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Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry     Jäsenkirje 2/2020 
Taidemaalarinkatu 10 C 45      Maaliskuu 
00430 Helsinki        25.3.2020 
Jäsenasiat puh. 050 567 6039 
psso.jasenasiat1(at)gmail.com 
 
 
Yllätyksiä 
 
Miten nopeasti kaikki voi muuttua! Pieni virus pani yllättäen maailmamme sekaisin: 
Tuhansia sairastuneita ja menehtyneitä, pörssien romahdus, kieltoja, peruutuksia, pelkoa 
ja epätietoisuutta.  
Yllättävä muutos on mahdollinen toisinkin päin. Siitä kertoo pääsiäisen sanoma. Surun, 
kuoleman, pimeyden ja epätoivon tilalle tuli ilo, elämä, kirkkaus ja toivo. Hyvää pääsiäistä, 
sisaret ja veljet! 
Hannu Niskanen 
 
      ***** 
 
HUOMIO ! 
 
Kuten puheenjohtaja Niskanen yllä kirjoittaa korona-virus yllätti meidät. Tästä syystä 
hallitus päätti sähköpostikokouksessaan 16.3.2020, että kevään toimintamme peruutetaan 
kokonaan. Myös tilat, joissa kokoonnuimme  on nyt suljettu. Monet alue- ja pienryhmämme 
ovat jo oma-aloitteisesti lopettaneet toimintansa tältä keväältä. 
Kun tilanne muuttuu, ilmoitamme omalta osaltamme siitä. 
 
Koronan vuoksi tämä jäsenkirjekin lähetetään vain sähköisenä. Heti kun on mahdollista, 
lähetämme uuden kirjeen, joka myös postitetaan. 
Pyrimme kuitenkin viemään kukkatervehdyksen äitienpäivän aattona Sodan ajan naisten 
patsaalle ja Kaatuneitten muistopäivänä yhdistyksemme pystyttämälle muistokivelle 
Hietaniemen hautausmaalle. 
 
      ***** 
 
Vuosikokous 11.3.2020 
 
Vuosikokous ehdittiin pitää normaalisti. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti. 
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen kaksivuotiskaudeksi Hannu Niskanen. Hallituksen 
jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin uudelleen Martti Liukko ja Gunvor Pelander, uusina 
jäseninä valittiin Helvi Lehtisalo ja Anna-Leena Myllylä. 
Valintojen lisäksi hyväksyttiin hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja 
vahvistettiin tilinpäätös. Asianomaiset saivat vastuuvapauden. Päätettiin myös 
toimintasuunnitelma tälle vuodelle ja jäsenmaksu vuodelle 2021. Se tulee olemaan 30 €. 
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Hallitus järjestäytyi 
 
Vuosikokouksen jälkeen hallitus piti kokouksen, jossa se järjestäytyi. Varapuheenjohtajaksi 
valittiin Sirkka-Liisa Tarjamo, joka toimii myös tiedottajana, sihteeriksi Kaarlo Kuntsi, 
talouden hoitajaksi Gunvor Pelander ja jäsenasioiden hoitajaksi Eila Raikaslehto. Helvi 
Lehtisalo huolehtii tilavarauksista hallituksen kokouksiin ja Kaarlo Kuntsi jäseniltoihin. 
 
Sotaorpojen kirkkopyhä vasta ensi vuonna 
 
Toukokuun kolmantena sunnuntaina olisi taas aika kokoontua isiemme muistoa 
kunnioittamaan. 
PSSO.n kirkkotilaisuuksia järjestävä työryhmä on suunnitellut tänäkin vuonna tuota 
tapahtumaa. Päätöksenä oli kokoontua Käpylän pieneen kirkkoon, joka sijaitsee kauniin 
puutarhalähiön keskiössä. 
Olemme jo suunnitelleet tämän kirkkotilaisuuden ohjelmaa yhteistyössä 
Oulunkylän seurakuntaan kuuluvan, Käpylän kirkon henkilöstön kanssa. 
Nyt on pakko siirtyä ajattelemaan sen toteuttamista seuravan kerran ensi vuonna.     
Sotaorpojen kirkkopyhä on meille tärkeä. Pidämme huolen siitä, että Hietaniemen 
hautausmaalle, yhdistyksemme toimesta pystyttämän sotaorpojen muistelukiven edustalle 
viedään päivän aikana keväiset kukat. 
. 
 
Espoon retki ”Uutta ja vanhaa Espoota”, maanantaina 14.9.2020 
 
Tule tutustumaan sekä Espoon kaupungin että sen kartanoiden historiaan, kulttuuriin ja 
nykypäivään. Kierrämme ympäri Espoota oppaan johdolla (ei moottoriteitä). 
Lähtö klo 9.00 Kiasman edestä Åbergin linjan bussilla. Ajetaan Tapiolaan, josta lähtö 
9.30 hotelli Tapiola Gardenin edestä.  Jalkaudumme pari kertaa matkan varrella (esim. 
Kauklahti, tuomiokirkko). Lounas n. 12.30 – 14.00 Kaisankodissa. Paluu Kiasmalle n. klo 
16.00 mennessä. 
Ilmoittaudu 14.8.20 mennessä Gunvor Pelanderille, gunvor.pelander(at)gmail.com tai 
puh. 0400-564751. Retken hinta jäsenille 31,- ja ulkopuolisille 36,-. Maksu yhdistyksen 
tilille FI06 4055 4920 1717 98, viite 6279, myös 14.8.2020 mennessä. 
 
 
KOL:n Hengelliset- ja kulttuuripäivät Kokkolassa 19.-20.9.2020 
 
Tilaisuudesta on kerrottu äsken ilmestyneessä Huoltoviesti-lehdessä sekä lisää myös 
seuraavassa numerossa. Yhdistys ei järjestä mitään yhteistä matkaa sinne, vaan jokainen 
sinne lähtevä hoitaa majoituksensa ja matkansa itse.  

 
     ***** 
 
 
Alue- ja pienryhmät  
 
Pienryhmätoiminta on peruttu tämän kevään osalta. Syksyllä palataan asiaan ja siitä 
ilmoitetaan aikanaan.  Vantaan alueryhmällä on jo suunnitelmat valmiina. Kaikki 
tilaisuutemme on tarkoitettu kaikille jäsenille. 
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Vantaan sotaorvot 2020. 

Kaikki Vantaan sotaorpojen kokoontumiset Leinikissä ja kevätretki Katrinebergin kartanoon 
on peruttu toukokuun loppuun asti korona virustartuntojen leviämisen 
ehkäisemiseksi. 

Syksyn ohjelma on valmiina. 

Kokoontumiset Kansalaistoiminnan Keskus Leinikissä, Leinikkitie 22 Hiekkaharju Vantaa. 

4.9. klo 13-15   vierailija toimittaja Sanna Mansikkamäki aiheenaan ”Kaikki hyvä 
perunasta, uutta tietoa”. 

8.9. Syysretki Mäntsälän kartanoihin ja Orimattilaan Yli-Mäyryn taiteilijalinnaan. 

Lähtö klo 8.00 Kivistö – Louhelan asema – Tikkurila hotelli Vantaa. 

Tutustumiskäynnit ja ruokailut: Aamukahvi Kotipiiri, Mäntsälä. Soile Yli-Mäyryn taidelinna 
Orimattila. Sälinkään kartano Mäntsälä, jossa lounas. Saaren kartano ja Ali-Kartano 
Mäntsälä. Kaikkiin tutustumiskohteisiin pääsemme sisään, joissa opastus. Opas kertoo 
päivän aikana myös Mäntsälän historiasta ja nykypäivästä. 

Kotimatka alkaa klo 17.30. Matkan hinta täsmentyy, kun saamme tietää anotusta 
avustuksesta. Ilmoittautuminen Aila Lindén puh. 0405543558 tai aila.linden1@gmail.com   
Ilmoittaudu pian, sillä retkipäivälle samaan kohteeseen olisi muita ryhmiä tulossa. 

15.9. klo 12-15 Leinikki 10-vuotis juhlamme on siirtynyt keväästä tähän päivään. 

Kaikki yhdistyksemme jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita juhlimaan kanssamme. 
Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi Aila Lindén  aila.linden1(at)gmail.com tai 0405543558 

2.10. klo 13-15 luento ”Turvaohjeita senioreille” Suvanto ry. 

6.11. klo 13-15 vierailija Leif Ström kertoo faktaa ilmastosta 

26.11 klo 13 alkaen pikkujoulu Sauvatien kerhotilassa 

4.12. klo 13-15. Kokoontuminen Leinikissä. 

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Pidetään yhteyttä. Odotan ilmoittautumisianne. 

Aila Lindén aila.linden1(at)gmail.com  puh. 0405543558 

 
Seuraava tiedote lähetetään heti sekä postitse että sähköisenä, kun se on 
mahdollista. 
 
 
 
Tiedottaja 
Sirkka-Liisa Tarjamo   
sirkka-liisa.tarjamo(at)live.com 
puh 050 5766981 
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PSSO:n hallituksen jäsenten yhteystiedot 2020-21 
 
Niskanen Hannu, Taidemaalarinkatu 10 C 45, 00430 Helsinki 045 8092900 
hannukk.niskanen(at)gmail.com 
Puheenjohtaja 
 
Kuntsi Kaarlo, Ruorikuja 4, 01150 Söderkulla     050 4690875                                             
kaarlo.kuntsi(at)gmail.com 
sihteeri 
 
Lehtisalo Helvi, Piispanpiha 3 C 38, 02200 Espoo   044 0725389 
helvi.lehtisalo(at)gmail.com 
  
Liukko Martti, Rantakartanontie 1 I 75, 00910 Helsinki  0400 436422 
martti.liukko(at)luukku.com 
 
Myllylä Anna-Leena, Tammipääntie 49, 02730 Espoo   050 3251839 
annaleena.myllyla39(at)gmail.com 
 
Pelander Gunvor, Takomotie 14 A 8, 00380 Helsinki   0400 564751 
gunvor.pelander(at)gmail.com 
Taloudenhoitaja 
 
Raikaslehto Eila, Rajapaadenraitti 3 A 41, 00980 Helsinki  050 5676039 
psso.jasenasiat1(at)gmail.com 
Jäsenasioiden hoitaja 
 
Rissanen Marja, Melkonkatu 3 C 54, 00210 Helsinki                        050 5830061                                            
mlpentik(at)gmail.com 
 
Tarjamo Sirkka-Liisa, Ratakuja 4 B 35, 01300 Vantaa   050 5766981 
sirkka-liisa.tarjamo(at)live.com 
Varapuheenjohtaja, tiedottaja 
 
 
 


