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I  Yleistä 
 
 Vuosi 2011 oli yhdistyksellemme merkittävä ja haasteellinen vuosi. Korkeasta iästämme huolimatta olemme 

aktiivisuudellamme saaneet aikaan monia uusia yhdistyksen kannalta erittäin tärkeitä asioita: 
 Yhdistyksemme aktiiviset jäsenet kirjoittivat 10-vuotishistoriikin, joka julkaistiin kymmenvuotisjuhlassa. 
 Yhdistyksemme täytti kymmenen vuotta ja sitä juhlimme kutsuvieraiden ja noin 260:n jäsenen voimin. 
  Yhdistyksen nettisivusto linkkiyhteyksineen on vakiintunut ja saanut laajan lukijakunnan kautta Suomen. 

Varsinkin Suomen historia sodan ajalta on pitkälti luettavissa sivustolta. 
  Yhdistyksemme on päässyt myös median kautta julkisuuteen haastatteluin ja kirjoituksin sotaorpou-

desta ja sodan jättämästä isän ikävästä. 
  Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n aloittama sotaorpojen rekisteröinti projekti loppui vuoden 2011 lo-

pussa. Yhdistyksemme kautta on lähetetty Kaatuneitten Omaisten Liittoon yli 300 rekisteröintilomaketta 
ja yli 600 jäsentä on jättänyt rekisteröintilomakkeen yhdistykselle. Nämä kaikki on tallennettu Kaatuneit-
ten Omaisten Liitto ry:n ylläpitämään sotaorporekisteriin. Rekisterilomakkeita otetaan edelleen vastaan 
ja tallennetaan rekisteriin. 

  Elämänkaari projektin neljä ryhmää on kokoontunut kuusi kertaa. 
  Kuntokartoitus jatkui vielä keväällä 2011 uusille jäsenille. 
  Alamme tukea kuntosalitoimintaa ja teimme kuntosalitoiminnan tukemisesta säännöt. 
  Yhdistyksen hallitus teki jäsenkyselyn, jossa kartoitettiin jäsenten toiveita. 
  Yhdistyksemme järjesti kaksi omaa Netti-Nyssen tietokonekurssia yhdistyksen jäsenille. 
  Marjatta Harva on osallistunut edustajanamme Elonpolkuja verkoston tilaisuuksiin ja pitänyt mm. muis-

tiluennon Ekan Eläkeläisille 11.4.2011. 
  Olemme aktiivisesti osallistuneet Elonpolkuja verkoston tilaisuuksiin. 
  Sotakummilapsitoiminta käynnistyi uudelleen. Sotakummilapset ovat Sri Lankasta. 
  Yhdistyksemme sai kirjalahjoituksen (300 kirjaa) poisnukkuneen jäsenemme Helena Kontion perillisiltä. 
   Yhdistykseemme liittyneen Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n Tampereen Osasto ry:n entisen puheen-

johtajan Aira Vainion jäämistöstä saimme historian kannalta merkittävää vanhaa arkistomateriaalia.  
 
Tämä kaikki on vilkastuttanut yhdistyksemme toimintaa, toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Toiminta on 
ollut haasteellista, kun suunnittelussa on huomioitava sekä uusien että vanhojen jäsenten toiveet.  
Sotalesket ovat yhdistyksemme kunniajäseniä, joita huomioimme erityisesti kutsumalla heidät juhliimme ja 
lähettämällä syntymäpäivä-, äitienpäivä – ja joulukortit. Järjestämme sotaleskille oman ohjelmallisen äitien-
päivälounaan. 

  
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 
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. Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n ylläpitämään sotaorporekiste-

riin yhdistyksemme jäsenten tiedot on tallentanut Kaarina Toivonen. 
 
 Järjestettyihin tilaisuuksiin ja kuukausitapaamisiin jäsenistö on osallistunut entistä aktiivisemmin. Yhdistys on 

järjestänyt tapaamisia, joihin on osallistunut jäsenten korkeasta iästä huolimatta kerralla 70 – 160 henkilöä. 
 Jäsenten lukumäärä on edelleen jatkanut kasvuaan. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 610, 

joista sotaleskiä on elossa enää 16.  
 Yhdistyksemme sai Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:ltä 2520 euroa ja Sotiemme Veteraanit 2010 keräyksestä 

76,96 euroa jaettavaksi yhdistyksemme sotaleskille. Rahat ovat lähtöisin säätiöiltä, Kaatuneitten Omaisten  
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 Liiton 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 2011 
voi pitää varsin antoisana ja myös työntäyteisenä. 
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Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut vuodesta 2009 kaksinkertaiseksi vuoden 2011 

loppuun mennessä.  Vuoden 2011 lopussa jäseniä oli 610. Heistä sotaleskiä 16, 

sotaorpoja 533 ja sotaorvon lapsia 13. Kannatusjäseniä oli 48.

  
II  Toiminta 

Yhdistyksemme on saanut edelleen kokoontua Tampereen seurakuntayhtymän kiinteistössä Näsin salissa. 
Seurakuntayhtymän tuki on henkisellä ja taloudellisella tasolla suuri. Rovasti Esa Eerola on tehnyt paljon hy-
väksemme tässä suhteessa, mistä kiitos hänelle ja yhdistyksen puolesta asiaa hoitaneelle Riitta Rannalle. 
Yhdistys on kuluneena vuonna järjestänyt perinteiseen tapaan kuukausitapaamisia esitelmineen. Näistä ovat 
huolehtineet pääasiassa omat jäsenet ja myös ulkopuoliset luennoitsijat. Vuoden päätapahtuma oli 10-
vuotisjuhlat 12.11.2011 Tampereen Ammattikorkeakoululla. 

10-vuotisjuhla ja historiikki 
10-vuotisjuhlissa juhlapuheen piti kenttäpiispa Hannu Niskanen, musiikista vastasi Rientolan Eläkeläisten 
Soittokunta ja lauluja esitti musiikkineuvos Matti Heinivaho säestäjänä Risto Hiltunen. Eila Talvioja lausui ti-
laisuuteen kirjoittamansa runon: ”Kymmenen sinivalkoista vuotta”. Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n hopei-
sen ansiomerkin saivat: Marjatta Halme, Marjatta Harva, Jorma Helenius, Helena Kallio, Markku Kivinen, Erk-
ki Lehtelä, Riitta Ranta, Rauno Rantalainen, Eila Talvioja, Kerttu Toivonen ja Matti Vainio. Lauri Aholan luot-
saama Lempäälän Nuorisoseura esitti kabaree ohjelmaa. Kunniapuheenjohtaja Uolevi Utriainen esitteli tilai-
suudessa 10-vuotishistoriikin. Historiikin teksteistä vastasi työryhmä Erkki Lehtelä, Eila Talvioja, Kerttu Toivo-
nen ja Uolevi Utriainen. Henkilöhaastattelut teki Terttu Härkönen. Hän toimi myös toimitussihteerinä. Kirjan 
kannesta vastasi Riitta Ranta. Työryhmä aloitti työnsä keväällä 2010 ja piti 20 yhteistyökokousta. ”Pilveä, 
poutaa…” nimen saanut historiikkikirja on 150 sivua käsittävä neliväripainos sisältäen 64 valokuvaa. Kirjasta 
otettiin 600 kpl:n painos ja se tuli maksamaan 5500 euroa. 

Kaatuneitten muiston vaaliminen 
Yhdistyksen säännöt ja toimintasuunnitelma edellyttävät yhdistykseltä perinteiden säilyttämistä ja kaatuneit-
ten muiston vaalimista. Tätä toteutetaan jokaisessa kokouksessa sytyttämällä kynttilä isiemme muistolle, 
osallistumalla Katuneitten muistopäivän ja Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksiin sekä muihin muistotilaisuuk-
siin sankarihaudoilla ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Yhdistyksemme oli ensimmäisen kerran kutsuttu So-
tiemme Veteraaneille, Lotille ja Veteraanien leskille ja heidän puolisoilleen järjestettyyn viihteelliseen rosvo-
paisti-tapahtumaan Lempäälässä. Tämä oli kunnianosoitus yhdistyksellemme.   

Kuntokartoitus ja kuntosalitoiminta 
Syksyllä 2009 aloitettu kuntokartoitus jäsenille jatkui kesään 2011 yhdistyksemme uusille jäsenille. Kuntokar-
toituksen teki Liikuntakeskus Syke. Yhdistys aloittaa kuntosalitoiminnan tukemisen. Kuntokartoituksen ja 
kuntosalitoiminnan tukemisen tarkoituksena on kannustaa jäsenistöä pitämään huolta omasta kunnostaan. 
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Hallinto        
Hallitus on kokoontunut 10 kertaa vuoden 2011 aikana.  Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Erkki Leh-
telä. Sihteerin tehtäviä on hoitanut Helena Kallio. Toinen sihteeri Kari Kurki on hoitanut nettisivustoa, tiedot-
tamista ja toiminut työryhmien sihteerinä. Taloudenhoitajana ja jäsenrekisterinhoitajana on toiminut Kaarina 
Toivonen. Syyskokouksessa hallituksen varajäsen Ritva Karvinen valittiin varsinaiseksi jäseneksi.  Hellä Junno-
la valittiin uutena hallituksen varajäseneksi. Erovuorossa ollut varsinainen jäsen Helena Kallio valittiin halli-
tuksen varajäseneksi. Muut erovuorossa olleet jatkavat hallituksessa joko varsinaisena tai varajäsenenä.  

        

III  Talous 
Yhdistyksen talous on edelleen vakaalla kannalla. Jäsenmaksu oli 13 €/jäsen vuonna 2011. Erittäin merkittävä 
taloudellinen tuki on ollut Tampereen kaupungin myöntämä avustus. Yhdistys sai vuonna 2011 Tampereen 
kaupungilta avustusta 2500 €, Lempäälän kunnalta 100 € ja Ylöjärven kaupungilta 200 €. Tampereen kaupun-
ki avusti myös 10-vuotisjuhlaamme 520 €:lla. Lisäksi saimme 10-vuotisjuhlan yhteydessä sotakummilapsike-
räyksellä 405,90 €, joka on varattu kokonaan sotakummilapsille Sri Lankassa. Kaksi kummityttöä saivat yh-
teensä 240 € avustusta vuonna 2011. Mikko Kauppila käy vuosittain kummilasten luona katsomassa, miten 
avustusta käytetään. Kuukausikokouksissa myytävän kahvituksen tuotto oli  590 €. Kahvitarjoilusta huolehti-
vat Marjatta Hilden, Hellä Junnola, Kyllikki Salo, Anja Tulirinta ja Sinikka Vuorenmaa.  
Tampereen ev lut. seurakuntien tuki on myös huomattava. Saamme kokoontua heidän tiloissaan.  Yksityiseltä 
henkilöltä (Outi Kivimäki) saimme lahjakortin 195 €. Arpajaistuottoja on 325 €. Avustukset ovat toiminnan to-
teutumisen kannalta erittäin tarpeellisia.  
Yhdistys on tukenut jäsenille järjestettyä kahta kesäretkeä Porvoon suuntaan ja osallistumista Kaatuneitten 
Omaisten Liiton järjestämille Hengellisille ja kulttuuripäiville Joensuussa. Yhdistys on maksanut jäsenten kun-
tokartoituksen, sotaleskien äitienpäivälounaan ja jäsenten puurojuhlan. Yhdistyksen vuoden 2011 varoista 
suuri osa kului 10-vuotisjuhlaan järjestelyineen sekä historiikin taitto- ja painatuskuluihin.  
Yhdistyksellä ei ole kiinteätä rahaa vieviä sitoumuksia. 
Maksuliikenteen ja kirjanpidon on hoitanut Kaarina Toivonen. 

  

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 4900, sivulatauksia 12850. Kii-
reisimpinä päivinä on ollut 212 kävijää. Sivulatauksia kiireisimpänä päivänä on ollut 224. Nettisivustoa käyt-
tävät sotaorvot kautta Suomen hyvien linkkiyhteyksien vuoksi. Nettisivustoa on hoitanut Kari Kurki. 
Tämän lisäksi lähetämme kaikille jäsenille kolme jäsenkirjettä vuodessa. Näissä kirjeissä tiedotamme yhdis-
tyksen toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Yhdistys on käyttänyt tiedottamiseen lisäksi Aamulehden muis-
tilistaa ja muitakin tiedotusvälineitä, milloin se on ollut mahdollista. Tiedottaminen on jossain määrin mah-
dollista myös Kaatuneitten Omaisten Liiton Huoltoviesti – lehden kautta.  

      

V  Toimihenkilöt ja vastuualueet 
Puheenjohtaja Erkki Lehtelä 
Varsinaiset hallituksen jäsenet  Varajäsenet 

Lauri Ahola, varapuheenjohtaja   Marjatta Halme  
Marjatta Harva      Irma Larvila  
Helena Kallio, sihteeri        Mauno Heikkilä 
Kari Kurki, sihteeri   Ritva Karvinen 
Heikki Nurmela    Raija Laine  
Riitta Ranta         Matti Vainio 
Rauno Rantalainen      Kerttu Toivonen  
Pentti Rintala   Terttu Härkönen  
Kaarina Toivonen, taloudenhoitaja, jäsenasiat  Niilo Herranen 
ja sotaorporekisteri       
Uolevi Utriainen       Anneli Malmi 

Tilintarkastajat: Markku Kivinen ja Veli Pussinen. 
Kevään vuosikokouksessa Uolevi Utriainen (puheenjohtaja vuosina 2001-2009)  valittiin kunniapuheenjohta-
jaksi.  Hän on Kaatuneitten Omaisten Liiton hallituksen jäsen. 

http://tsko.palvelee/
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VI  Tapahtumat 2011 

12.1. Kuukausitapaaminen TV 2:ssa. Tutustuimme TV 2:n toimintaan ja tiloihin. Pääjärjestelijä  Raimo Mik-
kola kertoi Mollbergin elokuvan ”Tuntematon sotilas”  tekemisestä . Osallistujia 72. 

8.2. Sääntömääräinen kevätkokous.  Tampereen kaupungilta Maarit Holttinen kertoi yksilöllisestä se-
nioriasumisesta. Osallistujia  58. 

9.3. Kuukausitapaaminen ja elämänkaariryhmäläisten panelikeskustelu. Elämänkaariryhmäläiset (neljä) 
kertoivat aluksi omasta isättömästä elämästään. Sen jälkeen keskusteltiin asiasta.  Osallistujia 76. 

13.3. Sotiemme 1939 – 1940 perinneyhdistyksen ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kirkkoilta Tam-
pereen Tuomiokirkossa. Osallistujia 15.  

6.4. Elonpolkuja verkoston ”Ikä-kaste seminaari”. Yhdistyksestämme  oli yksi  edustaja.  
11.4. Kansalaisjuhlatoimikunta vuosikokous. Yhdistyksestämme oli yksi edustaja. 
13.4. Kuukausitapaaminen. Tampereen Sydänyhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Lammi kertoi sydänystä-

vällisestä ruokavaliosta.  Osallistujia 78. 

18.4. Elonpolkuja verkoston luento: ”Pitkäaikaissairaan oikeusturva”. Osallistujia 10. 
24.4., 25.6. ja 30.8. Elonpolkuja verkoston yhteistyöryhmiä. Yhdistyksestä oli yksi edustaja. 
4.5. Sotaleskien ohjelmallinen äitienpäivälounas. Tilaisuuteen osallistui kuusi sotaleskeä saattaji-

neen sekä yhdistyksemme ohjelman esittäjät, yhteensä 20 henkeä. 
12.5. Teatteriretki  Viialan teatteriin: ”Kuin ensimmäistä päivää”. Osallistujia 30. 
15.5. Aitolahden seurakuntakeskuksessa  Sotaorvot kertovat - tilaisuus. Kolme yhdistyksen jäsentä kertoi-

vat  tilaisuudessa  omasta elämästään ja isän ikävästä. Osallistujia 7. 
15.5. Kaatuneitten Muistopäivä. Osallistuminen lippulinnaan ja seppeleenlaskuun Kalevankankaan sanka-

 rihaudalla.  Myös Lempäälän, Parkanon, Ruoveden ja Teiskon sankarihaudoilla oli yhdistyksemme 
 jäseniä  seppeleen laskussa ja juhlatilaisuuksissa. Kaikkiaan 12 osallistujaa. 

18.5. Kuukausitapaaminen.  Tampereen Yliopiston Apteekista kaksi reviisoriopiskelijaa kertoivat yleisim-
pien lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. Osallistujia 78. 

25.5. Urheilullinen iltapäivä Varalan Urheiluopiston rantasaunalla. Ohjelmassa oli kilpailuja, sauna, ruokai-
lu, arpajaiset, musiikkia ja yhteislaulua. Osallistujia  25. 

 4.6. Puolustusvoimain lippujuhla päivä. Osallistuimme lippulinnaan ja ohimarssiin Kalevankankaan sanka-
rihaudalla sekä juhlatilaisuuteen Mannerheim patsaalla Vehmaisissa.  Osallistujia 5. 

10.6. Sotaveteraanien viihteellinen rosvopaistijuhla Lempäälässä. Osallistujia 7. 
24.8. ja 30.8. Kesäretket Porvoon suuntaan.  Osallistujia (41 ja 35) oli yhteensä 76. 
7.9. Tampereen kaupungin infotilaisuus Keskustan monitoimitalosta. Yhdistyksen edustaja oli mukana.  
14.9. Kuukausitapaaminen. Professori, gerontologian erikoislääkäri  Antti  Hervonen luennoi  aiheesta:  

”Muisti lähtee, lähteekö järkikin”. Osallistujia 75.  
22.9. Elonpolkuja verkosto: ”Yksinäisyysseminaari” Sammon lukiossa. Osallistujia 10. 
1.-2.10. Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n Hengelliset ja kulttuuripäivät Joensuussa. Osallistujia 10. 
 Tilaisuudessa puheenjohtaja Erkki Lehtelä sai Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristin. 
6.10. Elonpolkuja verkosto: ”Kohti  itsenäistä vanhuutta”, Koukkuniemen Vanhainkoti. Osallistujia 8. 
8.10. Elonpolkuja verkosto: ”Aitolahti-Teisko tapahtuma” Iloinen lauantai-iltapäivä vanhuksille (5 jäsentä). 
13.10. Kuukausitapaaminen. Tohtori Erkki Kujala luennoi aiheesta: ”Sodan pitkä varjo”. Osallistujia 84. 
22.10.  Seniorimessut Tampereen  Yliopistolla. Osallistuimme näytteilleasettajiin. Osallistujia 20. 
9.11. Kuukausitapaaminen, Heikki Heino kertoi kenttäpostikorteista. Osallistujia 67.  
12.11. 10-v juhla Tampereen Ammattikorkeakoululla. Osallistujia n. 260. 
Marraskuussa Netti Nyssen kurssit  5x2 h. Kaksi eri kurssia, 14 osallistujaa. 
16.11. Elonpolkuja verkoston kehittämispäivä. Osallistujia 1. 
26.11. Nokian työväen Teatteri : ”Viisi vekkulia” ja pikkujouluillallinen Nokian Kerholassa.  Osallistujia 69. 
3.12. Montteeri Oy: ”Sota luo laulunsa” Tampereen Yliopistolla. Osallistujia 11.   
6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet Tampereella. Valtakunnallinen paraatikatselmus Tampereella.  
 - Seppeleen laskussa Kalevankankaan sankarihaudalla , 7 jäsentä.  
 - Jumalanpalveluksessa Tampereen Tuomiokirkossa,  6  jäsentä. 
 - Paraatikatselmus ja kenttähartaus keskustorilla ja ohimarssi Hämeenkadulla. 
 Otimme osaa myös muissa kunnissa Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksiin.   
14.12. Puurojuhla. Osallistujia 160.             
     HALLITUS    18.1.2012/hk/EL 


