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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE  2022  

   

  

1. YHDISTYS JA SEN TARKOITUS 

 

Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry on vuonna 2001 perustettu epäpoliittinen 

yhdistys. Sen tarkoituksena on toimia sotien 1939-1945 sotaorpojen ja muiden kaatuneitten 

omaisten yhdyssiteenä ja edistää heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan. Yhteiset toiminnat 

tarjoavat tärkeää vertaistukea sodasta kärsineelle jäsenistölle. Tavoitteena on myös 

ikääntyneen jäsenistön (sotaorpojen keski-ikä on lähes 83 vuotta) aktiivisen toimintakyvyn ja 

itsenäisen elämän tukeminen. 

 Lisäksii yhdistys tekee perinnetyötä vaalimalla sotaleskien, sodissa kaatuneitten ja sodan 

seurauksena henkensä menettäneiden muistoa. 

 Yhdistyksen kattojärjestö on valtakunnallinen Kaatuneitten Omaisten Liitto ry (KOL ry). 
        

2. JÄSENET 

 

Yhdistyksen jäseninä on kaatuneitten omaisia, joista suurin osa on sotaorpoja. Sääntöjensä 

mukaan yhdistyksen jäseninä voi olla myös muita henkilöitä kuin kaatuneitten omaisia 

täysivaltaisina kannattajajäseninä. Kannattajajäsenten kautta yhdistyksellä on mahdollisuus 

saada nuorempia jäseniä mukaan toimintaan. Yhdistyksen jäsenistö on Tampereelta ja sen 

ympäristökunnista. 

 

3. TOIMINTA JA TAVOITTEET 

 

Tavoitteena on järjestää monipuolista toimintakyvyn ja vireyden ylläpitoa tukevaa säännöllistä 

 toimintaa sekä tarjota vertaistukea sodasta kärsineelle jäsenistölle. Tehtävänä on myös välittää 

tietoa iäkkäiden arkeen vaikuttavista tekijöistä sekä muutoksista terveydenhuollon ja 

vanhusten huollon kentässä.  Toimintamuotoja ovat säännölliset kuukausitilaisuudet, liikunta- 

ja kuntoutustoiminta, pienryhmät, kulttuuritapahtumat ja retket. Yhdistys toimii lisäksi 

kansalaisjuhlien järjestelyissä ja tekee perinnetyötä sotasukupolven perinteen säilyttämiseksi. 
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3.1. Kuukausitilaisuudet 

 

Kuukausittain toistuva jäsentilaisuus on yhdistyksen tärkein toimintamuoto. Kuukausitilaisuudet 

järjestetään Tampereen ev. lut. seurakuntien talossa. Tilaisuus alkaa kahvituksella ja vapaalla 

keskustelulla, joka on tärkeä vertaistuen antajana. Ohjelmana on yleensä asiantuntijaesitelmä 

iäkkäille jäsenille tärkeistä aiheista (liikunta ja terveys, ravitsemus, kunta- ja vanhuspalvelut), 

viralliset yhdistyksen asiat, KOL ry:n tiedotukset, yhteislaulua ja taukojumppaa.           

        

 

3.2.    Liikunta- ja kuntoutustoiminta 

Yhdistys on mukana Kaatuneitten Omaisten Liiton käynnistämässä, STEA:n rahoittamassa 

”Sotaorpojen tuki” -hankkeessa vv. 2020-2022. Sen puitteissa järjestetään hyvinvointipäivät 

Varalassa sekä mahdollisuuksien mukaan hyvinvointia ja selviytymistä lisäävää 

pienryhmätoimintaa. Yhdistys kannustaa monin eri tavoin jäseniään liikkumaan ja 

kuntoutumaan. 

 Hyvinvointipäivät (2-3 vrk) Varalassa osittain STEA -hankkeen tuella. Keväällä 2022 ja 

syksyllä 2022. Tavoitteena on sotaorpojen elämäntilanteen kokonaisvaltainen tukeminen. 

 Pienryhmiä STEA-hankkeen tuella (vertaistuki, digitaidot). 

 Säännöllinen kuntosaliharjoitteluvuoro jäsenistölle. 

 Liikunnan sisällyttäminen retkiin. 

 Kuukausitapaamisten taukojumppa. 

 Yhdistys kannustaa jäseniä lähettämään hakemuksensa KOL ry:n kiintiössä Maaseudun 

terveys- ja lomahuolto ry:n tuetuille lomaviikoille. 

 

 

3.3. Kulttuuri, virkistys ja retket 

Omakustanteiset teatteriretket, päiväretket lähialueille, pidemmät tutustumisretket kotimaan 

kohteisiin 

 Kesäteatteri (Nokian kesäteatteri). 

 Päiväretki lähialueen nähtävyyksiin. 

 Retki Helsinkiin. Pääkohteina eduskuntavierailu ja kirjastotalo Oodi. 

 

3.4.  Kansalaisjuhlat ja sodan perinteen vaaliminen 

Yhdistyksellä on päävastuu Kaatuneitten muistopäivän juhlallisuuksien järjestämisestä 

Kalevankankaan sankarihaudoilla ja yhdistys osallistuu muiden kansalaisjuhlien järjestelyihin. 

Yhdistyksen jäsenet ovat mukana tilaisuuksien juhlayleisössä. 
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 Kaatuneitten muistopäivän vietto Kalevankankaan hautausmaalla. Järjestelyistä vastaa 

yhdistyksemme. Yhdistys on seppeleenlaskussa ja juhlapuheen pitäjänä on perinteisesti 

sotaorpo. 

 Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudessa Kalevankankaalla yhdistys on mukana 

seppeleenlaskussa ja lippulinnassa. 

 Puolustusvoimain lippujuhlapäivän tilaisuudessa yhdistys on mukana lippulinnassa. 

 Tammisunnuntain kirkkoillassa yhdistys on mukana. 

 Ympäristökuntien sankarihaudoilla on Kaatuneitten muistopäivänä jäseniämme mukana 

seppeleenlaskussa. 

 

3.5.  Kaatuneitten omaisten liiton ja muiden yhdistysten tilaisuudet 

Yhdistys vastasi Hengellisten ja kulttuuripäivien järjestelyistä Tampereella v.2021. 

Toimintavuonna osallistutaan vastaavaan tilaisuuteen Kokkolassa, KOL ry:n muihin tilaisuuksiin 

sekä Lahden sotaorposeminaariin. 

 Kaatuneitten omaisten liiton valtakunnalliset Hengelliset ja kulttuuripäivät Kokkolassa 

24-25.9.2022. Yhdistys tukee Jäsenten osallistumista tähän tärkeään tapahtumaan. 

Tapahtuma kokoaa sotaorvot eri puolilta maata 2-päiväiseen kulttuurijuhlaan. 

 Liiton alueelliset puheenjohtaja- ja järjestöpäivät ja muut koulutustilaisuudet. 

 

3.  YHTEISTYÖ 

 

 Tärkeä yhteistyötaho ja toimintamme tukija on Tampereen Evankelisluterilainen 

seurakuntayhtymä, joka antaa tilat korvauksetta kuukausitilaisuuksillemme ja hallituksen 

kokouksille. 

 Yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa: kaupungin SOTE- asiantuntijoiden 

lupautuminen luennoitsijoiksi jäsenistöllemme tärkeistä, ajankohtaisista aiheista. 

Kaupungin tuki jäsenten osallistumiselle heitä henkisesti virkistäviin ja kuntouttaviin 

tapahtumiin on tärkeä. 

 Kansalaisjuhlatoimikunnan ja veteraanijärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö 

sotasukupolven perinteen säilyttämisessä. 

 

3. TIEDOTUS 

Yhdistyksen sisäisiä tiedotuskanavia ovat jäsenlehti, kotisivut ja kuukausikokoontumisten 

yhteydessä tapahtuva tiedotus sekä KOL ry:n julkaisema Huoltoviesti -lehti. Yhdistys pyrkii 

tiedottamaan myös suurelle yleisölle mm. liittyen Kaatuneitten muistopäivään sekä 

sankarivainajien, sotaleskien ja sotaorpojen perinteeseen. 
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 Yhdistyksen jäsentiedote ilmestyy kolme kertaa vuodessa.  Se postitetaan kaikille 

jäsenille ja julkaistaan myös kotisivuilla. 

 Yhdistyksen kotisivuja (http://tsko palvelee.fi) päivitetään jatkuvasti. Ne sisältävät 

yhdistyksen ajankohtaiset ja arkistoidut asiat, tietoa terveys- ja kulttuuripalveluista sekä 

linkit kaupungin tiedotussivuille. 

 Jäsenlehti (Huoltoviesti, julkaisija KOL ry) ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Siinä julkaistaan 

myös jäsenyhdistysten tiedotuksia ja kirjoituksia. 

 Yhdistys pyrkii tiedottamaan päivälehdissä toiminnastaan ja tärkeimmistä 

tapahtumistaan sekä sotaorpojen perinteen säilyttämisestä. 

 

3. TALOUS JA VARAINHANKINTA 

 

 Hallituksen ehdotus vuosikokoukselle vuoden 2022 jäsenmaksuksi on 25 euroa. 

Maksusta keskusjärjestön KOL ry:n osuus on 15 euroa, mikä sisältää jäsenlehden. 

 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä tukee yhdistystämme merkittävästi myöntämällä 

vastikkeetta käyttöömme kokoontumistilat. 

 Tampereen kaupungilta haetaan tukea yhdistyksen jäsenten osallistumiseen 

kuntouttaviin ja virkistäviin tilaisuuksiin/toimintoihin. 

 Tampereen ympäristökunnilta, joista jäseniä on enemmän kuin 10, haetaan tukea 

jäsenten osallistumiseen kuntouttaviin tilaisuuksiin/toimintoihin. 

 Yhdistys voi hankkia varoja myös arpajaisilla, keräyksillä, tempauksilla ja omien kirjojen 

myynnillä. 

 Toimihenkilöille ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Edustustehtävissä tehdyistä 

matkoista maksetaan korvaus laskua vastaan kulloinkin hallituksen päätöksellä. 

 

3. HALLINTO JA EDUSTUS 

 

Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen varsinaiset jäsenet (4-10) sekä 

heille varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat 

toimihenkilöt. 

Yhdistyksellä ei ole omia toimitiloja eikä arkistotiloja. Toimihenkilöt toimivat kotonaan ja 

käyttävät omia välineitään sekä nettipalvelujaan, mistä suoritetaan korvausta laskutuksen 

mukaan. 

Yhdistyksen edustajana kansalaisjuhlatoimikunnassa on Erkki Lehtelä. 

http://tsko/
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Yhdistyksen hallituksen jäsen Hanna Tähti toimii Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n hallituksen 

jäsenenä. 

 

HUOM! 

Yhdistys toteuttaa suunniteltuja toimintoja ottaen huomioon koronaepidemian aiheuttamat 

alueellemme asetetut rajoitukset. 

 

 

Tampereella xx,01.2022, Tampereen Seudun Kaatuneitten omaiset ry:n hallitus. 

 


