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Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry     Jäsenkirje 1/2021 
Taidemaalarinkatu 10 C 45      Helmikuu 
00430 Helsinki        4.2.2021 
Jäsenasiat puh. 050 567 6039 
psso.jasenasiat1(at)gmail.com 
 
 
 
Hyvyyden voima 
 
Usein sanotaan, että ihminen on luonnostaan itsekäs ja vain omaa etuaan tavoitteleva. 
Tällaisen ihmiskuvan moni meistäkin on ehkä omaksunut. Mutta pitääkö se paikkansa? 
Hollantilainen Rutger Bregman päätyy teoksessaan Hyvän historia päinvastaiseen 
käsitykseen. Vahvoin esimerkein hän todistaa, että useimmat ihmiset ovat kunnollisia, 
hyvää tahtovia ja myötätuntoisia toisia kohtaan. Erityisesti vaikeissa tilanteissa ihmisen 
hyvyys tulee näkyviin. Sitä on varmasti paljon koettu myös nyt meneillään olevan kriisin 
aikana. Hyvyys vain ei ole uutinen, joista tiedotusvälineet kertoisivat. Onneksi se on 
kuitenkin elämän syvin pohjavire. ”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki 
hiljaa kätketyt” (virsi 600). 
Ystävällisesti tervehtien 
 
Hannu Niskanen 
 
     ***** 
Kokouskutsu 
 
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
torstaina maaliskuun 11. pnä klo 14.00 alkaen Topelius-sali, Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, 
00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat. 

 
Koronatilanteesta johtuen kokous järjestetään etänä Teams-sovellusta käyttäen. 
Etäkokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään maaliskuun 4. päivänä sähköpostilla 
psso.jasenasiat1@gmail.com tai puhelimitse 050 567 6039. Etäkokouksessa voidaan 
käyttää asiamiestä, joka voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä valtakirjalla. Valtakirja 
tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä. 

 
Hallitus 

 
Huom!  
Vuosikokouksessa ovat erovuorossa seuraavat hallituksen jäsenet Kaarlo Kuntsi, Eila 
Raikaslehto, Marja Rissanen ja Sirkka-Liisa Tarjamo. 
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Aina vaan korona, ohjeita vuosikokoukseen 
 
Viime vuonna ehdimme pitää vuosikokouksen sääntöjen mukaisesti muutamaa päivää 
ennen kuin korona iski. Voimaan tuli poikkeuslaki, joka salli siirtää sääntömääräiset 
kokoukset pidettäväksi syyskuun loppuun mennessä. Tänä vuonna poikkeussäädös sallii 
yhdistysten kokousten pitämisen etänä, vaikka säännöissä ei tätä mahdollisuutta olekaan 
mainittu. Kokous tulee kuitenkin pitää sääntöjen määräämässä ajassa. Yhdistyksen 
kokouksella tulee olla virallisesti aika ja paikka, jonne jäsen voi tulla. Käytännössä paikan 
päällä voivat olla esimerkiksi puheenjohtaja ja sihteeri. 
PSSO:n hallitus on päättänyt, että järjestämme etäkokouksen kuten kutsusta näkyy. 
Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 4.3. Ilmoittautuneille lähetetään 
kokousmateriaali sähköpostilla, muuten se on nähtävissä kotisivuilla. Lähetetään myös 
tarkemmat ohjeet käytännön toimista ja ennen kaikkea linkki kokoukseen osallistumista 
varten. Osallistuja voi käyttää myös digiavustajaa. 
 
Sirkka-Liisa Tarjamo 
 
     ***** 
Jäsenmaksu 2021 
 
Viime kevään vuosikokouksessa hyväksyttiin jäsenmaksun suuruudeksi 30 euroa. 
Jäsenmaksulomake lähtee kaikille postitse viikolla 5. Eräpäivä on 1.3.2021. Mikäli haluat 
tukea yhdistyksemme toimintaa maksamalla vapaaehtoisen kannatusmaksun, niin voit 
tehdä sen maksamisen yhteydessä lisäämällä jäsenmaksuun kannatusmaksun määrän. 
Käytäthän maksaessasi jäsenmaksulaskussasi olevaa omaa viitenumeroa, jotta 
maksu kohdistuisi oikealle henkilölle. Mikäli olet vahingossa saanut jonkun muun kuin 
oman maksulomakkeen, pyydetään ystävällisesti ottamaan yhteyttä joko Eila 
Raikaslehtoon puh 050 5676039 tai Gunvor Pelanderiin puh 0400 564751. 
 
     ***** 
Jäsentilaisuudet 
 
Jäsentilaisuudet ovat edelleen tauolla koronatilanteen vuoksi maaliskuun 2021 loppuun 
saakka.  
 
 
Yhteistä ulkoilua jäsenille 
 
Marraskuussa 2020 aloitettiin yhteisiä kävelylenkkejä Hietaniemessä, Malmilla, 
Kannelmäessä ja Vuosaaressa (Jäsenkirje 5/2020). Kannelmäen lenkkeilijät ovat jatkaneet 
kävelemistä joka toinen viikko. 
Kun koronapandemia ei hellitä otetta, eikä rokotuksiakaan ole vielä saatu, onkin 
ulkoliikunta lähes ainoa mahdollisuus toteuttaa tapaamisia.  Sen takia olemme varautuneet 
kävelylenkkeihin, jotka alkavat helmikuun puolella seuraavista paikoista: 

- 10.2. ja 24.2. Sitratori Kanneltalon edustalla, lenkkiluotsina Ritva Wright, lähtöaika 
klo 11.00, 

- 10.2. ja 24.2. Malmin Hautausmaan Vanha portti (= Pihlajamäentien portti), 
lenkkiluotsina Seppo Viljanen, lähtöaika klo 11.00 ja 

- 10.2.ja 24.2 Vuosaaressa kauppakeskus Columbuksen ja kirjaston välinen 
Mosaiikkitori, lenkkiluotsina Eila Raikaslehto, lähtöaika klo 11.00. 
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Tavoitteena on kävellä rauhalliseen tahtiin noin tunnin verran. Sää saattaa tietysti asettaa 
rajoituksia, mutta kannattaa varautua liukuesteillä ja kävelysauvoilla, jotta vältetään 
tapaturmia. 
Jos Sinulla on hyviä ehdotuksia sellaisista kohteista, joihin haluaisit tutustuttaa muitakin, 
niin lähetä ehdotuksesi yhdistyksen sähköpostiin psso.jasenasiat1(at)gmail.com tai soita 
Eila Raikaslehdolle numeroon 050 5361594. 
 
 
Löytyisikö ”omakustanteita”? 
 
Yhdistyksemme säännöissä sanotan mm. ”yhdistys kerää ja tallentaa tietoa kaatuneitten 
omaisten vaiheista ja kokemuksista”. 
Tämän keräys- ja tallennustyön tuloksena yhdistyksemme piirissä on julkaistu 
kymmenisen kirjaa. Nyt tiedustelemme, ovatko jäsenemme julkaisseet omalla 
kustannuksellaan sotaorpoutta koskevaa aineistoa, josta emme vielä tiedä. 
Keräämme näitä tietoja ja pyydämme ilmoittamaan tiedot julkaisusta, tekijä, julkaisun nimi 
ja julkaisuvuosi yhdistykselle.  
Tiedot kerää Anna-Leena Myllylä, annaleena.myllyla39(at)gmail.com tai puh 050 325 1839 
 
 
Talvisodan päättymisen muistojuhla 13.3.2021 
 
Seppeleenlasku Kasarmintorilla klo 9.00 ja Hietaniemessä klo 9.30. Sotaorvot ovat 
laskemassa seppeleitä. 
  
      ***** 
PIENRYHMÄTOIMINTA   
 
Ryhmät, yhdistykset ja piirit ovat aakkosjärjestyksessä. Retkiin ja tilaisuuksiin kaikki 
yhdistyksemme jäsenet ja kannatusjäsenet ovat tervetulleita paikkakunnasta riippumatta. 
 
 
Hengellinen piiri 
 
Toimintamme on edelleen koronan vuoksi tauolla. Jos tilanne palautuu normaaliksi, 
kokoonnumme ma 22.3. ja ma 19.4.2021 klo 13-15. 
Varmistuaksenne asiasta soittakaa Helvi Lehtisalolle. 
Vetäjänä Helvi Lehtisalo puh. 044 0725389, helvi.lehtisalo(at)gmail.com. 
 
 
Kirjoittajaryhmä OrvoKit 
  
Olemme toistaiseksi tauolla koronan vuoksi. 
Vetäjämme Anja Huotari-Siimes puh 050 5402630 ja yhdyshenkilö Kaija Rantalainen-
Huber puh 040 7495485 tai kaija.r-h(at)kolumbus.fi 
 
 
Kuoro Sirpaleet 
 
Kevätkauden harjoitukset alkavat aikaisintaan maaliskuussa, tilavaraus on edelleen avoin. 
uutena kuoronjohtajana aloittaa Kaisa Pärnänen. Tarkoituksena on esiintyä Kaatuneitten 
muistopäivänä Hietaniemessä. 
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Yhteyshenkilö Kaarlo Kuntsi puh 050 4690875 tai kaarlo.kuntsi(at)gmail.com 
 
    
Lukutoukat 
 
Lukupiirin tapaamiset odottavat parempia aikoja, viestittää Laila. 
Laila Palho laila.palho(at)kolumbus.fi, puh 0407246896. 
 
 
Nurmijärven sotaorvot 
 
Koronan vuoksi toiminta on tauolla. 
Kaatuneitten muistopäivänä 16.5.2021 seppeleenlasku sankarihaudoille Rajamäellä ja 
Nurmijärvellä. 
Veikko Korpi puh 0405061937 tai veikko.korpi(at)kolumbus.fi 
 
                                                                                                      
Runoniekat 
            
Runoniekat ottaa esiintymistoiveita vastaa edelleen. Harjoittelemme itsenäisesti. 
Pitäkäämme siis yhteyttä puhelimitse sekä sähköpostilla. 
Yhteystiedot perusjäseniin: Ritva Aarne 050 5335897, ritva.aarne(at)kolumbus.fi ja Arja 
Mäntsälä 040 548 2458, mantsala.arja(at)gmail.com  
 
Saksan ryhmä 
 
Saksan ryhmä odottelee turvallisempia aikoja.  
Hoffentlich bleibt ihr gesund! Bis später Mirjami 
 
Thaliarinki 
 
Koronatilanteen vuoksi ei ole tehty mitään varauksia. 
 
Vantaan sotaorvot 
 
Kevään 2021 kokoontumiset Leinikissä on varattu klo 13-15  pe 5.3., 9.4. ja 7.5. 

Tila on kiinni näillä tiedoilla helmikuun loppuun, jos tilanne ei parane koko kevään. 

Aila Lindén aila.linden1(at)gmail.com  puh 040 5543558 

 
Seuraava jäsenkirje postitetaan vuosikokouksen jälkeen. 
 
 
Tiedottaja 
 
Sirkka-Liisa Tarjamo   
sirkka-liisa.tarjamo(at)live.com 
puh 050 5766981 
 
 
 


