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OULUN SEUDUN SOTAORVOT RY:N TOIMINTAKERTOMUS V. 2020.
Yhdistys on perustettu v. 2002.Vuosi oli yhdistyksen 18. toimintavuosi.
Jäsenistö
Yhdistyksessä oli 31.12.2020 365 jäsentä, josta kunniajäseniä oli 3 kunniapuheenjohtaja 1 ja
kannattajajäseniä 55.
Hallitus
Puheenjohtajana toimi Pentti Kaustinen ja varapuheenjohtajana Senja Lamberg. Sihteerin töitä hoiti
Maire Jalander. Hän huolehti myös kotisivujen ylläpidosta. Jäsenasioista huolehti Sirkka Ikonen.
Muita hallituksen jäseniä olivat Esko Korkala Wiljam Kulju ja Pirkko Ponkala.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa.
Taloudenhoitajana on jatkanut Ritva Laine (ei ole hallituksen jäsen)
Toiminnan tarkastajat
Toiminnan tarkastajina ovat toimineet Leena Ruikka ja Eero Ukkola, varahenkilöinä
Annikki Kitkiöjoki ja Anna-Kaija Laivamaa.
Ohjelma- ja retkitoimikunta
Hallitus valitsi keskuudestaan ohjelma- ja retkitoimikunnan. Yhdyshenkilönä toimi Senja Lamberg,
toimikunnan muita jäseniä ovat Sirkka Ikonen, Viljam Kulju ja Pirkko Ponkala.
Ohjelma- ja retkitoimikunta valmisteli hallitukselle kuukausitapaamisten, retkien, juhlien ym
tilaisuuksien ohjelmat.
Toimikunta on kokoontunut 2 kertaa. Lisäksi asioita hoidettiin puhelimitse ja sähköpostilla.
Naistoimikunta
Hallituksen kutsumana naistoimikunnassa olivat Ritva Koivikko, joka on ollut hankintavastaava,
Maire Jalander, Salli Kulju, Leena Ruikka ja Leena Turunen .
Naistoimikunta huolehti kuukausitapaamisten kahvitarjoilusta sekä arpajaisten järjestämisestä.
Hallitus esittää parhaat kiitokset naistoimikunnalle.
Talous
Korona epidemian takia yhdistyksen toimintavuodesta tuli aivan erilainen, kuin mitä oli suunniteltu.
Se vaikutti myös yhdistyksen talouteen. Tulot ja menot eivät toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
Jäsenmaksu oli 25€, josta maksettiin Kaatuneitten Omaisten liitolle jäsenmaksuna (KOL) 15€.
Siihen sisältyi 4 kertaa vuodessa ilmestyvä Huoltoviesti -lehti. Kaupungin avustuksena saimme
2193 €. Muita tuloja kertyi vähäisesti peruuntuneiden tilaisuuksien takia.
Tiedottaminen
Jäsenkirjeitä lähetettiin kaksi. Ensimmäinen kirje lähetettiin maaliskuussa. Siinä kerrottiin koko
vuoden toiminta niiltä osin, kun se oli kirjeen laatimisen hetkellä tiedossa. Toinen kirje lähetettiin
syyskuussa, jossa kerrottiin loppuvuoden muuttunut ohjelma. Tietoja on tarkennettu tapaamisten
yhteydessä, Oulu-lehden, Forum24 ja Tervareitin seuratoimintapalstalla ja yhdistyksen kotisivuilla.
Huoltoviesti -lehdessä olemme saaneet tietoa valtakunnan tasolla sotaorpojen asioista.
Toiminta / tapahtumat
Korona epidemia muutti perin pohjin suunniteltua toimintaamme. Valtaosa tilaisuuksista ja
matkoista jouduttiin perumaan. Muutaman kerran sentään pääsimme kokoontumaan.
Kevätkausi:
Kevätkaudella ehdimme pitää vain kaksi kuukausitapaamista, joista toinen oli vuosikokous.
Tammikuun tilaisuudessa nautimme senioritanssijoiden esityksestä. Maanpuolustusnaisista Terttu
Kukkula kertoi kotivarasta eli miten pärjäisimme, jos yhteiskunnan toiminta häiriintyy. Oli
ajankohtainen aihe ajatellen alkaneen vuoden tapahtumia. Tilaisuudessa oli läsnä 43 henkilöä.
Vuosikokoukseen saapui 36 henkilöä. Pitkäaikainen puheenjohtajamme Seppo Turunen oli
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ilmoittanut luopuvansa tehtävistä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pentti
Kaustinen. Kiitokset Seppo Turuselle pitkäaikaisesta yhdistyksen johtamisesta. Onnea ja
menestystä uudelle puheenjohtajalle. Vuosikokousasioiden käsittelyn jälkeen Kaija Sepponen
Oulaisista kertoi KOL:in sotaorpojen tukihankkeesta.
Hallitus päätti, että liitymme mukaan KOL:in organisoimaan ja STEA rahoittamaan (=Sosiaali-ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus) sotaorpojen tukihankkeeseen. Sen avustuksella voimme järjestää
yhdistykseemme uutta toimintaa sen mukaan, mitä jäsenistö toivoo.
Toukokuulla Kaatuneitten muistopäivää vietettiin hiljaisesti ilman puheita ja musiikkiesityksiä.
Osallistuimme seppeleen laskuun yhdessä Oulun Kaatuneitten omaisten ja sotaorpojen kanssa.
Yhdistystämme edusti kunniapuheenjohtaja Seppo Turunen.
Kesäkausi
Kesäkauden ainut tapahtuma oli huhtikuulta elokuulle siirretty KOL:in liittokokous. Siinä
yhteydessä pidettiin myös KOL:in sotaorpojen tukihanke-seminaari. Varsinaiset vuosikokouksessa
valitut edustajat olivat estyneet osallistumaan kokoukseen. Kokoukseen ja seminaarin lähtivät Senja
Lamberg ja Maire Jalander.
Kaikki muu kesälle suunniteltu ohjelma jouduttiin perumaan, kuten kevätkauden päättäjäiset, neljän
kirkon kierros ja kesämatka Keski-Suomeen
Syyskausi
Yhdistys oli hankkinut kasvomaskeja ja käsidesiä, jotta olisi turvallista tulla ja olla
tilaisuuksissamme. Istumapaikoissa huomioitiin myös turvavälit.
Syyskausi typistyi kahteen kuukausitapaamiseen, kahteen Porina- ja Taitopiirin kokoontumiseen
sekä Rokualla vietettyyn hyvinvointipäiviin.
Syyskuun kuukausipalaverissa ylikonstaapeli Merja Rasinkankaan kertoi ikäihmisten arjen
turvallisuudesta. Sen jälkeen oli Seppo Turusen juhlan vuoro. Pentti Kaustinen luovutti hänelle
KOL anoman kunniamerkin "Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan kunniamerkki
kultaristein". Tilaisuus kruunattiin yhdistyksen tarjoamilla kakkukahvilla. Paikalle oli saapunut 41
henkilöä.
Lokakuun kuukausitapaamisessa Pekka Hakaheimon aiheena oli Vanhaa Oulua kertomuksin ja
kuvin. Paikalla oli 31 henkilöä.
Lokakuun loppuun oli järjestetty Rokualle Hyvinvointipäivät. Virkistäytymässä ja voimia
keräämässä oli 39 yhdistyksen jäsentä.
Syyskaudella ehdimme pitää Porina- ja Taitopiirin kansa kaksi tapaamista. Ensimmäisellä kerralla
koristelimme makramee solmutekniikalla lasipurkin led-kynttilälampuksi. Toisella kerralla teimme
kävyistä joulukuusen.
Joulujuhlaa emme voineet pitää. Vuosi päätettiin perinteisesti kunniavartioon jouluaattona Intiön
sankarihautojen sankaripatsaalla. Pentti Kaustisen johdolla vartiossa seisoivat Sirkka Ikonen, Maire
Jalander ja Ritva Koivikko.
Yhdistyksen jäsenet ovat voineet osallistua KOL:n varaamiin tuettuihin lomiin, joista osa peruuntui.
Toimintavuoden aikana osallistumisia eri tilaisuuksiin kertyi yhteensä vain 297. Korona verotti
kovalla kädellä tapaamisiamme.
HALLITUS KIITTÄÄ YHDISTYKSEN JÄSENIÄ AKTIIVISESTA OSALLISTUMISESTA
TOIMINTAAMME KORONASTA HUOLIMATTA. KIITOKSET LAUSUMME MYÖS
YHTEISTYÖKUMPPANEILLE, JOTKA OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME.
TOIVOMME, ETTÄ VOIMME JÄTTÄÄ KORONAN TAAKSEMME, SAAMME ROKOTTEET
JA VOIMME TAAS TURVALLISESTI JATKAA TOIMINTAAMME JA TAVATA TOISIAMME.

