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                    Puheenjohtajan tervehdys 

Kululvan vuoden piti olla yhdistyksemme juhlavuosi, sillä 15. toukokuuta tuli kuluneeksi 20 vuotta 

ensimmäisestä kokoontumisesta. Mutta kuinka meidän kävikään? Ei yhtään jäsentilaisuutta, vaan olemme 

joutuneet pysyttelemään omissa ympyröissämme. Kesän tulo ja rokotusten edistyminen 

herättävät toivoa paremmista ajoista. 

Vaikka ulospäin näkyvää toimintaa ei ole ollut, toimettomina ei silti ole oltu. Historiikkitoimikunta 

on ahkeroinut koko talven kuten myös Hengellisten ja Kulttuuripäivien järjestelytoimikunta.  

Syksyllä on sitten nähtävissä ja kuultavissa näiden työn tulokset. Hallituskin on kokoontunut kolme kertaa ja 

kaavaillut syksyn toimintaa. 

Syyskauden toiminta käynnistyy jo elokuussa retkellä Näsijärven ympäri. Ensimmäinen jäsen- 

tapaaminen on keskiviikkona 8.9. klo 13 entiseen tapaan Seurakuntien talon Näsin salissa.   

 STEA:n rahoittamassa Sotaorpojen tuki -kokeiluprojektissa yhdistyksemme on edelleen mukana. 

Tarkoitus on järjestää ns. hyvinvointipäivät (aiheina kunnon ja mielen hoito, osanottajia korkeintaan 20), 

pienryhmätoimintaa (aiheina esim. ikääntymisen ongelmat, koronan aiheuttamat patoutumat) ja 

kolmanneksi  yksinäisyydestä ja  kulkuongelmista kärsivien auttaminen. Hengellisten ja Kulttuuripäivien 

vuoksi yhdistyksen 20-vuotisen taipaleen juhlistaminen jää loppuvuoteen puurojuhlien yhteyteen.  

Eduskuntaretkeäkään ei ole haudattu. Se tehdään sitten, kun  se on mahdollista. Olemme siis toiveikkaita 

siitä, että toiminta palaa uomilleen. 

Nauttikaamme nyt suloisesta suvestamme, joka näyttää kauniimmalta kuin koskaan 

ennen! 

 

Hyvää vointia, tapaamisiin! Laila Vainio                                                                                                                                        

Jäsenmaksut ja osoitteet sekä Huoltoviesti-lehti    

        Tämän jäsentiedotteen liitteenä on jäsenmaksulasku.  Jäsenmaksu vuonna 2021 on 25 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  

25 euroa huolimatta siitä, että KOL lähettää lehden vain yhdelle samassa osoitteessa asuvalle.  Laskussa 

oleva viitenumero on ehdottomasti merkittävä maksun viitekenttään.  Sen perusteella maksu voidaan 

kohdistaa oikealle jäsenelle.  Samassa osoitteessa asuvat voivat halutessaan maksaa jäsenmaksut yh-

teissummana käyttäen jommankumman viitenumeroa.  

        Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesta jäsenrekisterinhoitaja Kaarina Toivoselle, jonka toimesta 

tiedot välittyvät myös valtakunnalliseen sotaorporekisteriin ja Huoltoviestilehteen. 

       Kaatuneitten Omaisten Liiton antaman uuden ohjeen mukaan yhdistyksemme julkaisee Huoltoviestissä 

80 ja 85 vuotta täyttävien jäsentemme merkkipäivätiedot.   90 ikävuodesta lähtien tiedot julkaistaan 

vuosittain.  Merkkipäivät julkaistaan vain, mikäli jäsen on antanut suostumuksensa siihen.  Jäsentiedot-

teen liitteenä on lomake niille jäsenille, jotka eivät ole aikaisemmin ilmoittaneet, miten menetellään 

merkkipäivän julkaisemisen suhteen. 

Koonnut Kari Kurki 
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SYKSYN 2021 TAPAHTUMIA 

     Syyskauden toimintamme alkaa kesäretkellä elokuussa. 

Maanantai 16.8.2021    

 Retkikohteemme:               Näsijärven kierros ja Killinkoski  
 Ohjelmassa:                         Kivityöliike E. Väisänen Kurussa: yritysesittely ja lahja      
                                                tavaramyymälä. Virtain Vaskivedellä munkkikahvit,  
  Matias- kappeli, Virtain kaupunkikierros ja Killinkosken Wanhan tehtaan miljöö 
  opastettuna ostosmahdollisuuksin. Buffet-lounas  Virtain Perinnekylässä. Paluu- 
  matkalla Ruoveden maisemat ja vierailu Teiskon Viinissä.  
Lähtöaika ja -paikka: Maanantai 16.8.2021 klo 9.00  Tampereen vanhalta kirkolta. Mukaan voi tulla  
  myös Ylöjärven Matkatieltä klo 9.20. Paluu Tampereelle klo 18 aikoihin. 
Retken hinta:                         55 euroa sisältää bussikuljetukset, aamupäivän munkkikahvit, buffet-lounaan, 
  Killinkoskella paikallisoppaan johdolla Wanhan tehtaan kierroksen (n. 45 min)  
  sekä Juhani Viidan toimesta matkanjohdon, opastukset ja viihteet koko matkan. 
Retken maksu: Yhdistyksen tiille FI51 1146 3001 0488 31  VIITE 6208    02.08.2021 mennessä. 
Ilmoittautuminen: Tiedot: nimi - kotikunta - puhelinnumero - ruokailu L/GL - muuta 
  Kesälomien takia toivomme ilmoittautumista sähköpostilla tai tekstiviestillä 
  Hilkka Tavast puh. 0500 100 055 tai sähköposti: hilkka.tavast@gmail.com 
  Kari Kurki puh. 0400 836 453 tai sähköposti: kari.j.kurki@kolumbus.fi 
 

Jäsenkyselyn tulos 
 

Syksyllä 2020 yhdistys lähetti postitse kyselykaavakkeen kaikille jäsenille. Kysyttiin jäsenten mielipi-
dettä yhdistyksen toimintamuodoista ja toivottiin myös ehdotuksia toimintaamme. Kyselyyn vastasi 
135 jäsentä kaikkiaan 449:stä jäsenestämme, eli n. 30%. Tulos eri toimintojen suosiosta: 

 
Toiminta Kannatti Suosio 

%:na 
1. Kuukausitapaamiset 72 53% 
2. Hyvinvointipäivät 60 44% 
3. Teatteriretket 58 43% 
4. Konsertit 53 39% 
5. Kevyt jumppa 26 19% 
6. Toiminnalliset ryhmät 20 15% 
7. Suljetut ryhmät 16 12% 
8. Facebook ryhmä 15 11% 
9. Uusi ehdotus: 
-digiopetus/tietokone 

10 7% 

 

Kuukausikokoukset, hyvinvointipäivät, teatteri ja konsertit olivat suosittuja, kuten aikaisemmissakin ky-
selyissä. Uudeksi suosituksi toiminnaksi nousi hyvinvointipäivät. Niiden tarve lisääntynee tulevaisuudes-
sa. Kysymykseen ”kulkuyhteyksistä ja yhteisiin tapaamisiin pääsystä” vastasi yhteensä 126 jäsentä. 
Oman auton käytön ilmoitti 49 ja bussin 66 jäsentä. Seitsemän jäsentä ilmoitti, että tarvitsisivat kyydin, 
neljä jäsentä  kertoi, että heillä ei ole yhteyttä julkisilla kulkuneuvoilla. Kysymykseen ”Haluan että mi-
nuun ollaan yhteydessä” saatiin 126 vastausta, joista 118 toivoi yhteydenpitoa puhelimitse 20, sähkö-
postilla 51 ja 
kirjeellä 47. ”En halua yhteydenottoa” vastasi 8 jäsentä. Uudeksi aiheeksi ehdotettiin digiopetusta. 
Myös facebook-ryhmälle löytyi halukkuutta.  Kysely nosti esiin myös huolen jäsenten mahdollisista 
vaikeuksista 

mailto:kari.j.kurki@kolumbus.fi


JÄSENTIEDOTE 1-2021                           

osallistua, vaikka haluaisivat. Kyselyn tekivät Marjatta Harva ja Hilkka Tavast. 

SYKSYN TAPAUS, YHDISTYKSEN VOIMANPONNISTUS! 

HENGELLISET JA KULTTUURIPÄIVÄT 18.–19.9.2021 
TAMPERE-TALOSSSA 

Viime vuonna Kokkolan Hengelliset ja Kulttuuripäivät jäivät koronan takia pitämättä. Uskotaan  
ja toivotaan, että ensi syksynä esteitä ei tule. Huoltoviestin numerossa 1 oli ennakkotiedot 
päivien ohjelmista. Juhannusviikolla ilmestyvässä lehdessä on tarkennetut tiedot, joten tämän 
kirjeen liitteenä ohjelmaa ei ole. 

Päiville ilmoittaudutaan maksamalla osallistumismaksu 4.8.2021 mennessä yhdistyksen tilille 
FI51 1146 3001 0488 31, viite 6606. Jäsenmaksunsa maksaneille yhdistyksemme jäsenille 
hinta on 15 euroa, muille 35 euroa. Yhdistyksen tuki jäsenille on siis 20 euroa. Osanottomaksu 
kattaa ohjelmien lisäksi lauantain tulokahvin ja sunnuntain lounaan. Lauantai-illan buffet ei 
sisälly hintaan. Sen hinta 20 € maksetaan paikan päällä ja siihen ilmoittaudutaan 1.9. mennessä 
yhdistyksen sihteerille Anja Ahlgrenille (anjaahlgrenster@gmail.com tai puh. 040  5488177). 
Pääsylippuna toimivan käsiohjelman saa lauantaina 18.9. klo 15 – 17 Tampere-talon pääaulan ilmoittautu-
mistiskiltä  Anjalta.  

Tervetuloa kaikki mukaan omaan tapahtumaamme! 

 

SYKSYN 2021 Kuukausitapaamiset Ke 8.9. – Ke 6.10. –Ke  10.11. –Ke  8.12. 

          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. 

 
               

 

 
         Seuraava jäsentiedotteemme ilmestyy loppuvuodesta 2021 

 

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 

 


