OULUN SEUDUN SOTAORVOT ry
Jäsenkirje 2018
Yhdistys on perustettu 11.11.2002. Jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 447 jäsentä.
Yhdistyksen osoite: Karvarinkuja 3 A7, 90650 Oulu
Pankkiyhteys Oulun Osuuspankki FI4157408920075857

Hallitus 2018
Puheenjohtaja Seppo Turunen p. 0400-588810 email: seppo.turunen4@luukku.com
os. Karvarinkuja 3 A7, 90650 Oulu
Varapuheenjohtaja Pentti Kaustinen p. 0400-137007 email: pentti.kaustinen@pp.inet.fi
Sihteeri Sisko Kylmäoja p. 0400-979349 email: kylmaoja.sisko@hotmail.com
Jäsenasiat Sirkka Ikonen p. 050-3783217 email: sirkkaliisa.ikonen@gmail.com
os. Puistokatu 22 A 4, 90120 Oulu
Senja Lamberg p. 050-3593222 email: senjalamb@gmail.com
Maire Jalander p. 044-0765588 email: mairejalander@gmail.com
Pentti Moilanen p. 044-0319498 email: penttie.moilanen@gmail.com
Taloudenhoitaja: Ritva Laine p.040-5670381 email: ritvalaine9@gmail.com
os. Kanervatie 9 C17, 90650 Oulu

Naistoimikunta
Ritva Koivikko p.044-3707792, Marjatta Räisänen, Leena Ruikka, Maire Jalander

Ohjelma- ja retkitoimikunta
Senja Lamberg p. 050-3593222, Sirkka Ikonen p. 050-3783217, Maire Jalander p. 044-0765588,
Pentti Kaustinen p. 0400-137007, Pentti Moilanen 044-5544849

Kuukausitapaamiset jatkuvat Aleksinkulmassa, osoite: Aleksanterinkatu 9,
jokaisen kuukauden neljäs perjantai, ellei toisin ilmoiteta.
Pe 23.03 klo 10.00 Tutkija – kouluttaja Eija Keränen aiheenaan, ”Vielä rokkaa – vierivä kivi ei
sammaloidu.” Ikääntyminen, rakkaus ja parisuhteet.
Pe 13.4 klo 13.00 Oulun teatteri. Menestysmusikaali My Fair Lady, lippuvaraukset Sirkka
Ikoselta välittömästi ja viimeistään 18.3 mennessä puh. 050-3783217 tai email:
sirkkaliisa.ikonen@gmail.com
Pe 27.4 klo 10.00 Vieraaksemme saapuu kokemusasiantuntija Aino Pohjola aiheenaan
”Kokemuksia ikäkuulosta ja kuulokojeista.”
Su 20.5 Kaatuneitten muistopäivä. Seppeleen lasku sankaripatsaalle klo 12.00, ohjelmallinen
kansalaisjuhla klo 16.00 Pyhän Tuomaan kirkossa os. Mielikintie 3. 90550 Oulu. Tilaisuudessa
kahvitarjoilu.
Ti 22.5 klo 12.00 Kevätkauden päättäjäiset Pateniemen Honkapirtillä os. Pateniementie 86
Bussit: 4 ja 20 Aaltokankaan pysäkille, linja 21 Honkapirtin pysäkki. Lisäksi kaikki pohjoisen
suuntaan ajavat linjat, pysähdys Aaltokankaan pysäkille josta kävelymatkaa n. 200 m.
Tule viettämään hauska kevätpäivä ruokailun, laulun, arpajaisten ja hyvän ohjelman merkeissä.
Järjestämme myös kädentaitonäyttelyn. Tuo mukanasi käsitöitä, askarteluja tai muita käden
tuotteita. Koskee myös miehiä. Ilmoitta etukäteen mitä tuot, jotta osaamme varata riittävästi

pöytätilaa. Panethan työhön nimesi. Ilmoittautumiset Mairelle 15.5 mennessä puh. 044-0765588
tai email: mairejalander@gmail.com
Ma 18.6 klo 11.00 opastettu kiertoajelu Oulussa ja lähiympäristössä n.3h. Osallistumismaksu 10€,
sisältää lisäksi kahvitarjoilun. Ilmoittautumiset Sepolle 4.6 mennessä puh. 0400-588810 tai email:
seppo.turunen4@luukku.com
17 – 19.7 Kesämatka Mäntän ja Tuusulan kulttuurikohteisiin
Ti. 17.7.Lähtö Oulun linja-autoasemalta klo 8.00,
lounas klo 12.00 Punaisen tuvan viinitilalla Alajärvellä, mahdollisuus tuotteiden ostoon.
klo 15.30 Serlachius-museo Gösta, opastettu kierros. Näemme vanhassa kartanossa
Suomen kultakauden taiteen helmiä taidesäätiön kokoelmista. Tutustumme myös Göstän
paviljongin näyttelyiden huipputeoksiin ja kuulemme Serlachiuksen teollisuussuvun
vaiheista ja kartanon elämästä.
Klo17.30 Käynti Ähtärin eläinpuiston panda-talossa. Halukkaille omakustanteinen
tutustuminen, lipun hinta 32€/1h.
Klo 19.30 majoittuminen Scandic Hotel Rosendahlliin Tampereelle, hotelli sijaitsee
Pyynikin kauniissa järvimaisemassa. Iltapala hotellissa.
Ke. 18.7 aamiainen hotellin ravintolassa. Klo 9.30 matka jatkuu Tuusulaan.
Klo 11.30 opastettu kierros Tuusulan rantatien kohteisiin.
Retken aikana saadaan kokonaiskuva miksi 1900-luvun alussa suomalaiset sanan, kuva ja
sävelen mestarit vaikuttivat juuri Tuusulassa. Aleksis Kivi houkutteli alueelle taiteen kultakauden
mestareita, jotka loivat ihailemaansa maaseutuympäristöön omaleimaisin taitelijayhteisön. Juhani
Aho, Jean Sibelius, J.H. Erkko, Pekka Halonen, Eino Leino, Venny Soldan-Brofeldt ja Erno
Järnefelt tekivät osan elämäntyöstään Tuusulassa.
Klo 12.30 tutustuminen Ainolaan. Jean Sibeliuksen koti Ainola on saanut nimensä säveltäjän
puolison mukaan. Ainola valmistui vuonna 1902.

Lounas päivän aikana.
Klo 16.00 tutustuminen Pekka Halosen erämaa ateljeeseen Halosenniemeen. Nykyisin
taidemuseona toimiva Halosenniemi on entisöity alkuperäiseen asuunsa ja esillä on Pekka
Halosen maalauksia.
Klo 17.15 (noin) majoittuminen hotelli Gustavelundiin, joka sijaistee aivan Tuusulajärven rannalla.
Klo 18.30 kesäinen buffetillallinen hotellissa. Illallisen jälkeen tutustuminen vanhaan
hautausmaahan sekä maan kauneimmaksi mainittuun sankarihautausmaahan, kirkon ja
Tuusulanjärven välissä. Taiteilijahaudat ovat kirkkopuiston tärkein nähtävyys. Kansalliskirjailija
Aleksin Kivi (1834– 1872) ja taiteilija Pekka Halonen (1865-1933) on haudattu tänne.
To. 19.7 aamiainen hotellin ravintolassa.
Klo 9.15 huoneiden luovutus ja siirtyminen Lotta-museoon.
Klo 9.30 Lotta-museon opastettu esittely. Opas kertoo Lottajärjestön historiasta ja laaja-alaisesti
Suomen evakuoinneista vuosien 1939-1944 välisenä aikana sekä suuriin väestönsiirtoihin liittyvistä
lieveilmiöistä.
Klo 11.00 lähtö paluumatkalle.
Klo 15.00 Keski-Suomessa Laukaalla ruokailu noutopöydästä Varjolan Tilalla, joka on
tunnelmallinen matkailutila maaseudun koskimiljöössä ja tunnettu maukkaista ruuista.
Ruokailun jälkeen paluumatka Ouluun – matkalla mahdollisuus lyhyeen kahvitaukoon esim.
Kärsämäen Juustoportissa (omakustanteiset kahvit ).
Klo 21.00 (noin) perillä Oulussa.
Matkan hinta jäsenille 329 € ja ei jäsenille 369€ ,yhden hh. lisämaksu 78€/hlö/2vrk
Hinta edellyttää vähintää 40 henkilön ryhmää. Ennakkomaksu 100€ ilmoittautumisen yhteydessä
yhdistyksen tilille FI4157408920075857 ja loppumaksu 28.5 mennessä.

Hintaa sisältyy:
- bussimatkat ohjelman mukaisesti
- ruokailu noutopöydästä ja esittely Punaisen Tuvan viinitilalla
- pääsymaksu ja opastettu kierros Serlachius-museo Göstassa
- opastettu kierros Tuusulan Rantatiellä
- pääsymaksu ja opastus Ainolaan, Halosennniemeen ja Lotta-museoon
- lounas Tuusulan rantatiellä
- 1 vrk majoittuminen Scandic Hotel Rosendahlissa Tampereella H2:ssa
- iltapala hotellissa
- 1 vrk majoittuminen Hotelli Gustavelundissa H2:ssa
- aamiainen kahtena aamuna
- päivällinen Hotelli Gustavelundissa
- Talonpojan lounas Varjolan Tilalla

Ilmoittautumiset 28.5.2018 mennessä Senjalle 050-3593222 tai email. senjalamb@gmail.com

Pe-Su 15-16.09 Hengelliset ja Kulttuuripäivät Lappeenrannassa.
Pe 14.9.2018 Lähtö klo 9.00 Oulun linja-autoasemalta
n. klo 12.00 lounas ja pysähdymme pullakahville n. klo 14.00. Saapuminen Valamon luostariin
n. klo 16.00, majoittuminen 2 hengen huoneissa, päivällinen ja luostarin esittelykierros sekä
mahdollisuus tehdä ostoksia luostarin myymälässä.
La 15.9 aamiainen luostarissa. Klo 9.00 matka jatkuu Lappeenrantaan. Lounas Punaisen Piipun
Kievari, Juva. Majoittuminen Hotelli Lappee 2 hh. Klo 13.30 Lappeenrannan kiertoajelu 1.5h.
Klo 15.00 ilmoittautuminen ja tulokahvit. Klo 17.00 Iltaohjelmaa juhlapaikalla.
Klo 19.00 – 21.00 päivällinen Hotelli Lappee.
Su 16.9 aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Klo 9.30 lähtö Lappeenrannan kirkkoon,
siirtyminen juhlapaikalle, lounas juhlapaikalla.
Klo 16.00 paluumatka Ouluun, pysähdys sämpyläkahville sopivassa paikassa.
Matkan hinta jäsenille 280€/2hh, yhdistys maksaa jäsenten osallistumismaksun 35€, ei
jäsenten hinta 300€/2hh sekä lisäksi osallistumismaksu 35€. 1 hengen huoneesta lisämaksu.
Hinta edellyttää 40 hengen ryhmää.
Hintaan sisältyy:
-bussikuljetukset
-pe 14.9 lounas
-pullakahvit, Valamossa yöpyminen, esittely, päivällinen ja aamupala
-la 15.9 lounas
-yöpyminen Hotelli Lappee, päivällinen ja aamupala sekä kiertoajelu
-su 16.9 lounas juhlapaikalla sekä kahvit ja sämpylä paluumatkalla
Ilmoittautumiset Sepolle 6.8mennessä, matkan maksu yhdistyksen tilille n:ro
FI4157408920075857 ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään 6.8 mennessä.
Syksyn aikana mahdollisesti myös teatteriesitys. Katso tietoja kotisivuiltamme.
Pe 28.9 klo 10.00 Sydänkirurgi Martti Lepojärvi Sydänyhdistyksestä kertoo sydänsairauksista ja
niiden hoidosta.
Pe 26.10 klo 10.00 Apua kotiin ja arkeen. Aino palvelut Oulun kaupunki.
Pe 23.11 klo 12.00 Joulujuhla Pyhän Tuomaan kirkon seurakuntasalissa os. Mielikintie 3. 90550
Oulu, klo 12.00 ilmoittautumiset 12.11.2018 mennessä tarjoilua varten Sepolle puh. 0400-588810
24.12 Kunniavartio sankaripatsaalla. Tarvitaan 2 naista ja 2 miestä. Ilmoittaudu Sepolle 15.12
mennessä puh. 0400-588810

Pe 25.1.2019 Jäsenten omaa ohjelmaa.
Pe 22.2.2019 klo 10.00 Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Käsitellään edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, hallitus sekä edustajat
liittokokoukseen ja hyväksytään alkavan vuoden toimintasuunnitelma. Yhdistys tarjoaa kahvit.
Oulun seudun sotaorvot ry:n jäsenet voivat vuokrata Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry:n
omistamaa, Rokuan kuntokeskuksen läheisyydessä sijaitsevaa lomaosaketta. Lomaosakkeessa on
ruokailuvälineet sekä petipaikat 4 hengelle. Osakkeessa on vaatteiden kuivauskaappi, sähkösauna,
televisio, jääkaappi-pakastin ja radio-cd -soitin.
Lomaosakkeen hinnat vuodelle 2018: Arkipäivät 40€vrk/viikonloppu Pe-Su 50€/vrk.
Alkuviikko Su klo 16.00 – Pe klo 14.00 230€, kokoviikko Su klo 16.00 – Su klo 14.00 300€.
Sesonkikausi: hiihtoloma, pääsiäinen, juhannus, syysloma, joulu – uusivuosi 60€/vrk.
Vuokraan ei sisälly liinavaatteet, pyyhkeet eikä wc- ja talouspaperit.
Vuokraajan kuuluu suorittaa loppusiivous, huoneistosta löytyy siivousvälineet.
Varaukset Rokuan kuntokeskuksesta puh. 0207819200 tai sähköposti: myynti@rokua.com päivisin
klo 7.30 – 23.00. Varauksen voi tehdä kuluvalle tai seuraavalle kuukaudelle. Vuokra laskutetaan
etukäteen ja avaimet (avainmaksu 6€) saa maksua/kuittia vastaan Rokuan Kuntokeskuksen
vastaanotosta. Avaimet palautetaan samaan paikkaan.
Jäsenmaksuasiaa. Jäsenmaksu on vuonna 2018 25€ josta liiton osuus on 15€. Jäsenmaksu sisältää
Huoltoviestilehden. Lehti postitetaan jäsenlehtenä kaikille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.
Jäsenmaksun maksaminen oikeuttaa osallistumaan kaikkiin yhdistyksen tapahtumiin sekä retkiin.
Tuettuloma.
Tuettua lomaa on seuraavaksi mahdollisuus hakea 8.7 mennessä, lomaviikko 8.10 -13.10.2018,
Lehmirannan lomakeskukseen Saloon.

Tuettua lomaa on anottu myös vuodelle 2019, tiedustele lomia Mairelta.
Sotaorporekisteri on avattu 7.2 – 31.8 väliseksi ajaksi. Jos et ole saanut sotaorpotunnusta niin
ota yhteys Sirkkaan, hän postittaa sinulle rekisteröintilomakkeen. Sotaorpotunnus postitetaan
liitosta tämän vuoden loppuun mennessä uusille, kriteerit täyttäville sotaorvoille sekä niille
sotaorvoille, jotka on liittyneet yhdistykseen rekisterin ollessa suljettu.

Ohjelma- ja retkitoimikunta toivoo jäsenten tekevän ehdotuksia seuraavan vuoden
matkoista ja kuukausitapaamisten ohjelmista. Toivomme myös jäsenten esittämiä
ohjelmia kevät- ja joulujuhliin ym. tapaamisiin.
Osoitteenmuutokset Sirkka Ikoselle puh. 050-3783217 tai email:
sirkkaliisa.ikonen@gmail.com, ilmoita myös sähköpostiosoitteesi Sirkalle.
Kortteja sekä suruadresseja on myytävänä Sepolla sekä eri tilaisuuksissamme. Suruadresseja on
myös myytävänä Sirkalla ja Siskolla.
Ajantasaiset tiedot ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilta www.oulunseudunsotaorvot.com
Jäsenkirje postitetaan kerran vuodessa ja tämän kirjeen liitteenä lähetetään myös tilisiirto
jäsenmaksusta vuodelle 2018. Eräpäivä 29.3.2018

Hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen hyvää ja antoisaa vuodenjatkoa tapaamisien
sekä retkien merkeissä.

