H i s t o r i a •

Tampereen Seudun Inval iidit r.y. Viisiv uotise sta toimin nasta,
vuode sta 1937 huhtik . 12 päiväs tä v. 1942 huhtik . 12 päivää n.

vuosi.

Vuosi 1937 on Tampereen Seudun Inval iideil le merki llepan tavaJurii tänä vuonna iskett iin ensike rran kuokka Invali idien työ-

sarkaa n Tampe reen seudu lla.
tamia inval iidijä rjestö jä.

Maassamme oli jo aikais emmin toimin ut muuNimit täin vapaus sodan Inval iidit ja Raaja -

rikkoi sten työko tiyhdi stys Helsin gissä, Viime mainit tua yhdis tystä saammeki n kiittä ä siitä että siellä kerät tiin ensi kerran ajatus , että Inva-

1

1

liidi yhdist yksiä olisi perust ettava huoma ttavam piin kaupun keihin . Suo•. i kaumessa. Niinpä Raaja rikkoi sten Työko tiyhdis tyksen edusta jana saapu
punkiimme

l_

herra Jussi Saarin en.

Hänen koolle kutsum anaan pidet tiin in-

valiid ien yleine n kokous Ifaupu ngin-t alon juhlas alissa huhtik . 12 päivän
iltana 1~37-. - Tätä - kekous kutsua o~i-no udatta nut kokon aista(l 3) kolaeto i.a--ta henkeä inval ::t idia oli ainoas taan 7,

Nimit täin neiti Rauha Järvin en,

Eino Sande ll, Urho Lehton en, Uuno Saarin en, Einari Autere , Lauri Penttilä ja Mikko Holma. Asian harras tukses ta oli myösk in tähän kokouk seen
saapun ut Kaupu ngin huolto toimen johtaj a herra Emil Viljan en ja rouvat
Anna- Liisa Lempi äinen ja Helmi Sohlma n.

\

Vaikka tämän ensimm äisen kokou.,ksen osano ttaja joukko olikin näin pieni,
niin sitten kin pääte ttiin kokous pitää hyväss ä toivos sa. "Kipin ästä tuKakouk sen puhee njohta jaksi valitt iin i■■ t11Äiaea ■ åix;pw'\lie ■■ I'
~ma:r lru:n: -.uhaa irllaat iawwd arici: herra Emil Viljan en ja sihtee riksi
li syttyy ".

Ensim:näises sä puheen vuoros sa herra Jussi Saarin en teki
ti
selkoa Raaja rikkoi sten asema sta maassamme. Samal la hän myösk in koros
yhteis toiminnan ja järjest äytym isen tärkey ttä raajar ikkois ten kesku stasEinari Autero .

Niinpä hän esitti kin: että Tampere elle perus tettai siin yhdist ys johonka Tampe reen ja lähiym päristö n Raaja rikkoi set ja kaikk i asianh arrassa.

tajat voisiv at liitty ä.

Edistä äkseen raa jarikk oisten henki stä ja ai-

neelli sta hyvin vointi a,

Kaikki kokouk sen osaai ottane et olivat yksim ie-

lisiä yhdis ~y ksen perust amisen t ärkeyd estä.

Yhdistys päät ettiin perustaa ja nimeksi hyväksyt tiin Tamperee n
Raajarikk oyhdis t ys. Samalla hyväksyt tiin yhdis t yksen perustam iskirja
ja siihen lii t t yvät s äännöt.

Jäsenmaks ua.n suuruude ksi hyväksy ttiin 10 mk

vuodessa inval i idijäsen iltä ja 25 mk vuodessa kannatta jajäsenil tä.
Yhdistyk sen puheenjo htajaksi valittiin Urho Lehtonen , varapuhe enjohtaja k-·
si Einari Au~ero.

Muiksi johtokunn an jäseniks i valittiin Eino Sandell

Mikko Holma ja Rauha Järvinen sekä varajä seniksi kannatus jäsenet AnnaLiisa Lempiäine n ja Helmi Sohlman. Ensimmäi sinä alku.valm isteluina. tälle
pieneois elle yhdistyk selle oli yhdistyks en laillistam inen. Yhdistys rekis•
teriin. Kaikki yhdistykse mme nykyiset jäsenet voivat b,yvi.n arvata, että
työ ei ol lut vähäiinen täll e ensimmäi selle johtokun nalle. Varoja ei ollut
yhtään toimintaa alettaiss a. Niinpä päätettii nkin jättää Kaupungin hallituksell e 1000 mk avustusan omus toimintam lle tukemise ksi, s ekä Pohj.Pir kkaian kunnalle 500 mk. Kaupungi lta saimmekin pyytämämme rahaerän heinäkuun alussa.

Pirkkalan kunnalta emme saaneet mitään.

Johtokunn an suu-

rempana tehtävänä oli keskittää kaikki voimansa jäsenten hankinta an.
Käytiin henkilök ohtaisest i invaliidi en kodeis sa tekemäss ä selvää jiirjestäytymise n tärkeyde stä.

Myöskin sanoma.le hti kirjoitus ten ja Ohjelma llis-

ten kokousten avulla tehtiin voimakas ta akitatsio nityötä. Työ tuotti
---.....
tyydyttäv än tuloksen sillä jsenmäärä kohosi ensimmäi sen vuoden -aikana

-

90:een.
Yhdistyk sen yleisiä kokouksi a

pidettiin ensimmäi sen toiminta
Johtokun ta

vuoden aikana 6., joista merkitti in 35 pykälää pöytäkir jaan.
kokoontu i 7 kertaa pykäliä merkitti in pöytäkir jaan 31.

Syyskuun 19 p:nä 1937 pidetyssä yleisessä kokoukse ssa Helsingin RaajarikKoiste n työkotiyh distyksen puheenjo htaja herra E.K. Kalervo alusti
keskuste ltavaksi Invaliidi en keskusli iton _perustam isen tarpeelli suudesta
Alustuks esta selvisi, e t tä Invaliid iyhdist~ siä _on perustet tu huomatta V8.!Jlpiin kaupunke illin maassamme.

Asian näin ollen Invaliid ien Keskusl ii-

ton perustam inen on yälttämä töntä perusjär jestöjen yhdyssit eeksi.
kous yksimiel isesti kannatti Liiton perustam ista.

Ko-

Asian lopulline n

kehittäm inen jätettiin Raajarik koisten työkotiyh distyksen huoleksi •
Jouluk. 5 p:nä 1937 pidetyssä yleisessä kokoukse ssa luettiin julki Raa-

.

jarikkois ten työkotiyh distyksen kutsu ~iiton perustav aan kokoukse en.
Kokous pidettiin Helsingi ssä Elannon kerhohuo neustossa tammik. 16 p:nä

1938.

Tähän kokoukse en päätetti in osallistu a lähettäm ällä 4 edustaja a.

Edusta j iksi valittiin Urho Lehtonen , Eino Sandell, Emil Lahti, ja Einari
Autero.

Seuraavaa toimintavuo tta varten laaditussa

tulo- ja meno ar-

v i ossa os oi t ti kssan s äästö Sllk 1362 : - ja koko tulo- ja menoarvio päättyy

Toinen toiminta vuosi voidaankin alkaa paljon valoisamma s-

7,700:-.

sa merkei s sä, kuin miltä alkuvaikeud et näytti.

Ensimm.äiBen vuosi-kokou s

pidettiin Tampereen Rait tiustalolla 6 p:nä helmi k. v. 1938.

Tässä ko-

kouksessa lausuttiin jäsenille ensikerran terveiset Suomen Sivili- ja
Asevelvoll isuus Inval i idien Liitolta,

Lausuttiin myöskin ne auuntavii-

vat raihinkä Liiton ja perusjärjes töjen toiminta tule vaisuudessa tähtä ä,

Tämän vuo-

ja se tähtää oma-aloit tees een työhön ja ammattikasv atukseen.

den suurempia teht äviä on Inval i i di tilaston kerääminen maas samme.
Ni i npä Tampereen ~aajarikkoy hdi stys sai huolekseen
iampereen kaupungista ja lähiympäri stöstä.

tilaston

keräämisen

Juuri tätä toimenpide ttä var-

ten olimme pa.kotetut per ustamaan toimiston jota pidet tiin avoinna määrä~t yinä viikon päivinä. Toimiston hoito tulikin yhdistyksel lemme aika
kalliiksi.

Mutta ajatu ksemme oli, että ilman uhrauksia emme myöskään

mitään saa.

Invaliidi tilaston keräys koitui yhdistyksel le onneksi.

Sil lä jäsenluku kohosi tilaston ohessa 170.

Tämän toisen toi minta vuo-

den aikana on Yhdistyksen puheenjohta jana toim4iut Emil Lahti ja varapuheenjohta jana Urho Lehtonen. Yhdist yksen sihteerinä ja kirjeenvaih tajana on toi.ainut

alusta lähtien Eino Sandell'. Johtokuntaa n on kuulunut

yllämainitt ujen lisäksi neiti Lempi Turunen, Einari Au'bero ja varajäseninä Uuno Saarinen ja Mikko Holma. Rahastonho ita jana on toiminut E.
Autero. Opintokerho ij8. ompelukerho on myöskin ollut vilkkaassa toiminnassa. Oppiaineina opintokerho lla on ollut Yhteiskunta oppi aärjestötoimintaoppi.

Kunnalliset ja Valtiollise t huoltolait, ja myöskin vapaa-

ta huviohjelma a.
Kuivanen.

Opinnon ohjaajina on toiminut Jussi Santala ja Matti

Ompelukerhon ohjaajana on toiminut neiti Lempi Turunen innos-

tuksella ja ammattitaid olla.

Liiton äänenkanna ttajaa on levitetty

tämäD

toimintavucx len aikana 2,700 kpl. Tämän Suomen Invaliidien levitystyön
ansiosta olemmekin tehneet tunnetuksi vastaperust etun Liittomme ja perus
järjestöjen toimintaa.

Tampereella ja laajalle ympäristö kunnissa.

vitilaisuuk sia toimittiin kuluvan vuoden aikana 4.
kissa tilaisuuksi ssa varsin hyvää.

ohjelma

x

Hu-

oli kai-

Liittomme järjestämil le Luento- ja

Retkeily-pä ivi l le Helsingissä osallistutt iin myöskin aika runsasluku isesti.

Yhdistyksemme sai kuluvanvuod en ajaksi Tampereen kaupungilta Smk

5.000:- toi minnan tukemiseksi.

Sairaus- ja työttömyys avustuksia olem-

me jäsenille jakaneet kuluvan vuoden aikana huomattavan paljon.

Työttö-

myystilanta eta ovat invali i dit joutuneet kärsimään mahdot t oman palj on .

4.
Senpätähden johtokunta onkin joutunut kääntymään monien eri virastojen
puole en s a adaks een työt tömi l le jäsenilleen sopivaa työtä.
Huijneusto kysymys on monesti vaikuttanut hyvin haital l isesti yhdistyksen toimintaan. Sillä oleillllehan joutuneet toimimaan vuokrahuoneiss a koko toimintamme ajan ja näitä vuokrahuoneita kin on ollut kovin vaikea saada sil lä kysyntä on hyvin suuri.

Kuluneen kesän aikana saimme vähä.Ben

nauttia virkist avästä kesätoiminnast a ja siitä suuresta arvokkaasta yhteistyöstä mitä luonnon suomissa aurinkoisissa majoissa voimme maksutta
suorittaa,

Invaliid i en onneksi ja terveydeksi.

taa yhä edelleenkin päätet tiin valmiste l la.
yhteisi l l ä voim illa.

kerhon

Senpätähden kesätoimin-

Huvitoimikunna n ja Opinto-

Saadaksemme tulevanakin kesänä jäsenillemArpa-

me hauskoja yhdessä olo tilaisuuksia luonnon vihreässä helmässä.
jais et päätettiin myöskin

panna toimeen kesäkodin hyväksi lupa pyydet-

tiin 2,500 g,l. .i l mk. hintaiselle arvalle. vuoden 1939 ajaksi.

Liiton

järjestämille toimitsiain ja Iavaliidi huollon ohjaaja kursseille päätettiin lähettää 2:si jäsentä nimittäin neiti Lempi TuI'll'nen ja Jussi Santala.

Kurssin käytyään he lupautuivat olemaan ohjaajana Tampereen seu-

dul la iD.valiidihuolto a koskevissa asioissa.

Yhdistyksen järjestämissä

kokous ja valistustilaisu uksissa on käynyt Liiton edustajina luennoillassa kuluvan vuoden aikana herra Eino Kalervo, sekä
Kyllikki Kilpi ja Elsa Metsäranta.
puvuoden aikana

on yhdistyksen

kansan edustajat

Huomatt avampia päätöksiä tämän lop-

sääntöjen ja nimen muutos ehdotus.

Yhdistyksen nimeksi ehdotetaan Tampereen Invaliidiyhdis tys r.y.
jen ja nimen muutoksesta päättää vuosikokous.

Sääntö-

Kassan säästö osoitti

varoja vuodelle 1939 Smk 6.455:50 • Meno- ja tuloarvio päättyy vuodelle 1939

Smk 30,955:50,

Tähän päättyy vuosi 1938.

Vuosikokous pidettiin Osuusliike Voiman Juhlasalissa Lapintie 4.
mik. 5 p:nä 1939, oli erittäin runsaslukuinen .

Hel-

Liiton edustajana oli

tähän kokoukseen saapunut herrä Toivo Santala ja hän lausui •uutamia
mieltäylentävi ä sanoja erikoisestikin hän korosti sitä yhteistyötä ja
yhteisymmärrys tä aikä Liiton ja Tampereen Raajarikko yhdistyksen välillä
on vallinnut kuluneen toiminta vuoden aikana.
Yhdistyksen puheenjohtajak si valitti i n Emil Lahti vakinaiseksi ja

Urho Lehtonen varalle.

Yllämainitcuje n lisäksi

littiin J. Santala, Lempi Turunen, E, Sandell,
varalle L. Penttilä J. K, Virtanen.

u.

johtokuntaan va-

Saarinen , E. Autero

Johtokunta valitsi keskuudesta an
1

rahastonhoitaj aksi Jussi Santalan ja sihteeriksi Eino Sandell in.

p

;

Yhdistyksen perustavasssa kokouksessa osaa ottaneit ten vähä.lukuisuuden takia a päonnistuttiin jonkun verran yhdistyksen nimen valinna s sa ,

Tälle vuosikokouksel le oli johtokunta laatinut kolme nimiehdo-

tusta.

Ensimmäiaen ehdotus oli Tampereen Sivili Inval~idit r.y.,toinen

Tampereen Invaliidien
dit r.y.

yhdistys r.y. ja kolmas Tampereen Seudun Invalii-

Näiden kolmen ehdotuksen välillä syntyneessä äänestyksessä

voitti vi imeksi mainittu ehdotus.

Yhdistyksen virallinen nimi on siis

Ta11.pereen Seudun Invaliidit r,y.

Sääntöihin tehtiin myöskin nimeä kos-

keva muut os, ja myöskin yhdistyksen nimen kirjoittajissa t ehtiin pieni
/herätettiin/
muutos. Oman huoneuston hankkimisesta • ■ tMkkii ■ ensikerran kysymys
täss ä kokouksessa ja jätettiin huonew,toasia johtokunnan

edelleen val-

111.istettavaksi, sillä toivomuks ella että tämä.n kuluvan vuoden aikana toJohtokunnan kehittämänä huoneu~

della saisimme yhdistyks elle oman kodin.
tokysymys

kehittyikin hyvin onnelliseen vaiheeseen nopea ssa tahdissa.

Kunnes maalisk. 19 p:~ä v. 1939 pidetyssä yhdistyksen

osata misesta Asunto Osakayhtiö Kunin-

sessa päätettiin osakehuoneuston
kaan.katu 36: sta.

Huoneusto käsittää 5:si tulisiaa osakkeen hinta on

Osakkeen ostamista vastusti ainoastaan kaksi yhdistyksen

65,000 mk.
jäsentä.

yleisessä kokouk-

Jotenka päätös oli vastustajia lukuunottamatt a yksimielinen.

Erikoisest i ~

kunnostautui tämän osakekaupan hyväksi.

Yhdisty ks emme

jäsenet Emil Lahti ja Jussi Santala, viimemainittu ei ollut kumminkaan
Invaliidien hyväksi omassa huoneustossa,

tilaisuudessa jatkamaan työtä

vaikka hän sitä kovasti toivolhkin.
vaikean sairauden murtamana.

Hänen täytyi

Tämä tauti johtikin

jäädä sairaslepoon
hänet kuolemaan"k:un-

Kaupungin hallitus on tänäkin vuonna muistanut

nia hänen muistolleen."

yhdistystämme myöntämällä meille Smk 10,000 tämä summa käytettiin etupäässä huoneuston kuntoon laittamiseen ja kaluston ostamiseen.
tys toiminta tämän alkuvuoden aikana oli erittäin vilkasta.

Yhdis-

Johtokunta

kokoontui yhteisiin neuvottelutila isuuksiin melkeimpä joka viikko.
siä kokouksia oli my öskin hyvin

Ylei-

Syyspuolella kesää alkoi mus-

usein.

tat pilvet varjota maa tamme , kunnes marraskuussa

venäläiset ampuivat

ne kohtalokkaat Mainilan laukaukset joka oli lähtömerkki sodan syttymis een,

Neuvostovenä jän

ja Suomen välillä.

mistään vihdoin jouduimme ilmavaaraan.
vasti myöskin

yhdistystoimin taan.

suoråstaan kielto kaduilla

Tilanne kärjistyi kärjisty-

Tämä vaikutti erittäin masenta-

Olihan vaikeimmi l la invaliideilla

liikkumis een.

Johtokunta ja Liitto oli kui-

tenk in vilkkaassa yhteistoiminna ssa sota-ajasta
yhteiset asiat ho idet t iin

huolimatta.

Kaikki

piene mmäl lä sakilla jäs ent em:ne yhte i siä etu-

6.

4a silmä lläpitäen.
vu oden

Työ

aikana on teht y .
työsara lla.

toimintamme

P1

e i ole suinkaan ollut vähä i stä mita t ämänkin
Paljon on hyviä tuloksia näkyv i s s ä järj estöVuoden

1940 vuosikokousta ei voitu pitää

sääntöjen määräämänä aikana helmikuussa vaan siirtyi kokouksen pito rauhallis empiin aikoihin.

So dasta kärsimään joutune iden Invaliidien per-

heiden hyväksi lahjotettiin kai kki käytännölliset
ompelukerholla oli valmiina .

vaat ekappal eet mitä

Huhtikuun 7 p:nä 1940 pidetys s ä vuosiko-

kouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohta jiks i Emil Laht i vak inais eks i j a Urho Lehtonen varalle.

Johtokuntaan yll ämain it tujen l i säks i va-

litt i in Lempi Turunen, E. Sande l l', L. Jukkola, M. Kuivanen,
varal le E. Aut er e, L. Penttilä.

u.

Saarinen

Johtokunt a valit si sihteeriksi E. San-

dell 'in ja r abastonhoita jaksi Lempi Turu s en.

Sodan kohtalokkaat seu-

r auks et vaikuttavat yhä edelleen ehkä isevästi yhdistys toimintaamme.

J

Sotaa s eurannut ankara pula-aika koskee tiet enkin Invaliideihin kaikkein
kipeimmin.
t armolla.

Sota Inval iidien huoltotoimintaan on ote t tu osa a kaikella
antamaan sairaaloista vapautuville Inva-

Paljon on jouduttu

liideille huoma t tavia raha-avustuksia.

Huonekalujen maalaus-, kiilloi-

tus- ja värjäys kurssit järjestettiin myöskin, eota invaliideille ja
kur s s ei ll e osaano tt o oli huomattavan runsas.

Ammattikurssien järjestä-

minen tulee- täst alähtien olemaan Liittomme ja yhdistyksemme yksi tärkeämpi

järjestö toiminnan muoto.

to imintavuoden aikana 4.

Yleisiä kokouksia pidettiin tämän

Johtokunta kokoontui 17 kertaa. Paljon on pu-

heenjohtaja joutunut nuijaa heilutt amaan, kun lukkoon on lyöty 142 eri
asiaa.

Toiminta vuosi 1941 alettiin raskaan M0 skovan pakkorauhan aika-

na helmik. 16 p:nä pidetyllä vuosikokouk:sella.
kokousta seuraamassa herra Toivo Sant a la.

Liiton edustajana oli

Hän lausui meille parhaat

kiitokset siitä suuresta työstä jota yhdistyksemme on joutunut suorittamaan sota-ajasta huolimatta.
valle

toimintavuodelle.

Toivoi myöskin

onnea ja menestystä alka-

Tämä vuosikokous olikin ihmeellinen siitä , ett ä

ei tullut minkäänlaisia virkailia vaihdoksia.

Puheenjohtajat

samana, ja myöskin johtokunt a kokonaisuudessaan pysyi samana.
siä

suurempia tehtäviä tämän alkuvuoden aikana on

pyayi
Ensimmäi-

Arpajaishom.ma.t, sil-

lä vuosikokoua pää t ti hakea luva~ 45,000 arpaa käs it t ävälle arpajaisille.
Naisinval i idien puolesta herltettiin
misesta huoneustomme yhteyteen.
ratkaisun.

kysymys, oppilasoapelimo~ perusta-

Tämä kysymys saikin heti myönteisen

Ja ompelimo toimii täydellä höyryllä.

don a lai sena .

Lempi Saarisen joh-

Liit t o:nme toisessa Edustajakoukouks essa

v. 1941 oli yhdi st yksemme edusta jina

huhtik . 20 p:nä

mukana M. Kuivanen , E. Lahti ,

Lempi
aikana

Ylei s iä kokouks i a pi dettiin tämän vuode n

Saarinen .

ka hdeksan ja j oht okunnan lcokouksia 26.

Osaano t t o yl eisiin k o-

kouksiin on ol lut eri t täin v ilkasta .

Yhdistyksen taloudellinen a sema

on myö s kin huomattava st i parantunut.

Sil l ä onhan t ämä meidän

t oiminta:nme mµ odostunut myöskin invali idi en liiketoiminnaks i .

4

yhdistysPaljom

on yhdistJksemme väli t yks el lä myyty Inva l i id ien valmis t a mi a tuo tt eit a,
eriko isestikin Inval i i dien kivihiomon tuot t eet ovat olleet varsin kysyt t yj ä .

Yhdi styksemme

ta ansa its evalla

myyntipää l likkönä on toiminu t Eino Sande l l'kiitoa-

tarmolla.

Vuosi 1942 alotet aan työn j a toimen vuot ena .
myöski n inval i i de ille ja he

Jälleenrake nnustyö kuuluu

myöskin tahtovat siihen osal l istua.

Vuo sikokous joka pidet t i in helmik. 1~ p:nä 1942 valitsi puheenjohtajikseen

M. Kuivasen ja varal le

vaki naiseksi

si rabastonhoitajaksi L. Vahlmannin ja

E. Lahti.

sihteeriksi E. Lahti, näiden li-

säksi kuuluu vielä johtokuntaan L. Penttilä,

u.

varajäseninä J. Palhorauta ja Aino Rosenlind.
vuosikokouks en j a

Lehtonen, L. Jukkola ja /
Kokouksia on

pidetty

huhtik. 12 päivän välisenä aikana yleisiä kokouksia 1 :

Johtokunta on kokoontunut 4 kertaa.

Nämä samat henkilöt

s eurannut vuosi vuodelta yhdistyksemme
-....

Johtokunta valit- ~

-

-

Minä kehoitan heille

joiden nimi on

johtokunnissa Y:m• virkailioina. /
-

_. -

- -

:.-.7

tämän historiikan lopussa kol:m.d.kertaisen hei huu-

don väsymät tömäst ä )yöstään,

Yhåiåtystoiminnassa kaikk ien invaliidien

puolesta.
Hei 1 Hei 1 Hei

Tampereen Seudun Invaliid.it r.y.

puolestå toimeksi saanut

