
   JÄSENTIEDOTE 1-2019                                                        

Vuosikokous 20.02.2019 

Vuosikokouksessa oli yhdistyksen asioista päättämässä 53 jäsentä. Kokous sujui mallikkaasti Lauri 
Aholan rutinoituneella otteella. Äänestyksiin ei jouduttu eikä väistyvän hallituksen toimintaa kyseen- 
alaistettu. Jäsenmaksu säilyy entisellään eli 20 euroa, josta 15 euroa menee Liitolle (sisältäen Huolto- 
viesti -lehden). Toimintasuunnitelman teemoina ovat näkyvästi esillä jäsenistön ikääntyminen, aktiivi- 
nen ja toimintakykyinen elämä, vertaistuki. Mitä toimintaa se käytännössä merkitsee, tarkentuu uuden 
hallituksen kokoontuessa maaliskuussa.  
 
Ennakkotietoja 
Varalan Urheiluopiston kanssa on neuvoteltu monipuolista kunnon kohotusta ja virkistystä sisältävästä 
 kaksipäiväisestä Keveästi kesään -kurssista 15. - 16.5.2019. Ohjelmaa hiotaan vielä, mutta valmistuu  
maaliskuun kuukausitilaisuuteen mennessä. Hinta majoituksella kahden hengen huoneessa 120 €, ilman 
majoitusta 96 €. 

Hengelliset ja Kulttuuripäivät ovat 21. - 22.9. Vuokatissa. Hallituksen kokouksessa päädyttiin suunnitte- 
lemaan bussimatkaa, jolla mentäisiin Suomussalmelle (Raatteen Portille) asti ja johon tulisi kolme yöpymis-
tä. Hinta- ynnä muut tiedot myöhemmin.         (Laila Vainio)                                                                                            
 
 
VUODEN 2019 TAPAHTUMIA 
  

 Maaliskuu ke 13.3.2019 klo 13.00 Kuukausitilaisuus Näsin sali, Näsilinnankatu 26..  
"Ihan pihalla" –kansalaistutkimuksesta  professori emerita  Briitta Koskiaho 
Yhteiskunnan monimutkaistumisen myötä monella asioiden hoitaminen on mahdotonta tai vaikeaa. 

Eläkkeensaaja-lehden numerossa 5/2018 kerrottiin kansalaistutkimusprojektimme Ihan pihalla? suunnitel-

masta. Projekti alkoi helmikuussa 2018. Ideana oli, että vanhat kansalaistutkijat toimivat koko ajan ammat-

titutkijan rinnalla loppuun asti. Osanottajista useimmat ovat ylittäneet 75 vuotta. He asuvat eri puolilla 

maata kotonaan. Ikääntyville voi lyhyelläkin aikavälillä tapahtua suuria muutoksia, niin tässäkin: kuole-

mantapauksia, sairastumisia ja hoitokotiin siirtymistä. 

 

Huhtikuu ke 17.4.2019 klo 13.00 (Kahvit 12.30) Kuukausitilaisuus Näsin sali, Näsilinnankatu 26.  

Sotaorpous ja isän muisto-kirjan tekijä Eeva Tammi. 

Vuonna 2016 jäsenille tehdyn kyselytutkimuksen uutuuskirja  

” Sotaorpous ja isän muisto” perustuu sotahistorioitsija Eeva Tammen tekemään kyselytutkimukseen 

 

Toukokuu ke 22.5.2019 klo 13.00 (kahvit 12.30) Kuukausitilaisuus Näsin sali, Näsilinnankatu 26. 
Ikäihmisten kodin paloturvallisuuteen liittyvä tietoa. 
Palotarkastaja Juhani Haapaniemi  
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja Voitto Niska 

 
 
 

                                                              

Koonnut Kari Kurki 



 

 
 

 
Eduskuntaseminaari                  ( Hanna Tähti) 
 

Sotaorpojen asemaa käsittelevä eduskuntaseminaari pidettiin  
Pienoisparlamentin info-salissa 24.1.2019, klo 9-11. Kuulijoina oli 
kansanedustajia ja heidän avustajiaan, KOL:in hallituksen jäsenet ja 
Pääkaupunkiseudun sotaorvot ry:n jäseniä. 
 
Eduskunnan puhemies Paula Risikko avasi seminaarin ja puhui myös 
seminaarin lopuksi. 
Loppupuheenvuorossaan Paula Risikko kiitti Kaatuneitten Omaisten Liittoa siitä, että se on jaksanut olla 
aktiivinen. Hän pahoitteli, että asiat etenevät joskus hitaasti. 
Hän tiivisti, että nyt edetään kahdella eri tavalla: 

 lakisääteistä tietä, mikä merkitsee, että sotaorpojen kuntoutustarve kirjataan lakiin ja valtion talo-

usarvioon varataan kuntoutuksen toteuttamiseen tarvittavat resurssit 

 STEA:n kautta (rahoitusta haetaan vertaistukiprojektiin). 

 

Liiton puheenjohtaja Hannu Niskanen määritteli mitä sotaorvolla tarkoitetaan ja mitä sotaorpous on 
merkinnyt: ”Sotaorpo on lapsi, jonka isä tai äiti tai molemmat ovat kaatuneet sodissamme 1939-1945 tai 
kuolleet sodan aiheuttaman sairauden tai vamman vuoksi sodan jälkeen.”  Hän myös kertoi oman isänsä 
kuolleen 50-luvulla sodan aiheuttamaan tuberkuloosiin. Hannu Niskanen kuvasi  sotaorpojen kohtaloa sa-
noen, että yhteinen tekijä sotaorpojen elämässä on ollut vaikea ja ongelmallinen lapsuus. Varhaiset koke-
mukset ovat sittemmin heijastuneet monin tavoin näiden ihmisten myöhempään elämään.  
 
Tällä hetkellä sotaorpoja on elossa noin 20 000-25 000. Heistä Kaatuneitten Omaisten Liiton ylläpitämään 
rekisteriin  on rekisteröitynyt yli 16 000. Heidän keski-ikänsä on noin 80 vuotta. Sotaorpoyhdistyksiä on 64 
ja niissä yhteensä noin  9000 henkilöjäsentä, valtaosa sotaorpoja.  
 
Sotaorpojen asian edistämisestä Hannu Niskanen mainitsi mm. että sotaorpojen asioita on ajoittain käsi-
telty eduskunnassa, mutta sotaorpouden erityisluonnetta ei ole nähty, ja ajatus sotaorvoille tarkoitetuista 
kuntoutuspalveluista on johdonmukaisesti torjuttu. 
”Yhteiskuntamme on tukenut sodasta kärsineitä kansalaisiaan mm. järjestämällä heille kuntoutusta. Vuosi-
en kuluessa kuntoutustukea on laajennettu ottamalla sen piiriin uusia ryhmiä. Sotaleskille myönnettiin ai-
kanaan oikeus kuntoutukseen, mutta sotaorvoille tätä oikeutta ei ole myönnetty. Kuitenkin he ovat yhtä 
lailla kärsineet sodan raskaista seurauksista ja kantavat yhä tuon menetyksen luomaa taakkaa. Toivomme, 
että kaikki sodista kärsineet asetettaisiin yhdenvertaiseen asemaan.” 
Hannu Niskanen päätti selkeään esitykseen kuntoutustarpeesta: 
 
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry esittää, että 

 Sotaorpojen kuntoutustarve kirjataan lakiin ja valtion talousarvioon varataan kuntoutuksen toteutta-

miseen tarvittavat resurssit 

 Kuntoutusta voivat saada Suomen sodissa 1939-1945 kaatuneiden tai sodan seurauksena menehty-

neiden elossa olevat lapset. Kuntoutuksen saamiseksi henkilöllä tulee olla sotaorpotunnus tai hänen 

tulee muuten osoittaa, että hänen isänsä, äitinsä tai molemmat vanhemmat ovat menehtyneet sodassa 

tai sodassa saatujen vammojen tai sairauksien seurauksena. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Liiton hallituksen jäsenen, Kaija Sepposen esitelmä perustui v. 2015 Pohjois-Pohjanmaalla sotaorpojen 
elämästä tehdyn tutkimuksen tuloksiin. Hän kuvasi sotaorpojen elämää sodan aikana sekä lapsuuden ko-
kemusten vaikutuksia myöhempään elämään. Hänen tutkimuksensa mukaan sotaorpouden vaikutuksista 
on löydettävissä yhteisiä piirteitä:  

- lunastajaidentiteetti, olemassaolon oikeutus tuli lunastaa toisten palvelemisesta 
- turvattomuuden ja vajavuuden tunne 
- heikko itsetunto, joka näkyy sosiaalisissa suhteissa 
- vaikutukset parisuhteeseen 
- isänmallin puuttumisen vaikutukset sekä tyttöihin että poikiin. 

Sotahistorioitsija Eeva Tammi esitteli Pääkaupunkiseudun Sotaorpojen hiljattain julkaiseman kirjan ”Sota-
orpous ja isän muisto” sisältöä. Kuvakavalkadeineen esitys täydensi sekä Hannu Niskasen että  
Kaija Sepposen antamaa kuvaa sotaorpoudesta ja sen vaikutuksista myöhempään elämään.  

Kaiken kaikkiaan tilaisuuden henki oli positiivinen. Kuulijat olivat kiinnostuneita, ja osa jäi vielä seminaarin 
jälkeen keskustelemaan. Työtä on nyt jatkettava uuden, vaalien jälkeisen eduskunnan ja uuden hallituksen 
alettua toimintansa.       
 
 
KÄVELYRYHMÄ jatkaa keväällä keskiviikkoisin 6.3.-24.4.2019. Ensimmäinen kävely Kaupin maastossa. Läh-
tö Kuntokatu 4 klo 10.00. 
KUNTOSALIRYHMÄ Fysiocenterissä Finlaysonilla torstaisin klo 9.00-12.00. 
 
Maaliskuu ke 13.3.2019 Kirkkoilta Talvisodan päättymisen kirkkoilta klo 18.00 Tuomiokirkossa.      
 
Lauantai 27. huhtikuuta 
Kansallinen veteraanipäivä 2019 (Suomi) 
 
 

Toukokuu su 19.5. Kaatuneitten muistopäivä. 
Kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä  
Yhdistys on mukana lippulinnassa ja seppeleenlaskussa  
Tarkemmin Jäsentiedote 2-2019 toukokuun alussa. 
 
 
 
 

Teatteriin Lempäälään 
Sunnuntaina 07.04.-19  katsomme näytelmän "Toc Toc",      
Nuorisoseuran talolla, ILUKSENTIE 5, Lempäälä, (Komedia pakkomielteistä) 
  Bussi lähtee keskustorilta Vanhan kirkon edestä klo 16.00 MATKAN hinta 8€/henk. 
LIPUN HINTA ON 16€ ja väliaikatarjoiluineen (kahvi ja pulla) YHT. 24€ 
Vaatesäilytys on myös maksuton 

Ilmoittaudu Laurille puh. 040-354 8350 tai sähköpostilla ( ahola.lauri@gmail.com ) 
mahdoll. pian, myös maksu, jolloin osallistuminen varmistuu. Viimeistään 20.03.-19 
Lauri ei pääse maaliskuun kuukausitapaamiseen, joten ilmoittaudu yllämainitusti! 
TILIN NUMERO ON   FI26 4252 1520 0166 14 Lauri Aholan tili) 
 

   

 

 
 
 



 
 
                          
 

ATK-koulutusta            ATK Seniorit Mukanetti ry 

Kevään 2019 tietotekniikkakoulutukset seniorikansalaisille 

Lisätietoja ja kurssi-ilmoittautumiset: 

Puhelimitse arkisin klo 10 – 14, numeroon (03) 222 5798 tai MukaSurffin opastuspisteessä. . . 

Kurssihinnat saat oheisesta puhelinnumerosta tai http://www.mukanetti.net/koulutus/ 

Alempi kurssihinta koskee Mukanetin jäseniä 

Ilmoittautumisesi on sitova. Esteen sattuessa ole ystävällinen ja peru paikkasi, jotta voimme ottaa toisen ti-

lallesi. Kysy peruutuspaikkoja, jos kurssi on täynnä. Muutokset ovat mahdollisia. 

Kurssipaikat: 

Tampereen kesäyliopiston Suvituuli-koulutustila, Yliopistonkatu 60 A, 4. krs 

Tampereen Kesäyliopiston Helmi-koulutustila, Kalevantie 7 C, 7.krs 

Yhdistyksen oma opastuspiste MukaSurffi, Yliopistonkatu 58 B, 5.krs. 

Kursseilla sinua auttavat  yhdistyksen vertaisohjaajat. Mikäli sinulla ei ole omaa kannettavaa tietokonetta tai 

tablettilaitetta, voit lainata niitä Mukanetista kurssin ajaksi. Laitteita on rajoitettu määrä. 

Perus- ja jatkokurssit sisältävät neljän oppitunnin pituisen kertauspäivän noin viikon päästä kurssin lop-

pumisesta. Kertauspäivä sisältyy kurssin hintaan. 

Huomaa viikonpäivien vaihtelut kurssiaikatauluissa! 

Jäsenmaksut ja osoitteet sekä Huoltoviesti-lehti    

Tämän jäsentiedotteen liitteenä on jäsenmaksulasku.  Jäsenmaksu vuonna 2019 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. 

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 2019  
      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.mukanetti.net/?page_id=117
https://www.google.fi/maps/place/Yliopistonkatu+60,+33100+Tampere/@61.4950941,23.7774858,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468edf53f9fb1437:0x4d7c73166f2a3bde!8m2!3d61.4950916!4d23.7796745
https://www.google.com/maps/place/Kalevantie+7c,+33100+Tampere/@61.495104,23.7768303,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468edf53f146bd33:0x55bdd7e56e10b733!8m2!3d61.495104!4d23.779019
https://www.google.fi/maps/place/Yliopistonkatu+58,+33100+Tampere/@61.4955202,23.7768464,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468edf54082d04e9:0x4c8005396775b50e!8m2!3d61.4955177!4d23.7790351
http://www.tsko.palvelee.fi/

