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OULUN SEUDUN SOTAORVOT RY Jäsenkirje 2019
Yhdistys on perustettu 11.11.2002. Jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 444 jäsentä.
Yhdistyksen osoite on Karvarinkuja 3 A7, 90650 Oulu
Pankkiyhteys Oulun Osuuspankki FI41 5740 8920 0758 57

Hallitus 2019
Puheenjohtaja Seppo Turunen puh 0400 588810 email: seppo.turunen4@luukku.com. Osoite Karvarinkuja 3 A7, 90650 Oulu
Varapuheenjohtaja Pentti Kaustinen puh 0400 137007 email: pentti.kaustinen@pp.inet.fi
Sihteeri Maire Jalander puh 040 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
Senja Lamberg puh 050 3593222 email: senjalamb@gmail.com
Leila Mäkelä puh 050 5920261 email: leilamakela423@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, Leena Ruikka ja Marjatta Räisänen.

Ohjelma- ja retkitoimikunta
Senja Lamberg, yhdyshenkilö, puh 050 3593222, Sirkka Ikonen, Pentti Kaustinen ja Leila Mäkelä.

Tiedottaminen
Jäsenkirje postitetaan kerran vuodessa. Siihen kerätään sillä hetkellä tiedossa olevat tiedot vuoden
toiminnasta. Jäsenkirjeen postituksen mukana toimitetaan myös jäsenmaksulasku. Jäsenmaksu on
maksettava heti tai viimeistään eräpäivänä 20.3.2019.
Oulu-lehden ja Tervareitin seuratoimintapalstalla ilmoitetaan eri tapahtumista, joten seuratoimintapalstaa kannattaa seurata.
Kuukausitapaamisissa kerrotaan tulevasta toiminnasta ja muista ajankohtaisista asioista. Siellä voi
kysyä lisätietoja ja ilmoittautua retkille.
Kotisivuilta voi katsoa ajantasaista tietoa toiminnasta. Osoite: www.oulunseudunsotaorvot.com.
Yhteyttä voi ottaa myös hallituksen ja eri toimikuntien jäseniin ja esittää toiveitaan mm kuukausitapaamisten ohjelmaan ja retkiin lähelle tai vähän kauemmaksi tai mitä muuta tulee mieleen. Uudet ideat ovat hyvin tervetulleita.
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Mitä tänä vuonna tulossa?
Kuukausitapaamiset jatkuvat Aleksinkulmassa, osoite Aleksanterinkatu 9, jokaisen kuukauden neljäs perjantai tammi-huhtikuulla ja syys-lokakuulla, ellei toisin ilmoiteta. Toukokuulla on kevätkauden päättäjäiset ja marraskuulla joulujuhla. Kesällä teemme retken/retkiä ja syksyllä osallistumme
Kaatuneiden Omaisten Hengellisille- ja Kulttuuri päiville.
Perjantai 22.3.2019 klo 10.00 Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen tulee kertomaan Oulun kaupungin ajankohtaisista asioista. Kahvit ja arpajaiset.
Perjantai 26.4.2019 klo 10.00 Oulun Kiertokaaresta Mari Juntunen kertoo meille ajankohtaisesta
kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä. Kahvit ja arpajaiset.
Keskiviikko 15.5. 2019 klo 12.00-15.00 Kevätkauden päättäjäiset Helmen Pirtissä Ala-Temmeksellä 4-tien varressa Ketunmaantie 1. Paikalla lohikeitto ja pullakahvit sekä ohjelmaa yhdessäolon
lomassa mm, paikan esittelyä, laulua, ehkä runojakin, arpajaiset.
Paikalle voi saapua omalla autolla tai yhteiskuljetuksena bussilla. Matkaa Oulusta on noin 30 km.
Bussikuljetus lähtee Oulun linja-autoasemalta klo 11.00.
Ilmoittautuminen keskiviikkoon 8.5.2019 mennessä Senja Lambergille kuukausitapaamisten yhteydessä tai puh 050 3593222.
Osallistumismaksu on 10€ jäsenille ja 15€ ei jäsenille, jonka voi maksaa ilmoittautumisen yhteydessä Senjalle tai maksaa yhdistyksen tilille 8.5.2019 mennessä.
Sunnuntai 19.5.2019 Kaatuneitten muistopäivä. Seppeleen lasku sankaripatsaalle klo 12.00. Laskemme yhteisen seppeleen Oulun kaatuneitten omaisten kanssa. Ohjelmallinen juhla Myllyojan
seurakuntatalolla, Koivumaantie 2, alkaen klo 16.00. Paikalle pääsee busseilla 7 ja 10. Toivomme
sotaorvoilta ja läheisiltämme runsasta osanottoa arvokkaaseen tilaisuuteen. Paikallislehdissä on
tarkempia tietoja ohjelmasta. Tilaisuudessa seurakunta tarjoaa kahvit.
Kannaksen matka 19-22.7.2019. Sotahistoriallinen matka Karjalan kannakselle.
Tilausmatka oy on järjestänyt matkan Oulun seudun Sotaorpojen kuukausitapaamisen yhteydessä
esittämien toiveiden mukaisesti.
Matkan hinta on 395€/hlö/2hh. Hintaan lisätään toimistokulut 10€ + viisumikulut 5€. Tilausmatkat
Oy laskuttaa sinua suoraan.
Matkaohjelma:
1. päivä: Oulu-Nuijamaa rajanylitys, Ala-Kuusaa, majoittuminen, illallinen ja sauna
2. päivä: aamiaisen jälkeen Äyräpää, Kiviniemi, Taipale, Metsäpirtti, Rautu, Siiranmäki, Kuuterselkä, Terijoki, jossa majoitutaan ja nautitaan illallinen.
3. päivä: aamiaisen jälkeen kiertoajelu Terijoella, Raivolan Lehtikuusimetsä, Summa, Viipurin kiertoajelu, Monrepon puisto. Majoittuminen ja illallinen hotelli Viipurissa.
4. päivä: aamiaisen jälkeen mahdollisuus lyhyeen ostoskierrokseen Viipurissa, Viipurin Tienhaara,
Tali-Ihantala, Kuukaupin silta, Antrea, Svetogorsk (Enso), rajan ylitys – Imatra – Oulu.
Lähtö Oulun linja-autoasemalta perjantaina 19.7.2019 klo 6.00. Paluu Oulun linja-autoasemalle
maanantaina 22.7.2019 noin klo 24.00.
Matka tehdään ilmastoidulla turistibussilla. Venäjällä päivittäiset ajomatkat ovat 100-200 km (ei
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ajeta huonoja teitä). Ruokailut on puolihoidon mukaisesti (aamiainen ja päivällinen). Kuljettaja
Eero Moilanen on venäjän kielen taitoinen ja sotahistorioitsija Erkki Hänninen hallitsee Kannaksen
taisteluiden tarkat tiedot.
Matkaa varten on oltava passi, joka on voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen, matkavakuutus
ja esitäytetty viisumianomuslomake, jota varten tarvitaan yksi värillinen valokuva ja kopio passista.
Ilmoitus em. liitteineen lähetetään suoraan Tilausmatkat Oy:lle 15.6.2019 mennessä osoitteella
Kauppakatu 55-57, 70110 Kuopio. Kuoreen laitetaan merkintä ”Oulun seudun sotaorvot/Kannas”.
Matkajärjestelyistä ja lisätietoja voi kysyä Tilausmatkat Oy puh 017 2633323 ja Pentti Moilanen
puh 044 0319498.
Kotisivuillamme on viisumihakemuslomake ja voit katsoa tietoja myös matkanjärjestäjän kotisivuilta www.tilausmatkat.info.
Matka on varmasti mieleenpainuva ja ikimuistoinen.
Kesämatka Suomussalmelle 25-26.7.2019.
Ensimmäisen päivän ohjelmassa on risteily Kianta-laivalla Turjanlinnaan kuulemaan tarinoita Ilmari
Kiannosta. Majoittuminen hotelli Kiannon Kuohuun, jossa ruokailu. Illalla mennään kuuluun 1100
paikkaiseen kesäteatteriin katsomaan Eero ja Ulla Schroderuksen kirjoittamaa näytelmää ”Vesi kielellä”. Ennen nukkumaanmenoa nautitaan hotellilla vielä kahvi/te ja suolainen iltapala.
Toisena päivänä tutustumme Ylä-Kainuuseen. Pysähdymme Niittykahvilaan lettukahville ja tervehdimme tilataideteosta Hiljainen kansa. Sieltä jatkamme Hossan luontokeskukseen, jossa opas kertoo kansallispuistosta. Voimme myös tehdä lyhyen kävelykierroksen esteettömillä poluilla. Ruokailemme luontokeskuksen noutopöydästä. Viimeinen kohde on Julma-Ölkky, jossa osallistumme
noin puolen tunnin risteilyyn kanjonijärvellä. Sitten paluumatkalle. Pudasjärvellä pidämme kahvitauon.
Matkan hintaan kuuluu: bussimatkat, yöpyminen kahden hengen huoneissa ja hotelliaamiainen,
yhteensä 4 kahvit, kaksi ruokailua, risteilyt, opastukset ja pääsymaksut Turjanlinnaan ja kesäteatteriin.
Matkaan lähdetään torstaina 25.7.2019 klo 9.00 Oulun linja-auto asemalta. Paluu on perjantaina
26.7.2019 noin klo 20.30.
Matkan hinta on 200€ jäseneltä ja 235€ ei jäseneltä. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 32€.
Ilmoittautumiset ottaa vastaan Maire Jalander joko kuukausitapaamisissa tai puhelimella 044
0765588.
Ilmoittautumien ja matkan maksu kokonaisuudessaan on tehtävä perjantaihin 7.6.2019 mennessä. Maksu suoritetaan yhdistyksen tilille FI41 5740 8920 0758 57.
Matkoihimme on kuulunut myös aina arpajaiset, joten otetaan mukaan matkassa kulkevia arpajaispalkintoja ja muutama kolikko arpojen ostoon. Mukaan voi ottaa myös mukavia juttuja ja tarinoita piristämään linja-auto matkaa.
KOL:in Hengelliset ja Kulttuuripäivät 21.-22.9.2019 Sotkamossa.
Lähtö lauantaina 21.9.2019 klo 10.30 Oulun linja-autoasemalta. Matkalla on lounastauko Paltamossa Kainuun opistolla. Asettuminen Katinkultaan, ilmoittautuminen ja osallistuminen iltaohjelmaan. Illan päättää ilta-bufee Katinkullassa.
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Sunnuntaina 22.9.2019 hotelliaamiaisen jälkeen klo 9.25 siirrytään linja-autolla Sotkamon kirkkoon. Juhlamessun jälkeen paluu Katinkultaan, jossa lounas ja pääjuhla. Paluumatkalle lähdetään
noin klo 16.00 aikoihin. Kahvitauko pidetään Paltamon Sydämessä. Takaisin Oulussa ollaan noin
20.00.
Huoltoviesti -lehdessä on tarkempaa tietoa päivien ohjelmasta.
Matkan hintaan sisältyy: Bussimatkat, 1 vrk majoitus kahden hengen huoneissa, aamiainen, kylpylän käyttö, ilta-bufee, lounas menomatkalla, kahvi ja suolainen kahvileipä paluumatkalla.
Hinta on 149€ jäseneltä ja ei jäseneltä. Lisämaksu yhden hengen huoneesta 29€.
Osallistumismaksu on 35€. Yhdistys maksaa jäsenten osallistumismaksun. Ei jäsen maksaa osallistumismaksun matkan maksun yhteydessä. Maksu on 184€.
Ilmoittautuminen ja maksu tulee tehdä perjantaihin 9.8.2019 mennessä. Ilmoittautumiset ottaa
vastaan Seppo Turunen kuukausitapaamisissa tai puhelimitse 0400 588810. Maksu suoritetaan yhdistyksen tilille FI41 5740 8920 0758 57.
Tervetuloa hiljentymään ja tapaamaan sotaorpoystäviä.
Perjantai 27.9.2019 klo 10.00. Tuomiorovasti Satu Saarisen pitää meille aamunavauksen ja Senioritanssijat esiintyvät ennen kahvia ja arpajaisia.
Perjantai 25.10.2019 klo 10.00 Kirjastonhoitajat Eila Kämäräinen ja Laura Similä tulee kertomaan
Oulun kaupungin tämän päivän kirjastopalveluista. Yhdessäolon päätämme kahvittelulla ja arpajaisilla.
Keskiviikkona 20.11.2019 klo 12.00 vietämme perinteistä joulujuhlaa Pyhän Tuomaan kirkon seurakuntasalissa. Ohjelmasta ja maksuista ilmoitamme syksyn kuukausitapaamisissa, kotisivulla ja
lehtien seuratoimintapalstalla.
Ilmoittautuminen joulujuhlaan maanantaihin 11.11.2019 mennessä Maire Jalanderille kuukausitapaamisissa tai puhelimella 044 0765588.
Tiistaina, jouluaattona, 24.12.2019 klo 16.00 Sankaripatsaalla Oulun kuorojen yhteinen lauluhetki
ja kunniavartiot aloittavat. Perinteisesti osallistumme kunniavartioon. Vuoromme on ollut 17.0018.00 välissä. Tarvitaan 2 miestä ja 2 naista. Ilmoittaudu Sepolle puh 0400 588810.
Perjantaina 24.1.2020 Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Ainakin kahvit ja arpajaiset.
Perjantai 28.2.2020 Vuosikokous. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.
Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, hallitus sekä edustajat liittokokoukseen. Hyväksytään alkavan
vuoden toimintasuunnitelma. Yhdistys tarjoaa kahvit. Toivomme runsasta osanottoa!

Muita asioita:
Oulun seudun Hengitysyhdistys ry:n omistama lomaosake Rokuan kuntokeskuksen lähellä on edelleen yhdistyksemme jäsenten vuokrattavissa. Tiedot lomaosakkeen vuokraamisesta ovat viime
vuoden jäsentiedotteessa ja tiedot voi katsoa myös kotisivuiltamme.
Tuettu loma. Tälle vuodelle on vielä anottavissa kahteen paikkaan lomaa Laukaalla olevaan
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kylpylähotelli Peurunkaan ja Suomen ladun Kiilopäälle. Lomapaikoista ja loma- ja hakuajoista tietoja on Huoltoviestilehdissä ja omalla kotisivullamme. Muistutamme niistä myös kuukausitapaamisissa. Lomia kannattaa hakea.
Jäsenmaksuasiaa: Jäsenmaksu pysyy ennallaan 25€. Kaatuneitten omaisten liittoon siitä menee
15€, joka sisältää Huoltoviestin. Huoltoviesti toimitetaan kaikille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun eräpäivään mennessä. Jos maksu tulee eräpäivän jälkeen, saattaa Huoltoviestin jakeluun tulla
viiveitä. Jäsenmaksun maksaminen oikeuttaa osallistumaan kaikkiin yhdistyksen tapahtumiin sekä
retkiin.
Osoitteen muutokset ilmoitetaan Sirkka Ikoselle puh 050 3783217 tai email: sirkkaliisa.ikonen@gmail.com.
Yhdistyksen myyntituote: Eri teksteillä olevia suruadresseja on myytävänä tilaisuuksissamme 10€
hintaan. Niitä voi kysyä myös Sepolta, Sirkalta ja Mairelta.
Tietosuojaseloste: Oulun seudun Sotaorvot ry:n jäsenrekisteristä on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Hallitus toivottaa jäsenilleen hyvää ja antoisaa vuodenjatkoa. Toivomme, että tapaamme mahdollisimman monet teistä eri tilaisuuksissamme.

