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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010    
 
I  Yleistä 
 
Vuosi 2010 oli merkittävää aikaa yhdistyksessämme. Merkittäväksi sen teki Kaatuneitten Omais-
ten Liitto ry:n aloittama sotaorpojen rekisteröinti. Sotaorpojen rekisteröintilomakkeita on yhdis-
tykseemme tullut jo 714 kpl ja rekisteröinnin myötä on tullut uusia jäseniä 254. Tämä on vilkas-
tuttanut yhdistyksemme toimintaa ja tehnyt toiminnan suunnittelun ja toteutuksen haasteelli-
seksi. Toiminnassa on pyritty ottamaan huomioon uusien ja vanhojen jäsenten toiveet sekä sota-
lesket, jotka ovat yhdistyksemme kunniajäseniä. 
Rekisteröinnin lisäksi tärkeitä uusia toimintoja ovat olleet: elämänkaari projekti, historiikin teko 
ja 10-vuotisjuhlien suunnittelu.  
Hyvin alkanut kuntokartoitus on jatkunut vuonna 2010.  
Olemme keränneet aineistoa sotaorvoilta prof. Markku Ojasen valtakunnallista sotaorpotuki-
musta varten. Hän työstää aineistoa ja on kertonut, että tutkimusvastauksia on tullut runsaasti. 
Tärkeinä uusina asioina voi vielä mainita Eduskuntavierailun ja yhteistyön Tampereen kaupun-
gin ja eri yhdistysten kanssa Elonpolkuja verkoston myötävaikutuksella. Lisäksi yhdistykselle on 
avattu kotisivut netissä.  
 
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n aloittama sotaorpojen rekisteröinti on jäsentemme kannalta 
erittäin tärkeätä siksi, että voimme valtiovallan suuntaan osoittaa, että olemme olemassa ja 
meitä on paljon. Tärkeätä on saada tunnustus sodalle antamastamme uhrista niin kuin muutkin 
sodan raskaasti kokeneet ovat saaneet. Kaatuneitten omaisten ja erityisesti sotaorpojen arvos-
tus ei valitettavasti ole kehittynyt vuosikymmenten kuluessa samaa tahtia sotaveteraanien kans-
sa. Tähän olemme pyrkineet saamaan muutosta. 
 
Kokonaisuutta tarkastellen edellä mainitut asiat ovat myönteisiä ja toimintavuotta 2010 voi pi-
tää varsin antoisana ja työntäyteisenä. 
 
Järjestettyihin tilaisuuksiin ja kuukausitapaamisiin jäsenistö on osallistunut entistä aktiivisem-
min. Meillä on ollut kuukausittain tapaamisia, joihin on osallistunut jäsenten korkeasta iästä 
huolimatta kerralla 70 – 140 henkilöä. 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 538, joista sotaleskiä oli 18. Kuusi sotaleskeä ja 
viisi muuta jäsentä poistui joukostamme kuluneen vuoden aikana. Siitä huolimatta jäsenten 
lukumäärä kasvoi huimasti.  
 
Yhdistyksemme sai Kaatuneitten Omaisten Liiton kautta 2900 euroa jaettavaksi yhdistyksemme 
sotaleskille. Rahat ovat lähtöisin säätiöiltä ja Kaatuneitten Omaisten Liiton pääomasta sotaleskil-
le osoitetuista varoista. Sotalesket ovat olleet kiitollisia saamastaan tuesta. 
Yhdistys sai vuonna 2010 Tampereen kaupungilta avustusta 2500 euroa. Avustus oli toiminnan 
toteuttamisen kannalta erittäin tarpeellinen. 
 
Yhdistyksen hallituksen jäsen Uolevi Utriainen on ollut Kaatuneitten Omaisten Liiton hallituksen 
jäsen. 
       
II  Toiminta 

Yhdistyksemme on saanut edelleen kokoontua Tampereen seurakuntayhtymän kiinteis-
tössä Näsin salissa. Seurakuntayhtymän tuki on henkisellä ja taloudellisella tasolla suuri. 
Rovasti Esa Eerola on tehnyt paljon hyväksemme tässä suhteessa, mistä kiitos hänelle ja 
yhdistyksen puolesta asiaa hoitaneelle Riitta Rannalle.  
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Yhdistys on kuluneena vuonna järjestänyt perinteiseen tapaan kuukausitapaamisia esitel-
mineen. Näistä ovat huolehtineet pääasiassa yhdistyksen omat jäsenet, mutta myös ulko-
puolisia esitelmöitsijöitä on käytetty.  
Yhdistys on aloittanut syksyllä 2009 kuntokartoituksen jäsenille ja toiminta jatkui edelleen 
vuonna 2010 ja tulee jatkumaan 2011. Kuntokartoituksen on tehnyt Nääsville ry. Kunto-
kartoituksen tarkoituksena on saada jäsenet pitämään huolta kunnostaan.  
Syksyllä 2010 aloitettuun Elämänkaari –projektiin osallistui kaksi ryhmää, jotka kokoon-
tuivat kumpikin kuusi kertaa syksyn aikana.  Toiminta jatkuu vuonna 2011. Vetäjinä toimi-
vat Harjatta Harva ja Riitta Ranta.  
Mannerheim museo- ja Eduskuntakäynnin yhteydessä informoimme kansanedustaja 
Marja Tiuraa valtakunnallisesta sotaorpojen rekisteröinnistä. 
Yhdistyksen säännöt ja toimintasuunnitelma edellyttävät yhdistykseltä perinteiden säilyt-
tämistä ja kaatuneitten muiston vaalimista. Tätä on toteutettu jokaisessa kokouksessa sy-
tyttämällä kynttilä omaistemme muistolle, osallistumalla Kaatuneitten muistopäivän ja 
Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksiin sekä muihin muistotilaisuuksiin sankarihaudoilla ja 
muissa järjestetyissä tilaisuuksissa.  
Yhdistyksemme jäsenet kutsuttiin ensimmäisen kerran Kansalliseen Veteraanipäivään 
Tampereella. Tämä oli suuri kunnianosoitus sotaleskille ja sotaorvoille. Siitä kiitos Tampe-
reen kaupungille.   
Sotalesket ovat yhdistyksemme kunniajäseniä ja heille järjestettiin oma ohjelmallinen äi-
tienpäiväjuhla ja puurojuhlaan heidät kutsuttiin kunniavieraiksi.  
Hallitus on kokoontunut 10 kertaa. Erovuorossa oleva hallituksen pitkäaikainen jäsen Raija 
Laine jättää hallitustyöskentelyn omasta pyynnöstään, mutta on valittu varajäseneksi ja 
hoitaa edelleen leskiasioita. Muut erovuorossa olleet jatkavat hallituksessa joko varsinai-
sena tai varajäsenenä. 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Erkki Lehtelä. Tämä oli hänen ensimmäinen puheen-
johtajavuotensa. Sihteerinä on toiminut Helena Kallio. Taloudenhoitajana ja jäsenasian-
hoitajana on toiminut Kaarina Toivonen. 

 
III  Talous 

Yhdistyksen talous on ollut vakaa. Jäsenmaksu on ollut 12 €/jäsen/vuosi koko toiminta-
ajan. Vuoden 2011 jäsenmaksuksi päätettiin 13 €/jäsen/vuosi. Korottaminen katsottiin 
tarpeelliseksi, koska Kaatuneitten Omaisten Liitto korottaa jäsenmaksua, joka on vuonna 
2010 ollut 2,50 €/jäsen/vuosi ja tulee 2011 olemaan 3 €/jäsen/vuosi. Erittäin merkittävä 
on ollut Tampereen kaupungin myöntämä avustus. Yhdistyksellä ei ole ollut kiinteätä ra-
haa vieviä sitoumuksia. Yhdistys on tukenut jäsenille järjestettyä kesäretkeä Mouhijärven 
ja Sastamalan suuntaan sekä osallistumista Kaatuneitten Omaisten Liiton järjestämille 
Hengellisille ja kulttuuripäiville Ilmajoella, jossa esitettiin mm. Talvisota ooppera. 
Yhdistys on maksanut jäsenten kuntokartoituksen, sotaleskien ohjelmallisen äitienpäivä-
lounaan ja jäsenten ohjelmallisen puurojuhlan. Kuntokartoitusta kaikille ei ehditty tehdä 
vuoden 2010 aikana, joten kustannukset jäivät siltä osin pieniksi. Kuntokartoitus jatkuu 
2010.  Varaudutaan tuleviin kuntoutuskuluihin sekä tuleviin kokoontumistilojen vuokriin. 

  
IV  Tiedottaminen 

Tiedottamista kaikille jäsenille on pyritty kehittämään suunnittelemalla yhdistykselle koti-
sivut, jotka avattiin joulukuussa netissä www.tsko.palvelee.fi . Vuoden aikana lähetimme 
kaikille jäsenille kolme jäsenkirjettä. Näissä kirjeissä tiedotimme yhdistyksen toiminnasta 
ja tulevista tapahtumista. Tiedottamisessa yhdistys on käyttänyt menneitten vuosien ta-
paan myös Aamulehden muistilistaa ja muitakin tiedotusvälineitä, milloin se on ollut 
mahdollista. Paikallisesti sotaorpojen rekisteröinnistä kerrottiin Liiton tiedotuksella TV2:n 
maakuntaohjelmassa sekä radiossa samaan aikaan.  Tiedottaminen on jossain määrin 
mahdollista myös Kaatuneitten Omaisten Liiton Huoltoviesti -lehden kautta. 

 
V  Toimihenkilöt ja vastuualueet 
Puheenjohtaja Erkki Lehtelä. 

http://www.tsko.palvelee.fi/


    3(3) 
 
Varsinaiset hallituksen jäsenet Varajäsenet   

Lauri Ahola, varapuheenjohtaja   Marjatta Halme  
Marjatta Harva      Irma Larvila  
Helena Kallio, sihteeri         Mauno Heikkilä 
Raija Laine    Irja Rantanen   
Riitta Ranta         Matti Vainio 
Rauno Rantalainen       Kerttu Toivonen  
Pentti Rintala   Marjatta Hilden  
Kaarina Toivonen, taloudenhoitaja, jäsenasianhoitaja      Niilo Herranen 
Uolevi Utriainen       Kari Kurki, varasihteeri 

Tilintarkastajina ovat olleet Markku Kivinen ja Veli Pussinen. 
 
VI  Tapahtumat 2010 

13.1. Kuukausitapaaminen, Nordea.  ATK-seniorit Seppo Häyhänen ja Paula Salovaara kertoivat 
seniorien ATK-koulutuksesta. Osallistujia oli 71. 

4.2. Lahden Seudun Sotaorpojen Seminaari Hennalassa. Osallistujia 4. 
10.2. Sääntömääräinen kevätkokous. Pirkanmaan FysioCenterin johtaja Juhani Vesanen kertoi 

kuntosalitoiminnasta.  Osallistujia oli 63.   
10.3. Kuukausitapaaminen. Kuulimme SPR:n toiminnasta Paula Kortesniemen ja Irene Kiviahon 

kertomana. Osallistujia oli 87. 
14.4. Kuukausitapaaminen. Näyttelijä Eila Roine kertoi elämäntyöstään ja kokemuksistaan.  Osal-

listujia oli 93. 
  26.4.    Aseveli-ilta, Tampereen Messukeskus. Tilaisuuteen jaoimme jäsenille 50 kpl lippuja. 

27.4. Kansallinen Veteraanipäivä, Tampereen Messukeskus. Jaoimme jäsenille 75 kpl  lippuja tä-
hän tilaisuuteen. Yhdistyksemme oli mukana sankarihaudalle lähetetyssä seppelpartiossa. 

5.5. Ohjelmallinen äitienpäivälounas sotaleskille. Osallistujia 18. 
2.5., 6.5., 9.5. ja 12.5. Viialan Teatteri ”Liian paksu perhoseksi”.  Jäseniä osallistui noin 20.  
12.5. Kuukausitapaaminen.  Pormestari Timo P. Nieminen kertoi kuulumisia. Osallistujia oli 74. 
16.5. Kaatuneitten muistopäivä. Osallistuimme lippulinnaan ja seppeleenlaskuun Kalevankankaan 

sankarihaudalla. Tilaisuuteen osallistui jäseniämme noin 25.  
25.5. Varala, Varalankatu 36, rantasauna. Ohjelmassa: kahvi, kilpailuja, sauna, ruokailu, arpajaiset, 

musiikkia ja yhteislaulua. Osallistujia oli 25. 
 4.6. Puolustusvoimain lippujuhla päivä. Osallistuimme lippulinnaan Kalevankankaan sankarihau-

dalla ja ohimarssiin sekä tilaisuuteen Mannerheim patsaalla Vehmaisissa. Jäseniämme osal-
listui n. 25. 

19. - 20.6. Kaatuneitten Omaisten Liiton Hengelliset ja kulttuuripäivät Ilmajoella. Tilaisuudessa esi-
tettiin mm. Talvisota ooppera Kyrönjoen rannassa. Tilaisuuteen osallistui 21. 

11.6. – 18.7. Lempäälän nuorisoseura: ”Hilman päivät”. Jäseniämme osallistui 15. 
23.8.   Kesäretki Villa Royaliin Mouhijärvellä ja Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoon. Osallistujia oli 45. 
8.9. Kuukausitapaaminen. Marjatta Harva kertoi muistista ja siihen liittyen muistelun merkityk-

sestä muistamisessa. Osallistujia oli 75.  
8.10. Elonpolkuja: ”Kohti itsenäistä vanhuutta” miniseminaari ja yhdistysten näyttely Koukkunie-

messä. Jäseniämme osallistui noin 15. 
13.10. Kuukausitapaaminen, Suunnittelija Pekka Pälmä Elonpolkuja yhteistyöverkostosta kertoi 

ikäihmisten Elonpolkuja verkoston toiminnasta. Jäseniämme osallistui 71. 
25.10.  Tampereen kaupungin vanhusneuvosto ”Mitä ikä tuo tullessaan”, Sampolassa. Jäseniämme 

osallistui 15. 
10.11. Kuukausitapaaminen, Iris Saloranta kertoi kirjastaan: ”Sodan haavoittava perintö ja sen 

voimaannuttava vaikutus. Osallistujia oli 74.  
25.11. Tutustumisretki Eduskuntaan ja  Mannerheim museoon. Osallistujia oli 49.                    
28.11. Teatteri ja pikkujouluillallinen Messukylän Työväen Teatterissa. Osallistujia oli 71.  
6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet. Yhdistyksemme oli mukana lippulinnassa ja seppeleenlaskussa 

Kalevankankaan sankarihaudalla ja sen jälkeen ohimarssissa. Otimme osaa myös muissa 
kunnissa Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksiin.  Jäseniämme osallistui 12. 

8.12. Ohjelmallinen puurojuhla. Osallistujia oli 143.  
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