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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 
592, joista sotaveteraaneja oli 
189, veteraanien puolisoita 20 
ja veteraanien leskiä 177.

Hyvää kevättä ja 
lämmintä kesää!
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Sinulla on nyt käsissäsi Tampereen Sotaveteraanin viimeinen numero. Viime 
vuoden lopulla hallitus teki päätöksen, jonka mukaan teemme tänä vuonna 
vielä kaksi lehteä, ja sitten lopetamme julkaisutoiminnan.
Yksi syy lehden lakkauttamiseen on se, ettei se enää tavoita jäseniämme 

toivomallamme tavalla. Tapahtumat ja tilaisuudet jäävät monilta huomaamat-
ta, ja muukin tieto unohtuu. Lehti kun ilmestyi vain neljä kertaa vuodessa, 
niin moni asia jäi osumatta julkaisujen ajankohtaan.
Osa jäsenistämme toki lukee lehden kannesta kanteen ja säilyttääkin joka 

numeron. Suurimmalla osalla lehden luku ilmeisesti kuitenkin jää pikaiseksi 
selailuksi.
Parempi keino tavoittaa jäseniä ja saada tietoa perille on lähettää henki-

lökohtaisia kirjeitä. Voimme myös kohdentaa tietoa. Esimerkiksi vain vete-
raaneja koskevista asioista voimme tiedottaa kirjeellä vain veteraaneille.
Tämä kevät erityisesti osoitti kirjepostituksen tärkeyden ja toimivuuden. 

Edellisen lehden mennessä painoon emme osanneet mitenkään varautua 
tulevaan. Retkille ja matkoille ilmoittauduttiin entiseen tapaan. Meidän oli 
pakko saada poikkeusajan tietoa jäsenillemme nopeasti. Kolmen kuukauden 
välein ilmestyvä lehti ei riitä.
Ensin lähetimme pääasiassa veteraaneille ja leskille kirjeen tiettyjen tilai-

suuksien perumisesta. Myöhemmin lähetimme kaikille jäsenillemme kirjeen, 
jossa kerroimme toimiston sulkemisesta ja kaikkien tapahtumien perumisesta.
Yhdistyksemme jäseniä ei siis suinkaan unohdeta tai jätetä oman onnensa 

nojaan. Tulemme lähettämään kirjeitä aina kun on ajankohtaista kerrottavaa. 
Ja meille voi edelleen soittaa ja kysyä kaikesta.
Toivottavasti tämä kummallinen aika menee ohi niin, että voimme syksyllä 

käynnistää taas monet toimintomme entiseen malliin. Siis naisten tapaamiset, 
jäsenten tapaamispäivät, retket ja muut tilaisuudet. Tietoa näistä tulemme 
välittämään kirjeiden kautta, mutta kannattaa myös seurata Aamulehden 
Senioriyhdistykset -palstaa sekä yhdistyksen omia internet-sivuja.
Yhdistyksen kaikki yhteystiedot ovat tässä viereisellä sivulla. Leikkaa vaikka 

tietolaatikko irti ja laita se kiinni kaapin oveen, niin löydät tiedot helposti.
Hieman haikein mielin jätän nyt tämän lehden, jota olen ollut tekemässä 

27 vuotta. Yhtään numeroa ei ole jäänyt väliin. Viimeiset yhdeksän vuotta 
olen ollut myös lehden päätoimittaja. Näin ne ajat muuttuvat...

Hyvää terveyttä ja hyvää kesäaikaa toivottaen

Viimeinen jäsenlehti
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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.

Arvola Ilkka Ilmari 14.06.1917 09.04.2014
Eerola Eini Inkeri 23.01.1931 12.02.2020
Etelävuori Irja Tuulikki 04.12.1922 02.02.2020
Hanhijärvi Aune Agnes 21.07.1926 30.04.2020
Inkinen Lauri 24.12.1925 17.07.2018
Jussila Helmi Annikki 23.10.1921 04.04.2020
Kock Rafael 29.11.1925 13.03.2020
Koivula Jukka Arvo Tapani 02.04.1954 09.02.2020
Käkelä Lauri 22.05.1924 28.07.2017
Lehtimäki Usko Kalervo 15.02.1920 01.07.2015
Lehtinen Väinö Valdemar 28.08.1924 25.02.2020
Lehtola Antti Eerikki 02.12.1920 06.02.2020
Lumme Maire 13.06.1923 09.04.2020
Länsivaara Liisa Anneli 11.08.1927 14.04.2020
Mokko Vieno Annikki 23.03.1929 29.03.2020
Niemi Hilja 25.03.1926 28.07.2019
Oksanen Juho Elis 08.09.1924 14.01.2020
Palander Maria Hillevi 12.06.1925 01.03.2017
Pussinen Toivo 23.03.1923 26.06.2017
Pärri Simo Antero 28.10.1922 29.02.2020
Ruotsalainen Veikko Esa 06.07.1922 01.09.2016
Sirviö Antero 02.04.1924 19.04.2020
Talio Sirkka Anneli 22.05.1931 15.03.2020
Turpeinen Heino Samuli 01.05.1920 26.03.2020
Uusimaa Erkki Esko 08.05.1926 08.04.2020
Virolainen Kyllikki 13.06.1927 30.03.2020
Vuorinen Anni Vilhelmiina 31.03.1921 08.01.2015
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Koska tämä on viimeinen painettu 
jäsenlehtemme, julkaisemme joitakin 
juttuja ENSIMMÄISESTÄ jäsenlehdestä, 
joka ilmestyi maaliskuussa 1982.

Ensimmäisen jäsenlehden ensimmäinen artikkeli:

Tampere 1.3.1982

Lukijakunnalle
Olette saaneet nyt käsiinne Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdis-
tyksen julkaisun, jäsenlehden, jonka taustaa ja tarkoitusta seuraavassa 
lyhyesti esittelemme.

On todettu, että suuren yhdistyksemme toiminta vaatii sään-
nöllisesti toistuvaa ja aikaisempaa laajempaa tiedottamista. Sekä 
tapahtuneen, että tulossa olevan saattaminen jäsenistölle tiedoksi 
lehtemme palstoilla luo perustan yhtenäiselle ja koko jäsenkunnan 
tavoittavalle sotaveteraanien huoltotyölle rakkaassa kotikaupungis-
samme. Jokaisen jäsenen tiedollinen yhteys yhdistyksen toimintaan 
tulee näin entistä varmemmin turvatuksi.

On luonnollista, että TAMPEREEN SOTAVETERAANI tulee 
tiedotuslehden ominaisuudessa ottamaan käyttöön myös uusia tie-
dotusalueita. Tähän mennessä emme ole voineet saattaa jäsenkun-
nan tietoon Ajasta Iäisyyteen siirtyneitten jäsenveteraanien nimiä 
syntymä- ja kuolinaikamerkintöineen. Nyt tulemme suorittamaan 
tämän kunniateon tarkoitukseen varatulla paikalla, kun saamme k.o. 
tiedot käytettäväksemme.

”Kenttäkirjeitä” -palsta odottaa saavansa Lukijoilta sopivia kir-
joituksia. Toivomme yleisesti kiinnostavia aiheita sekä sellaisia 
aloitteita, jotka palvelevat yhdistystoimintaamme. Uskomme, että 
kentältä toimitukselle kirjeitä heitellen avautuu hetkittäin hyvinkin 
vilkasta ja virkistävää ajatusten vaihtelua.

Kokonaisuudessaan pyrkii TAMPEREEN SOTAVETERAANI 
lehtenä – sivumäärältään toki rajallisena – neljällä numerollaan 
vuodessa parhaan kykynsä mukaan palvelemaan jokaista yhdistyk-
semme jäsentä, siis juuri Sinua, Hyvä Lukija.

Postilaatikosta ojentautuen toivomme molemminpuolisesti toteu-
tuvia miellyttäviä ja mieltä virkistäviä veteraanihetkiä!

Veteraaniterveisin
TAMPEREEN SOTAVETERAANIN toimitus.

Tämän ensimmäisen lehden toimitukseen kuuluivat:
Oiva Kulo, vastaava toimittaja, Erkki Wuolio, Aino Lehmus, 
Raimo Nuutinen sekä Jukka Raunio
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Ajatus, että veteraanityö on voimistumassa ja saavuttamassa kor-
keimman tasonsa voi tuntua yllättävältä. Toisen maailmansodan 
ajoista on kulunut vuosikymmeniä ja veteraanien joukkokin on jo 
harventunut. Ajatus on kuitenkin perusteltavissa. Yhteiskuntam-
me on vasta viime vuosina tunnustanut veteraanien tavoitteet ja 
meidän omat järjestömme ovat löytäneet oikeat, toteutettavissa 
olevat toimintamuodot. Aivan erikseen on pantava merkille, että 
viimeiset veteraani-ikäluokat ovat pian irtautumassa työelämäs-
tä eli, että toimintakykyisten ja -haluisten veteraanien joukko 
melkoisesti lisääntyy. Jälkeä alkaa siis veteraanien työssä syntyä 
entistä enemmän, kun vain kapasiteetti saadaan ohjattua omien 
järjestöjen etua palvelemaan.

Tähän aktivointiin pyrkii myös yhdistyksemme lehti. Lasse 
Lehtisen ansiokkaasti toimittama ”tiedotuslehtinen” on astunut 
askeleen verran eteenpäin. On haluttu siirtyä sellaiseen lehteen, 
mihin mahtuu kentältä tulevaa palautetta ja jäsenten kirjoituksia 
eli lehteen minkä tyyppiseen olemme eri harrastusryhmissämme 
viime vuosikymmeninä tottuneet. Erityisesti on tarpeen nyt lisätä 
oman yhdistyksen jäsenten keskinäistä yhteenkuuluvaisuutta ja 
tamperelaisen veteraanitiedon kulkua.

Yhdistyksemme on perustamisestaan saakka ollut korostamassa 
järjestömme asemaa etujärjestönä. Olemme olleet perustamassa 
liittoa ja sen piirejä, olemme myös ohjanneet aktiivisia, määrätie-
toisia jäseniämme näitä johtoportaita palvelemaan. Voidaan jopa 
sanoa, että yhdistyksemme on ollut eräs tämän maan veteraani-
politiikan uranuurtajista. 

Huoltoyhdistyksemme nimi viittaa toiseen päätehtäväämme, 
aineelliseen, fyysiseen ja henkiseen huoltamiseen. Painopiste 
on 1970-luvulla asetettu tälle alueelle. Tavoitteenamme oleva 
veteraanikeskus tulee ilmeisesti lähivuosina näyttämään sen ra-
jan, mihin voimamme riittävät ja mihin on mielekästä pyrkiä. 
Todennäköistä on, että tämä työkenttä tulee yhä edelleen sitomaan 
pääosan voimistamme.

Kolmas päätehtävämme, toimiminen veteraanien veljesyhdis-
tyksenä poikkeaa Tampereella merkitsevästi siitä, mihin vete-
raaniyhdistyksissä keskimäärin on totuttu. Yhdistyksemme on 
jäsenmäärältään maan suurin, sen jäsenistö asuu hyvin suppealla 
alueella, hyvät liikenneyhteydet sallivat jäsenten keskeiset tapaa-
miset päivittäin aina, kun sellaiseen on aihetta. Jäsenkuntamme 
on kuitenkin yhä edelleen hajanainen, suuri osa meistä on oululai-
sittain sanottuna tullista tulleita ja avojalkaisetkin ovat vaihtaneet 
asuinpaikkojaan useita kertoja omassa kaupungissaan. Vakinaista, 
muuttumatonta, toisen maailmansodan edellä ollutta ryhmitystä 
ei Tampereelta enää löydy. Samassa talossa ja portaassakin asu-
vat veteraanit voivat olla toisilleen vieraita. Parhaiten yhteistyö 
toteutuu eri harrastuspiireissä.

Useassa eri yhteydessä on todettu, että tarvetta tällaisten vete-
raanien yhteisten toimien lisäämiseen on olemassa. Yhteistyön 
kehittäminen on suuri haaste meille kaikille. Sen onnistuminen 
on edellytys myös tehtävillemme etu ja -huoltojärjestönä.

Ei siis muuta kuin mukaan toimintaan veteraanisiskot ja -veljet. 
Yhteistyö on voimaa ja varmasti mukavaakin.

(Pentti Silvast oli yhdistyksen puheenjohtajana 1976-99)

Huoltojaoston myöntämiä jou-
luavustuksia jaettiin toimistosta 
viime jouluksi seuraavasti:
rahana 15 300 markkaa, os-
tokortteina 6 500 markkaa, 
polttopuina 4 300 markkaa 
yhteensä 26 100 markkaa.

Pentti Silvast

Veteraanityötä voimistamaan
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Jossakin elämänvaiheessa, useim-
miten varttuneen iän saavuttaneena, 
on mielenkiintoista kääntää kat-
seensa menneisiin vuosikymmeniin. 
Niinpä minäkin palaan ajatuksissani 
lähes 40 vuoden taakse. 

Sain nuorena miehenä kutsun ryh-
tyä johtamaan veteraanitoimintaa 
yhdistyksessämme. Se oli minulle 
suuri arvostuksen osoitus silloiselta 
johtokunnalta.

Siihen aikaan edellisessä työpaikas-
sani puolustusvoimissa veteraaneista 
ei puhuttu ollenkaan. Kantahenkilöis-
tä varsin monet olivat sotiin osallis-
tuneita miehiä. He eivät kertoneet 
juuri mitään sota-aikaisista koke-
muksistaan.

Siviilielämässäkään en joutunut 
tekemisiin sotaveteraanien kanssa. 
Oma isäni ja hänen veljensä olivat 
miltei ainoat läheiset sotia kokeneista 
henkilöistä.

Tulin siis tehtävään veteraaniasiois-
ta ihan uppo-outona. ”Veljeä ei jätetä” 
-tunnus oli yhdistyksen toimistossa 
näkyvästi esillä. Se puhutteli minua 
voimakkaasti. Sain pian huomata, että 
tuo lause ei ollut tässä yhdistyksessä 
mikään turha fraasi.

Ensimmäisten 20 toimintavuoden 
alkuaikoina suuri joukko veteraane-
ja sai jalkaansa tehtaan lahjoittamat 
upouudet kumisaappaat. Puulämmit-
teisissä asunnoissa eläville jäsenille 
hankittiin polttopuita. Ruokailuli-
pukkeet ja ostokortit auttoivat mer-
kittävästi niissä elämäntilanteissa. 
Naisjaosto otti alusta alkaen veteraa-
nien auttamisen keskeiseksi osaksi 
toimintaansa. Ihailtavalla tavalla nai-

Raimo Nuutinen

Niin oli ennen...

set pitivät yllä vaatejakelukeskusta, 
järjestivät myyjäisiä ja valmistivat 
suuret määrät joulupaketteja vete-
raaneille jaettaviksi. 

Yhdistyksellä oli myös mahdol-
lisuus antaa vähävaraisille jäsenille 
joulurahaa. Varoja veteraanien moni-
puoliseksi auttamiseksi yhdistys sai 
eniten 1969 perustetun Tampereen 
Sotaveteraanien Huolto- ja Tukisää-
tiön kautta. 

Suuri määrä lahjoittajia oli ottanut 
veteraanien tukemisen omakseen. 
Tamperelaisten teollisuus-, liike- ym. 
laitosten henkilöstöjen keskuudessa 
oli perustettu ”huoltorenkaita” kaik-
kien vaikeimmassa asemassa olevi-
en veteraaniperheiden auttamiseksi. 
Edellä mainittu säätiö oli vuosien ai-
kana hankkinut eri puolilta kaupunkia 
omistukseensa yhteensä 70 asuntoa, 
joihin yhdistys valitsi veteraaneista 
asukkaat. Näistä asunnoista on luo-
vuttu jo kauan sitten.

Veteraanien terveydentilaan ryh-
dyttiin yhdistyksessä kiinnittämään 
erityistä huomiota 1970-luvun loppu-
puolella. Koko jäsenistön terveyden-
tilaa tutkittiin säätiön kustantamana. 
Valtion osoittaman määrärahan ja 
yhdistyksemme rahoituksen turvin 
kahden viikon kuntoutusjaksolle pääsi 
useita satoja veteraaneja.

Jäsentemme paljon arvostamaa 
kuntoutustoimintaa on voitu laajentaa 
vuosikymmenien aikana yhä tehok-
kaammaksi. Kuntoutusmäärärahoista 
ja useista muista veteraanien eduista 
on menneinä vuosikymmeninä käyty 
rankkaakin kädenvääntöä. Yhdistyk-
semme on erittäin aktiivisesti ollut 
järjestämässä erilaisia kampanjoita 
ja vetoomuksia veteraanien tilanteen 
kohentamiseksi. 

Tärkeinä kohteina yhdistyksen toi-
minnassa on nähty veteraanien yhtei-
set tapaamiset. Tällaisia ovat olleet 
vuotuiset juhlatilaisuudet, retket, mat-
kat, monimuotoinen liikunta sekä hen-
kiset harrastukset. Talkootoimintaan 

on aina saatu mukaan innostuneita ja 
taitavia miehiä ja naisia. Esimerk-
kinä mainitsen varojen keräämisen 
Tammenlehväkodin perustamisen 
rahoitusta varten 1989.

Kun yhdistyksen jäsenmäärä ko-
hosi monituhantiseksi, niin ymmär-
rettävästi noin suuren joukon tavoit-
taminen muodostui ylivoimaiseksi. 
Niinpä kaikkia jäseniä tavoittavaksi, 
yhteisen tiedon jakamista varten pe-
rustettiin 1982 oma jäsenlehti ”Tam-
pereen Sotaveteraani.”

Tämä arvostettu ja hyvin toimitet-
tu julkaisu on saavuttanut suositun 
aseman jäsenten ja ulkopuolisten 
keskuudessa. 

Minulla oli kunnia toimia yhdistyk-
sessä 13 vuoden ajan. Tuosta kaudesta 
on jäänyt mieleeni pelkästään valoisia 
muistikuvia. Niin mainiot työkaverini 
kuin arvostamani veteraaniveljet ja 
-sisaret ovat olleet hienoa joukkoa. 
Suurella kiitollisuudella ja mielihy-
vällä muistan heitä kaikkia, joista jo 
monet sadat ovat jättäneet maallisen 
vaelluksensa.

... entä nyt

Yhdistyksessämme on noudatettu 
sellaista periaatetta, että niin kauan, 
kuin varsinaisissa jäsenissä on toimin-
takelpoisia henkilöitä, heitä käytetään 
luottamustehtävissä. Ovathan juuri he 
parhaita veteraaniasioiden asiantun-
tijoita. Tällä hetkellä on yhdistyksen 
hallituksessa kahdeksasta jäsenestä 
viisi varsinaista jäsentä.

Voimakkaasti harventuneelle jäsen-
joukollemme järjestetään normaaleis-
sa oloissa sellaista toimintaa, johon 
vielä on tulossa osanottajia.

Liikuntajaostolla on muutamia voi-
misteluryhmiä jäljellä. Samoin naisja-
ostolla on kuukausittain kokoontumi-
sia. Retket, vuotuiset juhlatilaisuudet, 
joululounas ja joulukirkko saavat 
joitakin kymmeniä jäseniä liikkeelle. 
Yhdistys on varautunut tukemaan 
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apua tarvitsevia jäseniään korotta-
malla jäsenetuja myös veteraanien 
puolisoille ja leskille. Harkinnanva-
raisilla avustuksilla autetaan todella 
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 
eläviä veteraaneja.

Varusmiesten ja vapaaehtoisten 
suorittamien lipaskeräysten hyvän 
tuoton sekä lahjoitusten ansiosta ta-
loudellisen tuen myöntäminen on 
huomattavasti helpottunut.

Ilahduttavaa on tässäkin todeta, että 
myötämielinen asenne veteraaneja 
kohtaan jatkuu tänäkin vuonna. Erin-
omaisena osoituksena siitä on run-
saan 100 miljoonan euron määräraha 
valtiolta käytettäväksi monipuolisiin 
kunnallisiin avopalveluihin. 

Kuntoutusta varten Tampereelle-
kin on jaettu erillinen määrärahansa. 
Nykyisin Tampereella hyvin todennä-
köisesti tavoitetaan kaikki veteraanit. 
Toivottavasti kaikki näihin etuihin 
oikeutetut veteraanit käyttävät ne 
hyödykseen.

Huolestuttavaa on edelleen se seik-
ka, että jäsenissämme on varmasti 
paljon yksinäisiä henkilöitä, jotka 
jäävät huolenpitoa paitsi. Riudutta-
va yksinolo korostuu erityisesti tä-
nä poikkeuksellisena aikana, jolloin 
koronaviruspandemian takia meidät 
riskiryhmiin kuuluvat on eristetty 
läheisistämme.

Veteraanien perinneasiat ovat 
olleet jossakin muodossa esil-
lä koko yhdistyksen toiminta-
ajan. Perinneaineistoa on kerätty 
ja järjestetty perinnenäyttelyitä. 
Nyt olemme siinä tilanteessa, että 
vakava valmistautuminen muutamien 
vuosien kuluttua koittavaan perinne-
aikaan on käsillä.

Tämä nyt vastaanottamanne jä-
senlehti on viimeinen. Olemme 
saaneet noin 38 vuoden ajan tietoa 
meille tärkeistä yhdistyksen asioista. 
Mielelläni osoitan lämpimät kii-
tokseni kaikille teille, jotka olette 
osallistuneet omalla osuudellanne 
lehden tekoon. Samoin kiitokseni 
kohdistukoon laajaan lehden avus-
tajakuntaan, joka on luonut lehteen 
vaihtelevuutta ja asiantuntemusta. 
Uskolliset ilmoittajammekin ansait-
sevat kunnioittavan kiitoksen.

Toivotan kaikille jäsenillemme 
näin koettelemusten keskelläkin 
eläessämme hyvää vointia ja jaksa-
mista tulevaa kesää odotellessamme. 

Kuvassa on vuodelta 1982 ensimmäisen lehden sivu, jossa kerrotaan tule-
vista tapahtumista.
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Jäsenmäärään reilu pudotus

Vuoden 2019 alussa varsinaisia sotaveteraanijäseniä 
oli ollut 300, mutta vuoden lopussa lukumäärä oli 219.
Poistuneita oli 81 henkilöä, joten vähennystä oli 27 % 
(edellisenä vuonna 20 %).
Kaiken kaikkiaan yhdistyksen jäsenenä oli viime vuoden 
alussa 728 henkeä, ja vuoden lopussa 621 henkeä, joten 
kaikkiaan jäsenmäärä pieneni 107 hengellä.
Uusia jäseniä vuoden aikana oli tullut 20.

Jäsenrekisteritapahtumat vuonna 2019
Liittyneet    20
Eronneet      7
Erotetut    10
Kuolleet  110

Jäsenmäärä 31.12.2018  728
Jäsenmäärä 31.12.2019  621
Muutos   -107

Varsinaisia jäseniä (tunnuksen omaavia) oli 31.12.2019 
yhteensä 219 kpl, joista miehiä 125 ja naisia 94.
Puolisojäseniä oli 23, leskijäseniä 174 ja kannatusjä-
seniä 205.
Alla olevassa pylväikössä näkyy eri ikäisten jäsenten 
määrät vuoden vaihteessa.

2019 toimintakertomuksesta todettua

Johanna Vuori

Yhdistyksen vuosikokousta ei ole toistaiseksi voitu 
järjestää korona-tilanteen vuoksi. Viime vuoden toi-
minnastamme on kuitenkin normaaliin tapaan laa-
dittu vuosikertomus, jonka hallitus on hyväksynyt. 
Tässä tärkeimpiä otteita siitä.

Avustusten määrät lähes ennallaan

Vuonna 2019 korvattiin jäsenetuina varsinaisille jäsenille 
jalkahoitoja, siivouskuluja tai hierontoja yhteensä 300 
eurolla, puolisoille korvattiin samoja kuluja 150 eurolla 
ja veteraanien leskille 250 eurolla. 
Lisäksi yhdistys myönsi maksusitoumuksia yhteen va-
linnaiseen laboratoriotutkimukseen vuodessa rintama-
tunnuksen omaaville jäsenille.
Harkinnanvaraista avustusta jaettiin kaikkiaan 7.300 
euroa yhteensä 21 henkilölle. 
Hautausavustusta sai kahdeksan leskeä, yhteensä 1950 
euroa.

Myönnetyt avustukset ja niiden kulut
(suluissa edellisen vuoden luvut)
            
Avustusmuoto            2019 käytetty €            2018 €
Hieronta 12.278,60 (15.491,00)
Jalkahoidot 21.464,86 (24.194,49)
Harkinnanvaraiset av. 7.300,00 (7.632,00)
Hautausavustukset 1.950.00 (800,00)
Siivoukset 11.143,05 (12.184,84)
Laboratoriotutkimukset 81,70 (104,60)
Yhteensä 54.218,21 (60.406,93)
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Tapahtumat keräsivät hyvin osallistujia

Yhdistys on järjestänyt omia tapahtumia seuraavasti:
- Sotaveteraanien juhlalounas Ilveksen Ball Room -salissa 
26.4. (77 osallistujaa)
- Kevätretki Kangasalan suuntaan 16.5. (35 osallistujaa)
- Kesäteatterissa Lempäälässä (Myrskyluodon Maija) 
oli mukana 46 yhdistyksemme jäsentä.
- Jäsenten joulukahvitus 17.12. keräsi noin 40 kävijää.
- Puurojuhla Hotelli Ilveksessä 11.12., läsnä 60 osan-
ottajaa.

Yhdistys on myös osallistunut Pirkanmaan veteraanien 
seutukunnalliseen kirkkopäivään Aitolahdella 10.9. (38 
osallistujaa), aluetoimiston joululounaalle Satakunnan 
Lennostossa (40 osallistujaa) sekä Rosvopaistitapahtu-
maan 8.8. (mukana 40 henk.). Bussikuljetukset järjes-
tettiin yhdessä Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen 
osaston kanssa. 

Lisäksi Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri järjesti virkis-
tyspäivän veteraaneille, puolisoille ja leskille Varalan 
urheilukeskuksessa 28.8. Yhdistyksestämme mukana 
oli 28 henkilöä.

Talous hyvällä mallilla

Yhdistyksen talous oli vuoden 2019 lopussa varsin hy-
vällä tolalla. (Tämä mahdollistikin jäsenetujen reilun 
noston tälle vuodelle.) Tilinpäätös oli noin 55.400 euroa 
plussan puolella.
Havuseppeleihin käytimme 2.370 € ja retkiin ja juhliin 
kului myös noin 2.000 euroa. Toimiston kulut (sähkö, 
puhelimet, posti, kirjanpito, vakuutukset yms.) olivat 
yhteensä noin 14.500 €. Henkilöstökulut vakuutuksineen 
olivat noin 53.000 €. Edellä oli jo mainittu rahalliset 
avustukset, joihin käytettiin yli 54.000 euroa.
Pääasiallinen toiminnan rahoittaja on Sotaveteraanien 
Huolto- ja Tukisäätiö, jonka kautta saimme käyttöömme 
lähes sata tuhatta euroa. 

Yksi syy hyvään taloudelliseen tulokseen olivat saa-
mamme lahjoitukset. Alla on listattuna suurimmat lah-
joittajamme.

Kauppaneuvos Kalle Kaiharin Tukisäätiö: 11.200 €
Sotiemme 1939-45 perinneyhdistys : 1.400 €
Tampereen seudun Reserviläisnaiset: 500 €
Pirkan Kilta: 3000 €
Anonyymi säätiö: 5000 €
Sokos Hotel Ilves: 1000 €
Temppeliherrain ritarikunta: 1500 €
Myös muut yritykset ja yksittäiset henkilöt ovat lahjoit-
taneet erilaisia summia. 
Rahalahjoitusten yhteissumma on  24.825,00 €.
Lisäksi Saarioinen Oy lahjoitti 60 kiisseli annosta, jotka 
jaettiin toimistolta joulukuussa.

Myös lipaskeräykset tuottivat hyvin. Lippaiden kanssa 
kerättiin monissa tapahtumissa sekä useina viikonloppuina 

syksyn ja alkutalven aikana paikallisissa marketeissa ja 
ostoskeskuksissa. Lipaskeräysten tuotto oli yhteensä 
55.182,90 eur.
Yhdistys on kovasti kiitollinen kaikille sen toimintaa ja 
veteraanien avustusmahdollisuuksia.

Yhteistyö toimii

Yhdistyksemme on mukana monissa toimikunnissa ja 
yhteistyöelimissä. Niiden kautta voimme viedä näkemyk-
siämme eteenpäin ja myös saamme ajankohtaista tietoa ja 
olemme mukana vaikuttamassa asioiden toteuttamiseen.
Yhdistys on ollut edustettuna toimintavuoden aikana 
seuraavasti:
Tampereen Sotaveteraanien Huolto- ja Tukisäätiö, 
puheenjohtajana Raimo Nuutinen,  jäseninä Martti Hus-
si, Esko Loponen, Timo Saarelma, Timo Salokannel ja 
Pentti Tuhtonen.
Tammenlehväsäätiö ja Tammenlehväkeskus Oy, hal-
lituksissa Seppo Penttinen.
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry, hallituksen jäseninä 
Raimo Nuutinen ja Johanna Vuori
Tampereen kaupungin veteraaniasioiden neuvotte-
lukunta, jäseninä Aimo Reinikainen ja Johanna Vuori
Pirkanmaan keräyspiirin toimikunta, puheenjohtajana 
Johanna Vuori, keräyspäällikkönä Tuomo Koiranen 
Tampereen kansalaisjuhlatoimikunta, Johanna Vuori.
Elonpolkuja –yhteistyöverkosto, Tuomo Koiranen
Tampereen vanhusneuvosto/eläkeläisvaltuusto, Tuo-
mo Koiranen
Lions Club Wivi Lönn joulupäivätoimikunta, Johanna 
Vuori

Kuva vuoden 2019 kevätretkeltä, jossa käytiin mm. 
Kangasalan Lepokodilla.
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Yhdistyksen 59. toimintavuosi nou-
dattelee pääsääntöisesti edellisen vuo-
den toimintamallia. Jaostoista jatkavat 
omia tehtäviään vielä liikuntajaosto 
ja naisjaosto. 

Vuonna 2020 on odotettavissa, että 
toiminta edelleen supistuu. Siihen 
syynä ovat jäsenten väheneminen 
kaikissa jäsenryhmissä sekä keski-
iän nousu.

Kuluvan vuoden toiminta onkin 
supistunut odottamattomalla tavalla 
korona-pandemian vuoksi. Kaikki 
kevään toiminnot jouduttiin perumaan 
ja retkistä luopumaan. Tätä lehteä 
tehdessä tulevaisuus on vielä hämärän 
peitossa. Toivottavasti voimme järjes-
tää syksyllä vuosikokouksen sekä 
kevätretken, joka näin ollen muuttuu 
syysretkeksi.

Edellisen vuoden tapaan järjeste-
tään juhlalounas veteraaneille, heidän 
puolisoilleen ja leskilleen kansallisen 
veteraanipäivän kunniaksi. Tämä jou-
duttiin perumaan.

Jatkamme kuukausittaisten jäsenten 
tapaamispäivien ja lukupiirin järjes-
tämistä. Järjestämme myös puuro-
juhlan joulukuussa. Maalis- huhti- ja 
toukokuun tapaamispäivät peruttiin. 
Mikäli mahdollista, ne käynnistyvät 
jälleen syyskuussa.

Taloyhtiössä, jossa toimistomme 
sijaitsee, on tulossa suuri remont-
ti, ja yhdistys joutuu mahdollisesti 

Johanna Vuori

Tulevaisuuden suunnitelmia

Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 17.12.2019 toiminta-
vuoden 2020 keskeisistä perusasioista ja varojen käytöstä. Silloin 
emme vielä tienneet tulevasta viruksesta ja sen aiheuttamasta 
poikkeustilasta. Alla on otteita toimintasuunnitelmasta, sekä 
tämän hetken kommentit niihin kursivoituna.

muuttamaan uusiin tiloihin. Etsimme 
toimistotiloja ensisijaisesti nykyisen 
toimiston läheltä katutasosta. 

Tämä asia on edennyt suunnitel-
lusti.

Jäsenetujen ja muiden avustusten 
myöntämisessä noudatetaan halli-
tuksen päätöksiä. Jäsenetuja yksin-
kertaistetaan, ja euromäärää lisätään 
veteraaneille, veteraanien puolisoille 
sekä leskille. Jäsenlehteä tehdään ku-
luvana vuonna kaksi numeroa, jonka 
jälkeen lehden sijasta tiedottaminen 
tulee tapahtumaan jäsenkirjeillä ja 
tiedotteilla. 

Kirjeitä lähetettiin poikkeustilasta 
johtuen jo keväällä, ja niitä jatketaan. 
Tämä on siis viimeinen painettu jä-
senlehtemme.

Yhdistyksen kaikista tapahtumista 
ja tilaisuuksista on tieto myös yh-
distyksen omilla internet-sivuilla: 
www.tampereensotaveteraanit.yh-
distysavain.fi

Yhdistyksen toiminnasta tiedo-
tetaan lisäksi edelleen sunnuntain 
Aamulehden Senioriyhdistykset toi-
mivat -palstalla.

Tulot supistuvat

Nykyinen poikkeustilanne vaikuttaa 
yhdistykseemme monin tavoin. Jäsen-
ten yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet 
jouduttiin kaikki perumaan ja toimisto 
suljettiin asiakaspalvelulta. 

Valitettavasti huhtikuussa ollut 
kansallinen veteraanipäivä jäi viet-
tämättä. Pääjuhla Tampere-talossa 
peruttiin, samoin yhdistyksemme 
suunnittelema juhlalounas.

Myös seppeleenlaskutoiminta on 
pysähdyksissä, sillä siunaustilaisuuk-
sia on saanut järjestää vain pienessä 
perhepiirissä.

Koko valtakunnan alueella myös 
lipaskeräykset ovat pysähdyksissä. 
Varusmiehet eivät suorita lipaskerä-
yksiä, eivätkä myöskään yksityishen-
kilöt voi kerätä. Tällä on iso merkitys 
meidänkin talouteemme. Lahjoitusten 
osalta on liian aikaista sanoa, miten 
niitä saamme. Kuitenkin esimerkiksi 
Kauppaneuvos Kalle Kaiharin Tu-
kisäätiö on jo tehnyt lahjoituksen 
myös tälle vuodelle, mistä olemme 
kiitollisia.

Kaiken kaikkiaan tilanne on aina-
kin nyt keväällä todella erikoinen. 
Kaikki toiminnot ovat pysähdyksissä. 
Avustuksia kuitenkin on maksettu 
viikottain, kuten tietysti muistakin 
laskuista on huolehdittu. 

Toivokaamme, että poikkeustila 
kaikkine rajoituksineen olisi syksyllä 
ohi, ja voisimme kokoontua jälleen.

Mikäli yli 70-vuotiaiden eristyk-
sen suositus jatkuu syksyllä, emme 
järjestä tapaamispäiviä tai muita 
tilaisuuksia.

Täältä löytyvät tapahtumat ja tiedot jäseneduista:
www.tampereensotaveteraanit.yhdistysavain.fi
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Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS
pidetään ke 2.9.2020 klo 14 alkaen

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

* * *
Kokoukseen osallistumisesta pyyde-

tään ilmoittamaan etukäteen 
toimistoon 21.8. mennessä, 

koska postitamme kokouksen asia-
kirjat osallistujille etukäteen 

tutustumista varten ja ilmoitamme 
samalla kokouspaikan.

Näin pyrimme varmistamaan 
kokouksen nopean sujumisen 

ja turvallisuuden.

Mikäli kokousta ei voida järjestää ko-
ronarajoitusten vuoksi, niin ilmoitam-
me siitä jokaiselle ilmoittautuneelle.

Tehostetun 
palveluasumisen koti

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

www.nurmikoti.fi
Myös palvelusetelillä

Lääkärin saneluja...
Potilas lopetetaan kortisoniannoksella muuta-

man päivän päästä.
#

Potilas ihmettelee pitkää jonotusaikaa ja hä-
nelle kerrotaan ettei yhtään normaalia sijaista 

lääkärille saatu.
#

Kotitilalla tehty sukupuolenvaihdos, joten työt 
vähenemässä.

#
Yleistila hyvä. Tällä hetkellä vainaa.

#
Tänä aamuna potilas mennyt vessaan, tullut 

tunne, että on ollut siellä aikaisemmin.
#

Ylämäessä tahtoo ahdistaa, etenkin jos juttelee 
vaimon kanssa.

#
Kaatunut pyörää ulkoiluttaessa.

#
 Osastolla on hyvä lääkäritilanne, kaikilla lää-

käreillä on hoitaja.
#

Yksi kuukausi sitten mennyt ensiapupoliklini-
kalle, josta ei mitään löytynyt.

#
   Ohessa resepti, jonka pyydän ystävällisesti 

syömään.
#

    Syökää oheinen resepti loppuun, jonka jäl-
keen poliklinikalle.

#
    Potilas kotiutuu lasikuituisella kipsiholkilla.

#
    Kehotetaan vähentämään alkoholin, tupakan 

ja kahvin juontia.
#

    Potilas on parantunut hoidosta huolimatta.

Parturi Man’s Style
Sisko Sorsa

&
Kampaamo-Galleria

Seija Kinnari

haluavat kiittää
sotiemme veteraaneja 30 vuoden 

hyvästä yhteistyöstä.
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Joko sinä hoidat asiasi ne-
tissä älylaitteella?

On olemassa iso ryhmä ihmisiä, jotka 
eivät voi hoitaa asioitaan digitaalisesti 
verkossa. Tämä tuntuu unohtuvan 
monilta palveluntarjoajilta. Esimer-
kiksi nyt yli 80-vuotiaista ihmisistä 
harva on ollut mitenkään tekemisissä 
tietotekniikan kanssa työssä ollessaan. 

On myös nuorempia, vaikkapa kä-
sityöammatissa tai ilman työtä olevia, 
jotka eivät osaa käyttää tietokonet-
ta tai älypuhelinta. Tähän ryhmään 
kuuluu myös syrjäytyneitä, mielen-
terveysongelmaisia ja muistisairaita 
ihmisiä. On myös niitä, joiden on 
tultava toimeen hyvin pienellä rahalla.

Tunnen itsekin vielä työikäisiä ih-
misiä, jotka pelkäävät tietokonetta ja 
sanovat, etteivät halua edes opetella 
käyttämään sitä. Eikä älypuhelinta. 

Johanna Vuori

Rohkeasti mukaan digiaikaan

Tietokoneen käytön opettelua ja internettiin tutustumista ei tarvitse pelätä.

Kuinka näiden ihmisten pankki- tai 
Kela-asiat hoituvat ja kuka niitä hoi-
taa?

Monet iäkkäät ihmiset saavat 
edelleen kaikki laskunsa paperisi-
na, vaikka usein yritykset perivätkin 
laskutuslisää paperilaskusta. Sitten 
kun laskua mennään pankin tiskille 
maksamaan, niin siitä lystistä maksaa 
taas viisi euroa ylimääräistä. Kalliiksi 
tulee köyhän tai vanhuksen elämä.

Laskut voi tietysti laittaa myös 
suoraveloitukseen, mutta silloin on 
pidettävä huoli, että tilillä on rahaa. 
Jos eläke tai toimeentulotuki on pieni, 
niin on siinä laskemista. Tilannetta-
han et voi tarkistaa mistään, paitsi 
käymällä siellä pankin tiskillä.

Mummot nettikurssille
Monet järjestöt ja seurat tarjoavat 
ikäihmisten internetkursseja. Sellai-
nen on hyvin suotava, jotta oppii hoi-
tamaan asioitaan nykyajan vaatimilla 
tavoilla. Myös älypuhelinten käytöstä 
järjestetään kursseja.

Esimerkiksi Vanhustyön keskus-
liitolla on opetusmateriaaleja ikäih-
misille. Katso:
www.seniorsurf.fi/opastusmateriaalit/
Niitä on niin tulostettavina kuin video-
opetuksenakin. Myös YLE:n sivuilla 
on esimerkiksi Digi-treenit -aineistoa:
https://yle.fi/aihe/digitreenit

Tietysti tähän tulostamiseen tai vi-
deon katseluun tarvitaan se joku, jolla 
on tietokone, ja joka osaa käyttää sitä. 
Tällainen alkuun auttaminen voi olla 
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hyvä tehtävä vapaaehtoistoimijoil-
le, ystäville ja omaisille. Katsotaan 
yhdessä opetusvideoita ja mietitään, 
uskaltaisiko niiden avulla se nettiä 
käyttämätönkin ryhtyä tutustumaan 
asiaan.

Sitten kun on päästy opiskelun 
alkuun niin ehkä päädytään hankki-
maan joku laite. Älypuhelin, tabletti 
vai oikein tietokone. Valinnanva-
raa on. Itse suosittelisin iäkkäälle 
tai muuten aloittelijalle kannettavaa 
tietokonetta eli läppäriä.

Pöytäkone on turhan suuri, mutta 
läppäri menee pieneen tilaan ja sen 
voi laittaa sivuunkin tarvittaessa. 
Lisäksi siinä on tarpeeksi iso näyttö 
huonompisilmäisellekin, sekä kunnon 
näppäimet. Koneena ei mielestäni 
kannata käyttää mitään kymmenen 
vuotta vanhaa laitetta, sillä sen ohjel-
misto ja muisti eivät välttämättä jaksa 
pyörittää nykypäivän ohjelmistoja.

Tabletin ”ongelma” on mielestäni 
kosketusnäyttö. Kankeilla ja kovettu-
neilla sormilla voi olla hankala saada 
komentoja toimimaan oikein. Tämän 
olen nähnyt ihan käytännössä. Sama 
koskee älypuhelinta. Lisäksi ainakin 
puhelimen näyttö on niin pieni, ettei 
siitä näe lukea moni nuorempikaan.

On tietysti olemassa miniläppäreitä 
ja tabletteja, joihin saa näppäimistön. 
Laitevalikoima on niin laaja nykyään, 
että jokaiselle varmaan löytyy omiin 
tarpeisiin sopiva.

Sitten kun se laite on saatu hankit-
tua, niin tarvitaan tietysti joku, joka 
opettaa ihan käytännössä sen käytön. 
Ja ehdottomasti pitää muistaa, että 
tietoturva täytyy olla kunnossa! On 

myös opeteltava erottamaan huijaus-
viestit oikeista. Tässä riittää tehtävää 
nuorillakin.

Poliisin sivuilla https://www.polii-
si.fi/rikokset/huijaukset/  kerrotaan 
niin valepoliiseista kuin muistakin 
huijaamisen keinoista. Myös Seni-
orisurf -sivustolla ja YLEn monil-
la sivuilla kerrotaan huijauksen eri 
muodoista.

Kännykän mahdollisuudet

Jos olet päätynyt siihen, että hankit 
älypuhelimen, niin opettele oikeasti 
käyttämään sitä. Se on nykyään kuin 
pieni tietokone. Sen käyttö vaatii hy-
viä silmiä ja näppäriä sormia. Mutta 
periaatteessa älypuhelimella voi tehdä 
samat asiat kuin tietokoneellakin.

Pankkiasioiden hoito on erityisen 
helppoa kännykällä. Siihen tarvitsee 
vain asentaa pankin oma mobiilipank-
ki-sovellus. Siitä voi sitten helposti 
tarkistaa tilien saldot ja maksaa las-
kut. Ainakin oman pankkini mukaan 
mobiilipankin käyttö on turvallisem-
paa kuin tietokoneella hoidettu pank-
kiasiointi.

Myös lähes kaikki muut tahot ovat 
tehneet omat mobiilisovelluksensa, 
jotka siis täytyy ensin asentaa siihen 
puhelimeen. Tässä voi pyytää apua 
nuoremmilta tai mennä senioreille 
tarkoitetuille kursseille.

Nykyaikaista kuulolaitetta käyttä-
vät voivat asentaa laitteen hallintaoh-
jelman kännykkäänsä. Siitä on helppo 
säätää esimerkiksi voimakkuutta tai 
laittaa silmukka päälle siellä missä 
mahdollista.

Kännykässä on myös navigaat-
tori, joka auttaa löytämään perille 
tarvittaessa. Kännykkään voit tallet-
taa läheistesi yhteystiedot ja vaikka 
valokuvat.

Yksi tärkeimpiä asioita on sala-
sanojen hyvä hallinta, oli laite mikä 
tahansa. Samaa salasanaa ei kan-
nata käyttää joka paikassa, mutta 
samantapaisten salasanojen käyttö 
helpottaa muistamista. Itselleen voi 
kehittää jonkun systeemin, joka auttaa 
muistamaan. Pieni vihko, johon nämä 
salasanat kirjaa ylös, on myös ihan 
sallittu ratkaisu. Kunhan et kuljeta 
sitä vihkoa mukanasi.

Hereillä verkossakin täytyy tie-
tysti olla, eikä uskoa ihan kaikkia 
mainoksia tai uteluviestejä. Itse olen 
hoitanut kaikki pankki- ja veroasiani 

Salasanavinkki:

Jos haluat käyttää vaikkapa omaa 
tai lapsesi syntymäaikaa salasa-
nassa, niin muuttele sitä käyttä-
mällä numerosarjan edessä, lopus-
sa tai keskellä jotakin vaihtuvaa 
kirjainta tai kirjaimia. Esimerkiksi 
vaikka Elisan palveluihin tarvit-
tava salasana voisi alkaa isolla 
E:llä. Tai päättyä siihen. Palvelun 
tarjoajan nimen tai alkukirjaimen 
käyttö salasanassa helpottaa sen 
muistamista.
Ja salasanat kannattaa kirjoittaa 
muistiin sitä varten varattuun 
vihkoon!

Oletko tietoinen kaikista älypu-
helimen mahdollisuuksista?
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verkossa jo toistakymmentä vuotta. 
Verkon kautta myös ostan niin juna- 
kuin lentoliputkin ja maksan hotellit. 
Olen myös ostanut tavaraa nettikau-
poista aina astioista huonekaluihin ja 
vaatteisiin. Vielä koskaan en ole tullut 
huijatuksi tai menettänyt rahojani 
mitenkään.

Autetaan toinen toisiamme

Kaikki eivät halua käyttää mitään 
älylaitetta tai tietokonetta. Ja kaikki 
eivät vaan voi, esimerkiksi muisti-
sairaalle ihmiselle sen oppiminen voi 
olla ylipääsemätön ongelma. Huomat-
takoon, että muistisairaus voi alkaa 
jo työikäisenä.

Jos olet vanha etkä halua tai voi 
käyttää nykyaikaisia tietovälineitä, 
voisiko joku toimia sinun puolesta-
si? Pankkitilien käyttöön tarvitaan 
toki valtakirja, samoin veroasioiden 
hoitoon. Mutta niitä asioita siis voi 
hoitaa toinenkin. Tarvitaan tietysti 
hyvä luottamus henkilöiden välille.

Valtakirjoilla voidaan myös rajata 
sitä, miten esimerkiksi pankkitiliä voi 
käyttää. Valtakirja voi koskea vain 
henkilön omien laskujen maksua, eikä 
käteisnostoja. Valtakirjaa ei tarvitse 
tehdä sellaiseksi, että sillä voi tehdä 
mitä tahansa.

Joku läheinen ja luotettu henkilö 
voi tehdä sinulle myös sähköpostitilin, 
jonka avulla hän hoitaa asioitasi. 
Monet tahot ilmoittavat päätöksistä 
tai lähettävät laskuja sähköpostiin. 
Tällainen apu voi olla suuri huojen-
nus henkilölle, joka ei tietolaitteita 
hallitse.

Itse opetin kerran yli 80-vuotias-
ta rouvaa käyttämään tietokonetta. 
Aloitimme siitä, että kerroin mikä 
on hiiri. Ostimme yhdessä hänel-
le koneen ja tulostimen. Pidimme 
monta oppituntia ja hän oli nopea 
oppimaan. Myöhemmin hän hankki 
itse lisää laitteita ja käytti konettaan 
monipuolisesti.

En usko, että meillä tulevaisuu-
dessakaan kaikki ihmiset käyttävät 
internettiä. Aina tulee olemaan taval-
la tai toisella vähäosaisia sekä niitä 
muistisairaita. Suurin osa ihmisistä 
voi kuitenkin hoitaa asioitaan verkon 
kautta helposti – kunhan ennakkoluu-
lot voitetaan.

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.

Tämäkin toiminta on ollut tauolla korona-tilanteen 
vuoksi, mutta jatkuu  heti tilanteen salliessa.
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Mä metsän 
polkua kuljen…

Mä metsän polkua kuljen
kesä-illalla aatteissain
ja riemusta rintani paisuu
ja ma laulelen, laulelen vain.

Tuoll’ lehdossa vaaran alla
oli kummia äskettäin,
niin vienoa, ihmeellistä
all’ lehvien vehreäin.

Minä miekkonen vain sen tiedän,
minä vain sekä muuan muu
ja lehdon lempivä kerttu
ja tuoksuva tuomipuu. 

Eino Leino

Kauneus- ja
Jalkahoitola
Vesterbacka Merja
Erikoiskosmetologi
Muistihoitaja, Lähihoitaja

Sotkankatu 16
33230 Tampere
Puh. 041 524 0625
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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.

101 vuotta
29.06. Mauno Tulijoki

100 vuotta
26.06. Anna Torkkola
01.07. Kirsti Tuorila
03.07. Toini Tuominen
14.07. Inga Pelkonen
02.08. Iida Pulkkanen
01.09. Paula Seppänen
04.09. Veikko Alho

99 vuotta
02.08. Helena Varemo
28.08. Kaarina Nupponen
31.08. Tyyne Hirvonen

98 vuotta
22.06. Ingeborg Viljamaa
28.06. Esteri Asell
04.07. Eeva Kulmala
23.07. Taito Uusitalo
13.08. Bertta Rasimus
17.08. Veikko Sirén
24.08. Aino Magri
31.08. Eva Kvick
07.09. Rauha Pinomäki

97 vuotta
12.07. Timo Salokannel
09.08. Aune Viljanen
31.08. Veikko Oksanen
05.09. Mikael Uskali
08.09. Veikko Toivonen
10.09. Annikki Surakka

96 vuotta
23.06. Aili Piitulainen
30.06. Reino Pellikka
15.07. Pirkko Sassi
21.07. Pentti Heinijoki
01.08. Sigrid Corin
01.08. Mauri Nurmi
13.08. Jalo Raudanpää

23.08. Lahja Lohtaja
27.08. Hilkka Riihimäki
31.08. Tauno Kaustara
08.09. Eero Sipilä
12.09. Veikko Eloranta
15.09. Pekka Kanerva

95 vuotta
04.07. Pauli Kanerva
07.07. Inkeri Lähdekorpi
08.07. Kaino Lehto
19.07. Yrjö Järvinen
25.07. Tapio Simola
04.08. Lauri Vuorenmaa
07.08. Lahja Järventausta
07.08. Kerttu Koho
17.08. Toivo Lindström
21.08. Leena Sippola
09.09. Lauri Kakko
13.09. Maija-Liisa Leppänen

94 vuotta
21.06. Aija Tommola
17.07. Ermo Leppänen
19.07. Leena Pikkarainen
21.07. Aune Hanhijärvi
31.07. Rauno Haikarainen
31.07. Lauri Syvänen
10.08. Aino Ahola
26.08. Rakel Viljanen
05.09. Orvo Nieminen
09.09. Ella Sanerma

93 vuotta
17.06. Aarne Ora
26.06. Liisa Jokela
26.06. Elavi Kirilo
03.07. Eero Moilanen
21.07. Aino Silvennoinen
02.08. Alli Laine
05.08. Julia Pohjonen
11.08. Anna-Liisa Siro
13.08. Lea Wallgren
14.08. Helvi Räisänen

16.08. Sirkka Lamminmäki
16.08. Marja Sepänaho
17.08. Pertti Siira
07.09. Hellin Koivunen

92 vuotta
19.06. Pirkko Heikkilä
16.07. Reino Tuominen
05.08. Helena Vuorela
23.08. Inkeri Juuti
13.09. Taimi Siren
14.09. Toini Niiranen
15.09. Eila Saloranta

91 vuotta
24.06. Hilkka Kurikka
10.07. Alli Moilasheimo
27.07. Nelly Vesanen
23.08. Sirkka-Liisa Saarinen
07.09. Taimi Sallila
12.09. Enni Kekäläinen
15.09. Lea Rossi

90 vuotta
27.06. Anneli Nieminen
27.07. Maire Lempinen

85 vuotta
26.07. Kaarina Qvick
27.07. Lilli Kuusinen
07.08. Maija Viranta

80 vuotta
17.06. Sinikka Eriksson
12.07. Anna-Riitta Kekki
12.08. Kirsti Sirén
03.09. Unto Ranta

75 vuotta
19.08. Mauri Virtanen
07.09. Antti Yli-Mäenpää

70 vuotta
26.08. Ulla Välikoski
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiton 
virkistyslomien 

muuttuneet 
ajankohdat

Suomen Sotaveteraaniliitto toteuttaa 
yhdessä Kaatuneitten Muistosäätiön 
kanssa virkistyslomia, jotka on tar-
koitettu pienituloisille veteraanien 
leskille sekä omaishoitajana toimi-
ville puolisoille. Hakijan tulee olla 
jonkin veteraaniyhdistyksen jäsen, 
ja hakemusten jättöaika päättyi 30.4.
Näiden Hetki yhdessä –lomien aika-
taulut ovat kuitenkin muuttuneet ja 
lomien ajankohdat näyttävät nyt tältä:

Varalan Urheiluopisto
13.-17.7.2020
3.-7.8.2020

Kylpylähotelli Rauhalahti 
10.-14.8.2020

Karstulan Evankelinen Opisto
28.9.-2.10.2020

Kitinkannus
27.-31.7.2020

Lehmirannan lomakeskus
21.-26.7.2020

Ruotsinkielinen
Härmän Kuntoutuskeskus
26.-30.10.2020

Syksyn aikana oli tarkoitus järjestää 
ylimääräinen virkistysloma Tammen-
lehväkeskuksessa Pirkanmaalaisille 
veteraanien leskille ja puolisoille, 
mutta sen toteutuminen ja ajankohta 
ovat vielä täysin auki. Tiedotamme 
tästä mikäli se saadaan järjestettyä.
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• Älä valehtele. Valhe johtaa aina toiseen ja 
tulee väistämättä ilmi.

• Tunnusta virheesi ja pyydä niitä anteeksi. Se 
helpottaa kaikkien oloa, eniten omaasi.

• Jos jotakin särkyy, laske viiteenkymmeneen 
ennen kuin sanot mitään.

• Lue joka päivä jotakin keksittyä, kuten romaa-
nia, runoa tai satua.

• Valitse mistä tahansa taidekirjasta yksi kuva 
joka viikko, ja katso sitä rauhallisesti joka päivä.

• Pidä sylissäsi lasta aina kun se on mahdollista. 
Älä koskaan torju lasta, joka haluaa syliin.

• Älä häpeä itkeä, kun Sibeliuksen Finlandiaa 
soitetaan.

• Koti on sinua ja perhettäsi varten. Sisustakaa 
se oman makunne ja tarpeidenne mukaan.

• Tee itsellesi oma rauhallinen soppi, esimerkiksi 
nurkkaus, jossa on mukava istumapaikka ja 
sinulle tärkeitä esineitä.

• Järkkymätön hyvä käytös antaa itsevarmuutta 
joka tilanteessa.

• Esittele itsesi selkeästi ja kuuluvasti. Kerro, 
mistä olet ja mitä teet. Älä mitätöi itseäsi mu-
misemalla.

• Opettele sanomaan kiitos, olkaa hyvä ja an-
teeksi vähintään viidellä kielellä.

• Ole avoin uusille kokemuksille.
• Käy torilla, siellä tapaa mukavia ihmisiä.
• Pidä tilikirjaa talousmenoista.
• Peili kirkastuu, kun pyyhit pintaa alkoholiin 

kastetulla kankaalla.
• Murjotus rumentaa kaunottarenkin.
• Ole tyytyväinen, jos sinulla ei ole suurempia 

ongelmia kuin ulkonäkö.
• Säännöllinen liikunta on tärkeä.
• Opettele tanssimaan.
• Hymyillen askel kevenee.
• Kata aamukahvi valmiiksi jo illalla.
• Pidä tapana polttaa kynttilää aamukahvipöy-

dässä. Kesällä korvaa kynttilä kukkasella.
• Älä puhu ihmisistä pahaa takanapäin. He 

kuulevat sen aina.
• Vaihda korkeat korot terveysjalkineisiin heti 

kotiin tultuasi
• Älä pidä samoja kenkiä kahta päivää peräkkäin; 

säästät kenkiäsi että jalkojasi.
• Kiillota kenkäsi säännöllisesti.
• Kävele portaat aina kun se on mahdollista.
• Saadessasi jossakin hyvää palvelua kerro siitä 

muillekin.
• Lähimmäisen auttaminen tuo suuremman ilon 

kuin itselle kahmiminen.
• Rahalla voi ostaa valtaa, mutta ei arvovaltaa.

Kaari Utrio:
Tarpeellisia neuvoja naisille, osa 2

• Räiskäle ja kakku pysyvät kosteina, kun lisäät 
taikinaan teelusikallisen hunajaa.

• Vohveli irtoaa raudasta, kun lisäät taikinaan 
teelusikallisen valkoviiniä.

• Vastaa kirjeisiin kahden viikon kuluessa.
• Heitä kuivunut kuulakärkikynä heti roskiin.
• Pidä aina kotona postimerkkejä.
• Kirjoita itsellesi kuvaus lapsuutesi onnellisim-

masta hetkestä ja säilytä se.
• Ota matkalle mukaan suuri villahuivi. Se ei 

paljoa paina, mutta on monessa avuksi.
• Pidä aina mukanasi kynä ja muistikirja.
• Kuljeta tärkeät paperisi ja lääkkeesi käsilau-

kussa, ei matkalaukussa.
• Käsilaukkuja on helppo säilyttää riippumassa 

suuressa koukussa.
• Tennissukat pysyvät valkoisina kun liotat niitä 

sitruunavedessä.
• Kun panet sukkahousut laatikkoon, solmi eh-

jät. Jätä solmimatta sellaiset, joissa on niin 
pieni silmäpako, että voit käyttää niitä pitkien 
housujen kanssa.

• Lukiessa aika ei mene koskaan hukkaan.
• Käy ainakin kerran vuodessa kirjakaupassa tai 

kirjamessuilla katsomassa kirjoja.
• Opettele pelaamaan korttia.
• Kahvi, alkoholi, tee ja cola kiihdyttävät nes-

tehukkaa. Juo lasillinen vettä jokaista kahvi-
kupillista kohti.

• Muista, että viherkasveista on vaivaa. Älä ota 
kasvia kotiisi kitumaan.

• Surkeasti hoidetut kasvit antavat vaikutelman 
surkeasta emännästä.

• Pane banaaninkuori lannoitteeksi kukkapurkin 
pohjalle.

• Tavallinen, terve ja helppohoitoinen kasvi on 
aina kauniimpi kuin huonokuntoinen harvi-
naisuus.
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TAMK:in eli Tampereen Ammatti-
korkeakoulun liiketalouden opiske-
lijat toteuttivat opintoihinsa liittyen 
kampanjan, jolla haluttiin ilahduttaa 
sotaveteraaneja. Alun perin ajatus 
oli järjestää jokin tapahtuma, mutta 
koska meillä on tämä poikkeustilanne 
nyt, niin mitään kokoontumista ei 
voitu järjestää.

Yhdessä sitten keksittiin tällainen 
kirje- tai korttitempaus, joilla voi-
taisiin muistaa jokaista Tampereen 
veteraania. 

Opiskelijat ottivat yhteyttä pirkan-
maalaisiin kouluihin ja päiväkotei-
hin, ja pyysivät näitä osallistumaan 
tempaukseen. Nyt tosin kouluissa ja 
päiväkodeissa on hyvin vähän lapsia, 
koska useimmat käyvät kotikoulua.

Silti kampanjaan lähdettiin innolla 
mukaan. Päiväkodeissakin askar-
reltiin kovasti ja lapsille kerrottiin 
veteraaneista. Osa korteista oli tai-
dokkaita teoksia, ja osa tietysti vaa-
timattomampia, mutta kaikissa on 

Johanna Vuori

Kevättervehdyksiä veteraaneille

varmasti lämmin ajatus mukana.
Myös korkeakoulun opiskelijat ys-

tävineen osallistuivat kampanjaan. He 
myös laittoivat lasten askartelemiin 
tervehdyksiin oman tervehdyksen 
mukaan, josta kävi ilmi, ketkä tämän 
tempauksen takana ovat. Opiskelijat 
myös laittoivat kaikki tervehdykset 
kirjekuoriin.

Kirjekuoret toimitettiin yhdistyk-
semme toimistolle ja siellä niihin 
tulostettiin ja kiinnitettiin osoitetarrat 
yhdistyksen henkilökunnan voimin. 
Yhdistys myös kustansi kaikkiin 
postimerkit, jotka nekin laitettiin 
toimistolla.

Postitettavia tervehdyksiä tuli 
lopulta peräti 266 kappaletta! Nii-
tä riitti näin ollen myös Tampereen 
ulkopuolelle. Postia lähti siis myös 
Pirkkalaan, Nokialle, Kangasalle, 
Lempäälään, Vesilahdelle, Sahalah-
delle ja Orivedelle.
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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!  

Syysretki
Kyrösjärven kierros Ikaalisten suuntaan 

maanantaina 31.8.2020

Ilmoittautumiset ja maksut toimistoon viimeistään 21.8.

Mikäli retki peruuntuu, ilmoittautujille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti siitä ja maksut palautetaan.
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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!  

Kesäkauden tapahtumia
Kesäkuu
Toimisto on avoinna normaalisti. Tehostamme kuitenkin hygieniapuolta ja noudatamme turvavälejä.

Heinäkuu

Toimisto on suljettu kesälomien vuoksi

Elokuu

Toimisto on avoinna normaalisti, mikäli hallituksen erityistoimia riskiryhmille ei ole lisätty. Tehostamme kuitenkin 
hygieniapuolta ja noudatamme turvavälejä.
Syysretki Kyrösjärven ympäri ma 31.8. Retken hinta veteraaneille, puolisoille ja leskille 10 €, muille 30 €. 
Ilmoittautumiset ja maksut 21.8. mennessä. Retkelle ilmoittautuneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti, mikäli retki 
peruuntuu.

Syyskuu

Yhdistyksen vuosikokous keskiviikkona 2.9.2020 klo 14.00 alkaen. Paikka selviää elokuun aikana.
Naisten tapaamispäivä toimistolla keskiviikkona 9.9. klo 13.00. Kaikki yhdistyksen naiset tervetuloa!
Seutukunnallinen kirkkopäivä Parkanossa to 10.9. TODENNÄKÖISESTI PERUUNTUU
Tapaamispäivä kaikille yhdistyksen jäsenille kahvin merkeissä ti 29.9. klo 10-13. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan! Tapaamispäivän yhteydessä lukupiiri klo 12-13. 

HUOM. 
Koronaepidemian eteneminen Suomessa ja valtiovallan taholta annetut suosi-
tukset saattavat vaikuttaa kaikkiin tilaisuuksiimme. Tiedotamme muutoksista in-
ternetsivuillamme sekä sunnuntain Aamulehdessä Senioriyhdistykset-palstalla. 
Lähetämme seuraavan jäsenkirjeen elokuun aikana.
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YHDISTYKSEMME HARRASTUSRYHMÄT
TOIMINNAT JATKUVAT SYYSKAUDELLA 2020 MIKÄLI RAJOITUSTOIMET SEN SAL-
LIVAT. ILMOITAMME SYKSYN JÄSENKIRJEESSÄ TILAISUUKSISTA TARKEMMIN.

Maanantaisin
klo 09.20-  Miesten ja naisten vesivoimistelu Pyynikin uimahallissa

Tiistaisin
klo 13.00-14.00 Naisten tapaaminen aina kuukauden toinen keskiviikko. 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

* * *

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

* * *

Nocturne
Eino Leino (1878 - 1926)

Ruislinnun laulu korvissani,
tähkäpäiden päällä täysi kuu;
kesäyön on onni omanani,
kaskisavuun laaksot verhouu.
En ma iloitse, en sure, huokaa;
mutta metsän tummuus mulle tuokaa,
puunto pilven, johon päivä hukkuu,
siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu,
tuoksut vanamon ja varjot veen;
niistä sydämeni laulun teen.

Sulle laulan neiti, kesäheinä,
sydämeni suuri hiljaisuus,
uskontoni, soipa säveleinä,
tammenlehvä-seppel vehryt, uus.
En ma enää aja virvatulta,
onpa kädessäni onnen kulta;
pienentyy mun ympär’ elon piiri;
aika seisoo, nukkuu tuuliviiri;
edessäni hämäräinen tie
tuntemattomahan tupaan vie.



Tampereen sotaveteraani 2/2020

28


