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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
I

Yleistä
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry:n tarkoituksena on toimia sotaleskien, sotaorpojen ja muiden
sodissa vuosina 1939-1945 kaatuneitten omaisten hyväksi valvomalla heidän etujaan ja toimimalla heidän
puolestaan. Yhdistys tukee sotaorpojen psyykkistä ja fyysistä selviytymistä. Yhdistyksen tarkoituksena on
myös vaalia sodissa kaatuneitten ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa, edistää kaatuneitten omaisten yhteistoimintaa ja jäsentensä virkistystoimintaa.
Vuosi 2015 on painottunut aikaisempaan tapaan ikä-ihmisten terveyden, liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Vuoteen on myös mahtunut monien veteraaniyhdistysten merkkivuosia mm. oma kattojärjestömme
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry täytti 70 vuotta ja järjesti mieleenpainuvan juhlatilaisuuden Helsingissä
17.05.2015, johon myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui.
Oman yhdistyksemme toimintarungon ovat edelleenkin muodostaneet kuukausitapaamiset Tampereen
ev.luterilaisen seurakuntayhtymän Näsin salissa. Lisäksi on järjestetty erilaista pienryhmätoimintaa ja retkiä.
Jäseniä on osallistunut myös kahdelle Raha-automaattiyhdistyksen tukemalle kuntolomalle.

II

Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 603, joista sotaleskiä 7, sotaorpoja 526, sotaorpojen lapsia
15 ja kannatusjäseniä 55. Naisia oli 368 ja miehiä 235. Jäsenmäärät paikkakunnittain jakautuivat seuraavasti: Tampere 346, Nokia 49, Kangasala 48, Ylöjärvi 36, Valkeakoski 22, Lempäälä 20, Pälkäne 14 ja muissa
yhteensä 68.
Jäseniä 2009 -2015

Jäseniä paikkakunnittain 2012-2015

Sotalesket ovat yhdistyksemme kunniajäseniä. Heitä oli joukossamme vuoden lopussa enää seitsemän (7).
Heitä olemme huomioineet erityisesti lähettämällä heille syntymäpäivä-, äitienpäivä- ja joulukortit. Olemme
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myös kutsuneet heidät heille erikseen järjestettyyn ohjelmalliseen äitienpäivälounastilaisuuteen sekä puurojuhlaamme. Vanhin leskistämme on 100-vuotias.

III

Toiminta
Yhdistyksen vuosikokouksen 18.02.2015 hyväksymät sääntömuutokset rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.05.2015. Voimassa olevat säännöt on postitettu koko jäsenistölle syksyn jäsentiedotteen mukana. Sääntömuutoksen myötä kannatusjäsenet ovat jäseninä samanarvoisia varsinaisten jäsenten kanssa.
Tämän toivotaan vaikuttavan positiivisesti yhdistyksen toimintaan ja sen jatkuvuuteen.
Yhdistyksemme on saanut edelleen kokoontua Näsin salissa Tampereen ev.luterilaisen seurakuntayhtymän
kiinteistössä Näsilinnankadulla. Seurakuntayhtymän tuki on niin henkisellä kuin taloudellisella tasolla suuri.
Yhdistys on kuluneena vuonna järjestänyt aikaisempaan tapaan kuukausitapaamisia esitelmineen, retkiä,
teatterikäyntejä, kuntotapahtumia ym. Näistä ovat pääasiassa huolehtineet omat jäsenet. Kuukausitapaamisiin on kutsuttu ulkopuolisia luennoitsijoita.
Vuoden 2014 lopulla aloittaneet viisi teemaryhmää liikunta, oma terveys, omaishoitajan terveys ja jaksaminen, konsertit ja sukututkimus ovat toimineet säännöllisesti ja täysipainoisesti koko vuoden.
Yhdistys on aktiivisesti mukana Tampereen kaupungin Elonpolkuja –verkoston toiminnassa.
Tapahtumaluettelo, josta selviää monipuolinen toimintamme, on sisällytetty liitteeseen 1 .
Kuukausitapaamisiin ja muihin tilaisuuksiin jäsenistö on osallistunut erittäin aktiivisesti. Kuukausittainen osallistujamäärä on ollut 70 – 150 henkilöä. Toiminta on ollut kiitettävän vilkasta ottaen huomioon, että jäsenten keski-ikä on jo 77 vuotta.
1. Kuukausitapaamiset
Koko toimintamme ajan kuukausitapaamiset ovat muodostaneet yhdistyksen toimintarungon ja profiloituneet vertaistukitapahtumiksi keskusteluineen ja esitelmineen jäsenten henkistä yhteenkuuluvaisuudentunnetta ja –kokemusta unohtamatta. Kuukausitapaamisten yhteydessä myös laulamme yhdessä, ja jo pysyväksi vakiintunut taukojumppahetki toimii mielen ja kehon virkistäjänä.
Ennen varsinaista kuukausitapaamista, joita toimintavuonna oli yhdeksän (9), on ystävysten viime kuulumiset voitu vaihtaa oman kahvitusryhmän järjestämän tarjoilun lomassa.
Kuukausitapaamisten päivämäärät, alustajat ja osallistujat on eritelty liitteessä 1.
2. Teema-ryhmät
Jäsentemme tiedon kartuttamiseksi, virkistykseksi ja iloksi sekä jakaaksemme kokemuksia keskenämme on yhdistyksessä järjestetty toimintaa ja pienryhmiä seuraavilla teemoilla:
Konsertit, Liikunta, Sukututkimus, Oma terveys ja Omaishoitajan terveys ja jaksaminen.
Kullakin teemalla on ollut vetäjänä vastuuhenkilö tai vastuupari. Yhdistyksen jäsenet ovat ilmoittautuneet itselleen sopiviksi katsomiinsa ryhmiin.
Liitteessä 2 kunkin vetäjän yhteenveto teemaryhmästään.
3. Virkistys- ja kulttuuritoiminta
Tuetut lomat Kylpylä Kivitippuun ja Lautsian Lomakeskukseen 22.-27.3. ja 23.-28.3.
Yhdistyksemme sai Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ltä tuetun loman Kylpylä Kivitippuun ja Hyvinvointilomat ry:ltä Lautsian Lomakeskukseen. Tuetulla lomalla Kivitipussa oli 21 ja Lautsian Lomakeskuksessa 17 henkilöä. Lomien TEEMA painottui fyysisen kunnon kohentamiseen monipuolisin jumppaohjelmin sekä teknisin välinein. Lisäksi iltaisin laulettiin, pelattiin bingoa sekä tanssittiin orkesterin ja
kyläläisten kera. Tuetut lomat koettiin virkistäviksi ja yhteenkuuluvuutta lisääväksi.
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Retket
Vantaan retki 10.04.
Vantaan alueen sotaorvoista Aila Lindén kutsui tamperelaiset sotaorvot Vantaan alueen sotaorpojen vieraaksi. Saimme kuulla Vantaan kaupunginvaltuuston jäsenen Eero Salon kertomana Vantaan
kaupungin uusista hankkeista ja Kivistön asuntomessualueesta. Kävimme myös tutustumassa Tiedekeskus Heurekan ihmeellisyyksiin. Lopuksi vaihdoimme sotaorpojen kuulumisia kakkukahvin lomassa.
Retkelle osallistui 37 jäsentä. Retken järjesti Helena Kallio. Retkiesittely luettavissa Huoltoviestissä nro
2/2015.
Kevätretki lähialueelle 10.06. järjestettiin Kangasalle Erkki Frickin puutarhaan ja Äijälä-talolle. Frickin
Arboretum on kuuluisa laajasta alppiruusukokoelmastaan. Äijälä-talo on maanlaajuisestikin tunnettu
siirtokarjalaisen kulttuurin keskus ja esittelypaikka. Osallistujia oli 50. Retken järjesti Liisa Mehtälä.
Kesäretki Tuusulan rantatielle 06.08. Jokavuotinen kesäretki suuntautui elokuussa Tuusulan entisen
taiteilijayhteisön asuinsijoille Tuusulanjärven maisemiin Anneli Malmin vetämänä. Paitsi taiteilijayhteisön esittelyä matkan aikana tutustuttiin myös Aleksis Kiven kuolinmökkiin ja paikalliseen käsityökulttuuriin Tuusulan kädentaitajien näyttelyssä. Retkikertomus on laajemmin luettavissa Huoltoviestissä
nro 4/2015.
Teatteri Vuoden aikana järjestettiin neljä teatteriretkeä. Kaikki tarjolla olevat paikat täyttyivät nopeasti. Tampereen Työväen Teatterissa esitettyä Kainon laulua lukuun ottamatta muut teatteriesitykset
olivat lähialueilla maakunnassa: Tohvelisankarin rouva Lempäälässä, Arotuulen laulu Nokialla ja Iloisiin
kuulemiin ja näkemiin Viialassa. Teatteriretket järjesti Lauri Ahola.
Muu kulttuuritoiminta Yhdistyksemme osallistui vuoden aikana monien eri järjestöjen ja yhdistysten
järjestämiin tilaisuuksiin mm. Lahden Seudun Sotaorpojen jokavuotiseen sotaorposeminaariin osallistui tänä vuonna 9 jäsentä.
4. Osallistuminen juhlatilaisuuksiin
Liiton 70-vuotisjuhla järjestettiin Kaatuneitten muistopäivänä Helsingissä 17.05.2015. Juhlallisuudet
alkoivat seppeleenlaskulla Hietaniemen sankarihaudalla. Juhlamessu oli Helsingin tuomiokirkossa ja
pääjuhla Helsingin yliopiston juhlasalissa. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio kunnioittivat juhlaa läsnäolollaan. Yhdistyksestämme mukana juhlassa oli 20 osallistujaa. Retkestä
vastasi Erkki Lehtelä. Tilaisuuteen järjestettiin Tampereelta linja-autokuljetus.
Liiton Hengelliset ja kulttuuripäivät järjestettiin Oulussa 05.-06.09.
Matka suoritettiin linja-autolla. Osallistujia Tampereelta oli 21. Kuljetukseen otettiin mukaan myös
Keski-Suomen edustajat Jyväskylästä. Ohjelmakokonaisuus on referoitu tarkemmin Huoltoviestissä
nro 3. Retken järjestelyistä vastasi Erkki Lehtelä.
Kaatuneitten muistoa on vaalittu osallistumalla seppeleenlaskuihin, lippukulkueisiin ja kunniakäynteihin sankarihaudoilla.
Kaatuneitten muistopäivänä 17.5. Kalevankankaan sankarihaudalla vaikuttavan puheen piti jäsenemme Raija Rekola-Mattila ja lippulinnassa lippuamme kantoi Toivo Kivelä. Raija Rekola-Mattilan
puhe on luettavissa Huoltoviestissä nro 2/2015. Osallistujamäärää veloitti kuitenkin samanaikaisesti
järjestetty Kaatuneitten Omaisten Liiton 70-vuotisjuhla Helsingissä. Parkanossa kaatuneitten muistomerkille laskettiin vakiintuneen tavan mukaan jäsenemme Mikko Kauppilan tekemä havuristi. Toinen
lippumme oli mukana lippulinnassa Lempäälässä, jossa lippua kantoi Lauri Ahola ja seppeleenlaskussa
oli mukana Sari Laakso.
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 04.06. lippulinnassa Kalevankankaalla oli Pentti Rintala ja
Marskin patsaalla Vehmaisissa Seppo Lähteenmäki.
Itsenäisyyspäivänä 06.12. lippulinnassa Kalevankankaalla ja ohimarssissa oli Mauno Kallio.
Seppeleen laskijana oli Erkki Lehtelä.
Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 50-vuotisjuhlassa 17.10. puheenjohtaja Erkki Lehtelä esitti juhlivalle
järjestölle yhdistyksemme onnittelut.
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Porin Seudun Kaatuneitten Omaiset ry täytti 70 vuotta 25.10. Tilaisuuteen osallistuivat kutsuttuina
yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Kunniajäsenillemme sotaleskille järjestettiin perinteisen tavan mukaan 06.05. äitienpäivälounas, jossa
puheen äideille piti varapuheenjohtajamme Hanna Tähti.
5. Muu toiminta
ATK –valmennus
Yhdistys suunnitteli ATK-koulutusta ikääntyneille jäsenilleen. Kyselyllä selvitettiin, kuinka moni on
hankkimassa tietokonetta ja haluaa asiantuntija-apua sen hankkimisessa sekä peruskoulutusta rauhallisessa tahdissa. Kysyttiin myös, onko joku halukas vertaisohjaajaksi ja antamaan opetusta opetettavan
omalla tietokoneella eli tekee ns. kotituutorin työtä. Samalla kyselylomakkeella ohjattiin
ATK/tabletti/läppäri ym. lisäkoulutusta haluavat osallistumaan Tampereen kaupungin kirjaston, ATK
Seniorit Mukanetti ry:n ja LähiVerkon (Eläkeliitto ja EHYT) järjestämille erittäin monipuolisille kursseille. Hanke jatkuu vuonna 2016.
Ystävätoiminta
Ystävätoimintaa on jatkettu edellisvuoden tapaan. Ystäväparit ovat tavanneet tai pitäneet puhelinyhteyttä. Ystäväryhmä on kokoontunut kaksi kertaa.
Yhdistyksen nettisivusto on ollut ahkerassa käytössä ja se on saanut laajan lukijakunnan kautta
Suomen. Suomen historia sodan ajalta on pitkälti luettavissa sivustolta. Kuva-arkisto on erittäin laaja.
Sivusto toimii myös erinomaisesti erilaisten tilaisuuksien tiedottajana.
Nettisivuillamme on laajat linkkiyhteystiedot suoraan niin Tampereen kaupungin kuin muidenkin palveluntuottajien sivuille. Niiden avulla pyritään myös aktivoimaan jäsenkuntaa tiedon hakemiseen.
Yhdistys lainaa sotaorpoutta käsitteleviä kirjoja sekä myy omien jäsenten ja yhdistyksen julkaisemia
sotaorpoutta koskevia kirjoja
Leikekirja Toimintasuunnitelman mukaisesti leikekirjaan tarkoitetut lehtileikkeet on toimintavuoden
aikana kerätty ja kopioitu skannaamalla. Työ jatkuu leikkeiden järjestämiseksi aikajärjestykseen ja yhdistämiseksi helposti selattavaan ja luettavaan muotoon.

IV

Yhdistyksen hallinto ja edustukset
Vuosikokous 18.02.2015 päätti hallituksen esityksestä nostaa yhdistyksen hallituksen jäsenmäärän kymmeneen (10) kuluneeksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Lehtelä ja jäsenet seuraavasti:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Marjatta Harva
Toivo Kivelä
Raimo Koskiluhta
Matti Koskinen
Kari Kurki
Harri Tikkala
Liisa Mehtälä
Irja Rantanen
Ritva Mustasilta
Eila Salomaa
Pentti Rintala
Matti Vainio
Kerttu Toivonen
Niilo Herranen
Hanna Tähti
Hellä Junnola
Uolevi Utriainen
Taisto Huhtelin
Hannu Vainio
Pirkko Löytönen
Hallituksen järjestäytymiskokous 11.3.2015 valitsi varapuheenjohtajaksi Hanna Tähden. Hallituksen jäsenten
ja muiden toimihenkilöiden tehtäväjako on liitteessä 3.
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Hallitus on kokoontunut kymmenen (10) kertaa, joista kaksi kertaa ns. laajennettuna kokouksena varajäsenineen. Syyskuun laajennetun kokouksen yhteydessä varajäsen Harri Tikkala lahjoitti yhdistykselle puheenjohtajan käyttöön kokouksissa käytettäväksi valmistamansa nuijan. Lisäksi hallituksen kokouksiin ovat
osallistuneet kutsuttuina Helena Kallio yleissihteerinä ja Kaarina Toivonen talouden- ja jäsenrekisterinhoitajana.
Edustukset
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen Uolevi Utriainen on kattojärjestömme Kaatuneitten
Omaisten Liitto ry:n hallituksen jäsen ja sen toimitusneuvoston puheenjohtaja.
Hän on myös yhdistyksemme edustaja Veteraanijärjestöjen Perinnetoimikunnassa Pirkanmaan alueella.
Puheenjohtaja Erkki Lehtelä on yhdistyksemme edustaja Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnassa varahenkilönään varapuheenjohtaja Hanna Tähti.
Jäsenmäärän perusteella yhdistys sai lähettää Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n liittokokoukseen
19.04.2015 kuusi (6) liittokokousedustajaa.
Yhdistyksemme yhteyshenkilö Tampereen kaupungin Elonpolkuja-verkostossa on Marjatta Harva ja varalla
Kari Kurki.

V Talous
Yhdistyksen talous on vakaa. Jäsenmaksutuotot ovat suurin tulolähde. Jäsenmaksu oli 18 euroa/jäsen vuonna
2015, josta Liiton osuus 10 euroa. Jäsenlehti Huoltoviesti sisältyy Liiton jäsenmaksuun.
Yhdistys sai vuonna 2015 Tampereen kaupungilta avustusta 3200 euroa, Kangasalan kunnalta 300 euroa sekä
Lempäälän kunnalta ja Ylöjärven kaupungilta molemmilta 200 euroa. Avustukset ovat toiminnan toteutumisen kannalta erittäin tarpeellisia. Kuukausikokouksissa myytävän kahvituksen tuotto oli 1103,70 euroa.
Kahvitarjoilusta on huolehtinut oma, jäsenistä koostuva kahvitusryhmä. Arpajaiset tuottivat 679 euroa.
Jäsenkirjeittemme postituksen talkootilan on veloituksetta antanut käyttöömme Palvelualojen ammattiliiton PAMin Tampereen toimisto. Syksyn jäsenkirjeen postituksen 600 euroa sponsoroi Sievin Jalkine.
Yhdistys on tukenut osallistumisia Kaatuneitten Omaisten Liiton 70-vuotisjuhlaan 17.05.2015 Helsingissä ja
Liiton Hengellisille ja kulttuuripäiville Oulussa 05. -06.09. sekä sotaorposeminaariin Lahdessa 05.02. Myös
muihin järjestettyihin tilaisuuksiin ja retkiin osallistumista on tuettu. Yhdistys on kustantanut sotaleskien ohjelmallisen äitienpäivälounaan Viola-kodissa 06.05., jäsenten tulevaisuuskeskustelutilaisuuden keittolounaan
ja kahvitarjoilun Näsin salissa 09.09. sekä jäsenten puurojuhlan 09.12. Kaksi kummityttöä Sri Lankassa saivat
yhdistykseltä avustusta yhteensä 240 euroa. Jäsenemme Mikko Kauppila käy vuosittain kummilasten luona
katsomassa, miten avustusta käytetään. Kuukausitapaamisten yhteydessä on osallistujilla ollut mahdollisuus
lahjoittaa vanhat silmälasinsa edelleen toimitettavaksi Sri Lankaan.
Yhdistyksemme sai Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:ltä 1800 euroa kuntoutustukea jaettavaksi yhdistyksemme sotaleskille. Liiton kuntoutusmäärärahat olivat lähtöisin säätiöiltä, Kaatuneitten Omaisten Liiton pääomasta sotaleskille osoitetuista varoista ja Sotiemme Veteraanit 2015 keräyksistä.
Yhdistyksellä ei ole kiinteätä rahaa vieviä sitoumuksia.

VI Tiedottaminen
-

Lähetimme kaikille jäsenille kolme jäsentiedotetta vuonna 2015. Näissä kirjeissä tiedotimme yhdistyksen
toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen lähti ensimmäisen jäsentiedotteen mukana helmikuun alussa.
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-

-

Yhdistyksen nettisivusto http://tsko.palvelee on osoittautunut todella suosituksi. Yksittäisiä käyntejä
vuoden aikana on ollut yhteensä 3693 ja sivulatauksia 7922. Nettisivustoamme käyttävät sotaorvot
kautta Suomen hyvien linkkiyhteyksien ja tiedon saannin vuoksi. Nettisivustoa on hoitanut Kari Kurki.
Yhdistys on käyttänyt tiedottamiseen lisäksi Aamulehden menoinfo –listaa, jolla vuoden aikana on ollut
13 ilmoitustamme. Myös muita tiedotusvälineitä on käytetty, milloin se on ollut mahdollista. Tiedottaminen on jossain määrin mahdollista myös Kaatuneitten Omaisten Liiton Huoltoviesti-lehden kautta.
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