä mukana, Terttu Waismaa 
kuvaa tuntemuksiaan.

Waismaa ja hänen miehensä Erkki 
olivat naimisissa lähes 60 vuotta. 
Leskeksi jäätyään Tertun on kui-
tenkin täytynyt etsiä uutta sisältöä 
elämäänsä. Harrastustoiminnasta 
onkin löytynyt paljon iloa ja uusia 
tuttavuuksia. 

- Harrastusten tuoma yhteisöllisyys 
ja seura ovat todella tärkeitä ja koen-
kin, että ne ovat paras keino torjua 
nykyistä kansantautia, yksinäisyyttä.

Myös lyijykynälle ja paperille on 
löytynyt runsaasti käyttöä, sillä Tert-
tu on innokas kirjoittaja. Samaten 
lehdessä ilmestyvät piilosanatehtä-
vät ovat jatkuvasti tiiviin pohdinnan 
alla ja hän onkin ottanut osaa myös 
piilosanan ratkomisen SM-finaaliin. 

Harrastusluetteloon voidaan lisätä 
myös kotiseutuhistorian tutkiminen. 
Waismaa on ollut aina kiinnostunut 
aiheesta ja Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlallisuudet 2017, kuten 
myös tänä vuonna sisällissodasta ku-
luneet 100 vuotta ovat tuoneet muka-
naan monia tapahtumia ja tilaisuuksia, 
joihin hän on ottanut osaa. 

- Sata vuotta sitten molemmat van-
hempani olivat koululaisia Tampe-
reella. On kiinnostavaa verrata hei-
dän tarinoitaan sen ajan Aamulehden 
uutisiin, joita olen tutkinut.

Positiivinen elämänasenne
     kantaa pitkälle

Terttu Waismaa ajattelee, että leikki yhdistää eri 
sukupolvia toisiinsa.

Teksti ja kuva Veera Kivimäki
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Leikkien ja hullutellen läpi 
elämän

Terttu syntyi vuonna 1927 Ylämaal-
la ja vietti lapsuutensa Kuhmoisten 
pikkupappilassa, Kopolassa. Van-
himpana lapsena ja peräti seitsemän 
veljen isosiskona on Waismaa tottunut 
olemaan aina lasten ympäröimänä. 

- Omien veljien sekä naapurin 
lasten kanssa leikittiin, pelattiin ja 
hiihdettiin, mutta paljon myös luettiin. 
Saimme vastuuta kasvimaasta ja hel-
lapuista, hän muistelee lapsuuttaan. 

- Muistan myös sellaisen tapauk-
sen, kun nuorin veljeni Olli, kiipesi 
4-vuotiaana syliini ja kysyi ”Koska 
sinä Terttu oikein ehdit leikkiä kans-
sani”. Olin silloin teini-ikäinen ja 
sen ajat huvitukset olivat ilmeisesti 
vieneet aikaani, hän nauraa.

Kuhmoisista matka vei Tampe-
reelle, josta pappina toiminut isä sai 
viran vuonna 1945. Täällä Waismaa 
aloitti myös lukion. 

- Saimme asunnon Viinikasta ja 
niinpä veljesjoukko valloitti läheisen 
urheilukentän.

Lukion ajoilta matkaan tarttui opin 
lisäksi myös runsaasti tiiviitä ystävys-
suhteita, joita ylläpidetään edelleen 
aktiivisesti.

- Yhä soittelemme toisillemme ja 
hulluttelemme yhdessä!

Sodan aika

Waismaan kotiseudulla Kuhmoisissa 
ei ollut oppikoulua, joten hän aloitti 
opiskelunsa Laatokan rannalla Jaak-
kimassa, jossa asui sukulaisia. Talvi-
sodan sytyttyä oli hänen kuitenkin 
palattava takaisin kotiseudulleen. 

- Varmasti jokainen sota-ajan koke-
nut muistaa niiltä ajoilta tietyt hetket 
erityisen hyvin. Itselleni mieleen on 
jäänyt vahvasti, kun ensimmäisenä 
syyskuuta 1939 opettaja tuli luok-
kaan ja sanoi ”Saksa on hyökännyt 
Puolaan”. Kaikista mieleenpainuvin 
hetki oli, kun viimeisenä marraskuun 
päivänä opettaja kertoi, että sota on 
syttynyt Suomessa ja koulu loppuisi 
tähän päivään.

- Matkustimme yhdessä äitini kans-
sa kolme vuorokautta evakkojunalla. 
Muut olivat menettäneet kotinsa, minä 
olin onnekas, kun olin matkalla kotiin. 

Kaikesta huolimatta sota-aikana 
elämä yritettiin järjestää niin normaa-

liksi kuin mahdollista. Silti jännitys 
oli läsnä koko ajan. 

Lähes koko sota-ajan Waismaa 
vietti maaseudulla Vääksyssä, jota 
varsinaiset sotatoimet eivät kosketta-
neet. Välilliset vaikutukset näkyivät 
kuitenkin myös siellä, sillä kouluto-
vereita lähti armeijan palvelukseen.

- Helsingin pommitusten aikaan 
helmikuussa 1944 minä ja serkkuni 
olimme sisällä hiihtovarusteet päällä, 
valmiina syöksymään ulos, mikäli 
ilmahälytys tulisi. Luulimme silloin, 
että pommitukset olisivat Lahdessa, 
joka sijaitsi vain 20 kilometrin päässä. 
Todellisuudessa tapahtumapaikkana 
oli kuitenkin Helsinki. Saman kallio-
pohjan vuoksi pommitukset tuntuivat 
niin voimakkaina meillä asti. 

Lukion päätyttyä Terttu suunta-
si Helsingin yliopiston teologiseen 
tiedekuntaan. Opiskeluaikana ja sen 
jälkeen uskonnonopettajista oli kova 
pula, joten hän teki runsaasti opettajan 
sijaisuuksia Tampereen eri kouluissa.

- Pappia minusta ei tullut, mutta 
aktiivinen seurakuntalainen kuiten-
kin. Opettajan sijaisuuksien johdosta 
on tullut kierrettyä tamperelaisten 
koulujen opettajainhuoneet perus-
teellisesti läpi! Hän nauraa.

Suvulla yhteinen lehti

Vuonna 1951 Terttu ja Erkki vihittiin 
Tampereella Viinikan kirkossa.

- Erkki oli vihitty edellisenä viikolla 
papiksi Tuomiokirkossa ja seuraavana 
lauantaina astelimme avioliittoon. 
Erkillä oli päällään uusi papin pu-
ku ja ihmettelen edelleen, mistä hän 
oli löytänyt marraskuussa minulle 
kielokimpun. 

Pariskunnan tapaaminen oli kui-
tenkin tapahtunut jo vuosia aiemmin.  
Tertun ollessa vielä koulutyttö oli 
hän toiminut emäntänä Isosaaressa 
olleella seurakunnan leirillä. 

- Siellä leirillä Erkki oli isosena ja 
heti ensi näkemältä Erkki oli maail-
man ihanin. Leirin jälkeen hän kävi 
usein meillä tapaamassa veljeäni ja 
tämän varjolla näki myös minut. Meni 
kuitenkin vielä toista vuotta ennen 
kuin aloimme olla virallisesti yhdessä. 

Pariskunta sai yhdessä kolme lasta, 
jotka nykyisin ovat jo itse isoäitejä. 
Waismaalle perhe ja lähisuku ovat 
aina olleet hyvin rakkaita ja suuressa 
osassa elämää. Myös veljien perheet 

ovat läheisiä ja yhteyttä on pidetty 
tiiviisti. Yhtenä osoituksena tästä on 
suvun yhteinen lehti, joka ilmestyy 
useamman kerran vuodessa ja johon 
on koottu suvun jäsenten tuoreimpia 
kuulumisia. 

- Lapsia on aina ollut lähelläni ja 
muutenkin ihmisiä monessa eri suku-
polvessa. Ammattiani kysyttäessäkin 
vastaan aina, että olen ollut kotiäitinä. 
Toki opettajankin töitä tuli tehtyä, 
mutta ne olivat kauan sitten.

Surullisia hetkiä on kuitenkin tullut 
myös elämän varrella koettua. Näistä 
yksi on Waismaan veljen, Timon kuo-
lema tämän ollessa vasta 2-vuotias.

- Suunnaton suru kohtasi perhet-
tämme, kun pikku-Timo kuoli. Hän 
oli Ollin kaksoisveli, iloinen ja pu-
helias lapsi. Hän oli päässyt pujahta-
maan yksin rantaan ja hänet löydettiin 
kellumasta kotilaiturin viereltä, mutta 
liian myöhään. Timon pieni hauta 
sitoo perheemme yhä Kuhmoisiin.

Elämän motto

Kaikesta kokemastaan huolimatta 
Terttu Waismaa on pysynyt läpi elä-
mänsä positiivisena ja nähnyt tule-
vaisuuden aina valoisana.

- Joskus epäilen, olenko pinnalli-
nen ihminen, kun näen niin paljon 
positiivista kaikessa! Tunnen itseni 
terveeksi ja en tarvitse lääkkeitä.  

- Vastaani tuli tällainen motto ja se 
sopii minulle täydellisesti: ”Ihmisen 
oppii tuntemaan paremmin, jos leikkii 
hänen kanssaan päivän kuin, jos elää 
hänen kanssaan vuoden.” 

-Juuri vähän aikaa sitten, tyttäre-
ni pojantytär Moona tarttui minua 
kädestä ja sanoi ”Tule leikkimään 
kanssani”. Pyyntö oli aivan sama kuin 
4-vuotiaalla veljelläni vuosikymme-
niä sitten. Ajattelen, että juuri leikki 
taitaakin olla se asia, joka yhdistää 
eri sukupolvia toisiinsa. 
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Yhdistyksemme puurojuhla 
on edelleen kovin suosittu. 
Tänäkin vuonna mukana oli 
yli 70 henkilöä; veteraaneja, 
puolisoita ja leskiä. Tunnel-
ma oli lämmin ja iloinen.

Juhlassa oli mukana musisoimassa 
ja mukavia juttelemassa trubaduu-
ri Juhani Viita. Hänen johdollaan 
lauloimme tietysti joululauluja ennen 
ja jälkeen maittavan puuron. Tänä 
vuonna luvassa oli lisäksi yllätys. 
Kuulimme, että puurossa oli manteli 
ja mantelin löytäjälle oli luvassa pieni 
lahja.

Ja niinhän se manteli löytyi Veikko 
Elorannan lautaselta. Hotellin johtaja 
Irmeli Puolanne toi Veikolle kyntti-
läpakkauksen lahjaksi.

Päivään osunut lumipyry sotki lii-
kennettä ja taksit olivat myöhässä. 
Kaikki puurojuhlaan osallistuneet 
pääsivät kuitenkin kotiinsa, muutama 
henkilö tosin joutui hieman odotta-
maan.

Veikko Eloranta löysi puurostaan mantelin ja siitä hyvästä hotellin 
johtaja Irmeli Puolanne ojensi hänelle pienen lahjan.

Manteli löytyi!

Puheenjohtajamme 
Raimo Nuutinen kiitte-
lee puheessaan Hotelli 
Ilveksen henkilökuntaa 
erinomaisesta puurosta 
ja hyvästä tarjoilusta 
sekä siitä, että meillä 
oli jälleen mahdollisuus 
kokoontua tähän juh-
laamme.

Teksti ja kuvat Johanna Vuori
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Tuli tuttu kevätkulta, 
Lumen alta pistää multa, 
Puro pulppuva rinteillä tanssia saa, 
Kevät riemua laulavi ilma ja maa, 
Jo ääretön taivaskin seestyy 
Ja lämpimän aika eestyy 
Ja tuulikin tuoksuja tuo. 
 
Taasen soivat vaskikellot, 
Lämpöön elpyy oraspellot, 
Sirot kukkaset nostavat pienoisen pään, 
Sinisirkkuset soittavat niemissään 
Ja nurkkihin lehväisen orren 
Vie peipponen mättäältä korren 
Ja mökkinsä pystyttää. 
 
Nyt on soilla, mailla juhlaa, 
Päivä säteitänsä tuhlaa, 
Ukko nuortuvi niin kuni harmaja puu, 
Poian posket ne kauniiksi ruskettuu, 
Soi loilotus, luikku jo raikuu 
Ja kunnaat ne kummasta kaikuu, 
Kun käkönen kummulla soi.
 
Larin Kyösti



Tampereen sotaveteraani 1/2019

12

Mummon Kammari on kotoisa kohtaamispaikka ja 
toimintakeskus, johon kaikenikäiset ovat tervetulleita. 
Se on kävijöidensä näköinen matalan kynnyksen olo-
huone. Voit löytää mukavan harrastuksen ja saada tietoa 
Kammarin, Myötätuulen ja muustakin seurakuntien 
vapaaehtoistoiminnasta. Kyläpaikka sijaitsee Tampereen 
keskustassa, Hämeenkatu 28. Poikkea kylään.
Mummon Kammarin toiminta on suunnattu yli 65-vuo-
tiaille Tampereella asuville ikäihmisille ja on kaikille 
ilmaista.
Vapaaehtoisapua saavat sekä kotona asuvat että palve-
lu- tai ryhmäkodeissa asuvat vanhukset.
Vapaaehtoisapua saa ulkoiluun, juttuseuraksi, lukijaksi, 

Mummon Kammari on muuttanut

kaveriksi teatteriin tai kirkkoon. Pyyntöihin varataan kaksi 
päivää järjestelyaikaa.

Mummon Kammarin toimipiste ja toimisto on muuttanut 
ja uusi osoite on Hämeenkatu 28, Tampere. Toimiston 
puhelinnumero on 03 219 0455. 
Seurakuntien avunvälitys on avoinna maanantaista 
torstaihin kello 9-11 numerossa 03 219 0711.

Kotikäyntien peruutukset arkisin numeroon 050 525 8435. 
Mummon kammarin sähköposti: mummonkammari@evl.fi

Mummon Kammarin viikko-ohjelmaa:

Ohjelmaa ja yhdessäoloa ma, ti, to 10-15, ke 10-17
Asiantuntijavierailuja, koulutuksia ja vertaistapaamisia vapaaehtoisille
yhteislaulua ja virsihartaustuokioita
käsityötalkoita hyväntekeväisyyteen
Mummon puoti ja tuoretta pullaa ja kahvia!
Tuotto nuorten työllistämisen vanhusten avuksi sekä Tampereella että lähetyskohteissa ulkomailla.

Maanantai 10-15
Peittotalkoot maanantaisin klo 10 

Neulotaan villaisia peittoja lähetettäväksi SPR:n kautta katastrofikohteisiin. Kyläpaikka ja lahjapuoti ovat avoinna
ma-to klo 10-15. 

Kirjojen ystävät maanantaisin klo 13.30 
Luennoitsija ja keskustelua kirjoista. 

Tiistai 10-15
Käsitöiden äärellä tiistaisin klo 10 

Neulotaan ja askarrellaan tamperelaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin ja Mummon Lahjapuotiin sukkia, lapasia,
vauvannuttuja ja myssyjä. Tuotto nuorten työllistämiseen tamperelaisten vanhusten avuksi sekä lähetyskohteisiin
ulkomailla. 

Keskiviikko 10-17
Nettinurkka keskiviikkoisin klo 10-12 

ATKSeniorit Mukanetin opastajat apunasi joka keskiviikko.
Luentoja ajankohtaisista aiheista parittoman viikon keskiviikkoisin klo 11

Mielenkiintoisia vieraita, aiheet yleisön toivomia.
Leskien klubi parillisten viikkojen keskiviikko klo 11

Tule mukaan, kun pahin surusi on helpottanut.
Laulajaiset keskiviikkoisin klo 13 

Tule mukaan laulamaan yhdessä! Joka viikko eri laulattaja.
Käsityökahvila keskiviikkoisin klo 15-17

Leppoisaa yhdessäoloa, tervetuloa mukaan!

Torstai 10-15
Minitonttulakkitalkoot torstaisin klo 10

Pikkuruisia tonttulakkeja neulotaan edelleen. Tule hakemaan opastus ja langat. 
Virsihartaus torstaisin klo 11

Hartaus ja toivevirsiä.
Myötätuulen torstai kokoontuu klo 13
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-Täytyy kyllä sanoa, että on 
minulla ollut niin vaiherikas 
ja onnellinen elämä! toteaa 
Aimo Reinikainen.
 Tapaamisestamme pääl-
limmäisenä mieleen jääkin 
ehdottomasti hänen valoisa 
elämänasenteensa, joka on 
kantanut läpi vuosien. 

Onnellinen elämä

Teksti ja henkilökuva Veera Kivimäki

Reinikainen syntyi tammikuussa 
1924 Hyvinkäällä, kolmilapsiseen 
perheeseen, jonka vanhin lapsi hän 
on. Lapsuuden ajanviettotavoista ky-
syttäessä, hän muistelee pyöräretkiään 
Helsinkiin. Kun elämään Hyvinkäällä 
kaivattiin vaihtelua, oli pojilla usein 
tapana polkea Helsinkiin, jonne 50 
kilometrin matka sujui sukkelasti. 
Kotiseudulla pysyttäessä ajanviettee-

nä oli usein radion kuuntelu, vaikka 
joka kodista sellaista ei tietenkään 
löytynyt. Tapana olikin kerääntyä 
jonkun radion omistavan luo kuun-
telemaan lähetyksiä yhdessä. Suosi-
tuinta ohjelmaa olivat ehdottomasti 
urheilulähetykset ja lauantai-illan 
toivotut levyt.

Lapsuuteen Hyvinkäällä kuului 
vahvasti myös urheilu, jota harras-

Yhdistyksemme hallituksen jäsen ja monessa tilanteessa yhdistystä edus-
tanut Aimo asuu omassa kodissaan Härmälän kaupunginosassa.
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tettiin kesäisin yleisurheilukentällä 
ja talvisin jääpalloa pelaten. Urhei-
lu ja liikunta ovatkin olleet tärkeä 
osa Reinikaisen arkea koko hänen 
elämänsä ajan, ja näin ollen hän on 
94-vuotiaana edelleen rautaisessa 
kunnossa. Nykyään hän harrastaa 
voimistelua Työväenopistolla, jonka 
tarjoamat harrastusmahdollisuudet 
ovatkin tulleet erittäin läheisiksi. 

- Olen osallistunut liikuntaryhmi-
en lisäksi myös monille erilaisille 
kädentaitokursseille, Aimo kertoo.

- Viime syksynä harkitsin myös 
latinan tai espanjan kielen opiskelua, 
mutta opiskelutovereideni iän kuultua 
aloin hieman epäröidä, hän nauraa. 

Kielten opiskelun aika voi kui-
tenkin olla jälleen tulevaisuudessa, 
sillä opiskeluintoa ja myös aiempaa 
kokemusta aiheesta löytyy. 

Konekiväärikomppania 
kutsuu
Vuonna 1942 asevelvollisuus kut-
sui Reinikaista ja niinpä hän lähti 
suorittamaan sitä Tuusulan varus-
kuntaan. Asevelvollisuutta seurasi 
alkukoulutus, jonka jälkeen hänet 

lähetettiin Itä-Karjalaan. Sijoitus-
paikkana oli konekiväärikomppania, 
lähellä Maaselän kannasta. Vuonna 
1943 rintamalle päädyttyään Reini-
kainen joutui keskelle asemasotaa. 
Pahimmillaan vihollinen oli vain 100 
metrin päässä ja näin ollen hyvin 
lähellä. Suomalaiset saivat kuitenkin 
liikkua alueella hyvin vapaasti. Jäl-
kikäteen tapahtumia muistellessaan 
hän toteaa kutenkin tilanteen olleen 
hyvin vaarallinen ja monien sotilaiden 
käyttäytyneen uhkarohkeasti.

 - Muistan esimerkiksi poimineeni 
korvasieniä niin, että viholliset oli-
sivat pystyneet ampumaan minut. 
Jälkikäteen ajateltuna tällainen varo-
mattomuus ihmetyttää, mutta onneksi 
mitään ei sattunut.

Asemasodan käyminen oli pidem-
män päälle hyvin yksitoikkoista. Päi-
väohjelma koostui useimmiten muu-
taman tunnin vartiovuoroista, jonka 
jälkeen oli paljon vapaa-aikaa. Näin 
ollen sotilaat yrittivät paikata tylsyyt-
tään erilaisten askareiden parissa. 
Monet käyttivät aikaa opiskeluun, 
mutta myös kortin peluulle jäi aikaa. 
Reinikaisen sodasta kotiutuminen 
alkoi Maaselän kannakselta, josta 

matka vei soita ja korpia pitkin Ilo-
mantsiin. Ilomantsissa oli käynnissä 
hyvin suuria taisteluita, joihin Suo-
men sotatoimet kuitenkin päättyivät. 
Ilomantsista Reinikaisen tie vei takai-
sin Hyvinkäälle, josta asuinpaikka 
muuttui pian Tampereeksi. 

Varjelus mukana

Hurjista olosuhteista huolimatta Aimo 
Reinikainen kokee, ettei sota-aika 
jättänyt häneen erityisiä pelkoja. Vaik-
ka sodan aikana tuli nähtyä kurjia 
ihmiskohtaloita ja paljon raakuutta, 
antoi se silti myös hyviä kokemuksia.

- Erityisesti mieleen on jäänyt se, 
kuinka sodassa kohtasin ihmisiä kai-
kista taustoista. Sota kokosi yhteen 
kaikenlaisia ihmisiä, paljon sellaisia 
joita en olisi muuten tullut koskaan 
tapaamaan. Vaikka mukaan mah-
tui eri luontoisia ihmisiä erilaisista 
olosuhteista, olivat kaikki samassa 
tilanteessa ja näin ollen pitivät yhtä.

Ihmisten ohella mieleen on jäänyt 
monia yksittäisiä tapahtumia. 

- Kerran rintamalla kävellessäni 
löysin maasta ortodoksiristin. Ristin 
löytämisellä oli iso merkitys, sillä 
koin sen merkkinä siitä, että loppujen 
lopuksi kaikki menee hyvin ja pää-
sen täältä elävänä pois. Varjelusta on 
tarvittu elämässä myös ennen sotaa 
ja sen jälkeen. 

Nuoruusmuistoista Aimolle tulee 
välittömästi mieleen juhannuksen 
1941 tapahtumat Hyvinkään lento-
kentällä. Lentokenttä oli tuolloin il-
mavoimien käytössä, sillä jatkosota 
oli alkamassa. Lentokentän työnte-
kijöiden joukossa oli myös Aimolle 
tuttu lentäjä Osmo, joka oli kutsu-
nut Aimon kokeilemaan lentämistä 
kanssaan. Ennen lentokentälle pääsyä 
Aimo sai kuulla järkyttäviä uutisia, 
Osmon lentokone oli pudonnut suo-
raan suohon. Turman syy ei sittem-
minkään selvinnyt. 

Myös heinäkuussa 1985 Ranskassa 
hän joutui kokemaan hyvin pysäyttä-
viä hetkiä. Rouesta Pariisiin matkalla 
ollut juna törmäsi autoon ja junan 
kyydissä olleista matkustajista 17 
kuoli ja 99 loukkaantui. Aimon ja 
hänen matkaseuranaan olleen tyttä-
ren onneksi heidän paikkansa eivät 
sijainneet junan alkuosassa vaan 
taaempana, jolloin he selvisivät va-
hingoittumattomina. Dramaattisia 

Jatkosodan viimeinen suuri taistelu käytiin Ilomantsissa kesän 1944 
lopulla.Taistelujen vielä jatkuessa sotilaille annettiin kunniamerkkejä. 
Ilomantsin Möhkön kylässä 21.Prikaatin komentaja antaa Aimo Reinikai-
selle 1.luokan vapaudenmitallin 29. heinäkuuta 1944.
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hetkiä Aimon elämässä onkin ollut 
sodan lisäksi useita muitakin.

 -Varjelus on onneksi kulkenut 
mukanani läpi elämän, hän toteaa.

Matkailu osana elämää

Ranskassa koetusta vaarallisesta ta-
pahtumasta huolimatta maa on ol-
lut Reinikaiselle jo hyvin pitkään 
tärkeä. Hänen toinen lapsensa ja 
lapsenlapsiaan asuu maassa, minkä 
vuoksi siellä on tullut vierailtua to-
della monia kertoja. Reinikainen on 
saanut tutustua ranskalaiseen kulttuu-
riin paitsi tyttärensä perheen, myös 
paikallisten ystävien kautta. Näin 
ollen myös Ranskan matkoilta löytyy 
useita tarinoita kerrottavaksi, erityi-
sesti ranskalaisten vieraanvaraisuus 
on tehnyt vaikutuksen.

 -Olimme tyttäreni kanssa vieraile-
massa erään paikallisen perheen luona 
ja isäntäväki oli halunnut hankkia 
meitä varten Suomen lipun salkoon. 
Kun sellaista ei paikallisten kaup-
pojen valikoimasta ollut löytynyt, 
olivat he päättäneet teettää lipun. Se 
oli mahtava vastaanotto!

Lukuisista matkoista huolimatta 
on Aimo kokenut itsensä aina täy-
sin Tamperelaiseksi. Vaikka synty-
mäpaikka ja lapsuudenkoti ovatkin 

Hyvinkäällä, on vuosia Tampereella 
kertynyt jo yli 70. Alun perin Tampe-
reelle Aimo Reinikaisen johdattivat 
opiskelut Tampereen teknillisessä 
oppilaitoksessa. Työuransa hän onkin 
tehnyt tekniikan parissa. 

Suomen kehitystä 
seuraamassa
Tampereen Teknillisessä korkea-
koulussa yli-insinöörinä toimiminen 
on antanut hänelle näköalapaikan 
tekniikan kehityksen seuraamiseen. 
Aimon pitkä ja laaja elämänkokemus 
on omiaan antamaan hänelle mahdol-
lisuuden kertoa paitsi teknologian, 
myös laajemmassa mittakaavassa 
koko Suomen kehityksestä. 

-Minun lapsuudessani Suomi oli 
hyvin köyhä maa, mutta nyt se on yksi 
rikkaimmista. Koen, että suomalaiset 
ovat hyvin lahjakasta kansaa ja ko-
koonsa nähden Suomi on menestynyt 
erinomaisesti.

 Vaikka Reinikainen on elänyt 
hyvin monenlaisessa Suomessa ja 
nähnyt Suomen kehityksen, kokee 
hän silti, ettei muutos ole ollut sen 
suurempaa kuin minkään muunkaan 
sukupolven aikana. 

Erinomaisen kunnon ja siten hyvän 
toimintakyvyn salaisuudeksi Aimo 

nimeää juuri liikunnan ja hyvät geenit. 
Hän kuitenkin kokee, että lopulta 
kyseessä on pitkälti sattuma ja hyvä 
onni. Varsinaisia elämänohjeita Ai-
molla ei omien sanojensa mukaan 
ole, mutta opiskelujen tärkeyttä hän 
painottaa. 

-  Opiskelu kannattaa aina, oli se 
sitten mitä alaa tahansa!

Tulevaisuudensuunnitelmat ovat 
myös selvillä. Vaikka aiemmin Ai-
mo ei ole syntymäpäiviään välittänyt 
juhlia, aiotaan 100-vuotisjuhlissa asia 
aikanaan korjata. Juhlia vietetään 
Pariisissa yhdessä perheen kanssa!

Ranskan rautateillä tapahtui 
8.7.1985 kolme onnettomuutta 
eri puolilla Ranskaa. Välillä 
Rouen-Pariisi juna törmäsi taso-
risteyksessä hiekkaa kuljettanee-
seen rekkaan. Onnettomuudessa 
kuoli ja loukkaantui runsaasti 
ihmisiä. Aimo Reinikainen mat-
kusti neljännessä vaunussa, joka 
ei täysin kaatunut. 
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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.

102 vuotta
14.06. Ilkka Arvola

101 vuotta
15.04. Eeva Rosendahl
26.04. Elma Heinonen

100 vuotta
19.03. Rauha Riekkinen
20.03. Pentti Kuukankorpi
13.04. Sirkka Toivonen

99 vuotta
19.03. Pentti Tuhtonen
11.04. Eila Lankinen
12.04. Matti Nurminen
01.05. Heino Turpeinen
17.05. Lydia Wideman-Lehtonen

98 vuotta
20.03. Jaakko Lahtinen
29.03. Uolevi Syrjälä
31.03. Anni Vuorinen
14.04. Matti Flinkkilä
28.04. Matti Anttila
04.05. Aleksi Sarkalahti
16.05. Helvi Tarhio
08.06. Onerva Nissinen

97 vuotta
16.03. Lyyli Laakso
18.04. Antti Lehtonen

96 vuotta
18.03. Sirkka Heiskanen
23.03. Toivo Pussinen
09.04. Pentti Rautanen

09.05. Katri Haavanto
10.05. Vilho Hellman
11.05. Helvi Tulonen
15.05. Onni Paasonen
19.05. Taimi Remes
27.05. Kyllikki Kokkila
13.06. Maire Lumme

95 vuotta
02.04. Anna Hällfors
02.04. Antero Sirviö
05.04. Liisa Jänismäki
07.04. Timo Wuoristo
09.04. Aune Aalto
12.04. Hilkka Nieminen
14.04. Annikki Jylhä
16.04. Matti Jansson
23.04. Sulo Stenman
27.04. Jaakko Rajala
04.05. Jenny Keskinen
09.05. Maila Luukkonen
16.05. Maija-Liisa Anttila
16.05. Erkki Siurola
22.05. Lauri Käkelä
23.05. Hilja Ilola
01.06. Aaro Orkosalo
03.06. Eeva Kosonen
03.06. Konrad Kumpulainen
03.06. Paavo Ruusunen
05.06. Sylvi Lehtinen
06.06. Toini Salokannel
07.06. Eero Visanen

94 vuotta
19.03. Sirkka Räikkönen
21.03. Yrjö Vuohijoki
22.03. Kalle Lähdekorpi
26.03. Liisa Göransson

03.04. Sirkka-Liisa Luukkonen
09.04. Kaarina Vesterinen
12.04. Kauko Viitaniemi
15.04. Erik Sundström
06.05. Erkki Kahila
06.05. Esteri Leponiemi
08.05. Alpo Haaranoja
08.05. Jenny Särkinen
10.05. Alli Kangasniemi
13.05. Osmo Sahinniemi
21.05. Matti Korpisaari
02.06. Veikko Uskali
07.06. Aatos Sainio
12.06. Esko Helin
12.06. Maria Palander

93 vuotta
16.03. Lea Joki
19.03. Kauko Päällysaho
25.03. Hilja Niemi
16.04. Äkram Neuman
30.04. Vappu Saarnijoki
08.05. Erkki Uusimaa
14.05. Juhani Koivula
23.05. Pirkko Maikkola
30.05. Esko Taulaniemi
06.06. Olavi Suvitie
08.06. Saara Piipponen
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92 vuotta
16.03. Helena Yrjölä
22.03. Liisa Perjola
12.04. Else Hussi
14.04. Mirja Nissinen
17.04. Eero Kalliola
20.04. Karin Kirilo
25.04. Helena Koivisto
08.05. Liisa Järvinen
27.05. Leea Haikarainen
04.06. Bengt Stenvall
10.06. Eila Lumio
12.06. Maria Pirhonen
13.06. Kyllikki Virolainen

91 vuotta
26.03. Maija Pitkänen
06.04. Helmi Kotilehto
09.04. Aulis Nurmiaho
15.04. Bertta Seppänen
18.05. Maire Huuska
04.06. Toivo Lahtinen
08.06. Aili Järvinen
09.06. Kaarina Pihlajamäki
10.06. Irja Kuitunen
12.06. Mikko Sania

90 vuotta
23.03. Vieno Mokko
29.03. Tarja Kuronen
02.04. Saima Kiiski
12.04. Raili Honkanen
12.04. Olavi Kangasniemi
24.04. Mirjam Kulmala
10.05. Hilkka Jylhä
12.05. Enni Kekäläinen
12.05. Aino Tyrväinen
19.05. Anja Ekman
03.06. Elvi Kallio
10.06. Lisa Taulaniemi
15.06. Terttu Aaltonen

85 vuotta
13.03. Tapio Nikkari
12.05. Else Lehtimäki

80 vuotta
28.03. Elvi Koivunen
07.04. Eeva-Liisa Nieminen

75 vuotta
12.04. Pirkko Pohjanniemi
16.04. Leena Salmi
07.05. Pirjo Toivonen

70 vuotta
16.05. Iris Laine
21.05. Kirsti Jännes

   1 7    3 6

  5 7     4 

6        5

7         8

    9  8 6

  9 3   6 4  1

3  4    1 7

5  1 6      

         9

Jos haluat haastaa aivonystyröitäsi, kokeile tätä sudokua. 
Jokaisella pysty- ja vaakarivillä on oltava numerot 1-9, 
eikä mikään numero saa olla samalla rivillä kahta kertaa. 
Tehtävän ratkaisu löytyy sivulta 23.

•  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

Onnenhippuja hiljalleen
on tippunut elämän lippaaseen
Niitä helli ja hyvin säästä
älä koskaan luotasi päästä.
Vuodet vierii ja vuosia karttuu
kaikki muistot mukaan tarttuu.
Ne tallessa pysyy elämän ajan
kunnes ylitämme sen viimeisen rajan.
Merkkipäivänäs juhli, naura ja nauti
niin pysyy poissa se vanhuuden tauti.
Bertta Bergroth
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Lipaskerääjiä ja seppeleenlaskijoita 
tarvitaan
Jos olet joskus ajatellut, että voisit ja 
haluaisit tehdä jotakin vapaaehtoistyötä, 
jolla on merkitystä, niin tule yhdistyk-
semme vapaaehtoiseksi.
Lähinnä kaipaamme lipaskerääjiä, jotka voisivat 
osallistua Poliisihallituksen luvalla tehtäviin lipaske-
räyksiin. Lippaan kanssa ollaan liikkeellä etukäteen 
sovittuina päivinä – usein itsenäisyyspäivän tai kan-
sallisen veteraanipäivän – tienoilla sekä joulun alla. 
Keräystä suoritetaan pääasiassa kauppakeskuksissa 
ja markettien ovilla. Keräystä saa tehdä sen aikaa 
kuin haluaa, parista tunnista vaikka koko päivän 
kestävään rupeamaan.

Tarvitsemme myös seppeleenlaskijoita sotavete-
raanien siunaustilaisuuksiin. Omaisten niin toivoes-
sa tilaamme veteraanille viimeisenä tervehdyksenä 
havuseppeleen, jonka kaksi seppeleenlaskijaa käyvät 
laskemassa arkulle siunaustilaisuudessa. Laskemisen 

jälkeen kyseiset henkilöt siirtyvät arkun kahden puolen 
kunniavartioon kanttorin soittaessa Finlandia-hymniä. 
Tehtävä on juhlallinen kunniatehtävä, johon annetaan 
opastus ja josta myös saamme usein omaisilta kiitosta.

Vaikka ilmoittautuisit mukaan jompaankumpaan – tai 
molempiin – tehtävään, niin mikään ei ole pakollista. Voit 
osallistua silloin kun se sinulle sopii. Jos kiinnostuit näistä 
vapaaehtoistehtävistä niin kysy lisää toimistosta.

Tammikuussa järjestimme toimistolla kahvittelutilaisuu-
den seppeleenlaskijoille ja lipaskerääjille. Tilaisuudessa 
kerrattiin seppeleenlaskuun liittyviä seikkoja ja kuultiin 
laskijoiden kokemuksia. 

Lipaskerääjien ja seppeleenlaskijoiden joukkoa koolla toimistolla tammikuussa. Varainhan-
kintavastaava Tuomo Koiranen kertoi lipaskeräyksen tuloksista ja tulevista suunnitelmista.
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”Sitä kirjoitetaan kaikenlaista 
ropakantaa ihmisten ja nuorten 
välillä” kirjoitti kerran muudan 
Tuntematon vaalealle tyttölap-
selle. Se poika oli vähän sellainen 
omalaatuinen, mikä lie. Ei oikein 
viisas, sanoivat. Mene tiedä, ehkä 
oli.

Mutta se ei ollut propagandaa, 
mitä Marke minulle puhui kerran 
elokuussa. Olipahan vain vähäi-
nen välähdys elämästä.

Silloin oli muuan ehtoo, aika 
ennen kuin pimeys laskeutuu vai-
vatun olevaisuuden ylle. Astuin 
sisälle Punaisen Linnun ruokalaan 
– pöydistä sen näkee, mikä on ruo-
kala, mikä ravintola…- Ikkunan 
edessä istui Marke. Istui ja tuijotti 
harsoverhon läpi kadulle.

- Tervepä terve! Mikäs sinua 
painaa?

Mutta Marke vain nyökkäsi vas-
taukseksi vakavana ja äärettömän 
surkean näköisenä.

Toden totta, oliko se edes Mar-
ke? Kyyneleet silmissä, juova suun 
ympärillä. Kun näin hänet viimek-
si, oli hänellä nauravat silmät ja 
hymykuoppa poskessa. Punainen 
hame heilui paljaita sääriä vasten 
ja heinähanko nousi kuin leikiten.

Sen jälkeen Markesta oli tullut 
kaupunkilainen, hän istui ruo-
kalan pöydän ääressä ja tuijotti 
kastikeläikkää ilta-auringon va-

laisemalla liinalla.
- Poika, sanoin. – Ai kuule, ei 

niistä kannata välittää. Kaupungin 
pojat…

- Ei, sanoi Marke, - jos olisi 
kysymyksessä mies, niin tietäisi 
jottei kannata surra. Mutta kun 
on kysymys siitä, jotta ollako vai 
eikö olla.

- Herran tähden Marke! Tartuin 
hänen laihtuneeseen käsivarteen-
sa. Marke hymyili vähän, viittasi 
tyhjään lautaseensa edessään ja 
sanoi:

- Minä laskin kaikki suupalat ja 
niitä oli kaksikymmentäkuusi. Ne 
maksoivat tasan kaksikymmentä 
markkaa, eikä niissä ollut muu-
ta kuin suolaa. No, ehkä vähän, 
hyvin vähän vanhoja silakoita ja 
perunoita. Mutta niiden läsnäolon 
saattoi vain aavistaa. Ja se suola, se 
poltti kuin tuli ja polttaa vieläkin. 
Kyyneleet tulivat väkisin silmii-
ni, sellaiselta se tuntui tyhjässä 
vatsassa…

- Mutta miksi et keittänyt itse?
- Missä? Kalustetun huoneeni 

koinsyömällä plyyshisohvallako? 
Marke katsoi minuun niin kuin 
lapseen, joka ei tiedä, mitä kysyy.

- Voisithan sitten etsiä parem-
man ravintolan edes, ehdotin.

- Kai minä voisin, mutta palkka-
ni ei kestä sitä. Mutta, niin muis-
tuupa usein mieleeni tunnetut 

sanat palkollisista isäni tykönä. 
Ja alhainen kateus polttaa silloin 
sieluparkaani ankarasti. Joskus 
joutuu vakavasti pohtimaan kau-
pungistapakoa.

- Mutta lapsikulta, miksi et tee 
sitä! Miksi lainkaan lähdit kau-
punkiin vauraasta kodistasi?

- Niin, miksi lähdin? Lähdin 
sen tähden, että sain aikanaan 
käydä kirkonkylän keskikoulun ja 
minusta tuntui kotona, kun hoidin 
vain lehmiä ja olin pellolla, että 
se keskikoulu menee sillä lailla 
vallan hukkaan. Ne kun eivät leh-
mät paljoa ymmärrä algebrasta. 
Sen tähden tulin tänne konttoriin, 
mutta joskus tulee mieleeni, että 
ollako vai eikö olla täällä.

- Mutta Marke, minä en ymmär-
rä, miksi et mene kotiin. Sinnehän 
sinä kuulut, kaikki juuresi ovat 
siellä. Luulen, että sinusta tulee 
hyvä talonemäntä, ja siellä olet 
ehdottomasti paremmin paikallasi 
kuin konttorissa. Eikä sinun sitten 
tarvitse laskea suupaloja! Lähdet 
vain niin pian kuin mahdollista.

Mutta Marke tuijotti hetken 
eteensä, puristi sitten hitaasti 
päätään ja sanoi hiljaa:

- En minä kehtaa, ne nauraisivat, 
jos minä tulisin takaisin kaupun-
gista!

Valpori

Ollako vai eikö olla?
(Kotiliesi N:o 17, 1946)
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TILITABERNA

Hei vaan! Puro huus ohi rynnäten. 
Pois alta on kiire mulla. 
Koko metsä on tänään laastava 
kevät-hienohelman tulla. 
 
Pois alta, tai kera vanhan muun 
sinut laastaan, vanha veli! 
Puro silmää iski ja nauraen 
ohi mennä pärskytteli. 
 
Oli nuori metsä ja nuori maa, 
sini taivaan nuorna väikkyi. 
Koko metsä viritti viulujaan, 
koko metsä laulua läikkyi. 
 
Kevät saattoi tulla tänään jo! 
Oli kiirettä siks joka puolla. 
Sinivuokot, silmät pestyinä, 
piti vartiota jo tuolla. 
 
Kas vaan! Oli palannut peippokin 
jo etelän kylpylästä. 
Akustiikkaa metsän tarkisti 
se jo kaiun helinästä. 
 
Ja varisten lentoharjoitus 
oli sinisten ilmain alla. 
Koko metsä nauroi äänehen 
ja aurinko taivahalla. 

Lauri Pohjanpää

Karjalan Liitto järjestää
La 9.3. tapahtuma Tampereen Ortodoksisella kirkolla

Su 10.3. klo 10 Karjalainen messu Pirkkalan kirkossa, 
- saarna piispa Seppo Häkkinen
- ruokailu
- juhla klo 13 kirkolla
- Juhlassa liitytään talvisodan 
  päättymisen muistopäivään
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Maaliskuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 12.3. klo 13.00 alkaen. Vieraanamme on Kotitorin edustaja, joka 
kertoo Kotitorin toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista.
Talvisodan päättymisen muistojuhla, Tampereen tuomiokirkko ke 13.3. klo 18.
Yhdistyksen vuosikokous ja ansiomerkkien jako ke 18.3. klo 11 alkaen Tampereen Suomalaisella Klu-
billa, Puutarhakatu 13. Kokouksen jälkeen lounas Ruutiukkojen kanssa, jonka vuoksi ilmoittautuminen 
9.3. mennessä yhdistyksen toimistolle. Vuosikokoukseen ovat kaikki jäsenet tervetulleita.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 26.3. klo 10-12. Tervetuloa tapaamaan 
tuttuja ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Huhtikuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 9.4. klo 13.00. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Kansallisen veteraanipäivän juhlalounas pe 26.4. Hotelli Ilveksen Ballroom -salissa. Veteraaneille, 
heidän puolisoilleen ja leskilleen. (Maksuton) Sitovat ilmoittautumiset toimistolle 17.4. mennessä.
Kansallisen veteraanipäivän tilaisuus Tampere-talossa la 27.4. klo 12.00. Kahvitus klo 11.30 alkaen.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 30.4. klo 10-12. 
Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Toukokuu
Naisten tapaamispäivä ti 14.5. klo 13.00. Äitienpäivän kunniaksi kakkukahvit. Kaikki yhdistyksen naiset 
tervetuloa!
Yhdistyksen kevätretki Kangasalan ja Pälkäneen suuntaan 16.5. Ilmoittautumiset ja maksut 30.4. men-
nessä toimistolle. Ei puhelinvarauksia! Katso ohjelma seuraavalta sivulta.
Kevätretki Venlantuvalle Hervantaan la 25.5. Kenttäpelejä ja lounas. Ilmoittautuminen 10.5. mennessä.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 28.5. klo 10-12. Tervetuloa tapaamaan 
tuttuja ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.
Jäsenlehti ilmestyy touko-kesäkuun vaihteessa.

Toimisto on suljettu heinäkuun alusta neljä viikkoa kesälomien vuoksi.

Kevätkauden tapahtumia
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Retken aikataulu

Klo 10.00 LÄHTÖ: Tampereen Vanhan kirkon 
tilausliikennepysäkki.

Klo 10.30 Opastettu kierros Kangasalan 
Lepokodilla (kuva)

Klo 11.30 Opastus ja karjalaisten laulujen 
tuokio Juhlatalo Äijälässä

Klo 12.30 lounas Jalmarin Kodolla

Klo 13.45 vierailu Vehoniemen automuseolla 
(halukkaat voivat nauttia omakustanteiset ”lu-
sikkamunkkikahvit”).

Klo 15.00 Tampereen Vanhan kirkon tilausajo-
pysäkki.

Matkan vetäjänä ja laulattajana viime kevään 
retkeltä tuttu Juhani Viita.

Retki on tarkoitettu kaikille yhdistyksen 
jäsenille.
Retken hinta on 15 € kannattajajäsenille, 
mutta veteraaneille 10 €,
veteraanien puolisoille 10 €,
ja veteraanien leskille 10 €.

Kevätretki Kangasalan suuntaan 
torstaina 16.5.2019

ILMOITTAUTUMISET JA MAKSUT TOIMISTOON VIIMEISTÄÄN 30.4.2019!

Paikkoja on rajoitettu määrä!

Ei puhelinilmoittautumisia!

Retki on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä!

ILMOITTAUTUMISET JA MAKSUT 30.4.2019 MENNESSÄ!
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Kotitori on muuttanut

Kotitorin neuvontapalvelu tarjoaa ammattitaitoista ja yksilöl-
listä ikäihmisten kotona asumista tukevaa neuvontaa ja ohja-

usta sekä asiakkaan elämäntilanteen ja palvelutarpeen arvioin-
tia koko Tampereen kaupungin alueella.

Palvelua saa niin puhelimitse kuin käymällä paikan päällä. 
Neuvonta on maksutonta.

Kotitorin yhteystiedot:
Puh. 03 5656 5700, kotitori@tampereenkotitori.fi

Frenckellinaukio 2 B, 33100 Tampere
Avoinna arkisin klo 8.30-15.45

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry järjestää:

Kansallisen veteraanipäivän juhlalounas
hotelli Ilveksen Ball Room -salissa 
perjantaina 26.4.2019 klo 14.00 alkaen.
Nautimme jälleen juhlavan lounaan kansallisen veteraanipäivän kunniaksi. 
Tilaisuus on tarkoitettu sotaveteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. 
Myös saattaja on tervetullut, mikäli liikkuminen ilman saattajaa on hankalaa. Tarjolla on lounaan lisäksi 
pientä ohjelmaa.

Tilaisuus on maksuton, mutta vaatii ehdottomasti ennakkoilmoittautumisen. Ilmoit-
taudu yhdistyksemme toimistolle viimeistään ke 17.4. Ilmoittautuminen on sitova ja 
poisjäännistä tulee ilmoittaa viipymättä.

Lämpimästi tervetuloa!

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS
pidetään ma 18.3.2019 klo 11 alkaen

Tampereen Suomalaisella Klubilla, os. Puutarhakatu 13.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan Ruutiukkojen kanssa yhteinen lounas, jota isännöi 
Ruutiukkojen puheenjohtaja, sadanpäämies Jukka Sola. 

Lounaan vuoksi ilmoittautumiset toimistoon viimeistään pe 9.3.

Ratkaisu sivun 17 sudokuun.
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YHDISTYKSEMME HARRASTUSRYHMÄT

TOIMINTAA KEVÄTKAUDELLA 2019

Maanantaisin
klo 09.20-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Pyynikin uimahallissa

Tiistaisin
klo 13.00-14.00 Naisten tapaaminen aina kuukauden toinen tiistai. Kaikille yhdistyksen
   naisjäsenille.
klo 10.00-12.00 Kuukauden viimeinen tiistai yhdistyksen kaikkien jäsenten 
   tapaaminen kahvin merkeissä.
klo 12.00-13.00 Kuukauden viimeinen tiistai lukupiiri jäsenten tapaamispäivän yhteydessä.
klo 13.15-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Kalevan uintikeskuksessa.

Keskiviikkoisin
klo 12.00-13.00 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 

Kauneus- ja
Jalkahoitola
Vesterbacka Merja
Erikoiskosmetologi

Sotkankatu 16
33230 Tampere
Puh. 041 524 0625

Tervetuloa mukaan liikkumaan ja tapaamaan muita! 
Ryhmissä on tilaa. 
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FYSIOTERAPEUTTISIA HOITOPAIKKOJA
Fysikaalinen hoitolaitos Ai-Ai Näsilinnankatu 25 B, 3.krs (03) 214 5288

* * *
Fysikaalinen hoitolaitos Fysioavain Näsilinnankatu 46 (03) 212 1500
	 Antti	Possinkuja	1

* * *
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

* * *
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
	 www.kuntsu.fi

* * *

Liikuntajaosto järjestää:

Kevätretki Hervantaan
OHJELMA:
Pelaamme bocciaa ja muita kenttäpelejä Hervannan Venlan tuvan piha-alueella,
os. Teekkarinkatu 5 B.

Nautimme lohikeittoa Venlantuvalla, 6 euroa. (Maksetaan paikan päällä.) 
Hintaan sisältyy myös kahvi.
Kokoontuminen Venlantuvalla klo 10.25.

Venlantuvalle pääset helposti linja-autolla, omalla autolla tai ns. veteraanitaksilla.

Tervetuloa mukaan rentoon porukkaan!
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JALKAHOITOPAIKKOJA
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

* * *
Jalkahoito	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

* * *
Tammenlehväkeskus	Oy	 Kenttäkatu	17	 044	775	8008

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

* * *

Eloisan	palvelun	perheyritys	Koti	Puhtaaksi	 040	963	3866
* * *

Hoivapalvelu	Valkokulta	 www.valkokultahoiva.fi	 044	981	2301
* * *

Lielahden	Siivouspalvelut	 	 0400	906	818
* * *

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

SIIVOUSPALVELUJA
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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	 Rauhaniementie	19	 040	415	7939
Myös	Kotikäyntejä!

* * *
Parturi-Kampaamo	MilliMaili	 Kotikäyntejä	 040	593	7117

* * *

KOTIPALVELUJA
Hoivapalvelu	Valkokulta	 www.valkokultahoiva.fi	 044	981	2301

* * *
Eloisan	palvelun	perheyritys	Koti	Puhtaaksi	 040	963	3866

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

* * *

Kotikäynnit

Fysioterapeutti

KIRSTI JÄNNES
Erityisala geriatrinen ja  
muistisairaiden kuntoutus

puh.  0400-858714PIRKKA-HOITO OY

Rintamaveteraanikuntoutusta

IKURIN
JALKAHOITOLA

Anne-Maarit Putaja

Raivaajantie 11, 33340 Tampere
Sammonkatu 33 A, 33540 Tampere

Puh. 040 558 3355 
www.ikurinjalkahoitola.fi
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