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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 
615, joista sotaveteraaneja oli 
210, veteraanien puolisoita 23 
ja veteraanien leskiä 176.
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Tämän lehden mennessä painoon yhdistyksessämme oli 210 tunnuksen 
omaavaa veteraania. Pian ollaan varmasti alle kahdessa sadassa. Se 
on murheellista, mutta väistämätöntä. Muistan vielä hyvin sen ajan, 
kun veteraaneja oli yhdistyksessä tuhansia.
Vaikka tämä jäsenlehti ilmestyy tämän numeron jälkeen enää kerran, 

ja muitakin muutoksia tulee tapahtumaan, niin yhdistys ei kuitenkaan 
ole lopettamassa. Asioista viestimistä jatketaan nyt entistä tiiviimmin 
ja ajankohtaisemmin, nyt vain kirjeiden muodossa.
Jäsenetuja jaamme entistä enemmän ja yksinkertaisimmilla sään-

nöillä. Tapahtumia ja tilaisuuksia järjestetään kuten ennenkin. Kevään 
aikana onkin tiedossa monta mukavaa tapahtumaa. Vuosikokous 
lounaineen, kansallisen veteraanipäivän tapahtumat ja yhdistyksen 
kevätretki sekä Venlantuvan tapahtuma.
Veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhlakin on tänä vuonna Tam-

pereella. Saamme komean juhlan, johon pirkanmaalaisia veteraaneja 
sekä heidän leskiään kutsutaan kirjeellä. Juhla siis vaatii ennakkoil-
moittautumisen. Näillä näkymin ilmoittautuminen tehdään yhdistyk-
sen toimistoon ja annan tarvittaessa sitten ohjeita saapumiseen ja 
muuhun mikä mietityttää. 
Muistakaa ilmoittautua retkille ja muistakaa myös perua, jos ette 

pääsekään mukaan!
Kesän aikana sitten tapahtuu varmasti se suurin muutos, eli yhdis-

tyksen toimisto tulee muuttamaan meistä riippumattomista syistä. 
Koko talo tyhjennetään, koska se menee remonttiin. Uutta paikkaa 
ei vielä ole tiedossa, mutta pyrimme löytämään uudet tilat mahdolli-
simman läheltä nykyistä toimistoa. Pyrimme myös siihen, että sinne 
olisi entistä helpompi tulla.
Nyt eletään muutosten vuotta, ja kaikki toivomme varmasti, että 

se sujuisi hyvin. 
Toivotan kaikille oikein hyvää kevättä ja hyvää mieltä!

Muutosten tuulet lähestyvät
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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. 
Hakemukset tulee toimittaa Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 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 seppeeleenlaskuseremoniaa.

Autio Arvo Arvid 06.10.1923 02.01.2020
Berg Raili Annikki 01.07.1931 11.11.2019
Flinkkilä Matti Kalervo 14.04.1921 26.04.2019
Heiskanen Sirkka Sinikka 18.03.1923 07.12.2018
Hepokorpi Veikko Ilmari 24.02.1916 30.01.2020
Himanen Vilho 15.12.1922 04.01.2020
Kapanen Lyydia 02.07.1929 05.10.2019
Kerkelä Eevi 08.10.1927 02.09.2019
Koistinen Hanna 21.07.1918 20.11.2019
Koski Jouko Usko Tapani 20.01.1924 10.10.2017
Kuusisto Allan Eemil 17.01.1923 20.12.2019
Leppänen Selma 21.11.1924 29.12.2019
Luukkonen Sirkka-Liisa 03.04.1925 24.07.2018
Nieminen Kalervo Paavali 24.01.1921 05.12.2019
Ojala Raili Pirkko Tellervo 07.10.1929 14.11.2019
Rantala Maija Sofia 12.03.1926 20.11.2019
Rautanen Pentti Valter 28.01.1925 16.01.2020
Riekkinen Aino Rauha 19.03.1919 30.10.2019
Sahinniemi Osmo Olavi 13.05.1925 31.08.2019
Salonen Ida Tyyne Elisabet 01.09.1922 23.12.2019
Santala Kaarina 07.04.1933 06.12.2019
Sihvonen Anja Anneli 24.07.1934 16.01.2020
Sunell Veikko 11.10.1925 04.12.2019
Tarhio Helvi Martta 16.05.1921 27.11.2019
Toivonen Edvin Lauri 09.08.1928 29.11.2019
Tuhtonen Pentti Kalervo 19.03.1920 20.11.2019
Wiljamaa Hilkka Marjatta 04.07.1920 22.12.2018
Wuoristo Timo Allan 07.04.1924 29.12.2019
Yrjölä Helena 16.03.1927 27.08.2019
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Päivä alkoi jo kello yhdeksän Kale-
vankankaan hautausmaan sankari-
ristillä järjestetyllä seppeleenlaskuti-
laisuudella. Sen jälkeen oli vuorossa 
juhlajumalanpalvelus Tuomiokir-
kossa. 

Sen jälkeen päivä jatkui kahvitusti-
laisuudella Ratinan kauppakeskuksen 
yläkerrassa. Sieltä oli hyvät näkymät 
Ratinan kentälle, jossa järjestettiin 
joukkojen katselmus.

Kenttähartauden katselmuksessa 
piti kenttäpiispa Pekka Särkiö. Pa-
raatijoukkoja komensi Maavoimien 
operaatiopäällikkö, prikaatikenraali 
Rami Saari. Katselmusta seurasi sta-
dionilla noin 7 000 katsojaa.

Katselmuksen jälkeen tulikin kiire 
siirtyä itse paraatin katsomoon. Va-
rusmiehet ohjasivat veteraanijoukon 
lähes puolijuoksua Ratinan kauppa-
keskuksen läpi ja ulos pihalle, jossa 
odotti rivi takseja. Kun kaikki tak-
sit olivat lopulta täynnä, letka lähti 
liikkeelle.

Taksit ajoivat Tampereen valtatien 
varteen rakennetun katsomon eteen. 
Veteraanit ja muut kutsuvieraat saivat 
seurata paraatia istumakatsomosta. 
Onneksi aamun sade oli lähes lop-
punut, vain pientä tihkua ripsotteli 
katsojien päälle.

Komea paraati

Paraatiin osallistui joukkoja Maa-, 
Meri- ja Ilmavoimista, Maanpuo-
lustuskorkeakoulusta, Rajavartio-
laitoksesta, Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitoksesta sekä veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöistä. Yhteensä 
paraatiin osallistui noin 1 300 hen-

Hieno itsenäisyyspäivä Tampereella
Tänä vuonna valtakunnallinen itse-
näisyyspäivän paraati järjestettiin 
Tampereella. Sen vuoksi Tampe-
reella oli paljon muutakin päivään 
liittyvää ohjelmaa. Joukko vete-
raaneja pääsi mukaan juhlintaan 
Puolustusvoimien vieraana.

Kutsuvieraat saivat seurata paraatikatselmusta Ratinan 
kauppakeskuksen yläkerrassa, Tampereen Terveyden ti-
loissa järjestetyssä kahvitilaisuudessa, jota isännöi ken-
raalimajuri Markku Myllykangas. Sen jälkeen seurattiin 
paraatia ulkona.

Teksti ja kuvat Johanna Vuori
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kilöä ja yli 50 ajoneuvoa. Paraatin 
ylilentoihin osallistui sateisen sään 
takia vain kaksi Hornet-hävittäjää 
ja kaksi NH90-kuljetushelikopteria. 
Ohimarssissa nähtiin myös Tampe-
reen seudun ratsuväen kilta ry:n upea 
30 ratsun osasto.

Paraatin vastaanottivat Puolustus-
voimien sotatalouspäällikkö, kenraa-
liluutnantti Timo Rotonen, Tampereen 
pormestari Lauri Lyly, sekä yhdistyk-
semme edustaja Timo Salokannel.

Paraati oli vaikuttava, ja erityisesti 
panssarivaunujen jylinä oli komeaa 
kuultavaa ja katsottavaa. Ilahduttavas-
ti paraati myös herätti tamperelaisissa 
mielenkiintoa. Paraatia seurasi arvi-
olta noin 30 000 katselijaa.

Paraatin jälkeen samat taksit kur-
vasivat katsomon eteen ja veteraanit 
kipusivat hiljalleen kyytiin. Seuraava 
etappi oli Raatihuone.

Kahvikutsut Raatihuoneella

Raatihuoneen vastaanotolla veteraanit 
ohjattiin heitä varten katettuun pu-
naiseen saliin ja sen pyöreisiin pöy-
tiin istumaan. Salissa oli koko ajan 
viisi-kuusi tarjoilijaa huolehtimassa 
vieraiden tarpeista ja tarjoilemassa. 

Tarjolla oli ensin suolaisia maku-
paloja viinin tai muun juoman kera, 
sitten makeita herkkuja kahvin kera. 
Pormestari kävi kättelemässä kaikki 
vieraat, ja myös muita vieraita kävi 
salissa tervehdyskäynnillä.

Veteraanijoukko oli erittäin otettu 
ja mielissään hienosta kohtelusta ja 
hyvästä tarjoilusta. Sali oli kaunis ja 
tunnelma juhlava. Juuri paremmin ei 
olisi itsenäisyyspäivää voinut viettää.

Parituntisen seurustelun jälkeen 
vieraat ohjattiin ulos. Veteraanit oli-
vat tilailleet itselleen takseja. Kotiin 
ehdittiin juuri sopivasti Presidentin-
linnan juhlia seuraamaan.

Vieraat viihtyivät Raatihuoneen punaisessa salissa, jossa pöydät oli katettu 
kauniisti ja tarjoilu oli erittäin toimivaa.

Pormestari Lauri Lyly kävi kättelemässä kaikki. Kättelyvuorossa Pentti 
Heinijoki. Kuvassa vasemmalla Simo Helminen ja oikealla Veikko Oksa-
nen.
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Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, arvoisa 
paraatiyleisö, sotilaat. Tampereen kaupungin perusta-
misesta on tänä vuonna kulunut 240 vuotta. Maamme 
teollisuus on täällä saanut vahvan alkunsa ja monipuo-
lisen perustansa.

Joulukuussa 80 vuotta sitten joutui Tampere merkit-
tävänä teollisuuden keskittymänä ensimmäisen kerran 
Talvisodan ilmapommitusten kohteeksi. Laatokan Kar-
jalassa koki Tampereella perustettu JR16 tulikasteensa 
taistelussa. Pommitusten jäljet on korjattu, mutta san-
karihaudat pysyvät merkkinä uhrauksista.

Tänään vietämme Itsenäisyyspäivää rauhan vallitessa.
Puolustusvoimien toiminnan keskeinen tavoite on 

ennaltaehkäistä sotilaallinen voimankäyttö Suomea 
vastaan ja välttää joutuminen sotilaalliseen kriisiin. 
Ennaltaehkäisy perustuu uskottavaan puolustuskykyyn 
- suorituskykyisiin joukkoihin ja vahvaan maanpuolus-
tustahtoon. Se edellyttää materiaalista varautumista, 
valmiutta sekä jatkuvasti osoitettua tahtoa ja kykyä 
puuttua suvereniteetin koetteluun.

Lähtökohdat uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseen 
ovat erinomaiset.

Mielipidemittauksiin perustuen kansalaisten luottamus 
omiin puolustusvoimiin on Euroopan korkein ja suo-
malaisen asevelvollisuuden mallin kannatus on vahva.

Materiaalinen valmius on yksi keskeinen uskottavuu-
den mittari. Olemme systemaattisesti ja tasapainoisesti 
rakentaneet järjestelmäämme ja saaneet puolustusbud-
jetillamme paljon aikaan.

Strategiset hankkeet, Merivoimien Laivue 2020 ja 
Ilmavoimien pääkaluston korvaaminen ovat kansallisesti 
merkittäviä ja mittaluokaltaan erityisiä hankkeita. Niillä 
turvataan toimintaedellytyksiä kaikissa valmiustiloissa.

Kotimaisen teollisuuden osaaminen ja tuotanto ovat yhä 
merkittäviä maanpuolustukselle ja huoltovarmuudelle. 
Suorituskyvyn perusta on hyvässä kunnossa.

Yleinen asevelvollisuus toimii ja elää ajassa. Pääosa 
nuorista miehistä ja vapaaehtoisista naisista suorittaa 
palveluksensa kunnialla. Tässä perheen ja ystävien tuella 
on erityinen merkitys. Toimintamalli on lähellä – lähes 
kaikista perheistä ja suvuista löytyy reservin sotilaita 
sekä sotaponnistuksiin osallistuneita veteraaneja.

Asevelvollisuus tuottaa meille riittävät ja suoritusky-

kyiset sodanajan joukot. Koko maan kattavat, hyvin 
kotiseutunsa tuntevat paikallisjoukot mahdollistavat 
liikkuvien operatiivisten joukkojen käytön missä 
päin Suomea tahansa.

Suomalaisia joukkoja on toiminut sotilaallisen 
kriisinhallinnan operaatioissa yli 60 vuoden ajan. 
Tehtävissä punnitaan sekä yksilöiden kyky, että 
Suomen toiminta osana monikansallista joukkoa. 
Harjoitukset ja toiminta kansainvälisissä ympäristöis-
sä osoittavat, että sotilaidemme asenne ja osaaminen 
kestävät hyvin vertailun.

Itsenäisen Suomen puolustajien ketju on jatkunut 
vahvana jo yli vuosisadan ajan.

Vastuun kantaminen Isänmaan turvallisuudesta 
on meille suomalaisille yhä yhteinen ja tärkeä asia.

Siitä osoituksena olette Te, paraatijoukoissa sei-
sovat nuoret miehet ja naiset kaikkialta Suomesta, 
Te reserviläiset, kriisinhallintaveteraanit sekä maan-
puolustusjärjestöjen vapaaehtoiset.

Sitä kuvastatte myös Te, hyvä yleisö täällä Tampe-
reella tai kotona median kautta tapahtumaa seuraten.

Paraatijoukot, 
Kohottakaamme kolminkertainen eläköön-huuto 
Isänmaalle.

Kenraaliluutnantti Timo Rotosen puhe 
itsenäisyyspäivän valtakunnallisessa paraatissa 2019
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Nyt voit saada seuraksesi nuoren, joka käy luonasi sopimuksen 
mukaan. Voitte yhdessä juoda kahvit, jutella tai käydä kaupassa 
tai muilla asioilla. Nuori voi myös neuvoa sinua kännykän tai 
tietokoneen käytössä jos haluat. Voitte yhdessä etsiä tietoa sinua 
kiinnostavista asioista, tai nuori voi lukea sinulle ääneen. Käyntejä 
voi olla kerran tai pari viikossa, ja yksi käynti voi olla noin 2-3 
tuntia. Toki tapaamisten ei tarvitse olla säännöllisiä.

Palvelu on maksutonta, mutta se ei korvaa kaupungin kotihoitoa 
tai muita siivous- ja hoivapalveluita, vaan tukee ja täydentää niitä.

Palvelu on tarkoitettu kotonaan asuville sotaveteraaneille, heidän 
puolisoilleen ja leskilleen. Palvelussa toimivat nuoret ovat taval-
lisia, eri ikäisiä tamperelaisia. Heitä yhdistää halu työskennellä 
ikäihmisten auttamiseksi ja he saavat työstä palkkaa ja tärkeää 
työkokemusta.

Palvelun tarjoavat yhteistyössä Tampereen kaupunki, Sotiemme 
Veteraanit ry ja Me-säätiö. Palvelun toimintamallia on kehitetty 
vuodesta 2016 alkaen Helsingissä ja nyt se on saatavilla myös 
Tampereella.

Jos tämä palvelu tuntuu sinulle sopivalta, soita  Johanna Vuorelle, 
puh. 050 413 3166 tai toimiston yleiseen numeroon 03 223 1428.

Kaipaatko juttuseuraa? 
Tarvitsetko apua kaupassa 

käyntiin tai ulkoiluun?

Viisi nuorta avustajaa ja heidän ohjaajansa olivat läsnä myös puuro-
juhlassamme.

Puolesta Isänmaan

Te parhaat vuodet annoitte
puolesta isänmaan
ja vastuun suuren kannoitte
te aikaan vaikeaan.
On joukko harvalukuinen,
vaan unohdu ei työ.
Niin kauan kansa muistaa sen
kuin Suomen sydän lyö.

Me emme tänään aavistaa
voi sodan pauhua,
ei huolta, tuskaa polttavaa,
ei tuhon kauhua,
vaan teidät sotaan temmattiin
keskeltä nuoruuden,
kun paljon oli kesken niin
ja taivas sininen.

On taistelut jo tauonneet,
 ja metsä huminoi,
 ja äänet, kauan vaienneet,
 nyt muistoissanne soi.
Niin monta nuorta elämää
vieläkin kaivataan,
vaan ystävyyden liekki jää,
ei sammu milloinkaan.

Nyt rauha aina vallitkoon
rajoilla Suomen maan,
ja sopu täällä hallitkoon,
ei sotaa milloinkaan!
Me rohkeasti kuljemme
nyt aikaan tulevaan
ja rukouksiin suljemme
maan kaiken kokonaan.

Anna-Mari Kaskinen
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Museo on sotaveteraanin ja urheilu-
miehen, varatuomari Reino Ikävalkon 
ja hänen vaimonsa, lääkintälotta Eila 
Ikävalkon kokoama. Kokonaisuus kä-
sittää runsaasti Suomen autonomian 
ajan ja itsenäisyytemme alkutaipa-
leen, kansalaissodan sekä talvi- ja 
jatkosodan historiaa ja sotamuisto-
ja. Museo toimii edelleen myös  yli 
90-vuotiaan Eila Ikävalkon kotina ja 
sen kaikissa esittelyhuoneissa huokuu 
isänmaallinen henki.

Museo on avattu yleisölle vuonna 

Tunnelmallinen kotimuseo 
Imatralla

Imatralla, Valtionhotellia 
vastapäätä sijaitsee mielen-
kiintoinen museo. Lääkäri 
Henrik Piponius rakennutti 
uusklassisen talon vas-
taanotto- ja asuintalokseen 
vuonna 1925. Nykyään siinä 
toimii Lotta- ja Veteraani-
museo. Talossa myös asu-
taan edelleen.

Museossa on sotaan liittyvien esineitten li-
säksi muitakin pieniä ja kauniita tavaroita, 
joilla on oma historiansa.

Teksti ja kuvat Johanna Vuori
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2000. Se käsittää kaksikerroksisen 
talon alakerrasta useita huoneita. Mu-
seossa järjestetään myös pienimuoisia 
konsertteja.

Esillä on karttoja, aseita ja uni-
vormuja niin Suomen ja Saksan 
kuin Neuvostoliitonkin armeijois-
ta. Nähtävillä on mm. suomalaisen 
YK-kenraalin ja venäläisen kenraa-
lin univormut. Esillä on myös Lotta 
Svärd -järjestön lottien pukuja sekä 
talvisodan kuuluisan tarkka-ampujan 
Simo Häyhän muistonurkkaus.

Myös Reino Ikävalkon urheilu-
harrastukselle on omistettu museosta 
yksi huone, jossa on esillä muistoja 
Helsingin, Meksikon ja Moskovan 
olympialaisista.

Löytyypä museosta myös upea, 
viisikerroksinen nukkekoti, joka 
kiinnostaa ainakin pienempää väkeä. 

Talon pihalla on kaksi tykkiä. Toi-
nen on Laatokan puolustajien IT-
tykki ja toinen on 1915 valmistunut 
kenttätykki.

Pomminsirpale seinässä

Museon laaja esineistö tekee vaiku-
tuksen. Lisäksi kun Jarmo Ikävalko, 

Salin seinällä on 1926 valmistunut fresko, joka kuvaa talon rakennuttajan per-
hettä. Jatkosodassa ikkunan läpi tullut pommin sirpale teki freskoon reiän, joka 
on edelleen nähtävissä.

Museon perustajien poika, Jarmo Ikävalko (vas.) esittelee museon esi-
neistöä ja kertoo niihin liittyviä taustoja ja tarinoita.
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esineistön kokoajien poika, esittelee kokoelmia, hänellä 
tuntuu olevan henkilökohtainen suhde lähes jokaiseen 
esineeseen. Niin paljon ja yksityiskohtaisia tarinoita 
niihin liittyy.

Eräässä huoneessa on suuri seinämaalaus, fresko, joka 
esittää talon rakennuttajan, tohtori Piponiuksen perhettä. 
Freskossa on edelleen reikä, jossa on pomminsirpale.

Jatkosodan aikana talon lähelle nimittäin putosi pom-
mi, ja sen sirpale lensi talon ikkunasta sisään ja osui 
seinään ja siinä olevaan maalaukseen. Reiässä voi tuntea 
metallinkappaleen.

Museon seinillä on kuvia, kunniakirjoja, kunniamerk-
kejä ja maalauksia. Pöydillä on valokuvia, kirjeitä ja 
pieniä esineitä. Niiden parissa voisi helposti kuluttaa 
päivän tai parikin. 

Tämän asetakin omistaja sai luodin rintaansa, 
kuten takista näkee. Hän joutui tiedottomana 
ruumiskasaan. Joku kuitenkin huomasi, että 
miehellä liikkui yksi sormi. Mies kaivettiin 
esiin ja toimitettiin sairaalaan. Hän selvisi ja 
eli pitkän elämän sotainvalidina.

Museossa on suruun liittyvä nurkkaus. 
Leski on siinä sururisti rinnassa ja vie-
ressä on pieni poika, jolle on ommeltu 
asu kaatuneen isoveljen vaatteista. 
Takana on niin luterilainen kuin orto-
doksinen papin asu. Suomessa pappi toi 
suruviestin, mutta itärajan takana omai-
set saivat tiedon kirjeessä tai sähkeellä.
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Reilusti yli 90-vuotias Anna muis-
taa kirkkaasti sota-ajan tehtävänsä, 
vaikka sanookin, että paljon on jo 
päässyt unohtumaankin. 

Talvisodan aikaan hän toimi Tam-
pereen Vuoreksessa, Vuoresvuoren 
sisällä ammuslataamolla varastoi-
massa ammuksia ja tekemässä varas-
ton pikkuhommia. Sittemmin hän teki 
myös paperihommia ammusvaraston 
kansliassa.

Ennen jatkosodan syttymistä An-
na kirjoitti ylioppilaaksi Tampereen 
tyttölyseosta. Ja heti kun jatkosota 
syttyi, Annalle tarjottiin lottatehtäviä 
joko tukinuitossa tai valonheitinteh-
tävissä. Anna valitsi valonheittimet. 
Tampereelta näihin tehtäviin valittiin 
kaksi naista.

- Se oli ensimmäinen kerta, kun 
lottia koulutettiin valonheitintehtä-
viin. Me putsasimme ja kiillotimme 
valonheitintä ja opettelimme käyttä-
mään sitä. Harjoittelimme sen suun-
taamistakin, muistelee Anna Salenius.

Kivääri mukana kaiken 
varalta
Lyhyen koulutuksen jälkeen piti läh-
teä Helsinkiin tehtävää suorittamaan. 
Valonheitinpatteri sijaitsi Suomen-
lahden rannalla, hieman Helsingin 
vieressä. Valonheitintehtävissä oli 
kaksi ryhmää, Kilo 1 ja Kilo 2. Anna 
oli Kilo kahdessa, jossa oli yhteensä 
vajaat kymmenen naista.

Työtä tehtiin vuoroissa yötä päi-

Valonheitintehtävistä 
kuvaamataidon    
opettajaksi

Lottana jo talvisodassa toiminut Anna 
Salenius oli ensimmäisiä lottia, joita koulu-
tettiin hoitamaan ja käyttämään ilmapuo-
lustuksessa käytettyjä valonheittimiä. 

vää. Valonheitinryhmät myös asuivat 
työtehtävänsä äärellä. Ensi alkuun 
suuressa sotilasteltassa ja myöhem-
min parakeissa. Lisäksi Pasilan am-
pumaradalla käytiin opettelemassa 
kiväärin käyttöä.

- Meillä oli aina työvuorossa va-
lonheittimellä kivääri mukana, Anna 
toteaa.

- Kun suuntasimme valtavan suuren 
valonheittimen taivaalle, niin toisesta 
paikasta suunnattiin samaan aikaan. 
Kun valokiilat kohtasivat toisensa 
taivaalla ja piirsivät rastin, sanottiin, 
että ne olivat ”keilassa”. Siihen koh-
taan jos vihollisen lentokone osui, 
niin se ammuttiin alas.

Kaksi kertaa Ateneumissa

Sodan jälkeen Anna Salenius oli 
mukana kotiuttamistoimissa Tam-
pereella.

- Siinähän oli monenlaista paperi-
työtä. Sen jälkeen tein jonkun aikaa 
toimistotöitä Tampereen kaupungilla. 
Ajattelin kyllä, että jotain pitää opis-
kella ja mennä eteenpäin.

Niin Anna haki Ateneumiin taide-
teolliseen oppilaitokseen teollisen 
muotoilun linjalle. Monien karsin-
tavaiheiden jälkeen hänet hyväksyt-
tiin sinne opiskelijaksi. Opiskelujen 
lomassa Anna teki myös työtä, jotta 
pystyi rahoittamaan opiskelunsa. 

Aikanaan hän valmistui teolliseksi 
muotoilijaksi ja pääsi Aaltosen ken-
kätehtaalle työhön.

- Olin siellä malliosastolla, mut-
ta kaikki muut mallimestarit olivat 
miehiä, ja vähän siinä jäi niin kuin 
paitsioon. Ajattelin, että mitähän sitä 
seuraavaksi tekisi.

Anna päätti pyrkiä Ateneumiin uu-
destaan. Nyt hän haki ja pääsi kuvatai-
don opettajan linjalle. Valmistuttuaan 
kuvaamataidon opettajaksi ensim-
mäinen paikka löytyi Haapamäen 
lyseosta.

- Taisin olla vuoden verran siellä 
opettajana, mutta en halunnut jää-
dä maalle. Palasin Tampereelle ja 
sattumalta Sammon yhteislyseossa 
aukesikin silloin opettajan paikka.

Sammon yhteislukiossa Annalla 
kuluikin mieluisat kymmenen vuotta. 
Sen jälkeen hän vaihtoi paikkaa ja 
toimi Klassillisessa lyseossa kuvaa-
mataidon lehtorina eläkkeeseen asti.

- Isäni kuoli jo ennen sotia. Äiti 
yritti elättää minut ja kolme veljeä-
ni. Mutta meillä oli kyllä hyvä koti! 
Meillä oli vapaa kasvatus ja saimme 
päättää itse tekemisistämme. Ja kaikki 
pärjäsimme elämässä hyvin. Anna 
Saleniuksen veljistä yksi valmistui 
diplomi-insinööriksi ja kaksi muu-
ta toimi lakialalla. Veljet selvisivät 
sodasta, mutta ovat nyt jo kuolleet.

Anna kannustaa kaikkia opiskele-
maan ja sanoo itsekin olleensa aina 
halukas oppimaan uutta ja tekemään 
paljon työtä. Liekö tuossa uuden op-
pimisen halussa hänen virkeytensä 
salaisuus?
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Horjahdatko jos astut epätasaiselle pinnalle tai jo-
ku tönäisee sinua tungoksessa? Pelkäätkö liukkailla 
talvikeleillä niin, että kuljet pientä töpöttelyaskelta 
jalat jäykkinä. Toisin sanoen, onko tasapainosi heikko 
vai tiedätkö pysyväsi pystyssä pienistä heilahteluista 
huolimatta?

Hyvä tasapaino rakennetaan jo nuoruudessa, mutta 
sitä pitäisi harjoittaa koko elämän ajan. Ikääntyessä 
tasapainomme heikkenee siihen liittyvien monien 
aistien yhteispelin heikentyessä.

Varsinaiset tasapainoelimet sijaitsevat korvissamme, 
mutta tasapainoon vaikuttavat myös näkö- ja tuntoaisti 
sekä keskushermoston kyky yhdistää eri tavoin tulevaa 
informaatiota. Tasapainoa pitäisikin harjoittaa moni-
puolisesti ja kaikkia aisteja hyödyntäen. Eikä koskaan 
ole liian myöhäistä aloittaa.

Pese hampaat yhdellä jalalla seisten

Tasapainon merkitys korostuu ikääntyessä. Kun lihas-
voimat heikkenevät niin tasapaino pettää herkemmin. 
Vielä kun näkö käy heikoksi niin kaatumisen riskit 
vain kasvavat. Pienikin liukkaus kadulla tai maaston 
epätasaisuus voi saada huitomaan tyhjää.

Kannattaa siis tehdä ajoissa jotain. Tietysti lihakset 
on syytä muutenkin pitää kunnossa ja huolehtia siitä, 
että käytössä on hyvät kengät. Erityisesti jalkalihasten 
ja nilkkojen kunto onkin ratkaisevaa.

Helppoja harjoitteita voi tehdä kotona joka päivä. 
Tavaksi voi ottaa vaikka hampaiden harjaamisen yh-
dellä jalalla seisten. Ylähampaat oikealla jalalla ja 
alahampaat vasemmalla. Tai toisin päin. 

Nilkkoja voi pyöritellä televisiota katsellessa. Var-
paille nousukin on hyvää nilkka- ja jalkapohjajumppaa. 
Tehoaa myös tasapainoon. Koitapa seisoa varpaillasi, 
ja nostaa sitten kädet ylös. Kauanko pystyt olemaan 
tässä asennossa? 

Tanssi on hyvää tasapainoharjoittelua, jos vain kes-
tää pyöritystä. Tanssi on muutenkin hyväksi lihaksille 
sekä aivoille. Siinä toteutuu myös musiikin hyvää 
tekevä voima. Katsokaa vaikka Aira Samulinia, joka 
on ikänsä tanssinut.

Hyviä harjoituksia ikääntyneille ovat mm. painon-
siirtoharjoitukset: Marssi seisten niin, että nostat yhtä 
aikaa vasenta jalkaa ja oikeaa kättä reippaasti. Sitten 
vuorostaan toinen käsi ja jalka. Tai seiso ja kurottele 
vuorotellen vasemmalle ja oikealla niin, että joudut 
siirtämään painoasi puolelta toiselle.

Haasta itseäsi pysymään pystyssä

Jo pelkkä keinutuolissa keinuttelu aktivoi tasapainoeli-
miä. Vielä kun suljet silmäsi, niin teho paranee. Samaa 
silmiensulkemiskikkaa voit käyttää muutenkin sopivissa 
tilanteissa, kunhan huolehdit turvallisuudesta.

Tasapainolauta on myös hyvä juttu. Se on pyöreä kiek-
ko, jonka alla on pieni, puolipyöreä jalusta. Jos sinulla on 
sellainen, seiso laudan päällä (varmuuden vuoksi seinän 
vieressä) ja yritä pysyä tasapainossa.

Jos tykkäät käydä ryhmäliikunnassa, erityisen hyviä ovat 
erilaiset kehonhuoltotunnit ja vaikkapa pilates. Pilatekseen 
kuuluu monia liikkeitä, joissa harjoitetaan tasapainoa. 
Esimerkiksi juuri varpaillenousut ja konttausasennossa 
yhden käden varassa tehtävät liikkeet. Näitä liikkeitä voi 
sitten toistaa itsekseen kotona.

Jos verenpaineesi on kunnossa, voit ottaa tavaksi pukea 
sukat ja sukkahousut päällesi seisten. Samoin kun laitat 
kenkiä ja solmit kengännauhoja. Nosta pääsi kuitenkin 
rauhallisesti ylös, ettet kupsahda! Ja katso, että tuki on 
lähellä kaiken varalta.

Muutenkin kannattaa ottaa tavaksi tehdä asiat hieman 
haasteellisemmin. Älä päästä itseäsi liian helpolla. Kurottele 
yhdellä jalalla, ja pyörähdä ympäri, kun siihen on tarvetta. 
Kallistele päätäsi ja muutenkin voit pyöritellä päätäsi vä-
lillä ihan huvin vuoksi. Veri kiertää paremmin niskassa ja 
tasapainoelimet saavat treeniä. Hyvissä olosuhteissa voit 
myös kokeilla takaperin kävelyä.

Mitä monipuolisemmin harjoitat eri aistejasi ja tasapaino-
asi, sitä paremmin se pysyy kunnossa myös iän karttuessa. 
Näin vältät turhat kaatumiset ja vammautumiset. Niin ja 
sen harjoittelun voi aloittaa vaikka tänään.

Lähteet: Hyvä terveys, Fysiogeriatria.fi

Keinot paremman tasapainon 
saavuttamiseksi

Johanna Vuori
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Yhdistys halusi muistaa ja palkita 
ahkeria lipaskerääjiä ja seppeleenlas-
kijoita. Monet henkilöt toimivat jopa 
kummassakin vapaaehtoistehtävässä. 

Kutsuimme heitä kakkukahveille 
ja tilaisuuden alussa toiminnanjoh-
taja mainitsi seppeleenlaskutehtä-
viä olleen viime vuonna yhteensä 38 
kertaa. Kun jokaisessa tehtävässä on 
mukana kaksi henkilöä, tarkoittaa se 
76 osallistumista veteraanin siunaus-
tilaisuuteen.

Tämä on arvokasta ja kunniakas-
ta työtä, johon meillä onneksi vielä 
löytyy vapaaehtoisia käyttämään 
aikaansa.

Tuomo Koiranen puolestaan kertoi 
viime vuoden keräystuloksista sekä 
uusista suunnitelmista.

Lipaskeräykset tuottivatkin yhdis-
tyksellemme viime vuonna yhteensä 
55.182,90 euroa, mikä on merkittävä 
summa jaettavaksi avustuksina.  Yh-
distys on tästä panostuksesta suuresti 
kiitollinen.

Erityisen suuren keräysurakan teh-
nyt Paavo Närvänen saikin kiitoksena 
Veteraanivastuu ry:n sormustaulun, 
joita on tehty numeroitu sarja.

Lisäksi monien vuosien osallistu-
misesta keräystapahtumiin palkittiin 
Erkki Kivinen ja Kari Pirhonen. Heil-
le oli myönnetty Veteraanivastuu ry:n 
hopeinen ansioristi.

Uutteria vapaaehtoisia muistettiin

Veteraanivastuun hopeisilla ansio-
risteillä palkittiin Kari Pirhonen 
(vas.) ja Erkki Kivinen. Paavo När-
vänen palkittiin Veteraanivastuun 
sormustaululla.

Muut tilaisuuteen kutsutut saivat 
nauttia kahvista ja kakusta.
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Merkkipäiviä
* = ei vastaanottoa, matkalla tai juhlii perhepiirissä.

Merkkipäiviä -palstalla julkaisemme yhdistyksemme jäsenten syntymäpäiviä.

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

102 vuotta
15.04. Eeva Rosendahl
26.04. Elma Heinonen

101 vuotta
20.03. Pentti Kuukankorpi
13.04. Sirkka Toivonen

100 vuotta
11.04. Eila Lankinen
12.04. Matti Nurminen
01.05. Heino Turpeinen

99 vuotta
31.03. Anni Vuorinen
28.04. Matti Anttila
04.05. Aleksi Sarkalahti
08.06. Onerva Nissinen

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

96 vuotta
02.04. Antero Sirviö
05.04. Liisa Jänismäki
16.04. Matti Jansson
23.04. Sulo Stenman
27.04. Jaakko Rajala
09.05. Maila Luukkonen
16.05. Maija-Liisa Anttila
16.05. Erkki Siurola
22.05. Lauri Käkelä
23.05. Hilja Ilola
01.06. Aaro Orkosalo
03.06. Eeva Kosonen
03.06. Konrad Kumpulainen
03.06. Paavo Ruusunen
05.06. Sylvi Lehtinen
06.06. Toini Salokannel
07.06. Eero Visanen

95 vuotta
19.03. Sirkka Räikkönen
21.03. Yrjö Vuohijoki
26.03. Liisa Göransson
09.04. Kaarina Vesterinen
15.04. Erik Sundström
06.05. Erkki Kahila
06.05. Esteri Leponiemi
08.05. Alpo Haaranoja
10.05. Alli Kangasniemi
21.05. Matti Korpisaari
02.06. Veikko Uskali
12.06. Esko Helin
12.06. Maria Palander

94 vuotta
16.03. Lea Joki
19.03. Kauko Päällysaho
25.03. Hilja Niemi
16.04. Äkram Neuman
08.05. Erkki Uusimaa
14.05. Juhani Koivula
23.05. Pirkko Maikkola
30.05. Esko Taulaniemi
06.06. Olavi Suvitie
08.06. Saara Piipponen

93 vuotta
22.03. Liisa Perjola
12.04. Else Hussi
14.04. Mirja Nissinen
25.04. Helena Koivisto
08.05. Liisa Järvinen
04.06. Bengt Stenvall
10.06. Eila Lumio
12.06. Maria Pirhonen
13.06. Kyllikki Virolainen

92 vuotta
26.03. Maija Pitkänen
06.04. Helmi Kotilehto
09.04. Aulis Nurmiaho
15.04. Bertta Seppänen
04.06. Toivo Lahtinen

04.06. Orvokki Peltonen
08.06. Aili Järvinen
09.06. Kaarina Pihlajamäki
10.06. Irja Kuitunen

91 vuotta
23.03. Vieno Mokko
29.03. Tarja Kuronen
02.04. Saima Kiiski
08.04. Pirkko Lähteenmäki
12.04. Raili Honkanen
12.04. Olavi Kangasniemi
24.04. Mirjam Kulmala
10.05. Hilkka Jylhä
19.05. Anja Ekman
03.06. Elvi Kallio
10.06. Lisa Taulaniemi
15.06. Terttu Aaltonen

90 vuotta
17.03. Rauni Punkkinen
28.03. Sinikka Teräväinen
19.04. Raija Rantanen
21.04. Kaija Korhonen
30.04. Anja Arponen
18.05. Annikki Lindström
29.05. Maj-Lis Moilanen
09.06. Esko Koivumäki

85 vuotta
08.04. Kalevi Lauslahti
15.04. Esko Viitamäki
19.04. Sinikka Koskela
04.06. Helvi Niiniharju
12.06. Pekka Ahtiala

80 vuotta
11.05. Anna-Kaarina Siponmaa
29.05. Rauha Rossi

70 vuotta
05.04. Jorma Turkki
13.04. Merja Järvinen
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Vanhoille
Te seisotte keskellä keväimen
kuin kaislikko mennehen kesäinen,
joka lahden rannassa säilyi
yli talven ja tuiskujen.

Se myöskin on nauttinut nuoruuttaan
ja kevään nähnyt on loistossaan,
kun päivässä aallot päilyi
ja tuuloset tuoksui vaan.

Niin lietona lehtojen helke soi,
niin vienoja viestejä tuuloset toi
ja perhonen silkkisiipi
yli kaislojen karkeloi.

Mut joutui syksy ja synkät säät,
sai kylmät ilmat ja tuulispäät
ja halla se maahan hiipi,
tuli pakkaset, tuiskut ja jäät.

Yli talven kaislat ne murheissaan
lumipäisinä rannalla seisoi vaan
ja kun vinkui talvinen tuuli,
he kuiskivat muistojaan.

Ja muistivat aikoja nuoruuden,
noit’ aikoja toivojen, riemujen –
ja ijäksi kuollehen luuli
he luonnosta keväimen.

Eino Leino

• Varaa itsellesi omaa aikaa vähintään yksi tunti vii-
kossa ja yksi päivä kuukaudessa. Älä luovu siitä 
ajasta mistään syystä.

• Näe vaivaa ateriasi vuoksi vaikka söisitkin yksin.
• Joulukuusi on tarkoitettu kotiin, ei päälle puettavaksi.
• Tarkista uuden vaatteen sopivuus paitsi peilistä myös 

istuutumalla, kyykistymällä ja nostamalla kädet ylös.
• Hanki kunnon ulkoiluvarusteet.
• Ulkoile joka päivä – säässä kuin säässä – vähintään 

kaksikymmentä minuuttia.
• Puhu miehesi kanssa hänen lapsuudestaan.
• Nauti arjen onnesta. Sen ymmärtää vasta jos sen 

menettää.
• Ole diplomaattinen ehdottaessasi miehellesi urhei-

luharrastuksen aloittamista.
• Hyvä talviurheiluharrastus pitää mielen virkeänä. 
• Hyväntuulisuus luo ympärilleen hyväntuulisuutta.
• Pidä käsivoidetta kotonasi monessa paikassa. Aina 

ohi kulkiessasi sipaise sitä käsiisi.
• Hansikkaat pysyvät järjestyksessä pyykkipoikate-

lineessä.
• Huuhtele hiuksesi kirkkaaksi lisäämällä veteen 

ruokalusikallinen viinietikkaa.
• Luottokampaaja on naiselle kullanarvoinen.
• Ennen pyykkiin panemista oio paidan ja puseron 

hihat, housunlahkeet, sukat ja sukkahousut.
• Valitse lakanat huolellisesti. Katselet niitä enemmän 

kuin mitään taideteosta.
• Vaatekaapin ilma raikastuu, kun panet sinne hivenen 

jauhettua kahvia kupissa.
• Valitse jokin taiteenala, jota alat säännöllisesti seu-

rata.
• Jos miehesi saa aatteellisen tai uskonnollisen herä-

tyksen, harkitse pitkään ja huolellisesti ennen kuin 
sanot mitään.

• Älä masenna yritteliästä ihmistä.
• Vasta vanhempana tajuaa, ettei pidä yrittää näyttää 

nuorelta, vaan omalta itseltään.
• Itsensä hoitaminen on kohteliaisuutta muita kohtaan.
• Älä kerää pölyä makuuhuoneeseen.
• Ajattele jotakin iloista asiaa ennen nukahtamista, ja 

muista se ensimmäiseksi aamulla.
• Muista joka ikinen päivä kertoa miehellesi, että 

rakastat häntä.
• Kunnioita toisten ja omaa työtäsi, oli se mitä tahansa.
• Tarkkaile jotakin luonnonilmiötä joka päivä, vaikka 

edes yhtä puuta, pulua, lumen sulamista tai taimen 
kasvamista.

Kaari Utrio:
Tarpeellisia neuvoja 

naisille
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Laki veteraanien 
palveluista tuli voimaan 

1.11.2019 
Uuden lain tarkoituksena on kattaa kaikki ve-
teraanien tarvitsemat palvelut, jotka edistävät 
ja tukevat kotona asumista.

Mitä korvataan kotona asumista tukevana pal-
veluna?
Palvelut määritellään sosiaalihuoltolain perusteella, 
esimerkiksi:
* Ateriapalvelut, lounassetelit, kohderuokailu
* 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: Taksimatkat 
myös lähikuntiin. 
* Omaishoitajan ylimääräiset vapaat (lokakuun 
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 veteraa-
neihin on oltu yhteydessä. Mikäli yhteyttä ei ole 
otettu, tai sovittuja palveluita halutaan muuttaa, 
ota yhteys alla oleviin tahoihin:

Tampereen kaupungilla veteraanien asia-
kasohjaaja Eeva Soukkala huolehtii 
veteraanien asioista, ja häneen voi olla 
yhteydessä. Eeva Soukkalan yhteystiedot 
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

Kauneus- ja
Jalkahoitola
Vesterbacka Merja
Erikoiskosmetologi
Muistihoitaja, Lähihoitaja

Sotkankatu 16
33230 Tampere
Puh. 041 524 0625

 

Juhlatalonkatu 4 
33100 Tampere 
p. 03 3141 5300 

klo 9-15 
www.viola-koti.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Omaishoidon palvelusetelillä 
Violan päiväkeskukseen 

• Myös yksityistä 
päiväkeskustoimintaa 

• Viola-kodin allasryhmissä tilaa 
• Ravintola Violassa kaikille avoin 

lounas ma-pe klo 11-14 ja 
la-su klo 11.30-14 

• Esteetön paikka juhlatilaisuuksien 
järjestämiseen 
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Nimeni on Virpi Kulmala. Olen har-
joittelemassa yhdistyksessä suorit-
taakseni Liiketoiminnan assistentin 
ammattitutkintoa Tampereen Aikuis-
koulutuskeskuksessa (TAKK) ja olen 
kiinnostunut toimimaan arvokkaaksi 
kokemani veteraanityön hyväksi.

Harrastan käsitöitä, ulkoilua ja 
musiikkia. Kesällä veneilen ja uin 
mielelläni. Perheeseeni kuuluvat mies 
ja kaksi aikuista lasta.

Olen opiskellut ja työskennellyt 
useita vuosia Lontoossa. Elämä siellä 
on hektistä ja monikansallista, jonka 
vuoksi Lontoota syystäkin voidaan 
kutsua ”kansojen sulatusuuniksi”. 
Matkat maanalaisessa ovat joskus 
raskaita, koska metrot ovat varsinkin 
ruuhka-aikaan todella täysiä. Elä-
mä naiselle on vähän rajoitetumpaa 
kuin Suomessa, koska naiset eivät 
mielellään kulje yksin metsissä tai 
liiku yöaikaan ilman seuraa. Saas-
teetkin ovat aivan eri luokkaa kuin 
Suomessa. Koti-ikävää voi lievittää 
Suomalaisella merimieskirkolla, jossa 
itsekin opetin lauantaikoulussa. Sieltä 
saa myös ostaa Fazerin suklaata ja 
suomalaista musiikkia.

Monta hyvää asiaa on Lontoon 
ajoilta jäänyt mieleen. Ihmiset ovat 
ystävällisiä ja nähtävyydet kuten 
Lontoon keskiaikainen tornilinna 
Tower of London, parlamenttitalo ja 
Westminster Abbeyn katedraali ovat 
huikeita ja elämyksellisiä. Työtoverit 
olivat aina ystävällisiä, kohteliaita ja 
tiimihenkisiä.

Suomessa olen toiminut osastonsih-

teerinä Pirkanmaan sairaanhoitopiiris-
sä ja opiskellut sosiaali- ja terveysalaa 
sekä yhteiskuntatieteitä. Pidän siitä, 
että täällä elämä on rauhallista ja tur-
vallista. Luonto on melkein kaikkialla 
lähellä ja hengitysilma puhdasta.

Yhdistyksessä hoidan jäsenrekiste-
riä ja postitusasioita sekä toimin lii-
kuntajaoston sihteerinä kevätkauden 
toukokuun loppuun asti. Otan myös 
vastaan retki-ilmoituksia. Puoleeni 
voi kääntyä muissakin jäsenyyteen ja 
avustuksiin liittyvissä asioissa. Aut-

Sihteeriharjoittelija toimistossamme
Yhdistyksessä on ollut viime vuosina useita työharjoitte-
lijoita, ja nyt meillä on ammattitutkintoa suorittava Virpi. 
Hän onkin toimistolla kesään asti ja tekee monenlaisia 
toimistotöitä.
Alla hänen oma kertomaansa siitä, kuka hän on ja mitä 
hän on tehnyt aiemmin.

telen muutenkin osaamiseni mukaan 
toimistolla. Myyn myös mielelläni 
yhdistyksen tuotteita kuten kalente-
reita, adresseja ja kortteja. Meiltähän 
löytyy myös monia arkea helpottavia 
artikkeleita kuten valollinen suuren-
nuslasi.

Odotan innolla tapaamisia kanssan-
ne ja toivotan teille antoisaa kevään 
odotusta. 

Virpi Kulmala suorittaa liiketoiminnan assistentin ammattitutkintoa 
toimistossamme.
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Kevätretki  
Kyrösjärven kierros Ikaalisten suuntaan 

maanantaina 25.5.2020 
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT TOIMISTOON VIIMEISTÄÄN 6.5.MENNESSÄ! 

 
 

 
Klo 10.00 lähtö Tampereen vanhan kirkon 
tilausliikennepysäkiltä. Ihastelemme kumpuilevien 
peltoaukeiden lomassa kimmeltäviä järven selkiä. 
Ajelemme läpi Viljakkalan kylän, näemme Inkulan 
sillan ja jatkamme läpi Luhalahden ja Röyhien kylien.  
Klo 11.40 lounastamme maittavan ruoan Tei-Tuvan 
kuuluisasta buffet-pöydästä.  
Klo 13.10 Kuulemme selostuksen linja-autossa 
Frantsilan Kehäkukasta ja tämän jälkeen on mahdollisuus ostosten tekoon.  
Klo 14.20 saavumme Juustoportille, jossa halukkaat voivat nauttia omakustanteiset kahvit. 
 
Matkan vetäjänä toimii Aira Samulinin ”kankea kaksoissisko” Aira S. Amulin. 
 
 

 
Retki on tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille.  
Retken hinta on 30 € kannattajajäsenille,  
mutta veteraaneille 10 €,  
veteraanien puolisoille 10 €  
ja veteraanien leskille 10 € 
 
 

 
Paikkoja on rajoitettu määrä! Ei puhelinilmoittautumisia! 

 
 
 
Retki on maksettava 
ilmoittautumisen yhteydessä! 
 
ILMOITTAUTUMISET JA 
MAKSUT 6.5.2020 MENNESSÄ!  
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Kevätkauden tapahtumia
Maaliskuu

Naisten tapaamispäivä toimistolla keskiviikkona 11.3. klo 13.00 alkaen. Johanna Vuori kertoo kokemuksistaan 
arabimaissa. 
Talvisodan päättymisen muistojuhla, Tampereen tuomiokirkko pe 13.3. klo 18.
Yhdistyksen vuosikokous ja ansiomerkkien jako ti 24.3. klo 14 alkaen Suomalaisella Klubilla. Kokouksen jälkeen 
lounas, jonka vuoksi ilmoittautuminen 13.3. mennessä yhdistyksen toimistolle.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 31.3. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13.

Huhtikuu

Naisten tapaamispäivä toimistolla keskiviikkona 8.4. klo 13.00. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla Tampere-talossa 27.4. Veteraanit ja veteraanien lesket tullaan kutsumaan 
kirjeellä, jossa on tarkemmat tiedot.
Kansallisen veteraanipäivän juhlalounas Finlaysonin palatsissa 29.4. klo 14-16. Veteraaneille, puolisoille ja 
leskille maksuton, kannattajajäsenille 30 €. Ilmoittautumiset toimistoon viimeistään 21.4.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 28.4. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13. 

Toukokuu

Naisten tapaamispäivä toimistolla keskiviikkona 13.5. klo 13.00. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Kevätretki Venlantuvalle Hervantaan la 16.5. klo 10-14. Ilmoittautumiset 6.5. mennessä toimistoon.
Kesäretki Kyrösjärven ympäri ma 25.5. Retken hinta veteraaneille, puolisoille ja leskille 10 €, muille 30 €. 
Ilmoittautumiset ja maksut 6.5. mennessä.
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 26.5. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13. 

Jäsenlehti ilmestyy touko-kesäkuun vaihteessa.

HUOM. 
NAISTEN TAPAAMISET OVAT AINA JOKA KUUKAUDEN TOINEN KESKIVIIKKO.
KAIKKIEN JÄSENTEN TAPAAMISET AINA KUUKAUDEN VIIMEINEN TIISTAI.
TAPAAMISIIN OVAT KAIKKI YHDISTYKSEN JÄSENET TERVETULLEITA!

K
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Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS
pidetään ti 24.3. klo 14 alkaen

Tampereen Suomalaisella Klubilla, os. Puutarhakatu 13.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan lounas.

Lounaan vuoksi ilmoittautumiset toimistoon viimeistään pe 13.3.

KAIKKI YHDISTYKSEN JÄSENET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!

OHJELMA:
Pelaamme bocciaa ja muita kenttäpelejä Hervannan Venlan tuvan piha-alueella, 
os. Teekkarinkatu 5 B.
Nautimme lohikeittoa Venlantuvalla, 8 euroa. (Maksetaan paikan päällä.) Hintaan sisältyy 
myös kahvi.

Kokoontuminen Venlantuvalla klo 9.50.

Bussi nro 3 tulee lähelle Venlantupaa. Myös veteraanin taksikorttia voi hyvin käyttää.
Omalla autolla tulija voi parkkeerata Teekkarinkadun varteen.

ILMOITTAUTUMISET TOIMISTOON
VIIMEISTÄÄN KE 6.5.2020

Tervetuloa!
Liikuntajaosto

Keväinen tapahtuma 
Hervannassa Venlantuvalla
la 16.5.2020 klo 10.00-14.00
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Juhlalounas on maksuton veteraaneille, 
heidän puolisoilleen ja leskilleen.
(Kannattajajäsenille hinta 30 €. 
Avustaja maksutta, mikäli on välttämätön.)

MENU
Suppilovahverokeitto + talon leipää
***
Paistettua nieriää Beurre blanc tai
yön yli hautunutta häränrintaa ja tumma rosmariinikastike
***
Suklaakakkua, vadelmakompottia + kahvi/tee
(Kaikki ruuat ovat laktoosittomia, kastikkeet ja kakku myös gluteenittomia)

Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen toimistoon viimeistään ti 21.4. 
Samalla tulee valita haluttu pääruoka.

Kansallisen veteraanipäivän kunniaksi yhdistys järjestää jäsenilleen:

Veteraanien juhlalounas
keskiviikkona 29.4.2020 klo 14-16
Finlaysonin palatsin talvipuutarhassa.

Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestetään 
maanantaina 27.4.2020 Tampereella Tampere-talossa. 

Kunniavieraina juhlassa ovat Tampereen alueen veteraanit läheisineen.

Pääjuhlassa isäntäkaupungin tervehdyksen esittää Tampereen pormestari Lauri Lyly. Juhlassa esittävät 
tervehdyksensä myös valtiovallan ja puolustusvoimain edustajat. Pääjuhlan musiikkiohjelmasta 
vastaavat Kaartin soittokunta, Poikakuoro Pirkanpojat, Nuorisokuoro Sympaatti ja Maria Ylipää.

Yle televisioi tapahtuman suorana lähetyksenä ja se on nähtävissä Ylen TV1-kanavalla sekä jälkeenpäin 
Yle Areenassa.

Tampere-talossa pidettävä veteraanipäivän pääjuhla on kutsuvierastilaisuus. 
Alueen veteraaneille toimitetaan henkilökohtainen kutsu, joka koskee myös saattajaa.

Kutsussa on tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta.
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YHDISTYKSEMME HARRASTUSRYHMÄT

TOIMINTAA KEVÄTKAUDELLA 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 

Kotikäynnit

Fysioterapeutti

KIRSTI JÄNNES
Erityisala geriatrinen ja  
muistisairaiden kuntoutus

puh.  0400-858714PIRKKA-HOITO OY

Rintamaveteraanikuntoutusta
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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

* * *
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  Teiskontie 12 (03) 255 3325

* * *
Tampereen Kuntouttamislaitos Oy Kyttälänkatu 5 (03) 3142 5800
 www.kuntsu.fi

* * *

Tehostetun 
palveluasumisen koti

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

www.nurmikoti.fi
Myös palvelusetelillä

HIEROJIA
Kuntohoitaja Satu Juortamo Hämeenkatu 3 A, 3.krs  040 548 7027
Myös kotikäynnit!

* * *
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JALKAHOITOPAIKKOJA
Ikurin Jalkahoitola Raivaajantie 11, Ikuri 040 558 3355
 Sammonkatu 33 A, Kaleva

* * *
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

* * *
Kauneus & Jalkahoitola Merja Vesterbacka, Sotkankatu 16 (katutaso) 041 524 0625
SKY, Erikoiskosmetologi, Muistihoitaja, Lähihoitaja, 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 097 517 5222
* * *

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

Lielahden Siivouspalvelut  0400 906 818
* * *

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

SIIVOUSPALVELUJA

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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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 097 517 5222

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

* * *

- Saisinko puhelinnumeronne, neiti. Soitan teille pian.
- Numero on puhelinluettelossa.
- Hienoa. Ja mikä sitten on nimenne, neiti?
- Sekin on puhelinluettelossa.

***
Professori: Miksi olet pannut kukkia työpöydälleni?
Vaimo: Tänään on hääpäiväsi.
Professori: Hyvä on. Ilmoita minulle sitten, kun sinulla 
on hääpäiväsi, niin voin olla sinulle yhtä huomaavainen.

***
Jurvalainen oli laihialaissulhasen kanssa iltakävelyllä.
Morsian mainitsi: 
- Tulipa miellyttävä tuoksu tuolta grillikioskista.
- No niinpä tuli.
- Mites olisi...paluumatkalla...?
- Taisitpa arvata ajatukseni...?
- Kyllä. Käydään myös paluumatkalla nuuhkimassa.

***
Missä on maailman pienin hammaslääkäri?
- Paikan päällä.

Kumpi voitti, suomalainen vai ranskalainen?
- Suomalainen, koska hän söi ranskalaisen.

Vanhukset ja huono muisti

Mummo ja vaari olivat kyläilemässä naapurissaan. 
Kahvittelun jälkeen naisväki siirtyi keittiöön ja 
miesväki jäi ruokasaliin. Vaari kertoi naapurilleen 
heidän olleen hyvässä ravintolassa. 
- Minkä niminen se ravintola oli? kysyi naapuri. 

Vaari jäi miettimään ja pahoitteli huonoa muis-
tiaan: 
- Mikäs sen kukkasen nimi on, joka kukkii aikaisin 
keväällä? Niitä on sinisiä ja valkoisia.
- Tarkoitatko vuokkoja? kysyi naapuri. 
- Juuri niitä tarkoitan, vastasi vaari ja huusi keit-
tiöön: 
- Vuokko, muistatko sen ravintolan nimen, missä 
kävimme eilen? 

***
Miksi kutsutaan isoa töppäystä Pauligilla?
Juhlamokaksi.

Mitä lukee Gigantin myyjän palkkakuitissa?
- Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa.

Huumoria
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