Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
1.

Yleistä
Yhdistyksen nimi, Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry, kertoo jäseniä yhteen liittävästä taustasta, sodassa läheisensä menettäneiden hyväksi toimimisesta ja myös kaatuneitten muiston vaalimistehtävästä. Jäsenistön keski-iän noustua yli 80 vuoteen tärkeiksi ovat tulleet myös ikääntymiseen liittyvät asiat, kunnon, henkisen vireyden ja muistin ylläpito,asuminen ja palvelut. Ohjelmatarjonnassa
on pyritty ottamaan huomioon Tampereen kaupungin ja ympäristökuntien vanhusstrategioiden periaatteet.
Vuotta 2020 leimasi maailmanlaajuinen koronaepidemia, joka kahlitsi ihmisten elämää monin tavoin.
Maaliskuun puolivälistä lähtien kokoontumisrajoitukset vaikeuttivat ja suurelta osin estivät yhdistystoiminnan. Jäsenistömme kuuluu lähes täysin riskiryhmään. Näissä olosuhteissa ei ollut mahdollisuutta
toteuttaa vuodelle 2020 laadittua toimintasuunnitelmaa kuin osittain.

2.

Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2020 oli 449, joista sotaorpoja ja heidän lapsiaan 91%, loput ns. kannatusjäseniä (äänivaltaisia henkilöjäseniä). Sotaleskiä jäsenistössä ei enää ole.
Suurin osa jäsenistä, 263 (58,7%) on Tampereelta. Seuraaviksi tulevat Kangasala 31 jäsentä, Nokia 29,
Ylöjärvi 29 ja Valkeakoski 19. Jäsenmäärältään alle 15 jäävät Pälkäne, Ikaalinen, Lempäälä,Parkano,
Pirkkala, Hämeenkyrö. Alle 5 jäsenen kuntia on useita; yksittäisiä jäseniä on ympäri Suomea ja pari ulkomaillakin.
Jo usean vuoden ajan jäsenmäärä on ollut enenevässä määrin laskussa. Syy on luonnollinen eli jäsenistön korkea keski-ikä 80,5 vuotta ( sotaorpojäsenten vieläkin korkeampi 81,9 vuotta). Jäsenmaksun
nosto kuluneelle vuodelle saattoi myös aiheuttaa eroamisia.

3.

Toiminta
Tavoitteena on ollut tarjota monipuolista niin fyysiseen kuin psyykkiseen hyvinvointiin tähtäävää ohjelmaa huomioon ottaen ikääntyvä jäsenistö. Toimintamuotoja ovat olleet kuukausitilaisuudet luentoineen, liikunta- ja kuntotapahtumat, pienryhmätoiminta, teatterikäynnit ja retket, jotka kaikki ovat
myös tärkeitä vertaistukitapaamisia. Isänmaallisiin tilaisuuksiin osallistuminen on olennainen osa perinnetoimintaa. Lisäksi osallistutaan Kaatuneitten Omaisten Liiton ja muiden sotaorpoyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin.
Suuri osa suunnitellusta toiminnasta jäi toteutumatta koronaepidemian vuoksi.
Liite 1

3.1. Kuukausitilaisuudet
Kuukausitilaisuudet ovat yhdistyksen keskeisin toimintamuoto ja jäsenistön tärkein tapaamis-, informointi- ja virkistystilaisuus, jonka pitopaikaksi on jo vuosia saatu Tampereen seurakuntien talon Näsinsali aulatiloineen. Ennen yhteistä saliohjelmaa on varattu aikaa kahvittelulle ja rupattelulle.
Salitilaisuudessa on aina jonkin alan asiantuntijaesiintyjä. Aiheita on iäkkäitten arjen asioista kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Ohjelma sisältää myös taukojumppaa, yhteislaulua tai musiikkiesityksiä ja ajan
kohtaista tiedotusta.
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Kuukausitilaisuudet 2020, esitelmöitsijät,aiheet ja sulkeissa osallistujamäärät:
15.01. Professori Pirjo Markkola, Lapsen historia suomalaisessa yhteiskunnassa. (68)
19.02. Sääntömääräinen vuosikokous (57)
Ansiomerkkien jako, musiikkia Tuija Kurki ja Juha Palmroos.
11.03. Maisteri Leila Sepänniitty kertoi vanhempiensa kokemuksista ja selviytymisestä Siperiassa
1932 - 1948. (55)
15.04. Peruttiin koronan vuoksi.
20.05.
"
"
"
16.09. Kirjailija, historiantutkija, sotakamreeri Timo Malmi esitteli kirjaansa Tampereen sotakirja".(44)
14.10. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Sami Kallioinen puhui
elämän silmälasien tarkistamisesta maailman jatkuvan muutoksen vuoksi. (32)
18.11. Kelan palveluasiantuntija Samuli Kerajärvi kertoi ikäihmisten etuuksista ja Kelan
palveluista. (45)
09.12. Joulutilaisuus peruttiin koronan vuoksi..
Tilaisuuksien kahvitarjoilusta huolehtivat Sinikka Vuorenmaan kanssa Leena Kosonen ja Kirsti
Wigelius. Satunnaisesti oli muitakin.

3.2. Liikunta ja terveys
- Varalan urheiluopisto räätälöi jäsenistöllemme 3-päiväisen monipuolisen kunnonkohotuskurssin,
jonka piti olla toukokuun lopussa. Siirrettiin koronarajoitusten vuoksi syksyyn 28.-30.9. , jolloin
kurssi toteutui. Kurssi kuului liiton Sotaorpojen tukiprojektin piiriin, jonka vetäjä Nina Harjulehto
oli paikan päällä. Osanottajia 17.
- Kuntosalivuoro Finlaysonin Fysiocenterisssä: 120 käyntikertaa.

3.3. Kulttuuri ja virkistys
- 15.10. retki Valkeakoskelle, jossa kohteina olivat Visavuori Kari Suomalaisen 100-vuotisjuhlanäyttelyineen, Voipaalan kartano, Sääksmäen kirkko ja hautausmaa sekä Rapolan
linnavuori. Paikallisoppaiden lisäksi Hanna Tähti kertoili alueen merkkihenkilöistä.
Retkijärjestelyistä vastasi Maire Lähteenmäki. Osanottajia 23.
- 16.02. Nokian Työväenteatterin näytös "Linnaisten virhreä kamari", jossa näytteli yhdistyksen teatterivastaava Lauri Ahola. Osanottajia 51.
Kesäteatteriesitykset oli peruttu.
- Liiton valtakunnallinen päätapahtuma, Hengelliset ja kulttuuripäivät syyskuussa Kokkolassa peruttiin. Niitä ei siirretty vuodelle 2021, vaan pidettiin voimassa päätös, että päivät
ovat vuonna 2021 Tampereella. Jo vuonna 2019 valittu järjestelytoimikunta on neuvoteluseita kertoja Tampere-talon edustajien kanssa ja suunnitellut päivien ohjelmia ja ottanut
yhteyttä esiintyjiin.
3.4. Osallistuminen isänmaallisiin tilaisuuksiin, perinteiden vaaliminen
- Tammisunnuntain kirkkoillassa 26.1. oli jäseniämme 10.
- Lahden 15. sotaorposeminaarin 5.2. aiheena mm ylipäällikön päiväkäskyt ja talvisota. Matkalle
osallistui 13 jäsentä.
- Kaatuneitten muistopäivä 17.5. Kansalaisjuhlatoimikunnan organisaatiomuutoksen vuoksi tilaisuuden järjestelyvastuu oli siirtynyt yhdistyksellemme.Hallitus nimesi vastuuhenkilöksi Erkki Lehtelän. Koronarajoitusten vuoksi tilaisuudessa laskettiin seppeleet muistomerkeille ilman ohjelmaa
ja yleisöä. Sankariristille seppeleen laskivat valtuuston puh.joht. Anna-Kaisa Ikonen, esik.pääll. evl
Mika Hakanen ja Erkki Lehtelä. Elina Laaksi oli kirjoittanut sotaorvon puheen, jota ei kuitenkaan
paikan päällä esitetty, mutta Aamulehti julkaisi sen verkkosivuillaan ja myöhemmin myös Huolto
viesti-lehti.
Lempäälässä muistopäiväjärjestelyt hoidettiin erikoisella tavalla: Järjestöt saivat lähettää lyhyet
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tekstitervehdykset, jotka kirkkoherra luki Sankarimuistomerkillä. Tilaisuus videoitiin ja oli katsottavissa netissä.
- Talvisodan päättymispäivän ja Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskutilaisuuksissa Kurun
sankarihautausmaalla on ollut edustamassa Erkki Törmä.

3.5. Muu toiminta ja yhteistyö
Tampereen kansalaisjuhlatoimikunnan toiminta organisoitiin uudelleen. Tampereen Reserviläiset
hoitavat puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät.Tilaisuuksien järjestelyvastuut on eri yhdistyksillä. Yhdistyksemme vastattavana on kaatuneitten muistopäivä. Toimikunnassa yhdistyksen edustajana on ollut Erkki Lehtelä, vuosikokouksessa mukana myös Laila Vainio.

3.6. Kunniajäsenet
3.7. Liiton käynnistämä "Sotaorpojen tukiprojekti"
Yhdistys on ilmoittautunut mukaan Kaatuneitten Omaisten Liiton kokeiluprojektiin nimeltä
"Sotaorpojen tuki 2020 - 2022", jolle STEA on myöntänyt hankerahoitusta. Osittain tällä rahoituksella
saimme toteutettua 3-päiväisen kurssin Varalassa syyskuun lopussa (ks. kohta 3.2).
Vuoden 2021 kokeilutoiminnan tarpeitten kartoittamiseksi lähetetiin vuoden viimeisen jäsenkirjeen
mukana koko jäsenistölle kyselylomake palautuskuorineen. Palautteiden käsittely on vielä kesken

4.

Yhdistyksen hallinto ja edustukset
Vuosikokouksessa 19.02.2020 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Laila Vainio. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittiin seuraavat:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Kivelä Toivo
Vainio Hannu
Lähteenmäki Maire
Utriainen Uolevi
Tähti Hanna
Rantanen Irja
Törmä Erkki
Laine Raija
Hallituksessa jatkoivat: Ahola Lauri (varajäsen Puttonen Leena), Kurki Kari (Nieminen Eila), Lehtelä Erkki
(Vainio Matti), Tavast Hilkka (Löytönen Pirkko).
Toiminnantarkastajaksi vuosikokous valitsi edelleen Markku Kivisen ja varalle Veli Pussisen.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 5.3.2020 varapuheenjohtajaksi valittiiin Hanna Tähti. Taloudenja jäsenrekisterinhoitaja on edelleen toiminut Kaarina Toivonen ja tiedottajana Kari Kurki. Järjestäytymiskokous päätti myös historiikkityöryhmän perustamisesta, jonka kokoonkutsujaksi myöhemmin
nimettiin Erkki Lehtelä.
Sihteerin löytäminen tuotti suuria vaikeuksia ja vasta loppukeväästä saatiin Anja Ahlgrèn hoitamaan
tehtävää.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa: 15.1., 19.2., 5.3., 3.8., 16.9., 14.10 ja
18.11.. Huhti-, touko- ja joulukuussa ei voitu kokoontua fyysisesti koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Yksi kokous hoidettiin sähköpostitse; puhelin ja sähköposti olivat vilkkaassa
käytössä.
Edustukset
- Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n hallituksen varsinaisen jäsenenä on vuodesta 2018 ollut Hanna
Tähti.
- Liittokokousedustajiksi vuosikokous valitsi Lauri Aholan, Toivo Kivelän, Kari Kurjen, Erkki Lehtelän ja
Laila Vainion. Vuoden 2020 liittokokous pidettiin koronan vuoksi vasta 19.8. Helsingissä, jossa paikalla
olivat Toivo Kivelä, Erkki Lehtelä ja Laila Vainio.
- Tampereen kansalaisjuhlatoimikunnassa yhdistyksen edustajana on ollut Erkki Lehtelä.
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Toimikunnat, työryhmät
- Hallitus nimesi v. 2019 järjestelytoimikunnan Tampereella v. 2021 pidettäville Hengellisille ja kulttuuripäiville: Hanna Tähti, Toivo Kivelä, Kari Kurki, Erkki Lehtelä ja puheenjohtajana Laila Vainio. Tänä
vuonna toimikuntaan lisättiin Elina Laaksi ja Liisa Mehtälä ja sihteerinä on toiminut Anja Ahlgrèn.
Vuoden aikana se on kokoontunut 5 kertaa ja neuvotellut Tampere-talon edustajien kanssa 3 kertaa.

5.

Talous
Varainhankinta
- Jäsenmaksu oli 25 euroa/jäsen, josta Liiton osuus oli 15 euroa. Jäsenlehti Huoltoviesti sisältyi
jäsenmaksuun.
- Kuukausitilaisuuksien maksullisen kahvituksen nettotuotto oli 138,60 €.
- Toiminta-avustuksia kunnilta saatiin seuraavasti: Tampere 3600 €, Kangasala 300 €, Lempäälä 100 €,
Valkeakoski 220 €, Ylöjärvi 200 €.
- Taloudellisesti erittäin merkittävä on Tampereen ev. luterilaisen seurakuntayhtymän tuki vastikkeetta kuukausitilaisuuksiemme käytössä olevien tilojen muodossa. Niin ikään olemme saaneet jäsenkirjeiden postituksen talkootilan veloituksetta käyttöömme Palvelualojen ammattiliiton Tampereen
toimistolta.
Yhdistyksen antama tuki jäsenistölle
Yhdistyksen kuukausitilaisuuksien kahvitarjoilut, retket, yhteiset teatterikäynnit ym ovat jäsenille
maksullisia. Aikaisempien vuosien tapaan yhdistys maksoi 5.2. järjestettyyn Lahden sotaorposeminaariin osallistuneiden 13 jäsenen osanottomaksut, yhteensä 260 € kunnilta saaduista toimintaavustuksista. Tämä jäikin koronaepidemian takia ainoaksi tapahtumaksi, johon kunnilta saatuja avustuksia voitiin käyttää. Hallitus tekikin päätöksen, että 4160 € kunnilta saaduista toiminta-avustuksista
siirretään käytettäväksi vuonna 2021.

6.

Tiedottaminen
Jäsenille lähetettiin kolme Jäsentiedotetta (maaliskuussa, toukokuussa ja marraskuussa). Näissä tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Lisäksi tiedotettiin kuukausikokouksissa,
ajantasaisilla nettisivuilla sekä sähköpostien välityksellä. Nettisivujen päivityksestä ja yhdistyksen toimintaan liittyvästä tiedottamisesta ja yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien ja muiden
ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta vastasi Kari Kurki.
Yhdistyksen nettisivustolle http://tsko.palvelee oli yksittäisiä käyntejä vuoden aikana yhteensä 11830
ja sivuselauksia 21899. Nettisivustoa on hoitanut Kari Kurki.
Yhdistys on käyttänyt tiedottamiseen lisäksi Aamulehden ”Menot” infolistaa, jolla vuoden aikana oli 9
ilmoitustamme. Tiedottamista hoiti Kari Kurki.
Yhdistyksen jäsenet ovat lähettäneet kirjoituksia Kaatuneitten Omaisten Liiton julkaisemaan Huoltoviesti-lehteen.
Huoltoviestilehti sisältää tietoa erityisesti KOL:n tapahtumista, mutta myös yhdistysten tapahtumista.

20.01.2021 Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry
Hallitus
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