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       Puheenjohtajan tervehdys      
HYVÄT YSTÄVÄT 
Ensimmäiseksi toivon, että olette kaikki välttyneet koronavirukselta ja selviytyneet eristyneessä 
ja kovin rajoitusten alaisessa elämässä.  Suurin osa jäsenistöstämme (keski-ikä 80 vuotta) on ehtinyt jo kokea 
monenlaista sotavuosista lähtien; eivät pelkoa aiheuttavat epidemiatkaan ihan outoja ole.  
Nyt meidän piti kokea vielä tämäkin, lähes koko yhteiskunnan lamauttava pandemia!  
Mutta kas kummaa! Sota-ajan henki heräsi, auttamishalu kukoisti, nuoremmat ikäluokat ahkerina. 
Apua oli tarjolla, kun hoksasi pyytää ja vähän odotti. Se oli ällistyttävää ja siitä jaksan olla edelleen 
kiitollinen. Tällaisella yhteishengellä kansamme on selvinnyt ja selviää edelleen.  
Kuluneiden kuukausien aikana minua on suuresti vaivannut kysymys siitä, mitä yhdistyksenä olisimme  
voineet tehdä auttaaksemme pulassa olevia jäseniämme.  On varmaan jäseniä, jotka tunsivat itsensä  
todella orvoiksi. Tällaiseen tilanteeseen emme ole osanneet mitenkään varautua.  
Elokuun 3. päivä, maaliskuun jälkeen hallituksen ensimmäisessä kokouksessa, puhuimme asiasta.  
Emme me mitään kovin mullistavaa keksineet, mutta kaikki sanoivat, "juttuseuraa minusta saa ja  
mulle saa soittaa"!  Nimet ja puhelinnumerot löytyvät tämän jäsenkirjeen liitteestä. 
Nyt valmistelemme syksyn toimintaa toivoen, että korona selätetään ja elämä normalisoituu. 
Te jäsenemme olette monenlaista kokeneet ja monesta selvinneet, sinnikästä väkeä!  
Hyvää vointia ja tapaamisiin! 
Laila Vainio, puh.joht. 
 
Kaatuneitten Omaisten Liiton liittokokous Helsingissä 19.8.2020 

Koronatilanne siirsi sääntöjen mukaisen liittokokouksen huhtikuulta aina elokuulle asti. Moni 
kokousedustaja oli nytkin jäänyt pois. Paikalla oli 52 virallista kokousedustajaa, joilla oli peräti 
24 poissaolevalta valtakirja. Poissa oli edelleen sairauden vuoksi myös liiton toiminnanjohtaja 
Jarmo Hietanen, jota edusti liiton asiat erinomaisesti hallitseva järjestösihteeri Pirjo Tolvanen. 
Kokouksen puheenjohtajaksi oli tällä kertaa kutsuttu Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry 
puheenjohtaja, Pentti Suominen, mutta rauhallisesti ja vähäeleisesti kokous sujui hänen johdollaan.  
Keskeiset asiat, liiton toimintakertomus ja tilinpäätös menivät moitteitta läpi. Sulassa sovussa 
meni myös liittohallituksen jäsenten valinta. Tällä kertaa valinnan esivalmistelun oli tehnyt 
ns. nimitystoimikunta, jonka esitys meni ilman soraääniä läpi. Kun vielä liiton ehdotus jäsen- 
maksuksi oli pysyttäminen ennallaan, oltiin iloisia joutuisasti sujuneesta kokouksesta.  Mutta 
yksi asia vielä oli: liiton sääntömuutosesitys. Jo alkutalvesta esitys oli käsiteltävänä yhdistyksen 
hallituksessa, perehdyimme siihen perinpohjin ja totesimme, että siinä on hyvin paljon  
korjattavaa. Esityksemme oli, että sääntömuutosta ei hyväksytä. Tuli äänestys, jossa kahden äänen 
enemmistöllä, ehdotuksemme voitti. - Äänestyksen vuoksi saimme itse hieman kärsiä. Kokous 
näet päättyi samppanjalasilliseen 75 vuotta täyttävän Kaatuneitten Omaisten Liiton kunniaksi. 
 Meillä tuli kiire junalle, ehdimme ottaa vain siemauksen ja senkin väärään kurkkuun! 

Koonnut Kari Kurki 
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Toukokuu su 19.5. Kaatuneitten muistopäivä.  

Kuva Raimo Ojala                                                                 Kuva Matti Vainio    

                       

      Esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Mika Hakanen,                    Kunniapuheenjohtajamme Erkki Lehtelä. 
      Tampereen Valtuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen  

Virtaa syksyyn Varalasta 28.-30.9.2020! 
Viime vuoden myönteisten kokemusten pohjalta päätettiin tarjota tänä vuonna uusi, päivän pidempi   
kurssi, joka piti toteuttaa toukokuussa, mutta oli siirrettävä syksyyn. Tällä hetkelläkään tilanne ei ole vakaa, 
mutta olemme toiveikkaita. Varalan järjestelyissä huomioidaan kaikki mahdolliset varotoimenpiteet.  

Kurssin ohjelma on liikuntapainotteinen, mutta se on "räätälöity" meille, ikämme ja liikuntakykymme  
huomioiden. Toki mielen virkistys ja yhteisöllisyys on mukana. Liiton keväällä valittu projektipäällikkö  
Nina Harjulehto tulee myös antamaan oman lisänsä ohjelmaan.  
Tietoja kurssista antaa ja ilmoittautumiset ottaa vastaan Laila Vainio, puh. 040 5176561,  
sähköposti: lailaaulikki@gmail.com. Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, jotta saadaan tietää   
kiinnostuksen määrä ja toteuttamismahdollisuus. Tällä hetkellä ei ole mitään määräystä, joka estäisi kurs-
sin pitämisen, mutta tulevastahan ei kukaan tiedä. 
Yhdistyksemme on mukana Liiton käynnistämässä ja STEA:n rahoittamassa Sotaorpojen tukihankkeessa. 
Kurssi kuuluu tähän toimintaan, jonka vuoksi siihen saadaan projektirahoitusta. Näin ollen viime talvena 
ilmoitetut hinnat (yöpyjä 180 €, päiväkävijä 120 €) eivät päde. Osallistumismaksu jäseniltä  
on 50 €, joka maksetaan 18.9. mennessä yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 0488 31, viite 6004. 

SYKSYN 2020 TAPAHTUMIA 
 
Syyskuu ke 16.9.2020 ke klo 13.00 Kuukausitilaisuus Näsin sali, Näsilinnankatu 26. 
Kirjailija Timo Malmi: Tampereen sotakirja ja sotaorvot 
 
Lokakuu ke 14.10.2020 klo 13.00 Kuukausitilaisuus Näsin sali, Näsilinnankatu 26. 
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä viestintäjohtaja Sami Kallioinen: 
”Välillä elämän silmälaseja on syytä tarkistaa ja muokata radikaalistikin, 
koska maailma ympärillä on jatkuvassa muutoksessa” 

Marraskuu ke 18.11.2020 klo 13.00 Kuukausitilaisuus Näsin sali, Näsilinnankatu 26. 
Palveluasiantuntija Kela, Keskinen asiakaspalveluyksikkö Samuli Kerajärvi 
”Ikäihmisten etuudet ja Kelan palvelut" 
 
Joulukuu ke 9.12.2020 Puurojuhla. Näsin sali, Näsilinnankatu 26. 
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Visavuori - Voipaala retki to 15.10. 
 Syysretki toteutuu rajoitusten puitteissa  
Lähtö Vanhalta kirkolta klo 9.30, Visavuoressa keittolounas klo 11. Opas kertoo talon omistajista 15 min. 
Kari-paviljongilla Kari Suomalaisen 100-vuotispäivänä näyttelyyn tutustuminen.  
Voipaalaan tutustuminen n. 13.30. Opas kertoo talon historiasta ja Rapolan linnavuoresta, n. klo 14.00 ilta-
päiväkahvin juomme Voipaalassa. Halukkaat voivat kävellen tutustua Rapolan linnavuoreen. Paluumatkalle 
Tampereelle lähdemme noin klo 16.  
Retken hinta on 40 €. Maksu yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 0488 31, viite 7508. Maksu 23.9.2020 men-
nessä. Retkelle otetaan rajoitusten vuoksi 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen joko puhe-
limitse Maire Lähteenmäki 050 4132348 tai sähköpostitse  maikku37@gmail.com 

 

 

  

 

                                                                  KOL:n perinnetyön tavoitteet 

KOL ry on Tammenlehvän Perinneliiton jäsenjärjestö ja noudattaa Tammenlehvän Perinneliiton määritte-
lemiä arvoperinteitä. Kyse on sotiemme 1939-1945 aikaisen ja heti sen jälkeisen sukupolven eli ns. vete-
raanisukupolven perinteen säilyttämisestä. Sotalesket, sotaorvot ja muut kaatuneitten omaiset lukeutuvat 
tähän veteraanisukupolveen.  
Sotaorvot haluavat vaalia isiensä ja äitiensä muistoa ja arvoperinnettä. He kokevat tärkeiksi sankarivainai-
den, sotaleskien sekä sotaorpojen perinteiden siirtämisen tuleville sukupolville.  
Tarkoituksena on toimia yhteistyössä muiden veteraanijärjestöjen kanssa ”Tammenlehvän sateenvarjon 
alla”. KOL ry tuo perinnetyöhön mukaan omalta kannaltaan tärkeät perinnetyön tavoitteet ja kohteet. 
Varsinainen perinnetyö tehdään paikallisissa perinneyhdistyksissä, joita ollaan perustamassa tai on jo pe-
rustettu eri puolille maatamme. 
 Jo nyt sotaorvot ovat eri paikkakunnilla toimivien alueellisten neuvottelukuntien/yhdistysten jäseniä. TSKO 
on alueellamme (Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri, Keski-Pirkanmaan yhteistoiminta-alue) toimivan neuvotte-
lukunnan jäsen, ja edustajamme siellä on Erkki Lehtelä. Liitto pitää tärkeänä, että olemme alusta lähtien 
mukana perinneyhdistysten työssä tuomassa niiden toimintaan mukaan omat keskeiset tavoitteemme, 
joista tärkeimpiä ovat: Sodissamme 1939–1945 kaatuneitten isiemme muiston kunnioittaminen ja vaa-
liminen; Sotaleskien työn kunnioittaminen ja muiston vaaliminen; Sotaorpojen elämän kuva-
us/sotaorpojen kokemusten muistaminen ja muiston vaaliminen. Liiton perinnetyöryhmä (Aune-Inkeri 
Keijonen, Leena Kostamo, Matti Peltonen ja Hanna Tähti) jatkaa toimintaansa tarkentaen perinnetyön 
suuntaviivoja ja kohteiden määrittelyä.  

Hanna Tähti 

mailto:maikku37@g%23mail.com
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HENGELLISET JA KULTTUURIPÄIVÄT 2021 
Tämän vuoden Hengelliset ja kulttuuripäivät Kokkolassa peruuntuivat koronapandemian 
vuoksi. Niitä ei siirretä ensi vuodelle, vaan ne pidetään Tampereella 18.-19.9.2021. 
Ensi vuonna yhdistyksemme täyttää 20 vuotta, joten juhlan aihetta siinäkin! 

 
Jäsenmaksut ja osoitteet sekä Huoltoviestilehti 
Jäsenmaksu on joiltakin jäseniltä toistaiseksi saamatta. Tämän jäsentiedotteen mukana lähetetään näille 
jäsenille "karhulasku" ja toivotaan jäsenmaksun pikaista suorittamista. Yhdistys on maksanut Kaatuneitten 
Omaisten Liitolle jokaisesta yhdistyksen jäsenestä 15 euron suuruisen maksun, joka on mm. korvausta jä-
senelle neljä kertaa vuodessa tulevasta Huoltoviesti-lehdestä.  
Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesta jäsenrekisterinhoitaja Kaarina Toivoselle, jonka toimesta tie-
dot välittyvät myös valtakunnalliseen sotaorporekisteriin ja Huoltoviesti-lehteen. 

 
          Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy loppuvuodesta 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 E/ kappale. 
Niitä voi ostaa tai tilata Raija Laineelta puh. 044 3647117.  
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. 040 0207865, 03 3460582                                                                                           
                                                                                                 ktoivonen(at)saunalahti. 

 
Nyt saatavana myös hautakivilaatta uurnahautakiviin 
koko: halkaisija 3 cm 
kiinnitys: mukana kiinnitysruuvit 35,-   
 
Myynti: Kaatuneitten Omaisten Liitto ry 
Puhelin: 09 85620061 
 

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

