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OULUN SEUDUN SOTAORVOT RY:N TOIMINTAKERTOMUS V. 2019.
Yhdistys on perustettu v. 2002.Vuosi oli yhdistyksen 17. toimintavuosi.
Jäsenistö
Yhdistyksessä oli 31.12.2019 jäseniä 408 henkilöä, josta kunniajäseniä oli 3 ja kannattajajäseniä 67.
Hallitus
Puheenjohtajana on toiminut Seppo Turunen, varapuheenjohtajana Pentti Kaustinen. Sihteerinä on
toiminut Maire Jalander, joka on hoitanut myös kotisivujen ylläpidon. Jäsenasiainhoitajana on
toiminut Sirkka Ikonen. Ohjelma- ja retkitoimikunnan yhdyshenkilönä on toiminut Senja Lamberg.
Muita hallituksen jäseniä ovat olleet Esko Korkala ja Leila Mäkelä.
Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana 4 kertaa.
Taloudenhoitajana on jatkanut Ritva Laine (ei ole hallituksen jäsen)
Toiminnan tarkastajat
Toiminnan tarkastajina ovat toimineet Leena Ruikka ja Eero Ukkola. Varahenkilöinä ovat olleet
Annikki Kitkiöjoki ja Anna-Kaisa Laivamaa.
Ohjelma- ja retkitoimikunta
Hallitus on valinnut keskuudestaan ohjelma- ja retkitoimikunnan. Yhdyshenkilönä on toiminut
Senja Lamberg, toimikunnan muita jäseniä ovat olleet Sirkka Ikonen, Pentti Kaustinen ja Leila
Mäkelä
Ohjelma- ja retkitoimikunta on valmistellut hallitukselle kuukausitapaamisten, retkien, juhlien ym
tilaisuuksien ohjelmat.
Toimikunta on kokoontunut 3 kertaa. Lisäksi asioita on hoidettu puhelimitse ja sähköpostilla.
Naistoimikunta
Hallituksen kutsumana naistoimikunnassa ovat toimineet Ritva Koivikko, joka on ollut
hankintavastaava, Maire Jalander, Leena Ruikka ja Marjatta Räisänen.
Naistoimikunta on vastannut kuukausitapaamisissa kahvitarjoilun ja arpajaisten järjestämisestä sekä
on ollut mukana muiden tilaisuuksien järjestelytöissä.
Hallitus esittää parhaat kiitokset naistoimikunnalle.
Talous
Yhdistyksen talous on pysynyt suunnitellulla tasolla.
Yhdistyksen varainhankinta on koostunut jäsenmaksuista, osallistumismaksuista, kaupungin
avustuksesta, arpajais- ja myyntituloista.
Jäsenmaksu on ollut 25€, josta on maksettu Kaatuneitten Omaisten liitolle (KOL) 15€. Siihen on
sisältynyt Huoltoviesti -lehti. Arpajaisia on järjestetty tapaamisten yhteydessä sekä matkoilla.
Arpajaisvoittoja ovat tuoneet tilaisuuksiin osallistujat, niitä on valmistettu talkoissa ja myös
lahjoituksia olemme saaneet. Tuotot ovat olleet mukava lisä talouteemme. Hallitus kiittää
arpajaispalkintoja järjestäneitä ja arpoja ostaneita.
Yhdistys on myynyt omalla logolla varustettuja suruadresseja, talkoilla tehtyjä kangaskasseja ja
vanhoista pitsiverhoista ommeltuja hedelmäpusseja korvaamaan muovia. Myös niistä on saatu
mukava lisä talouteemme.
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Tiedottaminen
Jäsenkirje postitettiin koko vuodeksi. Siinä kerrottiin koko vuoden toiminta niiltä osin, kun se oli
kirjeen laatimisen hetkellä tiedossa. Tietoja on tarkennettu tapaamisten yhteydessä, Oulu-lehden ja
Tervareitin seuratoimintapalstalla ja yhdistyksen kotisivuilla.
Kuukausipalaverien ym tapaamisten yhteydessä on tiedotettu ajankohtaisista asioista.
Huoltoviesti -lehdessä olemme saaneet tietoa valtakunnan tasolla sotaorpojen asioista.
Tiedottamisen ongelmana on ollut, miten tavoittaa jäsenistö. Jäsenkirjeeseen ei aina saada koottua
kaikkia asioita. Jäsenistöltä toivotaan aktiivista osallistumista tilaisuuksiin ja rohkeasti
yhteydenottoa hallituksen jäseniin.
Toiminta / tapahtumat
Toimintamme keskeisiä tapahtumia ovat olleet kuukausitapaamiset, Kaatuneitten omaisten
muistopäivän vietto, kevät- ja joulujuhlat sekä matkat. Mukaan on mahtunut myös pienempiä
yhdessäolohetkiä. Kuukausitapaamisiin on kutsuttu puhumaan asiantuntijoita ajankohtaisista tai
muuten kiinnostavista asioista. Kuulumisten vaihdon lomassa on juotu kahvit ja pidetty arpajaiset.
Kevätkausi:
Tammikuussa oli yhteislaulua Pentti Kaustisen säestäessä haitarilla ja jäsenten omaa ohjelmaa.
Mukana on 42 osallistujaa.
Helmikuussa retki- ja ohjelmatoimikunta osallistui SUOMA tapahtumaan, joka on eri
paikkakunnilla kiertävä kokous- ja virkistysmatkakohteita esittelevä tapahtuma. Yhdistyksestä 5
henkilöä osallistui esittelyyn
Helmikuussa pidettiin vuosikokous, jossa puheenjohtajana toimi Pertti Marttinen ja sihteerinä Maire
Jalander. Yhdistys tarjosi pullakahvit. Vuosikokoukseen saapui vain 20 osallistujaa.
Maaliskuussa vieraana oli Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen. Hän kertoi
kaupungin ajankohtaisista kuulumisista. Mukana oli 36 henkilöä.
Maaliskuussa postitimme talkoovoimin jäsenkirjeet ja jäsenmaksun laskulomakkeet jäsenille.
Postitukseen osallistui 5 yhdistyksen jäsentä.
Huhtikuun alussa pidimme Honkapirtillä Senja Lambergin ohjaamana ompelutalkoot.
Kangaspaloista syntyi kauppakasseja korvaamaan muovikasseja ja vanhoista pitsiverhoista
hedelmäpusseja korvaamaan muovipusseja. Nämä liittyivätkin mukavasti huhtikuun
kuukausitapaamisen aiheeseen. Talkoihin osallistui 14 ahkeraa ompelijaa. Huhtikuun
kuukausitapaamiseen saapui Oulun kiertokaaresta Mari Juntunen kertomaan kierrätyksestä ja
jätteiden käsittelystä. Kierrätysasioita oli kuuntelemassa 32 henkilöä.
Huhtikuussa oli KOL:n liittokokous Kuopiossa, johon yhdistyksellämme oli 5 paikkaa. Kokoukseen
osallistuivat vuosikokouksen valitsemana Seppo Turunen ja Pentti Kaustinen sekä kolme henkilöä
valtakirjalla.
Toukokuussa osallistuimme perinteiden mukaisesti Kaatuneitten Muistopäivän juhlallisuuksiin.
Aikaisemmin keväällä Seppo Turunen ja Maire Jalander olivat osallistuneet muistopäivän ohjelman
suunnitteluun yhdessä Oulujoen seurakunnan ja Oulun Kaatuneitten Omaisten kanssa. Laskimme
sankaripatsaalle yhteisen seppeleen Oulun Kaatuneitten Omaisten kanssa. Sotaorpojen puolelta
seppeleen laskuun osallistuivat Seppo Turunen ja Sirkka Ikonen. Varsinaiseen pääjuhlaan Myllyojan
seurakuntatalolla osallistui 80 henkilöä.
Kevätkauden päättäjäiset vietettiin Temmeksellä Helmen Pirtillä. Lohikeiton ja kahvittelun lomassa
lauloimme Pentin säestäessä kevätlauluja ja kuuntelimme hallituksen jäsenten esittämän
runokavalkadin kouluaikojemme runoista ja loruista. Ohjelmassa oli myös bingo ja arvonta.
Kevätjuhlaan oli saapunut 73 osallistujaa osa omilla autoilla ja osa yhteiskuljetuksella linja-autossa.
Kesäkausi
Kesäkuussa hallitus onnitteli 75 vuotta täyttävää Esko Huttua yhdistyksemme entistä
puheenjohtajaa ja kunniajäsentä tarjoamalla kakkukahvit Turkansaaressa. Tilaisuuteen osallistui 11
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henkilöä.
Heinäkuulla oli kaksi matkaa. Toinen oli Tilausmatkat Oy:n järjestämä Sotahistoriallinen matka
Kannakselle. Siihen osallistui yhdistyksestämme 3 henkilöä. Varsinainen kesämatka tehtiin
Kainuuseen. Tutuksi tuli Turjanlinna, Suomussalmen kesäteatteri, Hiljainen kansa, Hossa ja Julma
Ölkky. Matkalle lähti 30 henkilöä.
Syyskausi
Syyskausi aloitettiin osallistumalla KOL:in kulttuuri- ja hengellisille päiville Sotkamossa. Päiville
osallistui 40 henkilöä. Matka taittui Pohjolan Matkan turistibussilla, kuten muutkin tämän vuoden
yhteiskuljetukset.
Syyskuun kuukausitapaamisen vieraana oli tuomiorovasti Satu Saarinen. Paikalla oli 28 yhdistyksen
jäsentä.
Lokakuun aiheena oli Oulun kaupungin kirjaston palvelut tänä päivänä, joita kirjastonhoitajat
esittelivät. Kirjastopalveluja oli tullut kuuntelemaan 37 henkilöä.
Marraskuussa pidimme askartelutalkoot Senja Lambergin johdolla. Valmistimme joulujuhlaa varten
pöytäkoristeita ja arpajaisiin sekä itsellemme eväspusseista kauniita joulutähtiä. Askartelemassa oli
14 henkilöä.
Sirkka Ikonen oli varannut marraskuulle teatterissa käynnin. Oulu palaa -esitystä lähti katsomaan 27
henkilöä.
Syyskausi päätettiin joulujuhlaan Pyhän Tuomaan Kirkon seurakuntasalissa perinteisellä jouluisella
ohjelmalla. Ohjelman välissä nautimme riisipuuron, sopan ja voileipien kera. Juhla päätettiin
torttukahveilla. Joulujuhlaan osallistui 120 henkilöä. Kiitokset Tuiran seurakunnalle
seurakuntasalitilojen käytöstä ja jouluohjelmaan osallistumisesta.
Vuosi päätettiin kunniavartioon sankaripatsaalla jouluaattona. Omalla vuorollamme kunniavartiossa
seisoivat Senja ja Harri Lamberg perheenjäsentensä kanssa.
Toimintavuoden aikana osallistumisia eri tilaisuuksiin oli yhteensä 641.
Ottaen huomioon ikärakenteemme, olemme saaneet jäsenkuntamme kuitenkin mukavasti lähtemään
eri tilaisuuksiin joskus hyvinkin runsaslukuisena. Aina lähteminen ei houkuttele mutta kun lähtee,
niin tapaaminen yhteisen asian merkeissä tuntuu mukavalta ja virkistävältä. Se on toimintamme
tarkoitus. Toivottavasti tapaamme useasti uutena toimintavuotenamme, vaikka vähän
raihnaisenakin.
Kaupungin keskustan tuntumassa oleva Aleksinkulma on toiminut hyvänä kohtaamispaikkana.
Tilan käyttö on ollut maksuton, siitä kiitokset Oulun kaupungille.
Muuta toimintaa:
Oulunseudun Sotaorvot ry:n jäsenrekisteristä on laadittu hallituksen toimesta EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDBR) mukainen tietosuojaseloste. Se on tehty KOL:in malliselosteen
pohjalta. Tietosuojaseloste on katsottavissa kotisivuilta ja sen voi pyytää sihteeriltä.
Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet KOL:n varaamiin tuettuihin lomiin. Tietosuojasyistä
osallistujien tarkasta lukumäärästä ei ole tietoa.
Käytettävissämme on ollut myös Oulun Hengitysyhdistyksen Rokualla oleva lomaosake.
HALLITUS KIITTÄÄ YHDISTYKSEN JÄSENIÄ AKTIIVISESTA OSALLISTUMISESTA
TOIMINTAAMME. KIITOKSET LAUSUMME MYÖS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE, JOTKA
OVAT JÄLLEEN TUKENEET TOIMINTAAMME.

