
1(5) 

 

  

 

 

 

  
 
          
 

   
       TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016    

 

I   Yleistä 
 
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry:n tarkoituksena on toimia sotien 1939 - 1945 sotaleskien, sota-
orpojen ja muiden kaatuneitten omaisten hyväksi valvomalla heidän etujaan ja toimimalla heidän puoles-
taan. Yhdistys tukee sotaorpojen henkistä ja fyysistä selviytymistä. Yhdistys vaalii sodissa kaatuneitten ja so-
dan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa, edistää kaatuneitten omaisten yhteistoimintaa ja jäsen-
tensä virkistystoimintaa.  

 Vuosi 2016 painottui aikaisempien toimintavuosien mukaisesti yhdistyksen jäsenten terveyden, liikunnan ja 
hyvinvoinnin edistämiseen.   

 Yhdistyksemme toimintarunkona ovat säännölliset kuukausikokoukset Tampereen ev. luterilaisen seurakun-
tayhtymän tiloissa Näsilinnankatu 26:ssa. Kuukausikokousten luentojen pääpaino on ollut ikäihmisten elä-
mäntilanteeseen ja tulevaisuuteen liittyvissä asioissa. Luennoitsijoiksi on kutsuttu asiantuntijoita mm. Tam-
pereen kaupungin toimielimistä. Lisäksi on järjestetty terveys- ja kuntoutuslomia, pienryhmätoimintaa (tee-
maryhmiä), teatterikäyntejä ja retkiä.    

 

II   Jäsenet 
  
 Yhdistyksessä on henkilöjäseninä sotaleskiä, sotaorpoja ja sotaorpojen lapsia sekä kannatusjäseniä (Kuva 1).  

Sääntöjemme mukaan (hyväksytty 18.5.2015) kannatusjäsenet ovat yhdistyksen täysivaltaisia jäseniä.  Kan-
natusjäsenyys mahdollistaa sen, että saamme myös nuorempia jäseniä mukaan yhdistykseen, jonka sotaor-
pojäsenten keski-ikä on jo 79 vuotta. Sotalesket ovat kunniajäseniä. 
Jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 581: sotaorpoja 507, sotaorpojen lapsia 16 ja kannatusjäseniä 56. Naisia 

oli  355  ja miehiä 226. Jäsenmäärät paikkakunnittain jakautuivat seuraavasti: Tampere  329, Nokia 48,  Kan-
gasala 43,  Ylöjärvi 34, Valkeakoski 25, Lempäälä 17, Pälkäne 15 ja muissa yhteensä 70.  

 
          Kuva 1.  Jäseniä  2007 – 2016                Kuva 2. Jäseniä kunnittain 2011 - 2016 
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 Sotaleskiä oli vuoden 2016 alussa 7 ja lopussa enää kaksi (98 ja 101 -vuotiaat). Olemme muistaneet leskiä 
syntymäpäivä-, äitienpäivä- ja joulukorteilla, järjestäneet heille ohjelmallisen äitienpäivälounaan Viola-
kodissa sekä kutsuneet heidät yhteiseen puurojuhlaamme. Kuluneena vuonna vain yksi kykeni osallistumaan 
äitienpäivälounaalle. Yhdistys on huolehtinut liiton kautta tulevan sotaleskien kuntoutusrahan jaosta. Sota-
leskiasioita on hoitanut Raija Laine. 

 

III  Toiminta 
 

Yleistä: Yhdistys on järjestänyt säännöllisesti kuukausikokouksia, joihin on kutsuttu esitelmän pitäjiksi asian-
tuntijoita. Lokakuussa oli yhdistyksen 15-vuotisjuhla. 
Virkistys- ja kulttuuritoimintana järjestettiin retkiä, teatterikäyntejä, kuntotapahtumia ym., joiden vastuujär-
jestäjinä toimivat pääasiassa jäsenet. Jäsenille tarjottujen teemaryhmien (6-10 henkilöä) aiheita ovat olleet 
mm. oma terveys, omaishoitajien terveys, sukututkimus ja liikunta.  
 Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana Tampereen kaupungin Elonpolkuja-verkoston toiminnassa ja tehnyt yh-
teistyötä Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen kanssa sotaveteraanien haastatteluprojektissa. 
Yhdistys on kokoontunut Tampereen ev. luterilaisen seurakuntayhtymän tiloissa Näsilinnankatu 26. Tämä 
seurakunnilta saatu tuki on yhdistykselle erittäin merkittävä. 
Osallistuminen kuukausikokouksiin ja muihin tilaisuuksiin on ollut erittäin aktiivista.  Liite 1. 

 
 1. Kuukausikokoukset 
 Kuukausikokouksia oli 9 kappaletta. Näistä lokakuun tapaaminen oli yhdistyksen 15-vuotisjuhla. Koko toi-

mintamme ajan kuukausikokoukset ovat muodostaneet yhdistyksen toimintarungon. Esitelmät ovat ajan-
kohtaisista ikääntyvän väestön terveyteen ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvistä aiheista, jotka ovat herät-
täneet runsaasti keskustelua ja joista on saatu ajankohtaista tietoa liittyen Tampereen ja ympäristökunti-
en sosiaali- ja terveysalan uudistuksiin ja ko. uudistusten vaikutuksiin ikäihmisten elämään. Kuukausiko-
kouksiin on sisältynyt musiikkia ja yhteislaulua sekä taukojumppahetki. Kokouksia edeltäneissä kahvitilai-
suuksissa osallistujat ovat voineet vaihtaa kuulumisia ja täten saada toisiltaan vertaistukea. Kuukausittai-
nen osallistujamäärä on ollut 70 – 150 henkilöä.  

  Kuukausikokoukset, alustajat ja osallistujat: 
20.1.2016  Kk-kokous, fil.maisteri, musiikkiterapeutti Marjaana Alakärppä-Ilomäki puhui musiikkiterapiasta. 83. 
 17.2.2016  Kk-kokous, Vuosikokous. Katsottiin KOL:n 70-vuotisjuhlan 17.5.2015 juhlapäivän ohjelman videolta. 69. 
 9.3.2016 Filosofian maisteri ja terveystieteen tohtori Varpu Lipponen: ”Vanhuus ja hoidon etiikka”. 79. 
13.4.2016  Kk-kokous Tampereen vanhusneuvoston esittelijäsihteeri/Ikäihmisten palvelujen suunnittelija Kirsi Nurmio: ”Ikäihmis-

ten palvelut nyt ja tulevaisuudessa”. 90. 
11.5.2016 Kk-kokous, Kirjailija Sirpa Kähkönen (Pro Finlandia-mitali 2015) kertoo tuotannostaan. 91. 
14.9.2016  Kk-kokous. Tutkija, filosofi Jari Pirhonen Tampereen Yliopistosta. ”Arvokas elämä pitkäaikaishoidossa”. Vanhat ihmiset 

pitää kohdata persoonina, ei potilaina. 84. 
19.10.2016 Yhdistyksemme 15-vuotisjuhla Näsin salissa. 152. 
9.11.2016  Kk-kokous, Terveydenhoitajat Minna Nieminen ja Seija Nordback: ”Oma hoito ja terveysneuvonta” ja johtaja Taru 

Kuosmanen: Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelut. 68. 
14.12.2016 Puurojuhla ja 101, 98, 90, 80 ja 70 v täyttäneiden syntymäpäiväjuhla. 138. 

 
2.  Yhdistyksen 15-vuotisjuhla 19.10.2016: Lämminhenkisessä juhlassa oli juhlapuheen pitäjänä Kaatuneitten 

Omaisten Liiton puheenjohtaja Hannu Niskanen. Tilaisuus oli Näsilinnankatu 26:ssa Näsin salissa. Osallis-
tujia oli n. 160. Kunniavieraina juhlaan osallistuivat: pormestarin avustaja Mikko Närhi (Tampereen kau-
punki), tuomiorovasti Olli Hallikainen (Tampereen ev. lut. Seurakuntayhtymä), everstiluutnantti  Harri 
Saarinen (Satakunnan lennosto), rovasti Esa Eerola (Sotainvalidien veljesliitto, Tampereen osasto), pu-
heenjohtaja Raimo Nuutinen (Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys) sekä eversti Pentti Väänänen 
(Sotiemme perinneyhdistys).  Kutsuvieraita olivat lisäksi yhdistyksemme perustajajäsen Eila Talvioja, joka 
sai Liiton standaarin, sekä Liiton hopeisen kunniamerkin saajat Lauri Ahola, Hellä Junnola, Liisa Mehtälä, 
Kaarina Toivonen ja Sinikka Vuorenmaa. Juhlassa ojennettiin Liiton standaarit yhdistystä tukeneille Tam-
pereen kaupungille ja Tampereen ev. lut. Seurakuntayhtymälle. Ohjelma liitteessä 2.   

    
 3. Teemaryhmät 

Teemaryhmistä sukututkimus-, omaishoitajien terveys- ja liikuntaryhmä toimivat kuluneella toimikaudel-
la. Sukututkimusryhmästä vastasi Toivo Kivelä, omaishoitajien terveysryhmästä Helena Kallio ja liikunta-
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ryhmästä Liisa Mehtälä. Myös uusia aiheita on ollut suunnitteilla. Konserttiryhmän vetäjä Elina Laaksi on 
huolehtinut konserttiohjelmien tiedottamisesta. Muistio toiminnasta  Liitteessä 3.                                                            

    
 4.  Virkistys- ja kulttuuritoiminta 

Tuettu loma Lautsian Lomakeskukseen 14.-19.3.2016. Yhdistyksemme sai tuetun lomaviikon (5 vrk) Hy-
vinvointilomat ry:ltä Lautsian Lomakeskukseen. Ohjelma painottui fyysisen kunnon kohentamiseen moni-
puolisin liikuntaohjelmin ja teknisin välinein. Iltaohjelma sisälsi mm. yhteislaulua, tanssia ja bingoa. Loma-
viikko koettiin virkistäväksi ja yhteenkuuluvuutta lisääväksi. Osallistujia 30. Loman järjesti Helena Kallio. 

  Retki Viimsin kylpylään Viroon 25.-29.4.2016: Onnistuneen retken järjesti Helena Kallio.  Tarjolla oli lää-
kärintarkastus ja runsaasri erilaisia hoitoja sekä liikunta- ja uintimahdollisuuksia. Ruoka oli erinomaista. 
Osallistujia 40.  

 Senior Sport -liikuntapäivä Kankaanpäässä 05.10.2016: 
Rentouttava liikunnallinen retki tehtiin Kankaanpäähän Helena Kallion johdolla. Puhujana liikuntapäivässä 
oli Pirkko Arstila, ja tarjolla oli monipuolista ohjattua liikuntaa. Osallistujia 16.                                       
Kesäretki Raumalle ja Uuteenkaupunkiin  26.7.2016. Kesäretki tehtiin Raumalle ja Uuteenkaupunkiin. 
Järjestäjänä oli Anneli Malmi. Raumalla tutustuttiin Pyhän Ristin kirkkoon ja vanhaan kaupunkiin, käytiin 
merimiehen kotimuseossa, laivanvarustajan kodissa sekä Nyplääjät ry:n Pits-Priiassa. Lisäksi tutustuttiin 
Sammallahden mäkeen, joka on UNESCOn maailmanperintökohde. Uudessakaupungissa tutustuttiin kau-
punkiin ja Bonk-museon ihmeelliseen maailmaan. Osallistujia 29. 

 Teatteri: Vuoden aikana järjestettiin kolme teatteriretkeä: Lempäälän teatteri 24.03.2016 ”Näillä palkoilla 
ei makseta (osallistujia 35); Nokian kesäteatteri 21.7.2016 ”Simpauttaja”, jossa jäseenemme Lauri Ahola 
näytteli Kuuno Taivaisen roolin, osallistujia 62, Viialan teatteri 02.12.2016 ”Pokka pitää”, osallistujia 50. 
Teatteriretket järjesti Lauri Ahola.  

   
 5. Osallistuminen juhla- ym tilaisuuksiin    

 Liiton hengelliset ja kulttuuripäivät olivat Hämeenlinnassa 17-18.09.2016. Ydistys osallistui yhteiskulje-
tuksella vain toiseen päivään (18.9.2016). Juhlassa oli valtiovallan edustajana ja puhujana opetus- ja kult-
tuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Retken järjestelyistä vastasi Hanna Tähti,  osallistujia 42. 

  Yhdistyksemme osallistui vuoden aikana monien eri järjestöjen ja yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin:  
  Tammisunnuntain kirkkojuhla 24.1.2016, osallistujia 12. 
  Seminaari Lahden Upseerikerholla  4.2. 2016, osallistujia 17. 
  Perinneyhdistyksen kokoukset 29.2.2016 ja 6.5.2016 (Uolevi Utriainen) 

 Talvisodan päättymispäivänä 13.3.2016 Erkki Törmä laski seppeleen Kurun sankarihaudalla ja Eila Ilomäki 
Itä-Aureen sankarihaudalla, Tampereen Tuomiokirkossa talvisodan päättymisen kirkkoilta, osallistujia 25. 

  Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osaston 75v -vastaanotto 22.3.2016 (Erkki Lehtelä) 
  Kansalaisjuhlatoimikunnan vuosikokous 26.4.2016 (Hanna Tähti) 

 Veteraanipäivänä 27.4.2016 Erkki Törmä laski seppeleen Kurun sankarihaudoilla ja Eila Ilomäki Itä-
Autereen sankarihaudoilla. Veteraanipäivän konsertti Pakkahuoneella, osallistujia 4. 

  Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämä lippukoulutus  7.5.2016 (Maire Lähteenmäki, Hanna Tähti). 
 Kaatuneitten muistopäivä 15.5.2016 Kalevankankaan sankarihaudoilla puheen piti Hanna Tähti, lippulin-

nassa Maire Lähteenmäki, seppeleenlaskussa Liisa Mehtälä. Yhdistyksen osallistujaryhmää sankariristille 
johdatti Helena Kallio. 

 Yhdistyksemme toinen lippu oli Parkanon sankarihaudoilla Mikko Kauppilan kantamana. Kaatuneitten 
muistomerkille laskettiin Mikko Kauppilan tekemä havuristi. Erkki Törmä laski seppeleen Kurun sankari-
haudoilla ja Eila Ilomäki Itä-Aureen sankarihaudoilla.   

  Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 04.06.2016 lippulinnassa Kalevankankaalla oli Toivo Kivelä ja 
 Marskin patsaalla Vehmaisissa Seppo Lähteenmäki. 

  Maanpuolustusjuhla 14.10.2016  Kalevan lukio, osallistujia 10. 
 Kaatuneitten Omaisten Liiton puheenjohtaja- ja järjestöpäivät Jyväskylässä 12.11.2016, osallistujia 3: He-

lena Kallio, Kaarina Toivonen ja Hanna Tähti. 
 Keski-Suomen Sotaorpojen 15-vuotisjuhla 12.11.2016 Jyväskylässä, osallistujina Helena Kallio ja Hanna 

Tähti. 
  Isänmaallinen ilta, Aleksanterin kirkko 2.12.2016, osallistujia 6. 
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 Itsenäisyyspäivä 6.12.2016 Kalevankankaan sankarihaudoilla seppeleen laskussa Hanna Tähti ja lippulin-
nassa sekä ohimarssissa Seppo Lähteenmäki, osallistujia 20. Itä-Aureen sankarihaudalla seppeleenlaskus-
sa Eila Ilomäki; Valkeakosken sankarihaudoilla lippua kantoi Veikko Ruohomäki; Lempäälän sankarihau-
doilla seppeleen laskussa Uolevi Utriainen; Kangasalan sankarihaudoilla Seppo Lähteenmäki .  Liite 1. 

    
     
 6.   Muu toiminta 

 ATK –valmennus 
Jäsenistöä on ohjattu osallistumaan Tampereen kaupungin kirjaston, ATK Seniorit Mukanetti ry:n ja lähi-
Verkon (Eläkeliitto ja EHYT) järjestämille monipuolisille kursseille. Jäsenistölle on pyritty tarjoamaan ATK- 
tukea myös omasta piiristä. Myös TAMK:n ATK-valmennusta hyödynnettiin.    

  Yhdistyksen nettisivustoa http://tsko.palvelee  ylläpitää Kari Kurki. 
  Sivustolla tiedotetaan yhdistyksen omista tilaisuuksista ja sen toimintaa tukevista muista tilaisuuksista. Si-

vuilta on  linkkiyhteys Tampereen kaupungin tarjoamiin palveluihin. Sivuston kuva-arkisto on laaja, ja si-
vusto sisältää runsaasti tietoja maamme sodan ajan historiasta. Sivusto on pidetty jatkuvasti päivitettynä.
   
 Kirjat 
Yhdistys lainaa sotaorpoutta käsitteleviä kirjoja sekä myy oman yhdistyksen tai jäsenten julkaisemia kirjo-
ja. Myös 2016 ilmestynyt Kaatuneitten Omaisten Liiton julkaisema 70-vuotishistoria on myytävänä ja lai-
nattavana. Kirjojen lainausta hoitaa Matti Vainio.   

  Leikekirja yhdistyksen 15-vuotistaipaleelta valmistui Toivo Kivelän kokoamana yhdistyksen 15-
vuotisjuhlaan, missä se oli selailtavana. Helena Kallio kokosi lehtileikkeet jäseniltä. 

 
  Yhteistyö Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen kanssa: osallistuminen sotaveteraanien haas-

tatteluun (16 haastattelua), aiheena kartoittaa sotaveteraanien tietämys Tampereen kaupungin ja Tampe-
reen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen tarjoamista eduista ja niiden käytöstä. Haastattelijoina olivat 
Marjatta Harva, Liisa Mehtälä, Uolevi Utriainen ja Sinikka Vuorenmaa. 

  Yhteistyö  Elonpolkuja- verkoston kanssa: Unelmien liikuntapäivän kevätkävelyn (10.5.2016) jär-
jestäminen. Osallistujia 10.  

 

IV  Yhdistyksen hallinto ja edustukset  
 

Vuosikokouksessa 17.02.2016 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Hanna Tähti ja jäseniksi:  
 Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
 Hanna Tähti 
 Toivo Kivelä  Marjatta Harva 
 Raimo Koskiluhta  Katri Määttä 
 Matti Koskinen  Erkki Törmä 
 Kari Kurki  Harri Tikkala 
 Erkki Lehtelä  Matti Vainio 
 Maire Lähteenmäki  Uolevi Utriainen 
 Liisa Mehtälä  Irja Rantanen 
 Ritva Mustasilta  Eila Salomaa 
 Hannu Vainio  Pirkko Löytönen 
 Laila Vainio  Lauri Ahola  
Hallituksen järjestäytymiskokous 09.03.2016 valitsi varapuheenjohtajaksi Erkki Lehtelän.  Hallituksen jäsen-
ten ja muiden toimihenkilöiden tehtäväjako on Liitteessä 3. 
Hallitus kokoontui  kahdeksan (8) kertaa, joista kaksi ns. laajennettua kokousta varajäsenineen. Hallituksen 
kokouksiin ovat osallistuneet kutsuttuina yleissihteeri Helena Kallio sekä talouden ja jäsenrekisterin hoitaja 
Kaarina Toivonen. 
 
Edustukset 
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen Uolevi Utriainen on kattojärjestömme Kaatuneitten 
Omaisten Liitto ry:n hallituksen jäsen ja Huoltoviesti lehden toimitusneuvoston puheenjohtaja.   

http://tsko.palvelee/
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Hän on myös yhdistyksemme edustaja Veteraanijärjestöjen Perinnetoimikunnassa Pirkanmaan alueella. 
Varapuheenjohtaja Erkki Lehtelä on yhdistyksemme edustaja Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnassa,  va-
rahenkilönä puheenjohtaja Hanna Tähti.  
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n  liittokokouksessa  25.4.2016 oli seitsemän (7) liittokokousedustajaa.  
Tampereen kaupungin Elonpolkuja-verkostossa yhdistyksen yhteyshenkilönä on Kari Kurki ja varalla Marjatta 
Harva, liikuntatyöryhmässä on Liisa Mehtälä. 
 

V        Talous 
 

Yhdistyksen talous on vakaa. Jäsenmaksutuotot ovat suurin tulolähde. Jäsenmaksu oli 20 euroa/jäsen, josta 
Liiton osuus oli 10 euroa/jäsen. Jäsenlehti Huoltoviesti sisältyy Liiton jäsenmaksuun. Yhdistys sai vuonna 
2016 Tampereen kaupungilta avustusta 3200 euroa, Lempäälän kunnalta 200 euroa,  Valkeakosken kaupun-
gilta 220 euroa ja Kangasalan  kunnalta 300 euroa. Avustukset ovat toiminnan toteutumisen kannalta erittäin 
tarpeellisia. Kuukausikokousten maksullisen kahvituksen tuotto oli 975,42 euroa. Kahvitarjoilusta huolehti jä-
senistä koostuva kahvitusryhmä. Arpajaiset 426,80 euroa. Sotiemme perinneyhdistyksen 1939-45 kolehdin 
tuotosta yhdistyksemme osuus oli 200 euroa.   
Jäsenkirjeiden postituksen talkootilan on veloituksetta antanut käyttöömme Palvelualojen ammattiliiton 
PAMin Tampereen toimisto.  Syksyn jäsenkirjeen postituksen 660 euroa sponsoroi Kuntofysio Oy.  
Yhdistys tuki jäsenten osallistumista Lahden sotaorposeminaariin 4.02.2016 sekä Liiton Hengellisille ja kult-
tuuripäiville Hämeenlinnassa 18.9.2016. Yhdistys kustansi sotaleskien ohjelmallisen äitienpäivälounaan Viola-
kodissa 04.05.2016 sekä jäsenten puurojuhlan 14.12.2016. Yhdistyksen avustus kahdelle Sri Lankalaiselle 
kummitytölle oli yhteensä 240 euroa ja lisäksi he saivat yhteensä 500 euroa, joka saatiin lahjoituksena 15-
vuotisjuhlan yhteydessä.  Jäsenemme Mikko Kauppila toimitti avustuksen perille käynnillään kummilasten 
luona lokakuussa 2016. (Jäsenistö on lisäksi kerännyt vanhoja silmälaseja Mikko Kauppilalle vietäväksi Sri 
Lankaan.)  
Yhdistyksemme jakoi Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:ltä saadun 1200 euron kuntoutustuen kolmelle sotales-
kelle kotona asumisen tukemiseen, kullekin 400 €. (Liiton kuntoutusmäärärahat ovat lähtöisin säätiöiltä, Lii-
ton pääomasta sotaleskille osoitetuista varoista ja sotiemme Veteraanit keräyksistä.) Yhdistyksellä ei ole kiin-
teitä maksusitoumuksia. 

        

 VI      Tiedottaminen 
 

Jäsenille lähetettiin kolme jäsentiedotetta. Näissä tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta ja tulevista tapahtu-
mista. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen (17.02.2016) lähti ensimmäisen jäsentiedotteen mukana helmi-
kuun alussa. 
Yhdistyksen nettisivustolle  http://tsko.palvelee  oli yksittäisiä käyntejä vuoden aikana yhteensä 3950 ja si-

vuselauksia 10330. Nettisivustoa on hoitanut Kari Kurki.  
Yhdistys on käyttänyt tiedottamiseen lisäksi Aamulehden ”Menot” infolistaa, jolla vuoden aikana oli 9 ilmoi-
tustamme. Tiedottamista hoitaa Kari Kurki. Yhdistyksen jäsenet ovat lähettäneet kirjoituksia Kaatuneitten 
Omaisten Liiton julkaisemaan Huoltoviestilehteen, joka sisältyy jäsentemme jäsenmaksuun. 
Aloitteestamme Lännen Media (Toimittaja Johanna Jurkka) julkaisi Aamulehdessä kaksi laajaa artikkelia, 
15.5.2016 sodissamme kaatuneista ja 5.11.2016 sotaorvoista. Kummassakin artikkelissa oli haastateltu jäse-
niämme. 
 
25.01.2017,  Tampereen Seudun kaatuneitten Omaiset ry:n hallitus 
 
 

 
LIITTEET: 
1.           Tapahtumat 2016 
2.           15-vuotisjuhlan ohjelma ja puurojuhlan ohjelma 
3.           Teemaryhmät 2016 

4. Hallituksen ja valittujen toimihenkilöiden tehtävät   

http://tsko.palvelee/

