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Epävarmuuden aika 
 
Koronakriisi on järkyttänyt perusturvallisuuttamme. Kuka olisi uskonut, että pieni virus voi pysäyttää 
maailmamme ja pakottaa meidät eristyksiin ja karanteeneihin? Vaikutukset tuntuvat myös 
yhdistyksessämme. Emme ole voineet kokoontua, emmekä tiedä milloin voimme palata normaalitoimintaan. 
Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää, että kaveria ei jätetä. Pidetään siis yhteyttä toisiimme. Virkistävää 
kesää toivottaen 
Hannu Niskanen 
 
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. 
Hallituksessa jatkavat Kaarlo Kuntsi, Eila Raikaslehto, Marja Rissanen ja Sirkka-Liisa Tarjamo. Vuoden 
2021 jäsenmaksuksi päätettiin 30 €. 
 
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. 
 
STEA-hanke yhdistyksessämme 
 
Hallitus päätti kokouksessaan 14.5.2020, että STEA-hankkeen tukemana pyritään vielä tämän vuoden aikana 
järjestämään yhdistyksemme jäsenille Virkistyspäivät. Virkistyspäivät järjestettäisiin viikonlopun aikana 
niin, että lähdettäisiin yhteiskuljetuksella esimerkiksi johonkin lähietäisyydellä sijaitsevaan kylpylään.  
Päivän tarkempi sisältö suunnitellaan myöhemmin, kunhan saadaan varmistettua paikka ja ajankohta.  
 
Espoon retki ”uutta ja vanhaa Espoota” 14.9.2020 
Retki toteutetaan, jos korona sallii. Ilmoittaudu Gunvor Pelanderille puh. 0400 56475 tai 
gunvor.pelander(at)gmail.com 14.8. mennessä. Häneltä saa tarkemmat tiedot. Ne löytyvät myös PSSO:n 
sivuilta www.psso.fi 
 
Vantaan sotaorvot 2020 
Syksyn ohjelma on valmiina. Leinikissä kokoonnutaan joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 13-15 
alkaen 4.9.  
8.9. syysretki Mäntsälän kartanoihin, lähtö klo 8.00.Ilmoittautuminen Aila Lindén puh. 040 5543558 tai 
aila.linden1@gmail.com viimeistään 30.7. 
15.9. 12-15 Leinikissä 10-vuotis juhla Ilmoittaudu Aila Lindénille puhelimitse tai sähköpostilla viimeistään 
17.8. Tarkemmat tiedot psso.fi 
 
Pienryhmätoiminta on keskeytetty. Syksyllä palataan asiaan ja siitä ilmoitetaan heti, kun se on 
mahdollista. 
Seuraava jäsenkirje postitetaan heti, kun tiedämme milloin kokoontumispaikat aukeavat ja toiminta 
voi jatkua. Tarkempaa tietoa löytyy psso.fi 
 



 

Tiedottaja 
Sirkka-Liisa Tarjamo 
050 5766981 
sirkka-liisa.tarjamo(at)live.com 
 
 
 
 
 
 


