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     Ohjelmaa itsenäisyyspäivänä  6.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                          
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet alkavat kello 12 kunniakäynnillä ja seppeleenlaskulla Kalevankankaan 
sankariristillä sekä kunnianosoituksella Lamminpään hautausmaan sankarihaudalla. 
Itsenäisyyspäivän päiväjuhla Kaukajärven seurakuntatalolla alkaa kahvitarjoilulla kello 12. 
Kello 13 alkaa jumalanpalvelus Kalevan kirkossa. Veli-Pekka Ottman saarnaa, musiikista huolehtivat Osmo 
Honkanen ja Pirjo Mäntyvaara. 
Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan aliupseerikurssista ja reserviläisistä koottu konserttisoittokunta 
esittää sekä mahtipontisia että herkkiä teoksia kello 15 alkaen Aleksanterin kirkossa. Samaan aikaan alkaa 
myös hartaushetki Finlaysonin kirkossa. 
Nuoret kunnioittavat satavuotiaan Suomen sankari-
vainajia 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotispäivänä 6.12.2017                        
 kunnioitetaan sankarivainajia  
Tampereen Kalevankankaan hautausmaalla.  
Jokaisen sankarihaudan luona seisoo 
 kunnianosoituksena haudatun kuolinhetken ikätoveri. 
Joulukuussa 1939 käyttöön otetulla sankarihautaus-
maalla on nykyään 749 vainajan viimeinen leposija.  
Heistä yli puolet on alle 30-vuotiaita, 17–24-vuotiaita 
on lähes 40 prosenttia.                       Kuva Hannu Jukola                                                   

• Joulukuu ke 6.12.2017 klo 10.45-11.10  seppeleenlasku Talvisodan-Henki muistomerkillä 
 ja marssi  Kalevankankaalle, 11.45 siirtyminen pääportilta sankarihaudoille                                                               

•  

• 12.45 ohimarssi Kalevan puistotiellä 

• Kalevan kirkossa, 
– saarnaa Veli-Pekka Ottman, musiikki Osmo Honkanen ja Pirjo Mäntyvaara 

              15.00 konsertti Aleksanterin kirkossa ja Hartaushetki Finlaysonin kirkossa 

 

 Puurojuhla.   Joulukuu ke 13.12.2017  klo 13.00 Näsin sali, Näsilinnankatu 26.            

Klo 12.00 alkaen tarjoamme riisipuuroa ja rusinasoppaa sekä joulutorttukahvit. 
Ohjelmassa on mm. juhlapuhe, musiikkia, kuorolaulua, yhteislaulua ja arpajaiset. 

 

                                                                                                                                          



 

Ajatuksia Suomen itsenäisyyden juhlavuonna                         Hanna Tähti 

Yhdistyksen toiminnan yksi keskeinen tavoite on vaalia sodissa kaatuneitten ja sodan 

olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa. On tärkeää, että isiemme antama uhri 

muistetaan ja että heitä kunnioitetaan – he uhrasivat henkensä ja koko elämänsä 

maamme itsenäisyyden puolesta.  Itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuonna isiemme 

muistamista toivoisi erityisesti.   

Me sodan johdosta isättömiksi joutuneet tiedämme, mitä sota pahimmillaan perheille merkitsee – turva-

tonta tulevaisuutta, köyhyyttä, sotaleskien toimeentulokamppailua, elämän muutosta, jota ei oltu suunni-

teltu. Sota kosketti meitä pysyvästi. Se vaikutti koko elämäämme - lapsuuteemme, nuoruuteemme ja ko-

ko tulevaisuuteemme. Olemme sodan uhreja - sodasta erityisesti kärsimään joutunut kansalaisryhmä. 

 Velvollisuutemme on kertoa rauhan tärkeydestä nuoremmille sukupolville.  Kokemamme sodat ovat heil-

le etäisiä ja epätodellisia historian kirjan kertomuksia. Sanoillamme on ehkä painoarvoa, olemmehan 

omakohtaisesti kokeneet sodan kovan seurauksen. Rauhaa ei korosteta koskaan liiaksi – sitä vaativat ny-

kypäivän levottomuudet maailmalla ja väkivaltaisten tapahtumien ulottuminen jopa omaan maahamme.   

Yhdistyksessä voimme toimia yhdessä ja tukeutua toisiimme. Yhdistyksen sääntöjen mukaan tavoitteena 

on ”tukea sotaorpojen psyykkistä ja fyysistä selviytymistä”. Huoltoviestistä (2/2017) voi lukea, että ”Liiton 

hallitus näkee tärkeimmäksi tavoitteekseen sotaorpojen saamisen yhteiskunnallisen kuntoutuksen pii-

riin”. Tämä tavoite on meille ensiarvoisen tärkeä ja tulee vuosi vuodelta yhä tärkeämmäksi. Toivottavasti 

tavoite toteutuu lähitulevaisuudessa ja mahdollisimman moni tarvitseva ehtii saada kuntoutusta. 

 Oman yhdistyksemme puitteissa voimme lisätä tietoa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä kuukau-

sikokousten esitelmien ja tiedottamisen avulla. Erilaiset tiedotus- ja kulttuuritapahtumat sisältyvät aina 

ohjelmaamme. Voimme kuitenkin miettiä, mitä vielä voimme tehdä enem-

män. Kehitetään yhdistyksen toimintaa edelleen ”puhaltamalla yhteen hii-

leen” - itsenäisyyden juhlavuoden keskeisen teeman ”yhdessä” mukaisesti –   

siis yhdessä!   

Kevät 2018 TAPAHTUMIA 
Tammikuu ke 17.1. 2018 klo13.00 Kuukausitapaaminen Näsin sali, Näsilinnankatu 26.  
Pormestari Lauri Lyly 
 
Helmikuu ke 21.2.2018 klo 13.00 Vuosikokous Näsin sali, Näsilinnankatu 26. 
Vuosikokouskutsu.  Sääntömääräinen vuosikokous 2018  
Ennakkokutsuna ilmoitamme, että yhdistyksemme vuoden 2018 sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
Näsin salissa, Näsilinnankatu 26, keskiviikkona 21.2.2018 klo 13.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sään-
töjemme 10 §:ssä mainitut asiat.  
Kokouskutsu julkaistaan myös sunnuntain 11.2.2018 Aamulehdessä, joka on sääntöjemme 9 §:n tarkoit-
tama ”yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvä sanomalehti”. Vuoden 2018 ensimmäinen jäsentiedote 
ilmestyy vasta vuosikokouksen jälkeen.   
Vuosikokouksen jälkeen ODA: Omat digiajan hyvinvointipalvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut loikkaavat 

digiaikaan 

Päivi Hodgson, Projektipäällikkö Tampereen kaupunki                                                      

Maaliskuu ke 21.3.2018 klo 13.00 Kuukausitapaaminen Näsin sali, Näsilinnankatu 26.  
 
Huhtikuu ke 18.4.2018 klo 13.00 Kuukausitapaaminen  Näsin sali, Näsilinnankatu 26. 
 
Toukokuu ke 16.5.2018 klo 13.00 Kuukausitapaaminen Näsin sali, Näsilinnankatu 26. 
 



 
TEEMARYHMÄT 

  
OHJATTU ALLASVOIMISTELU VIOLA- KODISSA  Juhlatalonkatu 4  
tiistaisin 13.2.-17.4.2018 klo 11.45- 13.00. 
Osallistumismaksu  50€/ 10krt  maksetaan yhdistyksen tilille 
 FI51 1146 3001 0488 31 viite 6101 9.2.2018 mennessä. 
Ryhmään mahtuu vielä muutama henkilö. 
Maksullisia parkkipaikkoja Masuuni- parkkihallissa Viola- kodin vieressä. 
 

KÄVELYRYHMÄ jatkaa keväällä 7.3.- 25.4.2018 välisenä aikana. Ensimmäinen kävely Kaupin maastossa. 
Lähtö Kuntokatu 4:n kohdalta klo 10.00. 
KUNTOSALIRYHMÄ FysioCenterissä Finlaysonilla torstaisin klo 9.00-12.00. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Liisa Mehtälä 040-5132044 tai liisamehtala@gmail.com     

 
OMA TERVEYS – LUPA PUHUA TERVEYDESTÄ  RYHMÄ 

Ryhmässä puhutaan omasta terveydestä – niin akuuteista kuin pitkäkestoisimmistakin vaivoista. Mistä 

paras apu? Mitä puutteita hoidossa olet havainnut? Miten sairaus on vaikuttanut mielialaasi ja miten mie-

liala sairauteen? Käsittelemme ihmistä psykofyysisenä kokonaisuutena. Pohdimme näitä asioita yhdessä, 

mutta kullakin osallistujalla on oma vuoronsa, jolloin keskitymme juuri hänen asioihinsa. ÄLÄ JÄÄ SAI-

RAUTESI KANSSA YKSIN. Ryhmän asiantuntijavetäjäksi on lupautunut psykologimme Marjatta Harva.    

Ilmoittautumiset: Helena Kallio, Siivikkalankatu  9 A, 33400 Tampere.kalliohelena9@gmail.com,  

puh. 040-7618157  

 

Uusi teemaryhmä:  ”KUORO”                     
Kuoron johtajaksi on lupautunut Arvo Ahokas.  

 ”Aloitetaan yksiäänisenä tutuista lauluista”.  

Mukaan mahtuu vielä. Erityisesti miehiä kaivataan!  Harjoituspaikasta ja -ajoista sovitaan myöhemmin 

(kuoron johtajalle sopivat parhaiten tiistai- ja torstai-iltapäivät). Ilmoittautumisia ottaa vastaan Hilkka 

Tavast: hilkka.tavast@gmail.com, puh. 0500100055 

 

 
Tampere haastaa kaikki mukaan itsenäisyyden juhlintaan 

Tavoitteena on saada aikaan Frenckellin aukiolle ja Keskustorille yhteisöllinen tapah-
tuma, johon kaikki kaupunkilaiset osallistuvat. Tätä varten kaupungin keskusta puetaan juhla-asuun itse-
näisyyspäivän henkeen. Tapahtumaan haastetaan mukaan kaikki tamperelaiset, niin yksityishenkilöt kuin 
yrityksetkin. 
 
Suomi 100 Tampere -haastekampanjassa kutsumme kaikki mukaan tekemään Tampereesta upean juhla-
kaupungin.  

Itsenäisyyspäivän perinteinen osuus puheineen ja ilotulituksineen järjestetään tänä vuonna tavallista 
näyttävämmin.  

Juhlapuhe, musiikkiesitykset ja ilotulitus koetaan Frenckellin aukiolla klo 16.45 alkaen. 
Itsenäisyyspäivän juhlinta Tampereella edellyttää muutoksia keskustan liikennejärjestelyille. 
Liikenteen poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin. 
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Valtakunnalliset Hengelliset ja Kulttuuripäivät Kuopiossa 16.- 17.9 2017 
Tämän vuoden hengelliset ja kulttuuripäivät Kuopiossa olivat osa Suomi 100- juhlavuoden viettoa. 
Isänmaallisuus, kiitos ja kiitollisuus korostuivat koskettavasti päivien ohjelmassa. 
Lauantaina juhlat alkoivat savolaisilla iltamilla Kuopion Musiikkikeskuksessa. Ilta päättyi lämminhenkiseen 
ortodoksiseen sekä luterilaiseen, savonkieliseen, iltahartauteen. 
Ennen iltamia, hotelliin majoittumisen jälkeen, teimme kaupunkikierroksen kuopiolaisen oppaan johdolla. 
Se keskittyi pääasiassa Kuopion Saaristokaupunkiin, joka on uutta ja viehättävää asuinaluetta. 
Sunnuntain Juhlamessussa Kuopion Tuomiokirkossa saarnasi emeritus piispa Matti Sihvonen. 
Maittava lounas nautittiin Musiikkikeskuksessa. 
Pääjuhla oli Musiikkikeskuksen konserttisalissa. Ohjelma oli arvokas ja korkeatasoinen. 
Monen tamperelaisen mielestä juhlan kohokohta oli Kuopion Tanssistudion nuorten tanssijoi-
den esitys, Veden Vuolemat, Lasse Mårtenssonin musiikkiin Myrskyluodon Maija.  
Kirjailija Sirpa Kähkösen historiankatsaus samoin kuin kauppaneuvos Paavo Jauhiaisen juhla-
puhe puhuttelivat syvästi kuulijakuntaa. 
Häikäisevä oli myös oopperalaulaja Johanna Rusanen- Kartanon esitys. 
 
Juhlassa luovutettiin Tasavallan presidentin 4.6.2017 myöntämät kunniamerkit. Yhdistyk-
semme yleissihteeri HELENA KALLIO sai Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I- luokan 
mitalin.                                                                                                                         Kuva Tarja Tapaninen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Matka tehtiin Mäntylän Liikenteen bussilla. Mukana oli 34 Tampereen seudun sotaorpoa sekä 
seitsemän hämeenlinnalaista.                                                                                                          
Matka sujui rattoisasti matkanjohtaja Laila Vainion ysitien varrelta laatimien vaativien tehtävien pähkäi-
lyssä, kuoronjohtaja Arvo Ahokkaan laulattaessa meitä ja Lailan aviomiehen, Matin, kertoessa Savosta ja 
savolaisuudesta. 
Helenan kunniaksi poikkesimme tulomatkalla mitalikahveille. 
Kiitos matkanjohtajalle, ohjelmanesittäjille ja osallistujille miellyttävästä matkasta.                                                                                                                                   

 
Tiedottaminen Nykyään jäsentiedotteiden ilmestymiskertojen välillä tulee esiin asioita ja tapahtumia, 
joista jäsenkuntamme olisi hyvä saada tietoa. Näistä kyllä tänä päivänä tiedotetaan yhdistyksen kotisivuil-
la sekä kuukausitapaamisissa. Kuitenkin saattaa käydä niin, että niitä ei välttämättä kotisivuilta huomata 
eikä kuukausikokouksen hetkellä vielä tiedetä. Jos haluatte varmistaa tiedon saamisen ja omistatte säh-
köpostitunnukset niin toivomme, että ilmoitatte sähköpostiosoitteenne Kari Kurjelle sähköpostiosoite 
kari.j.kurki@kolumbus.fi puhelin 040 0836453, Toivo Kivelälle sähköpostiosoite toivokiv@elisanet.fi puhe-
lin 040 0594842 tai täyttämällä yhdistyksen kotisivulta löytyvän lomakkeen 
http://tsko.palvelee.fi/lomake.html?id=1. 

 
 
          Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy keväällä 2018  

      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   
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