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OULUN SEUDUN SOTAORVOT RY:N TOIMINTAKERTOMUS V. 2021.
Yhdistys on perustettu v. 2002. Vuosi oli yhdistyksen 19. toimintavuosi.
Jäsenistö
31.12.2021 yhdistyksessä oli 333 jäsentä, josta kunniajäseniä oli 3 ja yksi kunniapuheenjohtaja.
Yhdistyksessä sotaorpoja oli 281 ja kannattajajäseniä 52. Jäsenmäärä lasku edelliseen vuoteen
nähden oli 33 henkilöä. Sotaorpojen keski-ikä oli 82,2 vuotta. Yhdistys kattaa Oulun seudun
nimensä mukaisesti. Jäseniä oli 29 eri kunnasta.
Hallitus
Puheenjohtaja Pentti Kaustinen
Varapuheenjohtaja Senja Lamberg
Sihteeri Maire Jalander. Pitää yllä kotisivuja
Sirkka Ikonen. Huolehtii jäsenrekisteristä
Esko Korkala
Viljam Kulju
Pirkko Ponkala.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa, joka kerta lähes täysilukuisena.
Taloudenhoitajana on jatkanut Ritva Laine (ei ole hallituksen jäsen)
Toiminnan tarkastajat
Toiminnan tarkastajina ovat toimineet vuosikokouksen valitsemina Leena Ruikka ja Eero Ukkola,
varahenkilöinä Pekka Perä 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 ja muut järjestelyt.
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 jo toistamiseen aivan erilainen, kuin oli
suunniteltu. Se vaikutti myös yhdistyksen talouteen. Tulot ja menot eivät toteutuneet
suunnitelman mukaisesti.
Toiminnan supistumisen takia jäsenmaksu laskettiin toimintavuotena 20€. Siitä maksettiin
Kaatuneitten Omaisten liitolle jäsenmaksuna (KOL) 15€. Yhdistykselle jäi 5€. Tälle vuodelle ei saatu
Oulun kaupungin avustusta. Muita tuloja kertyi vähäisesti peruttujen tilaisuuksien takia. STEA:n
myöntämä Sotaorpojen tukirahoitus on ollut taloudellisena tukena useissa tilaisuuksissamme.
STEA:n rahoitusta hallinnoi KOL. Ilman sitä toimintamme olisi ollut huomattavasti suppeampaa.
Kiitos siitä Sotaorpojen tukihankkeelle.
Tiedottaminen
Jäsenkirje pystyttiin lähettämään vasta huhtikuussa. Siinä kerrottiin koko vuoden toiminta niiltä
osin, kun se oli kirjeen laatimisen hetkellä tiedossa. Tietoja on tarkennettu tapaamisten yhteydessä
sekä Forum24, Tervareitin ja Iijoki seudun seuratoimintapalstoilla sekä yhdistyksen kotisivuilla.
Huoltoviesti -lehdessä olemme saaneet tietoa valtakunnan tasolla sotaorpojen asioista.
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Toiminta / tapahtumat
Korona epidemia muutti perin pohjin suunniteltua toimintaamme. Osa tilaisuuksista ja matkoista
jouduttiin perumaan. Loppuvuosi näytti paremmalta. Muutaman kerran sentään pääsimme
kokoontumaan.
Kevätkausi (tammi-toukokuu):
Kevään kaikki kuukausitapaamiset jouduttiin perumaan. Myöskään emme päässet suunnitellulle
kevätkauden päättäjäisille Limingan luontokeskukseen.
Vuosikokouksen pito siirrettiin aina toukokuulle asti, jolloin rohkenimme käyttää Teams yhteyttä ja
rajoitusten mukaista kokoontumista Oulun Reumayhdistyksen toimitiloissa. Arvatenkin osallistujien
määrä oli minimissä. Vain 10 henkilöä.
Toukokuussa osallistuimme Kaatuneitten muistopäivänä seppeleen laskuun sankaripatsaalle. Muut
päivän juhlallisuudet oli peruttu.
Kesäkausi (kesä-elokuu):
Kesäkuussa pidettiin KOL:in liittokokous sekin viivästettynä. Kokoukseen osallistuivat puheenjohtaja
Pentti Kaustinen ja sihteeri Maire Jalander. Maire Jalander tuli valituksi KOL:in hallituksen
varsinaisen jäsenen Rauno Pyykkösen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.
KOL piti kesäkuulla Oulussa Pohjois-Suomen alueen puheenjohtaja- ja sihteeripäivät sekä
sotaorpojen tukihankkeen yhdyshenkilöpäivät. Hallituksen edustajat osallistuivat molempiin
päiviin. Kovin samanlaisten asioiden parissa eri yhdistyksissä painitaan. Yhteisenä huolena oli
jäsenmäärän väheneminen. Ei tahdo enää löytyä henkilöitä yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen.
Myös tiukka talous rajoittaa yhdistysten toimintaa.
Toteutimme jo viime kesälle suunnitellun 4 kirkon kierroksen Oulun ympäristöön. Sinne lähti linjaautollinen väkeä. Kiimingin, Yli-iin, Iin ja Haukiputaan kirkkojen lisäksi tutustuttiin Kierikkiin.
Mukava matka.
Hallituksen päätöksellä liityimme kesällä Kaatuneitten Omaisten Oulun piirin yhdistysjäseneksi.
Piiriin kuuluu 7 jäsenyhdistytä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilta. (Jäsenyhdistyksiä ovat:
Kuusamon kaatuneitten omaiset ry, Kainuun sotaorvot ry, Oulun kaatuneitten omaiset ja sotaorvot
ry, Raahen kaatuneitten omaiset ry, Pyhäjoen kaatuneitten omaiset ry, Jokilaakson sotaorvot ry ja
Oulaisten kaatuneitten omaiset ry)
Pitkin kevättä hallituksen edustajat suunnittelivat yhdessä KOL Oulun piirin kanssa yhteistä
virkistyspäivää. Yhteisiä kokouksia pidettiin 7, pääosin TEAMsia käyttäen. Sen verran korona hellitti,
että Virkistyspäivän pitäminen onnistui elokuulla. Mukana oli liki 100 henkilöä ympäri Oulun
aluetta ja Kainuuta. Tilaisuus oli onnistunut. Siitä ehkä saamme yhteistyön viriämään alueellamme.
Syyskausi (syys-joulukuu):
Syyskaudelle suunniteltua digi-kurssia emme saaneet järjestettyä.
Syyskauden aloitimme Marttalassa kahdella salaattikurssilla. Kurssille osallistui yhteensä 18
henkilöä. Ihan kelvollista ja hyvää ruokaa voi salaateistakin laittaa.
Syksyn odotetuin ryhmämatka Tampereelle Hengellisille – ja Kulttuuripäiville jouduttiin perumaan
runsaiden perumisien takia. Muutama henkilö osallistui tilaisuuteen omatoimisesti.
Syksyn aikana saimme pidettyä syyskuun ja lokakuun kuukausitapaamiset. Syyskuulla oli
hyödyllinen esitys muistista ja muistin huollosta. Esityksen piti Oulun muistiyhdistyksen edustajat.
Lokakuulla Pohjanmaan sotaorpoyhdistyksen sihteeri Tommi Sinko kertoi meille koko maata
kattavasta sankarihautausmaiden ja -muistomerkkien kartoittamisestaan. Tarkemmin hän esitteli
oman alueemme sankarihautausmaita ja -patsaita. Tämä täydensi mukavasti kesäkuulla tehtyä
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kirkkokierrosta. Tilaisuuteen olimme kutsuneet vieraaksi Oulun Kaatuneitten omaiset ja sotaorvot
ry:n.
Molempiin osanottajamäärä oli valitettavan vähäinen 27 ja 35.
Syyskaudella Porina- ja Taitopiiri kokoontui kaksi kertaa. Lokakuussa kokoonnuimme Taito
keskukseen opettelemaan Tuftausta, vanhaa käsityötaitoa. Saimme aikaan kauniit taulut.
Marraskuulla teimme Senjan johdolla koristeita joulujuhlaa varten:
Osallistujia oli 12 ja 10.
Lokakuussa saimme osallistua taas sotaorpojen tukihankkeen turvin kaksi päiväisille
Hyvinvointipäiville Pikku-Syötteellä. Sinne lähti linja-autollinen väkeä, 48 henkilöä.
Hyvinvointipäiville pääsi osallistumaan myös kaukana Oulusta asuvia yhdistyksemme jäseniä.
Syyskausi päätettiin perinteiseen Joulujuhlaan Pyhän Tuomaan kirkossa. Jouluisen ohjelman
lomassa nautimme pitopalvelun valmistaman maukkaan jouluaterian. Joulujuhlassa puheenjohtaja
Pentti Kaustinen pääsi vihdoin luovuttamaan Esko Hutulle ja Eero Ukkolalle KOL:in myöntämät
kunniamerkit. Juhlaan oli saapunut liki 100 henkilöä.
Vuosi päätettiin osallistumalla Itsenäisyyspäivänä yhteisen seppeleen laskuun Oulun Kaatuneitten
omaisten ja sotaorpojen kanssa ja Jouluaattona yhdistyksemme 4 henkilöä osallistui
kunniavartioon Intiön sankarihautausmaan sankaripatsaalla.
Muuta toimintaa:
Yhdistyksen jäsenet ovat voineet osallistua KOL:n varaamiin edullisiin tuettuihin lomiin, joista osa
peruuntui.
Tiedossa ei ole yhdistyksestä osallistujien määrää.
Lisäksi vuoden aikana hallituksen jäsenet ovat osallistuneet erilaisiin valtakunnallisiin tai paikallisiin
kokouksiin seuraavasti:
- Senja Lamberg osallistui Sotaorpojen tuki hankkeen yhdyshenkilökokoukseen lokakuussa
- Maire Jalander sai tehtäväkseen vetää KOL:n hallituksen varajäsenistä koottua työryhmää,
jonka tehtävän on miettiä ja tuoda ideoita jäsenhankintaan
- Pentti Kaustinen osallistui Tammenlehvä perinneyhdistyksen perustavaan kokoukseen
- Maire Jalander osallistui Sihteeriluuri (KOL yhdistysten sihteerit) kokoukseen.
Toimintavuoden aikana jäsenistön osallistumisia eri tilaisuuksiin kertyi yhteensä noin 450.
Kaikkineen vuosi on ollut arvaamaton koronasta johtuen. Koko ajan on seurattu, mitä viranomaiset
määräävät ja sopeutettu toimintaamme sen mukaan.
HALLITUS KIITTÄÄ YHDISTYKSEN JÄSENIÄ AKTIIVISESTA OSALLISTUMISESTA TOIMINTAAMME
KORONASTA HUOLIMATTA. KIITOKSET LAUSUMME MYÖS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE, JOTKA OVAT
TUKENEET TOIMINTAAMME.
ERITYISET KIITOKSET ALEKSINKULMALLE, OULUN REUMAYHDISTYKSELLE JA PYHÄN TUOMAAN
KIRKOLLE, JOILTA OLEMME SAANEET TILOJA KÄYTTÖÖMME.
TOIVOMME, ETTÄ VOIMME JÄTTÄÄ KORONAN TAAKSEMME JA VOIMME TAAS TURVALLISESTI
JATKAA TOIMINTAAMME JA TAVATA TOISIAMME.

