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I  Yleistä 
 

Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry:n tarkoitus on toimia sotaleskien, sotaorpojen ja muiden sodis-
sa vuosina 1939-1945 kaatuneitten omaisten hyväksi valvomalla heidän etujaan ja toimimalla heidän puoles-
taan. Yhdistys tukee sotaorpojen psyykkistä ja fyysistä selviytymistä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös vaa-
lia sodissa kaatuneitten ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa, edistää kaatuneitten omais-
ten yhteistoimintaa ja jäsentensä virkistystoimintaa. 

 
 Vuosi 2012 on ollut yhdistyksen uusien toimintojen vuosi. Jäsenistön korkeasta iästä huolimatta olemme 

aktiivisuudellamme saaneet aikaan monia yhdistyksen jäsenten kannalta erittäin tärkeitä asioita: 
  Yhdistyksemme päätti käynnistää ystävä/kaveritoiminnan vuoden 2013 alusta. Ystävä/kaveritoiminnan 

suunnittelutyö, säännöt ja ohjeet ystävälle ja ystävän saaneelle sekä vaitiolositoumus on tehty vuoden 
2012 lopulla. Toimintaa varten on koulutettu vapaaehtoisia Pirkanmaan Hoitokodin vapaaehtoistyön or-
ganisointi koulutuksessa.  

 Yhdistys järjesti jäsenille ensimmäistä kertaa viiden päivän kunto/hoitoloman Viron Pärnuun. 
  Äänenkouluttaja Elina Laaksi opetti äänenhuoltoa ryhmälle, joka kokoontui viisi kertaa. 
  Yhdistys haki RAYn tukemaa ryhmälomaa oman yhdistyksen nimissä Hyvinvointilomilta Lautsiaan ja 

Maaseudun Terveys- ja lomahuollolta Ikaalisten Kylpylään. Molemmat ryhmälomat toteutuvat 2013. 
  Elämänkaari projektin (oman elämän muistelu) seitsemäs ryhmä on kokoontunut viisi kertaa. 
  Yhdistys on tukenut kuntosalitoimintaa yhdistyksen kuntosalisääntöjen mukaisesti. 
  Sotaorvot saivat oman valtakunnallisen muistomerkin Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n tukemana. Yh-

distys järjesti ja tuki retkeä Sotaorpomuistomerkin paljastustilaisuuteen Lappeenrantaan. 
 Yhdistys järjesti ja kustansi sotaleskille ohjelmallisen äitienpäivälounaan ja jäsenille puurojuhlan. 
 Yhdistyksemme jäseniä osallistui Netti-Nyssen täydennys ja teema tietokonekursseille. 
  Yhdistys järjesti kuntoilu- ja saunailtapäivän Varalan rantasaunalla. 
  Yhdistyksen nettisivusto linkkiyhteyksineen on vakiintunut ja saanut laajan lukijakunnan kautta Suomen. 

Varsinkin Suomen historia sodan ajalta on pitkälti luettavissa sivustolta. Sivusto toimii myös erinomai-
sesti erilaisten tilaisuuksien tiedottajana. 

  Yhdistyksemme jäsenet ovat kirjoittaneet lehtiin sotaorpoudesta. 
  Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n aloittama sotaorpojen rekisteröintiprojekti on päättynyt. Yhdistyksen 

toimesta 558 jäsenemme sotaorporekisterilomakkeet on tallennettu sotaorporekisteriin. Seitsemän jä-
sentämme ei ole toimittanut rekisteröintilomakettaan yhdistyksellemme. Lomakkeita otetaan edelleen 
vastaan ja tallennetaan rekisteriin.  

  Olemme aktiivisesti osallistuneet Elonpolkuja verkoston tilaisuuksiin. Yhdistyksemme edustaja oli Elon-
polkuja verkoston suunnitteluryhmässä.  

  Sotakummilapsia (kaksi tyttöä) Sri Lankassa on tuettu keräysvaroin.   
  Yhdistyksemme lainaa sotaorpoutta käsitteleviä kirjoja ja myy omien jäsenten ja yhdistyksen julkaise-

mia sotaorpoutta koskevia kirjoja. 
 
Tämä kaikki edellä mainittu on vilkastuttanut entisestäänkin yhdistyksemme toimintaa, toiminnan suunnitte-
lua ja toteutusta. Yhdistys järjestikin suunnitteluseminaarin keväällä 2012 Viking Linella. Toiminta on ollut 
haasteellista, kun jäsenistön keski-ikä on 74 vuotta eikä uusia nuoria jäseniä enää tule yhdistykseen (sodan 
päättymisestä on kulunut lähes 70 vuotta). 
Sotalesket ovat yhdistyksemme kunniajäseniä. Heitä huomioimme erityisesti kutsumalla heidät juhliimme ja 
lähettämällä syntymäpäivä-, äitienpäivä- ja joulukortit. Järjestämme sotaleskille oman ohjelmallisen äitien-
päivälounastilaisuuden. 

  
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n aloittama Sotaorpojen rekisteröinti on jäsenten kannalta erittäin tärkeä 
asia siksi, että voimme valtiovallan suuntaan osoittaa, että kokemamme sotaorpous on osa Suomen historiaa  
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ja olemme vielä 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 
arvostus ei valitettavasti ole kehittynyt vuosikymmenten kuluessa samalla tavalla kuin esim. sotaveteraanien. 
Tähän olemme pyrkineet saamaan muutosta osallistumalla erilaisiin sotaveteraanien järjestämiin kutsuttui-
hin tilaisuuksiin.  

 Yhdistyksen järjestämiin kuukausitapaamisiin ja muihin tilaisuuksiin jäsenistö on osallistunut yllättävän aktii-
visesti. Tilaisuuksiin on osallistunut jäsenten korkeasta iästä huolimatta kerralla 70 – 160 henkilöä. 

 Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 588, joista sotaleskiä on elossa 14, sotaorpoja 511, sotaor-
von lapsia 12 ja kannatusjäseniä 51. Naisia 358 ja miehiä 230. Suurimmat jäsenmäärät seuraavissa kunnissa: 
Tampere 343, Kangasala 49, Nokia 43, Ylöjärvi 38 ja Lempäälä 19.  

 Yhdistyksemme sai Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:ltä 1950 euroa ja Sotiemme Veteraanit 2012 keräyksestä 
258 euroa jaettavaksi yhdistyksemme sotaleskille. Rahat ovat lähtöisin säätiöiltä, Kaatuneitten Omaisten Lii-
ton pääomasta sotaleskille osoitetuista varoista ja Sotiemme Veteraanit 2010 keräyksistä. Sotalesket ovat 
olleet kiitollisia saamastaan tuesta. 
Kokonaisuutta tarkastellen edellä mainitut asiat ovat toiminnan kannalta myönteisiä ja toimintavuotta 2012 
voi pitää varsin antoisana ja myös työntäyteisenä. 
 
            Jäseniä 2008 -2012   Jäseniä kunnittain 2010-2012 

      
               2008     2009     2010      2011     2012                         Kla     Le     No    Ylö    Tre   Muut 
 

II  Toiminta 
Hallitus on kokoontunut 11 kertaa vuoden 2012 aikana.  Yhdistyksemme on saanut edelleen kokoontua Tam-
pereen seurakuntayhtymän kiinteistössä Näsin salissa. Seurakuntayhtymän tuki on henkisellä ja taloudellisel-
la tasolla suuri. Yhdistys on kuluneena vuonna järjestänyt perinteiseen tapaan kuukausitapaamisia esitelmi-
neen, retkiä, teatteria ja kuntotapahtumia ym. Näistä ovat huolehtineet pääasiassa omat jäsenet ja tilaisuuk-
siin kutsutut ulkopuoliset luennoitsijat. Kuukausitapaamisten yhteydessä laulamme yhdessä. Hallitus on aset-
tanut työryhmiä työstämään erilaisia toteutettavia asioista.  Yhdistyksemme jäsenet ovat saaneet olla muka-
na mitä erilaisimmissa tapahtumissa, joista tiedotamme säännöllisesti. Tapahtumaluettelo, josta selviää mo-
nipuolinen toimintamme, on toimintakertomuksen lopussa. 

    
Kaatuneitten muiston vaaliminen 

Vuoden päätapahtuma oli Sotaorpomuistomerkin paljastustilaisuus Lappeenrannassa. Yhdistys teki paljas-
tustilaisuuteen kaksipäiväisen matkan. Paljastustilaisuus ja sen yhteydessä pidetyt arvokkaat juhlat olivat 
mieleen painuvia ja kannustivat jatkamaan tätä työtä.  
Yhdistyksen säännöt ja toimintasuunnitelma edellyttävät yhdistykseltä perinteiden säilyttämistä ja kaatuneit-
ten muiston vaalimista. Tätä toteutetaan jokaisessa kokouksessa sytyttämällä kynttilä isiemme muistolle, 
osallistumalla Kaatuneitten muistopäivän ja Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksiin sekä muihin muistotilaisuuk-
siin eri kuntien sankarihaudoilla ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Yhdistyksemme jäsen Riitta Ranta piti kau-
niin puheen Kaatuneitten muistopäivänä Kalevankankaan sankarihaudalla.  
Yhdistyksemme oli kutsuttu Sotiemme veteraaneille, lotille, veteraanien leskille ja heidän puolisoilleen järjes-
tettyyn viihteelliseen rosvopaisti-tapahtumaan Tampereen Messu- ja urheilukeskus  Pirkkahallissa. Tämä oli 
kunnianosoitus yhdistyksellemme. Lisäksi yhdistyksemme osallistui Sotaveteraanipiirien ja perinneyhdistys-
ten kutsuttuihin tilaisuuksiin ja kirkkoiltoihin. 
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Kunto- ja liikuntatoiminta 
Yhdistys aloitti kuntosalitoiminnan tukemisen. Kuntokartoituksen ja kuntosalitoiminnan tukemisen tarkoituk-
sena on kannustaa jäsenistöä pitämään huolta omasta kunnostaan. Kuntoa vaalittiin myös viiden päivän kun-
to-hoitomatkalla Viron Pärnuun. Hoitojen lisäksi oli joka päivä lääkintäjumppaa ja luentoja ikäihmisten kun-
non säilyttämisestä. Yhdistys järjesti myös kunto- ja saunailtapäivän Varalan rantasaunalla. Luentoja suunni-
tellessa otamme myös huomioon kunnosta huolehtiminen. Lisäksi yhdistys tiedottaa syksyisin ja keväisin 
Tampereen kaupungin järjestämistä liikuntamuodoista.    

         

III  Talous 
Yhdistyksen talous on edelleen vakaa. Jäsenmaksutuotot on suurin tulolähde. Jäsenmaksu oli 13 €/jäsen 
vuonna 2012. Yhdistys sai vuonna 2012 Tampereen kaupungilta avustusta 3000 €, joka on mainittava tulo, 
Lempäälän kunnalta 150 € ja Ylöjärven kaupungilta 200 €. Lisäksi yhdistys sai kohdeavustusta 900 € käytettä-
väksi ystävä/kaveritoiminnan käynnistämiseen. Yhdistys sai Sotiemme Perinneyhdistyksen 1939-1945 kirk-
koillan kolehtituottoa yhdistyksen hengelliseen työhön 800 euroa.   Kuukausikokouksissa myytävän kahvituk-
sen tuotto oli 783,19 €. Kahvitarjoilusta ovat huolehtineet Hellä Junnola, Salme Kotaniemi, Armi Sipilä ja Anja 
Tulirinta. Arpajaistuottoa tuli 337 €.  Avustukset ovat toiminnan toteutumisen kannalta erittäin tarpeellisia. 
  
Yhdistys on tukenut jäsenille järjestettyjä retkiä: Kaatuneitten Omaisten Liiton järjestämään Sotaorpomuis-
tomerkin paljastustilaisuuteen Lappeenrannassa, Hengellisille ja kulttuuripäiville Lahdessa ja kuntohoitoret-
keä Pärnuun. Myös muihin järjestettyihin tilaisuuksiin osallistumista on tuettu. Yhdistys on kustantanut sota-
leskien ohjelmallisen äitienpäivälounaan ja jäsenten puurojuhlan. Yhdistys on maksanut anomuksesta jäsenil-
le kuntosalitukea. Kaksi kummityttöä (Sri Lankassa) saivat yhdistykseltä yhteensä 240 € avustusta vuonna 
2012. Mikko Kauppila käy vuosittain kummilasten luona katsomassa, miten avustusta käytetään. 
Yhdistyksellä ei ole kiinteätä rahaa vieviä sitoumuksia. 

 

IV  Tiedottaminen 
Tiedottamista kaikille jäsenille on lisätty yhdistyksen omilla nettisivuilla http://tsko.palvelee. Nettisivustosta 
on tullut todella suosittu. Yksittäisiä käyntejä vuoden aikana on ollut yhteensä 5019, sivulatauksia 9146. Vilk-
kaimpana päivänä on ollut 84 kävijää. Sivulatauksia vilkkaimpana päivänä on ollut 119. Nettisivustoa käyttä-
vät sotaorvot kautta Suomen hyvien linkkiyhteyksien vuoksi. Nettisivustoa on hoitanut Kari Kurki. Myös säh-
köpostitiedottamista jäsenille on lisätty. Tehtävää on hoitanut Helena Kallio. 
Tämän lisäksi lähetimme kaikille jäsenille kolme jäsenkirjettä vuodessa. Näissä kirjeissä tiedotamme yhdistyk-
sen toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Yhdistys on käyttänyt tiedottamiseen lisäksi Aamulehden  menoin-
fo listaa ja muitakin tiedotusvälineitä, milloin se on ollut mahdollista. Tiedottaminen on jossain määrin mah-
dollista myös Kaatuneitten Omaisten Liiton Huoltoviesti – lehdessä.  

      

V  Toimihenkilöt ja vastuualueet 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Erkki Lehtelä. Hän on toiminut kaikissa yhdistystä koskevissa työ-
ryhmissä ja osallistunut eri yhteistyötahojen kokouksiin ja tilaisuuksiin. Hän on myös vetänyt ja järjestänyt 
retkiä, juhlia ym. Hallituksen kokouksien sihteerinä on toiminut jokainen hallituksen jäsen vuorollaan. Muita 
sihteerin tehtäviä, kirjeenvaihtoa ja arkistointia ym on hoitanut Helena Kallio. Maksuliikennettä, kirjanpitoa, 
jäsen- ja sotaorporekisterin ylläpitoa on hoitanut Kaarina Toivonen.  
Hallituksessa varsinaisina jäseninä (suluissa henkilökohtainen varajäsen) ovat olleet: Lauri Ahola, retket ja te-
atteri (Marjatta Halme, tuetut lomat), Marjatta Harva, elämänkaarityöryhmän vetäjä  ja Elonpolkuja-verkosto 
(Hellä Junnola, kahvitusvastaava), Ritva Karvinen, avustusasiat (Helena Kallio, va sihteeri, kirjeenvaihto,  avus-
tukset, kunto- ja tuetut lomat, kortit, arkistointi ym. sihteerin tehtäviä), Kari Kurki, sihteeri, nettisivut, tiedo-
tus, luennoitsijat, valokuvaus (Marjatta Hilden), Heikki Nurmela (Raija Laine, leskiasiat, ansiomerkkityöryh-
mä), Riitta Ranta, tilojen varaus, korttien taiteellinen maalaus (Matti Vainio, kirjojen lainaus, valokuvaus), 
Rauno Rantalainen, leskityöryhmä, ansiomerkkityöryhmä (Kerttu Toivonen, ansiomerkkityöryhmä, sääntö-
työryhmä), Pentti Rintala, kuntokartoitus (Terttu Härkönen, lehtikirjoitukset), Kaarina Toivonen, maksuliiken-
ne ja kirjanpito, jäsen- ja sotaorporekisterin ylläpitäjä (Niilo Herranen) ja Uolevi Utriainen, yhdistyksemme 
kunniapuheenjohtaja, sääntötyöryhmä, kansalaisjuhlatoimikunta, liiton hallitus (Anneli Malmi, kesäretken 
vetäjä). 
 
 

http://tsko.palvelee/
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Toiminnantarkastajat: Markku Kivinen ja Veli Pussinen. 
Uolevi Utriainen yhdistyksen kunniapuheenjohtaja (puheenjohtaja vuosina 2001-2009) on Kaatuneitten 
Omaisten Liiton hallituksen jäsen. 

        

VI   Tapahtumia 2012   
 
18.1.2012 Näsin Sali, Kuukausikokous, Marjatta Harva: Jäsenkyselyn tulokset. Kari Kurki:Nettisivujen esittely. Osallistujia 80.  
31.1.2012 Alueelliset puheenjohtajapäivät Turussa. Puheenjohtaja Erkki Lehtelä mukana yhdistyksestämme. Osallistujia 2. 
2.2.2012 Lahden sotaorposeminaari Hennalassa. Mukana Hellä Junnola, Ritva Karvinen, Erkki Lehtelä ja Eila Salomaa. Yh-

distyksemme jäsen Uolevi Utriainen oli KOL:n edustajana. Osallistujia yhdistyksestä 4. 
13.2.2012 Liiton tulevaisuus työryhmä. Mukana Lauri Ahola, Erkki Lehtelä ja Uolevi Utriainen. Osallistujia yhdistyksestä 3. 
15.2.2012   Näsin Sali, Vuosikokous ja esitettiin Pirkko Helenoron dvd: ”Ei kenenkään lapsi”. Osallistujia 66. 
29.2.2012 Tapaaminen suunnittelukyselyyn vastanneiden jäsenten kanssa. Osallistujia 7. 
5-6.3. ja 13.3.2012 NettiNyssen jatkokurssi alkeiskurssin käyneille. Osallistujia 7. Lisäksi teemakursseille osallistujia oli 5. 
13.3.2012   Kirkkoilta Tampereen Tuomiokirkossa järjesti Sotiemme 1939 – 1945 perinneyhdistys. Kolehti kerättiin Veteraa-

neille ja Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry:n hengelliseen työhön. Osallistujia 15. 
25.3. – 30.3.2012 Kuntohoitomatka Viroon, Pärnuun, hotelli Emmiin. Osallistujia 30. 
14.3.2012  Näsin Sali, Kirjailija Ata Hautamäki: ”50-luvun valoisia hetkiä” ja lauloimme 50-luvun tuttuja lauluja. Raili Elo säes-

ti yhteilauluja. Osallistujia 88. 
11.4.2012  Näsin Sali, Diakoniajohtaja Ilkka Hjerppe: ”Diakoniatyö tänään”. Osallistujia 63. 
27.4.2012 Kansallinen Veteraanipäivä, Pakkahuoneella. Tampereen kaupunki kutsujana. Osallistujia yhdistyksestä 10. 
9.5.2012  Näsin Sali, Eläkeläinen Pirkko Lahti: ”Ikääntyvä ja hyvä elämä”. Seppo Lähteenmäki veti yhteislaulut ja Raili Elo 

säesti. Osallistujia 91. 
11.5.2012   Ohjelmallinen Äitienpäivälounas sotaleskille Viola-kodissa. Rovasti Helvi Jousmäki piti juhlapuheen juhlassa. Elina 

Laaksi esitti yksinlaulua. Seppo Lähteenmäki veti yhteislaulut ja Raili Elo säesti. Osallistujia 14. 
20.5.2012 Kaatuneitten muistopäivä. Osallistujia yhdistyksestämme yli 30. 
21.5.2012  Varalan saunailta. Sauna, ruokailu, kenttäpelejä, yhteislaulua ym. Reino Kivimäki  ja Antti Huusari soittivat. Osal-

listujia oli 29. 
1.6.2012 Laivakoseminaarin suunnittelukokous. Osallistujia 5. 
4.6.2012  Puolustusvoimain lippujuhlapäivä ja Mannerheimin patsaalla Vehmaisissa. Osallistujia yhdistyksestämme 8.  
5.6.2012  1918 VILPPULAN VAIHE Vapaussodan ratkaisuista kertova oopperakonsertti Tampereen Tuomiokirkossa, 8. 
6.6.2012 Laivaseminaari,  jossa suunniteltiin yhdistyksen tulevaa toimintaa. Osallistujia 18. 
6.6.2012  Aseveli-ilta: ”Sota luo laulunsa” Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri. Osallistujia yhdistyksestämme 20. 
7.6.2012  Sotaveteraaniliiton XXV liittojuhla Tampereen Messu- ja kurssikeskuksessa. Osallistujia yhdistyksestämme 2. 
11- 12.8.2012  Retki  sotaorpopatsaan paljastustilaisuuteen Lappeenrannassa. Osallistujia 40. 
26.8.2012 Itsenäisyys 95 v Laulujuhla Haminan Bastionissa. 
28.8.2012 Rosvopaistitapahtuma, Tampereen  Messu- ja urheilukeskus, Pirkkahallissa. Osallistujia yhdistyksestämme 16. 
8.-9.9.2012 Hengelliset ja kulttuuripäivät Lahdessa. Osallistujia yhdistyksestämme 11. 
12.9.2012 Kuukausikokous, Äänenkouluttaja Elina Laaksi puhui ikääntyvien äänenhuollon merkityksestä ja menetelmistä. 

Osallistujia 66. 
10.10.2012    Sääntömääräinen syyskokous, Projektipäällikkö Päivi Kuisma kertoi sähköisen E-reseptin käyttöönotosta. Osallis-

tujia 53. 
15.10.2012 Maanpuolustusjuhla Kalevan lukiossa. Osallistujia yhdistyksestämme 12. 
24.10.2012, 29.10.2012, 7.11.2012,  20.11.2012 ja 11.12.2012. Äänenkouluttaja Elina Laaksi ohjasi äänen oikeaa käyttöä. Ryh-

mässä oli seitsemän yhdistyksen jäsentä. 
25.10.2012 Vapaaehtoistoiminnan organisointikurssi Pirkanmaan Hoitokodissa. Osallistujia 3.  
14.11.2012 Kuukausikokous, Heikki Nurmela kertoi tutkimuksestaan "Kansanhuolto ja säännöstelyrikokset 1939-1949 Pirkka-

lan tuomiokunnassa" Osallistujia 85.  
23.11.2012 Ystävätoiminnan suunnittelu, sääntöjen ja ohjeiden teko. Osallistujia 5. 
2 .12.2012 Teatteri Nokian Työväen Teatterissa, osallistujia 58  ja Pikkujoulu Kartano Villa Silvassa, Nokialla, Osallistujia 55. 
6.12.2012 Itsenäisyyspäivä Kalevankaankaan hautausmaalla. Osallistujia 10. 
12.12.2012  Ohjelmallinen puurojuhla jäsenille, osallistujia 150. 

   
     HALLITUS  
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