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Sotaorpojen pitkäaikainen odotus päättyi, sotaorpotunnus otettiin käyttöön

Kuva KOL

Kuvat Matti Vainio

Kuvissa sotaorpotunnus, kuukausitapaamisessa 10.9. tunnusta jäsenistölle jakoi Kaarina Toivonen ja puheenjohtaja Erkki Lehtelä kiinnittää sen Eila Talviojan rintapieleen. Tunnuksen jakoa jatkettiin 15.10.
kuukausitapaamisessa ja loput postitetaan tämän jäsentiedotteen ohessa.
Sotaorpotunnuksen on suunnitellut taiteilija Aimo Vuorinen. Tunnuksen jakamista edelsi viime vuonna
valtiovallan edustajien antama kunnianosoitus sotaorvoille, jonka allekirjoittajina olivat silloinen pääministeri Jyrki Katainen sekä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n Hengelliset ja kulttuuripäivät vietettiin 6.-7. syyskuuta Turussa. Päiviä
on vietetty jo vuodesta 1957 alkaen. Järjestelyistä vastasi tänä vuonna Lounais-Suomen Sotaorvot ry yhdessä Liiton kanssa. Kaksipäiväiseen tapahtumaan oli saapunut runsaat 600 juhlavierasta edustaen sotaleskien, sotaorpojen ja kaatuneitten omaisten yhdistyksiä ympäri Suomen.
Liiton puheenjohtaja Mauri Niskakoski totesi tunnuksen kiinnityspuheessaan: ” Pitkän odotuksen jälkeen
voimme vihdoin kiinnittää rintaamme sotaorpotunnuksen merkiksi siitä, millaisen uhrauksen meidän
isämme tai äitimme, joissakin tapauksissa molemmat, antoivat isänmaan vapauden puolesta.”

Yhdistys Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n Hengellisillä ja kulttuuripäivillä
6.-7. syyskuuta Turussa.
Erkki Lehtelä
Lähdimme lauantaina 6.9. klo 13.00 linja-autolla Vanhalta kirkolta 32 jäsenemme vahvuudella kohti Turkua. Ilmoittauduimme Turun Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatalolla, jossa oli kahvitarjoilu ja samalla kuulimme sotaorpoyhdistysten yhteiskuoron lauluesityksiä. Hotelliin majoittumisen jälkeen lähdimme
kiertoajelulle, joka päättyi Tuomiokirkon torille. Sieltä siirryimme Tuomiokirkkoon seuraamaan ”Suomalaista messua”, jossa laululla, soitolla ja liikkeellä ilmaistiin rukousta ja kiitosta Jumalalle.
Sunnuntaina 7.9. osallistuttiin Piispanmessuun, jonka toimitti Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala. Turun Ammatti-instituutissa tapahtuneen ruokailun jälkeen siirryimme Turun konserttitaloon pääjuhlaan. Avaussanojen ja alkumusiikin jälkeen liiton puheenjohtaja Mauri Niskakoski piti tervehdyspuheen,
jonka yhteydessä seurasi historiallinen hetki, kun sotaorvot yht´aikaisesti kiinnittivät sotaorpotunnuksen
rintapieleensä. Juhlapuheen piti Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä (puhe kokonaisuudessaan Huoltoviesti
3/2014 numerossa). Juhla jatkui kulttuuripitoisella ohjelmalla (juhlista tarkemmin myös Huoltoviestilehdessä). Kotimatkalla totesimme päivien olleen onnistuneet. Erityisen tyytyväisiä olimme sotaorpotunnuksesta, jonka olimme vihdoinkin saaneet.

Turun kävijöitä
Kuva: Erkki Lehtelä

Kuva :Pirjo Tolvanen

SOTAORPOJEN TUNNUSTAMINEN
UOLEVI UTRIAINEN
Oleellista ei ole jokin ulkonainen tunnus vaan se, että valtiovalta on lopultakin virallisesti pääministerin ja sosiaali- ja terveysministerin allekirjoittamalla asiakirjalla tunnustanut meidät sodista vakavasti kärsimään joutuneeksi ryhmäksi. Tunnustamisen ja
sotaorpouden osoittaa meille suunniteltu rintamerkki ja sitä varten laadittu tunnustamisasiakirja.
Tunnustuksen saaminen ei ole ollut helppoa, vaan se on vaatinut vuosikymmenen työn.
Ehtona on ollut, että asiaan ei saa liittyä taloudellisia vaatimuksia. Tosin koko ajan on rivien välissä puhuttu
avun saamisesta heikoimmassa asemassa oleville sotaorvoille, heitäkin joukossamme on. Usein esitetty kysymys keskustelussa viranomaisten kanssa oli, kuinka monta meitä vielä on jäljellä. Tähän ei valtiovallalla ollut
vastausta, vaikka aikanaan huoltoeläkkeet on maksettu jonkinlaisen rekisterin mukaan. Liitto käynnistikin mittavan, useita vuosia kestäneen projektin vielä elossa olevien sotaorpojen määrän selvittämiseksi.
Tällä projektilla Liitto onnistui kokoamaan 16 500 henkilön tiedot. Heistä noin kaksi kolmasosaa on yhdistysten jäseniä. Ilman yhdistysten suurta tietojenkeräysapua rekisteri olisi jäänyt toteuttamatta. Meitä voi
vielä olla elossa 23 000 – 25 000 ja voi otaksua, että olemme sitkeähenkisiä.
Meitä koko ajan mukana olleita on hämmästyttänyt se ankara vastustus, joka varsinkin alkuvaiheessa on
ollut leimaa antava. Ministeriöihin tehdyt anomukset palautuivat kielteisinä maininnalla, että tehän olette
jo kaiken saaneet. Viitattiin sodanjälkeiseen, meitä koskevaan lainsäädäntöön. Näissä vastauksissa jäi
huomiotta se, että tieto mahdollisista tuista ei kulkeutunut avuntarvitsijoille, koska asioista ei ilmoitettu
henkilökohtaisesti. No! ehkä tarkoitus oli juuri se.
Vastustusta on ollut myös joissakin meitä lähellä olevissa yhdistyksissä ja järjestöissä.
Liiton toimesta on myös viranomaisille kerrottu muiden sotaa käyneiden maiden tukitoimenpiteistä vaikeuksissa oleville tai yleisistä tukitoimista sotaorpojen hyväksi.
Loppujen lopuksi valtiovalta sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon avulla sai rahoituksen tunnustamiseen ja sotaorpoutta osoittavan ulkoisen merkin tekemiseen jokaiselle sotaorvolle. Rahoitus saatiin Rahaautomaattiyhdistyksen kautta.
Tunnustaminen on erittäin myönteinen ele meitä kohtaan.
Tuen saamiseksi sotaorvoille tehtiin kansanedustajien toimesta eduskunnassa kuusi kirjallista kysymystä,
yksi talousarvioaloite ja kaksi toimenpidealoitetta. Tämän lisäksi Liiton hallituksen edustajat tapasivat
eduskuntaryhmien puheenjohtajat.
Liiton hallituksen edustajat olivat myös sosiaalivaliokunnan kuultavana ja vierailivat useita kertoja sosiaalija terveysministeriössä.
On ilman muuta selvää, että tunnustaminen merkkeineen merkitsee henkisesti meille paljon, koska monista asioista on pitänyt kauan vaieta, mutta taloudellisessa mielessä se ei ketään auta. Tässä onkin sitten
haastetta seuraaville vuosille.

VUODEN 2014-2015 TAPAHTUMIA
Aamulehti julkaisee yhdistyksemme ilmoitukset sunnuntain menoinfo- senioripalstalla. Seuraa myös
ilmoitteluamme kotisivuillamme osoitteessa http://www.tsko.palvelee.fi

s-posti

Mikäli haluat KOL:n ja yhdistyksen jäsentiedotteet ym. tiedotteita (esim. nopealla aikataululla teatterilippuja) sähköpostiisi, lähetä yhteystietosi kotisivujen Ota yhteyttä -kohdasta löytyvällä lomakkeella tai s-postilla helena.kallio(at)kotiposti.net.

Merkitse jo nyt kokouspäivät tästä tiedotteesta muistiin kalenteriisi.
*******************************************************
Marraskuu ke 12.11.klo 13.00 Kuukausikokous.
Näsin Seurakuntakeskus,Näsin sali.
Ikäihmisten palvelujen uudistaminen on osa Tampere Senior-hanketta,
projektipäällikkö Sarita Mäkelä
Marraskuu to 27.11.2014
Yhdistyksemme pikkujoulua vietetään torstaina marraskuun 27. päivänä teatterin merkeissä.
Suuntaamme Viialan teatteriin katsomaan näytelmää DIIVAT, jota kutsutaan ”hervottomaksi, farssimaiseksi komediaksi”. Esityksen jälkeen nautimme pikkujouluillallisen ym…
Illan aikataulu on seuraava. Bussi lähtee Tampereen keskustorilta klo 18.00.
Teatteriesitys alkaa klo 19.00. Esitys kestää 2 h 15 min, joka sisältää väliajan.
Väliajalla meille tarjoillaan pullakahvit. Näytöksen jälkeen kahviossa nautimme glögit, jonka aikana näyttämölle tulee pöydät ym. ruokatarjoilut.
Vietämme mukavan pikkujoulun ja kotimatkalle lähdemme noin klo 24.00.
(Varatkaa mukaan euron ja kahden euron kolikoita…)
Matkan hinta on 35 €/henkilö, jotka eivät tarvitse bussikuljetusta.
Bussilla tulevien hinta on 40 €/henkilö.
Maksut yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 0488 31 viitenumerolla 6305, 10.11.2014 mennessä.
Mahdollisimman pikaiset, sitovat ilmoittautumiset Lauri Aholalle, 040 354 8350 tai
sp: ahola.lauri@gmail.com . Ilmoittakaa samalla puhelinnumeronne sekä tarvitsetteko bussikyydin.
Mukaan mahtuu 70 nopeinta ilmoittautujaa, mutta jonotuslistalle otetaan lisää, jos joku peruuttaa esim.
sairauden johdosta.
Joulukuu 6.12.2014 la 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 10.12.2014 ke Puurojuhla klo 12.00 Näsin sali, Näsilinnankatu 26.
Harjun seurakuntapastori (rokkipappi) Tarvo Laakso on alustavasti lupautunut pitämään joululauluhetken. Tarjoamme riisipuuroa ja rusinasoppaa sekä joulutorttukahvit.
Ohjelmassa on mm. juhlapuhe, ansiomerkkien jako, musiikkia, yhteislaulua ja arpajaiset.
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. http://www.kolry.fi/content/myyntituotteet

LAINATTAVAT KIRJAT
Matti Vainio hoitaa kirjastoa, puh. 050- 17 4365.
LEIKEKIRJA
Sotaorpojen asioita olemme vuosien varrella tuoneet esille sanomalehtien palstoilla. Yhdistyksen suhde
lehdistöön ei aina ole ollut mutkattoman toimiva. Julkaistua haastattelumateriaalia on kuitenkin kertynyt
suuri määrä. Hallitus on kokouksessaan 10.9.2014 päättänyt, että tästä materiaalista kootaan leikekirja,
minkä on määrä valmistua vuonna 2016 yhdistyksemme täyttäessä 15 vuotta. Leikekirjan laadinnasta vastaavat Helena Kallio ja Marjatta Harva. Pyydämme jäseniämme lähettämään yhdistystä koskevia lehtileikkeitä Helena Kalliolle, Siivikkalankatu 9 A, 33400 Tampere. Laita nimesi ja osoitteesi lähetykseen, otamme sinulle kopiot lehtileikkeistä muistoksi.
ALKUVUODEN 2015 KOKOUSAIKATAULU
Tammikuu
21.1.2015 klo 13.00
Helmikuu
18.2.2015 klo 13.00
Maaliskuu
11.3.2015 klo 13.00
Huhtikuu
8.4.2015 klo 13.00
Toukokuu
13.5.2015 klo 13.00

Näsin sali, Näsilinnankatu 26
Vuosikokous Näsin sali
Näsin sali
Näsin sali
Näsin sali

TUETUT RYHMÄLOMAT
Maaseudun terveys- ja lomahuolto: Kylpylä Kivitippu

”Työt takana loma”

Yhdistyksemme on saanut Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ltä RAYn tukeman ryhmäloman
(20 Henkeä) Kylpylä Kivitippuun, Lappajärvi, 22.-27.3.2015. Loman omavastuu on 20 €/hklö/vrk.
Lomaan sisältyy täyshoito, majoitus 2 hengen huoneessa, allasosaston ja kuntosalin käyttö sekä loma-ohjelman mukainen ohjaus. Ilmoittaudu Helena Kalliolle 15.11.2014 mennessä puh. 0407618157 tai s-posti helena.kallio@kotiposti.net. Ilmoittautuneille lähetetään lomaohjelma ja hakemuslomake, joka on palautettava suljetussa kuoressa (tietosuojan vuoksi) Helena Kalliolle
15.12.2014 mennessä. Avio/-avopuolisoilta riittää 1 hakemus. Helena kerää kuoret ja lähettää kaikki
yhdessä kuoressa Maaseudun Terveys- ja Lomahuoltoon ry:n. /hk
Hyvinvointilomat
Hyvinvointilomilta on anottu tuettua ryhmälomaa 2015 Lautsian lomakeskukseen viikolle 16. Lokakuun loppuun mennessä saamme tietää, onko ryhmälomavarauksemme hyväksytty. Asiasta kiinnostuneet ilmoittautukaa Helena Kalliolle 15.11.2014 mennessä puh. 040-7618157 tai s-posti helena.kallio@kotiposti.net. Marraskuun kuukausikokouksessa laitan myös ilmoittautumislistan kiertämään./hk

Yhdistyksen osoite:
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry
c/o Kerttu Toivonen,
Hiihtäjäntie 9, 33420 Tampere
Puh. 040-537 7316
kerttu.k.toivonen(at)gmail.co

Maksuliikenne ja jäsen- ja sotaorporekisterin
ylläpito, Kaarina Toivonen
Siivikkalankatu 7 C 10, 33400 Tampere
0400 207 865
ktoivonen(at)saunalahti.fi

Seuraava jäsentiedotteemme tammikuussa 2015.
Muista myös nettisivumme tarjonta osoitteessa http://www.tsko.palvelee.fi/

