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OULUN SEUDUN SOTAORVOT RY Jäsenkirje 2022/1   
 

Yhdistys 

Yhdistys on perustettu 11.11.2002. Jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 333 jäsentä, joista sotaorpoja 

on 281 ja kannatusjäseniä 52. Jäsenmäärän lasku edelliseen vuoteen nähden oli 33 henkilöä. Jäseniä 

oli 29 eri kunnasta. Sotaorpojen keski-ikä oli 82,2 vuotta. 

Yhdistyksen osoite on Jaakonkuja 1F5, 90230 Oulu 

Pankkiyhteys Oulun Osuuspankki FI41 5740 8920 0758 57. Merkitse viesti kenttään maksun aihe. 

Se helpottaa maksujen seurantaa. 

Hallitus ja toimikunnat  

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, Leena Ruikka ja 

Leena Turunen. 

Ohjelma- ja retkitoimikunta: Senja Lamberg yhdyshenkilö, Sirkka Ikonen, Viljam Kulju ja Pirkko 

Ponkala. 

Tiedottaminen 
Jäsenkirjeitä lähetetään tänä vuonna 2. Toinen kirje postitetaan elokuussa. Tässä kirjeessä kerrotan 

alkuvuoden ohjelma ja ennakkotietoja syksyn ohjelmasta. Tietoja täydennetään Forum24 ja 

Tervareitti -lehtien seuratoimintapalstoilla. Ajantasaista tietoa voit katsoa kotisivuiltamme, osoite on 

oulunseudunsotaorvot.com Kotisivuja pääset selaamaan pöytäkoneella, läppärillä, tabletilla ja 

älykännykällä.  

Jäsenkirjeen liitteenä on puheenjohtaja Pentti Kaustisen tiedote Oulun seudun Sotaorvot ry:n ja Oulun 

kaatuneitten omaiset ja sotaorvot ry:n yhdistymishankkeesta sekä perinnetyöstä. 

Jäsenkirjeen mukana tulee jäsenmaksun pankkisiirtolomake vuodelle 2022. Jäsenmaksu on 25€. 

Jäsenmaksun voit maksaa heti tai viimeistään eräpäivään 31.3.2022 mennessä. Merkitse 

viestikenttään JÄSENMAKSU. 

Ole hallituksen jäseniin 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 tammi- huhtikuussa ja syys-lokakuussa klo 10.00-12.00. Aloitamme vierailijan esitelmällä. 
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Päätämme yhdessäolon omakustanteiseen kahvitteluun ja ajankohtaisiin tieodotteisiin. 

Kuukausitapaamisten ja retkien yhteydessä pidetään arpajaiset tukemaan yhdistyksemme toimintaa. 

Toivomme arpajaisiin mukavia palkintoja ja hyvää arpaonnea arpojen ostajille. 

Kevätkausi (maaliskuu– toukokuu) 

DIGI-kurssi senioreille maanantaina 21.3.2022-- Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on 

jonkinlainen tuntuma tietokoneen käyttöön ja haluavat kerrata ja syventää osaamistaan. Kurssin 

sisältöä voidaan muokata kysymysten ja tarpeiden mukaan. Jos aikaa riittää, käydään läpi myös 

puhelimen ja tabletin käyttöä. 

Paikka: Oulu opisto Pohjankartanon mikroluokka. Osoite: Suvantokatu 1. 

Aika: Maanantaisin 6 kertaa klo 16.15-17.45. Ensimmäinen kerta on 21.3.2022. Muut kurssipäivät 

ovat: 28.3, 4.4, 11.4, 25.4 ja 2.5.  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Maire Jalander maanantaihin 14.3.2022 mennessä. Ilmoittautumisen 

yhteydessä ilmoita, mitä haluat oppia kurssilla. 

Osallistumismaksu: on 25 €. Maksa ilmoittautumisen yhteydessä. Merkitse viestikenttään DIGI. 

Tervetuloa täydentämään osaamista! 

Maaliskuun kuukausitapaaminen 25.3.2022 klo 10.00-12.00. 
Herastuomari Antti Pönkkö tulee kertomaan riita-asioiden sovittelusta. Sovittelulla voidaan välttää 

oikeudenkäynti. Lisäksi laulamme Pentin johdolla.  

Kokkikerho torstaina 31.3. klo 10.00-13.00 Marttalassa Osoite: Kajaaninkatu 36 
Valmistamme emännän ohjauksessa piirakoita, ehkä jotakin Pääsiäiseen sopivaa.  

Ilmoittautuminen 24.3.2022 mennessä Senja Lambergille 

Osallistumismaksu 10 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Merkitse maksun viestikenttään 

MARTTALA 

Tunne itsesi - Ratkaisukeskeinen lyhytterapia keskusteluryhmä kevään aikana 
Terapeutti Mari Lopina ohjaa psykoterapeuttisin keinoin ratkaisemaan ongelmia ja miettimään millä 

tavalla haluaa parantaa elämän laatua.  

Ryhmään otetaan max 8 henkilöä. Ryhmä kokoontuu Aleksinkulmassa 7 kertaa noin kahden viikon 

välein. Ryhmä kokoontuu maaliskuu- toukokuu välisenä aikana. Ajat eivät ole vielä tiedossa. 

Kerromme niistä tilaisuuksissamme ja ilmoittautumisen yhteydessä sekä kotisivuilla.  

Ilmoittautumiset ottaa vastaan Maire Jalander. 

Porina- ja Taitopiiri torstaina 21.4.2022 klo 12.00-15.00 Aleksinkulmassa 
Kokoonnumme Hansa kabinetissa. Ilmoittautuminen Senja Lambergille 14.4.2022. mennessä 

materiaalihankintoja varten. 

Huhtikuun kuukausitapaaminen 22.4.2022 klo 10.00-12.00 

Huhtikuun ohjelma on vielä avoin. Kerromme lehti-ilmoituksessa. 

Kaatuneitten Muistopäivä 15.5.2022    

Seppeleen lasku Intiön hautausmaan sankaripatsaalle klo 12.00. Kaatuneitten Muistopäivän 

muistotilaisuus pidetään Karjasillan kirkossa klo 14.00. Osoite Nokelantie 39. Paikalle pääsee bussilla 

no 14 ja 15. Toivomme yhdistyksemme jäseniltä ja läheisiltämme runsasta osanottoa tilaisuuteen. 

Paikallislehdissä on tarkempia tietoja ohjelmasta. Varmista lehdistä kelloajat. 
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Kevätkauden päättäjäiset torstaina 19.5.2022 Limingan luontokeskuksessa 
Klo 10.00 Lähtö Oulun linja-auto asemalta. Matkan varrelta voi nousta mukaan. Kerro siitä 

ilmoittautumisen yhteydessä. Luontokeskuksessa on esteetön kulku. 

Ohjelmassa: Talon esittely ja Elämää Limingan lahdella. Keittolounas, Näyttelyopastus kahdessa 

ryhmässä, kesto on noin 1 tunti. Samalla toinen ryhmä voi tutustua uuteen luontopolkuun tai käydä 

600 m päässä olevalla lintutornilla. 

Klo 15.30 Paluu samaa reittiä myöten Ouluun. Oulussa noin klo 16.00 

Ilmoittautuminen Sirkka Ikoselle 9.5.2022 mennessä. 

Osallistumismaksu 15 €. Maksa ilmoittautumisen yhteydessä. Merkitse viestikenttään LIMINKA. 

Kesäkausi 

Oopperamatka Suomussalmelle lauantaina 2.7.2022 

Klo 8.50 Lähtö Oulusta linja-auto asemalta. Reitti kulkee Utajärven kautta, jota kautta myös paluu. 

Väliltä voi nousta mukaan. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä. 

Lounas Ravintola Vanhassa Kurimossa.  

Klo 14.00 Raatteentie ooppera Suomussalmen Kesäteatterissa. Ooppera kertoo talvisodan 

ratkaisevista torjuntataisteluista ylivoimaista vihollista vastaan Raatteentien maisemissa. 

Paluumatka alkaa esityksen jälkeen. Iltakahvit ja sämpylä Hepokönkäällä. Se on valittu vuoden 

parhaaksi retkipaikaksi. 

Klo 21.00 Takaisin Oulussa  

Ilmoittautuminen: 13.5.2022 mennessä Senja Lambergille 

Matkan hinta on jäseneltä 100 € ja ei jäseneltä 120 €. Maksa ennakkomaksu 65 € ilmoittautumisen 

yhteydessä ja loppumaksu 35 € (55 €) 13.5.2022 mennessä. Merkitsen maksun viestikenttään 

OOPPERA. Osallistumismaksu kattaa: linja-automatkan, oopperalipun, lounaan ja iltakahvit. 

Tervetuloa nauttimaan koskettavasta oopperasta! 

5 kirkon kierros Oulun eteläpuolisiin kirkkoihin tiistaina 2.8.2022 
Klo 9.30 Lähtö Oulun linja-auto asemalta. Matkan varrelta voi nousta kyytiin. Kerro ilmoittautumisen 

yhteydessä.  

Kaikilla kirkkovierailuilla tutustumme oppaan johdolla kirkkoon, sankarihautausmaahan ja 

sankarimuistomerkkiin. 

Oulunsalon kirkko ja Kempeleen vanha kirkko 

Klo 12.30 Lounas Kalaravintolassa Tupoksella 

Limingan kirkko, Lumijoen kirkko ja Siikajoen kirkko 

Sopivassa paikassa iltapäiväkahvit bussin keittimestä maukkaan leivonnaisen kera 

Klo 17.00-18.00 takaisin Oulussa 

Ilmoittautuminen Pirkko Ponkalalle 18.7.2022 mennessä 

Osallistumismaksu 20 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ei jäsenen maksu on 50 €. Merkitse 

maksun viestikenttään KIRKKO. Tervetuloa jatkamaan viime kesänä aloitettua kirkkokierrosta! 

Syyskausi 

Kokkikerho torstaina 15.9.2022 Marttalassa klo 10.00-13.00 
Tutustutaan vegaanisiin ja kasvisruokiin. Valmistetaan ja maistellaan niitä. 
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Ilmoittautuminen: Senja Lambergille 8.9.2022 mennessä 

Osallistumismaksu 10 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Merkitse viestikenttään MARTTALA 

Tasapaino- ja voimaryhmä jatkaa. Kokoonnumme Hukkaan maanantaisin klo 14.00-15.00 10 

kertaa. Aloitus on maanantaina 26.9.2022. Viimeinen kerta on 28.11.2022. 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 liikuntakokoontumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumiset ottaa vastaan Pirkko Ponkala 19.9.2022 mennessä. Osallistumismaksu on 10 €. 

Maksa ilmoittautumisen yhteydessä. Merkitsen maksun viestikenttään HUKKA.  

KOL:in Hengelliset ja Kulttuuripäivät 24-25.9.2022 Kokkolassa. 

Klo 9.00 Lähtö on Oulun linja-auto asemalta. Matkaamme 8-tietä myöten, jota myöten myös paluu. 

Mukaan voi nousta matkan varrelta, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä.  

Lounas Kalajoella Ravintola Santa’s Resortissa 

Kokkolassa on ensin kiertoajelu paikallisen oppaan johdolla. Sen jälkeen ilmoittautuminen ja 

majoittuminen Original Sokos Hotel Kaarleen. 

Ohjelma jatkuu KOL:in laatiman ohjelman mukaan. Katso Huoltoviesti -lehdestä 

Paluumatkalle lähdetään juhlan päättymisen jälkeen.  

Klo 18.30 Oulussa. 

Matkan hinta on 100-150 €. Matkan tarkka hinta ilmoitetaan elokuun jäsenkirjeessä. 

Hinta kattaa linja-automatkat, lounaan menomatkalla, yöpymisen, iltabuffetin ja kiertoajelun. 

Osallistumismaksun 35€ maksaa yhdistys. 

Ilmoittautuminen 15.8.2022 mennessä Maire Jalanderille.  

Tervetuloa pitkän tauon jälkeen hengellisille- ja kulttuuripäiville! 

Syyskuun kuukausitapaaminen Ei pidetä Kokkolan matkan takia.  

Lokakuun kuukausitapaaminen 28.10.2022 klo 10.00-12.00 

Marraskuussa Joulujuhla ja 20 vuotisjuhla  

Muita asioita: 
Muutokset yhteystiedoissa: osoite, puh, sähköposti. Ilmoita Sirkka Ikoselle puh. 050-3783 217 

Merkkipäivät: Jos haluat, että merkkipäiväsi  j u l k a i s t a a n  Huoltoviesti -lehdessä, 

ilmoita siitä Sirkka Ikoselle hyvissä ajoin, koska lehti ilmestyy vain  n e l j ä  kertaa 

vuodessa. Lehdessä julkaistaan 80 v, 85 v, 90 v ja siitä eteenpäin vuosittain täyttävät. 

Ajasta iäisyyteen: tiedot voidaan myös julkaista. 

Matkoista ja maksullisista tilaisuuksista: 

* hinnat ovat jäsenmaksun maksaneille yhdistyksen jäsenille. Voimme saada avustusta tai yhdistys 

tukee matkaa rahallisesti. Ei jäsen voi osallistua matkaan. Perimme matkan todellisen hinnan. 

* maksa osallistumisesi heti, kun ilmoittaudut tai viimeistään ilmoittautumiseen mennessä. 

* maksa yhdistyksen tilille käyttäen viesti kenttää. Se helpottaa maksujen seurantaa. Pieniä maksuja 

kuten 10 ja 20 € voimme ottaa käteisenä matkan/tilaisuuden alkaessa, sovi siitä ilmoittautumisen 

yhteydessä. 

* jos perut osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, on matkanjärjestäjällä lupa periä yleisten 
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matkustusehtojen mukainen maksun osa. Mitä lähempänä matkan alkua peruutus tehdään sitä 

suurempi on omavastuu. Omavastuu koskee sitä hintaa, jonka matkanjärjestäjä perii yhdistykseltä ei 

yhdistyksen ilmoittamaa hintaa, koska siinä voi olla mukana avustus. Jos sinulla on matkavakuutus, 

voit saada sieltä palautuksena omavastuuosuuden riippuen vakuutusyhtiöstä. 

 

Yhdistyksen myyntituotteet:  

- Eri teksteillä varustettuja suruadresseja on myytävänä tilaisuuksissamme 10 € hintaan. Niitä voi 

kysyä Sirkalta Ikoselta. 

- Kaija Sepposen kirjan ”Sururisti” voi ostaa kuukausitapaamisissa tai sihteeriltä. Kirjan hinta on 25 €. 

Tuetut lomat.  
Vuoden 2022 tuettu loma, jota voi hakea:  

HAKUAIKA PÄÄTTYY....LOMA-AIKA.......LOMAPAIKKA  

3.7.2022.......................3-8.10.2022.......Kruunupuisto Punkaharjulla 

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 rokotukset 

turvanamme. 

 

 

  


