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               Joulukuu su 6.12.2020  ITSENÄISYYSPÄIVÄN TILAISUUDET 

 Nykyisessä koronavirustilanteessa ei voida järjestää perinteisiä kunniakäynti- ja sep-
peleenlaskutilaisuuksia Kalevankankaalla itsenäisyyspäivänä 6.12.2020.  
Seppeleen laskut järjestetään kuitenkin, mutta ilman ohjelmaa ja yleisöä välttäen yh-
teisiä kokoontumisia. Esitetään alla mainittuja tahoja seppeleen laskijoiksi, varautuen 
kuitenkin mahdollisiin muutoksiin johtuen viranomaisten, organisaatioiden tai yhdis-
tysten päätöksistä.  
Ohjelma Kalevankankaan sankarihaudan muistomerkillä kello 12.00 alkaen:  

Tampereen varuskunta asettaa sankariristille kunniavartion.  
- Suomen lippu saapuu  
- Rukous  
- Seppeleen lasku sankariristille:  
Sotaveteraanien, Tampereen varuskunnan ja Tampereen kaupungin edustajat.  
- Kolmihenkiset seppelepartiot lähetetään muistomerkeille  

- Suomen lippu poistuu 

  Tervetuloa                                  

                   viettämään jouluista yhdessäoloa 

              vuoden viimeiseen jäsentapaamiseemme                           

keskiviikkona 9.12.2020 
Klo 12. 00- 13.00   Tarjolla riisipuuroa rusinasopan kanssa 

                               sekä torttukahvit 

Klo 13.00 - 14.00   Näsin salissa laulamme joululauluja Elinan ja Tuijan  johdolla.                                                           

  Puheen pitää seurakuntapastori Päivi Repo.             

Tilaisuudessa huolehdimme tietenkin etäisyyksistä ja käsihygieniasta. Ruokaillessa maskin käyttö on 

 tietenkin mahdotonta. Muissa tilanteissa suositeltavaa, mutta ei pakollista.             

 Mikäli alueellemme tulee kokoontumisrajoituksia, ilmoitamme joulutilaisuuden  peruuntumisesta  

Aamulehden senioriyhdistykset -palstalla.               

Tänä vuonna pyöreitä vuosia täyttäneitä/ täyttäviä muistamme myöhemmin. 

 
Vastaathan kyselyyn, joka tulee tämän Jäsentiedotteen mukana!  
KOL ry on saanut vuosille 2020–2022 STEA-rahoituksen ”Sotaorpojen tukihankkeeseen”, jonka puitteissa 
järjestetään myös meidän yhdistyksessämme erilaisia tapahtumia. Vastaamalla kyselyyn autat tulevien 
tapahtumien suunnittelussa. Kyselykaavakkeen kääntöpuolelle voit lisätä myös omat toivomuksesi. 
Kiitos jo etukäteen vastauksestasi! 
 
     
 
 

Koonnut Kari Kurki 
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KEVÄÄN  2021 TAPAHTUMAT 
 
 

Kuukausitapaaminen  tammikuu ti 19.1.2021  klo 13.00 
Kaija Sepponen  
Sodan hävinneessä maassa ei ollut sopivaa puhua menetyksistä. Erityisesti Sotaorpous on ollut 
pitkään vaiettu asia. Sodan kolhimista naisista ja lapsista on ollut hajanaista tietoa eri kirjoissa, 
mutta kokoava kertomus on puuttunut tähän asti. Kirjoittamani Sururisti on tarkoitettu tämän 
aukon täyttäjäksi.  

 
 

Helmikuu ke 24.2.2021 klo 13.00  Vuosikokous Näsin sali, Näsilinnankatu 26. 
Sääntömääräinen vuosikokous 2021 
Koska vuoden 2021 ensimmäinen jäsentiedote lähetetään vasta vuosikokouksen jälkeen, tapahtuu yhdis-
tyksen sääntöjen 9 §:ssä sanottu kirjeellä kutsuminen jo tässä jäsenkirjeessä. Kokouksesta muistutetaan 
Aamulehdessä sunnuntaina 21.2.2021 kuukausitapaamiskutsussa Senioriyhdistysten Menoinfo- palstalla. 
VUOSIKOKOUSKUTSU 2021 
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksemme vuoden 2021 sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään Näsin salissa, Näsilinnankatu 26, keskiviikkona 24.2.2021 klo 13.00 alkaen. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjemme 10 §:ssä mainitut asiat. Vuosikokousaineisto on nähtävissä kokous-
paikalla. Halutessaan jäsen voi pyytää asiapaperit s-postilla tai puhelimella Anja Ahlgren  040-5488177 
anjaahlgrenster@gmail.com     
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen tässä vuosikokouksessa käsiteltäväksi, hä-
nen on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 15.1.2021 mennessä (viisi viikkoa ennen kokousta, sääntö-
jen 10 §).  

Pakkausmerkinnät: Pirkanmaan Martat Ry kotitalousasiantuntija Marja Vehnämaa 

Miksi pakkausmerkinnät? Siksi, että tiedät, mitä ruokasi sisältää ja mistä se tulee. 

 

           Teemaryhmät 
 
KUNTOSALIRYHMÄ FYSIOCENTERISSÄ Finlaysonilla torstaisin klo 9.00-12.00.         
 

            

Virtaa syksyyn Varalasta 28.-30.9.2020! 
 
 

                            
 

 

 

mailto:anjaahlgrenster@gmail.com
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Visavuori-Voipaala retki 15.10.20 20 
 

               

 

Retkeilimme Visavuoreen ja Voipaalaan 15.10.20. Päivä on Kari Suomalaisen 100-vuotis syntymäpäivä. 

Visavuoressa tutustuimme uudistettuun Kari-paviljonkiin. Kari Suomalaisen työstämät piirrokset ja 

maalaukset ja sota-aikaiset piirrokset olivat hyvin edustettuina. Visavuoren pajarakennuksessa söimme 

maukasta lohikeittoa. 

Hanna Tähti kertoili meille alueen merkkihenkilöistä mm. Sibeliuksesta, hän ei käynyt Visavuoressa, mutta 

vietti kesiään Sääksmäen alueella. Wikström eli ja asui tehden patsaita omassa ateljeerakennuksessa.  

Hanna asui lapsuusaikansa Visavuoren lähistöllä ja mm. kesäaikana hän sai huolehtia Visavuoren postin 

kuljetuksesta. 

Tutustuimme ateljeerakennukseen ihmetellen mm. jäätelökonetta.  

Seuraavana kohteena oli Voipaalan kartano, joka nykyisin on Valkeakosken Taide-keskus. 

Siellä järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Iltapäiväkahvit joimme Voipaalan kartanon kahvion kauniissa 

tiloissa. Opas kertoili alueen ja Voipaalan historiasta aivan 1500- luvulta lähtien. Maamme nimekkäitä 

henkilöitä ovat aluetta  omistaneet viljellen. Siellä on ollut kansakoulua, siirapin tekoa ym. 

Rapolan linnavuoreen tutustuimme jalkaisin. Sieltä ylhäältä avautui kauniit näkymät Vanajaveden alueelle. 

Voimallisen retkeilyn jälkeen tutustuimme Sääksmäen kirkkoon sekä hautausmaahan. 

Sääksmäen kirkkohan on keskiaikainen kivikirkko. 

Paluumatka alkoi n. klo 16. 

 
 

Maaseudun Terveys-ja Lomahuolto ry  
TUETUT LOMAT  2021 
Aika  Paikka  Hakuaika päättyy Aihe 
18.04.-23.04.  Kuortaneen Urheiluopisto   17.01.2021  Senioriloma 
20.09.-25.09.  Kruunupuisto Punkaharju   19.06.2021  Senioriloma 
Lomien yhteistyöjärjestö on Kaatuneitten Omaisten Liitto ry 
Lomat ovat viiden vuorokauden täysihoitolomia, joissa on kohderyhmälle suunniteltu ohjelma. 
Loman omavastuuosuus on 20 E/vrk sisältäen majoituksen kahden hengen huoneessa, täysihoitoruokailut 
ja lomaohjelman. 
Lomatukihakemus täytetään mielellään Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n verkkosivuilla 
www.mtlh.fi. Hakulomakkeen voi myös leikata Huoltoviesti-lehdestä nro 3/2020. Lomakkeen voi tilata lo-
majärjestöstä puh. 010 2193 460 ja sieltä saa tarkempia tietoja lomaan liittyen. Lomake löytyy myös ko-
tisivuiltamme http://tsko.palvelee.fi/21 
Merkitkää hakemuksen kohtaan  3 yhteistyöjärjestö: Kaatuneitten Omaisten Liitto ry ja lomateemaksi: Se-
nioriloma. 
Lähetä lomatukihakemus osoitteella: Maaseudun Terveys – ja Lomahulto ry Ruoholahdenkatu 8  
00180 Helsinki 
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry ilmoittaa hakijalle myönteisestä lomatukipäätöksestä n. 2 kk ennen 
loman alkamispäivää.  
Kun olette lähettäneet lomahakemuksenne, niin ilmoittakaa siitä minulle Raija Laine 0443647117. 
 

http://www.mtlh.fi/
http://tsko.palvelee.fi/21


JÄSENTIEDOTE 3-2020                           
 

 
 
Valtakunnallinen sotaorposeminaari Lahdessa 
Lahden Seudun Sotaorvot ry yhdessä Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n kanssa 
järjestää perinteisen sotaorposeminaarin to 28.1.2021 Lahden Upseerikerholla, 
Upseerikerhonkatu 3, Seminaari alkaa klo 12 ja päättyy n. klo 16.00 
Tarkempi ohjelma myöhemmin kotisivuillamme ja Huoltoviestissä viikolla 50. 
 Ilmoittautumiset Hilkka Tavast,  Puh  050-010 0055  hilkka.tavastgmail.com 
 
 

         Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy keväällä 2021 
Aamulehti julkaisee yhdistyksemme ilmoitukset sunnuntaisin Tapahtumakalenterin senioripalstalla. 
Seuraa myös ilmoitteluamme kotisivuillamme osoitteessa http://www.tsko.palvelee.fi/ 
Tilastotietoja kotisivuilla käynneistä 1.12.2011 – 30.11.2020 
Yksittäisiä käyntejä yhteensä  60442 
Sivulatauksia yhteensä   122840 
Yksittäisiä käyntejä 10.12.2019 – 30.11.2020 11610 
Sivulatauksia 10.12.2019 – 30.11.2020  21719 
Viimeisen yhdentoista kuukauden kotisivuilla käynnit verrattuna 9 vuoden keskiarvoon ovat yksittäisten 
käyntien osalta 64 % ja sivulatausten osalta 50 % suuremmat. Tämä merkinnee, että kotisivujen merkitys 
on kasvanut. 
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 

 


