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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
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 2014 on painottunut ikä-ihmisten terveyden, liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Jäsenistön korkeasta iästä huolimatta olemme käynnistäneet uusia jäsenistön terveyteen ja hyvinvointiin tähtäävä asioita sekä jatkaneet vanhoja hyväksi todettuja toimintoja.


Vuoden kohokohdaksi muodostuivat Turussa järjestetyt Kaatuneitten Omaisten Liiton Hengelliset ja
kulttuuripäivät 6.-7.9.2014 , joiden yhteydessä jokainen päiville osallistunut sotaorpo sai kiinnittää
rintaansa sotaorpotunnuksen. Tunnukset on jaettu yhdistyksemme jäsenille aluksi henkilökohtaisesti
kuukausitapaamisten 10.9. ja 15.10.2014 yhteydessä ja loput 372 postitettu 20.10.2014 syksyn jäsentiedotteemme mukana. Kaatuneitten Omaisten Liiton ja sen jäsenyhdistysten monivuotinen sitkeä työ
on näin saavuttanut yhden merkittävän tavoitteensa. Ponnistelut taloudellisen tuen saamiseksi vähävaraisille sotaorvoille jatkuvat.

 Kuukausikokouksissa Tampereen kaupungin edustajat ovat antaneet erittäin hyvää tietoa tamperelaisten ikäihmisten palveluista, niiden uudistamisesta ja talousasioiden hoidosta. Olemme kuulleet ja vaihtaneet mielipiteitä vanhusasiamies Katri Pellisen, vanhusneuvoston puheenjohtajan Arja Ojalan, apulaispormestari Mikko Aaltosen ja projektipäällikkö Sarita Mäkelän kanssa. Kodinhoidon karu arki kirvoitti lähihoitaja Jyri Keräsen alustamana kuulijat vilkkaaseen keskusteluun. Mummon kammarin toiminnanjohtaja Maarit Tammisto kertoi seurakuntien ystävätoiminnasta. Professori Markku Ojanen
valotti tammikuussa tutkimustuloksiaan sotaorpojen elämästä ja hyvinvoinnista kirjaansa ”Selviytyjiä ja
kukoistajia” perustuen. Syyskuussa taas vuonna 2013 kirjallaan ”Murtuneet mielet” Tieto-Finlandia –
palkinnon saanut tri Ville Kivimäki selvitti väitöskirjatutkimuksensa pohjalta talvi-, jatko- ja Lapin sodan
sotilaiden mielenterveysongelmia ja yhteiskunnan valmiutta niiden hoitamiseen.
Kuukausikokouksissa on otettu käyttöön myös taukojumppa, joka Eeva Kulmalan vetämänä on monesti verryttänyt ja virkistänyt kuuntelijoiden osallistumista.


Yhdistys kustansi sotaleskille ohjelmallisen äitienpäivälounaan ja yhdistyksen jäsenille puurojuhlan.
Seitsemälle ansioituneelle aktiivijäsenelle luovutettiin puurojuhlan yhteydessä Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n myöntämät hopeiset ansiomerkit. Merkin saivat Raili Elo, Marjatta Hildén, Reino Kivimäki, Salme Kotaniemi, Elina Laaksi, Seppo Lähteenmäki ja Risto Rostén.
Puurojuhlan ohjelmassa oli Tampereen Harjun seurakunnan seurakuntapastorin Tarvo Laakson laulu- ja
tarinatuokio.



Kunniajäsemme, sotaleski Sirkka Harju osallistui sotaleskien edustajana tasavallan presidentin itsenäisyyspäiväjuhlaan 6.12. 2014 uudistetussa presidentin linnassa.

 Maaliskuussa yhdistys järjesti kuntolomamatkan Viroon, Viimsiin.
 Toukokuussa 50 jäsentämme retkeili ja tutustui Kurun metsäopistoon ja Seitsemisen kansallispuistoon
sekä kävi hiljentymässä kukkatervehdyksin Kurun sankarihaudoilla.
 Perinteeksi muodostunut kesäretki suuntautui heinäkuussa Naantaliin.
 Toukokuun kuntoilu- ja saunailtapäivänä nautimme saunasta, uinnista ja Varalan kauniista luonnosta.
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Teatterielämyksiä on koettu huhtikuussa Komediateatterin Kvartetti-esityksessä ja marraskuussa Viialassa pikkujoulun merkeissä seuraamassa Diivoja.



Yhdistyksemme vuonna 2013 käynnistämä ystävä/kaveritoiminta on jatkunut. Ystäväryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Ystäväparit, joita on kolme, ovat tavanneet muutamia kertoja ja/tai pitäneet puhelinyhteyttä.



Kuntosalitoimintaa on jatkettu ja yhdistys tuki toimintaa yhdistyksen kuntosalisääntöjen mukaisesti.



Teemaryhmätoiminta jäsenistön aktivoimiseksi aloitettiin syksyllä. Lokakuun kuukausitapaamisen yhteydessä järjestetty teematori täytti heti ensimmäiset teemaryhmät, yhteensä 56 jäsentä.



Marjatta Harvan tekemistä haastatteluista on poimintoja hänen laatimassaan tekstiosuudessa vuoden
2014 alussa julkaistussa kirjassa Evakon pitkä vaellus, toimittanut Anne Kuorsalo. Marjatta Harva on
jatkanut haastattelujen tekemistä ja täydentämistä kuluneen vuoden aikana niiden saattamiseksi aikanaan julkaisun muotoon.



Jäsenet ovat kirjoittaneet lehtiin useita kirjoituksia sotaorpoudesta, retkistä ja kuntoilusta.



Lehtileikkeiden keräys leikekirjan tekemiseksi aloitettiin syksyllä.



Olemme aktiivisesti osallistuneet Elonpolkuja yhteistyöverkoston tilaisuuksiin. Yhdistyksestämme hallituksen jäsen on edustajana Elonpolkuja-yhteistyöverkostossa.



Sotakummilapsia (kaksi tyttöä) Sri Lankassa on tuettu keräysvaroin.



Yhdistyksemme lainaa sotaorpoutta käsitteleviä kirjoja sekä myy omien jäsenten ja yhdistyksen julkaisemia sotaorpoutta koskevia kirjoja.



Yhdistyksen nettisivusto linkkiyhteyksineen 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.

 Yhdistyksemme osallistui vuoden aikana monien eri järjestöjen ja yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin.
Lahden Seudun Sotaorpojen jokavuotiseen sotaorposeminaariin osallistui tänä vuonna ennätykselliset
18 jäsentä.
 Kaatuneitten muistoa on vaalittu osallistumalla seppeleenlaskuihin, lippukulkueisiin ja kunniakäynteihin
sankarihaudoilla.
Edellä mainitut toiminnot ovat vilkastuttaneet yhdistyksemme toimintaa, sen suunnittelua ja toteutusta. Niin
suunnittelu kuin toteutuskin on ollut haasteellista mutta samalla antoisaa ottaen huomioon, että jäsenistön
keski-ikä on jo 76 vuotta.
Sotalesket ovat yhdistyksemme kunniajäseniä. Heitä olemme huomioineet erityisesti lähettämällä heille
syntymäpäivä-, äitienpäivä- ja joulukortit. Olemme myös kutsuneet heidät heille erikseen järjestettyyn ohjelmalliseen äitienpäivälounastilaisuuteen sekä puurojuhlaamme. Kuluneena vuonna kaksi virkeätä sotaleskeä pystyi vielä osallistumaan äitienpäivälounaalle ja puurojuhlaan. Sotaleskistämme nuorin täytti 90 vuotta
toukokuussa. Vuoden lopussa heitä oli joukossamme enää 12.
Yhdistyksen järjestämiin kuukausitapaamisiin ja muihin tilaisuuksiin jäsenistö on osallistunut erittäin aktiivisesti. Kerrallaan koossa on ollut 70 – 130 henkilöä.
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II Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 588, joista sotaleskiä 12, sotaorpoja 504, sotaorvon lapsia
14 ja kannatusjäseniä 58. Naisia 361 ja miehiä 227. Suurimmat jäsenmäärät seuraavissa kunnissa: Tampere
340, Kangasala 49, Nokia 43, Ylöjärvi 37, Valkeakoski 20 , Lempäälä 18 ja Pälkäne 12. Muissa kunnissa 69.
Jäseniä 2011 -2014

Jäseniä kunnittain 2011-2014

Yhdistyksemme sai Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:ltä 1820 euroa jaettavaksi yhdistyksemme sotaleskille.
Rahat ovat lähtöisin säätiöiltä, Kaatuneitten Omaisten Liiton pääomasta sotaleskille osoitetuista varoista ja
Sotiemme Veteraanit 2014 keräyksistä. Sotalesket ovat olleet kiitollisia saamastaan pienestä tuesta 140 eueuroa/sotaleski

III Toiminta
Yhdistyksen sääntömuutos hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.8.2013. Olennainen muutos aikaisempiin sääntöihin on, että yhdistyksellä on vain yksi vuosikokous. Vuosikokous 12.2.2014 järjestettiin
näin ensimmäisen kerran uusien sääntöjen mukaisesti.
Yhdistyksemme on saanut edelleen kokoontua Tampereen seurakuntayhtymän kiinteistössä Näsin salissa.
Seurakuntayhtymän tuki on niin henkisellä kuin taloudellisella tasolla suuri. Yhdistys on kuluneena vuonna
järjestänyt aikaisempaan tapaan kuukausitapaamisia esitelmineen, retkiä, teatteria ja kuntotapahtumia ym.
Näistä ovat pääasiassa huolehtineet omat jäsenet ja tilaisuuksiin kutsutut ulkopuoliset luennoitsijat. Kuukausitapaamisten yhteydessä laulamme yhdessä. Hallitus on asettanut työryhmiä työstämään erilaisia toteutettavia asioista.
Kuluneen vuoden lopulla aloittivat toimintansa mm. uudet viisi teemaryhmää - konsertit, liikunta, sukututkimus, oma terveys sekä omaishoitajan terveys ja jaksaminen.
Hallitus on kokoontunut 9 kertaa.
Tapahtumaluettelo, josta selviää monipuolinen toimintamme, on toimintakertomuksen lopussa.
Kaatuneitten muiston vaaliminen
Kaatuneitten ja poisnukkuneiden muistoa kunnioitamme kuukausikokouksissamme sytyttämällä kynttilän
heidän muistolleen. Yhdistyksen säännöt ja toimintasuunnitelma edellyttävät yhdistykseltä perinteiden säilyttämistä ja kaatuneitten muiston vaalimista. Osallistuimme Kaatuneitten muistopäivän, Puolustusvoimain
lippujuhlan ja itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksiin sekä muihin muistotilaisuuksiin eri kuntien sankarihaudoilla
ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Yhdistyksemme puheenjohtaja Erkki Lehtelä piti vaikuttavan puheen Kaatuneitten muistopäivänä Kalevankankaan sankariristillä.
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Lisäksi yhdistyksemme osallistui Sotaveteraanipiirien ja perinneyhdistysten kutsuttuihin tilaisuuksiin ja kirkkoiltoihin.
Kunto- ja liikuntatoiminta
Yhdistys on järjestänyt erilaisia kuntotapahtumia kuten kunto- ja saunailtapäivän Varalan rantasaunalla, kunto- ja virkistysloman Viimsiin Viroon sekä kunto- ja kävelytapahtumia. Kuntosaliryhmä on jatkanut kuntosaliharrastustaan torstaisin, mukana vakituisesti 6 henkilöä. Yhdistys on lisäksi tiedottanut Tampereen kaupungin järjestämistä liikuntamuodoista. Näiden liikuntapalveluiden pariin on syyskauden aikana ohjattu
14 jäsentämme.
Kokonaisuutena toimintavuosi 2014 oli erittäin virikkeellinen ja vilkas niin kuin myös työntäyteinen. Koettu
sotaorpous yhdisti ja yhdistää.

IV Talous
Yhdistyksen talous on edelleen vakaa. Jäsenmaksutuotot ovat suurin tulolähde. Jäsenmaksu oli 16 euroa/jäsen vuonna 2014, josta liiton osuus 10 euroa, johon sisältyy Huoltoviesti-lehti.
Yhdistys sai vuonna 2014 Tampereen kaupungilta avustusta 3200 euroa sekä Lempäälän kunnalta ja Ylöjärven kaupungilta molemmilta 200 euroa. Yhdistys sai Sotiemme Perinneyhdistyksen 1939-1945 kirkkoillan kolehtituottoa yhdistyksen hengelliseen työhön 150 euroa. Kuukausikokouksissa myytävän kahvituksen tuotto
oli 762,65 euroa. Kahvitarjoilusta ovat huolehtineet Hellä Junnola, Armi Sipilä, Anja Tulirinta, Kirsti Wigelius
ja Sinikka Vuorenmaa. Arpajaistuottoa tuli 478,55 euroa. Avustukset ovat toiminnan toteutumisen kannalta
erittäin tarpeellisia.
Jäsenkirjeittemme postituksen talkootilan tammi- ja lokakuussa on veloituksetta antanut käyttöömme Palvelualojen ammattiliiton PAMin Tampereen toimisto. Toukokuussa Aito-säästöpankin Lielahden konttori
sponsoroi jäsenkirjeemme postituksen ja antoi toimistotilan postitustalkoolaistemme käyttöön.
Yhdistys on tukenut jäsenille järjestettyjä osallistumisia Kaatuneitten Omaisten Liiton järjestämille Hengellisille ja kulttuuripäiville Turussa ja sotaorposeminaariin Lahdessa. Myös muihin järjestettyihin tilaisuuksiin
osallistumista on tuettu. Yhdistys on kustantanut sotaleskien ohjelmallisen äitienpäivälounaan ja jäsenten
puurojuhlan. Kaksi kummityttöä Sri Lankassa saivat yhdistykseltä avustusta yhteensä 540 euroa, jossa mukana kertaluontoinen maksu asunnon sähköistykseen. Jäsenemme Mikko Kauppila käy vuosittain kummilasten luona katsomassa, miten avustusta käytetään.
Yhdistyksellä ei ole kiinteätä rahaa vieviä sitoumuksia.

V Tiedottaminen
-

-

-

Lähetimme kaikille jäsenille kolme jäsenkirjettä vuonna 2014. Näissä kirjeissä tiedotimme yhdistyksen
toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen lähti ensimmäisen jäsentiedotteen mukana helmikuun alussa ja syksyn kuukausitapaamisissa jakamatta jääneet sotaorpomerkit
postitettiin jäsentiedotteen nro 3 mukana 20.10.2014.
Yhdistyksen nettisivusto http://tsko.palvelee on osoittautunut todella suosituksi. Yksittäisiä käyntejä
vuoden aikana on ollut yhteensä 4750 sivulatauksia 8850. Nettisivustoa käyttävät sotaorvot kautta Suomen hyvien linkkiyhteyksien ja tiedon saannin vuoksi. Nettisivustoa on hoitanut Kari Kurki. Myös sähköpostitiedottamista jäsenille on lisätty.
Yhdistys on käyttänyt tiedottamiseen lisäksi Aamulehden menoinfo -listaa ja muitakin tiedotusvälineitä,
milloin se on ollut mahdollista. Tiedottaminen on jossain määrin mahdollista myös Kaatuneitten Omaisten Liiton Huoltoviesti – lehdessä.
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VI Toimihenkilöt ja vastuualueet
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Erkki Lehtelä. Hän on ollut mukana monissa yhdistyksen työryhmissä ja osallistunut yhdistyksen edustajana eri yhteistyötahojen kokouksiin ja tilaisuuksiin. Hän on myös vetänyt ja järjestänyt retkiä, juhlia ym. Yhdistyksen sihteerintehtäviä on jaettu. Kokoussihteerinä on toiminut
Kerttu Toivonen ja tiedotussihteerinä Kari Kurki. Helena Kallio on hoitanut edelleenkin kunto- ja tuettuihin
lomiin sekä avustusanomuksiin liittyvät asiat, huolehtinut kutsujen ja korttien valmistamisesta ja monista
muista yleissihteerin tehtävistä.
Maksuliikennettä, kirjanpitoa, jäsen- ja sotaorporekisterin ylläpitoa on hoitanut Kaarina Toivonen.
Hallituksessa varsinaisina jäseninä (suluissa henkilökohtainen varajäsen) ovat olleet: Marjatta Harva, varapuheenjohtaja, Elonpolkuja-verkosto, teemaryhmät, ansiomerkkityöryhmä (Toivo Kivelä, sukututkimusryhmän
vetäjä) Kari Kurki, tiedotussihteeri, nettisivut, tiedotus, luennoitsijat, valokuvaus (Marjatta Hildén), Liisa
Mehtälä, ystävätoiminnan ja liikuntateemaryhmän vastaava (Raija Laine, leskiasiat, ansiomerkkityöryhmä,
ystävätoiminta), Ritva Mustasilta vieraskirja ja nimilaput (Eila Salomaa), Pentti Rintala sääntötyöryhmä, liikunta (Matti Vainio, kirjojen lainaus, valokuvaus), Kerttu Toivonen kokoussihteeri, ansiomerkkityöryhmä,
sääntötyöryhmä (Niilo Herranen, kevätretki) Hanna Tähti teemaryhmä omaishoitajan terveys ja jaksaminen
(Hellä Junnola kahvitusvastaava) Uolevi Utriainen sääntötyöryhmä, teemaryhmä liikunta, kansalaisjuhlatoimikunta (Taisto Huhtelin).
Toiminnantarkastajana on ollut Markku Kivinen ja varalla Veli Pussinen.
Uolevi Utriainen on yhdistyksen kunniapuheenjohtaja (puheenjohtaja vuosina 2001-2009) ja Kaatuneitten
Omaisten Liiton hallituksen jäsen.
Yhdistyksen Kuruun suuntautuneen kevätretken järjestivät Niilo Herranen ja Liisa Mehtälä. Kesäretkijärjestelyistä Naantaliin vastasi Anneli Malmi ja teatterijärjestelyistä Lauri Ahola.
Kuukausitapaamisiamme, retkiä ja muita kokoontumisia on elävöitetty laulu- ja musiikkituokioin, joista ovat
vastanneet Elina Laaksi, Seppo Lähteenmäki, Raili Elo, Reino Kivimäki sekä Sirkka ja Matti Koskinen. Varalan osallistujia viihdytti edelleenkin harmonikkataituri Antti Huusari.
Teemaryhmien vastuuhenkilöt: Konsertit Elina Laaksi, Liikunta Liisa Mehtälä, Sukututkimus Toivo Kivelä,
Oma terveys Marjatta Harva ja Hanna Tähti, Omaishoitajan terveys ja jaksaminen Marjatta Ventonen.

TAPAHTUMAT 2014
15.1.2014

Kuukausikokous. Prof. Markku Ojanen- Selviytyjiä & kukoistajia –
Tutkimus sotaorpojen elämästä ja hyvinvoinnista.
20.1.2014
KOL:n puheenjohtajapäivät Helsingissä
24.1.2014
Postitustalkoot
6.2.2014
Sotaorposeminaari Lahdessa.
12.2.2014
Vuosikokous. Vanhusasiamies Katri Pellinen Tampereen kaupunki
Ikääntyvän talousasiainhoito.
3.3.2014
Avustusanomusten muutoksista tiedotustilaisuus, Tre valtuustosali.
12.3.2014
Kuukausikokous. Lähihoitaja Jyri Keränen. Kotihoidon arki Tampereella.
13.3.2014
Talvisodan päättymispäivän konsertti Tuomiokirkossa.
16.3.-20.3.2014 Kuntohoitoloma Viron Kylpylä Viimsiin.
17.3.2014
Liikkeellä voimaa vuosiin. Ennakkoilm. vetäjä
9.4.2014
Kuukausikokous.Toiminnanjohtaja Maarit Tammisto. (Mummon kammari)
Ystävätoiminta
13.4.2014
Sota-ajan lauluja, Valo Ylöjärvi
16.4.2014
Komediateatteri: Kvartetti
27.4.2014
Veteraanipäivän konsertti Pakkahuoneella

Osall.
93
2
10
18
75
4
92
15
32
1
76
5
36
6
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29.4.2014
7.5.2014
7.5.2014
8.5.2014
8.5.2014
9.5.2014
10.5.2014
18.5.2014

20.5.2014
23.5.2014
31.7.2014
6.-7.9.2014
10.9.2014
9.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
20.10.2014
5.11.2014
12.11.2014
25.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
2.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
7.12.2014
10.12.2014
28.12.2014

Kaatuneitten Omaisen Liiton Liittokokous Helsingissä
4
Kuukausikokous. Arja Ojala Vanhusneuvoston puh.joht. Tre
73
Vantaan sotaorvot yhdistyksemme vieraina
8
Kansalaisjuhlatoimikunnan vuosikokous
2
Postitustalkoot
10
Sotaleskien äitienpäivälounas Viola-kodissa
14
Kansalaisjuhlatoimikunnan lippukoulutus
4
Kaatuneitten muistopäivä, Kalevankangas. Juhlapuhe Erkki Lehtelä.
20
Kaatuneitten muistopäivä Parkano, Mikko Kauppila ja yhdistyksen lippu
6
Kaatuneitten muistopäivä Lempäälä, Lauri Ahola sankarihaudalla yhdistyksen edustaja 4
Kevätretki Kuruun, Kurun Metsäopistoon ja Seitsemisen kansallispuistoon.
50
Kevättapahtuma Varalan rantasaunalla
32
Yhdistyksen Kesäretki Naantaliin
42
Kaatuneitten Omaisten Liiton Hengelliset ja kulttuuripäivät Turussa
32
Kuukausikokous. Ville Kivimäki, Murtuneet mielet
82
Elonpolkuja-järjestön 15-vuotisjuhlaseminaari ”Kohti itsenäistä vanhuutta”.
2
Maanpuolustusjuhla
6
Kuukausikokous. Apulaispormestari Mikko Aaltonen/Tampereen kaupunki
Ikäihmisten palvelut
104
Postitustalkoot.
15
Liikuntaryhmän puistokävely
3
Kuukausikokous. Ikäihmisten palvelujen uudistaminen. proj.pääll. Sarita Mäkelä/
Tampereen kaupunki
86
Ensiohjausiltapäivä Tipotien sosiaali-ja terveysasemalla
5
Pikkujoulu. ”Diivat” Viialan työväenteatteri
66
Maavoimien Materiaalilaitoksen vuosi- ja perinnejuhla Raatihuoneella
2
Isänmaan Ilta Aleksanterin kirkossa (Sotaveteraanien huoltoyhdistys)
10
Valtakunnallinen sotilasparaati Hämeenlinna
1
Itsenäisyyspäiväjuhla, Kalevankangas ja Lamminpää
10
Sota-ajan laulut Viialan Metsälinnassa
8
Puurojuhla Näsin salilla, Ansiomerkkien jako, laulu ja tarinatuokio
seurakuntapastori Tarvo Laakso
130
Tunturipelimannien konsertti Lielahden kirkossa
12

21.1.2015 Hallitus

21.1.2015/ktn

