
 

 

  

      
     

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE  2021    
   

1.   YHDISTYS JA SEN TARKOITUS 
       Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry on vuonna 2001 perustettu epäpoliittinen 
       yhdistys, jonka tavoitteena on toimia sodassa omaisensa menettäneiden yhdyssiteenä, 
       toimia heidän puolestaan ja hyväkseen,  tuoda julki heidän vaiettuja kohtaloitaan ja vai- 
       keuksiaan ja auttaa tarjoamalla vertaistukea.  Jäsenistön ikäännyttyä toiminnassa on yhä 
       enemmän saanut sijaa  jäsenten aktiivisen ja toimintakykyisen elämän tukeminen.  
       Sodissa kaatuneitten ja sodan johdosta henkensä menettäneiden muiston vaaliminen ja   
       perinteiden kunnioittaminen on myös tärkeä osa toimintaa. 
 
2.   JÄSENET 
      -    Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenyys edellyttää yhdistyksen periaatteiden hyväksymistä     
           eli  yhdistys on avoin muillekin kuin kaatuneitten omaisille.   
      -    Kannatusjäsenten ja erityisesti  nuorempien mukaan saaminen toimintaan ja perinnetyön   
            jatkajiksi on vakava haaste yhdistykselle. Toimintavuonna tullaan alle 70-vuotiaille jäsenille    
            lähettämään kirjelmä, jolla heitä kannustetaan osallistumaan yhdistyksen järjestämille  
            valtakunnallisille Hengellisille ja kulttuuripäiville  ja mahdollisesti  myös toimimaan joissakin 
            tehtävissä. 
      -    Myös Liitto on tarttunut jäsenistön ikääntymisongelmaan ja järjestää maaliskuussa  alle 70- 
           vuotiaille Helsingissä tilaisuuden, johon osallistumista kannustetaan. 
      -    Yhdistyksen toimintaa koskevia toiveita kysyttiin koko jäsenistöltä loppuvuonna lähetetyn   
             jäsentiedotteen  mukana olleella lomakkeella. Jäsenten toiveet otetaan huomioon tulevassa 
             toiminnassa.  
              
 3.   TOIMINTA JA TAVOITTEET 
         Tavoitteena on järjestää monipuolista toimintakyvyn ja vireyden ylläpitoa tukevaa säännöllistä 
         toimintaa. Tehtävänä on myös välittää tietoa iäkkäitten arkeen vaikuttavista asioista,  muutok- 
         sista terveydenhuollon kentässä ja erityisesti, mistä apua on saatavissa. Pyrimme  luomaan  
         hyvänolon hetkiä ystävien, tuttavien ja kohtalotovereiden seurassa. 
  
 Yhdistys täyttää toimintavuonna 20 vuotta, mitä tullaan juhlistamaan syyskaudella. Erkki 
 Lehtelän johtama työryhmä valmistelee historiikkia vuosilta 2011 - 2020. Ansioituneille 
 yhdistysaktiiveille anotaan liiton ansiomerkkejä 
 
 3.1.  Kuukausitilaisuudet 
          ovat keskeisin toimintamuoto, tärkein tapaamis-, keskustelu-, informaatio- ja virkistystilai- 
          suus. Kokoontumiset ovat Seurakuntien talossa Tampereella, keskiviikkoisin kuukauden keski - 
          vaiheilla. Niihin osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, vaan ne ovat kaikille avoimia.  
          
          Ohjelmassa on aina jonkin alan asiantuntijan esitys. Aiheina tulee olemaan iäkkäitten elämään 
          läheisesti liittyvät  valtion ja kuntien päätökset, eri tahojen  palvelut, liikunta ja terveys. Kult- 
          tuuri, etenkin kirjallisuus, ja yhteiskunnalliset asiat tulevat olemaan esillä. Ajankohtaisinfor- 
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          maatio yhdistyksen ja keskusjärjestön toimista ja päätöksistä  kuten myös taukoliikunta ja 
          yhteislaulu kuuluvat vakio-ohjelmaan. Ennen salitilaisuutta on mahdollisuus kahvittelun  
          ohessa seurusteluun ja vertaistukeen. 
 
3.2.  Sotaorpojen tuki- projekti ja muu liikunta- ja kuntoutustoiminta 
         -   Yhdistys on edelleen mukana Liiton v. 2020 käynnistämässä STEA:n rahoittamassa Sotaorpo- 
              jen tuki -kokeiluprojektissa, jonka tarkoituksena on sotaorpojen elämäntilanteen kokonais- 
              valtainen tukeminen. Sen puitteissa järjestetään hyvinvointipäivät ja tarvekartoituksen mu- 
              kaista ryhmätoimintaa. 
          -   Kunnon ylläpitoa kannustavassa toiminnassa  tehdään yhteistyötä  Nääsvillen ja Varalan ur- 
               heiluopiston kanssa. 
          -   Kuntosaliharjoitteluvuoro  jäsenillemme torstaisin Fysio Centerissä Finlaysonilla. 
          -   Jäseniä kannustetaan hakemaan Liiton tuetuille lomaviikoille. 
          -   Liikuntaa harrastetaan myös varsinaisten liikuntaryhmien ulkopuolella kuten retkillä bussi- 
              matkojen aikana tuolijumppaa ja kuukausitilaisuuksissa taukojumppaa. 
        
 3.3.  Kulttuuri,virkistys, retket 
           Yhteiset omakustanteiset teatterikäynnit lähialueille, puolipäiväretket ja pitemmät tutustu- 
           mismatkat kotimaan kohteisiin ovat iäkkäälle jäsenistölle erityistapahtumia, joissa tavata tut- 
           tuja ja muita ihmisiä, keskustella, irrottautua kenties hyvin yksinäisestä arjesta.  Sosiaalinen  
           kanssakäyminen on mitä parhainta virkistystä ja vertaistukitoimintaa. Jäsenkyselyn toiveet??? 
           -   Retken Helsinkiin, jossa pääkohteena eduskunta, toivotaan toteutuvan tänä vuonna. (Pe- 
               ruuntui v. 2020 koronan vuoksi.) 
           -   Kesäteatteri kuuluu joka kesän ohjelmaan. Tiedossa on  jo Nokian kesäteatterin esitys "Me 
               tulemme taas" 18.7. (Peruuntui kesältä 2020.)   
           -   Opastettu tutustumisretki lähialueella. 
       
3.5.  Isänmaalliset tilaisuudet 
        Isänmaallisiin tilaisuuksiin osallistuminen on kunniatehtävämme. 
        Kaatuneitten muistopäivän 16.5.  tilaisuuden ohjelmasta ja muista järjestelyistä Kalevankaan 
        sankarihautausmaalla  vastaa yhdistyksemme. Yhdistyksellä on edustus Puolustusvoimain lip- 
        pujuhlapäivän ja Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa (lippulinnassa) sekä Tammisunnuntain 
        kirkkoillassa. 
               
3.6.  Liiton valtakunnalliset Hengelliset ja kulttuuripäivät Tampereella 18. - 19.9.2021   
        Vuoden suurin ponnistus yhdistykselle on liiton Hengellisten  ja kulttuuripäivien järjestämi- 
        nen. Järjestelytoimikunta aloitti työnsä jo v. 2019. Ohjelman viimeistely kuin myös muut 
        toiminnat vaativat vielä paljon neuvotteluja ja sopimisia. 
          
3.7. Osallistuminen Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n ja sen jäsenjärjestöjen tilaisuuksiin 
       -   Osallistutaan liiton alueellisille puheenjohtaja- ja järjestöpäiville ja muihin mahdollisiin 
            koulutustilaisuuksiin. 
       -   Osallistutaan muiden sotaorpoyhdistysten tarjoamiin tilaisuuksiin tai retkiin. 
        
4.   YHTEISTYÖ 
       -   Evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän myönteinen suhtautuminen yhdistykseemme  anta- 
           malla tilat kuukausitilaisuuksillemme ja hallituksen kokouksille on toiminnallemme tärkeä. 
       -   Tampereen kaupungin asiantuntijoiden luennot, esittelyt ja tapaamiset ovat ensiarvoisen 
           tärkeitä ajankohtaisen tiedon saamiseksi. 
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       -   Yhteistyö Kansalaisjuhlatoimikunnan ja veteraanijärjestöjen kanssa on tärkeätä perinne- 
            työssä. 
       -   Muiden sotaorpoyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä mm retkijärjestelyissä. 
      
 
5.   TIEDOTUS 
       - Kuukausitilaisuuksissa tiedotetaan ajankohtaisista asioista. 
       - Jäsentiedote ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja  postitetaan kaikille jäsenille. Julkaistaan 
          myös kotisivuilla. 
       - Tiedotuksia on myös lehtien yhdistyspalstoilla. 
       - Yhdistyksen kotisivut (http://tsko.palvelee.fi) sisältävät omien asioitten lisäksi runsaasti ajan- 
         kohtaista tietoa liikunta-, terveys- ja kulttuuripalveluista sekä linkit Tampereen kaupungin 
         tiedotussivuille. 
       - Jäsenlehti "Huoltoviesti" (julkaisija KOL ry) ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Keskusliiton asioiden ja 
         tiedotusten lisäksi siinä julkaistaan myös jäsenyhdistysten lähettämiä kirjoituksia ja tiedotuksia 
      - Yhdistys pitää yllä yhteyksiä tiedotusvälineisiin ja antaa tietoa toiminnastaan. 
 
6.   TALOUS JA VARAINHANKINTA 
       - Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle jäsenmaksuksi 25 euroa v. 2021. Maksusta menee keskus- 
         järjestö KOL ry:lle 15 euroa, joka sisältää Huoltoviesti -lehden. 
       - Tampereen ev. luterilaisen seurakuntayhtymän vastikkeetta käyttöömme myöntämät tilat on 
         yhdistyksen talouden kannalta erittäin merkittävä tuki. 
       - Yhdistys voi hankkia varoja arpajaisilla, keräyksillä, tempauksilla ja omien kirjojen myynnillä. 
       - Toimihenkilöille ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Edustustehtävissä suoritetuista 
          matkoista maksetaan korvaus hallituksen päätöksellä. 
       -  Tampereen kaupungilta anotaan tukea Hengellisille ja kulttuuripäiville. 
 
7.   HALLINTO JA EDUSTUS 
       - Yhdistyksen vuosikokous päättää puheenjohtajasta, hallituksen jäsenmäärästä (4-10), varsi- 
         naisista ja varajäsenistä. Hallitus päättää muista tarvittavista toimihenkilöistä ja se voi myös 
         perustaa työryhmiä. 
       - Yhdistyksellä ei ole omia toimisto- tai toimitiloja eikä arkistotilaa. Toimihenkilöt toimivat koto- 
         naan käyttäen omia nettipalvelujaan ja ATK-välineitään, joiden käytöstä suoritetaan korvaus 
         laskun mukaan. 
       - Yhdistyksen jäsen Hanna Tähti toimii Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n hallituksen varsinaise- 
         na jäsenenä 2018-2021. 
 
 
20.01.2021  Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry      
                       Hallitus 
                
  
 
  
 
        
 
 
  
   



 

 

  

  

          


