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TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2017 
 

 

I   YHDISTYS JA SEN TARKOITUS 

 

Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry toimii sotien 1939 - 1945 sotaleskien, sotaorpojen ja muiden 
kaatuneitten omaisten hyväksi valvomalla heidän etujaan ja toimimalla heidän puolestaan. Yhdistys tukee 
jäsentensä henkistä ja fyysistä selviytymistä. Se vaalii ja kunnioittaa sodassa kaatuneitten ja sodan johdosta 
henkensä menettäneiden muistoa. Yhdistys on epäpoliittinen. 
Yhdistys kerää ja tallentaa tietoa kaatuneitten omaisten vaiheista ja kokemuksista sekä osallistuu näitä kos-
kevaan tutkimustoimintaan. Yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja 
muita vastaavia tapahtumia, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, pitää yhteyttä toimintaansa lähellä 
oleviin muihin yhdistyksiin, yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin viranomaisiin ja päättäjiin sekä tiedotusvä-
lineisiin.  
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi asiaankuuluvan luvan saatuaan järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä 
sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 
Yhdistyksen valtakunnallinen kattojärjestö on Kaatuneitten Omaisten Liitto ry, jonka perustamaan maanlaa-
juiseen sotaorporekisteriin on liittynyt yli 16.000 sotaorpoa (rekisteri sulkeutui 30.06.2016). Valtiovalta an-
toi sotaorvoille kunnianosoituksen (27.10.2013). Sotaorvot saivat sotaorpotunnuksen (rintamerkin), joka 
jaettiin sotaorvoille syksyn 2014 aikana, ensimmäiset 07.09.2014 Turun Hengellisten ja Kulttuuripäivien yh-
teydessä. Varat sotaorpotunnuksiin saatiin Raha-automaattiyhdistykseltä.     

 Ponnistelut taloudellisen tuen saamiseksi sotaorpojen kuntoutukseen jatkuvat keskusjärjestömme Kaatu-
neitten Omaisten Liiton kautta.  Yhdistyksellä on edustaja hallituksessa.  Yhdistys on mukana pyrittäessä 
vahvistamaan sotaorpojen asemaa valtiovaltaan nähden. 
 

 

II  JÄSENET JA JÄSENHANKINTA 

 

Yhdistyksessä on jäseninä sotaleskiä (jotka ovat kunniajäseniä), sotaorpoja ja sotaorpojen lapsia (varsinaiset 
jäsenet) sekä kannatusjäseniä (jotka ovat äänivaltaisia henkilöjäseniä). Vuoden 2016 lopussa jäseniä oli yh-
teensä 581 (sotaorpoja 507, kannatusjäseniä 56, sotaorpojen lapsia 16 ja sotaleskiä 2). Yhdistyksen jäsen-
hankintaa jatketaan kaikkien alueen sotaorpojen saamiseksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Jatkuvuuden 
turvaamiseksi jäseniksi toivotaan myös sotaorpojen lapsia ja kannatusjäseniä, jotka sotaorpojen ikääntyes-
sä (keski-ikä 79 v.) toisivat myös uutta voimaa toimintaan. Yhdistyksen säännöt on päivitetty vuosikokouk-
sessa 18.2.2015, ja Patentti- ja rekisterihallitus on merkinnyt ne yhdistysrekisteriin 18.5.2015.  Niiden mu-
kaan kannatusjäsenillä on yhdistyksessä sama äänioikeus kuin muilla jäsenillä. Sotalesket hyväksytään yh-
distyksen kunniajäseniksi vuosikokouksen päätöksellä. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen 
esityksestä kutsua myös henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tavoitteiden toteu-
tumista.  
 

 

III  TOIMINTA JA TAVOITTEET 

 

Toiminta on säännöllistä kuukausittain tapahtuvine kokoontumisineen (osallistujia 70-150), teemaryhmi-
neen, retkineen ja kulttuuritapahtumineen. Yhdistyksemme menestyksekäs toiminta edellyttää yhteistyötä  
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eri  järjestöjen ja hallintokuntien kanssa. Yhteistyö Tampereen ev. luterilaisen seurakuntayhtymän ja 
Tampereen kaupungin kanssa on yhdistykselle erittäin tärkeä. 

● Yhdistys toimii Tampereen kaupungin ja ympäristökuntien vanhustyön periaatteiden mukaisesti 
kannustaen ikääntyvää jäsenistöään liikuntaharrastuksiin ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen niin, että he 
voisivat mahdollisimman pitkään tulla toimeen kotonaan.  

● Yhdistys huolehtii liikuntamahdollisuuksien tiedottamisesta monin eri tavoin ja osallistuu Elonpol-
kuja- yhteistyöverkoston toimintaan. Yhdistys suunnittelee omaa vesijumpparyhmää. 

● Tärkeä tavoite on jatkaa Tampereen kaupungin ja ympäristökuntien asiantuntijoiden kanssa jo 
vuonna 2014 aloitettua yhteistyötä ja perehdyttää jäsenistöämme kaupungin toimintastrategian 
mukaisen vanhustyön, kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen toteutumiseen sekä  sotehank-
keen etenemiseen. Kutsumme kuukausitapaamisiin asiantuntijoita kertomaan ajankohtaista tietoa 
kyseisistä aiheista. 

● Jos mahdollista yhdistys on mukana Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan jär-
jestöjen edustajista koostuvan järjestöedustamon toiminnassa, joka on osa Kumppanuustalo Art-
teli ry:n ja Tampereen kaupungin ”Kumppanuus 2020” ohjelmaa. 

● Yhdistys osallistuu sotaveteraanien perinnetyöryhmän toimintaan.  
● Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi otetaan huomioon yhdistyksen toiminnoissa valitse-

malla sopivia kuukausikokousten sisältöjä ja osallistumalla erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Yhdistys 
järjestää sankariristeillä Kaatuneitten muistopäivän, joka liittyy ”Suomi 100” ohjelmistoon.  
 

Hallitus ja kuukausitapaamiset 

 

Yhdistyksen hallitus.  Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa on vuosikokouksen valitsemat jäsenet (4-10) ja 
henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi kutsuttuina ovat yleissihteeri ja talouden- ja jäsenrekisterin hoitaja. 
Hallitus kokoontuu 9-10 kertaa toimintavuoden aikana ja tarvittaessa useammin.  Järjestäytymiskokoukses-
sa määritellään hallituksen jäsenten vastuualueet. 
Kuukausitapaamiset ovat yhdistyksen tärkein toimintamuoto. Niiden ohjelmassa on asiantuntijaluentoja ja 
yleiskeskustelua. Lisäksi tiedotetaan omista tapahtumista ja Tampereen kaupungin ja eri yhteisöjen tapah-
tumista ja tilaisuuksista sekä nautitaan musiikkiesityksistä ja yhteislaulusta. Ohjelman lomassa on lyhyt tau-
kojumppatuokio. Kuukausitapaamiset vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja palvelevat sotaorvoille tärkeinä ver-
taistukiryhminä. Ohjelman kiinnostavuudesta/ajankohtaisuudesta huolehditaan niin, että kuukausikokouk-
sen osallistujamäärä pysyy vähintäin edellisen toimikauden tasolla (70-150 osallistujaa). 
 

 Muu ydintoiminta 

 

Toimintojen sisältöjä kehitettäessä otetaan jäsenten toiveet huomioon.  Projektien onnistuminen varmiste-
taan kolmiportaisesti: suunnitelma, toteutus ja tulosten seuranta. Uusia toimintoja otetaan käyttöön jäsen-
ten toiveiden ja tarpeen mukaan. 
 

Jäsenistön fyysisen kunnon ja mielen vireyden lisääminen ja ylläpitäminen (yhdistyksen keskeinen tavoi-
te).  

● Yhdistys jakaa tietoa jäsenille fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. Jäseniä ohjataan sellaisiin liikunta-
muotoihin, jotka korkean iän huomioon ottaen ovat parhaita mahdollisia esim. säännölliseen ohjat-
tuun kuntosalilla ja/tai allasvoimistelussa käyntiin. 

● Yhdistys kannustaa jäsenten kiinnostusta liikkumiseen ja tiedottaa erilaisista Tampereen kaupungin 
järjestämistä ohjatuista +60 -liikuntamahdollisuuksista sekä antaa neuvoja niihin hakeutumiseen. 
 

Jäsenten ATK-taitojen lisääminen on yhdistyksen jatkuvana tavoitteena. 
● Kiinnostus ja tarve netin käyttöön on lisääntynyt erityisesti netin kautta saavutettavien kaupungin 

terveys- ja liikuntapalvelujen sekä sähköisten pankkipalvelujen  takia. Tampereen kaupungin net-
tipalvelut ”Terveystutka ja Terveystasku” ovat linkkinä omalta nettisivultamme. 
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Juhlatilaisuuksiin osallistuminen 

● Osallistumme Kalevankankaan sankarihautausmaalla juhlallisuuksiin Kaatuneitten muistopäivänä, 
itsenäisyyspäivänä ja Puolustusvoimain lippujuhlanpäivänä, joissa yhdistyksemme edustaja kantaa 

lippuamme lippulinnassa. Yhdistyksemme edustaja pitää puheen Kalevankaalla Kaatuneitten muis-
topäivänä. Osallistumme myös seppeleen laskuun. Itsenäisyyspäivänä lippumme on mukana lippu-
linnassa ja ohimarssissa. Osallistumme myös Puolustusvoimain lippujuhlanpäivän juhlallisuuksien. 
Yhdistys lähettää toivomusten mukaan edustajansa myös niiden ympäristökuntien juhlatilaisuuksiin, 
jotka ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa. Lisäksi yhdistyksemme edustajia osallistuu kotikuntiensa 
vastaaviin juhlallisuuksiin. 
Tammisunnuntain kirkkojuhla tammikuun viimeinen sunnuntain yhdistyksen lippu on lippulinnassa. 

● Yhdistys osallistuu 13.3. kirkkoiltaan (Talvisodan päättymispäivä) sekä Maanpuolustujuhlaan (YH:n 
juhla) lokakuussa. 

● Yhdistys tukee jäsenten osallistumista Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n järjestämille ”Hengellisille 
ja kulttuuripäiville”, jotka järjestetään syyskuussa 2017 Kuopiossa, sekä Lahden Hennalassa pidet-
tävään seminaariin. 

● Itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuonna pyrimme ottamaan huomioon siihen liittyvät juhlatilai-
suudet, joihin yhdistyksemme toivotaan osallistuvan. Kaikissa yhteyksissä pyrimme tuomaan esiin 
yhdistyksen taustoja ja toiminnan periaatteita. 

  

Virkistys- ja kulttuuritoiminta  
● Hyvinvointilomat ei myöntänyt  yhdistykselle tuettua ryhmälomaa v. 2017. Yhdistys kannustaa jäse-

niä kuntouttamaan itseään hakemalla henkilökohtaista tuettua lomaa.  
● Yhdistys järjestää luontoretkiä, vähintään yhden kesäretken ja teatterikäyntejä sekä toimintakau-

temme lopuksi perinteisen puurojuhlan. 
● Itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuoden ”Suomi 100” teemaan liittyen vietämme juhlapäivän 

”Suomi 100 vuotta sotaorpoja” toukokuussa. Luennon pitäjänä FT, dosentti Mervi Kaarninen. Lisäksi 
päivään on suunnitteilla aiheeseen liittyvää ohjelmaa. Marielund, Turun Kakskerrassa, on luvannut 
kutsua sotaorvot vierailulle. Tämän lisäksi on suunnitteilla teatteria, seniori sport retkiä ym. 

● Jäsenten haastatteluja jatketaan tavoitteena tallentaa arvokasta kulttuurihistoriallista tietoa ja yksi-
löhistorioita sekä julkaista materiaali laajemman piirin luettavaksi. 

●  Yhdistys pitää yhteyttä muihin sotaorpoyhdistyksiin ja osallistuu kutsusta muiden yhdistysten kult-
tuuri- ym. tilaisuuksiin. 

● Kummilapsitoiminta (aloitettu 2011) jatkuu: tuetaan kahden srilankalaisen sotaorvon opiskelua. 
 

 

IV   TIEDOTUSTOIMINTA 
 

Yhdistys pitää yllä yhteyksiä tiedotusvälineisiin, antaa tietoa toiminnastaan ja pyrkii saamaan ai-
kaan yhden tai kaksi tietoiskua. 

● Jäsenistöön pidetään yhteyttä jäsentiedotteilla (kolme vuodessa) sekä sähköpostilla ja kotisivujen 
kautta.  Tiedottamisessa käytetään hyväksi myös lehtien yhdistyspalstoja. 

● Yhdistys ylläpitää omia kotisivuja (http://tsko.palvelee.fi/).  Ne sisältävät runsaasti ajankohtaista tie-
toa liikunta-, terveys- ja kulttuuripalveluista ja linkit kaupungin  tiedotussivuille. 

● Jäsenet saavat Liiton jäsenlehden ”Huoltoviestin” (4 kertaa vuodessa). Se sisältää Liiton asioiden li-
säksi myös yhdistysten lähettämiä kirjoituksia ja tietoja. 

 

V TALOUS 

 

● Hallitus ehdottaa vahvistettavaksi vuodelle 2017 jäsenmaksuksi 20 euroa, joka sisältää myös Kaatu-
neitten Omaisten Liiton jäsenmaksun 10 euroa ja jäsenlehden (Huoltoviesti). Koska Liitto lähettää 
jäsenlehden vain yhdelle samassa osoitteessa asuvista jäsenistä, hallitus ehdottaa (edellisen vuoden 
käytäntöä noudattaen), että 20 euron jäsenmaksu koskee vain jäsenlehden saajaa ja muut maksavat  
15 euroa. Jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa helmikuussa.        
 

http://tsko.palvelee.fi/
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● Yhdistyksen on mahdollista saada varoja keräyksillä ja tempauksilla, omien kirjojen myynnillä, ar-

pajaisilla sekä mahdollisten lahjoitusten kautta. 
● Yhteistyö Tampereen ev. luterilaisen seurakuntayhtymän kanssa on yhdistyksen taloudelle erittäin 

merkittävä. Seurakunnan tilojen käyttö kuukausikokouksiin ja hallituksen kokouksiin on mahdollis-
tanut tehokkaan toimintamme.   

● Yhdistys anoo toiminta-avustusta kuntoutus-, kulttuuri- ja virkistystoimintaan ja osallistumiseen 
Kaatuneitten Omaisten Liiton järjestämille Hengellisille ja kulttuuripäiville (Kuopio 2017) sekä työ-
ryhmien toimintaan tarvittavien tilojen vuokriin Tampereen kaupungilta ja ympäristökunnilta , jois-
sa asuu vähintään 15 yhdistyksemme jäsentä.  Näitä kuntia ovat: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Val-
keakoski ja Ylöjärvi.  

● Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 
● Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Edustustehtävissä suoritetuista matkoista mak-

setaan korvausta sopimuksen mukaan. 
 

 

 
VI  TOIMIELIMET JA -TILAT 

 

Yhdistyksellä ei ole varsinaisia toimielimiä, mutta hallitus perustaa erilaisia työryhmiä tarpeen mukaan.  
● Yhdistyksessä toimii teemaryhmiä: kuntopiiri, omaishoitajaryhmä ja sukututkimusryhmä sekä ATK-

ryhmä. Jäsenten toivomusten mukaan perustetaan uusia ryhmiä.  
● Yhdistyksellä ei ole toimistohuoneistoa eikä arkistotilaa. Yhdistyksen toimihenkilöt tekevät työt ko-

tonaan ja käyttävät omia nettipalvelimiaan ja ATK-välineitään.  
● Yhdistys tallentaa asiakirjansa ja muut tallennettavat materiaalit kaupunginarkistoon 

      25.01.2017 

 

     Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry, hallitus     


