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OULUN SEUDUN SOTAORVOT RY Jäsenkirje 2021/1
Hyvä yhdistyksemme jäsen!
Kuluneen alkuvuoden olemme edelleen eläneet pandemian kourissa. Olemme hallituksella
kokoontuneet muutamia kertoja tarkistamaan ja korjaamaan viime vuoden puolella
alustavasti laatimaamme toimintasuunnitelmaa. Koronatilanne on koko ajan pahentunut.
Niinpä olemme joutuneet karsimaan kuukausiohjelmiamme toivossa, että ehkäpä jo ensi
kuussa pääsemme normaaliin päiväjärjestykseen ja voimme edetä laaditun suunnitelman
mukaisesti. Näin ei kuitenkaan ole käynyt.
Yhdistyksemme sääntöjen mukaan vuosikokous olisi pitänyt järjestää helmikuun loppuun
mennessä. Tällöin olivat kuitenkin koronarajoitukset päällä ja Aleksinkulma kiinni, joten
kokous jäi tällöin pitämättä. Keskustelin asiasta useampaan kertaan KOL:n toiminnanjohtajan
Pirjo Tolvasen kanssa. Hän oli sitten keskustellut lakiasiantuntijan kanssa.
Lopputoteamuksena oli, että kuljemme terveys edellä ja kokousajankohtaa voidaan siirtää
myöhemmäksi. Nyt on suunnitelmissa pitää vuosikokous toukokuussa perinteisenä
kokouksena tai nettiyhteyksillä.
Olemme katsoneet tarpeelliseksi pitää jäseniämme asioista ajan tasalla. Niinpä päätimme
lähettää jäsenkirjeen ennen vuosikokousta. Toivomme, että pääsisimme pian toteuttamaan
laadittua kuukausiohjelmaa ja suunniteltuja retkiä.
Tärkeä jäseniä kiinnostava asia jäsenkirjeessä yhteisten tapaamisten ja tapahtumien lisäksi on
luonnollisesti jäsenmaksun suurus. Hallitus ehdottaa, että toiminnan vähäisyydestä johtuen
laskisimme jäsenmaksun tältä vuodelta 20 euroon. Tästähän joudumme edelleenkin tilittämään
15 euroa/jäsen KOL:lle. Olemme myös päättäneet, että yritämme tukea jäseniämme
retkillämme mahdollisuuksien mukaan suuremmalla osuudella kuin tavallisesti.
Sotaorpojen tukihankkeen nimissä olemme suunnitelleet myös monenlaisia aktiviteetteja. Ehkä
tärkein tähän hankkeeseen liittyvä tapahtuma tulee olemaan viimesyksyisen Rokuan retken
kaltainen tapahtuma, jonka pitopaikaksi on kaavailtu Pikku-Syötettä.
Ilmeisesti kaikki halukkaat jäsenemme ovat saaneet ainakin ensimmäisen rokotteen. Tämä tuo
tiettyä turvallisuuden tunnetta ja toivoa paremmasta. Asiantuntijoiden mukaan myös kesän
lähestyminen alkaa näkyä laskevissa koronaluvuissa. Nämä seikat luovat uskoa paremmasta
tulevaisuudesta ja siitä, että pääsisimme sitten normalisoimaan toimintaamme. Varmaan
jokainen on jo kyllästynyt karanteeniin ja yksinoloon. On mukava elää toivossa, että parempaa
kohti ollaan menossa. Niinpä toivotan kaikille hyvää kevättä ja kesän odotusta. Toivottavasti
tapaamme pian iloisemmissa merkeissä!
Oulu 7.4.2021
Pentti Kaustinen
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Yhdistys
Yhdistys on perustettu 11.11.2002. Jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 365 jäsentä.
Yhdistyksen osoite on Jaakonkuja 1F5, 90230 Oulu
Pankkiyhteys Oulun Osuuspankki FI41 5740 8920 0758 57

Hallitus ja toimikunnat jatkavat toistaiseksi viime vuoden kokoonpanolla
Puheenjohtaja Pentti Kaustinen puh 040 0137007 email: pentti.kaustinen@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja Senja Lamberg puh 050 3593222 email: senjalamb@gmail.com
Sihteeri Maire Jalander puh 044 0765588 email: mairejalander@gmail.com
Jäsenasiat Sirkka Ikonen puh 050 3783217 email: sirkkaliisa.ikonen@gmail.com Osoite Puistokatu 22
A4 90120 Oulu
Esko Korkala puh 040 5332204
Viljam Kulju puh 040 7724456 email: vilkunen@gmail.com
Pirkko Ponkala puh 040 5268464 email: pirkko.ponkala0@gmail.com
Taloudenhoitaja: Ritva Laine puh 040 5670381 email: ritvalaine9@gmail.com Osoite: Kanervatie 9
C17 90650 Oulu. Taloudenhoitaja ei kuulu hallitukseen.
Naistoimikunta: Ritva Koivikko, hankintavastaava puh 044 3707792, Maire Jalander, Salli Kulju, Leena
Ruikka ja Leena Turunen.
Ohjelma- ja retkitoimikunta: Senja Lamberg yhdyshenkilö, Sirkka Ikonen, Viljam Kulju ja Pirkko
Ponkala.

Tiedottaminen
Jäsenkirje postitetaan kerran vuodessa. Siihen kerätään sillä hetkellä tiedossa oleva koko vuoden
toiminta. Tietoja täydennetään ja täsmennetään Forum24 ja Tervareitti -lehtien
seuratoimintapalstoilla. Ajantasaista tietoa voit katsoa kotisivuiltamme, osoite on
oulunseudunsotaorvot.com Kotisivuja pääset selaamaan pöytäkoneella, läppärillä, tabletilla ja
älykännykällä.
Jäsenkirjeen mukana tulee jäsenmaksun pankkisiirtolomake vuodelle 2021. Jäsenmaksu on 20€.
Jäsenmaksun voit maksaa heti tai viimeistään eräpäivänä 15.5.2021.
Kirjekuoresta löydät myös kyselylomakkeen. Täytä lomake ja toimita se Sirkka Ikoselle osoitteella
Puistokatu 22 A4 90120 Oulu 31.5.2021 mennessä.
Hallituksen jäseniin voit olla yhteydessä, jos haluat tarkempaa tietoa tapahtumista tai muusta
yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista. Ideat ovat tervetulleita!.

Mitä tänä vuonna on tulossa?
Kuukausitapaamiset jatkuvat Aleksinkulmassa, osoite Aleksanterinkatu 9, jokaisen kuukauden neljäs
perjantai syys-lokakuussa klo 10.00-12.00.
Porina- ja Taitopiiri jatkaa toimintaansa. Seppo Turunen johdattelee porinoita ja Senja Lamberg
järjestää käsille töitä. Mukaan voi tulla myös oman käsityön kanssa. Askarteluun osallistuvien on hyvä
ilmoittautua Senjalle puhelulla, tekstiviestillä tai sähköpostilla materiaalihankintoja varten.
Kuukausitapaamisten ja retkien yhteydessä järjestetään arpajaiset tukemaan yhdistyksemme
toimintaa. Toivomme arpajaisiin mukavia palkintoja ja hyvää arpaonnea arpojen ostajille.
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Suunnitelma tälle vuodelle ja ensi vuoden alkuun:
Ohjelmaan on otettu viime vuodelta peruuntuneita tapahtumia

Kesäkausi
Vuosikokous pyritään järjestämään tiistaina 11.5.2021. Paikka, kelloaika ja kokoustapa ilmoitetaan
lehdessä ja kotisivuilla.
Su 16.5.2021 Kaatuneitten Muistopäivä. Seppeleen lasku Intiön hautausmaan sankaripatsaalle klo
12.00. Laskemme yhteisen seppeleen Oulun Kaatuneitten omaisten ja sotaorpojen kanssa.
Kaatuneitten Muistopäivän muistotilaisuus pidetään Karjasillan kirkossa alkaen klo 14.00. Osoite on
Nokelantie 39. Paikalle pääsee bussilla no 14 ja 15. Toivomme yhdistyksemme jäseniltä ja
läheisiltämme runsasta osanottoa tilaisuuteen. Paikallislehdissä on tarkempia tietoja ohjelmasta.
Ke 30.6.2021 Päivämatka 4 kirkon kierros ja Kierikki. Kierrokselle lähdemme Oulun linjaautoasemalta klo 10.00 oppaan johdolla, joka on koko päivän mukanamme. Ensimmäisenä on
Kiimingin kirkko. Sieltä jatketaan Kierikkiin, jossa nautimme lounaan. Matka jatkuu Yli-Ii:n ja Ii:n
kirkkoihin. Viimeisenä pysähdymme Haukiputaan vanhaan kirkkoon. Kaikilla kirkkovierailuilla käymme
myös sankarihaudoilla. Haukiputaalta paluu Ouluun ajetaan Kiimingin kautta. Oulussa olemme noin
klo 17.00. Myös matkan varrelta voi nousta mukaan.
Senja Lamberg ottaa vastaan ilmoittautumiset 16.6.2021 mennessä puh 050 3593222. Matka hinta on
10€. Ei jäsen hinta on 40€. Maksun voi suorittaa matkan aikana tasarahalla.
Virkistyspäivä Pukserissa lauantaina 14.8.2021
Oulun Kaatuneitten omaiset ja sotaorvot ry järjestävät yhdessä ja Oulun seudun Sotaorvot ry:n kanssa
virkistyspäivän Hietasaaren Pukserissa. Osoite: Pukseritie 9. Seuraa kotisivuja ja seuratoimintapalstan
ilmoituksia. Niissä kerrotaan tarkemmin ohjelmasta ja ilmoittautumisesta.

Syyskausi
Digitaitojen lisääminen. Yritämme järjestää syyskaudelle kurssin/kursseja, jossa voimme lisätä
digitaitojamme. Kun kurssitiedot varmistuvat kerromme lisää tiedotuskanavissamme.
Teatteriesitys pyritään järjestämään syksyllä.
1-2.9.2021 klo 10.00-13.00 Salaattikurssit Marttalassa Kajaaninkatu 36. Emännän ohjauksessa
valmistamme maukkaita salaatteja, jotka nautimme kurssin päätteeksi. Kursseja on kaksi. Ryhmään
otetaan 12 henkilöä. Jos tulijoita riittää, pidetään toinen kurssi 2.9. Ilmoittautumiset 20.8.2021
mennessä Senja Lambergille- Kurssi on jäsenille maksuton.
18.-19.9.2021 KOL:in Hengelliset ja Kulttuuripäivät Tampereella. Matkaan lähdetään linja-autolla,
joka on koko matkan ajan käytettävissämme. Lähtö on Oulun linja-auto asemalta lauantaiaamuna klo
6.30. Ajo on 4-tietä myöten Jyväskylään ja sieltä Tampereelle. Myös matkan varrelta voi nousta
autoon. Paluu on samaa reittiä myöten juhlan jälkeen. Oulussa olemme sunnuntaina noin 23.30.
Menomatkalla syömme lounaan ja paluumatkalla on kevyt iltapala. Lisäksi on lyhyitä pysähtymisiä
tarpeen mukaan. Yövymme Tampereella Sokos hotelli Villassa, joka on alle 300 metrin päässä
juhlapaikalta.
Matkan hinta on jäsenille 149€. Ei jäsen maksaa lisäksi osallistumismaksun, 35€ (=184€). Maksu tulee
suorittaa yhdistyksen tilille 2.8.2021 mennessä. Maksu kattaa linja-autokuljetukset, matkalla lounaan
ja iltapalan sekä yöpymisen hotelli Villassa. Yhdistys maksaa jäsenien osallistumismaksun ja
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kiertoajelun oppaan. Itselle jää maksettavaksi iltabuffet ja pysähdysten aikana omat ostokset.
Päivien ohjelma löytyy Huoltoviesti lehdestä no 1/2021. Sitova ilmoittautuminen Maire Jalanderille
2.8.2021 mennessä puh 044 0765588. Tervetuloa jo perinteeksi tulleelle syysmatkalle yhteisen
asiamme ääreen ja nauttimaan KOL:in ja Tampereen yhdistyksen tarjoamasta monipuolisesta
ohjelmasta.
Pe 24.9.2021 klo 10.00. Kuukausitapaaminen. Pyydetään Oulun kaupungin Vanhusneuvostosta
henkilöä kertomaan vanhusneuvoston toiminnasta. Tulkaa kuuntelemaan, miten voimme vaikuttaa
asioidemme hoitoon.
5-6.10.2021 Hyvinvointipäivät Pikku-Syötteellä Yhteiskuljetus lähtee Oulun linja-autoasemalta
tiistaina klo 8.00. Kahden päivän ohjelmassa on liikuntaa, yhteislaulua, vierailu luontokeskuksessa,
ruokailuja unohtamatta. Majoittuminen on 2 hengen huoneissa. Paluu tapahtuu keskiviikkona klo
14.00. Sitova ilmoittautuminen 5.9.2021 mennessä Sirkka Ikoselle puh 050 3783217. Matkan hinta on
jäsenille 30€, joka tulee maksaa ilmoittautumispäivään mennessä yhdistyksen tilille. Ota mukaan
arpapalkinto ja hyvää arpaonnea ostamillesi arvoille. Tervetuloa virkistäytymään, tapaamaan
toisiamme sekä nauttimaan Syötteen kauniista luonnosta syksyn väreissä!
To 14.10.2021 klo 10.00 Tuftauskurssi Taito Shopissa, Osoite on Rautatienkatu 11B. Tehdään pieni
taulu, jonka tekemiseen menee noin 4-5 tuntia. Kurssille sopii 14 henkilöä. Kurssi on jäsenille
maksuton. Ilmoittautuminen Senja Lambergille 5.10. 2021 mennessä.
Pe 22.10.2021 klo 10.00 Kuukausitapaaminen. Pohjanmaan sotaopojen puheenjohtaja Tommi Sinko
on kerännyt tietoa Suomen sankarihaudoista ja -patsaista. Hän tulee kertomaan meille Oulunseudun
sankarihaudoista ja -patsaista. Vieraiksi olemme kutsuneet Oulun Kaatuneitten omaiset ja sotaorvot.
To 11.11.2021 klo 11.00 Porina- ja Taitopiiri Askartelijat ilmoittautukaa Senja Lambergille ma
4.11.2021 mennessä. Paikan saat tietää ilmoittautumisen yhteydessä
Ke 24.11.2021 klo 12.00 Joulujuhla Pyhän Tuomaan kirkon seurakuntasalissa perinteisen ohjelman
mukaan. Nautimme pitopalvelun valmistaman jouluaterian ja torttukahvit. Lisätietoa joulujuhlasta
kerromme syksyn kuukausitapaamisissa, kotisivulla ja lehtien seuratoimintapalstalla. Tervetuloa
virittäytymään joulun aikaan!
Ilmoittautuminen maanantaihin 15.11.2021 mennessä Viljam Kuljulle puh 040 7724456.
Torstaina, jouluaattona, 24.12.2021 klo 16.00 Sankaripatsaalla Oulun kuorojen yhteinen lauluhetki ja
kunniavartiot aloittavat. Perinteisesti osallistumme kunniavartioon. Vuoromme on 18.00-18.20.
Tarvitaan neljä henkilöä. Ilmoittaudu Pentti Kaustiselle.

Alkuvuoden 2022 tapaamisia:
Tasapaino- ja voimaryhmä. Kokoonnumme Hukka Oy liikuntasaliin maanantaisin. Aloitus
maanantaista 10.1.2022 alkaen 10 kertaa klo 14.00-15.00. Hukka sijaitsee Heinäpäässä Isokatu 99. Ota
mukaan rennot sisävaatteet, sisäkengät sekä innokas mieli kohottamaan kuntoa ja tasapainoa
liikunnan ohjaajan opastuksella. Ryhmä on tarkoitettu aivan kaikille kunnosta riippumatta.
Käytössämme on myös Hukan sauna ja kuntosali liikuntakokoontumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset
ottaa vastaan Pirkko Ponkala 7.1.2022 mennessä puh 040 5268464. Osallistuminen liikuntaan on
jäsenille maksuton. Ilmoittautuminen on sitova. Pirkolta voit kysyä lisätietoja. Ota mukaan oma
munalukko vaatekaapin lukitsemista varten.
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Pe 28.1.2022 Kuukausitapaaminen. Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Pe 25.2.2022 Vuosikokous. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä muut
sääntöjen määräämät asiat. Yhdistys tarjoaa kahvit. Toivomme runsasta osanottoa!

Muita asioita:
Muutokset yhteystiedoissa: osoite, puhelinnumero, sähköposti. Ilmoita Sirkka Ikoselle puh. 050-3783
217
Merkkipäiväuutiset: Jos haluat, että merkkipäiväsi j u l k a i s t a a n Huoltoviesti -lehdessä, ilmoita
Sirkka Ikoselle hyvissä ajoin, koska lehti ilmestyy vain n e l j ä kertaa vuodessa. Lehdessä julkaistaan
70 v, 80 v, 90 v ja siitä eteenpäin vuosittain täyttävät.
Ajasta iäisyyteen: tiedot voidaan myös julkaista.
Yhdistyksen myyntituotteet:
- Eri teksteillä olevia suruadresseja on myytävänä tilaisuuksissamme 10€ hintaan. Niitä voi kysyä
Sirkalta Ikoselta ja Pentti Kaustiselta.
- Kaija Sepposen kirjan ”Sururisti” voi ostaa kuukausitapaamisissa tai sihteeriltä. Kirjan hinta on 25€.
Tuetut lomat. Tälle vuodelle lomaa voi anoa vielä Punkaharjun Kruunupuistoon 20-25.9.2021. Katso
Huoltoviestilehdestä tarkemmat ohjeet. Lomia kannattaa ehdottomasti hakea.

SÄILYTÄ TÄMÄ JÄSENKIRJE KOKO VUODEN!

Hallitus toivottaa jäsenilleen hyvää ja antoisaa vuodenjatkoa. Toivomme, että löydätte
ohjelmastamme kiinnostavia kohteita ja tapaamme teistä mahdollisimman monet
tilaisuuksissamme. Ennen kaikkea toivomme terveyttä ja voimia jaksaa
koronapandemian yli. Uskomme, että paluu normaaliin tapahtuu kesällä rokotukset
turvanamme.

