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Ystäviä ja Yhdessäoloa kesälle 2016!
Yhdistyksen uusi puheenjohtaja
Hanna Tähti
Kiitokset Erkille ja Kertulle
PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Vuosikokouksessa (17.2.2016) Erkki Lehtelä ojensi
puheenjohtajan nuijan allekirjoittaneelle, ehkä
monelle teistä vielä tuntemattomalle. Siksi lienee
paikallaan lyhyt esittäytyminen: Olen syntynyt
Sääksmäellä 5.9.1939, ja isäni kaatui Talvisodassa sen
Kuvat Matti Vainio
viimeisissä taisteluissa Viipurin Ristimäen hautausmaalla 12.3.1940 eli päivää ennen rauhan julistamista.
Tulin ylioppilaaksi Toijalan yhteislyseosta 1958, opiskelin Helsingin yliopistossa valmistuen filosofian maisteriksi
1962, jonka jälkeen jatkoin yliopistossa opettajan/tutkijan virassa ja väittelin tohtoriksi vuonna 1978. Olen tehnyt
työurani Helsingin yliopistossa ja Tampereen yliopistossa, jonka ympäristötoksikologian professuurista pääsin
virallisesti eläkkeelle vuonna 2004. Sen jälkeen olen ollut vielä ”kiinni” tutkimuksessa emerita-professorina. Parin
vuoden ajan olen ollut aktiivisesti mukana yhdistyksemme toiminnassa. Kun Marjatta Harvan innostamana tulin
yhdistyksen kuukausikokoukseen ensimmäisen kerran, kokemustani kuvaa parhaiten sana ”lämmin”. Tunsin olevani
seurassa, johon liittyminen oli aivan luonnollista.
Erkki kuvasi edellisessä Jäsentiedotteessa yhdistyksemme historian kulun. Ensi syksynä vietämme yhdistyksen 15vuotisjuhlaa. Perustajajäsenet voivat olla tyytyväisiä siitä mitä saivat aikaan vuonna 2001. Aktiivitoimijoita on
riittänyt perustamisen jälkeenkin ja toiminta on vain vilkastunut vuosien mittaan. Toiminta kumpuaa
jäsenistöstämme. Kaikki toimimme yhdessä, tapaamme toisiamme, pidämme huolta toisistamme.
Sotaorpojen asia on edistynyt. Olemme saaneet valtiovallan kunnianosoituksen (27.9.2013) ja sotaorpotunnuksen
(2014). Huoltoviestistä (N:o 1, 2016) voimme lukea Mauri Niskakosken puheenjohtajan palstalta, että valtiovallan
taloudellisen tuen saamisessa kaikkein heikoimmassa asemassa oleville sotaorvoille olisi tapahtunut edistystä.
Niskakoski kirjoittaa seuraavasti: ”Näyttäisi siltä, että Liitolla on jonkinlaisia mahdollisuuksia tasavaltamme 100vuotisjuhlavuonna saada pää auki tässä hankkeessa”. Jäämme jännityksellä odottamaan itsenäisyytemme
juhlavuotta 2017. Tuntuu siltä, että vaikenemisen aika on lopullisesti ohi. Monet sotaorpojen tekemät kirjat ja
omakustanteet ovat osa tätä kehitystä. Tänä vuonna sota-ajan kirjeiden pohjalta syntynyt elokuva ”Sota ja
mielenrauha” koskettaa kaikkia, joiden perheet ovat olleet osallisina sodissamme. Elokuvan tekijät ovat
perustaneet nettisivun (www.sotapolku.fi), johon jokainen meistä voi lisätä oman kertomuksensa isästään ja siitä
mitä isän menettäminen merkitsi perheelle. Sodan vaikutukset perheisiin ja lapsiin on asia, josta tulee puhua.
Kokemuksesta tiedämme, että kohdallamme isän menettämisen seuraukset ulottuivat pitkälle elämään. Mielestäni
kokemamme historian perinteen säilyttäminen ja edelleen välittäminen on tärkeä haaste, johon meidän tulee
kaikin tavoin tarttua.
Haluan kiittää luottamuksesta, jota olette osoittaneet valitessanne minut yhdistyksen puheenjohtajaksi. Lupaan
yrittää parhaani.
Toivotan kaikille oikein hyvää kesäkautta!
Hanna.
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Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n liittokokous 25.4.2016 Pasilassa
Kokouksessa oli 107 ilmoittautunutta yhteensä 62 yhdistyksestä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Louekoski ja sihteerinä Jarmo Hietanen sekä avustavana
sihteerinä Pirjo Tolvanen.
Kokouksen järjestäytymisen ja esityslistan hyväksymisen jälkeen käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2015
toimintakertomus. Talouskertomus 2015 hyväksyttiin vilkkaan keskustelun jälkeen. Yhdistyksemme vaati
siihen useita täsmennyksiä. Tuloslaskelma on liian ylimalkainen ja nimeää vain henkilöstökulut ja muut
kulut eikä kerro, mistä ko. kulut tarkalleen syntyvät. Tilinpäätös on tappiollinen: - 16 692,49 €. Taseen
loppusumma on 963 894,95 Oikeustapauksen tappioista saatiin selvitykseksi, että n.19 000 euron
palkkakorvausten lisäksi kulut olivat n. 5700 €. Tilinpäätös vahvistettiin vasta äänestyksen jälkeen äänin
97 JAA-ääntä vastaan 33 EI-ääntä 1 hylätty. Tämän jälkeen tili- ja vastuuvapaus hyväksyttiin yksimielisesti.
Erovuoroisen puheenjohtaja Mauri Niskakosken tilalle valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Hannu Niskanen.
Varapuheenjohtaja Mikko Virrankosken tilalle valittiin Aune-Inkeri Keijonen. Muiksi hallituksen jäseniksi
valittiin Aulis Karvonen uudelleen 3 vuodeksi ja Leena Kostamo sekä Kaija Sepponen vuodeksi. Karvosen
varajäseneksi valittiin Aulis Harju.
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin edelleen 10 euroa.
Yhdistyksemme vaati toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon vuodelle 2016 täsmennyksiä. Esitimme
mm. että selvitys veljeskotien käytöstä sotaorpojen kuntoutukseen lisättäisiin toimintasuunnitelmaan.
Jäsenmaksut ja osoitteet sekä Huoltoviestilehti
Tämän jäsentiedotteen liitteenä on jäsenmaksulasku. Jäsenmaksu vuonna 2016 on 20 euroa ja siihen
sisältyy neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Huoltoviesti-lehti. Samassa osoitteessa asuvien toisen
jäsenmaksu on 20 euroa sisältäen lehden ja toisen 15 euroa. Samaan osoitteeseen tulee vain yksi lehti.
Laskussa oleva viitenumero on ehdottomasti merkittävä maksun viite-kenttään. Sen perusteella maksu
voidaan kohdistaa oikealle jäsenelle. Samassa osoitteessa asuvat voivat halutessaan maksaa jäsenmaksut
yhteissummana käyttäen jommankumman viitenumeroa. Kunniajäsenillemme jäsenyys on ilmainen.
Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesta jäsenrekisterinhoitaja Kaarina Toivoselle, jonka toimesta
tiedot välittyvät myös valtakunnalliseen sotaorporekisteriin ja Huoltoviesti-lehteen.
Vuoden 2016 tapahtumia
Aamulehti julkaisee yhdistyksemme ilmoitukset sunnuntaisin Tapahtumakalenterin menoinfosenioripalstalla. Seuraa myös ilmoitteluamme kotisivuillamme osoitteessa http://www.tsko.palvelee.fi.
Huom! Kuukausikokoukset pidetään Näsin Seurakuntakeskuksen Näsin salissa (Näsilinnankatu 26) kello
13.00 alkaen, kahvi 12.30. Aikataulumuutoksista ilmoitetaan erikseen.
Toukokuu ke 11.5.2016 klo 13.00 Kuukausitapaaminen kokous Näsin sali.
Kirjailija Sirpa Kähkönen (Pro Finlandia -mitali 2015) kertoo tuotannostaan.
Sirpan tuotantoa myynnissä 10 euroa/kirja.
*********************************************************
Yhdistyksen osoite: Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry
c/o Hanna Tähti. Risuharjunkatu 9,33300 Tampere. Puh 050 567 2728
hanna.tahti(at)uta.fi
Yhdistyksen kotisivut http://tsko.palvelee.fi/
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Toukokuu su 15.5.2016 Kaatuneitten muistopäivä
Juhlallisuudet Kalevankankaan sankariristillä alkaen klo 12.00.
Puheen pitää sotaorpo emeritus professori Hanna Tähti. Seppeleenlaskussa mukana Erkki Lehtelä ja
lippuamme lippulinnassa kantaa Maire Lähteenmäki.
Tilaisuuden ohjelma kotisivuillamme sekä ko. päivän Aamulehdessä, lisäksi ohjelmalehtistä jaetaan
hautausmaan porteilla ennen tilaisuuden alkua.
Sotaorvot! Kokoonnumme Kalevankankaan hautausmaan sairaalan puoleisen pääportin edessä klo
11.45. Kuljemme pääportilta yhdessä kulkueena lippukulkueen perässä sankarihaudalle kunnioittamaan
isiemme muistoa. Ryhmää vetää Helena Kallio.
Kesäkuu ke 4.6.2016 Puolustusvoimain lippujuhlan päivä Huom ! Aika kello 9.00
Osallistumme klo 9.00 lippulinnaan Kalevankankaan sankarihaudalla, sekä klo 18.00 tilaisuuteen
Mannerheimin patsaalla Leinolassa. Seuraa ilmoittelua Aamulehdessä ja nettisivullamme tsko.palvelee.fi.
Teatteriretki Nokialle
NOKIAN KESÄTEATTERISSA NÄYTELLÄÄN "SIMPAUTTAJA" näytelmää kesällä.
21.7.2016 näytökseen olen varannut lippuja riittävästi. Lauri näyttelee siinä
Kuuno Taivaisen roolin. Bussi lähtee keskustorilta Vanhan kirkon edestä klo
17.45 ja esitys alkaa klo 18.30.
Hinta on sisältäen bussikyydin, teatterilipun ja väliaikatarjoilun yhteensä 32 €.
Hinta on sisältäen bussikyydin, teatterilipun (ei väliaikatarjoilua) 27 €.
Hinta vain teatterilipulle 20 €.
Ilmoittaudu puh. 040 354 8350 viimeistään 31.05.2016, joka on samalla ERÄPÄIVÄ maksulle.
Maksa yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 0488 31 ja viitenumero on 6402
SUKUNIMI. ETUNIMI. PUHELINNUMERO. VÄLIAIKATARJOILU: KYLLÄ/ EI. BUSSIIN:KYLLÄ / EI
Kesäretki Raumalle ja Uuteenkaupunkiin
Perinteiselle kesäretkelle lähdemme ti 26.7.2016 Tampereen Vanhalta kirkolta
klo 7.00,paluu n. klo 21–21.30.
Raumalla nautittujen aamukahvien jälkeen käymme Pyhän Ristin kirkossa, teemme
kävelyn vanhassa kaupungissa, käymme merimiehen kotimuseossa (Kirsti),
ja laivanvarustajan (Marela)kodissa, vanhalla Raatihuoneella, Nyplääjät ry:n
Pits-Priiassa, teemme bussikierroksen jonka jälkeen nautimme lounaan Villa Tallbossa. Lounaan jälkeen
lähdemme Sammallahdenmäelle joka nimitettiin joulukuussa 1999 Suomen ensimmäisenä
esihistoriallisena muinaisjäännöksenä UNESCO:n maailmanperintöluetteloon.
Lopuksi ajelemme Uuteenkaupunkiin, jossa juomme iltapäiväkahvit, teemme kävelyn kaupungilla
ja tutustumme Bonkin keksijäsuvun ihmeelliseen maailmaan. Kotimatkamme alkaa klo 19.00
Retken hinta on 80 euroa maksetaan yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 0488 31 viitenumerolla 6208.
Muista käyttää! 4.7.2016 mennessä, joka on myös viimeinen ilmoittautumispäivä. Ilmoittautumiset
Anneli Malmi
Puh 050 350 8713. tai anneli.malmi(at)wire.fi
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Valtakunnalliset hengelliset ja kulttuuripäivät 17.–18.9.2016 Hämeenlinnassa
Yhdistyksemme osallistuu yhteiskuljetuksella vain sunnuntain 18.9.2016 tilaisuuksiin. Lähtö (Arvelan
liikenne) klo 7.30 Vanhalta kirkolta. (Paluu Tampereelle n. klo 17.00).
Ilmoittautuminen ja tulokahvit 8.30 alkaen Raatihuoneella. Klo 10.00 alkaa
juhlamessu Hämeenlinnan kirkossa. Lounas on klo 12.15–13.30 Verkatehtaalla
ja pääjuhla Verkatehtaan Vanajasalissa klo 14.00-16.00. Koko ohjelma
puhujatietoineen ja muine ohjeineen on Huoltoviestissä No 2/2016, joka
ilmestyy viikolla 25 (juhannusviikolla).
Yhdistys maksaa osallistumismaksun, johon sisältyvät kahvitukset ja ruokailu.
Bussimatkan maksuna peritään 15 euroa/henkilö. Maksu tulee maksaa 15.8.2016 mennessä
yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 048831 käyttäen viitenumeroa 6606 viitekentässä.
Ilmoittautumiset 15.08. mennessä: Hanna Tähti, puh. 050 567 2728, sähköposti hanna.tahti@uta.fi
Kuukausikokouksessa toukokuussa 11.05. on myös lista kiertämässä.
Syyskuu ke 14.9.2016 klo 13.00 Kuukausitapaaminen Näsin sali, Näsilinnankatu 26.
Tutkija, filosofi Jari Pirhonen Tampereen yliopistosta. Arvokas elämä pitkäaikaishoidossa.
Vanhat ihmiset pitää kohdata persoonina, ei potilaina
Lokakuu ke 19.10.2016 klo 13.00 Näsin sali Näsilinnankatu 26.
Vietämme yhdistyksemme 15 vuotuisjuhlaa. Ohjelma seuraavassa jäsentiedotteessa ja
kotisivuillamme.
Marraskuu ke 9.11.2016 klo 13.00 Kuukausitapaaminen, Näsin sali Näsilinnankatu 26.
Varpu Lipponen. Varpu Lipponen on sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, opettaja, filosofian maisteri ja
terveystieteiden tohtori. Aiheita mm. vanhuksen hoitotoiveet
Joulukuu ke 14.12.2016 Puurojuhla, Näsin sali, Näsilinnankatu 26
Lähde liikkumaan ja kuntoilemaan Syksy 2016
TUOLIJUMPPA Näsin salissa maanantaisin klo 12. Aloitus to 1.9.2016. Vetäjänä kulttuuriohjaaja Tuula
Kivistö. Etukäteisilmoitusta ei tarvita. Ryhmään voi liittyä maksamalla Tuulalle 20 euron kausimaksun.
SENIORITANSSI Nääshallissa maanantaisin klo 13–14 alkaen 5.9.2016. Kausimaksu 20 euroa kerätään
ryhmän alettua. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Ohjaaja Kati Salmijärvi puh. 040 354 6176
KUNTOSALIHARJOITTELU jatkuu FysioCenterissä Finlaysonilla torstaisin klo 9-12. Maksullinen.
ALLASVOIMISTELUUN Viola- kodissa voi päästä, jos siellä on tilaa ryhmissä, ottamalla yhteyttä Teija
Vihervaaraan puh. (03) 3141 5321. Toiminta on maksullista.
Adressit
Yhdistyksellämme on myynnissä Kaatuneitten Omaisten Liiton suruadresseja hintaan 10 €/kpl.
Niitä voi ostaa tai tilata Raija Laineelta, puh. 044-364 7117. Huoltoviestin takasivulla on nähtävillä
kansi- ja tekstimallit. Linkki kotisivullamme: http://tsko.palvelee.fi KOL-myyntituotteet!
Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy lokakuussa 2016.
Muista myös nettisivumme ajankohtainen tarjonta osoitteessa http://tsko.palvelee.fi.
*************************************************************************************
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry YHTEYSTIEDOT: Liiton uudet puhelinnumerot: Toimisto 09 8562 0061
järjestösihteeri Pirjo Tolvanen. Toiminnanjohtaja 09 8562 0060 Jarmo Hietanen
http://www.kolry.fi

