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Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry     Jäsenkirje 3/2021 
Taidemaalarinkatu 10 C 45      syyskuu 
00430 Helsinki        3.9.2021 
Jäsenasiat puh. 050 567 6039 
psso.jasenasiat1(at)gmail.com 
 
 
Juhlan aika 
 
Vuosien aikana yhdistyksemme on koonnut yhteen sodan seurauksista kärsineitä 
kohtalotovereita. Yhdistyksemme on luonut edellytyksiä sotaorpojen kaipaamalle 
vertaistuelle ja järjestänyt jäsenilleen monipuolista toimintaa. Näissä tapaamisissa on 
syntynyt monia ystävyyssuhteita. Toimintamme sotaorpojen hyväksi jatkuu, mutta nyt on 
kuitenkin aika hetkeksi pysähtyä muistelemaan menneitä ja tähyilemään tulevaisuuteen. 
Meitä kaikkia kutsutaan viettämään Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry:n 20-vuotisjuhlaa 
Helsingin tuomiokirkossa ja sen kryptassa 17.10.2021. 
   
Hannu Niskanen 
 
     *****    
 
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry 20 vuotta  
 
20-vuotisjuhla järjestetään Helsingin tuomiokirkossa ja kirkon kryptassa 17.10.2021. 
Juhlamessu Tuomiokirkossa klo 10 alkaen. Osallistumme messun toimittamiseen.  
Messun jälkeen kryptassa yhteiset kirkkokahvit seurakunnan kanssa. Sen jälkeen jatkuu 
20-vuotisjuhla noin klo 12.45. 
 
Tarjoilun järjestämisen vuoksi tilaisuuteen tulee ilmoittautua 6.10.21 mennessä Anna-
Leena Myllylälle puh 050 325 1839 tai annaleena.myllyla39(at)gmail.com  
 
    
Valtakunnalliset Hengelliset ja Kulttuuripäivät 18.-19.9.2021 Tampereella 
 
Tampereen tapahtumaan voi ilmoittautua vielä 8.9. saakka ottamalla yhteyttä KOLin 
toimistoon. Kulttuuripäivien ohjelma löytyy Huoltoviesti-lehdestä 1/2021. Jokaisen tulee 
huolehtia itse matkoista ja hotellivarauksista. Osallistumismaksun voi nyt maksaa vain 
liiton antamalla laskulla pankkiin. 
Myyntituotteita tulee olemaan esillä vain lauantaina. 
      
Jäsenmaksun jälkiperintä 2021 
 
Tämän vuoden jäsenmaksu erääntyi maksettavaksi 1.3.2021. Muutamalla jäsenellä on 
maksu (30,-) vielä maksamatta. Muistutuslasku lähtee kirjeitse viikolla 35. Toivomme, että 
muistutuksen saaneet maksavat laskun pikapuoliin. Yhdistyksemme sääntöjen 8 §:n 
mukaan jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena vuotena, katsotaan 



2/5 
 
eronneeksi. 
Muistathan maksaessasi käyttää laskulla olevaa viitenumeroa, jotta maksu kohdistuisi 
suoraan oikein. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Gunvor Pelanderiin joko puh 0400 
564751 tai s-postilla gunvor.pelander(at)gmail.com. 
 
 
Virkistyspäivät Lohja Spa kylpylässä 1 - 2.11.2021 
 
Jo kaksi kertaa siirretyt virkistyspäivät pyritään toteuttamaan Lohja Spa-kylpylässä 
marraskuun alussa. Lähdemme maanantaina 1.11.2021 Kiasman retkipysäkiltä klo 12.30, 
paluu samaan paikkaan tiistaina 2.11. klo 15.00. Virkistyspäivien ohjelmassa on kevyttä 
liikuntaa ja mukavaa yhdessäoloa, ja meillä on mahdollisuus myös käyttää kylpyläosaston 
palveluita. Osallistumismaksu on 20 euroa, mikä sisältää majoituksen 2 h huoneessa, 
ruokailut sekä bussikuljetukset kylpylään ja takaisin. Maksusta lähetetään lasku. 
Keräsimme vuosi sitten jo ilmoittautumiset, ja ne ovat edelleen voimassa. Jos et voi 
käyttää aikaisempaa varaustasi, ilmoita peruutuksesi pikaisesti, viimeistään 
1.10.2021 sähköpostilla psso.jasenasiat1(at)gmail.com tai puhelimitse numeroon 
050 567 6039 Eila Raikaslehdolle. Tiedustele myös mahdollista varapaikkaa 
soittamalla Eila Raikaslehdolle. 
 
 
Liikunnan iloa senioritanssista 2021 – 2022 
 
Helsingin kaupunki ilmoitti viime keväänä haettavaksi avustusta ikäihmisten liikkumisen 
tukemiseen. Yhdistyksemme sai hakemansa avustuksen, jolla voimme järjestää mukavaa 
tasapainoa ja koordinaatiota vahvistavaa tanssillista liikuntaa. Kokoontumispaikaksi 
saimme Kinaporin palvelukeskuksen juhlasalin. Tapaamisia on kuusi kertaa syyskaudella 
sekä kuusi kertaa kevätkaudella 2022. 
Syksyn ensimmäinen tapaaminen on lauantai 2.10 klo 13.00 – 14.30, jos Kinaporin 
palvelukeskus on silloin avattu. Seuraavat kerrat ovat 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. ja 
11.12. 
Kevätkauden 2022 aikataulu vahvistetaan myöhemmin. 
Senioritanssia ohjaa tanssinopettaja Laura Cedras. Laura on perehtynyt ohjaamaan myös 
aloittelevia ikäihmisiä. Osanottajilta ei vaadita aikaisempaa kokemusta senioritanssista. 
Pukeudu sellaiseen asuun, jossa on hyvä liikkua. Valitse myös mukavat kengät, joilla 
pystyt tanssimaan. Vaikka Kinaporin juhlasali onkin väljä, joudumme valitettavasti 
käyttämään maskeja sekä käsidesiä. 
Jos haluat tutustua etukäteen senioritanssiin, löydät lyhyitä videoita Googlesta hakemalla 
”Senioritanssin askeleet”.  
Kinaporin toisessa kerroksessa oleva ravintola on auki, siellä on mahdollisuus käydä 
ennen tapaamista lounaalla tai kahvilla. Juhlasaliin on jokaisen osanottajan hyvä ottaa 
juomapullo mukaan, sinne emme voi tarjoilua järjestää.  
Osallistuminen on maksutonta. Ilmoittautumiset sähköpostilla 
psso.jasenasiat1(at)gmail.com viimeistään 24.9.  Lisätietoja saat soittamalla Eilalle puh 
050 5676039. 
 
Yhteistä ulkoilua jäsenille 
 
Kävelylenkit jatkuvat edelleen Kannelmäessä ja Vuosaaressa. 

- Kannelmäessä lähdetään Kanneltalon edustalta Sitratorilta seuraavan kerran 
keskiviikkona 8.9. klo 11.00, lenkkiä vetää Ritva Wright. 
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- Vuosaaren syksyn ensimmäinen tapaaminen on kauppakeskus Columbuksen 
ja kirjaston välisellä Mosaiikkitorilla perjantaina 17.9. klo 11.30. Lenkkiä vetää 
Eila Raikaslehto. 

 
”Naisten ääni tietokanta” 
 
Netissä on ”Naisten ääni tietokanta”, johon toivotaan edelleen kirjoituksia naisten 
elämästä. Yhdistyksemme jäsenet voisivat kirjoittaa tähän tietokantaan jonkun tuntemansa 
naisen elämästä. Kirjoittajaryhmä voisi olla asiassa aloitteellinen. Asia löytyy googlaamalla 
”Naisten ääni”. 
 
Jäsentilaisuudet 
 
Jäsentilaisuudet ovat edelleen tauolla koronatilanteen vuoksi syyskuun loppuun saakka. 
Syksyn varaukset on tehty ja jäsentilaisuudet alkavat heti, kun koronan aiheuttamat 
rajoitukset sen sallivat ja palvelukeskukset avautuvat. Varatut päivät ovat ke 10.11. ja 8.12. 
Ohjelmista ilmoitellaan myöhemmin. 
 
 
PIENRYHMÄTOIMINTA   
 
Ryhmät, yhdistykset ja piirit ovat aakkosjärjestyksessä. Retkiin ja tilaisuuksiin kaikki 
yhdistyksemme jäsenet ja kannatusjäsenet ovat tervetulleita paikkakunnasta riippumatta 
 
Hengellinen piiri 
 
Syksy 2021 on alkamassa koronan edelleen jatkuessa. Olemme kuitenkin varanneet 
kokoontumispäivät Temppeliaukion kirkon seurakuntasalista maanantaisin 27.9., 11.10. ja 
15.11. klo 13-15. 
Seuraamme tilannetta ja toimimme sen mukaisesti. Varmistuaksenne kokoontumisesta 
soittakaa vetäjälle, Helvi Lehtisalo puh. 044 0725389, helvi.lehtisalo(at)gmail.com. 
 
Kirjoittajaryhmä OrvoKit 
  
Olemme edelleen tauolla, koska Munkkiniemen palvelukeskus, jossa kokoonnumme, on 
edelleen kiinni. 
Vetäjämme Anja Huotari-Siimes puh 050 5402630 ja yhdyshenkilö Kaija Rantalainen-
Huber puh 040 7495485 tai kaija.r-h(at)kolumbus.fi 
 
Kuoro Sirpaleet 
 
Kuoron johtajana on aloittanut Kaisa Pärnänen. Kuoro etsii parhaillaan väliaikaista 
harjoituspaikkaa. Varsinaiset kuoroharjoitukset on tarkoitus aloittaa Munkkiniemen 
palvelukeskuksessa välittömästi keskuksen avauduttua. 
Yhteyshenkilö Kaarlo Kuntsi puh 050 4690875 tai kaarlo.kuntsi(at)gmail.com 
 
    
Lukutoukat 
 
Lukupiirin tapaamiset odottavat edelleen parempia aikoja, viestittää Laila. 
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Laila Palho laila.palho(at)kolumbus.fi, puh 0407246896. 
 
Nurmijärven sotaorvot 
 
Koronan vuoksi toiminta on tauolla. 
Veikko Korpi puh 040 5061937 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 
 
23.9.2021 klo 19.00 Lilla Teaternissa esitys ”Sörjen som blev”, joka perustuu Anna 
Takasen samannimiseen romaaniin vuodelta 2019. Teos on käännetty suomeksi nimellä 
”Sinä olet suruni, kertomus sotalapsesta ja sotalapsen lapsesta (2020)”. Kertomus on 
Anna Takasen isästä, joka on sotalapsi, ja myös sotaorpo. Esitys on ruotsinkielinen, mutta 
siihen on saatavissa suomenkielinen tekstitys. Jokaiseen esitykseen sisältyy 
yleisökeskustelu, johon voi osallistua myös suomeksi. 
Liput 28 euroa jäsen/31 euroa ulkopuolisilta. 15 lippua varattu. 
Ilmoittautumiset ja maksu viimeistään14.9.2021 Marja Rissaselle sähköpostilla 
mlpentik(at)gmail.com tai puhelin 050 5830061. Maksu yhdistyksen tilille 
FI0640554920171798 viite 5830. 
 
Lauantaina 27.11.21 klo 14 Taipaleenjoki-ooppera Finlandia-talossa. 
Rooleissa mm. Jaakkko Kortekangas ja Jyrki Anttila. 
20 lippua varattu, hinta 65,50 euroa jäsenet / 68,50 euroa ei-jäsenet. 
Ilmoittautumiset  27.9.21 mennessä Marja Rissaselle, mlpentik(at)gmail.com tai 
050 5830061.   
Maksu 18.10. 21 mennessä yhdistyksen tilille FI06 4055 4920 1717 98, viite 5827. 
 
 
Vantaan sotaorvot 
 
Syksyksi on varattu tapaamispäivät 1.10., 12.11. ja 13.12. Leinikissä, jossa kokoontuminen 
on nyt mahdollista. Ensimmäinen kokoontuminen oli jo 3.9. 
 
 
Tiedottaja 
 
Sirkka-Liisa Tarjamo   
sirkka-liisa.tarjamo(at)live.com, puh 050 5766981 
 
 



5/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTAORVOT 20 V 
                                       TUOMIOKIRKON KRYPTA 
                                                     17.10.2021 
 
                                         Avaus ja kynttilän sytyttäminen 
                                                     Hannu Niskanen                                            
 
                                         Tarinaa ja runoa evakkotieltä 
                                            Marja ja Pentti Klefström 
 
                                             Muntra musikanter-kuoro 
 
                                    Puhe sotaorvoille    Mirjami Niinimäki 
 
                                              Muntra musikanter-kuoro 
 
                                                      Muistamiset 
 
                                                      Päätössanat 
 
                                               Kotimaani ompi Suomi 
                                       
 


