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Koonnut Kari Kurki

15-vuotisjuhla keskiviikkona 19.10.2016.

Ohjelma liitteenä

(Tamperelainen 9.5.2001)
Eila Talvioja on ollut mukana järjestämässä keskustelutilaisuutta Tampereen
seudun sotaorvoille 2001, kokoontuminen ja muistelu ovat osa surutyötä.
Sotaorvot ja muut aiheesta kiinnostuneet kokoontuvat 15.5.2001 kello 18
Kalevan kirkon salissa numero 1. Timo Malmi puhuu kirjastaan ”Isän ikäväsotaorvot kertovat”, mukana myös kirkkoherra Simo Koho ja Eva Bister Lahden
seudun sotaorpoyhdistyksestä.

Yhdistyksen perustamisasiakirja allekirjoitettiin
19.9.2001.
Vasta oma yhdistys toi sotaorvoille itsetunnon.
Vaiettu suru kukkii
(Katkelma Eila Talviojan runosta kirjassa
Jo aukeavat hiljaiset silmut)

Sota piilotti nuket, puuhevoset,
sinivuokon terälehdet nypimme
sururistin muotoisiksi,
etsimme isää

Yhdistys sai oman lipun 2004.

jokaisesta vastaantulevasta miehestä.
Unessa potkimme kypärät kumoon,
huusimme sen mitä päivä ei sallinut,
päiväunelmissa odotimme lauantaisaunaan,
sunnuntaipuhtaaseen tupaan.
Hän tuli
äidin kertomuksiin
albumin kuviin.
Kuka tainnutti meidät vuosikymmenten
uneen, kuristi kyyneleet.

Sotaorpopatsas 12.8.2012 Lappeenranta
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Marraskuu ke 9.11.2016 klo 13.00 Kuukausikokous Näsin sali Näsilinnankatu 26.
Omahoito ja terveysneuvonta: Terveydenhoitajat Minna Nieminen ja Seija Nordback
Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelut, johtaja Taru Kuosmanen.
Joulukuu pe 2.12.2016 Pikkujouluretki
PIKKUJOULU/TEATTERIMATKA VIIALAAN
Perjantaina 02.12.2016 menemme katsomaan näytelmää "POKKA PITÄÄ" ja samalla vietämme
pikkujouluillan illallisineen. Teatterin osoite on Nahkatehtaantie 10, 37830 Akaa. Teatteriesitys alkaa klo
19.00 ja bussi lähtee keskustorilta Vanhan kirkon edestä klo 17.50. Paluu Tampereelle on noin 24.00 00.30!
Hinta on 50 €, joka sisältää teatterilipun, bussikyydin, väliaikatarjoilun, glögin näytöksen jälkeen, sekä
runsaan perinteisen teatterin joulupöydän.
HUOM! Paikkoja on vain 60 nopeimmalle!!!
Hinta ilman bussikyytiä on 42 €. (Hinnat edellyttävät vähintään 40 osallistujaa)
Ilmoittaudu puh. 040 - 354 8350 tai sähköpostilla ( ahola.lauri@gmail.com ) viimeistään 10.11.2016, joka
on samalla maksun eräpäivä. Maksun tultua ilmoittautuminen on sitova. Maksa Lauri Aholan tilille
FI26 4252 1520 0166 14.
Joulukuu ti 6.12.2016 klo 12.00 Kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä.
Yhdistyksemme on mukana lippulinnassa ja seppeleenlaskussa sekä juhlan jälkeisessä
ohimarssissa Kalevan puistotiellä. Klo 13.00 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kalevan
kirkossa.

Joulukuu ke 14.12.2016 klo12.00 Puurojuhla Näsin sali, Näsilinnankatu 26
Tarjoamme riisipuuroa ja rusinasoppaa sekä joulutorttukahvit.
Ohjelmassa on mm. juhlapuhe, musiikkia, yhteislaulua ja arpajaiset.

Tammikuu ke 25.1.2017 klo 13.00 Kuukausikokous Näsin sali, Näsilinnankatu 26.
Fysioksen reippaat fysioterapeutit Leena ja Kirsi ikäihmisten asialla.
He tulevat kertomaan ikääntyvien ravitsemuksesta sekä uudesta kotikuntoutuksen palvelumallista.
Helmikuu ke 22.2.2017 klo 13.00 Kuukausikokous Näsin sali, Näsilinnankatu 26.
Sääntömääräinen vuosikokous 2017

Ennakkokutsuna ilmoitamme, että yhdistyksemme vuoden 2017 sääntömääräinen vuosikokous pidetään
Näsin salissa, Näsilinnankatu 26, keskiviikkona 22.2.2017 klo 13.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään
sääntöjemme 10 §:ssä mainitut asiat.
Kokouskutsu julkaistaan myös sunnuntain 12.2.2017 Aamulehdessä, joka on sääntöjemme 9 §:n
tarkoittama ”yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvä sanomalehti”. Vuoden 2017 ensimmäinen
jäsentiedote ilmestyy vasta vuosikokouksen jälkeen.
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Kesäretki Raumalle ja Uuteenkaupunkiin
Perinteiselle kesäretkelle ti 26.7.2016 lähti linja-autollinen jäseniämme. Osallistujien mielestä retki oli
antoisa ja onnistunut. Retken vetäjän Anneli Malmin yhteenveto retkestä tulee nettisivuillemme,
mahdollisesti myös Huoltoviestiin.

Kuvat Matti Vainio

Valtakunnalliset Hengelliset ja Kulttuuripäivät 17.–18.9.2016 Hämeenlinnassa
Hengelliset ja kulttuuripäivät vietettiin tänä vuonna Hämeenlinnan kauniissa ja historiallisissa maisemissa.
Lauantaina alkuillasta Aulangon hotellin suuri juhlasali täyttyi päivien osanottajista. Kolmetuntinen ohjelma
aloitettiin Liiton 70-vuotishistoriateoksen julkistamisella. Kirjoitusvaiheista kertoivat KOL:n puheenjohtaja,
toiminnanjohtaja ja teoksen loppuun saattanut fil.toht. Jarkko Kemppi. Illan muusta ohjelmasta sykähdytti
erityisesti pianotaiteilija Erkki Korhosen mukaansa tempaava, soittonäyttein elävöitetty esitys Sibeliuksen
musiikista ja sen Aulankoon liittyvistä teemoista. Kuultiin myös aina niin vaikuttava Finlandia.
Sunnuntaina Hämeenlinnan valoisa kirkko täyttyi ääriään myöten piispanmessuun. Piispa Matti Repo
sekä saarnasi että toimi liturgina. Kuoron esittämät Lasse Heikkilän säveltämät laulut kirvoittivat
kyyneleet silmiin, etenkin laulu ”Vaari-vainaan kanteleesta”.
Syysauringon paisteessa siirryimme Vanajaveden rannalle Verkatehtaan upeisiin juhlatiloihin. Runsaan 600
hengen ruokailukin sujui miellyttävästi jopa ruoasta nauttien. Perinteisessä pääjuhlassa saimme kuulla kaunista suomalaista musiikkia ja puhuttelevia runoja, joista Raili Malmbergin Rakkaudentunnustus Isänmaalle jäi erityisesti mieleen. Juhlapuhuja opetusministeri Sanni GrahnLaasonen ansaitsee kiitoksen lämminhenkisestä, jopa liikuttavasta puheestaan. Hänelle kiitos! Eri tahojen
tervehdyksissäkin oli uutta otetta, vaikkakin puolustusvoimien edustaja kummastutti puhutellessaan
lähinnä sotaveteraaneja. Hieno juhla jälleen kerran!
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LÄHDE LIIKKUMAAN JA KUNTOILEMAAN! Syyskausi 2016-alkukevät 2017
KUNTOSALIHARJOITTELU jatkuu FYSIOCENTERISSÄ Finlaysonilla torstaisin klo 9-12. Puh.03 2604545.
Toiminta maksullista.
ALLASVOIMISTELUUN voi päästä, jos ryhmissä on tilaa, ottamalla yhteyttä:
1) VIOLA- koti, Teija Vihervaara, puh. 03 31415321
2) VALIDIA- talo, Ritakatu 7, Jenny Pärssinen, puh. 0400 354424 tai Lotta Majuri,puh. 050 3409783.
Toiminnat maksullisia.
Tuetut lomat 2017
Yhdistys anoi tuettua lomaa Hyvinvointilomat ry:ltä ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ltä.
Kummastakin tuli vastaus, että yhdistyksellemme ei myönnetä ryhmälomaa.
Voitte kuitenkin anoa tuettuja lomia jokainen erikseen, jos ette ole vuonna 2016 ollut tuetulla lomalla.
Netistä voitte hakea hakusanalla Tuetut lomat. Tämän alta löytyvät kaikki näitä lomia järjestävät tahot.
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!
Yhdistykseltä lainattavat kirjat: Luettelo kotisivuilla http://tsko.palvelee.fi/8
Kirjoja lainaa Matti Vainio. Puh.050-5174365 Sähköposti: matti39vainio(at)gmail.com

Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy helmi-maaliskuun 2017 vaihteessa
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
*************************************************************************************
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry, Risuharjunkatu 9, 3300 Tampere.
Tähti Hanna, puh. 050-567 2728

Yhdistyksen kotisivut http://tsko.palvelee.fi/

Kuvat Hanna Tähti

