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Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry     Jäsenkirje 1/2022 
Taidemaalarinkatu 10 C 45      Helmikuu 
00430 Helsinki        1.2.2022 
Jäsenasiat puh. 050 567 6039 
psso.jasenasiat1(at)gmail.com 
 
 
 
Kevättä kohti 
 
Erilaiset rajoitukset ovat jatkuneet pian kaksi vuotta. Ne ovat eristäneet meitä toisistamme 
ja lisänneet yksinäisyyttä.  Miten sinä olet jaksanut? Mistä olet saanut voimaa hankalana 
aikana? Itselleni tärkeitä voimanlähteitä ovat olleet ainakin liikunta, musiikki, kirjallisuus ja 
luottamustehtävät. Olen kiitollinen kotikaupunkini hyvin hoidetusta latuverkostosta, radion 
korkeatasoisesta musiikkitarjonnasta, maamme kirjastopalveluista ja uudesta tekniikasta, 
joka mahdollistaa sähköisesti toteutettavat kokoukset. Vanhan viisauden mukaan ”kaikki 
loppuu aikanaan” - koronakin. Käykäämme siinä toivossa kevättä kohti! 
 
Hannu Niskanen     
 
      ***** 
 
Kokouskutsu 
 
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kampin 
palvelukeskuksen ruokasalissa, Salomonkatu 2 B, 00100 Helsinki, keskiviikkona 
maaliskuun 9. pnä klo 16.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut 
asiat. 

 
Hallitus 
 
Vuosikokouksessa ovat erovuorossa seuraavat hallituksen jäsenet Martti Liukko, Helvi 
Lehtisalo, Anna-Leena Myllylä ja Gunvor Pelander sekä puheenjohtaja Hannu Niskanen. 
 
Kokousasiakirjat ovat saatavilla klo 15 alkaen palvelukeskuksen ruokasalin ovella.  
Yhdistys tarjoaa kokouskahvit palvelukeskuksen ruokasalissa klo 15.30 alkaen. 
  
Huom! 
Korona voi vielä aiheuttaa ongelmia. Emme varmasti tiedä onko kokoontuminen sallittua 
tai ovatko Kampin palvelukeskuksen tilat avoinna. Jos rajoituksia on vielä voimassa ja 
joudumme tekemään muutoksia, ilmoitamme siitä pikatiedotteella sähköpostitse. 
 
            ***** 
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Jäsenmaksu 2022 
 
Viime kevään vuosikokouksessa hyväksyttiin jäsenmaksun suuruudeksi 30 euroa. 
Jäsenmaksulomake lähtee kaikille postitse viikolla 5. Eräpäivä on 28.2.2022. 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 (050 5676039) tai Gunvor Pelanderiin (0400 564751). 
 
 
 
Senioritanssille saatiin jatkoaikaa 
 
Saimme senioritanssille jatkoaikaa kuluvan vuoden loppuun asti. Seuraavat 
kokoontumiskerrat ovat näillä näkymin 5.3., 12.3. ja 26.3. Emme voi vielä antaa lisäaikoja, 
koska ei ole varmuutta Kinaporin palvelukeskuksen aukiolosta, palaamme uusiin aikoihin 
maaliskuun jäsenkirjeessä. 
 
              ***** 
 
Jäsentilaisuudet 
 
Jäsentilaisuudet ovat Kampin palvelukeskuksen ruokasalissa joka kuukauden toinen 
keskiviikko klo 16-18. Kahvia ja pullaa on tarjolla klo 15.30 alkaen 4 eurolla. 
 
Kampin palvelukeskus on suljettuna ainakin helmikuun loppuun asti. 
Jäsentilaisuus 9.2. on siis peruutettu. 
 
Ke 9.3. Yhdistyksen vuosikokous 
 
Ke 13.4. ja 11.5. Ohjelmista ilmoitetaan myöhemmin. 
   
 
      ***** 
 
ALUE- JA PIENRYHMÄTOIMINTA   
 
Ryhmät, yhdistykset ja piirit ovat aakkosjärjestyksessä. Retkiin ja tilaisuuksiin kaikki 
yhdistyksemme jäsenet ja kannatusjäsenet ovat tervetulleita paikkakunnasta riippumatta! 
 
 
Hengellinen piiri 
 
Kokoontumisemme on edelleen katkolla. Seuraamme tilannetta. Temppeliaukion kirkon 
seurakuntasali on varattuna meille 14.2., 14.3. ja 25.4. 
Ottakaa yhteyttä varmistuaksenne onko kokoontuminen mahdollista. 
Helvi Lehtisalo puh. 044 0725389, helvi.lehtisalo(at)gmail.com. 
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Kirjoittajaryhmä OrvoKit 
 
Kirjoittajaryhmä toivoo, että tilanteen niin salliessa kokoonnuttaisiin. Sosiaaliset kontaktit 
ovat tärkeitä ja kirjoitettujen tarinoiden kuuntelu mahtavaa. Vetäjämme Anja Huotari-Siimes 
puh 050 5402630 ja yhdyshenkilö Kaija Rantalainen-Huber puh 040 7495485 
tai kaija.r-h(at)kolumbus.fi 
 
 
Kuoro Sirpaleet 
 
Kuoro odottelee palvelukeskusten aukeamista ja jatkaa välittömästi harjoituksia. 
Kaarlo Kuntsi 050 4690875 kaarlo.kuntsi(at)gmail.com 
    
 
Lukutoukat 
 
Luku- ja keskustelupiiri ”Lukutoukat” kokoontuu kuukausittain kolmantena keskiviikkona klo 
14 osoitteessa Haapaniemenkatu 3 A 9. Tervetuloa mukaan! 
Lisätietoja antaa Laila Palho e-mail  laila.palho(at)kolumbus.fi, puh. 0407246896. 
 
 
Nurmijärven sotaorvot 
 
Seppeleenlasku sankarihaudoille Rajamäellä ja Nurmijärvellä Kaatuneitten muistopäivänä. 
Tarkemmat tiedot: Veikko Korpi puhelin 040 506 1937 tai veikko.korpi(at)luukku.com 
 
                                                                                                      
Runoniekat 
            
Runoniekat ottaa esiintymistoiveita vastaa edelleen. Harjoittelemme itsenäisesti. 
Pitäkäämme siis yhteyttä puhelimitse sekä sähköpostilla. 
Erityisen rakkaita tulkittavia runoja ovat isänmaalliset suomalaisuutta kuvaavat 
klassikkorunot.  
Yhteystiedot perusjäseniin: Ritva Aarne 050 5335897, ritva.aarne(at)kolumbus.fi ja Arja 
Mäntsälä 040 548 2458, mantsala.arja(at)gmail.com  
 
 
 
Saksan ryhmä 
 
Toivotaan, että voisimme tavata maaliskuussa. Paikka ja aika ovat vielä auki. Jos olet 
halukas tulemaan mukaan, ota yhteyttä Mirjami Niinimäkeen puh. 040 5275492 tai 
niinimakimia(at)gmail.com 
Alles Gute! 
 
 
Thaliarinki 
 
Perjantaina 8.4.2022 klo 19.00 Dosentit Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä. Liput 45 
euroa jäsen / 48 euroa ei-jäsenet. Ilmoittautumiset Marja Rissaselle 9.3.mennessä, 
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mlpentik(at)gmail.com tai 050 5830061. Maksu yhdistyksen tilille FI06 4055 4920 1717 98 
myös 9.3. mennessä, viite 5856. 
 
Tiistaina 19.4.22 klo 19.00 musikaali Once (suomenkielinen) Lilla Teaternissa, Yrjönkatu 
30. Näyttelijä- ja muusikkoryhmä (12 henkeä) saa tunteet pintaan irlantilaismusikaalissa 
(HS 29.10.20). Liput 51,-/jäsen, ei-jäsen 54,-. Ilmoittautumiset Marja Rissaselle 25.3. 
mennessä. Yhteystiedot sekä maksutiedot samat kuin Dosentit-ilmoituksessa. Musikaalin 
viitenro 5872. 
 
 
Vantaan sotaorvot 
 
Kuukausikokoontumiset Kansalaistalo Leinikissä, Leinikkitie 22 Hiekkaharju Vantaa. 
 
4.2. klo 13-15 kokoontuminen Leinikissä on peruutettu. 
4.3. klo 13-15 Leinikissä. Susanna Rytkönen luennoi äärilämpötilojen vaikutuksesta 
sydänterveyteen. Helle, sauna ja avanto. 
8.4. klo 13-15. Leinikissä. Erikoishammaslääkäri Anna-Maija Matela luennoi senioreiden 
hampaistoon liittyvistä asioista. 
5.5. klo 13-15 Leinikissä. Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Janne Pulkkinen luennoi 
turvallisen vanhuuden puolesta. 
Aila Lindén puh. 040 5543558, aila.linden1(at)gmail.com 
 
 
 
Tiedottaja 
Sirkka-Liisa Tarjamo   
sirkka-liisa.tarjamo(at)live.com 
puh 050 5766981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


