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       PÄIVÄRETKI HÄMEENLINNAAN keskiviikkona 13.11.2019                       

Lähdemme retkelle klo 10 Vanhan kirkon pysäkiltä, paluu klo 16 - 17 välillä. 

Tutustumme oppaan johdolla Museo Militariaan ja erityisesti sen Menetys ja muisto  

näyttelyyn,josta oli Huoltoviestin numerossa 2 hyvä esittely. Parituntisen museokäynnin  

jälkeen lounastamme  Suomen kasarmien alueella idyllisessä 1800 -luvun puurakennuksessa 

sijaitsevassa Ravintola Seiskassa. Seuraksemme saamme Kanta-Hämeen yhdistyksen jäseniä. 

Lounaan jälkeen pistäydymme Sibeliuksen syntymäkodissa. Yhdistys kustantaa museo-

opastuksen sekä pääsymaksut. Sisäänpääsy myös Museokortilla. Lounaan (,johon ei tietenkään ole pakko 

osallistua) maksaa kukin itse. Kyytimaksu riippuu lähtijämäärästä ja se kerätään bussissa.  

Ilmoittautumiset 7.11. mennessä Maire Lähteenmäelle: puh. 050 4132348; sähköposti: maik-

ku37@gmail.com 

SYKSYN 2019 TAPAHTUMIA       

     
 
Marraskuu to 21.11.2019  klo 12 Kuukausitapaaminen. Näsin sali, Näsilinnankatu 26 
 Marraskuun kk-tapaaminen  toteutuu yhteisen keittoruokailun, pannukakun, kahvittelun ja keskustelun 
merkeissä kuulumisia vaihtaen ja uusia toimintoja suunnitellen.  Salissa istutaan pöydissä.  Hallituksen varsi-
naiset ja varajäsenet ovat mukana keskustelemassa ja kirjaamassa muistiin toiveita. 
Aivot eivät kulu käytössä, ne pitävät toiminnasta ja kaipaavat aktivointia! 
Vinkkejä aivojen treenaamiseen.  Johanna Sarvala   Muistitiimi, tiimivastaava Nääsville 

 

Joulukuu pe 6.12.2019 ITSENÄISYYSPÄIVÄN TILAISUUDET: 

Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään Tampereella. 

Päivän ohjelma: 

Kello 9 Seppeleenlasku Kalevankankaan hautausmaa  

(Lippumme lippulinnassa, yhdistyksestä passiivinen seppeleenlaskija) 

                                 Kello 10 Jumalanpalvelus Tampereen tuomiokirkossa. 

                                      Kello 12 Paraatikatselmus, Ratinan stadion. 
                                      Kello 13 Ohimarssi, Tampereen valtatie. 
                                      Kello 9-15 Kalustonäyttely Ratinanniemessä. 

 
 

 

Koonnut Kari Kurki 
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Itsenäisyyspäivän paraati: Vaikuttaa liikenteeseen 

Valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati vaikuttaa liikenteeseen Ratinan alueella. Puolustusvoimat tiedot-

taa poikkeusjärjestelyistä tarkemmin ennen itsenäisyyspäivää. 

Selvää on, että poikkeavia järjestelyitä on esimerkiksi Hatanpään valtatiellä ja Tampereen valtatiellä sekä 

Ratinan stadionin ympärillä. 

 
 

     Tervetuloa puurojuhlaan  11.12.2019 klo 12.00-  

             
  ja viettämään kanssamme tänä vuonna 100, 90, 80  ja 70 vuotta  

täyttäneiden jäsentemme syntymäpäiväjuhlaa  
            Näsin seurakuntasalille   
      Näsilinnankatu 26, Tampere    

 klo 12.00 Nautitaan puuroa, joulutorttua ja kahvia 
 klo 13.00 – 15.00 Juhlaohjelmaa, yhteislaulua ja mukavaa yhdessäoloa 

                                        Ansiomerkkien jako 
    Arvonta  (voi tuoda arpavoittoja) 

                           

KEVÄÄN  2020 TAPAHTUMAT 
 
Kuukausitapaaminen  tammikuu ke 15.1.2020  klo 13.00 
Pirjo Markkola 
Professori (suomalaisen yhteiskunnan historia) 
Lapsuuden historia 
 

Helmikuu ke 19.2.2020 klo 13.00  Vuosikokous Näsin sali, Näsilinnankatu 26. 
Sääntömääräinen vuosikokous 2020 
Koska vuoden 2020 ensimmäinen jäsentiedote lähetetään vasta vuoden vuosikokouksen jälkeen, tapahtuu 
yhdistyksen sääntöjen 9 §:ssä sanottu kirjeellä kutsuminen jo tässä jäsenkirjeessä. Kokouksesta muistutetaan 
Aamulehdessä sunnuntaina 16.2.2020 kuukausitapaamiskutsussa Senioriyhdistysten Menoinfo- palstalla. 
VUOSIKOKOUSKUTSU 2020 
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksemme vuoden 2020 sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään Näsin salissa, Näsilinnankatu 26, keskiviikkona 19.2.2020 klo 13.00 alkaen. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjemme 10 §:ssä mainitut asiat. Vuosikokousaineisto on nähtävissä kokouspai-
kalla. Halutessaan jäsen voi pyytää asiapaperit s-postilla tai puhelimella Maire Lähteenmäeltä, puh. 050 
4132348 tai maikku37@gmail.com. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen tässä vuosikokouksessa käsiteltäväksi, hänen 
on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 15.1.2020 mennessä (viisi viikkoa ennen kokousta, sääntöjen 10 
§).  
 

 
 
 



JÄSENTIEDOTE 3-2019                           
           Teemaryhmät 
 
Nääsville ry:n yhdistyksellemme järjestämästä kaatumisen ehkäisykursseista tammikuussa 2020 

Tule mukaan kurssille! Viiden kerran maksuttomalla kurssilla saat fysioterapeutin ohjauksessa vinkkejä ja 

keinoja arkeesi pystyssä pysymisen tueksi. Jokainen tapaamiskerta sisältää sekä teoria- että harjoitte-

luosuuden. 

Kurssin teemoja ovat: ikääntymisen vaikutukset tasapainoon -tasapaino ja lihasvoimaharjoittelu ikääntynee-

nä -kaatumisen riskitekijät -ravitsemuksen merkitys kaatumisen ehkäisemisessä -kodin ja lähiympäristön 

turvallisuus-apuvälineet. 

Nääsville ry:n yhdistyksellemme järjestämästä kaatumisen ehkäisykursseista tiistaina 5.112019 klo 13-
14.30 alkavassa ryhmässä on vielä muutamia paikkoja vapaana. Ryhmä kokoontuu viitenä perättäisenä tiis-
taina samaan aikaan. Kurssi on yhdistyksemme jäsenille ilmainen. 
 
Kurssi pidetään Artteli-kumppanuusyhdistyksen kokoustila Tohvelissa (2 kerros), osoitteessa Salhojankatu 
42. 
Ilmoittautumiset Toivo Kivelä 040 0594842, toivokiv@elisanet.fi tai Kari Kurki 040 0836453,  
kari.j.kurki@kolumbus.fi.                                                                                      
 
KUNTOSALIRYHMÄ FYSIOCENTERISSÄ Finlaysonilla torstaisin klo 9.00-12.00. 
 
 
MÄNTTÄ - yltäkylläinen taidematka yllättävine piristeineen 

Se oli 13.8. kun bussiin astuttiin ja jo ennen Olkahista nauru raikasi sydämen pohjasta.  

Matkan isäntä Juhani Viita otti porukan haltuunsa hykerryttävällä huumorillansa ja ällistyttävällä 

paikallistietoudellaan Tampereen lähialueiden ihmisistä. Vähän jo pelotti, että tietääköhän se jotain  

hölmöä minunkin sukulaisistani. Naurussa suin päästiin pääkohteeseemme Mänttään ja sen huikei- 

siin taidemuseoihin, Serlachius-museoihin, Göstaan ja Gustafiin. Nyt olivat silmät ymmyrkäisinä ihastuksesta 

ja  hämmästyksestä. 

"Oli helppo seurata oppaan kertomusta taideteoksista. Kartanossa oli niin paljon kaunista vanhaa 

taidetta ja uuttakin, että olisi halunnut enemmän aikaa." -  "Amerikkalaisen Jacksonin taide oli  kauhis- 

tuttavaa katseltavaa. - - - Hätkähdyttävät tulevaisuuden kuvaukset.-" "Olisinpa halunnut monen 

teoksen edessä seistä pidempään ja uppoutua siihen." 

"Kahvipaikka polkupyöräkorjaamossa oli oivallinen valinta" ja lounas Veturitallissa. Paluumatkalla 

poikettiin Kallenaution kievarissa, joka "luo mieleen rauhan, vuosisadat ovat läsnä, puhutteleva". Kulttuu-

rielämysten lisäksi saimme matkaisännän herkullisten juttujen ansiosta monta elinvuotta 

lisää!    PS. Lainaukset mukana olleilta 
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Kunniajäsen 

SIRKKA HARJU   

14.2.1918 - 2.7.2019 

Yhdistyksemme viimeisen sotalesken vaiherikas elämä päättyi  101 vuoden iässä keskellä kauneinta kesää.  

 Viimeiselle matkalle hänet siunattiin Kalevankankaan pienessä kappelissa heinäkuun lopulla noin 30 hengen  

sukulais- ja ystäväjoukolla.    

 Lämminhenkistä muistotilaisuutta Järvensivun viehättävässä vanhassa seurakuntatalossa isännöi  

Sirkan sisarenpoika ja itsenäisyyspäivän presidentin vastaanotolla seuralaisena ollut Petri. Hän 

muisteli Sirkkaa ja hänen elämäänsä niin Amerikassa kuin Tampereella, jossa hän asui aina lähellä 

lapsuudenkotiaan. Sirkan avoin, utelias ja vaikeudet voittava elämänasenne tuli esille kaikissa 

puheenvuoroissa. Minun mieleeni painui valoisa hymy.   Laila Vainio 

                                                       
   

          Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy keväällä 2020 
      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. 
 
 
Yhdistyksellämme on myynnissä KOL:n suruadressia hintaan 10 €/ kappale. 
Niitä voi ostaa tai tilata Raija Laineelta puh. 0443647117.  
Huoltoviesti-lehden takasivulla on nähtävillä kansi- ja tekstimallit.  
   

Yhdistyksen osoite:  

Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry               Maksuliikenne ja jäsen- ja              

c/o Laila Vainio                                                                      Sotaorporekisterin ylläpito,                      

 Salhojankatu 38 B 37, 33500 Tampere.                          Kaarina Toivonen     

 Puh. 040-5176561                                                             Federleynkatu 7 A 27 , 33400  Tampere  

 lailaaulikki(at)gmail.com                                                     Puh  0400-207 865, 03 3460582 

                                                                                                  ktoivonen(at)saunalahti.                                                                                    

                                                                                             

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

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

 


