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VUODEN 2022 TOIMINTAKERTOMUS 
 

Yleistä 
Vuosi oli yhdistyksen 20. toimintavuosi, siis juhlavuosi. Yhdistys on perustettu 11.11.2002 ja 
rekisteröity 21.2.2003. Rekisterinumero on 186476 ja Y-tunnus on 1895854-0.  
Yhdistys liittyi Kaatuneitten omaiset ry:n jäseneksi vuonna 2008.  
Kaatuneitten omaiset Oulun piiri ry:n jäseneksi yhdistys liittyi vuonna 2021. 
 

Toiminnan tavoitteena sääntöjen mukaan on: 
- mahdollisimman monen sotaorvon tavoittaminen ja saaminen toimintaan mukaan 
- jäsenten yhteenkuuluvuuden lisääminen ja henkisen tuen saaminen ja antaminen 
- perinnetiedon tallentaminen nuoremmalle sukupolvelle 
- vaalia sodissa kaatuneiden ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa 
- järjestää esitelmä- ja virkistystilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muita vastaavia 
tapahtumia 
- harjoittaa yhdistyksen toimintaan liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa 
- pitää yhteyttä yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin yhdistyksiin, viranomaisiin ja päättäjiin 

 

Jäsenistö 
Yhdistyksen toiminta-alueena on Oulu ja sen lähikunnat. Jäseniä oli toimintavuotena 25 eri 
kunnasta. Suurin jäsenmäärä oli Oulusta, vähän yli 180 jäsentä. Yli 10 jäsenen kuntia olivat Vaala, 
Kempele, Pudasjärvi ja Raahe. 
 

31.12.2022 yhdistyksessä oli 295 jäsentä, josta kunniajäseniä 3 ja yksi kunniapuheenjohtaja. 
Yhdistyksessä sotaorpoja oli 248 ja kannattajajäseniä 47. Uusia jäseniä saimme 1. Jäsenmäärän 
lasku edelliseen vuoteen nähden oli 38 henkilöä. Sotaorpojen keski-ikä oli 83,3 vuotta.  
 

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 olivat Sirkka Ikonen, Viljam Kulju ja Pirkko Ponkala. 
Ohjelma- ja retkitoimikunta valmisteli hallitukselle kuukausitapaamisten, retkien, juhlien ym 
tilaisuuksien ohjelmat sekä muut järjestelyt. 
Naistoimikunta 
Hallituksen kutsumana naistoimikunnassa olivat Ritva Koivikko, joka on toiminut 
hankintavastaavana sekä Maire Jalander ja Leena Ruikka. 
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Naistoimikunta huolehti kuukausitapaamisten kahvitarjoilusta sekä arpajaisten järjestämisestä. 
Hallitus esittää parhaat kiitokset naistoimikunnalle. 
 

Talous 
Jäsenmaksu päätettiin palauttaa 25 €. Siitä maksettiin Kaatuneitten Omaisten liito ry:lle (KOL) 
jäsenmaksuna 15 €. Yhdistyksen käyttöön jäi 10 €. Oulun kaupungilta saimme toiminta-avustusta 
1837 €. Peruttujen tilaisuuksien ja vähäisen osallistujamäärän takia muita tuloja kuten arpajais-, 
kahvikassa- ja tuotemyyntituloja kertyi vähemmän. Yhdistykseltä voi ostaa mm Suruadresseja 10 € 
hintaan ja Kaija Sepposen kirjaa Sururisti 25 € hintaan. 
STEA:n myöntämä Sotaorpojen tukirahoitus on ollut taloudellisena tukena useissa 
tilaisuuksissamme. STEA:n sotaorpojen tukirahoitusta hallinnoi KOL.  
Tukea olemme saaneet myös Kaatuneitten omaisten Oulun piiritä. 
Aivan loppuvuodesta KOL jakoi 1000 € jokaiselle jäsenyhdistykselleen jaettavaksi erityistä tukea 
tarvitseville sotaorvoille. Tukirahat KOL:lle oli lahjoittanut Helsingin kaupungin asunto- ja tukisäätiö 
ry. Yhdistyksemme ilmoitti kaksi sotaorpoa 500 € tuensaajiksi. Tukirahan jakamisen hoiti KOL. 
 

Yleisesti todetaan, että taloudellinen tilanne tukien ansiosta on ollut hyvä. Se on mahdollistanut 
toiminnan, jonka yhdistys oli suunnitellut tälle toimintavuodelle. Suurin taloudellinen ponnistus oli 
yhdistyksen 20- vuotisjuhla, jonka kustannukset olivat runsaat 3000 €. Siihen yhdistys ei saanut 
avustusta mistään. 
Hallitus lausuu kiitokset kaikille yhdistyksen toimintaa tukeneille tahoille. 
 

Tiedottaminen 
Tiedottaminen hoidettiin jäsenkirjeellä, paikallislehti-ilmoituksilla ja kotisivuilla sekä tapaamisten 
yhteydessä kertomalla ajankohtaisista asioista. Tiedottaminen on ongelma, koska vain jäsenkirje 
tavoittaa kaikki jäsenet. Hallitus toivookin jäsenistöltä reippaasti yhteydenottoja, kun ilmenee 
kysyttävää toiminnasta ja tapahtumista. Kotisivuilta löytyy ajankohtaisin tieto. Valitettavasti kaikki 
eivät pysty hyödyntämään kotisivuja. 
Jäsenkirjeitä suunniteltiin lähettäväksi kaksi, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Kevään jäsenkirje 
lähetettiin maaliskuussa. Siihen koottiin ne tiedot koko vuoden toiminnasta, joka sillä hetkellä oli 
tiedossa. Mukana lähti myös jäsenmaksun lasku. Jäsenkirjeen lähettämisen kalliiden kulujen takia 
päätettiin syksyn kirje korvata laajalla pakallislehtitiedottamisella ja kotisivuilla. 
KOL:in julkaisemassa Huoltoviesti -lehdessä olemme saaneet tietoa valtakunnan tasolla 
sotaorpojen asioista. Huoltoviestissä olemme voineet kertoa tekstein ja kuvin omista tärkeistä 
tapahtumista ja olemme voineet lukea toisten yhdistysten tekemiä juttuja. Myös KOL:in kotisivuilta 
löytyy meille hyödyllistä tietoa. 
 

Toiminta / tapahtumat 
Korona epidemia vaikutti edelleenkin toimintaamme. Alkuvuoden tapahtumia jouduttiin perumaan 
ja valitettavasti kato näkyi tilaisuuksiin osallistujien määrässä. Hyvältä tuntui kuitenkin kokoontua 
taas ja tavata toisiamme pitkän tauon jälkeen. 
 

Kevätkausi (tammi-toukokuu): 
Tammikuun kuukausitapaaminen peruttiin koronan takia. Vuosikokous pidettiin ajallaan 
helmikuussa. Osallistujia oli vain 23. Sääntömääräisten asioiden lisäksi asialistalla oli 
yhdistymishanke Oulun kaatuneitten omaiset ja sotaorvot ry:n kanssa. Vuosikokous antoi 
hallitukselle valtuudet jatkaa yhdistymishanketta.  
Maaliskuun kuukausitapaamisessa Antti Pönkkö kertoi riita-asioiden sovittelusta. Kuulijoita oli 23. 
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Huhtikuun kuukausitapaamisessa oli kaksi esitystä. Jenni Rautio kertoi, minkälaiset ovat hyvät 
jalkineet ja Marja-Leena Kärkkäinen Oulun vanhusneuvoston puheenjohtajana kertoi 
vanhusneuvoston toiminnasta. Kuulijoita oli sama 23. 
Heti tammikuussa aloitti Tasapaino ja voimaryhmä Kuntokeskus Hukassa. Ryhmä kokoontui 10 
kertaa. Eri henkilöitä kävi 12 ja osallistumisia kertyi 133. Tämän mahdollisti Sotaorpojen 
tukirahoitus. Sen perään maaliskuulla aloitti Oulu-opistolla Digi-ryhmä. Se kokoontui 6 kertaa. Eri 
henkilöitä oli 13 ja osallistumisia kertyi 64.  
Muita kevätkauden tilaisuuksia oli mm Taito -ja porinaryhmä, joka kokoontui kerran 8 osallistujan 
voimin. Kokkikerho 9 henkilön ryhmänä valmisti ja maisteli erilaisia piirakoita maaliskuussa. 
Sotaorpojen tukirahoituksella KOL:in järjestämä alueellinen Digi-hyvinvointipäivä Hotelli Lasaretissa 
keräsi 38 osallistujaa.  Se oli mukava kurkistus digi maailmaan. 
Kevään ohjelmaan kuului KOL:in liittopäivät Vantaan Heurekassa. Sinne meillä oli 4 paikkaa. Pentti 
Kaustinen ja Maire Jalander osallistuivat kokoukseen paikan päällä. Valtakirjalla osallistuivat Senja 
Lamberg ja Sirkka Ikonen. Kokouksessa Pentti Kaustinen valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi. Maire 
Jalander jatkaa KOL:in hallituksessa Rauno Pyykkösen varajäsenenä. 
Osallistuimme ensimmäistä kertaa Kaatuneitten omaisten Oulun piirin vuosikokoukseen Raahessa.  
Meillä oli 7 paikkaa. Paikan päällä osallistuivat Pentti Kaustinen, Senja Lamberg, Maire Jalander ja 
Viljam Kulju, muut hallituksen jäsenet olivat valtakirjalla. Maire Jalander valittiin piirin hallituksen 
sihteeriksi. Senja Lamberg valittiin toiminnan tarkastajaksi varalle. 
Toukokuulla osallistuimme Kaatuneitten muistopäivän viettoon. Laskimme yhteisen seppeleen 
Intiön hautausmaan sankaripatsaalle Oulun kaatuneitten omaisten ja sotaorpojen kanssa. Pääjuhla 
vietettiin Karjasillan kirkossa. Osallistuimme ohjelman suunnitteluun yhdessä Oulun kaatuneitten 
omaisten ja sotaorpojen ja Karjasillan seurakunnan kanssa. 
Kevätkausi päätettiin Limingan luotokeskuksessa, joka vuosi sitten peruuntui koronan takia. 
Saimme tutustua luonnon kevätkuhinaan. Mukana oli 31 henkilöä. 
 

Kesäkausi (kesä-elokuu): 
Kesäkaudeksi toiminta hiljeni kuten muinakin kesinä. Perinteinen kesämatka tehtiin 
Suomussalmelle katsomaan ja kuuntelemaan Raatteentie oopperaa. Valitettavankin ajankohtaista 
ja hienosti toteutettua sotatapahtumaa oopperan keinoin oli seuraamassa 34 jäsentä. 
Paluumatkalla poikettiin tämän vuoden luontokohteeksi valitulle Hepokönkäälle. 
Toinen kesälle suunniteltu matka, 5 kirkon kierros, jouduttiin perumaan osallistujien vähäisyyden 
takia. Samalle viikolle saimme kutsun Kempeleeseen sotaveteraaneille järjestettyyn 
Rosvopaistitapahtumaan. Sinne osallistui 28 jäsentämme.  
 

Syyskausi (syys-joulukuu): 
Syyskausi käynnistyi keskustelukerholla. Ratkaisukeskeisen lyhyt terapian keinoin ohjaajan 
johdattelemana pyrittiin löytämään, mikä on tärkeää tänä päivänä huomioiden, mitä on ollut 
menneisyytemme. Kerho kokoontui 7 kertaa. Eri osallistujia oli 8. Osallistumisia kertyi 41. 
Kokkikerho kokoontui Marttalaan valmistamaan ja maistelemaan kasvisruokia. Kokkaajia oli 12. 
Heti syksyllä jatkoi Voima- ja tasapainoryhmä Kuntokeskus Hukassa. Ryhmä kokoontui 10 kertaa. Eri 
osallistujia oli 15 ja osallistumisia kertyi 120. Nämä kaikki toteutuivat sotaorpojen tukirahoituksen 
turvin 10 € omavastuulla. 
Kuukausitapaamisia järjestimme syyskaudella vain yhdet, lokakuussa. Vanhuspsykiatri Pirkko 
Hiltunen kertoi vanhusten turvallisuudesta. Kuulijoita oli 31. 
Toinen syksyn päätapahtumista oli KOL:in järjestämät Hengelliset- ja Kulttuuripäivät Kokkolassa. 
Päivät olivat samalla Pohjanmaan sotaorpojen 20 vuotisjuhla. Kuten aina, näissäkin juhlissa oli 
arvokas ohjelma ja muutenkin kaikin puolin onnistunut tapaaminen koronatauon jälkeen. 
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Osallistujia oli 31. Teimme yhteisen bussimatkan Raahen kaatuneitten omaisten kanssa. Heitä oli 
mukana 8 henkilöä. 
Toinen syksyn päätapahtumista oli oman yhdistyksemme 20-vuotisjuhla, jota hallitus oli 
valmistellut pitkin vuotta. Pääpuhujaksi saimme piispa Jukka Keskitalon. Ohjelmassa oli musiikkia, 
puheita ja lausuntaa. Juhlaan kuului myös ansiomerkkien jako yhdistyksen toimintaan aktiivisesti 
osallistuneille jäsenille. KOL myönsi 4 kultaista ja 8 hopeista ansiomerkkiä. Juhlaan osallistui 104 
henkilöä. Juhla oli onnistunut. Siitä kertoo erään osallistujan lausahdus: ”En ole koskaan ollut näin 
hienossa juhlassa.” 
Vuosi päätettiin osallistumalla Itsenäisyyspäivänä yhteisen seppeleen laskuun Oulun Kaatuneitten 
omaisten ja sotaorpojen kanssa. Tänä jouluna jäi sankaripatsaalla kunniavartioon osallistuminen 
väliin, koska osallistujia ei ilmoittautunut riittävästi. Ensi vuonna yritämme uudelleen.  
 

Vuoden mittaan on ollut runsaasti erilaisia tapahtumia ja kaikkineen aika vilkas toimintavuosi. 
Valitettavasti osallistujamäärän lasku oli leimaavaa. Siihen on monta syytä. Korona on edelleenkin 
peikkona, ikäännymme, toimintakyky heikkenee, ei jakseta enää lähteä. Onko tapahtumat riittävän 
innostavia, jotta raihnaisenakin innostuisi lähtemään. Sitä pohtii hallitus ja ottaa vastaan ideoita ja 
ehdotuksia. 
 

Yhdistymishanke 
Yksi tämän vuoden merkittävä hanke oli yhdistysten yhdistymishanke. Oulun kaatuneitten omaiset 
ja sotaorvot ry:ltä oli tullut aloite yhdistymisestä jo edellisenä vuotena. Asiaa on käsitelty 
yhteisissä kokouksissa, joissa yhdistyksen hallituksesta ovat osallistuneet Pentti Kaustinen, Senja 
Lamberg, Viljam Kulju ja Maire Jalander sekä lakiasiantuntijana Auli Korhonen. Asiaa käsiteltiin 
vuosikokouksessa siitä lähtökohdasta, että Oulun kaatuneitten omaiset ja sotaorvot ry yhdistyy 
meihin ja lakkauttaa oman yhdistyksensä. Vuosikokous hyväksyi yhdistymishankkeen ja antoi 
hallitukselle valtuudet jatkaa neuvotteluja.  
Syksyllä toiselta osapuolelta tuli uusi ehdotus yhdistymistapaan: molemmat yhdistykset 
lakkautetaan ja perustetaan uusi yhteinen yhdistys. Uutta tapaa harkittiin ja keskusteltiin 
jäsenistön kanssa, johon saimme kielteisen kannan. Myös hallitus oli yksimielisesti uutta ehdotusta 
vastaan perusteluina mm: se on liian raskas, epävarma, aikaa ja vähiä voimavaroja vievä ratkaisu. 
Toisaalta yhdistysten elinkaari ei ole enää pitkä jäsenistön ikääntymisen, toimintakyvyn 
heikkenemisen ja luonnollisen poistuman takia. Yhdistyksessämme on lähes 300 jäsentä ja toisella 
osapuolella 40. Toistaiseksi hanke on pysähdyksissä ja odotetaan toisen osapuolen ratkaisuja. 
Yhteistyöhön olemme valmiit. Mikäli yhdistymishanke etenee aluksi suunnitellulta pohjalta 
edellyttää se yhdistyksemme sääntömuutosta. Siihen palataan uutena toimintavuotena. 
 

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 ja Maire Jalander osallistuvat KOL:in järjestämään sotaorpojen 
tukihankkeeseen liittyvään kokemustoriin, jossa eri yhdistykset kertoivat omista 
hankkeistaan ja ideoistaan jaettaviksi toistenkin käyttöön. 

- Maire Jalander osallistui KOL:in tulevaisuustyöpajaan, jossa ideoitiin tulevaisuuden 
toimintatapoja. Digi osaamista ja nuorta väkeä tarvittaisiin.  

- KOL järjesti keväällä Kaatuneitten omaisten Oulun piirin yhdistyksille kehittämispäivän. 
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Yhdistyksestämme osallistui siihen 3 henkilöä. Kehittämispäivän antia on tarkoitus 
hyödyntää piirin toiminnassa. 

- Maire Jalander veti KOL:in hallituksen nimeämää jäsenhankintaryhmää, joka aloitti 
toimintansa jo edellisenä vuotena. Ryhmä muodostui KOL:in hallituksen varajäsenistä. 
Raportti valmistui keväällä ja oli liiton hallituksen kokouksessa 1.4.2022. Kovin helpolta ei 
näytä uusien jäsenten saaminen, joka olisi kuitenkin tärkeää yhdistysten toiminnan 
ylläpitämisen kannalta ja ennen kaikkea perinnetyön käynnistämiseksi ja jatkamiseksi. 

- KOL järjesti 3 alueellista päivää eri puolella maata. Pohjois-Suomen päivät olivat syksyllä. 
Sinne osallistui Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin yhdistysten hallituksen 
jäseniä. Meiltä tilaisuuteen osallistui 5 hallituksen jäsentä. 

- Kaatuneitten omaisten Oulun piirin toiminta on ollut hiljaista vuoden aikana. Hallitus on 
kokoontunut 4 kertaa. Piiri on jakanut tukea Oopperamatkaan ja Kokkolan matkaan 
osallistujamäärän mukaan. 

- Pentti Kaustinen osallistui Tammenlehvä perinneyhdistyksen perustavaan kokoukseen. 
 

Toimintavuoden aikana jäsenistön osallistumisia eri tilaisuuksiin kertyi yhteensä 873, joista 
varsinaisia jäsentapahtumiin osallistumisia oli 783, muut olivat erilaisiin kokouksiin osallistumisia.  
 

HALLITUS KIITTÄÄ YHDISTYKSEN JÄSENIÄ AKTIIVISESTA OSALLISTUMISESTA TOIMINTAAMME. 
KIITOKSET LAUSUMME MYÖS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE, JOTKA OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 
KOL:IN SOTAORPOJEN TUKI, OULUN KAUPUNKI JA KAATUNEITTEN OMAISTEN OULUN PIIRI.  
ERITYISET KIITOKSET ALEKSINKULMALLE JA PYHÄN TUOMAAN KIRKOLLE, JOILTA OLEMME SAANEET 
TILOJA KÄYTTÖÖMME. 
 
HALLITUS TOIVOO, ETTÄ VOIMME JÄTTÄÄ KORONAN TAAKSEMME JA VOIMME TAAS TURVALLISESTI 
JATKAA TOIMINTAAMME JA TAVATA TOISIAMME. 
 
 

 
                                 Kuva 20 vuotisjuhlasta, ansiomerkkien saajat 


