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Koonnut Kari Kurki

Puheenjohtajan tervehdys
NIIN SE VAAN ON !
Suurkiitos Lailalle tehdystä ja ansiokkaasta työstä.
Oma tekemiseni ei välttämättä ole enää 30 vuotiaan tasolla, kas kun sitä ikää
on jo kolme kertaa tuo edellä mainittu luku.
Parhaani yritän. Onneksi myös, kiitos siitä, uusi hallitus on tämän huomioinut.
Olenhan aiemmin ollut varajäsenenä hallituksessa, mutta niillä tiedoilla ei tämä
yhdistys toimi.
Olemme löytäneet Hannan avulla uuden ja erittäin varteen otettavan sihteerin.
En kerro enempää, tulkaa katsomaan ja kuuntelemaan. Kannattaa tulla !
Tuosta itäisen ”ystävämme” sooloilusta ja pöyhistelystä kartoittavat ja puhuvat
muut suuret itämaan tietäjät ja arvaavat. Ei siitä enempää, se siitä.
Kerron kokouksessa itsestäni lisää, jos antaa aihetta. Sitten vaan hommiin.
Lainaan vielä huippu kapellimestari Elina Mälkin lauselmaa: ”Eletään tässä ja nyt”
Haluan kuitenkin sitä hieman lisätä: Tässä ja nyt yhdessä ei yksin.
Teidän Harri Arvinpoika isovaari Tikkala
Kuukausitapaaminen huhtikuu ke 13.4.2022 klo 13.00
Näsin sali, Näsilinnankatu 26
Tampereen vanhusneuvosto
Puheenjohtaja Juha Salonen
Kuukausitapaaminen toukokuu to 19.5.2022 klo 13.00
Näsin sali, Näsilinnankatu 26.
Yhdistyksen 20 vuotisjuhla
Historiikin julkaisupäivä
Jäsenmaksut ja osoitteet sekä Huoltoviesti-lehti
Tämän jäsentiedotteen liitteenä on jäsenmaksulasku. Jäsenmaksu vuonna 2022 on 25 euroa. Se sisältää
KOL ry:lle menevän osuuden 15 euroa, johon sisältyy myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Huoltoviestilehden tilausmaksu. Samassa osoitteessa asuvan toisen jäsenen jäsenmaksu on myös 25 euroa huolimatta
siitä, että KOL lähettää lehden vain yhdelle samassa osoitteessa asuvalle. Laskussa oleva viitenumero on
ehdottomasti merkittävä maksun viitekenttään. Sen perusteella maksu voidaan kohdistaa oikealle jäsenelle. Samassa osoitteessa asuvat voivat halutessaan maksaa jäsenmaksut yhteissummana käyttäen jommankumman viitenumeroa.
Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesta jäsenrekisterinhoitaja Kaarina Toivoselle, jonka toimesta tiedot välittyvät myös valtakunnalliseen sotaorporekisteriin ja Huoltoviestilehteen.
Kaatuneitten Omaisten Liiton antaman uuden ohjeen mukaan yhdistyksemme julkaisee Huoltoviestissä 80
ja 85 vuotta täyttävien jäsentemme merkkipäivätiedot. 90 ikävuodesta lähtien tiedot julkaistaan vuosittain. Merkkipäivät julkaistaan vain, mikäli jäsen on antanut suostumuksensa siihen.

JÄSENTIEDOTE 1-2022

SOTAORPOSEMINAARI
Torstaina 21.4.2022
Lahden Upseerikerholla
Upseerikerhonkatu 3, 15700 Lahti

Seminaarin järjestelyistä vastaa
Lahden Seudun Sotaorvot Ry ja
Kaatuneitten Omaisten Liitto Ry.
Seminaarin järjestäjät eivät rajaa osallistujia sotaorpoihin,
ovet ovat avoinna kaikille asiasta kiinnostuneille.

Koronan aiheuttaman välivuoden jälkeen meille on taas tarjolla Lahden seminaari, jokaon aina osoittautunut puitteiltaan ja ohjelmaltaan kiintoisaksi ja mukavaksi tilaisuudeksi.
Päivän ohjelma on viimeksi tulleessa Huoltoviestissä 1/2022 sivulla 33.
- Osanottomaksu on 25 euroa, jonka maksaa yhdistys.
- Tilaisuuteen on yhteiskuljetus. Atro Vuolteen bussi lähtee klo 8.00 Keskustorilta Vanhan
kirkon pysäkiltä .Matkan varreltakin otetaan kyytiin. Paluu Tampereelle noin klo 18. Kyydin
hinta osanottajamäärän mukaan (esim. osanottajia 12, hinta 35 €). Kyytimaksu peritään
bussissa.
- Ennen seminaariohjelman alkua on tarjolla ruokailu noutopöydästä hintaan 10.50 €,
jonka kukin maksaa itse paikan päällä.
ILMOITTAUTUMINEN 1.4. mennessä: Laila Vainio p. 040 517 6561, lailaaulikki@gmail.com

KESÄRETKI ELOKUUSSA ITÄISELLE PIRKANMAALLE
Keskiviikkona 17.8.2022. Lähtö Ylöjärven Matkatieltä klo 8.30 ja
Tampereen Vanhalta kirkolta klo 9.00

Tänä vuonna suuntaamme uusimpaan pirkanmaalaiskuntaan Kuhmoisiin
Päijänteen rantamille. Jo menomatkalla on ihasteltavaa. Perillä ensimmäinen kohde on ainutlaatuinen Aseja varusmuseo, joka on läpileikkaus Suomen historiaa
sodan ja rauhankin ajalta. Lounas rantaravintolassa, jonka jälkeen
risteily Päijänteellä. Paluumatkalla poiketaan Luopioisissa mm Hippeläisen
sekatavarakaupassa ja Mikkolan Navetan miljöössä.
Matkan hinta 55 €/henkilö sisältää bussikuljetuksen, buffet-lounaan, museon pääsymaksun, Päijänne-risteilyn, kohdevierailut ja Juhani Viidan opastukset ja viihteet.
Ilmoittautuminen: Laila Vainio p. 040 5176561; lailaaulikki@gmail.com
Maksu 1.8.2022 mennessä yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 0488 31 viite 6208
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Toimihenkilömuutoksia Liitossa
Pirjo Tolvanen jää eläkkeelle 1.4.2022 lukien. Hän on toiminut Liitossa v. 2013 lähtien järjestösihteerinä
ja hoitanut toiminnanjohtajan tehtäviä v. 2019 lähtien ensin Jarmo Hietasen sairausloman
sijaisena ja v. 2021 alusta lähtien virkaan nimitettynä Jarmo Hietasen jäätyä eläkkeelle.
Nina Harjulehto on nimitetty uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hän tuli Liittoon v. 2020 STEAprojektin päälliköksi.
Marianne Nylund on nimitetty uudeksi STEA-projektin projektipäälliköksi.
Kiitämme Pirjoa ja toivotamme uusille toimenhaltijoille onnea työssään!STEA-projektista

Liitto on saanut STEA- projektille rahoituksen myös vuodelle 2022. Yhdistyksemme saa projektista tukea
Varalan hyvinvointipäivien ja pienryhmien järjestämiseen. -Kevääseen 2022 sisältyy kaksi Varalahyvinvointipäivää ja kaksi pienryhmää (aiheina ”Sotaorpous” ja ”Hyvinvointi”). Syksyllä STEA- ryhmät jatkuvat. Ehkä uusiakin aiheita saadaan mukaan. HT
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.

Yhdistyksen osoite:
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry
Pähkinämäenkatu 5 C 16, 33840 Tampere
Yhdistyksen sihteeri Pia K. Lehtinen
Puh. 044-0223702
piuskatharos(at)gmail.com

Maksuliikenne ja jäsen- ja
sotaorporekisterin ylläpito
Kaarina Toivonen
Federleynkatu 7 A 27, 33400 Tampere
Puh. 040 0207865, 03 3460582
ktoivonen(at)saunalahti.fi

.
Nyt saatavana myös hautakivilaatta uurnahautakiviin
koko: halkaisija 3 cm
kiinnitys: mukana kiinnitysruuvit 35,Myynti: Kaatuneitten Omaisten Liitto ry
Puhelin: 09 85620061

