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OULUN SEUDUN SOTAORVOT RY Jäsenkirje 2023  
 

Yhdistys 

Yhdistys on perustettu 11.11.2002. Jäsenmäärä oli vuoden 2022 lopussa 295 jäsentä, joista sotaorpoja 

on 248 ja kannatusjäseniä 47. Jäseniä oli 25 eri kunnasta. Sotaorpojen keski-ikä oli 83,3 vuotta. 

Pankkiyhteys: Oulun Osuuspankki FI41 5740 8920 0758 57. Kun maksat yhdistyksen tilille maksuja, 

merkitse viestikenttään 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 

Auli Korhonen, puh 040 7266195 email auli.r.korhonen@gmail.com 

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 ja Leena Ruikka. 

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

Ponkala. 

Tiedottaminen 
Jäsenkirje lähetetään maaliskuussa. Kirjeessä kerrotan koko vuoden ohjelma niiltä osin, kun se on 

kirjeen lähettämisen hetkellä tiedossa.  

Paikallislehdet: Tietoja täydennetään Forum24 ja Tervareitti -lehtien seuratoimintapalstoilla. 

Tekstiviesti: Kokeilemme tiedottamista tekstiviestillä niille jäsenille, joita paikallislehdet eivät tavoita, 

siis Oulun ulkopuolelle. Tekstiviestiä voit odottaa silloin, kun joudutaan täydentämään jäsenkirjeen 

tietoja. Jotta tekstiviesti tavoittaa sinut ja haluat viestejä, varmista että jäsenasiainhoitajalla on sinun 

oikea puhelinnumerosi. 

Kotisivut: Ajantasaisin tieto löytyy kotisivuilta osoitteesta oulunseudunsotaorvot.com Kotisivuja 

pääset selaamaan pöytäkoneella, läppärillä, tabletilla ja älykännykällä. Opettele käyttämään! 

Kännykän ja tabletin käyttöön voit kysyä neuvoa tapaamisten yhteydessä sihteeriltä ja muilta 

hallituksen jäseniltä. 

Kysy: Ole rohkeasti hallituksen jäseniin yhteydessä, jos haluat tarkempia tietoja tapahtumista tai 

muusta yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista. Ideatkin ovat tervetulleita! 

Jäsenkirjeen mukana tulee jäsenmaksun maksulomake vuodelle 2023. Jäsenmaksu on 25 €. 

Jäsenmaksun voit maksaa heti tai viimeistään eräpäivään 31.3.2023 mennessä. Merkitse 

viestikenttään JÄSENMAKSU. 

Mitä tänä vuonna on tulossa? 

Kuukausitapaamiset jatkuvat Aleksinkulmassa, osoite Aleksanterinkatu 9, jokaisen kuukauden neljäs 
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perjantai tammi- huhtikuussa ja syys-lokakuussa klo 10.00-12.00. Tilaisuuden aloitamme vierailijan 

esitelmällä. Päätämme yhdessäolon omakustanteiseen kahvitteluun, arpajaisiin ja ajankohtaisiin 

tieodotteisiin. 

Kuukausitapaamisten ja retkien yhteydessä pidetään arpajaiset tukemaan yhdistyksemme toimintaa. 

Toivomme arpajaisiin mukavia palkintoja ja hyvää arpaonnea arpojen ostajille. 

Kevätkausi (maaliskuu– toukokuu) 

Maaliskuun kuukausitapaaminen 24.3.2023 klo 10.00-12.00. 
Aleksinkulma ei ole vaalien takia käytettävissä. Menemme vierailemaan Lääninhallitustaloon 

Linnankatu 3. Käynti kirkon puoleisesta ovesta. Esteetön kulku on talon takana. Siellä on hissi. Meille 

esitellään taloa ja sen historiaa. Talo tarjoaa kahvit. Kahvittelun lomassa kuulemme ajankohtaiset 

kuulumiset. Arpajaisia ei tällä kerralla ole. 

Pudasjärven virkistyspäivä 20.4.2023 klo 11.00-15.00  
Pudasjärven, Taivalkosken ja sillä suunnalla asuville jäsenille järjestetään oma virkistyspäivä.  

Paikkana on Pudasjärven ABC huoltoaseman neuvotteluhuone, osoite Varsitie 2. Yhdessäolon 

aloitamme lounaalla noutopöydästä. Muu ohjelma selviää paikan päällä. 

Ilmoittautuminen Senja Lambergille 13.4.2023 mennessä puh 050 3593222. 

Tilaisuus on jäsenille maksuton.  

Huhtikuun kuukausitapaaminen 28.4.2023 klo 10.00-12.00 
Pohteen aluevaltuuston jäsen Pirjo Sirviö tulee kertomaan Sotesta, miten sote toimii, mitä on 

muuttunut? Tule kuuntelemaan ja kysymään.  

Kahvin lomassa kuulemme ajankohtaiset kuulumiset. Yhdessäolon päätämme arpajaisilla. 

Kaatuneitten Muistopäivä 21.5.2023    

Kaatuneitten muistopäivää vietetään jäsenistön kotikunnissa perinteisin menoin. Oulussa seppeleen 

laskuseremonia alkaa Intiön hautausmaan sankarimuistomerkillä klo 12.00. Laskemme yhteisen 

seppeleen Oulun kaatuneitten omaisten ja sotaorpojen kanssa. Muistojuhla pidetään Merikosken laulun 

konserttina keskustan seurakuntatalolla alkaen klo 14.00. Toivomme yhdistyksemme jäseniltä ja läheisiltä 

runsasta osanottoa kunkin asuinkunnan juhlallisuuksiin. Lehdissä on tarkempia tietoja muistopäivän 

ohjelmasta. 

Kevätkauden päättäjäiset torstaina 25.5.2023 Kukka- ja Eläinpuisto Escurialissa  
Klo 11.00 yhteiskuljetus Oulun linja-autoasemalta. Jos haluat nousta kyytiin matkan varrelta, kerro 

pysäkki ilmoittautumisen yhteydessä. 

Matkaamme Tupoksen Kalaravintolaan, jossa nautimme lounaan. Hyvin ruokittuina jatkamme Kukka- 

ja Eläinpuisto Escurialiin.  

Ensiksi kuulemme Escurialin esittelyn. Sen jälkeen vapaata kiertelyä Kukka- ja Eläinpuistossa. Puistossa 

on esteetön kulku, joten ota rollaattori mukaan, jos on tarpeen. Siellä on paljon katseltavaa. Kävellen 

näkee enemmän. 

Noin klo 15.00 kahvit. Pidämme matkalla arpajaiset, ota arpaonnen lisäksi mukava palkinto mukaan. 

Kasvihuoneesta voit mahdollisesti ostaa kesäkukkien taimia pihaan ja parvekkeelle. 

Klo 16.00 lähdetään paluumatkalle. 

Matkan hinta on jäsenille 25 € ja ei jäsenille 35 €. Maksa yhdistyksen tilille ja merkitse viestikenttään 
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KESÄRETKI. Maksu kattaa kuljetukset, lounaan, pääsylipun ja Escurialin esittelyn sekä kahvit.  

Ilmoittautuminen Viljam Kuljulle puh 040 7724456 15.5.2023 mennessä. 

Kesäkausi 

Kesäretki idylliseen Wanhaan Raaheen- taivaskoristeita ja kesäteatteria lauantaina 

1.7.2023 

Lähtö Oulusta 9.15 linja-auto asemalta. Voit nousta mukaan matkan varrelta. Kerro pysäkki 

ilmoittautumisen yhteydessä. Raahesta tulevat voivat nousta mukaan Raahen linja-autoasemalta, 

jossa olemme noin 10.30. Kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Opastettu kaupunkikierros, johon 

kuuluu mm Taitopajan himmelitaivas, laivakoirien koti. Kierroksen päätämme lounasruokailuun. 

Klo 15.00 kesäteatteriesitys ”Myrskyluodon Maija”. Näytelmän on ohjannut Ahti Ahonen. Väliajalla 

nautimme pullakahvit. 

Pidämme matkalla myös arpajaiset, arpaonnen lisäksi ota mukava palkinto mukaan. 

Noin klo 17.45 näytelmän jälkeen paluumatka Ouluun. Perillä olemme noin 18.45. 

Yhteiskuljetuksessa tuleville hinta on 60 €. Raahesta mukaan tuleville hinta on 53 €. Ei jäsenille hinta 

on 86 €. Maksa yhdistyksen tilille ilmoittautumisen päättymiseen mennessä. Merkitse viestikenttään 

RAAHE. 

Ilmoittautuminen 27.5.2023 mennessä Sirkka Ikoselle puh 050 3783217. 

Syyskausi 

Yhteislaulutilaisuus sunnuntaina 3.9.2023 klo 18.00-Oulun Hupisaarten 

kesäteatterissa 
Tilaisuus kuuluu Oulunpäivien ohjelmaan. Tilauuden järjestää Tammenlehväkuoro. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Mennään yhdessä laulamaan! 

Hyvinvointipäivä keskiviikkona 6.9.2023 Siikajoen Törmälän tilalla 
Lähtö 9.00 Oulun linja-autoasemalta. Reitti on Kempele, Liminka, Lumijoki ja Siikajoki. Jos nouset 

mukaan matkan varrelta, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Jos tulet omalla kyydillä, kerro 

siitäkin ilmoittautumisen yhteydessä. 

Pysähdymme ensin Siikajoen kirkon luona noin klo 10.15. Tutustumme kirkkoon ja 

sankarihautausmaahan oppaan johdolla. 

Kirkolta jatkamme Törmälän tilalle, osoite on Toppilantie 20. Aloitamme talon valmistamalla 

lounaalla. Ohjelmassa on mm tutustumista perinnekäsitöihin.  

Pidämme matkalla myös arpajaiset, arpaonnen lisäksi ota mukava palkinto mukaan.  

Klo 16.30 lähdemme paluumatkalle. 

Ilmoittautuminen Senja Lambergille puh 050 3593222 torstaihin 24.8.2023 mennessä.  

Yhteiskuljetuksessa tuleville hinta on 20 €. Omalla kyydillä tuleville hinta on 10 €. Ei jäsenille hinta on 

30 €. Merkitse viestikenttään HYVINVOINTIPÄIVÄ. 

Syyskuun kuukausitapaaminen 22.9.2023 klo 10.00-12.00 
Esiintyjä kerrotaan myöhemmin yhteisissä tapaamisissa ja lehti-ilmoituksissa sekä kotisivuilla. 

Kahvin lomassa kuulemme ajankohtaiset kuulumiset. Yhdessäolon päätämme arpajaisilla. 
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Teatteri 
Syksylle pyritään järjestämään sopiva teatteriesitys. Ilmoitamme toteutumisesta tapaamisten 

yhteydessä, paikallislehdissä sekä kotisivuilla. 

KOL:in Hengelliset ja Kulttuuripäivät 7-8.10.2023 Helsingissä. 

Matka suunnitellaan junamatkana ja kuljetukset Helsingissä yhteiskuljetuksena linja-autolla.  

Katso Huoltoviestistä ohjelma. 

Tällä hetkellä ei voida vielä ilmoittaa tarkkaa matkasuunnitelmaa ja hintaa. Kerromme niistä yhteisissä 

tapaamisissa, paikallislehdessä sekä kotisivuilla. Jos olet halukas lähtemään Helsingin matkalle, ole jo 

elokuun alkupuolella yhteydessä, jotta voimme paremmin suunnitella matkaa esim ryhmäalennusten 

osalta. 

Sitova ilmoittautuminen 30.8.2023 mennessä Maire Jalanderille puh 044 0765588.  

Tervetuloa mukaan vuoden päätapahtumaan! 

Lokakuun kuukausitapaaminen 27.10.2023 klo 10.00-12.00 
Liikunta, mistä ikäihmisen tulisi huolehtia? Ehkä pieni tuolijumppahetki.  

Esiintyjä kerrotaan myöhemmin yhteisissä tapaamisissa ja lehti-ilmoituksissa sekä kotisivuilla. 

Kahvin lomassa kuulemme ajankohtaiset kuulumiset. Yhdessäolon päätämme arpajaisilla. 

Marraskuussa Joulujuhla keskiviikkona 22.11.2023 Pyhän Tuomaan kirkossa 
Juhla aloitetaan klo 12.00 jouluaterialla. Muu ohjelma kerrotaan myöhemmin.  

Pidämme myös arpajaiset. Joulukakku olisi mukava arpapalkinto, leipomataidot esiin! 

Maksu jäseniltä on 25 €, ei jäseniltä 35 €.  

Ilmoittautuminen 13.11.2023 mennessä Pirkko Ponkalalle puh 040 5268464 

Itsenäisyyspäivä 6.12.2023 
Oulussa laskemme seppeleen Intiön hautausmaan sankamuistomerkille. Tilaisuus alkaa 11.30. Katso 

paikallislehdistä juhlapäivän muu ohjelma.  

Toivotaan jäsenistöltä runsasta osallistumista kunkin asuinkunnan Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. 

Jouluaaton kunniavartio 
Toivottavasti tänä vuonna saamme kunniavartioon 4 osallistujaa. Ilmoittaudu Pentti Kaustiselle. 

Meidän vuoromme on 18.00-18.20.  

TUETUT LOMAT 

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) myöntää vuosittain Kaatuneitten Omaisten Liitolle 

edullisia lomaviikkoja. Tämän vuoden lomiin ei ehdi enää hakemaan. Seuraa Huoltoviesti lehteä. Siellä 

julkaistaan ensi vuoden lomat, joihin haku saattaa olla jo loppuvuodesta.  

Alkuvuosi 2024 

Tammikuun kuukausitapaaminen 26.1.2024 klo 10.00-12.00 

Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin 

Vuosikokous 23.2.2024 klo 10.00-12.00 

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

Merkkipäivät Huoltoviesti lehdessä: Yhdistyksen toimesta ei ilmoiteta merkkipäiviä ilman 

asianosaisen lupaa. Jos haluat, että merkkipäiväsi j u l k a i s t a a n, ilmoita siitä Sirkka Ikoselle 
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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 rahallisesti. Ei jäsen voi osallistua matkaan. Perimme silloin matkan todellisen hinnan. 

* maksa osallistumisesi heti, kun ilmoittaudut tai viimeistään ilmoittautumisen päättymiseen 

mennessä. 

* maksa yhdistyksen tilille käyttäen viestikenttää. 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 

matkustusehtojen mukainen maksun osa. Mitä lähempänä matkan alkua peruutus tehdään sitä 

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

mitä matka maksaa ilman avustusta, ei siis yhdistyksen ilmoittamaa hintaa. Yhdistyksen ilmoittamassa 

hinnassa 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 €. 

 

SÄILYTÄ TÄMÄ JÄSENKIRJE KOKO VUODEN! 

 

Hallitus toivottaa jäsenilleen hyvää ja antoisaa vuodenjatkoa. Toivomme, että löydätte 

ohjelmastamme kiinnostavia kohteita ja tapaamme teistä mahdollisimman monet 

tilaisuuksissamme.  

 

   


