
Tampereen sotaveteraani 4/2019

1

4/2019

Tampereen
Sotaveteraani

Tampereen
Sotaveteraani

Jäsenedut muuttuvat ensi vuoden alusta



Tampereen sotaveteraani 4/2019

2

Tässä numerossa:

Pääkirjoitus 3
Johanna Vuori
Jäsenedut 2019 4
Jäsenedut 2020 5
Riveistä poistuneita 6
Joulua itsepalveluna 7
Orvo Lehmus
Kaunis kirkkopäivä Aitolahdessa 8
Johanna Vuori & Hannu Riikonen
Arvokas YH-päivän juhla 10
Johanna Vuori
Kaikki nämä minun mummoni 11
Helinä Siikala
Sotiemme naiset -merkki 12
Sotainvalidien järjestötoimintaa 75 vuotta Pirkka-Hämeessä 13
Johanna Vuori
Virkistystä Varalasta 14
Johanna Vuori
Merkkipäiviä 16
Rakkaudentunnustus isänmaalle 18
Raili Malmberg
Talvikauden tapahtumia 21
Aivoverenkiertohäiriön tunnistaminen 22
Harrastusryhmät 24

Yhdistyksen toimisto on osoitteessa Aleksanterinkatu 20 A, 33100 Tre. 
(Sisäpiha, alaovella on summeri, 2. krs.)

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

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

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

Yhdistyksen internetosoite: www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi

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 
631, joista sotaveteraaneja oli 
231, veteraanien puolisoita 23 
ja veteraanien leskiä 177.
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Yhdistyksemme hallitus on päättänyt uudistaa jäsenetujen maksamista. 
Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja helpottaa korvausten hakemista. Asi-
asta päätettäessä otettiin huomioon myös uusi lakimuutos, joka parantaa 
veteraanien etuja huomattavasti juuri esimerkiksi hierontojen ja siivousten 
osalta. Oletamme, että näitä kuluja ei enää niin runsaasti haeta yhdistykseltä.
Myös veteraanien määrän väheneminen on antanut yhdistykselle pa-

remmat mahdollisuudet jäsentensä rahalliseen tukemiseen. Noudatamme 
nyt myös Suomen Sotaveteraaniliiton linjaa, jonka perusteella avustuksia 
saavat veteraanien lisäksi puolisot ja lesket.
Monen erilaisen avustuksen (jäsenetu, harkinnanvarainen, kerta-avustus) 

sijasta kaikilla on nyt vain yksi avustusmuoto. Jokainen voi sitten itse 
päättää, mihin haluaa avustusmahdollisuutensa käyttää. Jalkahoitokuitit 
käyvät edelleen, mutta yhtä lailla myös hammaslääkärilaskut ja muut 
terveydenhoitoon liittyvät.
Katso ensi vuoden jäsenedut tarkemmin seuraavalta aukeamalta.

Ensi vuonna teemme myös toisen, ehkä vieläkin suuremman muutoksen 
toimintaamme. Julkaisemme tämän lehden jälkeen vielä kaksi numeroa 
ensi vuonna, mutta sitten jäsenlehden tulo loppuu. Lehden sijasta lähe-
tämme jäsenkirjeitä. Lehden painosmäärä alkaa olla sen verran pieni, ettei 
lehteen saa enää hankittua mainoksia, joilla lehti on kustannettu. Myös 
lehden harva ilmestymisaikataulu (neljä numeroa vuodessa) on alkanut 
olla haasteellista. Jäsenkirjeillä saamme nopeammin ja ajantasaisempaa 
tietoa jäsenillemme. Kirjeillä voimme myös kohdistaa tiedon oikeille ihmi-
sille. Vain veteraaneja koskevia tietoja postitamme veteraaneille, mutta 
kaikkia koskevia tietysti kaikille. Jäsenkirjeitä voimme myös lähettää aina 
kun asiaa ilmenee ja tarve niin vaatii.
Mutta teemme siis vielä ensi vuoden kaksi ensimmäistä numeroa. Näin 

saamme vielä vuosikokouksen päätökset julkaistua. Samalla meillä kaikilla 
on aikaa sopeutua tähän muutokseen.

Hyvää loppuvuotta ja oikein lämmintä joulun aikaa toivottaen

Perusteellinen muutos jäsenetuihin
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JÄSENEDUT 2019, voimassa 31.12.2019 asti
Edut koskevat vain henkilöitä, jotka ovat Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n jäseniä. 
Sotaveteraanijäsenille on omat etunsa ja puoliso- ja leskijäsenillä omansa. RAHA-AVUSTUKSET 
ON KÄYTETTÄVÄ TÄMÄN VUODEN AIKANA. Toimittakaa kuitit siivouksista, 
jalkahoidoista ja hieronnoista joulukuun puoliväliin mennessä!

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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JÄSENEDUT 2020
Edut koskevat henkilöitä, jotka ovat Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n jäseniä.

Edut alkavat 1.1.2020 ja koskevat samana vuonna syntyneitä kuluja. 
EDELLISEN VUODEN KULUJA EI KORVATA.

Yhdistyksemme hallitus on päättänyt uudistaa jäsenetujen maksamista. Tarkoituksena on 
yksinkertaistaa ja helpottaa korvausten hakemista. Lue tarkemmin tämän lehden pääkirjoituksesta.

SOTAVETERAANIJÄSENEN EDUT
Varsinainen jäsen on henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnus.

Varsinaiselle jäsenelle korvataan hänen toivomiaan kuluja 500 euron edestä kuitteja vastaan. Kuitit voivat 
koskea jalkahoitoa, hierontaa, siivousta, lääkärinpalkkioita, hammashoitoa, silmälasihankintaa, sairaalamaksuja 
tai muuta terveyteen liittyvää kulua. Tulotietoja ei tarvitse selvittää.

VETERAANIN LESKEN JÄSENETU
Koskee henkilöä, joka on ollut avioliitossa yhdistyksen jäsenenä olleen rintamaveteraanin kanssa ja että henkilö 
on myös itse yhdistyksen jäsen. 

Veteraanin leskelle korvataan hänen toivomiaan kuluja 500 euron edestä kuitteja vastaan. Kuitit voivat koskea 
jalkahoitoa, hierontaa, siivousta, lääkärinpalkkioita, hammashoitoa, silmälasihankintaa, sairaalamaksuja tai 
muuta terveyteen liittyvää kulua. Tulotietoja ei tarvitse selvittää.

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

Veteraanin puolisolle korvataan hänen toivomiaan kuluja 250 euron edestä kuitteja vastaan. Kuitit voivat koskea 
jalkahoitoa, hierontaa, siivousta, lääkärinpalkkioita, hammashoitoa, silmälasihankintaa, sairaalamaksuja tai 
muuta terveyteen liittyvää kulua. Tulotietoja ei tarvitse selvittää.

- - - - - - - - - - - - 

Lisäksi kaikki kolme yllä mainittua ryhmää voivat käyttää kerran vuodessa laboratorioedun:
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.

- - - - - - - - - - - - 

Lisäksi kaikki kolme yllä mainittua ryhmää voivat ERITYISESTÄ SYYSTÄ (esim. suuret sairaalakulut) hakea 
lisäavustusta yhdistykseltä tai Suomen Sotaveteraaniliitolta. Tällöin tarvitaan hakemuksen liitteeksi myös 
verotustodistus tai muu tuloselvitys. Hakemukset täytetään yhdistyksen toimistossa.

Muistathan, että myös Sotaveteraaniliitolta voi hakea avustusta
Täsmätukena kohdistettava avustus on tarkoitettu pienituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä rintamalisää 
saaville, tunnuksen omaaville miehille ja naisille. Myös veteraanien lesket ja puolisot voivat hakea 
avustusta. Avustuksen myöntämiselle on tulorajat asetettu noin 1200 euroon kuukaudessa bruttona. 
Hakemuksen liitteenä on oltava tuloselvitys, joko Kelan todistus ylimääräisestä rintamalisästä, Kelan 
eläkepäätös tai verotustodistus. 
Hakemuksia tehdään omassa sotaveteraanitoimistossa ja ne voi toimittaa Pirkanmaan Sotaveteraa-
nipiirin sosiaalineuvoja Johanna Vuorelle, joka antaa myös lisätietoja. 
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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.

Aalto Aune Emilia 09.04.1924 03.11.2019.
Ahola Eero Ensio 10.02.1925 22.10.2019
Antikainen Eino Ilmari 16.07.1922 14.09.2019
Hellman Helmi Elisabeth 17.09.1917 12.08.2019
Huhtamies Erkki Rudolf 14.11.1919 07.09.2019
Jokinen Toivo Antero 16.10.1923  ei tiedossa
Junnonen Matti 06.09.1920 23.08.2019
Karjalainen Lempi Helmi Helena 12.07.1924 08.08.2019
Kirilo Karin Irene 20.04.1927 23.10.2019
Koivula Liisa Kyllikki 15.01.1931 22.08.2019
Kouvo Olavi Arvid 19.01.1917 14.07.2019
Lehtonen Aili Sylvia 08.08.1925 13.10.2019
Mansikkaviita Elvi Kaarina 05.09.1926 02.09.2019
Niemi Leo Rudolf 30.06.1924 16.10.2019
Nurmio Erkki 05.10.1925 20.09.2019
Puotiniemi Elvi Kyllikki 04.12.1920 19.09.2019
Rekola Sinikka 15.10.1921 23.08.2019
Räisänen Pentti Kalevi 19.08.1925 21.08.2019
Saarinen Martti 05.10.1924 09.10.2019
Sania Mikko 12.06.1928 05.11.2019
Sareneva Åke Torsten 09.01.1926 02.11.2019
Sumanen Irma 31.08.1923 21.08.2019
Tyrväinen Aino Helena 12.05.1929 24.08.2019
Törmälä Salme Elina 01.07.1923 27.09.2019
Valkama Toivo Nikolai 25.10.1923 12.08.2019
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Joulua itsepalveluna

Kun suomalainen löytää joulusaunan, 
tapahtuman muistaa vielä kuusi vuo-
sikymmentä myöhemminkin.
Jouluna 1941 kahlasimme toverini 
kanssa karjalaisen vaaramaiseman 
metsän pimennossa olleesta teltas-
tamme läheisen pienen korpikylän 
liepeille. Olimme lähteneet etsimään 
saunaa, joulusaunaa. Luulimme löy-
täneemmekin sellaisen, vieläpä itse-
palveluperiaatteella toimivan, vaikka 
itsepalvelu-sanaa ei vielä oltu kek-
sittykään.

Savusauna on kuulemma maailman 
saunoista paras. Oma löydöksemme 
ei ehkä kuitenkaan kuulunut aivan 
tähän laatuluokkaan, sillä meillä oli 
edessämme melkoisia lämmitysvai-
keuksia. Maapohjaisen rakennusröt-
telön seinähirret olivat niin erillään 
ja kaukana toisistaan, että talvinen 
tähtitaivas kurkisti väleistä sisään ja 
toi pakkasen tullessaan. Ei edes nurk-
kaan ladottu kivikasa, jota epäilimme 
kiukaaksi, ja jota ilman käyttöohjetta 
yritimme turhaan saada toimimaan, 
eiedes tämä laitos pystynyt lämpötilaa 
paljoakaan nostamaan. Kun lumes-
ta sulattamamme vesikään ei täysin 
yltänyt joulusaunan tunnelmatasolle, 
hyppäsimme sananmukaisesti takai-
sin saappaisiimme ja talsimme omia 
jälkiämme seuraten lähtöpaikalle.

Sananlaskua uskoen palasimme 
kuulemaan sitä kuusta, jonka juurella 
asunto.

Vastaanotto teltassa oli huomat-
tavasti lämpimämpi kuin saunassa. 
Kamiina hehkui ja sen yläpuolella 
kuivuivat miesten sukat ja jalkarätit 
tuoksuivat kodikkaasti ja eksoottisen 
maskuliinisesti.

Kankaisen joulukotimme omisti 
Suomen armeija. Vuokraisäntämme, 

Ilmavoimat, maksoi meille 
päivärahaa siitä, että hoidim-
me heidän viestijoukkojensa 
radioasemaa vuorokaudet 
ympäri. Tästä hyvästä meidät 
oli kutsuttu joulunviettoon-
kin, tosin hyvin vaatimat-
tomaan ja pienimuotoiseen 
ja omaehtoiseenkin. Edes-
sä piti olla viiden raavaan 
miehen hiljainen korpijoulu, 
jota valaisisi vain yksi vies-
tikeskuksen lottien lähettämä 
pieni, alipainoinen kyntti-
lä ja jossa joulumusiikista 
huolehtisivat kenttäpostin 
kiiruhtamat korput omalla 
kotoisella narskunnallaan. 
Toisin kuitenkin kävi.

Tykistöllämme sattui ole-
maan tavallistakin pitempi 
työpäivä. Kumu kuului 
Kumsasta ja Karhumäen 
suunnalta. Oma tehtäväm-
me oli elämöidä eetterissä. 
Nykyisin niin kuuluisassa reaaliajassa 
operoimme ja viestitimme jo silloin, 
siis kauan sitten. Ainoa mikä puuttui, 
oli näyttöpääte. Se korvattiin pelkällä 
äänellä. Sepittelimme selväkielisil-
lä salasanoilla pikakuvia vihollisen 
ilma-alusten lukumäärästä, tyypeistä 
ja lentosuunnista. Lähetimme tiedot 
eteenpäin puhumalla mikrofoniin nor-
maaliäänellä ”kaikille, kaikille - iivari 
Vihtori, iivari Vihtori...” Vastapalve-
lukseksi oman vastaanottimemme 
kovaääninen saattoi kailottaa puo-
lestaan jonkin toisen radioaseman 
viestiä ”kolme kautta Paavo eemeli 
kaksi, idässä pohjoiseen.”

Joulutelttamme oli siis äänekäs 
sekä sisä- että ulkopuolelta. Onneksi 
jouluajan päivät ja yöt olivat pitkiä, 

sillä vain kaksi meistä oli radisteja ja 
vuorokaudessa oli noinhinkin aikoi-
hin 24 tuntia.

Entä miksi tällainen muistelus? 
Jotta voisin kerrankin rauhanaikana 
hihkaista: ”Kaikille, kaikille, täällä 
Otto Kalle Lauri, hyvää joulua, hyvää 
joulua!”

”Viestin värit olkapäillä”
Orvo Lehmus
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Sotaveteraanien ja -invalidien yhteistä 
kirkkopäivää vietettiin tänä syksynä 
Aitolahden kirkossa. Osallistujia oli 
runsaasti ja jälkeenpäin päivää kehut-
tiin kovasti. Ohjelma oli vaihteleva 
ja hyvin rakennettu, eikä päivä tullut 
liian pitkäksi.

Jumalanpalveluksessa saarnasi 
kirkkoherra Juha Vuorio, liturgina 
hengellisen toimikunnan puheenjoh-
taja rovasti Juhani Husa ja kanttorina 
Miia Moilanen. Musiikista vastasi 
mieskuoro Kelot johtajanaan Jussi 
Tamminen.

Kirkko itsessään on mielenkiintoi-
nen ja kaunis. Se sijaitsee Olkahisen 
kaupunginosassa ja sen on suunnitel-
lut arkkitehtitoimisto KSOY - Erkki 
Karvala, Markku Koskinen ja Juha 
Röysä. Sisustussuunnittelusta on huo-
lehtinut on Taina Väisänen.  Piispa 
Juha Pihkala vihki kirkon käyttöön 
syyskuussa 2001. Kirkko on siis har-
vinaisen uusi.

Teksti ja kuvat Johanna Vuori/
Hannu Riikonen

Kaunis kirkkopäivä Aitolahdessa
Kirkko on rakennettu arkkitehti 

Pentti Turusen vuonna 1980 suunnit-
teleman punatiilisen seurakuntatalon 
yhteyteen. Vanhat tilat toimivat nuo-
riso- ja lapsityön tiloina. Materiaalei-
na on käytetty tiiltä, lasia ja terästä. 
Uuden osan hallitsevana elementtinä 
on massiivinen punatiilinen muuri, 
josta kirkko on saanut nimekseen 
Suojamuuri. Se on kuin Jumalan käsi, 
jonka suojassa seurakunta kokoontuu.

Violetti sakasti ja vihreä lastenhuo-
ne ovat tiloina tilassa. Suuret ikkunat 
avautuvat luontoon. Lattia on mustaa 
graniittia ja puuosat lämpökäsiteltyä 
koivua.

Erikoisen alttarin on suunnitellut 
Taina Väisänen. Puinen, venemäi-
nen pöytätaso lepää kahden graniit-
tipylvään päällä. Vene symbolisoi 
seurakuntaa ja graniitti suomalaista 
pysyvyyttä ja luotettavuutta. Ensi-
katsomalta alttari on kovin askeet-

tinen, mutta yksinkertaisuudessaan 
silti kaunis.

Alttarin pöytätason alla oleva la-
silevy esittää järveä tai merta, jolla 
vene kulkee. Lasia koristavat monet 
perinteiset, kristilliset symbolit. La-
silevyissä toistuu Isä Meidän rukous. 
Rukous edustaa kristillisen sanoman 
jatkuvuutta ja kantavuutta. Etupen-
keissä istuvat voivat miettiä lasissa 
näkyvien symbolien tarkoitusta.

Hienointa mielestäni oli moder-
ni alttaritaulu. Perinteisen öljyväri-
maalauksen tilalla oli lasinen taulu. 
Valaistussa taulussa oli kuvattuna 
ylösnousseen Jeesuksen kasvot.  
Taulun nimi on Rauha teille. Sen on 
valmistanut teologi ja taiteilija Hannu 
Konola. 

Alttaripöydällä ja sakastissa olevat 
hopeiset krusifiksit sekä sivualtta-
rilla olevan, kaksi metriä korkean, 
pronssisen krusifiksin on muotoillut 
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professori, kuvanveistäjä Kari Juva. 
Kastepöydän takana olevat maala-
ukset on maalannut taiteilija Olli 
Marttila.

Kirkkotekstiilit on suunnitellut 
Laura Isoniemi. Kirkon eteisaulaan 
on tulossa Taina Väisäsen suun-
nittelema lähetyskynttelikkö sekä 
professori Kari Juvan suunnittelema 
vaivaisukko. Sopimusvuori valmistaa 
vihkiryijyn.

Kirkonkellot on valmistettu Hollan-
nissa. Kelloja on neljä, joista suurin 
painaa 690 kiloa. Kelloissa on Herran 
siunauksen teksti pätkittynä neljään 
osaan. 

Uruissa on 25 äänikertaa. Urkuval-
mistamo Martti Porthan Oy:n tekemät 
urut edustavat saksalaista romant-
tista tyyliä. Fasadi on lämpökäsitel-
tyä koivua. Puuosat on päällystetty 
mehiläisvahalla. Koskettimet ovat 
lehmänluuta ja mustat ebenholzia. 
Uruilla on korkeutta 6,5 m ja leveyttä 
4,3 m.

Kirkkorakennuksessa on kätevästi 
seurakunnan muitakin tiloja. Kirkko-
päivän ruokailu oli järjestetty seu-
rakuntasalissa, jonne pääsi hienosti 
vain kävelemällä rakennuksen aulan 
poikki rakennuksen toiselle puolelle.

Saimme nauttia lihakeittoa ja päälle 
juotiin munkkikahvit. Sen jälkeen 
ohjelma jatkui kirkkosalin puolella 
juhlan merkeissä. Ja kuten aina oh-
jelmassa myös oli seppelpartion lä-
hettäminen Narvan marssin soidessa.

Päiväjuhlan musiikin tuotti MPK 
Hämeen soittokunta johtajana Pekka 
Ahonen. Kirkkoherra Juha Vuorio 
lähetti seppelpartion ja tervehdys-
sanat lausui alueen sotainvalidien 
luottamuspappi Salla Häkkinen. So-
tiemme veteraani Risto Kiiskilän vah-
van veteraanin puheenvuoron jälkeen 
lippukunta Tampereen Eräpoikien 
Pyry Lindberg esitti nuoren terveh-
dyksen. Se herkisti monen mielen, 
nuorisomme näyttää osaavan hoitaa 
tätä maata perinteitä kunnioittaen. 
Tampereen kaupungin tervehdyksen 
toi apulaispormestari Johanna Lou-
kaskorpi. Juhlan kiitospuheen piti 
rovasti Juhani Husa. 

Kun Pirkanmaalla oltiin, juhlan 
päätti luonnollisesti Pirkanmaan maa-
kuntalaulu: Kesäpäivä Kangasalla.

Kirkon alttaritaulu ”Rauha teille” on yksinkertaisuudessaan kaunis ja 
puhutteleva.

Sivualttarilla on komea 
pronssinen krusifiksi, jonka 

on tehnyt kuvanveistäjä 
Kari Juva.
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Ylimääräiset harjoitukset, YH tai ylimääräiset kertausharjoitukset 
olivat Suomessa vuoden 1939 lokakuussa aloitettu sotilastoimenpide. 
Muodoltaan YH oli armeijan kertausharjoitukset. 

Kyseessä oli toisen maailmansodan syttymiseen syyskuussa 1939 
liittynyt varotoimenpide ja toisaalta sillä pyrittiin myös osoittamaan 
Neuvostoliiton johdolle suomalaisten olevan tarvittaessa valmiita puolus-
tamaan maataan aseellisesti. Viides lokakuuta olivat alkamassa neuvottelut 
Moskovassa ”konkreettisista poliittisista kysymyksistä” Neuvostoliiton 
johdon aloitteesta. Käytännössä neuvotteluiden sisältö tuli koskemaan 
muun muassa Neuvostoliiton Suomelle esittämiä aluevaatimuksia Le-
ningradin turvallisuuden takaamiseksi. Samalla päivämäärällä Suomen 
puolustusministeri Juho Niukkanen hyväksyi Mannerheimin ehdotuksen 
suojajoukkokokoonpanoon siirtymisestä. 

YH toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 9. 
lokakuuta 1939 alkaen perustettiin muun muassa suojajoukot ja eräät 
Venäjän rajan lähialueiden divisioonat. Toisessa vaiheessa perustettiin 
ja keskitettiin loput kenttäarmeijasta 14. lokakuuta 1939 alkaen. Tätä 
päivää kutsutaan ensimmäiseksi varsinaiseksi YH-päiväksi. Joukkojen 
pääosat saatiin puolustusryhmitykseen pääosin 20. lokakuuta mennessä. 

Joukkojen kannalta yli kuukauden kestäneet harjoitukset tarjosivat 
sotilaille mahdollisuuden tutustua sota-ajan joukko-osastoonsa, teh-
täviinsä ja toimintamaastoon. Harjoitusten kuluessa myös varustettiin 
puolustusasemia. 

Jälkikäteen toiminnan nimittämistä ylimääräisiksi kertausharjoituksiksi 
on pidetty Suomen poliittisen ja sodanjohdon valitsemana sanamuotona, 
jonka tarkoitus olisi ollut peitellä lähes täydellinen liikekannallepano ja 
häivyttää välittömän sodanuhan vaikutelmaa. 
(Lähde: Wikipedia)

Lokakuun 10. päivänä vietettiin pe-
rinteistä YH-päivän juhlaa Kalevan 
lukion juhlasalissa. 

YH-päivän viettäminen Tampereella 
on pitkä perinne. Alunperin juhlan jär-
jestämisestä vastasi yhdistyksemme, 
mutta nyt pitkään siitä on huolehtinut 
Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys.

Juhla järjestetään Kalevan lukiolla, 
ja pihamaalla on ollut sotilaskotisisar-
ten kahviauto, josta juhlaan saapuvat 
ovat voineet ottaa munkkikahvinsa.

Juhla on kaikille avoin, mutta vali-
tettavan vähän siellä on viime vuosina 
yleisöä ollut. Tämän vuoden juhlassa 
musiikista vastasi Ilmavoimien soit-
tokunta musiikkimajuri Juha Keto-
lan johdolla sekä Mieskuoro Kelot. 
Tervehdyssanat lausui eversti Pentti 
Väänänen ja juhlapuheen piti eversti 
Aki Heikkinen.

Mukana oli myös Kalevan lukion 
nuoria, jotka esittivät hienosti Jean 
Sibeliuksen Finlandian.

Juhlasta lähti tietenkin myös sep-
pelpartio Narvan marssin saattamana. 

Arvokas YH-päivän juhla

Kalevan lukion oppilaat esittivät Finlandian.

Teksti Johanna Vuori, kuva Raimo Nuutinen
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Kaikki nämä minun mummoni,
 vieraan vallan aikana syntyneet
ja siitä pitäen miten paljon eläneetkään,
tulevat luokseni, kuuntelen heidän sydänääniään,
 mittaan heidän verenpaineensa,
totean verensokerin kohonneen sitten viime
käynnin, kaikki asiaankuuluvat kuviot tässä
erikoista laatua olevassa ihmissuhteessa.
  Se mitä todella
 tapahtuu,
 oikeus olemassaoloon,
 meille molemmille,
  myös minulle,
siitä ei puhuta.
Puhuttu on paljon ja paljon on tehtykin,
mutta turhia ovat lakimme, sanamme, kirjoituksemme,
turhia kauniit talot ja hyvä huolto,
ei ole niillä merkitystä
 jos sydämesi kääntyy pois, kun
kohtaat hänet, sairaan vanhan naisen, häntä et voi pettää.
Vanhetessasi tulet huomaamaan, millaiset tuntosarvet olet
saava, herkkyyden jota vailla nyt olet. Häntä et voi pettää,
sinun laillasi hän kaipaa
 olemiseen oikeutta
 olla olemassa
 on olla tervehditty,
olla otettu toisen ihmisen sydämeen.
Ei ole meillä ihmisillä lakia,
jolla tämä oikeus voitaisiin taata, kenellekään meistä.
 Etten kavahtaisi sinun väsyneitä jalkojasi,
tiedän että olet kulkenut pitkän matkan tänne asti, siksi ne
ovat turvoksissa, kohjuiset, nivelistä kuluneet ja
kolottavat, aristat astua niillä jäljellä oleviin vuosiisi.

Helinä Siikala, lääkäri ja runoilija

Laki veteraanien 
palveluista tuli 

voimaan 1.11.2019 

Uuden lain tarkoituksena on kattaa kaik-
ki veteraanien tarvitsemat palvelut, jotka 
edistävät ja tukevat kotona asumista.

Mitä korvataan kotona asumista tuke-
vana palveluna?
Palvelut määritellään sosiaalihuoltolain 
perusteella, esimerkiksi:
* Ateriapalvelut, lounassetelit, kohderuo-
kailu
* Kotiapu- ja kotisairaanhoito
* Pihatyöt, esim. lumen luonti, nurmikon 
leikkuu
* Pienet parannustyöt asuntoon: luiskat, 
tukikaiteet, kynnysten poistot
* Liikkumista tukevat palvelut: asioinnit, 
virkistys 
* taksimatkat 2 kpl /vrk. HUOM: Taksi-
matkat myös lähikuntiin. 
* Omaishoitajan ylimääräiset vapaat (loka-
kuun loppuun 2019)
* Tuettu kotona kuntoutuminen 
* Sairaanhoitona voidaan korvata koti-, 
päivä- ja yösairaanhoitoa
* Lisäksi sairaanhoitona voidaan korvata 
myös ns. lääkinnällistä kuntoutusta esim. 
leikkauksen jälkeen.

Näiden palvelujen järjestämiseksi kaikkiin 
veteraaneihin on oltu yhteydessä. Mikäli 
yhteyttä ei ole otettu, tai sovittuja palveluita 
halutaan muuttaa, ota yhteys alla oleviin 
tahoihin:

Tampereen kaupungilla veteraanien asiaka-
sohjaaja Eeva Soukkala huolehtii veteraa-
nien asioista, ja häneen voi olla yhteydessä 
Hänen yhteystietonsa ovat: 
puhelin 040 768 9078, 
sähköposti: 
eeva.soukkala@tampere.fi

Myös Kotitori on paikka, joka välittää ja 
järjestää veteraanien palveluita.
Kotitori Frenckellinaukio 2 B, 33101 
Tampere
Aukioloajat: ma – pe klo 8.30 – 15.45
Ajanvarauksella myös ma – to klo 15.45 
– 18.00
Puh. 03 5656 5700 ma – pe 8.00 – 16.30 
www.tampereenkotitori.fi
Sähköposti: kotitori@tampereenkotitori.fi
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Sotiemme Naiset -merkki tuo naiset 
veteraanien rinnalle

Sotiemme Veteraanit -keräys lanseerasi uuden Sotiemme Naiset -merkin. 
Merkillä halutaan muistuttaa sota-ajan naisten merkityksestä ja siitä, 
että heitäkin autetaan keräyksen tuotoilla. Sotiemme Naiset -merkki 
nostaa naiset veteraanien rinnalle ansioistaan kotirintamalla.  

Suomessa elää edelleen noin 9 000 sotien veteraania sekä lähes 20 000 heidän puolisoaan tai leskeään. Veteraanien 
keski-ikä on jo 94 vuotta, mutta puolisoiden ja leskien keski-ikä on hieman alempi. 

Lahjoituksia tarvitaan, sillä jos veteraaniliitot olisivat lopettaneet toimintansa tämän vuoden alussa ja varat olisi 
jaettu järjestöjen jäsenille, niin Rintamaveteraaniliiton veteraanijäsenistä kukin olisi joutunut jopa maksamaan 
liitolleen. Suomen Sotaveteraaniliiton varallisuus veteraani-, puoliso- ja leskijäsentä kohden oli 61,60 euroa. So-
tainvalidien Veljesliitto, jonka varat on tarkoitettu sodassa invalidisoituneille sekä heidän puolisoilleen, olisi voinut 
jakaa jäsenilleen 245 euroa.  Järjestöt eivät kuitenkaan voi jakaa rahojaan jäsenilleen ja lopettaa toimintaansa, sillä 
niitä tarvitaan yhä jäsentensä edunvalvontaan, neuvomiseen, tukityön koordinoimiseen ja keräystuottojen ohjaa-
miseen niitä eniten tarvitseville. 

- Naiset olivat merkittävissä rooleissa sodan ja Suomen jälleenrakentamisen aikana. Nyt viimeistään on aika 
muistaa myös heitä omalla merkillä. Sota-ajan naiset kannattelivat koko yhteiskuntaa ja tekivät raskaat työt sekä 
tehtaissa että maatiloilla. Sodan jälkeen he hoitivat lapset ja kannattelivat perheitä, kertoo puheenjohtaja Matti 
Niemi Sotiemme Veteraanit -keräystä hallinnoivasta Veteraanivastuu ry:stä. 

Sotiemme Naiset -merkin on suunnittelut ARMI Creatives. 
- Kun merkin suunnittelua ehdotettiin meille, tartuimme työhön empimättä, täydellä sydämellä. On arvokas ja hieno 
teko nostaa sotiemme naiset sotiemme veteraanien rinnalle. Kokardi kertoo tarinan suomalaisesta kukasta, jossa on 
verta, hikeä ja kyyneleitä, sanoo mainonnan suunnittelija, copywriter Laura Pennanen. 

Naisilla oli runsaasti konkreettisia rooleja sodassa, mm. tyttärinä, puolisoina, kotirintamalla mm. lasten kasvattaja-
na, tehtaiden toiminnan varmistajana, tilojen ja eläinten hoitajana, ruokkijana ja selviytyjänä. Heillä oli myös vahva 
henkinen asema Suomen jälleenrakennuksessa, kun sodasta palasi enemmän tai vähemmän traumatisoituneita miehiä. 

Veteraanit tekivät mittaamattoman arvokkaan ja kunnioitettavan työn Suomen itsenäisyyden säilyttämiseksi – ja 
siihen he saivat apua ja tukea Suomen naisilta. Naisten kokardi sopii täydentämään Sotiemme Veteraanien kokardia 
niin ajatuksellisesti kuin visuaalisesti - Suomi on rakennettu yhdessä. 

Sotiemme Naiset -merkkiä käytetään jatkossa Sotiemme Veteraanit -kokardin rinnalla.

Lahjoita ja tilaa sähköinen uutiskirje osoitteessa www.veteraanit.fi 
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Sotainvalidien Veljesliiton 
Pirkka-Hämeen piiri ry täytti 
lokakuun viimeisellä viikolla 
75 vuotta. Sen kunniaksi oli 
järjestetty pieni juhla Tam-
pereen Raatihuoneella.

Juhlassa oli mukana kolme henkilöä, 
jotka olivat täyttäneet 100 vuotta. 
Yksi heistä, Pentti Kuukankorpi, 
piti myös puheen, jossa hän kiitte-
li Tampereen kaupunkia ja kaikkia 
yhdistyksessä toimineita. 

Samassa tilaisuudessa julkistettiin 
yhdistyksen historiikki, joka käsitte-
li 25 viimeisintä toiminnan vuotta. 
Kirjasta käy ilmi, että matkailu on 
ollut suosittua toimintaa. Esimerkiksi 
1990-luvulla matkailtiin niin Egyp-
tissä, Irlannissa kuin Dubaissakin. 
Myös risteilyjä on tehty vuosittain 
aina tähän kuluvaan vuoteen asti. 

Piirin alueelle on perustettu myös 
perinneyhdistys: Pirkka-Hämeen 
sotainvalidien Perinneyhdistys ry. 
Perinneyhdistyksessä on mukana 
lähinnä nuorempaa polvea ja sen jä-
senet ovat olleet mukana tilaisuuk-
sissa auttamassa. Perinneyhdistyksen 
takoituksena on sotainvalidiperinteen 
vaaliminen sekä huolen pitäminen 
viimeisistä sotainvalideista, heidän 
puolisoistaan ja leskistään.

Historiikin lopusta selviää tämän 
vuoden alun tilanne sotainvalidien 
määrässä. Tampereella oli vuoden 
2019 alussa vielä 48 sotainvalidia 
ja kaikkiaan piirissä oli jäsenenä 112 
sotainvalidia.

Kuvat ja teksti Johanna Vuori

Sotainvalidien järjestötoimintaa 75 
vuotta Pirkka-Hämeessä

Juhlaväkeä Raatihuoneen juhlavassa tunnelmassa.

Ensimmäisen juhlapuheen piti apulaispormestari Johanna 
Loukaskorpi (oikealla). Hänen jälkeensä puhui 

100-vuotias Pentti Kuukankorpi (istumassa).
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Päivä oli laadittu monipuoliseksi ja 
mielenkiintoiseksi. Tervetulosanat 
lausui piirin puheenjohtaja Pasi Al-
ho. Varsinaisen ohjelman aluksi Aila 
Tamminen kertoi Varalan pitkästä 
ja vaiherikkaasta historiasta. Näim-
me myös harvinaisen lyhytelokuvan 
1940-luvulta. Elokuva kertoi yhden 
päivän ajalta tapahtumia Varalassa, eli 
silloisessa naisten liikuntakoulussa.

Sen jälkeen liikunnanohjaaja Tu-
pu Ahonen laittoi veren kiertämään 
jäsenissä. Teimme hänen johdollaan 

Virkistystä Varalasta
Kuvat ja teksti Johanna Vuori

Elokuun lopussa Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri 
järjesti veteraaneille, heidän puolisoilleen ja les-
killeen virkistyspäivän Varalan urheiluopistolla 
Tampereella. Mukaan virkistäytymään lähti noin 
40 innokasta henkilöä.

”luuliikuntaa”, eli liikkeitä, jotka aut-
tavat vahvistamaan luustoa ja lisäävät 
myös notkeutta.

Maittavan ja runsaan lounaan 
jälkeen Ari-Pekka Elovaara Liiken-
neturvasta kertoi painavaa asiaa lii-
kenteestä. Hän myös kertoi ikäänty-
neen autoilijan apuvälineistä, kuten 
turvavyön vetimestä, kääntyvästä 
istuinalustasta ja apukahvasta. Erit-
täin käteviä välineitä kaikille vähän 
jo kankeammille autoilijoille, ku-
ten myös auton matkustajille! Näitä 

apuvälineitä voi kysyä kaikista 
autotarvikkeita myyvistä liikkeistä. 
Hintaakaan niillä ei ole kuin muutama 
euro.

Tämän painavan asian välissä tun-
nelmaa kevensi hauskoilla jutuillaan 
ja haitarimusiikillaan Seppo Soittila. 
Lopuksi saatiin vielä kotiinlähtökah-
vit. 

Päivästä tuli kovasti kiitosta sen 
sopivan pituuden sekä monipuolisen 
ja virkistävän annin vuoksi.

Tupu Ahonen laittoi kuulijoiden veren kiertämään.
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Varalan historiaa pähkinänkuoressa:
Suomen vanhin urheiluopisto on vuonna 1909 Tampereelle perustettu Varala. Opisto perustettiin alun perin 

edistämään naisten liikuntakasvatusta. Sen perustivat aikaansa edellä olleet tarmokkaat, rohkeat naiset, jotka 
uskoivat lujasti siihen, että jonakin päivänä liikunnan merkitys ymmärretään ja tunnustetaan.

Varala-nimen opisto sai perintönä tehtailija Heikki Liljeroosin vuonna 1892 rakennuttamalta kesähuvilalta, 
jonka hirret tuotiin Kangasalan Varalan kylästä. Opiston perustajat ostivat huvilan pysyväksi kurssipaikaksi 
vuonna 1909.

Yli-insinööri Karl Snellman suunnitteli Varalan vanhan huvilan alunperin tehtailija Liljeroosin yksityishuvi-
laksi vuonna 1892. Tyyliltään rakennus oli nikkarityylinen ja jugendin henkeen rakennettu huvila, jossa asuttiin 
vain kesäisin. Se rakennettiin Liljeroosin kotikylästä, Kangasalan Varalan kylästä kaadetuista mäntyhirsistä, 
mistä huvila sai nimensä.

Suomen ensimmäinen ammattientarkastaja Vera Hjelt esitti 1906 kesäjuhlilla Kuopiossa ajatuksia ruumiillista 
työtä tekevien naisten liikkumisesta tietoiseksi saattamisesta. Tampereella tarmokkaat naiset Schreck, Lilja, 
Petterson ja Collan sekä Suomen naisvoimistelun äiti Elin Kallio tarttuivat työhön. Liikunnan merkityksen 
korostaminen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi oli tuolloin ajatuksena aikaansa edellä. Ensimmäisen, 
kesän 1908 voimistelu-, urheilu- ja leikkiviikon jatkumona syntyi tarve omalle paikalle.

Huvila ostettiin kesäkurssien pitopaikaksi mm. arkkitehti Wivi Lönnin kannustamana. Omistus siirtyi 
15.5.1909. Suomen vanhin urheiluopisto oli syntymässä. Kursseilla Varalan alueella kävi muun muassa pum-
pulin flikkoja. Opiston toiminta laajeni. Huvila toimi yli kuusikymmentä vuotta alueen sydämenä. Vuonna 
1971 taloon perustettiin Suomen ainoa liikuntamuseo, restaurointi tehtiin 4/2010 – 1/2011. Nykyisin neljä 
kokoustilaa ovat varattavissa asiakaskäyttöön. Ylin, kolmas kerros toimii museona.

Varalan toiminnan laajetessa oman voimistelusalin hankkiminen kävi välttämättömäksi. Varalan ennakko-
luulottomat vaalijat ryhtyivät rakentamaan voimisteluhallia. Sen suunnittelusta vastannut arkkitehti Wivi Lönn 
onnistui työssään niin hyvin, että vuonna 1911 valmistunut halli palveli liikuntaopistoa mainiosti vuosikymmenien 
ajan. Vuonna 1978 puretun hallin tilalle rakennettiin Halli 2, Kalliola. Opiston alueelta löytyvät alkuperäisen 
opistorakennuksen, nykyisen Villa Varalan, lisäksi Kisapirtti, vuonna 1969 rakennettu päärakennus sekä Majala.

Viime vuosisadan alun pienestä naisten voimistelukodista on vuosien mittaan kehittynyt monipuolinen, 
vilkkaasti toimiva ja kaikille avoin liikuntakeskus.

(Lähde: www.varala.fi)

Päivän osallistujat saivat hyvän tie-
toiskun liikkumisensa turvaamiseksi.
Ja välillä yleisö sai makeat naurut 
Seppo Soittilan jutellessa mukavia. 
Hän myös soitti haitarillaan tuttuja 
kappeita todella komeasti.
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Merkkipäiviä
* = ei vastaanottoa, matkalla tai juhlii perhepiirissä.

Merkkipäiviä -palstalla julkaisemme yhdistyksemme jäsenten syntymäpäiviä.

Mikäli ette halua nimeänne julkaistavan tai vietätte merkkipäiväänne “matkoilla” tai vastaan-
ottoa ei ole, ilmoittakaa asiasta toimistoon. Ilmoitus on tehtävä aina merkkipäivän tullessa, 
merkintöjä ei säilytetä.

104 vuotta
24.02. Veikko Hepokorpi

101 vuotta
03.01. Kauko Mäenpää
11.03. Elsa Sarvela

100 vuotta
07.01. Pentti Peltonen
15.02. Usko Lehtimäki
21.02. Aune Rättäri

99 vuotta
24.01. Kalervo Nieminen
31.01. Vieno Kirjavainen

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

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

96 vuotta
17.12. Anna-Liisa Antila
28.12. Esko Juva
20.01. Jouko Koski
09.02. Veikko Hatanpää
17.02. Kauko Kirvesniemi
24.02. Kaino Matilainen
11.03. Erkki Nissilä
11.03. Irja Himanen

95 vuotta
21.12. Leo Risto Kiiskilä
22.12. Anja Aalto
26.12. Helvi Kaunonen
01.01. Arvo Heininen
05.01. Olavi Helsky
10.01. Risto Kalervo Kiiskilä
10.01. Anna-Liisa Koskinen
28.01. Pentti Rautanen
30.01. Aune Maaranen
28.02. Helmi Vesterinen

94 vuotta
19.12. Hellin Koskinen
20.12. Maire Kivinen
21.12. Anni Kajander
24.12. Lauri Inkinen
25.12. Saara Koivunen
28.12. Kalevi Sinisalo
26.01. Pirkko Koski
31.01. Martti Hussi
27.02. Erkki Tuulos
03.03. Alli Wigelius
08.03. Kerttu Tervanen
12.03. Maija Rantala
13.03. Kerttu Sundqvist

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

92 vuotta
23.12. Lea Hakkarainen
30.12. Marjatta Raninen
03.01. Anneli Laine
03.01. Hilkka Mäntylä
29.01. Lyydia Puumala
28.02. Helvi Majanen
04.03. Hilkka Salminen
07.03. Marjo Salminen

91 vuotta
17.12. Pirkko Kulo
03.01. Hilkka Vanhanen
17.01. Valde Nieminen
27.01. Eila Suojanen
24.02. Pirkko Heikkilä
07.03. Esko Tamminen

90 vuotta
11.01. Ritva Tanner
13.01. Liisa Harinen
24.01. Tuulikki Virtanen
03.03. Eila Vuorihuhta

85 vuotta
24.12. Sirkka Repo

80 vuotta
03.01. Raili Eteläniemi
19.01. Uolevi Utriainen
17.02. Pirkko Ström
03.03. Ritva Leppälä
15.03. Anja Lahti

75 vuotta
05.02. Matti Jokinen
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Toimiston aukioloajat 
pyhien aikaan
Avoinna ti 3.12. ja ke 4.12. klo 10-13 
(pe 6.12. suljettu)
Viikot 50 ja 51 avoinna normaalisti ti, ke ja 
pe klo 10-13.
Viikolla 52 avoinna vain perjantaina 27.12. 
klo 10-13.
(24. - 26.12. suljettu)
Avoinna ti 31.12. 
klo 10-13. sekä 
pe 3.1.2020 
(ke 1.1. suljettu)

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

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

Tampereen 
Vanhuspalveluyhdistys ry 

toivottaa kaikille 
veteraaneille hyvää 

joulua.

Ruotsalainen sotalaiva

Ruotsalainen sotalaiva oli parti-
oimassa, kun se näki edessäpäin 
valoa. Kapteeni käski ottaa radiolla 
yhteyttä tuohon toiseen laivaan.
– Olette kurssillamme, väistäkää!
– Ei, teidän on väistettävä, kuului 
vastaus.
Kapteeni hämmästyi ja suutahti:
– Täällä puhuu kapteeni. Siirtykää 
heti kurssiltamme.
– Me emme aio väistää, kuului 
taas vastaus.
Nyt kapteeni suuttui tosissaan.
– Väistäkää heti! Tämä on sota-
laiva!
– Väistäkää itse. Tämä on majakka.

Muista myös:
* Jäsenten joulukahvitus toimistolla 

ti 17.12.
Tarjolla kahvia ja jouluisia herkkuja.

Samalla jaamme Saarioisten 
lahjoittamia kiisseli- ja puuroannoksia.
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Rakkaudentunnustus isänmaalle 
Kun olin ihan pieni tyttö, 
minun isänmaani oli pähkinän kokoinen. 
Se oliniin pieni, 
että sen sisään juuri ja juuri mahtui 
minun maailmani ydin: 
Koti ja äidin syli, 
isän käsi ja yhdessä luettu iltarukous. 
Kun olin pieni, 
minun isänmaani maistui mansikkamaidolta 
ja tuoksui niin kuin vastaleivottu leipä, 
eikä kulkusten kilinä koskaan kokonaan lakannut siellä kuulumasta.

Kun minusta tuli aikuinen, 
minun isänmaani kasvoi Suomen kokoiseksi 
ja sai ihan uudet ulottuvuudet. 
Minä opin rakastamaan sitä aikuisen naisen rakkaudella. 
Opin löytämään yhä uusia vastauksia kysymykseeni: 
mikä on minun isänmaani 
ja miksi se on minulle niin rakas.

Minun isänmaani on tietysti tämä maa, 
alue,jota kartalla kutsutaan Suomeksi, 
sen järvet ja metsät, vainiot ja viljapellot, 
kylät ja kaupungit. 
Suven suloisuus ja talven kuurainen kimallus, 
kevään liekehtivä vihreys ja syksyn purppurakulta.

Mutta minun isänmaani on muutakin. 
Minun isänmaani on itsenäisyys. 
Minun isänmaani on vapaus, 
sananvapaus, liikkumisenvapaus, vapaus olla omaa mieltäni asioista.

Minun isänmaahani kuuluu kaikki se, 
missä ihmisen henkiset juuret ovat, 
kulttuuri, kieli, 
tämä murteista rikas, vivahteikas ja sointuva suomen kieli, 
jota niin monet runoilijat ovat käyttäneet kuin jaloa instrumenttia: 
” Ruislinnun laulu korvissani/ tähkäpäiden päällä täysi kuu/ 
kesäyön on onni omanani/kaskisavuun laaksot verhouu…”

Isänmaani on lippu ja laulu, itku ja nauru, 
rukous ja kirous, 
syntyminen ja kuoleminen, 
työnteko, viha ja rakkaus. 
Se on Sibeliuksen sinfonia ja Porilaisten marssi, 
mutta se on myös suvivirsi ja Monosen Satumaa-tango 
haikeasti haitarilla soitettuna.
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Isänmaani on suomalainen kansa, 
minun kansani, 
kaikki suomalaiset ikään , ammattiin, asuinpaikkaan katsomatta, 
puoluekannasta riippumatta, 
työläinen ja talonpoika, palkansaaja ja johtaja, 
maalainen ja kaupunkilainen, nuori ja vanha.

Minun isänmaahani kuuluu myös suomalainen menneisyys. 
En voi puhua isänmaasta muistamatta 
menneitten sukupolvien työtä. 
Tuhannet ja taas tuhannet esivanhempamme, 
eivät vain merkkimiehet ja -naiset, 
vaan aivan tavalliset kansannaiset ja -miehet, 
ovat tekemällään työllä ja uurastuksella 
luoneet sen pohjan, jolle kaikki tässä maassa loppujen lopuksi rakentuu.

Minun isänmaahani kuuluvat myös sankariristien rivit, 
niiden veljiemme ja sisartemme muiston kunnioittaminen, 
jotka eivät väistäneet vastuuta silloin, 
kun isänmaa heiltä vastuunkantamista ja uhrauksia vaati, 
ja joita saamme kiittää siitä, 
että nyt voimme elää vapaan maan vapaina kansalaisina.
Eläköön, kauan eläköön Suomi !

Raili Malmberg
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klo 9.00 Seppeleenlasku Kalevankankaalla
  (ei ohimarssia)
klo 10.00 Jumalanpalvelus Tuomiokirkossa
klo 12.00 Joukkojen katselmus Ratinan kentällä
klo 13.00 Valtakunnallinen paraati Ratinassa 
(Paraati kulkee Ratinan sillan yli 
Hämeenpuistosta Hatanpään suuntaan.)

Puolustusvoimien kalustonäyttely 
Ratinanniemessä klo 9-15.

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 
6.12.2019 Tampereella

Yhdistyksen joulukirkko
Tammenlehväkeskuksen pääaulan 

ravintola Silmussa to 12.12.2019 klo 18.00

OHJELMA:
Alkusoitto Lotte Nyberg, trumpetti
Enkeli taivaan Solenne-kuoro ja yleisö
Yhdistyksen tervehdys Varapj. Olli Lehtimäki
Kuorolaulua Solenne-kuoro
Papin puhe Pastori Veli-Pekka Ottman
Kuorolaulua Solenne-kuoro
Maa on niin kaunis Kuoro ja yleisö

Tilaisuuden jälkeen ravintokeskuksessa 
on tarjolla kirkkokahvit.
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Joulukuu
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 6.12. katso tarkemmin viereiseltä sivulta.
Naisten tapaamispäivä toimistolla pikkujoulujen merkeissä ti 10.12. klo 13.00 alkaen. Kaikki yhdistyksen naiset 
ovat tervetulleita mukaan. 
Yhdistyksen joulukirkko Tammenlehväkeskuksessa to 12.12. klo 18.00.
Kaikkien jäsenten joulukahvitus toimistolla tiistaina 17.12. Tervetuloa! Jaamme myös Saarioisten kiisseliannoksia.
Puurojuhla veteraaneille, puolisoille ja leskille Hotelli Ilveksessä ke 11.12. klo 14.00-16.00. Ilmoittautumiset 
toimistoon 3.12. mennessä.

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

Tammikuu
Naisten tapaamispäivä toimistolla ti 14.1. klo 13.00 alkaen. Kaikki yhdistyksen naiset ovat tervetulleita mukaan. 
Kaikkien jäsenten tapaamispäivä toimistolla tiistaina 28.1. klo 10-12. Kello 12-13 lukupiiri. Kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita kahvittelemaan ja seurustelemaan!

Helmikuu
Naisten tapaamispäivä ystävänpäivän merkeissä toimistolla ti 11.2. klo 13.00 alkaen. Kaikki yhdistyksen naiset 
ovat tervetulleita mukaan. 
Kaikkien jäsenten tapaamispäivä toimistolla tiistaina 25.2. klo 10-12. Kello 12-13 lukupiiri. Kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita kahvittelemaan ja seurustelemaan!

Jäsenlehti ilmestyy helmi-maaliskuun vaihteessa.

Seuraa myös sunnuntain Aamulehdestä Senioriyhdistykset toimivat -palstaa.

Es
ko

 P
ih

l

Talvikauden 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

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN OIREET JA TUNNISTAMINEN 

 

Jos sinulle tai läheisellesi 
ilmaantuu äkillisesti 
aivoverenkiertohäiriöön 
("aivohalvaukseen") sopivia 
oireita, soita heti 
hätänumeroon 112. 
Aivoinfarkti voidaan usein 
estää nopealla hoidolla. 
Sairaalaan pitää lähteä, 
vaikka oireet menisivät ohi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aivoverenkiertohäiriön oireita ovat äkillisesti alkanut 

• suupielen roikkuminen 
• toisen käden ja/tai jalan voimattomuus tai tunnottomuus  
• puheen puuromaisuus tai sanojen löytämisen/ymmärtämisen vaikeus 
• näköhäiriöt, esimerkiksi kahtena näkeminen tai toispuoleinen sokeus  
• huimaus/tasapainohäiriö ja kävelyvaikeus. 

Oireena voi olla yksi tai useampi näistä. 
 
Jos sinulle tai omaisellesi ilmaantuu äkillisesti aivoverenkiertohäiriön oireita, soita välittömästi 
hätänumeroon 112. 
Aivoinfarkti voidaan estää sairaalassa annettavalla hoidolla, mutta tämä pitää aloittaa mahdollisimman 
nopeasti, ensi tunteina oireen alkamisen jälkeen. 
Vaikka oireet menisivätkin ohi, aivoverenkiertohäiriön syy pitää selvittää nopeasti ja aloittaa ehkäisevä 
hoito. Näin voidaan estää aivoverenkiertohäiriön uusiutuminen.  
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Sokos Hotelli Ilveksen henkilökunta on jälleen valmiina tarjoamaan 
veteraaneille joulupuuroa. Olet siis tervetullut yhdistyksemme

PUUROJUHLAAN 
ke 11.12. klo 14.00-16.00

Puurojuhlamme on Hotelli Ilveksen Ballroom -salissa.

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

Sitovat ilmoittautumiset toimistolle 
3.12. mennessä.

HUOM: Puuro tarjoillaan pöytiin 
ja lisäksi paikalla on avustajia 
huolehtimassa päällysvaatteista 
ja pöytiin ohjauksesta.

Joulujuhla yksinäisille 
Koukkuniemen 

Koukunhelmessä

joulupäivänä
25.12.2019 klo 11-13

Tarjolla on hyvää ruokaa ja hauskaa 
ohjelmaa. 

Jokainen osallistuja noudetaan kotoa ja 
tuodaan juhlan jälkeen takaisin kotiin. 

Kysy lisää toimistosta ja ilmoittaudu 
mukaan viim. 3.12.

Tehostetun 
palveluasumisen koti

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

www.nurmikoti.fi
Myös palvelusetelillä
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YHDISTYKSEMME HARRASTUSRYHMÄT

TOIMINTAA KAUDELLA 2019-2020

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 kaupun-
gin kaikkiin uimahalleihin. 
Ota jäsenkortti tai kuvallinen KELA-kortti todisteeksi mukaan!

VESIVOIMISTELU: Vesivoimisteluun osallistuminen edellyt-
tää, että osallistujat ilmoittautuvat toimistoon.

* LiPa = Tampereen Liikuntapalvelut 

Kauneus- ja
Jalkahoitola
Vesterbacka Merja
Erikoiskosmetologi

Sotkankatu 16
33230 Tampere
Puh. 041 524 0625
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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



Tampereen sotaveteraani 4/2019

26

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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Yhdistys toivottaa kaikille 
tunnelmallista joulun aikaa!


