
 

 

                                                                 Jäsentiedote 1/2015                                                                                                                                                                                                                               

              Koonnut Kari Kurki                                                      Yhdistyksen kotisivut http://www.tsko.palvelee.fi/                        

                                                                   
              Iloa, vireyttä ja hyvää oloa vuodelle 2015  

 
         Sotalesket ja sotaorvot huomioitiin Itsenäisyyspäivän vastaanotolla Presidentinlinnassa 6.12.2014           

Sotaleskemme Sirkka Harju kättelee presidenttiparia.  
 Saattajana  Petri Vuorio.     
                                               
Kuvat Petri Vuorio                                        

      
                             Kuva siepattu Yle Areena                                                                                                                                                                
                                                                                                           Kuva Sakari Partio      
Itsenäisyyspäivän tilaisuuteen Kalevankankaan  hautausmaan sankarihaudalla                                   
yhdistyksestä osallistui mm. Pentti Rintala lippulinnaan ja Marjatta Harva  
seppeleenlaskuun.                       --->                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   
Puurojuhla 10.12.2014 

Perinteiseen tapaan aloitimme juhlan maukkaalla riisipuurolla ja rusinasopalla 
tietenkään unohtamatta heitä, jotka halusivat nauttia puuronsa mieluummin 
sokerin, kanelin ja maidon kera.  Puurojuhlaan oli erikseen kutsuttu kuluneena 
vuonna tasavuosikymmeniä täyttäneet jäsenemme sekä kunniajäsenemme 
sotalesket. Huomionarvoista lienee, että ensimmäisen kerran yhdistyksemme 
toiminta-aikana 80 vuotta täyttäneitä oli enemmän kuin 70-vuotispäiviään 
juhlivia.  Onnittelulaulun juhlan sankareille kajautimme Tampereen Harjun seurakuntapastorin Tarvo Laakson 
johdattelemana.  Hän myös tarjosi meille tavallisesta poikkeavan elämyksen joulun odotukseen laulu- ja ta-
rinatuokion muodossa.   Puurojuhlamme kohokohtana oli myös yhdistyksen pitkään mukana olleille 
ansioituneille jäsenille Liiton myöntämien hopeisten ansiomerkkien jako.   

 
Istumassa Risto Rostén ja takana Seppo Läh-
teenmäki, Salme Kotaniemi, Reino Kivimäki, 
Marjatta Hildén ja Raili Elo. Kuvasta puuttuu 
Elina Laaksi.   
<---                                

 
 
Puheenjohtajamme 
lähetti osallistujat 
kotimatkalle kiitoksin 
kuluneesta vuodesta 
ja hyvän joulun toivo-
tuksin.                  ---> 
 
Kuvat  Matti Vainio 
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Pikkujoulujuhla 
Yhdistyksemme pikkujoulua vietettiin 27.11.2014 Vii-
alan Teatterissa. Mukana oli 66 henkeä. Teatteriesitys DIIVAT oli 
hervoton ja kiivastahtinen komedia, joka oli täynnä täpäriä tilan-
teita, nasevaa sanailua ja riemukasta irrottelua sopien erittäin 
hyvin pikkujoulun tunnelmaan. Esityksen väliajalla nautimme 
pullakahvit. Odotellessamme joulupöydän kattausta nautimme 
jouluglögit. Jouluillallisen laatikot, kinkku ja rosolli ym. jouluher-
kut maistuivat ja jälkiruuaksi tarjottu pannacotta vei kielen 
mennessään. Lopuksi lauloimme yhdessä muutamia joululauluja. 
Jouluisissa tunnelmissa aloitimme kotimatkan. 
 Kiitos tilaisuuden järjestelyistä Laurille. 

 Kuva Matti Vainio 

                                                     
Jäsenmaksut ja osoitteet sekä Huoltoviesti-lehti          

Tämän jäsentiedotteen liitteenä on jäsenmaksulasku. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu vuonna 2015 on 

18 euroa ja siihen sisältyy neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Huoltoviesti-lehti. Samassa osoitteessa var-

sinaisen jäsenen kanssa asuvan kannatusjäsenen jäsenmaksu on 15 euroa, eikä se sisällä lehteä. Jos sa-

massa osoitteessa asuu kaksi kannatusjäsentä, toisen jäsenmaksu on 18 euroa sisältäen lehden ja toisen 

15 euroa. Samaan osoitteeseen tulee vain yksi lehti. Laskussa olevaa viitenumeroa on ehdottomasti 

käytettävä maksettaessa, koska sen perusteella maksu voidaan kohdistaa oikealle jäsenelle. Samassa 

osoitteessa asuvat voivat halutessaan maksaa jäsenmaksut yhteissummana käyttäen jomman kumman 

viitenumeroa. Kunniajäsenillemme jäsenyys on ilmainen.  

Muistathan myös ilmoittaa osoitteenmuutoksesta jäsenrekisteriimme, jotta posti löytää perille.  

 

VUODEN 2015 TAPAHTUMIA  

 Aamulehti julkaisee yhdistyksemme ilmoitukset sunnuntaisin Tapahtumakalenterin senioripalstal-
la. Seuraa myös ilmoitteluamme kotisivuillamme osoitteessa http://www.tsko.palvelee.fi/ 
Huom! Kuukausikokoukset pidetään: Näsin Seurakuntakeskus Näsin Sali, Näsilinnankatu 26               
klo 13.00 alkaen, kahvi  klo 12.30. Aikataulumuutoksista ilmoitetaan erikseen. 

 
Kevään 2015 aikataulu 
 

Helmikuu ke 18.2. klo 13.00  Vuosikokous Näsin Sali. Näsilinnankatu 26 .  
Tampereen kaupungin potilasasiamies Arja Laukka. Potilasasiamiehen tehtävät määritellään poti-
laslaissa. Potilasasiamiehen työ on neuvova ja ohjaava. 

      
Maaliskuu  ke 11.3. klo 13.00 Kuukausikokous Näsin Sali. Näsilinnankatu 26.   

 Palkittu TV-toimittaja Tiina Merikanto kertoo ajankohtaisasioista. Vanhushoitolaki, 
 ja erityisesti SOTE- uudistuksen tilanteesta. Sekä ”Hoivakoti kuntoon” kokemuksistaan. 

 

Pe 13.3. Kirkkoilta  
 Talvisodan päättymisen kirkkoilta klo 18.00 Tuomiokirkossa. 

Huhtikuu ke  8.4. klo 13.00  Kuukausikokous Näsin Sali.  
Tuula Kivistö "EVAKON TARINA - musiikilla höystettynä", säestäjänä hanuristi Pentti Jokinen. 

Toukokuu ke 13.5. klo 13.00 klo 13.00 Kuukausikokous Näsin Sali. 
”Kemikaalit ja lääkkeet” ovat osa arkipäiväämme. Miten niiden turvallisuudesta 
saadaan tietoa, prof. Hanna Tähti. 

http://www.tsko.palvelee.fi/
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Ke 6.5. klo 12.00 Sotaleskien ohjelmallinen äitienpäivälounas.  

Yhdistys tarjoaa sotaleskille ja heidän saattajilleen sekä esiintyjille lounaan ja kakkukahvit. 
 

Su 17.5. Kaatuneitten muistopäivä. 
Kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä. Yhdistys on mukana lippulinnassa ja 
seppeleenlaskussa.  
Sotaorvot!!!  Kokoonnumme Kalevankankaan hautausmaan sairaalan puoleisen pääportin edes-
sä klo 11.45. Kuljemme pääportilta yhdessä kulkueena lippukulkueen perässä sankarihaudalle 
kunnioittamaan isiemme muistoa. Seuraa ilmoittelua Aamulehdessä ja netissä.                       

Ti  26.5. klo 15.00 Varala, rantasauna, Varalankatu 36 
Ohjelmassa: Kahvi, kilpailuja, sauna (pyyhkeet ja uimapuvut mukaan, kaksi erillistä saunaa), ruokai-
lu, arpajaiset, musiikkia Reino Kivimäki ja Matti Koskinen, yhteislaulua ym.                                     
Osallistumismaksu 20 € jäseniltä ja muilta 30 €.  Sitovat ilmoittautumiset kuukausitapaamisissa 
tai Erkki Lehtelä 040 – 518 5537. Osallistumismaksu on maksettava 19.5. mennessä yhdistyksen 
tilille  FI51 1146 3001 0488 31 viitenumerolla 6004. TKL nro 25 lähtee keskustorilta klo 14.42. 

Kesäkuu to 4.6. klo 12.00 Puolustusvoimain lippujuhlapäivä. 
  Osallistumme  lippulinnaan Kalevankankaan sankarihaudalla, ohimarssiin Yliopistokadulla sekä 

tilaisuuteen klo. 18.00 Mannerheimin patsaalla Vehmaisissa. Seuraa ilmoittelua Aamulehdessä ja 
nettisivullamme. http://www.tsko.palvelee.fi/         

  

RETKET     
 

Maaliskuu to 12.3.2015 Tampereen Työväen Teatteriin yhteinen retki esitykseen KAINON LAULU.  
Esitys alkaa klo 19.00. Kukin hoitaa kuljetuksen itse. Paikkoja on alustavasti varattu 40, mutta li-
sääkin on mahdollista saada. Ilmoittaudu nopeasti. Esityksen hinta on 32 euroa ja väliaikatarjoilu 
on 10 euroa. Sitovat (maksetut) ilmoittautumiset Lauri Aholalle puhelin  040 - 354 8350 tai säh-
köpostilla ahola.lauri@gmail.com viimeistään on 15.2.2015.  Kerro puhelinnumerosi, sekä otatko 
myös väliaikatarjoilun. Väliaikatarjoilun pyrin saamaan meille yhtenäiseen ryhmään pöytiin. Maksu 
16.2.2015 mennessä yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 0488 31 ja viite 6402.  
 

Su 22.3.  klo  8.00  lähtö  Kylpylä Kivitippuun tuetulle lomalle Tampereen  Vanhaltakirkolta. 
 Matkan hinta meno-paluu yhteensä 40 €/hklö (iso bussi). Ilmoita Helenalle, jos menet omalla autolla. 

Maksettava 1.3. mennessä yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 0488 31 ja viitenumero 6509.  
 
Ma 23.3. tuetulle lomalle  Lautsian Lomakeskukseen järjestetään kimppakyyti.  
 Soita Helenalle, jos tarvitset kyydin. puh. 040-7618157 tai s-posti helena.kallio@kotiposti.net 

 

Huhtikuu pe 10.4.2015  retki  Tiedekeskus HEUREKAAN  ja Vantaan Sotaorpojen vieraaksi. 
  

 
             Älykäs kaupunki                           ”Se on solu”  ”Suolistossa suhisee”      Kahvila Vernissa
  

Klo 7.30 lähdemme bussilla Tampereelta Vanhankirkon edestä Sirpan Bussilla. Klaukkalasta kyy-
tiimme tulee Vantaan Sotaorpojen vetäjä Aila Lindén ja esittelee Vantaata ja Kivistön asuntomes-
sualuetta.  Klo 10.30 menemme HEUREKAAN katsomaan näyttelyt: Suolistossa suhisee, Kolikon 
tie, Älykäs kaupunki, Suojaan, Heureka-klassikot, Tiedettä pallolla, Lasten Heureka ja Maan alle se-
kä planetaarionäytös. Noin klo 13.00 käymme lounaalla Vernissan kahvilassa. Noin klo 14.00 me- 
 

http://www.tsko.palvelee.fi/
mailto:ahola.lauri@gmail.com
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nemme Vantaan Sotaorpojen vieraaksi vapaa-ajan talo Violaan. Palaamme Tampereelle noin klo 
19.30.  Sitovat ilmoittautumiset kk-tapaamisissa tai  28.2. mennessä Helena Kalliolle s-posti:  

 helena.kallio@kotiposti.net  tai puh. 040-7618157.  Osallistumismaksu  45 € jäsen, 55 € ei jäsen 
(sis. bussin, lounaan ja pääsyliput näyttelyihin ja planetaarioon) on maksettava 20.3.2015 mennes-
sä yhdistyksen tilille   FI51 1146 3001 0488 31 viitenumerolla 6101. 

 

Kesäkuu 10.6.2015  Retki ERKKI FRICKIN arboretumiin ja ÄIJÄLÄ- taloon Kangasalla. 
 
 Frickin puutarhassa, Kotihaantie 20, kasvaa lukematon määrä alppi-

ruusuja, erilaisia kukkalajikkeita, puita ja pensaita, jotka kesäkuun alussa 
ovat parhaimmillaan. Tutustumiskierroksen jälkeen siirrymme 
muutaman kilometrin päässä olevaan satavuotiaaseen maalaistalo 
Äijälään, joka on kunnostettu karjalaisen kulttuurin erinomaiseksi 
esittelypaikaksi. Talossa nautimme aluksi keittolounaan ja kahvin. Sen 
jälkeen meille esitellään Karjalaa ja karjalaista kulttuuria. Lähtö  klo 9.30 
Tampereelta Vanhalta kirkolta Mäntylän liikenteen bussilla. Paluu n. Klo 15.00. Retken hinta  

 25 €/hklö maksetaan 20.5.2015 mennessä yhdistyksen tilille FI51 1146 3001 0488 31 
viitenumerolla 7003. Sitovat ilmoittautumiset Liisa Mehtälälle huhtikuun aikana s-posti: 
liisamehtala@gmail.com, puh. 040-5132044 tai huhtikuun kuukausikokouksessa 8.4.2015. 

   

Risto Rostén on poistunut joukostamme. Sitkeä osallistujamme on poissa. Aikanaan Risto oli 

monessa mukana. Hän oli yhdistyksemme hallituksen varajäsen vuosina 2005 – 2008. Hän toimi 

yhdistyksen aluevastaavana Nokialla, teki jäsenhankintaa ja toimi varainkerääjänä. Emme voi 

unohtaa Riston sinappia, jonka myyntituotoista yhdistys sai osansa. Hän lahjoitti yhdistyksellemme 

sotaorpopuun Ylöjärven puuvuorella. 

Yhdistyksemme ottaa osaa omaisten suureen suruun ja toivottaa jaksamista. 

 
Yhdistyksellämme on myynnissä suruadresseja hintaan 10 €/kpl.  
 Niitä voi ostaa tai tilata Raija Laineelta, puh. 044–364 7117. Huoltoviesti-lehdessä numero 3-2014 

on takasivulla nähtävillä kansi- ja tekstimallit.  Linkki kotisivullamme: http://www.tsko.palvelee.fi/  
Kaatuneitten Omaisten Liiton myyntituotteet. 

 
Ystävätoiminta 
 Jatkamme ystävätoimintaa entiseen tapaan. Mikäli haluat alkaa ystäväksi tai toivot itsellesi ystävää, 

ota yhteyttä Liisa Mehtälään puh. 040- 5132044, liisamehtala@gmail.com. 
 Myös MUMMON KAMMARIN ystäväpalvelut ovat käytettävissä. 
 

 

  17.5.2015  sunnuntaina yhdistys osallistuu  

  KAATUNEITTEN OMAISTEN LIITON 70 – VUOTISJUHLAAN 
 Tarkemmin kevään Huoltoviestissä, jäsentiedotteessamme 2-2015 ja kuukausitapaamisissa. 
 
  
                                                                                                 

     Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry                Maksuliikenne ja jäsen- ja                                                                                 
Yhdistyksen c/o  Kerttu Toivonen                                                             sotaorporekisterin ylläpito                          

osoite  Hiihtäjäntie 9                                                                          Kaarina Toivonen     
  33420 Tampere                                                                      Federleynkatu 7 A 27 , 33400  Tampere 

 puh. 040- 537 7316                                                                puh. 0400-207 865                                                                                                
kerttu.k.toivonen(at)gmail.com                                          ktoivonen(at)saunalahti.fi 

                                                                                                  
Seuraava jäsentiedotteemme  toukokuussa 2015. 

 Muista myös nettisivumme tarjonta osoitteessa http://www.tsko.palvelee.fi/ 25.1.2015/hk 
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mailto:liisamehtala@gmail.com
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