
 

                                                                                                                 

                 
 
 

                                   
                                                           JÄSENTIEDOTE 2-2017                   Kuvat Matti Vainio ja Eero Alitalo 

    SUOMI        VUOTTA SOTAORPOJA                                  

    
 

    Mervi Kaarninen          Mieskuoro   ”Kelot ”         Reino ja Antti            Sotaorpokuvat                               Elina Laaksi                                                                                                                                                                                                                      
Juhlamme ”Suomi 100 vuotta sotaorpoja” 17.5.2017 alkoi kahvitarjoilulla aulatilassa, jossa oli esillä myös 

sotaorpokuvien näyttely. Suomen lipuin koristeltu marjainen juhlakakku oli ”kerrassaan raikas”. 

Juhla jatkui Näsin salissa. Tervetuloa-puheen ja perinteisen kynttilän sytytyksen jälkeen esiintyi mieskuoro 

”Kelot” tarjoten jykevän alun ohjelmallemme, jonka juonsi Elina Laaksi. Juhlaesitelmän piti yliopistonleh-

tori Mervi Kaarninen aiheesta ”Suomi 100 vuotta sotaorpoja” saaden monet ehkä ensimmäisen kerran 

ajattelemaan, että sotaorpoja on ollut koko maamme itsenäisyyden ajan. Saimme kuulla tutkimustietoa 

Sisällissodan sotaorvoista ja siitä, miten vaikeaa heidän toimeentulonsa oli puutteellisen sosiaalihuollon 

takia. Kaarninen käsitteli myös Talvi- ja Jatkosodan sotaorpojen toimeentulon tukemista kiinnittäen huo-

mion mm. siihen, että  tiedotus oli heikkoa ja tuen saaminen liian monimutkaisen byrokratian takana. 

Elina Laaksi sai meidät herkistymään koskettavilla lauluesityksillä säestäjänään Tuija Kurki. Reino Kivimäen 

ja Antti Huusarin mandoliini ja haitari soivat sodanajan aitoa tunnelmaa luoden. Yhteislaulut laulettiin 

ryhdikkäästi olihan johtajina taitavat esilaulajat Seppo Lähteenmäki ja Elina Laaksi. Kiitokset kaikille esiin-

tyjille ja erinomaiselle yleisölle! 

 ”Suomi 100 vuotta sotaorpoja” -juhla ja sotaorpojen historiaan liittyvien kuvien taltiointi ja arkistointi 

ovat osana  valtakunnallista Suomi 100 ohjelmaa.  

 

 Kaatuneitten muistopäivä  21.5.2017    

     
Lippumme ja Liisa Mehtälä                                                                                     Puhe: Marjatta  Harva                    

 

Koonnut Kari Kurki 



 

Kesäkuu ke 4.6.2017  Puolustusvoimain lippujuhlan päivä         

Osallistumme klo 12.00 lippulinnaan Kalevankankaan sankarihaudalla, sekä klo 18.00 tilaisuuteen Man-

nerheimin patsaalla Leinolassa. Seuraa ilmoittelua Aamulehdessä ja nettisivullamme tsko.palvelee.fi. 

      

 Jäsenmaksut ja osoitteet sekä Huoltoviestilehti 

Jäsenmaksu on joiltakin jäseniltä toistaiseksi maksamatta. Tämän jäsentiedotteen mukana lähetetään 

näille jäsenille "karhulasku" ja toivotaan jäsenmaksun pikaista suorittamista.  Yhdistys on maksanut Kaa-

tuneitten Omaisten Liitolle jokaisesta yhdistyksen jäsenestä 10 euron suuruisen maksun, joka on mm. 

korvausta jäsenelle neljä kertaa vuodessa tulevasta Huoltoviesti-lehdestä. 

Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesta jäsenrekisterinhoitaja Kaarina Toivoselle, jonka toimesta tie-

dot välittyvät myös valtakunnalliseen sotaorporekisteriin ja Huoltoviesti-lehteen. 

 

NOKIAN KESÄTEATTERIIN HEINÄKUUSSA      
Torstaina 13.07.2017 menemme katsomaan näytelmää "KULKURIN VALSSI"!!!      
Teatteri on "Kennonnokalla", samasta tienhaarasta kuin uimarannalle.      
Teatteriesitys alkaa klo 18.30  ja BUSSI lähtee keskustorilta klo 17.30      
LIPUN Hinta on  20 €/hlö, joka sisältää vain teatterilipun. Kyydin hinta on 8€/hlö.      

Väliaikatarjoilu 5,00€/henkilö. (Kaikki yhteensä 33€/henkilö)   
Ilmoittaudu puh. 040-354 8350 tai sähköpostilla ( ahola.lauri@gmail.com )  viimeistään 19.06.2017 , joka 
on samalla maksun eräpäivä. Maksa Lauri Aholan tilille FI26 4252 1520 0166 14  
(Oma Sp)  
 
 
Kesäretki Verlaan ja Kotkaan  26.7.2017                                                                  
 Tämän vuoden kesäretkellä tutustumme Kymenlaakson jalokiveen Verlaan ja Kot-
kan ruusun merelliseen kaupunkiin. Verla sijaitsee Jaalan kunnan alueella Kouvolassa.  
Siellä tutustumme vuonna 1882 perustettuun vanhaan puu- hiomoon ja paperitehtaa-
seen.  Katselemme vanhaa tehdasmiljöötä ja kallioveistok- sia. 
Verlasta siirrymme ruokailemaan Kouvolan upseerikerholle.  Ruokailun jälkeen ajamme 
Langinkoskelle.  Tarkastamme keisarillisen kalastusmajan ympäristöineen.  Oppaan 
mukana teemme kiertoajelun Kotkassa ja käymme Merikes- kus Vellamossa.  Vellamos-
sa sijaitsee Suomen merimuseo, Kymenlaakson museo, Tietokeskus Vellamo ja Kotkan kulttuurikeskus.  
Päivän päätteeksi juomme kahvit perinteikkäässä merimieskahvila Kairossa. Matka alkaa keskiviikkona 
26.7. klo 7.00 Vanhalta kirkolta  ja päättyy noin klo 22.00.  
 Hinta  80 euroa, maksu 7.7.2017 mennessä. Yhdistyksen tili FI51 1146 3001 0488 31 viite 6208 . 
 Ilmoittautumiset Anneli Malmi Puh 050 350 8713. tai anneli.malmi(at)wire.fi  
 
     

          13.08.2017 Marielundin Suvipäivä           
Marielund Suvipäivä- toimikunta järjestää noin 20 yhdistyksen voimin 
 muistelo tapahtuman kaatuneitten omaisille ja sotaorvoille. 
Tilaisuuden ohjelmatarjonta on vielä suunnitteluvaiheessa. 
Kaatuneitten omaisille ja sotaorvoille on järjestetty ilmaiset tarjoilut. 
Yhdistyksemme järjestää linja-autoretken, jonka matkan jokainen maksaa 
itse. Järjestäjien taholta ilmoitetaan, että avustajia on saatavilla. 
Bussikyyti maksaa 20€, suoritus yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 0488 31 VIITE 7508  
Ilmoittaudu ja maksa 15.06.2017 mennessä  
Maire Lähteenmäki puh 050 4132348 tai maikku37@gmail.com 
Linja-auton lähtö klo 8.00 Vanha kirkko ja paluu klo 19.00 

https://www.nokianteatteri.fi/kulkurin-valssi-kesalla-2017/
mailto:ahola.lauri@gmail.com
https://kotisivukone.fi/files/tsko.palvelee.fi/Huoltoviesti_1-2017.pdf
mailto:maikku37@gmail.com


              

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

            KUOPIJOO..                                                                                                                                     TERVETULLOO…                                                                                                                            
                                    16. – 17. 9.2017           HENGELLISILLE JA KULTTUURIPÄIVILLE!                           
Lähdemme lauantaina 16.9. klo 8 Mäntylän bussilla Vanhan kirkon pysäkiltä. 
Ajamme ysitietä Jämsän ja Jyväskylän ohittaen suoraan Kuopioon. Matkalla yksi pitempitauko, jolloin voi 
nauttia lounaan omalla kustannuksella ja yksi tai kaksi lyhyttä pysähdystä. 
Perillä majoitumme heti, jos mahdollista. Tauon jälkeen ”katellaan Savon piäkaapuntia”. Kierroksen pää-
tyttyä tulokahvit Musiikkikeskuksessa, jossa myös  klo 17 alkaen iltatilaisuus 
monipuolisine ohjelmineen. Hotellissamme on mahdollisuus nauttia buffet-illallinen hintaan 20 € (3 kat-
tausta: klo 19, 20 ja 21). 
Sunnuntai sujuu perinteisin tilaisuuksin. Klo 10 juhlamessu Tuomiokirkossa, joka on hotellin 
vieressä.  Sieltä siirrymme muutaman sadan metrin päähän Musiikkikeskukseen lounaalle ja   
pääjuhlaan. Esiintyjistä Sirpa Kähkönen on jo meille vähän tuttu ja Johanna Rusanen-Kartanoakin moni on 
varmaan kuullut eikä  Kuopion Nuorisokuorokaan ole ilman meriittejä.  
Yhdistys maksaa jäsenten osallistumismaksun 35€ (sis. tulokahvi lauantaina, lounas sunnuntaina).  
 Majoitus Hotelli Puijonsarvessa 2hengen huoneessa 45€/ hlö (sis. aamiaisen), 1 hh 70€. Majoitus- mak-
sun jokainen hoitaa itse paikan päällä. 
Ilmoittautumiset: Laila Vainio puh.040 517 6561, s-posti: lailaaulikki@gmail.  
Bussikyyti 40 € maksettava 1.8.mennessä yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 0488 31, viitenumero 
6606.Ota mukaan sururisti. Poikkeuksellisesti tänä vuonna voi käyttää myös ansiomerkkejä. 

 

 
                 Liittokokous Tampereella 25.4.2017    

Tänä vuonna liittokokous oli meidän kannaltamme mukavasti Lapinniemen kylpylän kodikkaissa 

kokoustiloissa. Paikalla oli 105 kokousedustajaa eri puolilta Suomea. Yhdistyksemme 6-henkinen 

joukkue osallistui oman hallituksen evästämänä aktiivisesti ottamaan kantaa Liiton asioihin. Jälleen  

kerran penäsimme kunnollista selvitystä niin tuloslaskelmasta kuin talousarviostakin. Laihoin tuloksin. 

Sotaorpojen kuntoutuskyselyymme tuli Liittohallituksen työryhmän vetäjältä Kaija Sepposelta vakuuttava 

selvitys, miten asiaa viedään eteenpäin. Kokouksen paras puheenvuoro!  Liiton 5 euron jäsenmaksun ko-

rotus tietenkin järisytti, jopa ikävään sanailuun, mutta tuli kuitenkin hyväksytyksi.  Liittohallituksen jäsen-

ten vaali kaipaisi menettelytapojen selkeytystä, jotta vältyttäisiin turhalta jahkailulta. Valituiksi tulivat 

Kaija Sepponen, Leena Kostamo ja Aulis Harju, ehdokkaamme Uolevi Utriainen jäi nyt täpärästi varajäse-

neksi. – Kokous oli jälleen kerran lievästi sanottuna hämmentävä, erityisesti joidenkin kokousedustajien 

ruma kielenkäyttö ihmetytti. 

 
 
 
 
 



 
 
 
SYKSYN 2017 TAPAHTUMIA 
Syyskuu ke 13.9.2017 klo 13.00 Kuukausitapaaminen Näsin sali, Näsilinnankatu 26.  
Näyttelijä, teatterineuvos Tuija Vuolle kertoo elämästään ja urastaan sekä muistelee Tv -sarjojen  
tekemistä. 
 
Lokakuu ke 11.10.2017 Kuukausikokous Näsin sali, Näsilinnankatu 26.Ikäklinikka 

Marraskuu ke 8.11.2017 Kuukausikokous Näsin sali, Näsilinnankatu 26. 

He ovat tehneet enemmän kuin me  ”Sotalesket ja –orvot sodanjälkeisinä vuosikymmeninä ” 

Toivo Kivelä 

 

Joulukuu ke 13.12.2017 Puurojuhla Näsin sali, Näsilinnankatu 26.Puurojuhla 

Nyt joukolla OHJATTU ALLASVOIMISTELU VIOLA- KODISSA Juhlatalonkatu 4  
tiistaisin 5.9.- 7.11.2017 klo 11.45- 13.00. 
Ryhmään mahtuu vielä muutama henkilö. 
Osallistumismaksu 50€/ 10krt maksetaan yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 0488 31 viite 
6101 1.9.2017 mennessä. 
Maksullisia parkkipaikkoja Masuuni- parkkihallissa Viola- kodin vieressä. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Liisa Mehtälä 040-5132044 tai liisamehtala@gmail.com 
KÄVELYRYHMÄ on reippaillut kevään aikana Kaupin maastossa ja jatkaa kävelyjä taas 

syksyn tultua. Ajat sovitaan syyskauden alussa. 

Teemaryhmät: Jäsentemme tiedon kartuttamiseksi, virkistykseksi ja iloksi on järjestetty pienryhmätoimin-
taa teemoilla: KONSERTIT, LIIKUNTA, SUKUTUTKIMUS ja kaksi TERVEYS –ryhmää. Nyt kysymmekin, onko 
jäsenillämme ehdotuksia uusista, kiinnostavista aiheista? Ehdotukset kesän aikana Toivo Kivelälle joko 
sähköpostilla toivokiv(at)elisanet.fi tai puhelimella 0400594842, kiitos!                                                                      
   

          Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy syksyllä 2017  
      Aamulehti julkaisee yhdistyksemme ilmoitukset sunnuntaisin Tapahtumakalenterin senioripalstalla 

Seuraa myös ilmoitteluamme kotisivuillamme osoitteessa http://www.tsko.palvelee.fi/ 
Huom! Kuukausikokoukset pidetään: Näsin Seurakuntakeskus Näsin Sali, Näsilinnankatu 26                
Kello 13.00 alkaen kahvi 12.30. Aikataulumuutoksista ilmoitetaan erikseen 
 

    Yhdistyksen osoite: 
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry               Maksuliikenne ja jäsen- ja              
c/o Hanna Tähti                                                     Sotaorporekisterin ylläpito,                      
 Risuharjunkatu 9, 3300 Tampere.                          Kaarina Toivonen     
Puh. 050-567 2728                                                             Federleynkatu 7 A 27 , 33400  Tampere    
 hanna.tahti(at)uta.fi                                                        Puh  0400-207 865, 03 3460582                                                                                           
                                                                                                 ktoivonen(at)saunalahti.fi   

 
Nyt saatavana myös hautakivilaatta uurnahautakiviin 
koko: halkaisija 3 cm 
35,- 

kiinnitys: mukana kiinnitysruuvit   35,-   
 
Myynti: Kaatuneitten Omaisten Liitto ry 
Puhelin: 09 8562 0061 

 

mailto:liisamehtala@gmail.com
http://www.tsko.palvelee.fi/

