
   JÄSENTIEDOTE 1-2018 

                                                       VUOSIKOKOUS 2018                                                                                                 

Kunniapuheenjohtajat Uolevi Utriainen ja Erkki                                  Yhdistyksen puheenjohtaja Laila Vainio 

Lehtelä , väistyvä puheenjohtaja Hanna Tähti                                                                                 Kuvat Matti Vainio 

Hyvät ystävät! 

Viikko sitten pidetty yhdistyksen vuosikokous sujui Lauri Aholan johdolla tuttuun tapaan jämptisti. 

Yllättävintä lienee ollut se, että yhdistystä erinomaisesti luotsannut Hanna oli päättänyt jättää puheen- 

johtajan tehtävät saadakseen enemmän aikaa tutkimusalansa kirjalliseen työhön. Syksyn mittaan hän  

tiedusteli halukkuuttani puheenjohtajaksi, koska tiesi minun olleen Kuopiossa Pohjois - Savon Sotaorpojen  

puheenjohtajana kolme vuotta. No, intoa löytyi, vaikka vähän pelottikin nämä isommat ympyrät. 

Kunniapuheenjohtajamme Erkki järjesti hienon hetken luovuttaessaan Hannalle Raimo Kasken tekemän,  

Suomi 100 -logolla varustetun puheenjohtajan nuijan ja antaessaan käyttööni jämäkän arvokkaan yhdistyk-

sen nuijan. Toivottavasti olen sen arvoinen. 

 

On varmaan paikallaan vähän kertoa itsestäni, koska olen aika tuore tamperelainen, vasta kolme vuotta 

sitten Kuopiosta muuttanut. Tosin aiemminkin olen täällä pari vuotta asunut eikä lapsuudenkotini ja  

koulupaikkakuntanikaan kaukana ole. Synnyinkotini oli Helsingissä, mutta isän kaaduttua perheemme 

hajosi. Äiti antoi minut Orivedelle isän sisaren perheeseen, joka adoptoi minut, kun olin 7 –vuotias. 

Veljeni eli äidinäidin luona Parolassa,  äiti itse Helsingissä. Vaikka sain hyvän kodin ja kannustavat vanhem-

mat, suru ikioman perheen menettämisestä on syvä. – Suurimman osan elämästäni ja koko työurani ajan 

asuin Torniossa. Toimin englannin ja saksan kielen opettajana sekä rehtorina yläasteen koulussa. 

Rajakaupunki tarjosi innostavan työympäristön koulukokeiluineen, eteläsuomalaiselle erikoislaatuisen 

asuinpaikan ja jo lapsena unelmoimani Lapin läheisyyden. 

 

Takanamme on hieno itsenäisyyden juhlavuosi. Tänä vuonna joudumme kohtaamaan itsenäisyyden alun 

rankat kuukaudet, kansalaissodan, joka koskettaa aivan erityisesti kotikaupunkiamme. Jäsenistöstämme 

ovat varmaan monet kuulleet vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan noista murheellisista ajoista vavahdut 

tavia kertomuksia. Tuon ajan sotaorvoista kuulimme Mervi Kaarnisen esitelmässä toukokuun juhlassamme. 

                                                                                                                                                 (Jatkuu seuraavalla sivulla) 

 

Koonnut Kari Kurki 



 

Me emme voi muuta kuin yrittää ymmärtää menneitä tapahtumia ja kunnioittaa kärsimään joutuneita. 

Yhdistyksemme toiminnan haaste on ikääntyvä jäsenistömme, sotaorpojäsenten keski-ikä on jo 79 vuotta! 

(Itse täytän kesällä 77.) Hienoa on se, että ikäihmisistä on alkanut tulla tutkittua tietoa siitä, mikä edistää 

iäkkään hyvinvointia. Nämä tutkimustulokset ovat yhdistystoimintaan kannustavia: Osallistuminen ja sosi-

aalinen toiminta ovat hyvin tärkeitä henkisesti vireänä pysymiselle. Kevään kuukausikokousten 

esitelmöitsijät tarjoavat meille runsaasti tietoa kulttuurin, luontoympäristön ja aivojen hoidon merkitykses-

tä.  

Tulkaa kuulemaan, viihtymään ja virkistymään! 

Äkäslompolossa 27.02.2018 

Laila Vainio      

                                                                                            
Jäsenmaksut ja osoitteet sekä Huoltoviesti-lehti    
Tämän jäsentiedotteen liitteenä on jäsenmaksulasku.  Jäsenmaksu vuonna 2018 on 20 euroa.  Se sisältää 
KOL ry:lle menevän osuuden 15 euroa, johon sisältyy myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Huoltoviesti-
lehden tilausmaksu.  Samassa osoitteessa asuvan toisen jäsenen jäsenmaksu on myös 20 euroa huolimatta 
siitä, että KOL lähettää Huoltoviesti-lehden vain yhdelle samassa osoitteessa asuvalle.  Laskussa oleva vii-
tenumero on ehdottomasti merkittävä maksun viitekenttään. Sen perusteella maksu voidaan kohdistaa 
oikealle jäsenelle.  Samassa osoitteessa asuvat voivat halutessaan maksaa jäsenmaksut yhteissummana 
käyttäen jommankumman viitenumeroa. Kunniajäsenillemme jäsenyys on ilmainen.  
Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesta jäsenrekisterinhoitaja Kaarina Toivoselle, jonka toimesta tie-
dot välittyvät myös valtakunnalliseen sotaorporekisteriin ja Huoltoviesti-lehteen. 
 
VUODEN 2018 TAPAHTUMIA 
 
Maaliskuu ti 13.3.2018 Kirkkoilta  
Talvisodan päättymisen kirkkoilta klo 18.00 Tuomiokirkossa.       

 Maaliskuu ke 21.3.2017 klo 13.00 Kuukausitapaaminen Näsin sali, Näsilinnankatu 26..  
Näytelmäkirjailija ja teatteriohjaaja Sirkku Peltola.  

 

Huhtikuu ke 18.4.2018 klo 13.00 Kuukausitapaaminen Näsin sali, Näsilinnankatu 26. 
Luontoympäristön ja hyvinvoinnin yhteyksistä.     yt. Kirsi Salonen 

 
Huhtikuu pe 27.4.2018  Veteraanipäivä 
 

Toukokuu ke 16.5.2018 klo13.00 Kuukausitapaaminen  Näsin sali, Näsilinnankatu 26. 
Helsingin yliopiston  professori ja aivotutkija Minna Huotilainen.                                    
Tunne aivosi. 
 

 

Toukokuu su 20.5. Kaatuneitten muistopäivä. 

 Kunniakäynti ja seppeleenlasku  

 Kalevankankaan sankariristillä.  

 Yhdistys on mukana lippulinnassa ja seppeleenlaskussa.      

 

 
 
                                                                                          

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sirkku_Peltola
https://www.talouselama.fi/uutiset/yha-useampi-sairastuu-alzheimeriin-kirja-kertoo-etta-arjen-elintavat-ratkaisevat-aivojen-kunnon/81b4b252-9f11-389d-be86-32150d7d58e8


Toukokuu ti 22.5.2018 klo 11-13KULTTUURIKÄVELY PISPALAN MAISEMISSA     

Liikuntaneuvos AILA TAMMISEN johdolla 
Lähtö VARALAN yläpihalta Varalankatu 36  klo 11.00. Kävelymatka on n.3,5 km. 

Kiertokäynti päättyy Pyynikin näkötornille. Siellä voi juoda omakustanteiset munkkikahvit. 

Mukaan mahtuu 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset Liisa Mehtälä, liisamehtala@gmail.com, kuukausikokouksessa tai puh. 0405132044. 

Bussi 25 kulkee 20 min. välein Jankasta Tahmelaan. Keskustorin pysäkiltä bussi lähtee klo 10.45. 
TERVETULOA MUKAAN! 

                                
 

 
Kesäkuu ma 4.6. Astu Suveen -tapahtuma 
Vanhan kirjastotalon puistossa ja Vanhassa kirkossa 
 

 
Nokian kesäteatteriin Kennonnokalle heinäkuussa!                                             
Sunnuntaina 15.7.2018 tulette katsomaan "Täällä Pohjantähden alla". 
Esitys alkaa klo 15.00 ja BUSSI LÄHTEE KESKUSTORILTA klo 13.45 
Lipun hinta on 20€, väliaikatarjoilu 5€ ja kyyti 5€. Kyytiin pääsee 50 
ensin 
ilmoittautunutta, mutta lippuja olen varannut 60 (lisää saa) 
Ilmoittaudu puh 040-354 8350 tai sähköpostilla  
( ahola.lauri@gmail.com ) 
viimeistään 11.6.-2018, joka on samalla maksun eräpäivä. 
Maksa Lauri Aholan tilille FI26 4252 1520 0166 14 (Oma Sp) 
 

(AL 31.5.2018) Nokian Työväen Teatteri ei totisesti pelkää isojakaan 

haasteita - harrastajateatteri esittää kesällä 2018 Väinö Linnan klassikon    Täällä Pohjantähden alla. 

–Kolme vuotta kamppailin oikeuksista, eikä se ollut helppoa. Oikeastaan vaivattominta oli saada lupa Pet-

teri Linnalta, sanoo toiminnanjohtaja Heli Pitkänen. 

–Nyt kaikki on kunnossa. Se tarkoittaa sitä, että Matti Kuikkaniemellä on lupa sovittaa Linnan teos Ken-

nonnokan kesäteatteriin. Se onkin vähän yllättäen ainoa  

Pohjantähti näillä seuduilla, sanoo Pitkänen ylpeänä.  

Niin, Kuikkaniemi,70, palaa eläkkeeltä tositoimiin. Edellisen kerran Hämeenlinnan kaupunginteatteri ex-

johtaja on tehnyt teatteria vuonna 2010. 

 
                                                                   Nokian kesäteatterin katsomo 
 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:liisamehtala@gmail.com
mailto:ahola.lauri@gmail.com


 
Kesäretki  ke 1.8.2018 

Pokrova,  Marskin maja ,  Porkkala,  1.8.2018 
 

                          
 
 Ilmoittautumiset Anneli Malmi Puh 050 350 8713. tai anneli.malmi(at)wire.fi  
 Ilmoittautumislomake kiertää kuukausitapaamisissa alk. 21.3.2018 
 

–  Teemaryhmät keväällä 2018   
Kuoro 

 Kuoron johtaja:  Arvo Ahokas.  Ilmoittautuneita 17 

Lauluryhmän osallistujat tapaamisessaan 23.1.2018 sopivat, että joka toinen torstai kello 10.00 on tiistai-

ta parempi päivä kevään kokoontumisille. Alla on sovitut tapaamispäivät. HUOM! 8.3.2018 tapaaminen 

on poikkeuksellisesti Kirjasto Metson Lehmus-salissa. Muut tapaamiset ovat Tampereen Seudun omais-

hoitajat ry:n tiloissa Kirkkokatu 8 E 37. Tapaamispäivät ovat: 8.3.  Metso, 22.3., 5.4., 19.4, 3.5., 17.5. ja 

31.5.  

 

ATK-koulutusta            ATK Seniorit Mukanetti ry 

Yliopistonkatu 58 B, 33100 Tampere 

Puh. (03) 222 5798 

Opastuspiste    MukaSurffi 

 Vertaisohjaajat opastavat tietokoneen ja tablettien käyttämisessä ma – pe klo 10-14 

Kännykkätuutorit opastavat joka torstai klo 12-14 

Opastus on maksutonta kaikille senioreille jäsenyydestä riippumatta. 

 

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.fi                                                      

   

          Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy toukokuussa 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. 
  

http://www.tsko.palvelee.fi/

