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    Reipashenkistä alkuvuotta 2014  
 

Sotalesket ja sotaorvot huomioitiin Itsenäisyyspäivän vastaanotolla Tampere-talossa 
              

               
   Sotaleski Mirja Julkunen saattaja tytär, sotaorpo Marja-Liisa Lehtinen sekä kunniapuheenjohtaja Uolevi Utriainen   

            
  Saattajan Marja-Liisa Lehtisen kokemaa. 
 

 Kyllä me saimme äidin kanssa nauttia ikimuistoisen illan. En olisi ikinä arvannut minkä tunteen se 
herätti. Meistä pidettiin hyvää huolta koko ajan. Äiti otettiin vastaan jo heti ulko-ovella. Kadetit johdat-
tivat meidät odotushuoneeseen, jossa istuimme odottamassa vuoroamme. Ylen juontajat kävivät haas-
tattelemassa siellä sekä sotaveteraaneja että meitä. Mainitsin hänelle, että olemme Kaatuneitten 
omaisten mandaatilta, eli äiti on sotaleski ja itse olen sotaorpo. Lisäksi huomautin siinä sisään menos-
sa, ettemme ole sotaveteraaneja vaan sotaleski ja sotaorpo. Hyvä, että ne tuli mainittua sehän oli tar-
koituksemme. Kätellessämme presidenttiä meidän piti sanoa nimemme ja kun äiti kertoi nimensä pre-
sidentti kääntyi puoleeni ja sanoi lukeneensa äidistä. Kun sitten sanoin taas, että äiti on sotaleski ja itse 
olen sotaorpo hän kertoi, että äiti istuu hänen pöydässään. Kahvituksesta olimme toki jo tietoisia. Kyllä 
polvet vähän notkahti. 
           Konsertin jälkeen kadetti nouti äidin ja saattoi kahvipöytään. Me saattajat saimme kahvitella eri 
huoneessa ja meillä oli siellä mahtavat tarjoilut. Saimme siellä kaikkea sitä mitä juhlaväki nautti isossa 
salissa, me saimme istua pöydän ääressä 

 
Tampereen Seudun Kaatuneet Omaiset ry osallis-
tui Itsenäisyyspäivän 6.12.2013 perinteiseen  
tilaisuuteen Kalevankankaan sankariristillä. 
Lippumme oli mukana lippulinnassa ja    
pj. Erkki Lehtelä seppeleenlaskussa. 
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Kaatuneitten Omaisten Liitto yhdessä Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistyksen kanssa kartoittaa 
kentälle jääneitä sotilaita. Liitolta on myöhemmin tulossa kysely, johon toivotaan kaikkien niiden 
vastaavan, joiden isä on edelleen kadoksissa. Kyselyssä kysytään mm. joukko-osasto, missä paikassa 
ja koska kentälle jääminen tapahtui. Näin pyritään helpottamaan vielä jatkuvia etsintöjä ja uhrien 
tunnistamista. Tunnistamisessa on suurena apuna tuntolevyn numero, mutta myös DNA-
tutkimuksia tehdään.   
 

Tammenlehvän Perinneliitto kartoittaa sotien muistomerkit ja –laatat sekä Pro Patria taulut. 
Kotikunnassasi on ehkä ko. muistomerkkejä ja –laattoja sekä tauluja tiloissa, joihin kohdistuu 
purku (koulut) saneeraus tai muita muutostöitä, jotka saattavat uhata niitä. Havaittuasi edellä 
mainitun vaaratilanteen, tai jos tiedät jo poistettujen taulujen kohtalosta, niin ilmoitathan siitä  
Kari Kurki 0400836453 kari.j.kurki@kolumbus.fi 
 

Sotaleskien kuntoutus 
Sotaleskillä on mahdollisuus saada Valtiokonttorin kustannuksella laitos-, päivä- tai avokuntoutusta. 
Asiaa voi tiedustella Valtiokonttorista pu. 09-77258200. 

 
Kannatusjäsenasiaa 
      Yhdistyksemme kannatusjäseniksi ovat tervetulleita aviopuolisot, ystävät ym., jotka haluavat kul-

kea sotaorvon kanssa samoissa tilaisuuksissa. Keski-ikämme on 75 vuotta ja ikääntyessämme halu-
amme turvallisuudenkin vuoksi kulkea tutun seurassa. Yhdistyksessämme se on mahdollista. Kan-
natusjäsenellä on samat edut kuin sotaorvolla.  

    
Adressit    

Yhdistyksellämme on myynnissä suruadresseja hintaan 10 €/kpl. Niitä voi ostaa tai tilata Raija Lai-
neelta, puh. 044–364 7117. Huoltoviesti-lehdessä numero 3-2012 on takasivulla nähtävillä kansi- ja 
tekstimallit. Linkki kotisivullamme: http://www.tsko.palvelee.fi/ Kaatuneitten Omaisten Liiton 
myyntituotteet./RL      

 
Yhdistykseltä lainattavat kirjat:  Matti Vainio hoitaa kirjastoa, puh. 050-517 4365. 

Uutena kirjana Heikki Lehtonen: ”Mannerheim-ristin ritareiden hautamuistomerkit” 
Kirja on kunnianosoitus Mannerheim-ristin ritareille ja samalla koko veteraanisukupolville 
Muutama kirja ostettavissa hintaan 35.00 euroa. Kari Kurki 0400-836453. ka-
ri.j.kurki@kolumbus.fi 
 

Uutta kotisivuilla 
           Kotisivullamme http://tsko.palvelee.fi/25 julkaistaan jäsentemme lähettämiä ja julkaistavaksi  
 sallimiaan  kokemuksia, muistelu-  ja muistokirjoituksia. 
 Kirjoutukset toimitetaan os. Kari Kurki Soinilankatu 22.  33730 Tampere. 
 tai kari.j.kurki(at)kolumbus.fi  puh.0400836453. 

Voit tuoda kirjoituksesi myös kuukausikokoukseen.                                                                                                                         
Tarkempia tietoja tulevista tapaamisista ja niihin liittyvistä ilmoittautumisista kerrotaan seuraavassa 
jäsentiedotteissamme. Muista myös nettisivumme tarjonta osoitteessa http://www.tsko.palvelee.fi/
                       
  Yhdistyksen osoite:  Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry 
    c/o Kallio, Siivikkalankatu 9 A  
    33400 Tampere 
                                                                         
Yhdistyksen kotisivut:     http://tsko.palvelee.fi 
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Itsenäisyyspäivän viikolla 2.12.2013 vanha ja arvostettu Tamperelainen mieskuoro Pirkanmiehet esitti Tampe-
reen Seudun Kaatuneitten Omaisille juhlakonserttinsa ”Laulu Suomen Soi” 
Kuulemassa oli n.80 sotaorpoa ja leskeä.             

           

                                                                                                                           
                                                                                                                        
Kuoro piti konsertin ”Laulu Suomen soi” 
5.12.2013   Tampereen Yliopistolla.  
Pirkanmiehet lauloivat  myös itsenäisyys-
päivänä Kalevankankaan Sankariristillä.                                                                                                                                                                                                   
Tampereen keskustorin juhlatilaisuudessa                                                                                                                                                                                                                                          
 kuoro esitti ”Finlandia hymnin”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

   
          Jäsenmaksut ja osoitteet sekä huoltoviestilehti 

      Tämän jäsentiedotteen liitteenä on jäsenmaksulasku. Jäsenmaksun suuruus on edelleen 16 euroa ja 
siihen sisältyy neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Huoltoviesti-lehti. Samassa osoitteessa asuvan jä-
senmaksu on 13 euroa, eikä se sisällä lehteä. Samaan osoitteeseen pitäisi tulla siis vain yksi lehti. 
Laskussa olevaa viitenumeroa on ehdottomasti käytettävä, koska sen perusteella maksu voidaan 
kohdistaa oikealle jäsenelle. Samassa osoitteessa asuvat voivat halutessaan maksaa jäsenmaksut 
yhteissummana käyttäen jomman kumman viitenumeroa. Kunniajäsenillemme jäsenyys on ilmai-
nen. 
Muistathan myös ilmoittaa osoitteenmuutoksesta jäsenrekisteriimme, jotta posti löytää perille. 

       
                                                                                                      
 KEVÄÄN  2014 TAPAHTUMIA 
 
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. 

 
Helmikuu 6.2.2014 Sotaorposeminaari Lahdessa. 

Lahden Seudun Sotaorvot ry järjestää jälleen jo perinteeksi muodostuneen sotaorposemi-
naarin Lahdessa 6.2.2014 klo 12.00 aiheena Talvisota, tarkemmat tiedot Huoltoviestissä 
4/2013. Yhdistys maksaa matkat ja osallistumismaksun 15 euroa. Varaa ruokailuun seisovas-
ta pöydästä 15 euroa. Ilmoittautumiset 30.1.2014 mennessä Erkki Lehtelälle, 040- 518 5537. 

Helmikuu  12.2.2014 klo 13.00 Vuosikokous Näsin Sali. 
Vanhusasiamies Katri Pellinen: Ikääntyvän talousasianhoito. 

Maaliskuu  12.3.2014 klo 13.00 Kuukausikokous Näsin Sali.  
Kodinhoitaja Jyri Keränen: Kotihoidon arki Tampereella. 

Maaliskuu  13.3.2014 klo 18.00 Kirkkoilta  
  Tampereen Tuomiokirkossa. 

 Maaliskuu 16.3.-20.3.2014 Kuntohoitomatka Viron Viimsiin. 
 Yhdistys tekee Ikaalisten Matkatoimiston järjestäjänä 5 päivän kylpylä-hoitomatkan Viron 

VIIMSI kylpylään 16.3.-20.3.2014. Muutamia paikkoja jäljellä. Lisätietoa matkasta on net-
tisivuillamme. Jos olet kiinnostunut soita heti tiedotteen saatuasi Helena Kalliolle, puh. 040-
761 8157 tai s-posti: helena.kallio(@)kotiposti.net. Matka hinta 289 € on maksettava 
13.2.2013 mennessä yhdistyksen tilille  FI51 1146 3001 0488 31 viitenumerolla 6499. 
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Huhtikuu 9.4. klo 13.00  Kuukausikokous Näsin Sali.  
Toiminnanjohtaja Maarit Tammisto, Mummon Kammarista, kertoo Ystävätoiminnasta ja sii-
hen kannustamisesta. 

         Huhtikuu 16.04.2014  klo 19.00  Ronald Harwoodin KVARTETTI  Komediateatterissa.  
 Esitys on unohtumaton komedia neljästä taiteilijoiden vanhainkodissa asuvasta oopperalaula-

jasta. Rooleissa esiintyvät: Esko Roine, Heikki Nousiainen, Liisamaija Laaksonen  ja Tuija Vuol-
le. Lipun hinta 35 € on maksettava 14.3.2014 mennessä yhdistyksen tilille  FI51 1146 3001 
0488 31 viitenumerolla 6402. Ilmoittautumiset Liisa Mehtälälle 13.3.2014  puh. 040-513 2044 
tai s-posti liisamehtala@gmail.com. 

Toukokuu 7.5.2014 klo 13.00 Kuukausikokous, Näsin Sali. 
Tampereen kaupungin vanhusneuvoston pj. Arja Ojala: Vanhusneuvoston tehtävät ja toiminta. 

Toukokuu 9.5.2014 klo 12.00 Sotaleskien ohjelmallinen äitienpäivälounas.  
Yhdistys tarjoaa sotaleskille ja heidän saattajilleen sekä esiintyjille lounaan seisovasta pöydäs-
tä ja kakkukahvit Viola-kodissa. 

Toukokuu 18.5.2014 Kaatuneitten muistopäivä. 
Kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä. 
Yhdistys on mukana lippulinnassa ja seppeleenlaskussa.  
Sotaorvot!!!  Kokoonnumme Kalevankankaan hautausmaan sairaalan puoleisen pääportin 
edessä klo 11.45. Kuljemme pääportilta yhdessä kulkueena lippukulkueen perässä sankari-
haudalle kunnioittamaan isiemme muistoa. Seuraa ilmoittelua Aamulehdessä ja netissä.                                 
Kaatuneitten muistopäivällä on jo pitkät perinteet ja se on tärkeä päivä meille sotaorvoille. 
Kaatuneitten muistopäivänä myös valtiovalta ja puolustusvoimat kunnioittavat sankarivainaji-
amme laskemalla seppeleen Hietaniemen sankariristille. Kaatuneitten muistopäivän juhlalli-
suuksia vietetään kaikkialla maassamme. Viime vuosina valitettavasti sankariristeillä on ollut 
aina vähemmän ja vähemmän yleisöä, eivätkä sotaorvotkaan ole olleet kovin innokkaasti mu-
kana, vaikka tilaisuudella on meille suuri merkitys – ainakin pitäisi olla. 
Yhdistys haastaakin sotaorvot perheineen – mielellään myös seuraavat sukupolvetkin mu-
kaan  – osallistumaan Kalevankankaalla tai muilla hautausmailla Muistopäivän tilaisuuksiin. 
Kysymys on meidän isistämme ja seuraavan sukupolven isoisistä, joiden uhria haluamme kun-
nioittaa ja vaalia heidän muistoaan. 

Ti  20.5.2014 Kevätretki Kuruun ja Seitsemiseen. Tarkempi ohjelma retkestä seuraavassa jäsen-
tiedotteessa. 

Toukokuu ma 26.5. klo 15.00 Varala, rantasauna, Varalankatu 36 
  Ohjelmassa: Kahvi, kilpailuja, sauna (pyyhkeet ja uimapuvut mukaan, kaksi erillistä saunaa), 

ruokailu, arpajaiset, musiikkia Reino Kivimäki ja Antti Huusari, yhteislaulua ym. 
Osallistumismaksu jäseniltä 20 € ja muilta 30 €. Sitovat ilmoittautumiset 
kuukausitapaamisissa tai Erkki Lehtelä  040 – 518 5537. Osallistumismaksu on maksettava 
19.5.2014 mennessä yhdistyksen tilille  FI51 1146 3001 0488 31 viitenumerolla 6004. 
Kaupungin bussi nro 25 lähtee keskustorilta mm. klo 14.42. 

Kesäkuu to 4.6. klo 12.00 Puolustusvoimain lippujuhlapäivä. 
Osallistuminen lippulinnaan Kalevankankaan sankarihaudalla, ohimarssiin Yliopistokadulla 
sekä tilaisuuteen klo. 18.00 Mannerheimin patsaalla Vehmaisissa. Seuraa ilmoittelua 
Aamulehdessä ja nettisivullamme. http://www.tsko.palvelee.fi/ 

Kesäretki Naantaliin ja  Rymättylän  Herrankukkaroon. Tarkemmat tiedot kesän tiedotteessa. 
 

Kentälle jääneet sotilaat ja niiden tunnistaminen 
Kentälle jäi viime sodissa n. 10000 sotilasta, joista vuonna 1992 alkaneissa etsinnöissä ja kaivauk-
sissa on löydetty 1150 ja niistä tunnistettu 355 sotilasta. 


