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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 
653, joista sotaveteraaneja oli 
250, veteraanien puolisoita 28 
ja veteraanien leskiä 174.
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Laki rintamaveteraanien kotona asumista tukevista palveluista astuu 
voimaan marraskuun alussa. Meiltä on kyselty, miten se vaikuttaa yhdis-
tyksen jäsenetuihin ja avustuksiin. Vastaus on: Ei mitenkään. 
Kaupunki järjestää veteraanien palvelut rahalla, jotka se saa valtiolta. 

Yhdistyksemme taas on oma pieni veteraaniyhdistyksemme, jonka rahoilla 
tai päätöksillä ei ole mitään tekemistä kaupungin päätösten kanssa. 
Yhdistyksen hallitus päättää kokouksissaan yhdistyksen toiminnasta ja 

varojen käytöstä. Se ei ole mitenkään sidoksissa kaupunkiin, valtiosta 
puhumattakaan. Teemme toki yhteistyötä kaupungin edustajien kanssa 
keskustelemalla yhteisistä asioista ja jaamme tietoa puolin ja toisin.
Veteraanien tulee nyt huolehtia siitä, että he saavat kaikki tarvitse-

mansa palvelut. Rahasta se ei ole enää kiinni. Raha on valtion budjetissa 
varattu, ja sitä on luvattu lisää jos tarve vaatii. Pyytäkää siis palveluita. 
Ja ennen kaikkea: pyytäkää palvelutarpeen arvioinnin tekemistä, mikäli 
sitä ei teille ole vielä tehty. Palvelujahan ei voi saada, jos niitä ei ensin 
ole katsottu tarpeellisiksi.
Muistakaa, että esimerkiksi turvaranneke kuuluu nyt näihin kaupungin 

maksamiin palveluihin. Samoin kodin pienet muutostyöt, kuten kahvojen 
asentaminen kylpyhuoneeseen.
Nyt ei kannata olla vaatimaton ja sanoa, että kyllä minä pärjään, jos 

oikeasti tuntuu, ettei oikein pärjää. Rohkeasti vain vaatimaan niitä pal-
veluita. Yhteystiedot löytyvät tämän lehden sivulta kuusi.

Toinenkin väärinkäsitys tuntuu olevan hyvin yleinen. Luullaan, että 
Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto olisivat yhdistyneet. Tämä 
ei pidä paikkaansa. Molemmat liitot toimivat itsenäisesti kuten tähänkin 
asti. Mutta yhteistyötä tehdään (vihdoinkin), ja eniten se näkyy yhteisessä 
lehdessä, siinä Kenttäpostissa. Yhteistyötä tekemällä ja yhteisiä toimia 
järjestämällä säästetään kummankin järjestön varoja. Tavoitteet kun ovat 
yhteiset: veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä etujen ajaminen.

Toimeliasta syksyä toivotellen

Lakimuutos ei vaikuta yhdistykseen

Johanna Vuori
Toiminnanjohtaja
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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 tai eläkepäätös.)

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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Suomen Sotaveteraaniliitto ja Pirkanmaan Sotavete-
raanipiiri järjestivät toukokuussa lakikoulutuspäivän 
Pirkanmaan kuntien sekä sotaveteraaniyhdistysten 
edustajille. Tässä esitetyt tiedot on koottu Valtiokonttorin 
palvelupäällikkö Tiina Kyttälän esityksestä.

Lokakuun loppuun mennään vanhalla tavalla
1.11. alkaen palvelut tulevat lakisääteisiksi, kunnalle 
tuleva määräraha muuttuu arviomäärärahaksi.
Muutos koskee vain kotona asumista tukevia palveluita. 
Lakimuutos ei koske kuntoutusta.
Rahan jakoa veteraanien kesken kunnassa ei tehdä 
niin, että jokaiselle myönnetään yhtä paljon.
Jokaisella veteraanilla tulisi olla yksilöllinen hoito- ja 
palvelusuunnitelma, joka sisältää kaikki tarvittavat pal-
velut. Tehdään siis asiakassuunnitelmat; yksilöllinen 
tarveharkinta, asiakkaan edun ja asiakkaan mielipiteen 
kunnioittaminen sekä  potilas- ja asiakasturvallisuus 
ovat lähtökohtana.

Mitä korvataan kotona asumista tukevana palveluna?
Palvelut määritellään sosiaalihuoltolain perusteella, 
esimerkiksi:
* Ateriapalvelut, lounassetelit
* Kotiapu- ja kotisairaanhoito
* Pihatyöt, esim. lumen luonti, nurmikon leikkuu
* Pienet parannustyöt asuntoon: luiskat, tukikaiteet, 
kynnysten poistot
* Liikkumista tukevat palvelut: asioinnit, virkistys (tak-
simatkat)
* Omaishoitajan ylimääräiset vapaat (lokakuun loppuun 
2019)
* Tuettu kotona kuntoutuminen 
* Sairaanhoitona voidaan korvata koti-, päivä- ja yö-
sairaanhoitoa
* Lisäksi sairaanhoitona voidaan korvata myös ns. lää-
kinnällistä kuntoutusta esim. leikkauksen jälkeen

Laki veteraanien palveluista 
voimaan 1.11.2019 
– mitä tapahtuu?

Kahdeksan vuotta sitten lain säätäjät tekivät päätöksen, jonka mu-
kaan veteraaneille maksettiin kuntien kautta ns. ylimääräistä mää-
rärahaa kotona asumista tukeviin palveluihin. Tänä vuonna mar-
raskuun alussa astuu voimaan laki, joka mahdollistaa veteraaneille 
kaikki tarvittavat palvelut. Muutos on aiheuttanut paljon epätietoi-
suutta ja kysymyksiä.

Muutokset 2018 verrattuna
Myös tehostettu palveluasuminen tuli kotona asumista 
tukevien palvelujen piiriin.
Hoivapalvelut, siivous- ja ateriapalvelut; ei vuokraa 
(samoin invalidien kohdalla) Huom. Hoivapalvelujen 
laskutus ei saa perustua tuloihin.

Kotipalvelut ja kotihoito sosiaalihuoltolain mukaisesti
Kotipalveluilla tarkoitetaan tällöin hoitoa ja huolenpitoa, 
toimintakyvyn ylläpitoa, asiointia, tavalliseen elämään 
kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä 
avustamista.
Kotipalvelun tukipalveluita ovat  esim ateria-, vaatehuol-
to- ja siivouspalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä 
edistävät palvelut.
Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoi-
don tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.
Kotisairaanhoito on avosairaanhoitoa; -koti-, päivä-, 
ja yösairaanhoidon käynnit, kotisairaalahoito, lääkin-
nällinen avokuntoutus, terveydenhuoltolain mukaiset 
lääkinnällisen kuntoutuksen  apuvälineet.

Liikkumista tukevat palvelut
Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, 
joilla on toimintakyvyn rajoitteita eri syistä ja jotka 
eivät kykene näistä syistä itsenäisesti käyttämään esim. 
julkisia kulkuvälineitä ja jotka tarvitsevat palvelua asi-
oimiseen ja muuhun jokapäiväiseen elämään kuuluvan 
tarpeen vuoksi.
Sisältää ryhmäkuljetukset, saattajapalvelut, taksi –ja 
invataksikuljetukset.
Määrälle ei rajoituksia.
Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua ei korvata.

Tukipalvelut
Ateriapalvelut: lounas kunnan palvelupisteessä, ateriointi  
lounaslipukkeella tai –setelillä tai kotiin kuljetettu ateria.
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Siivouspalvelu: tavallinen siivous ja siistiminen, myös 
suursiivoukset ja ikkunanpesut.
Kylvetys ja vaatehuolto.
Turvapalvelu: turvapuhelin, turvarannekkeet, hälytys-
käynnit.

Asumispalvelut
Asumispalvelut tarkoittavat palvelu- ja tukiasumisen 
järjestämistä.
Jokaisella veteraanilla tulisi olla yksilöllinen hoito- ja pal-
velusuunnitelma, joka sisältää kaikki tarvittavat palvelut.
Korvataan hoito- ja huolenpito ja tukipalvelut, kuten esim. 
ateria- ,siivous-, kylvetys-, vaatehuolto- ja turvapalvelut.
Veteraani itse maksaa vuokran, sähkön ja vesimaksut.
Palvelusumisen kustannukset eivät saa ylittää laitoshoi-
don kustannuksia.
Veteraanin tuloja ja omaisuutta ei saa ottaa huomioon 
hinnoittelussa.
Kuntoutusoikeudet ovat samat kuin kotona asuvilla.

Mitä ei korvata?
Avokuntoutus (kuntoutukset korvataan kuntoutusra-
hoista).
Puutarhan kunnostaminen tai isot asunnon muutostyöt.
Silmälasit tai kuulokojeet.

Kampaukset ja kauneushoidot.
Terveydenhoitoon liittyvät matkakulut ja laitoskuntou-
tusmatkat (KELA korvaa).

Omaishoidon tuki 1.11. 2019 alkaen
Omaishoidon tuki laajenee vastaavalle tasolle kuin so-
tainvalideilla.
Korvataan hoitokorvauksen lisäksi eläke- ja tapaturmava-
kuutusmaksut sekä lakisääteisistä lomista aiheutuvat kus-
tannukset. (Aikaisemmin vain ylimääräisiä vapaapäiviä)

Tampereen kaupungilla veteraanien asiakasohjaaja Eeva 
Soukkala huolehtii näistä asioista, ja häneen tulee olla 
yhteydessä kun jotakin palvelua haluaa. Hänen yhteys-
tietonsa ovat: puhelin 040 768 9078, sähköposti: 
eeva.soukkala@tampere.fi

Myös Kotitori on paikka, joka välittää ja järjestää vete-
raanien palveluita.
Kotitori Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere
Aukioloajat: ma – pe klo 8.30 – 15.45
Ajanvarauksella myös ma – to klo 15.45 – 18.00
Puhelin 03 5656 5700 ma – pe 8.00 – 16.30 
www.tampereenkotitori.fi
Sähköposti: kotitori@tampereenkotitori.fi

Käytännössä veteraanin elämään ei lakimuutoksesta johtuen tule muutoksia.
Saatavien palveluiden mahdollisuudet vain kasvavat. Tärkeää on, että veteraanille 

tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa katsotaan kaikki 
tarvittavat palvelut, jotka lain puitteissa voidaan järjestää.

Muistathan, että myös Sotaveteraaniliitolta voi hakea avustusta
Täsmätukena kohdistettava avustus on tarkoitettu pienituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä rin-
tamalisää saaville, tunnuksen omaaville miehille ja naisille. Myös veteraanien lesket ja puolisot 
voivat hakea avustusta. Avustuksen myöntämiselle on tulorajat asetettu noin 1200 euroon kuu-
kaudessa bruttona. 
Hakemuksen liitteenä on oltava tuloselvitys, joko Kelan todistus ylimääräisestä rintamalisästä, 
Kelan eläkepäätös tai verotustodistus. 
Hakulomakkeita on saatavissa Tampereen yhdistyksen toimistosta ja hakemus voidaan täyttää 
toimistossa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.  Hakemus voidaan myös jättää Tampereen yhdis-
tyksen toimistoon, josta se toimitetaan Sotaveteraaniliittoon. 
Hakemuksen käsittely liitossa voi kestää noin kuukauden.

Lakimuutos ei edelleenkään anna kunnille mahdollisuutta korvata veteraanien hammashoitoa, silmälaseja tai 
lääkärikäyntejä. Myöskään sairaalamaksuja tai ambulanssikuljetuksia ei korvata valtion varoista. Näitä kuluja on 
mahdollista hakea Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistykseltä ns. harkinnanvaraisena avustuksena.
Harkinnanvaraista avustusta voi saada lääke-, lääkäri-, sairaala-, silmälasi- tai hammashoitokuluihin. Tulorajaa 
ei ole, mutta myönnettävän avustuksen määrä riippuu tulojen ja kulujen määrästä. Anomus täytetään toimistolla. 
Anomukseen tarvitaan alkuperäiset kuitit sekä tulotiedot. (Esim. tiliote tai eläkepäätös.)
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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.

Anderssén Torsten Sigurd 12.03.1915 01.07.2019
Eerola Matti Kustaa 23.02.1924 21.05.2019
Hällfors Anna Valpuri 02.04.1924 26.05.2019
Innola Arvo Herman 24.02.1924 01.05.2019
Jauhiainen Heikki Osvald 18.02.1925 16.06.2019
Kantti Ahti Olavi 13.09.1919 06.08.2019
Kekki Jukka Pekka 10.12.1929 13.06.2019
Keskinen Jenny Ester 04.05.1924 08.05.2019
Laakso Lyyli Varpu 16.03.1922 18.05.2019
Laine Anita 04.11.1936 16.05.2019
Laine Antti Kalevi 08.10.1926 06.06.2019
Laine Paavo Armas 15.03.1924 22.07.2019
Lehtonen Antti Olavi 18.04.1922 21.05.2019
Lehtonen Hilja Annikki 14.08.1920 25.05.2019
Lähdekorpi Kalle Onni 22.03.1925 21.07.2019
Muukkonen Maija-Leena 13.10.1924 02.07.2019
Myllärniemi Kerttu Helena 11.03.1931 03.06.2019
Nieminen Hilkka 12.04.1924 01.07.2018
Nurmio Reino Arvid 08.02.1924 06.07.2019
Siro Pentti 10.07.1923 08.05.2019
Syrjälä Usko Uolevi 29.03.1921 08.05.2019
Viitaniemi Kauko 12.04.1925 14.03.2019
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Bussilastillinen yhdistyksemme väkeä 
saapui puolen tunnin ajon jälkeen 
Kangasalan puolelle. Ensimmäisenä 
kohteena oli Kangasalan Lepokoti 
Ukkijärven rannalla. Tuo historiaa 
täynnä oleva suuri ja kaunis takennus. 
Siellä paikallinen opas Jussi Lehtonen 
kertoi elävästi talon mielenkiintoises-
ta historiasta ja sen vaiheista.

Kangasalan Lepo- ja Matkailijakoti 
Osakeyhtiö perustettiin 1910 täysi-
hoitotoiminnan ammattilaistamiseksi 
Kangasalla. Lepokodin rakennuksen 
paikalle siirretty runko on Kanga-
salta Suomen ensimmäisen kansan-
opiston päärakennuksesta, joka oli 
tehty 1890-luvun alkupuolella. 1912 
Lepokodin isäntäpariksi tuli Hans 
ja Gustava Adler. 1921 osakeyhtiö 
purkautui ja Adlerit saivat talon omis-
tukseensa. Myöhemmin toimintaa 
hoitivat Adlerien kolme tytärtä: Mart-
ta Aarnikotka, Olga Adler-Tyrkkö ja 
Kyllikki Kärkkäinen. Täysihoitolassa 

Teksti ja kuvat Johanna Vuori

Todellinen kesäpäivä Kangasalla

Yhdistyksemme kevätretkelle osui paras mahdollinen päivä. Puolipil-
vinen pouta ja lämmintä liki parikymmentä astetta. Tunnelma auton 
sisällä oli vähintään yhtä aurinkoinen.

Jussi Lehtosen esitystä Kangasalan Lepokodin historiasta kehuttiin kovas-
ti. Se olikin hauska ja elävä.

Komea Kangasalan Lepokoti sijaitsee aivan Kangasalan keskustan tuntumassa Ukkijärven rannalla.
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vieraili monia kuuluisia muusikkoja, 
kuvataiteilijoita, kirjailijoita, näytte-
lijöitä ja tiedemiehiä. Lepokodissa 
on lomaillut ja työskennellyt muun 
muassa Jean Sibelius, Tauno Palo, 
Juice Leskinen, Eeva-Liisa Manner 
ja Pentti Saarikoski. Kirjailija Jal-
mari Finne asui Kangasalla, lähinnä 
Lepokodilla, 11 viimeistä vuottaan. 
”Finnen huone” on yksi Lepokodin 
nähtävyyksistä. 

Laulu raikasi Karjalaisten 
talossa
Matkamme jatkui Kangasalla sijait-
sevaan Äijälä-taloon, joka on karja-
lainen kulttuurikeskus. Se on maan-
laajuisesti merkittävä karjalaisen ja 
erityisesti siirtokarjalaisen kulttuurin 
esittelypaikka, jonka kokoelmat on 
koottu siirtoväen lahjoituksina. Kult-
tuurihistorialisessa museossa on esillä 
mm. perinne-esineitä, käsitöitä, valo-
kuvia, maalaustaidetta, 1300 niteen 
kirjasto ja historiallisia dokumentteja.

Äijälä-taloa ylläpitää 75-vuotta 
toiminut Kangasalan Karjalaseura. 
Täällä meille kertoi talon historiasta 
ja nykypäivästäkin Liisa Teittinen.

Sen jälkeen Juhani Viita kaivoi 
kitaran esiin ja pidimme yhteislaulu-
tuokion. Kaikki saivat laulujen sanat-
kin eteensä ja niin pidimme raikuvan 
hetken karjalaisten laulujen parissa.

Talon yläkerrassa oli näyttely, jossa 
esillä oli kansallispukuja ja ikoneja 
sekä käsitöitä.

Maailman maistuvimmat 
munkit
Sitten pakkauduimme autoon jälleen 
ja siirryimme Jalmarin kotoon. Paikka 
on Kangasalan palvelutalosäätiön 
ylläpitämä palvelutalo. Täällä meille 
oli tarjolla maittava lounas.

Lounaan jälkeen jatkoimme vielä 
matkaa Kangasalan Suinulaan. Au-
tomme ajoi ylös mahtavalle Haralan 
harjulle. Saimme ihailla maisemia 
ja jokainen otti oman halunsa ja 
makunsa mukaan joko maittavan ja 
kuuluisan lusikkamunkin kahvin kera 
tai jäätelöä.

Jotkut rohkeimmat ja reippaimmat 
kiipesivät myös vieressä sijaitsevaan 
näkötorniin. Paikalle valmistui ensim-
mäinen näkötorni jo vuonna 1895, 
mutta se paloi 1922. Uusi torni pys-

tytettiin 1932, joka sekin paloi vuon-
na 2007. Nykyinen torni on otettu 
käyttöön 2009.

Tornista aukeavat maisemat ovat 
innoittaneet Zacharias Topeliusta kir-
joittamaan runon ”Kesäpäivä Kanga-
salla”. Mekin lauloimme tuon laulun 

Äijälä-talon laulutuokiossamme.
Kaiken hyvän syömisen ja nähdyn 

kulttuurin jälkeen olikin aika palata 
takaisin Tampereelle.

Äijälä-talon alakerrassa kuultiin Liisa Teitti-
sen mielenkiintoinen esitys talon historiasta. 
Yläkerrassa oli näytillä mm. kansallispukuja.

Vehoniemen Automuseon uudella terassilla kelpasi meidänkin nauttia 
munkkikahveja ja jäätelöä.
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Sota Suomen ja Neuvostoliiton välillä 
alkoi 30. päivä marraskuuta 1939 
varhain aamulla, oikeastaan aivan 
aamuhämärässä. Ensimmäiset suo-
malaiset sotilaat kaatuivat viisi mi-
nuuttia sitä ennen, ja ensimmäiset 
neuvostotappiot tapahtuivat neljän 
päivän perästä. Tuon sodan, ei ai-
noastaan paikalliset, yksityiskohdat 
salattiin pelonsekaisesti kansalta 
monen kymmenen vuoden aikana, 
mutta myös sotatoimien yleistä kul-
kua pidettiin salassa, sitä vääristeltiin 
sekä selitettiin aivan päinvastaisesti ja 
kätkettiin visusti sensuurin pimeään 
loukkuun.

Suomi onnistui vuonna 1917 
pääsemään naapurinsa rautaisesta 
syleilystä, jonka otteissa se oli yli 
sata vuotta, aina Ruotsin ja Venäjän 
sodasta lähtien 1808-1809 saakka. 

Sitten ensimmäisen tilaisuuden 
tultua, kun 1917 Venäjällä oli kaksi 
vallankumousta ja maa oli sekasorron 
vallassa, sen uusi hallitus halusi vain 
itse säilyä voimassa, silloin Suomi 
pääsi irtaantumaan pois. Se tapahtui 
täysin demokraattisella tavalla, jolloin 
Suomi nopeasti äänesti itsenäisyyttä 
ja yhtä nopeasti erosi Venäjästä. 

Vuosien kuluessa Suomen hallitus 
ymmärsi yhä selvemmin sen, minkä-
lainen naapuri asui aivan vieressä. Oli 
itsestään selvää, ettei naapuri aloit-
taisi maansa laajentamista Uudesta-
Seelannista, Australiasta tai Argentii-
nasta, vaan se tekisi sen lähinaapurin 
suhteen. Onnettomuudekseen Suomi 
liittyi tiukasti naapuriinsa. Suunnil-
leen 1000 kilometriä pitkä yhteinen 
raja kulki pohjoisesta etelään. 

Vuonna 1927 alkoi Suomi suunni-
tella puolustuslinjaansa rajalleen, ku-
luttaen siihen hyvän osan budjettiaan.

Ensimmäisenä päivänä syyskuuta 

Tuntematon sota
Meillä tulee olla voimakkaampi Punainen Armeija sekä Laivasto, jotta voisimme 
sammuttaa sodanlietsojien liekit. (Sanomalehti ”Pravda”, vuonna 1940.)
Vuonna 1939 Suomen kielteiset voimat aloittivat Neuvostoliiton ja Suomen välisen 
sodan. (Neuvostoliiton tietosanakirja.)

Hitler hyökkäsi Puolaan, ja 17. päivänä 
sinne hyökkäsi Stalin. Saattoiko Puola 
taistella kahdella rintamalla kahta 
kaikkein aggressiivisinta armeijaa 
vastaan? Puola antautui ja voittajat 
jakoivat saalista kaikessa sovussa. He 
saivat sen vähällä verenvuodatuksella 
ja vieraalla maalla. 

Kuka siis olisi seuraava? 

Suomi, Eesti, Latvia, Liettua? Neu-
vostoliitto kääntyi Suomen ja Baltian 
maiden puoleen pyynnöllä sijoittaa 
niiden alueelle osa puna-armeijaa, 
noin 50 000 sotilasta jokaiseen maa-
han. Neuvostojoukkojen oli saatava 
oikeus kaikkien lentokenttien ja sa-
tamien rajoittamattomaan käyttöön 
näissä maissa.

Kaikki neljä maata kieltäytyivät 
hyväksymästä tällaista sopimusta. 
Baltian maat antoivat sitten periksi 
nähdessään tilanteen toivottomuu-
den. Sitä seurasi muutama kuukausi 
sotilaiden tulon jälkeen itsenäisyyden 
menetys. Näiden maiden hallituk-
set erotettiin ja ennen niin itsenäiset 
valtiot ”vapaaehtoisesti” siirtyivät 
Neuvostoliiton syliin, tosin neuvos-
totankkien ja Voroshilovin aseiden 
edessä.

Entä Suomi? Mikä vastaan han-
goitteleva maa se on? Se kieltäytyy 
ehdoitta menemästä sosialismin rau-
talankaverkkoon. Ei, kuvitelkaa tuota 
röyhkeää vastausta! Mitä se luulee 
olevansa, tuo Suomi? Tuo pieni mu-
runen, tuo raukka hiiri? Mitä se siellä 
pohjolassa oikein vikisee? Eikö se to-
dellakaan ymmärrä, että sen mahtava 
naapuri nitistää sen yhdellä käpälän 
iskulla? Japani katkaisi ainoastaan 
yhden sarven ja Puolan voitto oli vain 
päivien kysymys ja tuo Suomi- ha! 

Vain henkäys, sylkäisy, yksi saappaan 
painaminen. 

Moskova on harmissaan tuosta 
Suomen tyhmästä itsevarmuudesta 
Nyt Kreml esittää uuden ehdotuk-
sen - alueiden vaihdon. Jos Suomi 
luovuttaa Neuvostoliitolle Karjalan-
kannaksen, se saa Moskovalta alueen 
pohjoisesta, jossa ei ole muuta kuin 
suota, pohjoista metsää ja joitakin 
kuivuneita järviä. Siellä ei ole tietä 
eikä minkäänlaista asutusta. Suoma-
laiset kieltäytyivät aluevaihdoista. 
Stalin oli kärsivällinen kuukauden 
aja. Lokakuun loppupuolella hän an-
toi käskyn: valmistelkaa sotatoimia 
Suomen valloittamista varten.

26. marraskuuta 1939 Neuvos-
toliiton sotilaallisella raja-alueella 
räjähtää ammus, kolmen minuutin 
kuluttua toinen, siten vielä yksi, vielä 
yksi… Ammunta tapahtuu vain yh-
dellä aseella. Neljä sotilasta kuolee 
ja kahdeksan haavoittuu. Armeijan 
yksikön komentaja tiedottaa puheli-
mella tapauksesta päällikölleen.

Kuka nyt omiaan ampuisi

Tunnin kuluttua saapuu paikalle so-
tilaskomissio. Alkaa sotilaiden kuu-
lustelu tapahtuneesta. Nämä ilmoitta-
vat yhteen ääneen, että ammunta oli 
tullut pohjoisesta eli Suomen alueelta. 
Jotkut sotilaistakin alkoivat puhua 
samaan suuntaan ja komissio oli erit-
täin tyytyväinen. Ne sotilaat, jotka 
sanoivat alussa sen tulleen etelästä, 
ovat nyt hiljaa. Tosiaankin kuka sitä 
omalta puolelta olisi ammuskellut 
omiaan?

Komissio tiedottaa eteenpäin, että 
suomalaiset ovat ampuneet sotilasalu-
eelle rajalla, ja että sen seurauksena 
oli kaatuneita. Moskovassa on jo val-

Alkuperäinen teksti on julkaistu venäläisessä lehdessä ”Russian 
Vancouver” nro 50 ja 51. Suomentanut P. Kusmin syyskuussa 
2002. Tämä kirjoitus on lyhennelmä suomennoksesta.
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miina nootti Suomen hallitukselle. 
Ulkoasianministeri V. Molotov kutsuu 
välittömästi luokseen Suomen suurlä-
hettilään ja antaa tälle viestin Suomen 
hallitukselle. Nootti on ultimaatumi. 
Jotta vastaavaa ei tulevaisuudessa 
tapahtuisi, neuvostohallitus vaatii 
Suomea siirtämään joukkonsa kau-
emmaksi rajalta. 

(Nyt tiedetään varmana, että Neu-
vostoliiton sotilaallista osastoa oli 
tulittanut NKVD:n komento).

Seuraavan päivän Molotov antaa 
suurlähettiläälle toisen ja viimeisen 
viestin. Koska Suomi ei tunnusta 
ampuneensa eikä siirrä joukkoja ra-
jalta, Suomen hallitus ”haluaa johtaa 
yleistiedot harhaan”. Se tarkoittaa 
hyökkäystä, sotaa. 

Se alkoi marraskuun 30. päivä-
nä. Tasan kello kahdeksan ammul-
la ensimmäinen venäläinen tankki 
ylitti rajan. Samanaikaisesti alkoivat 
Kronstadtissa olevat kaukotykit se-
kä Baltian laivasto tulittaa Suomen 
rannikkoa. Nyt oli leijona hyökännyt 
hiiren kimppuun. 

Koko Suomen asukasluku on pie-
nempi kuin Leningradin kaupungin. 
Erikoisen kovan pommituksen koh-
teeksi joutuivat Helsingin asuma-
alueet. Miksi neuvostopommitukset 
kohdistettiin siviilikohteisiin, rau-
hallisiin asukkaisiin ja lapsiin, eikä 
sotilaskohteisiin? Oli otaksuttu, että 
viikon parin kuluttua Neuvostoliiton 
sotaväki olisi Helsingissä ja silloin 
suomalaiset tehtaat ja tuotantoalu-
eet kelpaisivat venäläisillekin. Ne 
tulisivat hyödyntämään neuvosto-
sosialismia, koska Suomi tietysti 
kohta liitetään Neuvostoliittoon. 
(Huomautamme tässä suluissa, että 
Neuvostoarmeija ei koskaan päässyt 
Helsinkiin saakka, ei -39 sodassa, 
eikä -40 sodassa, eikä myöskään vuo-
den -45 sodassa, jolloin se saavutti 
Berliinin).

Moskovan mielestä sen piti olla 
tuollainen ”blitzkrig”, salamasota, 
puna-armeijan voitokas kulku vä-
häpätöisen vihollisen alueella. Tämä 
siitäkin syystä, että marksilaisleni-
nismin ajattelun mukaan Suomessa 
olevat proletaarit ilman muuta, tulisi-
vat tukemaan puna-armeijaa, he kun 
olivat olleet paikallisten kapitalistien 
sorron alla. 

Olihan olemassa myös järkeviä 
ääniä, mutta niille ei annettu painoa. 

Suomen kyvyt tunnustettiin

Lokakuussa yleisesikunnan päällikkö 
ja kansallisen puolustuksen varamies 
B. Shaposhnikov ilmaisi mielipiteen-
sä siitä, että Suomen armeijan sota-
taito on erittäin korkeaa laatua ja, että 
Mannerheimin linjan puolustus olisi 
otettava hyvin vakavasti ja se olisi 
vaikeaa vallata, erityisesti talvella. 
Jalkaväki olisi varustettava suksilla, 
lämpimillä vaatteilla, huopatossuilla 
sekä valkeilla suojavaatteilla.

Mitä hän kuuli vastauksena tähän? 
Tämä on pöyristyttävää, tämähän on 
puna-armeija kykyjen aliarviointia. 
Sota ei kestä kahta viikkoa kauempaa, 
voidaan tulla toimeen ilma huopik-
kaita ja puoliturkkeja. Suomellahan 
ei käytännössä ole tankkeja eikä len-
tokoneita. Minkä kokoisen armeijan 
voi Suomi koota yleisen mobilisaation 
kautta? Ei varmasti 300 000 suurem-
man. Entä minkäkokoiset neuvosto-
joukot ovat vastassa? Yli miljoonan! 
Sen lisäksi tankit, tykistö, rajaton 
ilmatilan herruus, samoin kuin ylivoi-
ma merellä. Mitä tässä siis puhumaan 
mitään, minkälaisesta vastuksesta 
voisi olla kyse?

Sanalla sanoen peitämme heidät 
hatuilla!

Karjalan kannaksella joutui kui-

tenkin neuvostoarmeija kohtaamaan 
suomalaisen puolustuslinjan esteitä: 
miinakenttiä, raudoitettuja betoni-
bunkkereita sekä piikkilankaesteitä, 
ei ainoastaan yksi tai kaksi riviä vaan 
20-30, joiden väliin oli istutettu mii-
noja. Sen lisäksi he kohtasivat metal-
lipylväitä, joiden kautta tankit eivät 
voineet ajaa, vaan ne juuttuivat niihin 
eivätkä voineet kääntyä takaisin. 

Myöskin Kannaksen tiet oli kat-
kaistu kaatamalla niille suuria puita 
ja miinoittamalla ne. Kaikki sillat 
olivat räjäytetty tai poltettu. Neuvos-
tokoneet eivät voineet auttaa sotilaita 
taisteluissa, sillä usein ne tapahtuivat 
metsässä, missä ei tiennyt kuka oli 
vihollinen ja kuka omia. Suomalaiset 
suksimiehet sytyttelivät eri puolille 
nuotioita ja savun varjossa pystyivät 
vapaasti liikkumaan. Niitä sitten pu-
nakotkat lensivät pommittamaan ja 
tulivat johdetuksi harhaa. 

Lumisessa metsässä oli hyvä liik-
kua suksilla, mutta kuinka monta 
suksipataljoonaa punaisella armeijalla 
oli? Ei yhtäkään. Sotilaat tallusteli-
vat metrinkorkuisessa lumessa hyvin 
hankalasti ja sen lisäksi heillä ei ollut 
valkoisia suojapukuja.

Entä suomalaisilla? Heillä oli mel-
kein koko armeija suksilla ja jokai-
sella yllään suojapuvut. He tunsivat 

Laatokan koillispuolella 1.2.1940. Moskovalaisen 34 hyökkäysvaunupri-
kaatin lippu. (SA-kuva)
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paikat niin kuin viisi sormea eivätkä 
he koskaan eksyneet omille miina-
kentille.

Salamasota ei 
onnistunutkaan
Näin kahden viikon kuluttua sodan 
oli määrä päättyä punaisen lipun nos-
toon Helsingin yllä. Näin haaveili 
Voroshilovin sodanjohto. Kuitenkin 
kahden viikon kuluttua ei puna-ar-
meija Kannaksella selvinnyt kaikes-
ta merivoimastaan ja tekniikastaan 
huolimatta. Päivä seuraa toistaan, 
hyökkäys toisensa perään ja nyt jo 
ensimmäinen tuhat kaatuneita, sitten 
toinen ja kolmas. Ja Mannerheimin-
linja on vieläkin valtaamatta. Kahden 
viikon aikana Karjalan kannaksella 
on puna-armeija edennyt ainoastaan 
kaksi-kolme kilometriä. Salamasota 
ei onnistunut.

Lähestyy kuuluisa syntymäpäivä, 
ylijohtajan 60-vuotispäivä. Olisi niin 
hyvä tuoda hänelle syntymäpäivälah-
jaksi kokonainen valtakunta. Voitettu 
Suomi! Moskovasta kiirii ilmojen 
halki mitä ankarin määräys: ”Vihol-
lisen vastustus on voitettava ennen 
joulukuun 20. päivää”.

Isänmaan mielen ja sotahengen 
nostamiseksi alettiin puna-armeijassa 
jakamaan sotilaille vodkaa. Huma-
lainen menee helpommin tuliasei-
den ruuaksi. Vodkan lisäksi joku 
esimiehistä keksi ottaa sotilailta 
heidän manttelinsa pois juuri ennen 
hyökkäystä. 

Tämä sitä varten, että manttelis-
sa sotilaat eivät hyökkää vihollisen 
kimppuun tulituksen aikana, vaan 
he jäävät makaamaan hankeen ja 
odottamaan tulitaukoja, jolloin he 
hiipivät takaisin omiensa luo. Kun 
taas ilman manttelia, 20-30 asteen 
pakkasessa he eivät jää makaamaan 
hankeen, koska tietävät paleltuvansa. 
Näin ollen hänen on pakko juosta 
miinakentän yli vasten luoteja suo-
malaisia juoksuhautoja kohti. 

Kolmen ja puolen sotakuukauden 
aikana oli tuomittu ammuttavaksi 843 
sotilasta. Kaikki tuomiot oli pantu 
täytäntöön heti.

Yhtä kaatunutta suomalaista kohti 
kaatui 23 puna-armeijalaista.

Vankien vaihdon jälkeen huh-
tikuussa 1940 venäläiset sotavan-
git lastattiin tavaravaunuihin. Sii-

tä hetkestä lähtien he eivät enää 
olleet sotavankeja vaan he olivat 
maanpettureita. Asemilla heidän 
vaununsa ympäröidään piikkilangalla 
ja suoraa tietä heidän viedään 
Kaukaiseen pohjolaan. Vaunuista 
miehet pääsevät lumeen, jossa heidät 
ajetaan kuin karja laakereihin, joissa 
he värjöttävät kylmässä nojaten 
vahvoihin puupylväisiin, joihin on 
kiinnitetty tiukka piikkilanka. Har-
vat onnistuivat säilymään hengissä. 
On olemassa sellaisiakin tietoja, että 
10 000 vankia olisi viety Arkangelin 
lääniin, jossa heidät kaikki ammuttiin. 
Kaikki sotavankien perheet lähetettiin 
suurista kaupungeista kauas pienim-
mille paikkakunnille ja syrjäisille 
Venäjän seuduille, joissa isänmaan 
pettureiden omaisille ei löytynyt min-
käänlaista työtä. Vuosi tämän jälkeen 
joutuu yliluutnantti Jakob Jugashvili, 
Stalinin poika saksalaisten sotavan-
giksi. Sen periaatteen mukaan Stalin 
itse olisi isänmaan petturi, mutta sitä 
periaatetta ei häneen sovelleta. Eikä 
häntä lähetetty yleisiin töihin, jossa 
hän olisi tehnyt työtään sosialismin 
hyväksi.

Venäjän moraaliset tappiot

Kolmantena päivänä sodan aloitta-
misesta Kansainliitto käskee Neuvos-
toliittoa lopettamaan hyökkäykset. 
Mutta sitäkö varten sota elettiin, että 
lopetettaisiin kolmen päivän jälkeen? 

Neuvostohallitus vastasi, ettei se käy 
sotaa Suomen kansaa vastaan. No, 
todellakin, ketä vastaan sitten? Ai-
noastaan valkosuomalaisia vastaan 
sekä Mannerheimin koplaa vastaan.

Kansojen Liitto ihmetteli tuollais-
ta kommunistista logiikkaa ja erotti 
Neuvostoliiton jäsenyydestään hyök-
kääjänä. Sen lisäksi siitä erotettiin 
myöskin Japani, Italia ja Saksa, sa-
masta syystä.

Molotov julisti, että yksi syys so-
taan oli taata Leningradin turvallisuus.

Kun Saksa sitten hyökkäsi Neuvos-
toliittoon, julisti tälle sodan myöskin 
Suomi. Heitä yhä poltti äsken koettu 
aggressio venäläisten taholta. Suomen 
armeija hyökkää Karjalankannaksella 
ja kuukaudessa hajottaa tuuliin pu-
naisen vastustuksen. 23. Neuvosto-
divisioona osittain tuhottiin, osittain 
otettiin vangiksi, ja osa pelastautui 
pakenemalla.

Paljon puhuu puolestaan se tosiasia, 
ettei kukaan Neuvostoliiton liittolai-
sista julistanut sotaa Suomelle, sillä 
he tajusivat Suomen sotivan oikean 
asian puolesta. Sen lisäksi liittoon 
Saksan kanssa ei Suomi mennyt va-
paaehtoisesti, eikä omasta halustaan, 
sen pakotti siihen Stalin. Suomi ei 
ainoastaan sotinut, vaan toisen ker-
ran pelastui puna-armeijan otteesta 
vuonna 1944, kun Leningradin saarto 
murtui ja neuvostojoukot etenivät 
länteen kohti Berliniä ja Helsinkiä. 
Yhdysvallat, Englanti ja Ranska al-

Vaurioitunut Viipurin Keskuskasarmi 7.3.1940. (SA-kuva)
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koivat painostamaan Moskovaa, ja 
he painostivat lujaa. Liittoutuneet 
päättivät, että neuvostojoukot sai-
sivat tulla ainoastaan vuonna 1940 
sovituille rajoille, eikä siitä yhtään 
pitemmälle. Eikä Stalin uskaltautunut 
mennä pitemmälle.

Mannerheimin-linja vallattiin toi-
sen kerran vuonna 1944, nyt tosin 
kesällä. Puna-armeija esitteli sen puo-
lustuskalustoa, ikään kuin peläten, 
että se joudutaan valtaamaan vielä 
kolmannen kerran. Tämä tapahtui 
kuitenkin myöhemmin, mutta maalis-
kuussa 1940 ei tästä vielä puhuttu mi-
tään. Silloin voittajat saattoivat iloita 
voitostaan. Mitään syytä juhlimiseen 
ei todellisuudessa ollut, sillä voitto 
saavutettiin erittäin kalliilla hinnalla. 
Eikä itse voittokaan osoittautunut sik-
si, miksi sitä alun pitäen kaavailtiin, 
kovin huonoksi ja vaikeaksi se jäi. 

Ne, joita ei tapettu sodassa eikä 
ammuttu, palkittiin ylennyksillä ja 
kunniamitaleilla. Timoshenkosta tuli 
Neuvostoliiton sankari ja hänet ylen-
nettiin marsalkaksi. Todella sankari 
- hän tappoi enemmän kuin puoli 
miljoonaa ihmistä.

Kirjoittaessaan sodan päättymi-
sestä maaliskuussa 1940 venäläiset 
lehdet  kehuivat, ei ainoastaan tais-
telujen komentajaa, vaan myöskin 
puna-armeijan rivimiehiä. Todella-
kin, se oli sankaruutta, vaikka usein 
järjetöntä ja pakollista. Riittää, kun 
muistaa sodan viimeisen päivän, 13. 
maaliskuuta, jolloin Viipuria vastaan 
hyökättiin. Kaikki rintamalla tiesivät, 
että rauhansopimus oli allekirjoitettu 
ja, että kello 12 oli määrä lopettaa 
vihollisuudet ja, että kaupunki oli 
jo meidän ja siihen saattoi marssia 
rauhassa ilman minkäänlaista uhkaa. 
Kuitenkin käsky oli ryhtyä hyökkä-
ykseen ja kaupungin valloittamiseen 
kohti suomalaisten luoteja, vain osoit-
taakseen sankaruutta. 

Moskova esiintyi tuossa sodas-
sa hyökkääjänä, joka himoitsi ottaa 
toisen omaa, varastaa ja tuhota. Kui-
tenkin sotilaat esittivät omaa rooliaan 
ihan sodan viimeiseen tuntiin saakka. 

Kunnioitus Suomen kansaa kohtaan 
sen sankarillisesta maansa puolusta-
misesta pysyy. 

Vuoren vanhus

Sammalvuoteelle majani nurkkaan, aamun rientäessä rin-
nettä alas, minä jään kuuntelemaan pakenevaa hiljaisuutta, 
jolla on kätköissään kaikkien salaisuuksien avain.
Ei ole olemassa muuta kuin hiljaisuus.
 
Kaikella muulla on rajansa. 
Kaikella muulla on alkunsa ja loppunsa. 
Kaiken muun voi ymmärtää.

Minä olen rakentanut majan vuorelle ollakseni turvassa ih-
misiltä, jotka alinomaa rikkovat hiljaisuutta vastaan.

Auringottomina hetkinä minä tapaan istua oveni edessä 
hiljaisuutta ihmettelemässä. Joinakin iltoina on se huhuillut 
huipulta huipulle ja opettanut minulle paljon viisautta.
Useina öinä ilmoitti se minulle unessa itsensä. Mutta saras-
tuksen ensimmäisenä hetkenä se jo levitti siipensä ja pakeni, 
ennenkuin ennätin oppia sitä ymmärtämään.

Ei ole kuitenkaan kauan kestävä, ennenkuin se ainiaaksi 
asettuu majaani ja ilmoittaa minulle viimeisen ihmeensä. 
Hämmästykää silloin, ihmiset, sillä minä olen sanova teille 
salaisuuksia, joita jumalatkin vapisevat!

Uuno Kailas
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Jalasjärvi on entinen Suomen kun-
ta, joka sijaitsee Etelä-Pohjanmaan 
maakunnassa. Vuoden 2016 alusta 
Jalasjärvi on kuulunut Kurikkaan, 
ja muutoshetkellä siellä asui 7 779 
ihmistä. 

Museo avattiin 1954, ja 1980-luvul-
la Jalasjärven Sotaveteraanit rakensi-
vat museoalueelle korsun taisteluhau-
toineen. Konekivääripuolijoukkueen 
korsu on Puolustuslaitoksen piirustus-
ten mukainen. Veteraanit lahjoittivat 
korsun osaksi museon kokonaisuutta.

Museoalueella sijaitseva Sotavete-
raanien Perinnetalo avattiin vuonna 
2001. Jalasjärven Sotaveteraanit ry:n 
puheenjohtaja Matti Saarnio ja vara-
puheenjohtaja Tuomas Luokkakallio 
toimivat aktiivisesti rahoituksen jär-
jestämiseksi Perinnetalolle. Pääasi-
allinen rahoitus tuli yhdistykseltä, 
lisäksi Jalasjärven kunnalta ja seu-
rakunnalta sekä yksityisiltä lahjoit-
tajilta. Runsas ja monipuolinen esi-
neistö painottuu talvi- ja jatkosodan 
aikaan. Muutama vuosi avaamiseen 
jälkeen Jalasjärven Sotaveteraanit ry 
lahjoitti Perinnetalon osaksi museon 
kokonaisuutta.

Kuvassa tuulimyllyn takana nä-
kyvä pelimannitupa on Jalasjärvi-
Seuran ja Jalasjärven Soittokunnan 
vuonna 1973 rakennuttama Suomen 
ensimmäinen virallinen pelimannita-
lo. Pelimannitupa ostettiin vuonna 
1996 kokonaan Jalasjärvi-seuran 
omistukseen.

Haapasaaren lutti rakennettiin 
1800-luvun puolivälissä Yli-Ilvesjoen 
Haapasaaren taloon. Rakennus ostet-
tiin ja siirettiin museolle 1958. Lutti 
on kaksiosainen, lisäksi yläkerrassa 
on erilliset lutit. Vieressä oleva emän-
nän puori ostettiin museolle 1959 
Koskuelta. Aitan esineistö koostuu 
talon emännän kotitaloustyökaluista, 
joita on saatu ympäri pitäjää.

Historiaa ja perinteitä Pohjanmaalta
Jalasjärvellä on hieno museomäki, jossa on 
peräti 29 rakennusta. Joukossa on mm. pari 
tuulimyllyä, savusauna, sotaveteraanien pe-
rinnetalo sekä korsu.

Jalasjärven Sotaveteraaniyhdistyksen rakentama pe-
rinnetalo on saanut eteensä pienen tykin.

Taisteluhauta on 
melko pitkä ja mut-
kittelee metsän sii-
meksessä.
Sisällä korsussa on 
makuulaverilla val-
miina käsikranaatte-
ja. Kellokin on pai-
koillaan hälytyksiä 
varten.

Teksti ja kuvat Johanna Vuori
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Linnusmaan jalkamylly on tyypiltään 
jalka- eli varvasmylly. Koko raken-
nelmaa voidaan kääntää jalkojen 
varassa tuuleen. Mylly on rakennettu 
1800-luvun loppupuolella Luopajär-
ven Vuorelan taloon. Museoalueelle 
se siirrettiin 1970-luvulla.

Emännän puori sekä 
Haapasaaren kaksi-
osainen lutti.

Harvinainen maasepän tekemä he-
voskiertoinen pärehöylä on saatu 

museolle lahjoituksena Taivalmaasta 
vuonna 1959.

Pärehöylän valmistaja oli seppämes-
tari Nikolai Seppälä (1855-1944)
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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.

107 vuotta 
06.10. Aino Lehmus

102 vuotta 
17.09 Helmi Hellman

100 vuotta 
29.09. Mikael Ojala
14.11. Erkki Huhtamies

99 vuotta 
19.10. Aarne Kouhia
19.10. Orvokki Nopola
02.12. Antti Lehtola
04.12. Elvi Puotiniemi

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

97 vuotta 
18.09. Mirjam Hietikko
23.09. Aune Koskela
15.10. Ensio Karivaara
28.10. Simo Pärri
01.11. Mirjam Hemminki
22.11. Maila Estola
27.11. Paavo Aro
27.11. Helena Satama
04.12. Irja Etelävuori
15.12. Vilho Himanen

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

95 vuotta 
05.10 Martti Saarinen
10.10. Aino Lehto
10.10. Kyllikki Niemissalo
14.10. Kirsti Laaksonen
09.11. Veikko Juurikas
09.11. Väinö Järvenpää
21.11. Selma Leppänen
26.11. Heimo Leivonniemi
11.12. Tyyne Lehtonen
14.12. Anna Romppanen

94 vuotta 
20.09. Olavi Aulamo
21.09. Meeri Aaltonen
21.09. Einari Haapala
23.09. Anna-Liisa Salmi
24.09. Kyllikki Masurov
29.09. Kirsti Mänty
02.10. Olavi Kivistö
03.10. Eila Koivumäki
05.10. Erkki Nurmio
06.10. Brita Laurinaho
11.10. Antti Penijärvi
11.10. Veikko Sunell
25.10. Pauli Renvall
27.10. Kerttu Antikainen
30.10. Pentti Koskinen
01.11. Aino Siren
07.11. Matti Puustinen
29.11. Rafael Kock
29.11. Antti Larkila
05.12. Maila Sorri

93 vuotta 
21.09. Lea Koivisto
21.09. Kaarina Lehmuskoski
27.09. Hilkka Salminen
01.10. Kirsti Mäenpää
08.10. Heikki Ala-Sankila
19.10. Pentti Varvikko
27.10. Simo Helminen
04.11. Raija Salmelin
14.11. Väinö Ylimäki
18.11. Irja Lounavaara
19.11. Toini Sulin

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

91 vuotta 
23.09. Kyllikki Tapio
13.10. Jouko Holmberg
18.10. Pirkko Saarinen
17.11. Lilja Lehtonen
18.11. Sirkka-Liisa Lehtonen
19.11. Leea Niemi
26.11. Reijo Rosenvall
06.12. Julia Veijonsuo
08.12. Uolevi Keto
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Kansallisen veteraanipäivän alla yh-
distyksemme järjesti veteraaneille, 
heidän puolisoilleen ja leskilleen 
juhlalounaan – jo tuttuun tapaan 
– Hotelli Ilveksessä. Osanottajia 
oli saman verran kuin edellisenä 
vuonna, eli noin 70. Tämä yllätti 
meidät positiivisesti. On hieno asia, 
että saimme edelleen näin runsaan 
osanoton yhdistyksemme tarjoamaan 
juhlaan.

Veteraanipäivän juhlalounaalla hyvä osanotto

Puffet-lounas oli todellinen juhlalou-
nas. Herkkuja oli pöydässä todella 
monenlaisia. Syömisen, juomisen 
ja keskustelun lomassa meille esitti 
yksinlaulua kirkkolaulaja Markku 
Sarkki. 
Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja Pasi Alho piti myös 
pienen puheen. Pääasia oli kuiten-
kin juhlavasta lounaasta ja hyvästä 
seurasta nauttiminen.

Laulaja Markku Sarkki esiintyi lounastajille.

Pasi Alho piti puheen ja kertoi veteraaneille tärkeitä asioita. Juhlakansa 
kuunteli kiinnostuneena.

Veikko Oksanen ja Rau-
ha Rossi kehuivat lou-
naan antimia hyviksi.

90 vuotta
23.09. Eine Lehto
24.09. Aune Lehtinen
24.09. Helvi Palomäki
27.09. Sirkka-Liisa Taponen
07.10. Raili Ojala
24.10. Terttu Haaranoja
24.10. Meeri-Maria Virtanen
06.11. Anja Roivas
18.11. Lea Moberg
22.11. Aili Moisio
25.11. Toivo Mäntyniemi
25.11. Laura Sinisalo
28.11. Keijo Hynninen
07.12. Kerttu Saarikoski
09.12. Oiva Laaksonen
10.12. Seija Salo

85 vuotta 
17.09. Raija-Liisa Väänänen
03.10. Anneli Väistö

80 vuotta 
06.10. Nina Virolainen
08.10. Liisa Ille
15.10. Sointu Moisio
30.10. Eila Pöyhönen
01.12. Esko Loponen *

75 vuotta 
06.10. Erkki Kivinen
14.10. Irmeli Salonmies
18.10. Matti Sammal
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Pirkanmaalaiset veteraanit lähei-
sineen saivat Teatteri Valentinolta 
kutsun tulla Lempäälään katsomaan 
Anni Blomqvistin kirjoittamaa mu-
siikkinäytelmää Myrskyluodon Mai-
ja. Kutsu otettiin mielihyvin vastaan.

Esitys oli tämän kesäteatteriesi-
tyksen ennakkonäytös, ja se esitettiin 
Merunlahden kesäteatterissa Lempää-
lässä. Kutsu sai pirkanmaalaiset vete-
raanit läheisineen joukolla liikkeelle. 
Noin sata katsojaa tuli Lempäälään 
eri puolilta Pirkanmaata kesäkuun 
lopun lauantaipäivänä. Tampereelta 
lähti noin 50 hengen joukko, suurin 
osa linja-autolla ja osa omilla autoilla. 
Yhdistyksemme tarjosi bussikuljetuk-
sen ja Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri 
kustansi väliaikakahvit koko joukolle. 
Kahvitus olikin huolehdittu hienosti, 
sillä veteraanijoukolle oli varattu ko-

Teksti ja kuvat Johanna Vuori

Pirkanmaalaisten reissu melkein 
aidolle  Myrskyluodolle

ko kahvilan sisätila, missä oli kupit 
valmiina pöydissä. Kahvin kanssa oli 
tarjolla suuri ja mehevä korvapuusti. 
Kahvituksesta huolehti Vihreä polku. 
Pihalla oli tarjolla myös grillimakka-
raa ostettavaksi, ja aika moni ottikin 
myös tämän suolaisen välipalan.

Tasokas esitys

Teatteri oli hienosti järven rannalla 
ja sää oli kesäisen lämmin. Puuskit-
tainen tuuli viilensi ilmaa, mutta se 
sopi toisaalta hyvin esitettävän kap-
paleen henkeen. Järven läheisyys oli 
hyödynnetty hienosti, sillä kun Maija 
ja Janne muuttivat meren luodolle, he 
oikeasti soutivat näyttämön takana 
olevalla järvellä.

Näytelmä kulki hienosti ja näytte-
lijät hoitivat roolinsa erinomaisesti. 
Musiikki oli kaunista ja näyttelijät 

myös lauloivat erittäin hyvin. Kaunis 
Rosa-Maria Melin oli Maijana kosket-
tava, ja hänellä oli kaunis lauluääni. 

Koko esitys oli koskettava, ja kun 
sen jälkeen kyselin tunnelmia, niin 
kaikki kehuivat esitystä. Musiikkia 
pidettiin kauniina ja koko esitystä 
koskettavana. Katsomossa yksi jos 
toinenkin oli pyyhkinyt silmiään 
muutamaan otteeseen. Jotkut se sai 
muistelemaan entisten aikojen ta-
poja. Joku myös jäi kaipaamaan sitä 
Myrskyluodon Maija -televisiosarjaan 
liittyvää musiikkia, mutta kaikki ym-
märsivät, että käyttöoikeudet siihen 
olisivat olleet iso kustannus.

Tämä teatteritarjous oli hieno ele 
veteraanisukupolvelle, joka myös 
otettiin iloiten vastaan. Kaikille mu-
kana olleille jäi hyvä mieli kesäisestä 
teatteripäivästä luonnon keskellä.

Katsomon penkit olivat kapeat ja kovat, mutta niissä oli selkänoja. Istuin-
pehmusteita jaettiin kaikille ja myös huopia oli saatavana. Pieni sadekaan 

ei olisi haitannut, sillä katsomo oli katettu.
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Kuvassa Maijan (Rosa-Maria Melin) ja Jannen 
(Pasi Koivuniemi) kaunis vihkitilaisuus.

Vorkutan leiri

Vankijoukko lokakuussa
parakilleen raahustaa.
Käskynjako illansuussa
huomispäivää ennustaa.

Komissaari eessä rivin
asemiehet mukanaan.
Kysyy ilmein tärkeilevin,
onko jotain tunnollaan.

Eräs vanki uskaltaa
hän selkeästi kysäisee:
palvelisin Jumalaa.
Näin uskonsa hän ilmaisee.

Kysymys on yllättävä,
koko piha hiljenee.
On komissaarin päätettävä
josko luvan myöntänee.

Viimein sanoo: vapaa-ajan
propakandaa tehdä saa.
Niinpä kautta vankimajan
kiitosvirsi kajahtaa.

O.L. -06
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Syysretki 
Lautsian lomakeskukseen 

Hauholle la 14.9.2019

Tule mukaan nauttimaan maisemista, hyvästä ruuasta ja hauskasta yhdessäolosta!

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

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

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

ILMOITTAUTUMISET JA MAKSUT TOIMISTOON VIIMEISTÄÄN  ke 4.9.2019
(Saatu ruokalippu on esitettävä lounaan yhteydessä.)

Päivä alkaa klo 11.00 jumalanpalveluksella Aitolahden 
kirkossa, jonka jälkeen ruokailu klo 12. 

Kirkkopäivän juhla 
alkaa kirkossa klo 13.00.

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry kustan-
taa bussikuljetuksen yhdistyksensä jäsenille. 

Linja-auto kuljetus 
keskustorilta vanhan kirkon edestä lähtee klo 10.00.

Sotiemme veteraanien Pirkanmaan seutukunnallinen

kirkkopäivä
Aitolahdella 10.9.2019

ILMOITTAUTUMISET yhdistyksen toimistoon pe 30.8.2019 mennessä. 
Sen jälkeen voit kysyä, onko linja-autossa vapaita paikkoja.

Myös omalla autolla menevien tulee ilmoittautua ruokailun järjestämisen vuoksi.

Mahdolliset peruutukset on ilmoitettava toimistolle viimeistään 3.9.
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Elokuu
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 27.8. klo 10-12. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja 
tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.
Virkistyspäivä veteraaneille, puolisoille ja leskille ke 28.8. Varalan urheiluopistolla klo 9.30-15.30. 

Syyskuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 3.9. klo 13.00 alkaen. HUOM MUUTTUNUT PÄIVÄ! Kaikki yhdistyksen 
naiset ovat tervetulleita kahvittelemaan. 
Seutukunnallinen kirkkopäivä ti 10.9. Olkahisten kirkossa. Bussikuljetus. Ilmoittautumiset 30.8. mennessä.
Syysretki Lautsiaan la 14.9. Hinta 25 €. Ilmoittautumiset ja maksut viim. 4.9. toimistoon.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 24.9. klo 10-12. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Lokakuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 8.10. klo 13.00 alkaen. Kaikki yhdistyksen naiset ovat tervetulleita kahvit-
telemaan. 
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 29.10. klo 10-12. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Marraskuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 12.11. klo 13.00 alkaen. Kaikki yhdistyksen naiset ovat tervetulleita kahvit-
telemaan. 
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 26.11. klo 10-12. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.
Satakunnan Lennoston joululounas  Pirkkalassa ke 27.11. Ilmoittautumiset veteraanitoimistoon 15.11. mennessä.

Jäsenlehti ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa.

Joulukuu
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 6.12. Valtakunnallinen paraati järjestetään Tampereella Ratinassa.
Naisten tapaamispäivä pikkujoulujen merkeissä toimistolla ti 10.12. klo 13.00 alkaen. Kaikki yhdistyksen naiset 
ovat tervetulleita mukaan. 
Yhdistyksen joulukirkko Tammenlehväkeskuksessa ke 12.12. (Huom: päivä on alustava ja voi muuttua.)
Kaikkien jäsenten joulukahvitus toimistolla tiistaina 17.12. Tervetuloa!
Puurojuhla veteraaneille, puolisoille ja leskille Hotelli Ilveksessä. Päivä ilmoitetaan myöhemmin.

Tämän vuoden jäsenetukuitit (jalkahoidot, hieronnat, siivoukset) on tuotava toimistolle viimeistään 17.12. 
jotta ehtivät tämän vuoden maksatuksiin

Syyskauden tapahtumia
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•  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

Tehostetun 
palveluasumisen koti

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

www.nurmikoti.fi
Myös palvelusetelillä

Satakunnan Lennoston tarjoama 
joululounas veteraaneille, heidän 
puolisoilleen ja leskilleen järjeste-
tään jälleen ke 27.11.2019.

Tilaisuuteen on bussikuljetus.

Ilmoittaudu toimistoon  15.11. mennessä.

Huom: Myös omalla autolla menevien 
tulee ilmoittautua.

Lennoston jouluaterialla on perinteisesti tiivis ja lämmin tunnelma.
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Panu Rajala:

Erään soturin loppu
Julkaisija: Kustannus HD Inkoo, 2019

Romaani on sisäinen monologi, joka 
kertaa mennyttä Tulenkantajien vil-
leihin vuosiin ja rakkauteen runoilija 
Katri Valan kanssa, kirjailija Olavi 
Paavolaisen ystävyyteen, traagiseen 
avioliittoon Kirsti Svenssonin kanssa, 
josta seurauksena oli syfilis.

Hänen maineensa sodan runoili-
jana peitti osaksi hänen aiemman 
asemansa tulenkantajien keskeisenä 
hahmona sekä maailmanrunouden 
etevänä suomentajana.

Jylhän talvisodasta kertova runo-
teos Kiirastuli oli valtava menestys, 
ja Panu Rajala palaa teoksellaan ru-
noilijan tragediaan. 

Ote kirjan tekstistä:
Väinön kotona oli jo aterioitu 

kun tulin. Vaimonsa Irma varsinkin 
pahoitteli kovasti, että siankinkku 
oli jo lopuilleen veistetty ja perunat 
jäähtyneet, samoin räätikkäloora. 
Hauska sana, olisin voinut joskus 
käyttääkin runossani. Loppusointua 
olisi vaikea löytää. Runoon pitäisi 
yhdistää toora, mutta mitä tekemistä 
juutalaisten lailla ja lanttulaatikolla 
on keskenään? Kyllä niille jonkun 
sillan voisi keksiä, ellei muuten niin 

negaation kautta.
Irma toi lautasia ja vateja takaisin 

pöytään. Kahvivehkeet siihen oli 
jäänytkin. Sain muutaman palasen 
kinkkua, niistä Irma rakensi muhkeat 
voileivät ja kahvin kanssa hän toi 
vielä makeat kakunsiivut. Väinön 
kanssa me otimme lisäksi konjakit.

”Mukava nähdä, että velipoika on 
vielä hengissä”, Väinö tuumaili, oli 
hyvällä tuulella. ”Tervetuloa joulu-
pöytään vaikka vähän myöhässä.”

Olin hyvilläni, kun eivät tiukan-
neet missä olin viipynyt näin kau-
an. Tunsivat vaihtelevat aikatauluni 
vanhastaan.

”Laihtunut olet yhä vaan”, Irma 
totesi huolestuvan näköisenä. ”Saatko 
nykyään kunnon ruokaa siellä Hel-
singissä?”

Saanhan minä, kyllä minusta huo-
lehditaan, yritin vakuuttaa, mutta en 

ruvennut mitään yksityiskohtaisem-
min kertomaan. Totesin vain, että 
nämä herkut olivat minulle juhlava 
harvinaisuus. Lupaili Irma lipeäkalaa 
huomiseksi, sehän sopii. Aina olen 
ollut heille kiitollinen, Väinölle mo-
nista opastuksista, rahalähetyksistä ja 
Irmalle siitä, että hän on jaksanut mi-
nua kuunnella, joskus yökaudet, kun 
olen täällä viipynyt. Hyvät kuuntelijat 
ovat harvassa, sehän huomattiin äsken 
siitä Venäläisen pojasta, jonka hermo 
ei aina kestänyt kuunnella tarinoitani. 
Irma on aina kuunnellut ja yrittänyt 
neuvoakin, vaikka turhaa se on ollut. 
Hän murehtii minun elämääni, mutta 
kunnioittaa minua runoilijana, niin 
hän on sanonut.

Väinön mielestä olen valinnut vää-
rän ammatin. Jos nyt runoilemista voi 
edes ammatiksi sanoa, hän tavallisesti 
lisää. Olin hänen muistamansa mu-
kaan lupaava lyseolainen ja ylioppilas 
ennen kuin menin hunningolle ja ryh-
dyin joutavan jäljille, nyrkkeilemään 
ja runoilemaan.

Veljistämme nuorin, Jouko, on 
ainakin hankkinut proosallisen am-
matin. Hän on hammaslääkäri. Var-
maan tuottoisa työ sekin, mutta ei 
pärjää Väinölle. Minä olen pahnan 
pohjimmainen, koko ikäni olen ol-
lut köyhä kuin kirkonrotta. Onhan 
joku turva siinäkin, että on varak-
kaita veljiä. Isäni vasta rikas olikin, 
Tampereen kovimpia porvareita aina 
siihen saakka, kun tuli se vararikko. 
Yritti vähän liikaa maailmansodan 
aikana, ukkoparka. 

Juuri ilmestynyt Panu Rajalan uusin teos ker-
too romaanin muodossa Yrjö Jylhän viimeisis-
tä päivistä. Jylhä lähtee viimeiselle taksimat-
kalleen Turkuun veljensä luo jouluna 1956.
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YHDISTYKSEMME HARRASTUSRYHMÄT

TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 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

Liinkuntaryhmät aloittavat syyskuun ensimmäisellä 
viikolla. Boccia aloittaa myöhemmin, mikäli pelaajia on 
tarpeeksi. Kaikissa 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

* * *

TILITABERNA
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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
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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