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Iloa, vireyttä ja hyvää oloa vuodelle 2016
Itsenäisyyspäivän tilaisuuteen Kalevankankaan hautausmaan sankarihaudalla yhdistyksestä osallistui mm.
Mauno Kallio lippulinnaan ja Erkki Lehtelä seppeleenlaskuun.
Puurojuhla 9.12.2015
Näsin sali täyttyi ääriään myöten viettäessämme 9.12.2015 puurojuhlaamme. Ensimmäinen tunti käytettiin
riisipuuron ja rusinasopan syöntiin sekä keskusteluihin, joiden lomassa nautittiin torttukahvit. Varsinainen
ohjelma alkoi perinteisesti muistokynttilän sytytyksellä ja hiljaisella hetkellä.
Puurojuhlamme on aina ollut myös syntymäpäiväjuhla, jossa on haluttu erityisesti muistaa jäseniämme,
jotka kuluvan vuoden aikana ovat täyttäneet tai täyttävät pyöreät 100, 90, 80 tai 70 vuotta. Näitä
juhlavuosiaan viettäviä yhdistyksessämme oli 48 henkilöä, joista 80 vuotta täyttäviä 37 ja 70 vuotta
täyttäviä 10 henkilöä. Juhlaan mukaan olimme saaneet myös yhden kunniajäsenemme Lea Törmän joka oli
täyttänyt jo täydet 100 vuotta maaliskuussa. Onnittelupuheen jälkeen Seppo Lähteenmäki esitti
onnittelulaulun vuoden 2015 syntymäpäiväsankareille.
Rovasti Sakari Suutalan juhlapuheen jälkeen sotaorpojäsenemme tyttären poika, 10-vuotias Petrus
Syrjäniemi esitti komeasti isänsä Martti Syrjäniemen säestämänä Sotaorvon virren.
Yhteisesti laulettiin useita joululauluja mm. Sydämeeni joulun teen, Kodin kynttilät ja Maa on niin kaunis.
Säestyksestä vastasi sotaorpojen juhlaorkesteri, jonka oli koonnut Matti Koskinen. Elina Laaksi toimi
yhteislaulujen vetäjänä ja jouhevana juontajana.
Saimme puurojuhlaan harvinaisen vieraan, sillä TV-tähti ”Ransu” Karvakuono oli tullut meitä
viihdyttämään avustajansa Pertti Nättilän kanssa. Ransu ilmoitti olevansa koiraksi jo ikääntynyt, mutta
edelleen hyväkuntoinen.
Ennen perinteisiä arpajaisia lausui Anja Alitalo runon ”Lapsuuteni joulu”. Arpajaispalkintoja oli jäsenistö
tuonut runsain mitoin, kiitos niistä. Arvonta ja palkintojen jako sujui joutuisasti Riitta Rannan, Lauri
Aholan ja Ritva Mustasillan toimesta.
Hanna Tähden päätössanojen jälkeen lauloimme vielä lopuksi yhdessä ”Jouluyö, Juhlayö” juhlaorkesterin
säestyksellä.
Nyt on joulu mennyt ja uusi vuosi 2016 alkanut. Haluan kiittää kuluneesta vuodesta kaikkia jäseniämme ja
myös muita, jotka ovat edesauttaneet yhdistyksemme toimintaa, sekä toivottaa kaikille hyvää eloa, oloa ja
terveyttä alkaneelle vuodelle.
Erkki Lehtelä

Eturivissä kolmas vasemmalta kunniajäsenemme
Lea Törmä 100 v.

Petrus Syrjäniemi

Pikkujoulujuhla
Yhdistyksemme pikkujoulua vietettiin 20.11.2015 Viialan Teatterissa. Mukana oli 66 henkeä, joista 50
henkeä (täysi bussi) tuli yhteiskuljetuksella. Teatteriesitys ”Iloisiin kuulemiin ja näkemiin ” sopi erittäin
hyvin pikkujoulun tunnelmaan. Esityksen väliajalla nautimme pullakahvit. Odotellessamme joulupöydän
kattausta nautimme jouluglögit. Jouluillallisen laatikot, kinkku ja rosolli ym. jouluherkut maistuivat ja jälkiruuaksi tarjottu pannacotta vei kielen mennessään. Lopuksi lauloimme yhdessä muutamia joululauluja.
Jouluisissa tunnelmissa aloitimme kotimatkan. Kiitos tilaisuuden järjestelyistä Laurille.
Jäsenmaksut ja osoitteet sekä Huoltoviesti-lehti
Vuoden 2016 jäsenmaksulaskut lähetetään seuraavan jäsentiedotteen mukana.
VUODEN 2016 TAPAHTUMIA
Aamulehti julkaisee yhdistyksemme ilmoitukset sunnuntaisin Tapahtumakalenterin senioripalstalla.Seuraa myös ilmoitteluamme kotisivuillamme osoitteessa http://www.tsko.palvelee.fi/
Huom! Kuukausikokoukset pidetään: Näsin Seurakuntakeskus Näsin Sali, Näsilinnankatu 26
Kello 13.00 alkaen kahvi 12.30. Aikataulumuutoksista ilmoitetaan erikseen.
Kevään 2016 aikataulu
Helmikuu ke 17.2.2016 klo 13.00 Vuosikokous Näsin Sali. Näsilinnankatu 26
KOL:n 70- vuotisjuhlaa vietettiin 17.5.2015
Katsomme juhlapäivän ohjelmasta tuotetun videon.
Maaliskuu ke 9.3.2016 klo 13.00 Kuukausikokous Näsin Sali. Näsilinnankatu 26
Filosofian maisteri ja terveystieteiden tohtori Varpu Lipponen luennoi aiheesta
”Vanhuus ja hoidon etiikka.”
Hän toimii TAMK: ssa yliopettajana ja on mm. valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen
neuvottelukunnan ETENE:n jäsen.
Maaliskuu 13.3.2016 Kirkkoilta
Talvisodan päättymisen kirkkoilta klo 18.00 Tuomiokirkossa.

Huhtikuu ke 13.4.2016 klo 13.00 Kuukausikokous Näsin Sali.
Tampereen vanhusneuvoston esittelijäsihteeri/ ikäihmisten palveluiden suunnittelija
Kirsi Nurmio
"Ikäihmisten palvelut nyt ja tulevaisuudessa"
Toukokuu Sotaleskien ohjelmallinen äitienpäivälounas.
Yhdistys tarjoaa sotaleskille ja heidän saattajilleen sekä esiintyjille lounaan seisovasta pöydästä ja kakkukahvit.
Toukokuu ke 11.5.2016 klo 13.00 klo 13.00 Kuukausikokous Näsin Sali.
Kirjailija Sirpa Kähkönen (Pro Finlandia -mitali 2015) kertoo tuotannostaan.
Sirpan tuotantoa myynnissä 10 euroa/kirja.
Toukokuu su 15.5.2016 Kaatuneitten muistopäivä.
Kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä. Yhdistys on mukana lippulinnassa ja seppeleenlaskussa.
Sotaorvot!!! Kokoonnumme Kalevankankaan hautausmaan sairaalan puoleisen pääportin edessä klo
11.45. Kuljemme pääportilta yhdessä kulkueena lippukulkueen perässä sankarihaudalle kunnioittamaan
isiemme muistoa. Seuraa ilmoittelua Aamulehdessä ja netissä.

KUNTOLOMA Kylpylähotelli Viimsi Spa Viro (su-to) 25.4. – 29.4.2016
Perhehotelli**** 10 km Tallinnasta, puolihoito. Paikkoja vielä 10 hengelle (yht. 40 henk).
Passi. Matkalla tulee olla mukana voimassa oleva passi.
Matkat ja matkareitti Tampereella: lähtö klo 6.30 Tuovisen talli, Puomikatu 1, Nokia -> 6.40 Tesoma ABC, Tesomankatu -> 6.45 Epilänkatu -> 6.55 Lentävänniemen koulu -> 7.10 Hämeenpuisto, teatteri -> 7.15 Tampere linja-autosaema-> 7.20 Itsenäisyydenkatu -> 7.25 Ali-Huikkaan risteys -> 7.30
Linnainmaa Niihaman th -> 7.45 Kangasalan linja-autoasema ->Hki Tallinna Viking XPRS laivalle (ei
pitkiä terminaaleja), oma bussi koko matkan ajan mukana. Matkalaukut bussissa koko matkan ajan.
Tulomatka samoin Tallinna – Hki Ekerö Line Ms Finlandia, kansipaikoin, matkalaukut bussissa.
Hotelli. Hotellimajoitus 2 hh huoneissa mukavuuksin, puolihoitoruokailut: aamiainen ja päivällinen
(menopv päivällinen, lähtöpv aamiainen). Kylpylän, saunaosaston ja kuntosalin vapaa käyttö aukioloaikojen mukaan 7-22.
Huoneissa on WC, suihku, hiustenkuivaaja, TV, puhelin ja radio. Kaikissa huoneissa on laminaattilattiat ja ranskalainen parveke suuressa osassa huoneista. Vastaanotto auki 24 tuntia.
Hoidot, joista lääkärin vastaanotolla voi valita 6 hoitoa: yrttiporekylpy, klassinen hieronta 20 minuuttia, selkähierontatuoli, paikallinen valohoito Bioptron, paikallinen kylmähoito, SAD valoterapia,
suolahoito, medyJet vesihierontasänky, parafiinihansikkaat, parafiiniosokeriittihoito, mutauutekylpy, paikallinen mutahoito, ultraääni ja sähkömagneettihoito, inhalaatio, venytysterapia.
Matkoilla noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja.
Sitovat ilmoittautumiset Helenalle 17.2.2016 mennessä 040-761 8157 tai
helena.kallio@kotiposti.net . Hinta 325 €/hklö.
Maksu 5.3.2016 mennessä yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 0488 31 viitenumerolla 6101.

LÄHDE LIIKKUMAAN JA KUNTOILEMAAN!
KUNTOKÄVELY Pyynikin maastossa maalis- huhtikuussa keskiviikkoisin 16.3. ja 23.3. sekä 6.4. ja 20.4.
Lähtö klo 10 Aleksanterin kirkon edestä.
TUOLIJUMPPA Näsin salissa maanantaisin klo 12.00, SENIORITANSSI Nääshallissa maanantaisin klo 13.00
ja KUNTOSALIHARJOITTELU Fysiocenterissä torstaisin klo 9.00–12.00 jatkuvat entiseen tapaan.
ALLASVOIMISTELUUN Viola- kodissa voi päästä, jos siellä on tilaa, ottamalla yhteyttä Teija Vihervaaraan p.
03- 31415321
Tietoja tarvittaessa Liisa Mehtälä
liisamehtala@gmail.com tai p.0405132044
Yhdistyksen osoite:
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry
c/o Kerttu Toivonen,
Hiihtäjäntie 9
33420 Tampere
puh. 040 537 7316
kerttu.k.toivonen(at)gmail.com

Maksuliikenne ja jäsen- ja
sotaorporekisterin ylläpito,
Kaarina Toivonen
Federleynkatu 7 A 27, 33400 Tampere
0400-207 865
ktoivonen(at)saunalahti.fi

Seuraava jäsentiedotteemme toukokuussa 2016.
Muista myös nettisivumme tarjonta osoitteessa http://www.tsko.palvelee.fi/

Mitä kuuluu melkein 15- vuotiaalle?
Yhdistyksemme on tulossa rippikouluikään. Ensi syksynä tulee kuluneeksi 15 vuotta,
kun yhdistyksen perustamisasiakirja 19.9.2001 allekirjoitettiin.
Ensimmäinen tilaisuus oli kuitenkin jo keväällä 15.5.2001 Kalevan seurakuntasalissa,
jossa todettiin tarve ja luotiin pohja yhdistyksen perustamiselle. Yhdistys on kasvanut
vuoden 2001 lopun 64 jäsenestä nykyiseen noin 603 jäseneen.
Kertaan tässä muutamia tärkeitä tapahtumia matkan varrelta.
19.2.2003 Yhdistyksemme hyväksyttiin Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n jäseneksi.
8.5.2004 Yhdistyksen lipunnaulaustilaisuus Kalevan kirkon alasalissa.
19.8.2005 Hämeen piirin kesäpäivät Viikinsaaressa.
16.–17.9.2006 Liiton Hengelliset ja kulttuuripäivät Tampereella. Samana vuonna yhdistys täytti
5 vuotta ja julkaisi oman kirjan Jo aukeavat hiljaiset silmut.
1.1.2008 yhdistyivät Tampereen Seudun Sotaorvot ry ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ry
Tampereen osasto ry
2009 syksyllä alkoi valtakunnallinen sotaorpojen rekisteröinti. Rekisteröinnin myötä yhdistyksen
jäsenmäärä kaksinkertaistui.
Lokakuussa 2010 yhdistyksemme kotisivut perustettiin.
12.11.2011 oli yhdistyksemme 10-vuotisjuhla, jossa julkaistiin 10-vuotishistoriikki Pilveä, poutaa… Kirja
kertoo 150 sivun ja noin 60 värivalokuvan avulla toiminnastamme toukokuuhun 2011 saakka. Kirjaa
selaillessani tuli monia lämpimiä muistoja mieleen ja ajatus, että paljon ehti tapahtua 10 vuoden aikana.
Selaile sinäkin sitä joskus. Se antaa yhteenkuuluvaisuuden ja työmme tärkeyden tunteen myös isiemme
muiston vaalimisen suhteen. Jos sinulla kirjaa ei jostakin syystä ole, saat sen ilmaiseksi
kuukausitapaamisissamme.
12.8.2012 Sotaorpopatsaan paljastus Lappeenrannassa.
27.9.2013 Valtiovallan kunnianosoitus sotaorvoille allekirjoittajina pääministeri Jyrki Katainen ja sosiaali- ja
terveysministeri Paula Risikko.
7.9.2014 Ensimmäiset sotaorpotunnukset rintaan Hengellisillä ja kulttuuripäivillä Turussa.
Toimintamme on jatkunut vilkkaana keskittyen niihin asioihin, jotka on koettu tärkeiksi. Viimeinen
keskustelu- ja kartoitustilaisuus 9.9.2015 antoi edelleen suuntaa toiminnallemme. Olemme mielestäni
saaneet kuukausitapaamisiimme korkeatasoisia, ajankohtaisia ja mielenkiintoisia esityksiä. Toimintamme
runkohan muodostuu juuri näistä kuukausitapaamisista. Ei voida myöskään sivuuttaa kaikkia muita
tapahtumia, joita on runsaasti. Viime vuonna yhdistys oli mukana noin 40 tapahtumassa, joista itse
järjestämiämme oli noin 20 tapahtumaa.
Osallistuminen tilaisuuksiin on ollut aina runsaslukuista, sanoisin että aktiivisuus on mieluummin noussut
kuin laskenut huomioiden vielä ikääntymisen myötä monelle tulleet osallistumisen esteet.
Nyt, kun keski-ikämme on noin 77 vuotta, alkaa olla huoli siitä, miten ja kuinka kauan jaksamme toimia.
Meidän pitäisi saada seuraava sukupolvi aktivoitua jäseniksi ja mukaan toimintaan, varsinkin kun heidät
vielä luetaan yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi. Toinen ryhmä, joka voisi nuorentaa joukkoamme, ovat
kannatusjäsenet joiden varassa veteraanijärjestöt pääosin jo toimivat. Sääntömuutoksemme jälkeen
kannatusjäsenet ovat samanarvoisessa asemassa kuin varsinaiset jäsenemme, joten aktivoikaamme
asiasta kiinnostuneita toimintaamme.
En ole tässä tarkoituksella maininnut ketään nimeltä, mutta olisi monia, joita pitäisi erityisesti kiittää
toiminnasta yhdistyksen hyväksi. Kiitos myös kaikille, jotka olette jo osallistumalla aktivoineet
toimintaamme ja erityiskiitos vielä teille, jotka ette ole päässeet jostakin syystä tilaisuuksiimme, mutta
olette pysyneet jäseninämme.
Olemme sotaorpoja, ”valtion orpoja” ja uhri, jonka olemme joutuneet antamaan isänmaan vapauden
puolesta ei saisi unohtua. Toimikaamme, että niin ei käy.
Hallitus on päättänyt, että 15-vuotista taivalta juhlistetaan lokakuun kokouksen yhteydessä 19.10.2016.
Hyvää vuoden jatkoa toivoo Erkki

