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Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry
rry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
1. YHDISTYS JA SEN TARKOITUS
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry toimii sotien 1939 - 1945 sotaleskien, sotaorpojen ja muiden
kaatuneitten omaisten hyväksi valvomalla heidän etujaan ja toimimalla heidän puolestaan. Yhdistys tukee
jäsentensä henkistä ja fyysistä selviytymistä. Se vaalii ja kunnioittaa sodassa kaatuneitten ja sodan johdosta
henkensä menettäneiden muistoa. Yhdistys on epäpoliittinen.
Yhdistys kerää ja tallentaa tietoa kaatuneitten omaisten vaiheista ja kokemuksista ja osallistuu näin
sotaorpoja koskevaan tutkimustoimintaan. Yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,
tutustumiskäyntejä ja muita vastaavia tapahtumia, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, pitää yhteyttä
toimintaansa lähellä oleviin muihin yhdistyksiin, yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin viranomaisiin ja
päättäjiin sekä tiedotusvälineisiin. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi asiaankuuluvan luvan saatuaan
järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistyksen valtakunnallinen kattojärjestö on Kaatuneitten Omaisten Liitto ry (KOL ry), jonka perustamaan
maanlaajuiseen sotaorporekisteriin on liittynyt yli 16 000 sotaorpoa. Valtiovalta on antanut sotaorvoille
kunnianosoituksen (27.10.2013), ja sotaorvot ovat saaneet sotaorpotunnuksen (2014). Ponnistelut valtion
taloudellisen tuen saamiseksi sotaorpojen kuntoutukseen ovat käynnissä keskusjärjestömme KOL ry:n
kautta. Yhdistys tukee tätä tavoitetta.

2. JÄSENET JA JÄSENHANKINTA
Yhdistyksessä on varsinaisina jäseninä sotaleskiä, sotaorpoja ja sotaorpojen lapsia. Heidän lisäkseen on
kannatusjäseniä, jotka ovat äänivaltaisia henkilöjäseniä. Sotalesket ovat kunniajäseniä. Vuoden 2017
lopussa jäseniä oli yhteensä 553 (sotaorpoja 482, kannatusjäseniä 53, sotaorpojen lapsia 16 ja sotaleskiä 2).
Yhdistyksen jäsenhankintaa jatketaan kaikkien alueen sotaorpojen saamiseksi mukaan yhdistyksen
toimintaan. Jäseniksi toivotaan myös sotaorpojen lapsia ja kannatusjäseniä. Näin saataisiin yhdistykseen
myös nuorempia toimijoita, sillä sotaorpojäsenien keski-ikä on jo 79 vuotta. Yhdistyksen sääntöjen mukaan
kannatusjäsenillä on sama äänioikeus kuin varsinaisilla jäsenillä. Sotalesket hyväksytään yhdistyksen
kunniajäseniksi vuosikokouksen päätöksellä. Hallituksen esityksestä yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi
myös henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tavoitteiden toteutumista.

3. TOIMINTA JA TAVOITTEET
Toiminta on säännöllistä kuukausittain tapahtuvine kokoontumisineen (osallistujia 70-160),
teemaryhmineen, retkineen ja kulttuuritapahtumineen. Yhdistyksemme menestyksekäs toiminta edellyttää
yhteistyötä eri järjestöjen ja hallintokuntien kanssa. Yhteistyö Tampereen ev. luterilaisen
seurakuntayhtymän ja Tampereen kaupungin kanssa on yhdistykselle erittäin tärkeä.

3.1. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa
●

Yhdistys toimii Tampereen kaupungin ja ympäristökuntien vanhustyön periaatteiden mukaisesti
kannustaen ikääntyviä jäseniään liikuntaharrastuksiin ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen niin, että he
voisivat mahdollisimman pitkään tulla toimeen kotonaan. Jäseniä ohjataan sellaisiin
liikuntamuotoihin, jotka korkean iän huomioon ottaen ovat parhaita mahdollisia, esim.
säännölliseen ohjattuun kuntosalilla käyntiin, allasvoimisteluun ja kävelyryhmiin. Yhdistys tiedottaa
erilaisista Tampereen kaupungin ja ympäristökuntien järjestämistä ohjatuista 60+, 70+
liikuntamahdollisuuksista ja antaa neuvoja niihin hakeutumiseen. Yhdistys osallistuu Tampereen
kaupungin Elonpolkuja- yhteistyöverkoston toimintaan.

●

Yhdistys jatkaa Tampereen kaupungin ja ympäristökuntien asiantuntijoiden kanssa jo vuonna
2014 aloitettua yhteistyötä ja perehdyttää jäsenistöään kaupungin vanhustyön, kotihoidon,
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●
●

omaishoidon ja palveluasumisen toteutumiseen sekä sotehankkeen etenemiseen.
Kuukausikokouksiin kutsutaan asiantuntijoita kertomaan kyseisistä aiheista.
Yhdistys osallistuu mahdollisuuksiensa mukaisesti Tampereen kaupungin ja tamperelaisten
hyvinvointialan järjestöjen yhteistoimintaan.
Yhdistys osallistuu sotaveteraanien perinnetyöryhmän toimintaan.
Yhdistys osallistuu aktiivisesti maanpuolustusjärjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin ja juhlallisuuksiin
sekä Kansalaisjuhlatoimikunnan toimintaan.

3.2. Hallitus ja kuukausikokoukset
●

●

Yhdistyksen hallitus. Puheenjohtajan lisäksi hallituksen muodostavat vuosikokouksen valitsemat
jäsenet (4-10) ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi kutsuttuina ovat yleissihteeri ja
talouden- ja jäsenrekisterin hoitaja. Hallitus kokoontuu 9-10 kertaa toimintavuoden aikana ja
tarvittaessa useammin. Järjestäytymiskokouksessa määritellään hallituksen jäsenten vastuualueet.
Kuukausikokoukset ovat yhdistyksen tärkein toimintamuoto. Niiden ohjelmassa on
asiantuntijaluentoja keskusteluineen, musiikkia, yhteislaulua ja taukoliikuntaa, tiedotetaan omista
tapahtumista ja Tampereen kaupungin, ympäristökuntien sekä eri yhteisöjen järjestämistä
tilaisuuksista. Kuukausitapaaminen alkaa kahvituksella, jonka järjestää yhdistyksen oma kahviryhmä.
Jäsenten tapaamiset vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja palvelevat sotaorvoille tärkeinä
vertaistukiryhminä. Ohjelman kiinnostavuudesta/ajankohtaisuudesta huolehditaan niin, että
osallistujamäärä pysyy vähintäin edellisen toimikauden tasolla (70-160 osallistujaa).

3.3. Teema- ja harrastusryhmät
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Yhdistyksen allasvoimisteluryhmä kerran viikossa (tiistaisin) Viola-kodissa.
Kävelyryhmä kerran viikossa (keskiviikkoisin).
Kuntosaliryhmä kuntosaliharjoittelu kerran viikossa (torstaisin), Fysio Center (Finlayson)
Omaterveys -ryhmä ”Lupa puhua omasta terveydestä” aloittaa toimintansa, asiantuntijana
yhdistyksen psykologijäsen.
ATK -ryhmä aloittaa toimintansa. Kiinnostus ja tarve netin käyttöön on lisääntynyt erityisesti
sähköisten terveys- ja liikuntapalvelujen sekä pankkipalvelujen takia. Tampereen kaupungin
nettipalvelut ”Terveystutka ja Terveystasku” ovat linkkinä omalta nettisivultamme.
Musiikki ja yhteislaulu ovat säännöllisesti osa kuukausikokousten ohjelmaa. Omien juhlien
ohjelmaan sisältyy jäsenten laulu- ja musiikkiesityksiä ja runonlausuntaa.
Kuorotoiminta alkaa keväällä 2018, jos harjoitustilat löytyvät. Kuoronjohtajaksi on lupautunut
jäsenemme, jolla on takanaan pitkä ura kuoronjohtajana.
Sotaorpoja koskevan kulttuurihistoriallisen tiedon keräämistä ja tallentamista jatketaan sekä
edistetään kyseisen tiedon julkaisemista.
Yhdistyksen kirjakokoelmaa, josta jäsenet voivat lainata, täydennetään.

3.4. Virkistys- ja kulttuuritilaisuuksiin osallistuminen
●

●
●
●

Yhdistys kannustaa jäseniään kuntoutukseen ja hakemaan henkilökohtaista tuettua lomaa
Hyvinvointilomat ry:ltä ja Solarislomat ry:ltä sekä KOL:n lomakiintiöistä Maaseudun Terveys- ja
Lomahuolto ry:ltä.
Yhdistys järjestää luontoretkiä, vähintään yhden kesäretken ja teatteri-, ooppera- ja
konserttikäyntejä sekä perinteisen puurojuhlan.
Yhdistys pitää yhteyttä muihin sotaorpoyhdistyksiin ja osallistuu kutsusta muiden yhdistysten
kulttuuri- ym. tilaisuuksiin.
Kummilapsitoiminta (aloitettu 2011): Tuetaan srilankalaisen sotaorvon opiskelua kotimaassaan.

3.5. Juhlatilaisuuksiin osallistuminen
●

Yhdistys osallistuu Kalevankankaan sankarihautausmaalla juhlallisuuksiin Kaatuneitten
muistopäivänä, Itsenäisyyspäivänä ja Puolustusvoimain lippujuhlanpäivänä. Näissä
yhdistyksemme edustaja kantaa lippuamme lippulinnassa. Yhdistyksen edustaja (sotaorpo) pitää
puheen Kalevankaalla Kaatuneitten muistopäivänä. Yhdistys osallistuu seppeleen laskuun sekä
Kaatuneitten muistopäivänä että Itsenäisyyspäivänä. Yhdistys lähettää toivomusten mukaan
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●
●

edustajan myös niiden ympäristökuntien juhlatilaisuuksiin, jotka ovat tukeneet yhdistyksen
toimintaa. Lisäksi yhdistyksen edustajia osallistuu kotikuntiensa vastaaviin juhlallisuuksiin.
Yhdistys osallistuu Talvisodan päättymispäivän 13.3. muistoksi järjestettävään kirkkoiltaan sekä
lokakuussa Maanpuolustujuhlaan.
Yhdistys tukee jäsenten osallistumista KOL ry:n järjestämille ”Hengellisille ja kulttuuripäiville”, jotka
järjestetään syyskuussa 2018 Lappeenrannassa, sekä helmikuussa Lahden Hennalassa pidettävään
Sotaorposeminaariin.

4. TIEDOTUSTOIMINTA
•

●
●
●

Kuukausikokousten lisäksi jäsenistöön pidetään yhteyttä jäsentiedotteella (kolme
vuodessa), joka postitetaan kaikille jäsenille, kotisivujen kautta sekä sähköpostitse.
Tiedottamisessa käytetään hyväksi myös lehtien yhdistyspalstoja.
Yhdistyksen kotisivut (http://tsko.palvelee.fi/ ) sisältävät runsaasti ajankohtaista tietoa liikunta-,
terveys- ja kulttuuripalveluista sekä linkit kaupungin tiedotussivuille.
Jäsenlehti ”Huoltoviesti” (julkaisija KOL ry) jaetaan 4 kertaa vuodessa. Se sisältää Liiton asioiden ja
tiedotusten lisäksi myös jäsenyhdistysten lähettämiä kirjoituksia ja tiedotuksia.
Yhdistys pitää yllä yhteyksiä tiedotusvälineisiin ja antaa tietoa toiminnastaan.

5. TALOUS
●

●
●

●

●

Hallitus ehdottaa vuosikokousta vahvistamaan jäsenmaksun 20 euroa vuodelle 2018, joka on sama
kuin edellisenä vuonna. Se sisältää KOL ry:lle menevän osuuden 15 €, johon sisältyy myös
Huoltoviesti-lehden tilausmaksu. Edellisistä vuodsista poiketen ehdotetaan, että samassa
osoitteessa asuvien jäsenmaksu on tasasuureinen (20 €) huolimatta siitä, että KOL lähettää
Huoltoviesti -lehden vain yhdelle samassa osoitteessa asuvalle.
Yhdistyksen on mahdollista saada varoja keräyksillä ja tempauksilla, omien kirjojen myynnillä,
arpajaisilla sekä mahdollisten lahjoitusten kautta.
Yhteistyö Tampereen ev. luterilaisen seurakuntayhtymän kanssa on yhdistyksen taloudelle erittäin
merkittävä. Seurakunnan tilojen käyttö kuukausikokouksiin ja hallituksen kokouksiin on
mahdollistanut tehokkaan toimintamme.
Yhdistys anoo toiminta-avustusta Tampereen kaupungilta sekä niiltä ympäristökunnilta ,
joissa asuu vähintään 14 yhdistyksemme jäsentä. Näitä kuntia ovat: Kangasala, Lempäälä, Nokia,
Valkeakoski ja Ylöjärvi. Avustusta haetaan kuntoutus-, kulttuuri- ja virkistystoimintaan ja
osallistumiseen valtakunnallisille KOL ry:n järjestämille Hengellisille ja kulttuuripäiville
(Lappeenrannassa 2018) sekä teemaryhmien toiminnassa tarvittavien tilojen vuokriin.
Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Edustustehtävissä suoritetuista matkoista
maksetaan korvausta hallituksen päätöksellä.

6. TOIMIELIMET JA -TILAT
•

●

●

Yhdistyksellä ei ole varsinaisia toimielimiä, mutta hallituksen jäsenillä on vastuualueita ja hallitus
perustaa erilaisia työryhmiä tarpeen mukaan.
Yhdistyksellä ei ole omia toimisto- tai toimitiloja eikä arkistotilaa. Yhdistyksen toimihenkilöt tekevät
työt kotonaan ja käyttävät omia nettipalvelujaan ja ATK-välineitään, joiden käytöstä suoritetaan
korvaus esitetyn laskun mukaan.
Yhdistys tallentaa asiakirjansa ja muut tallennettavat materiaalit kaupunginarkistoon, joka tiedottaa
arkistoinnista maakunta-arkistoon.
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Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry, hallitus

