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Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry     Jäsenkirje 4/2020 
Taidemaalarinkatu 10 C 45      Syyskuu 
00430 Helsinki        1.9.2020 
Jäsenasiat puh. 050 567 6039 
psso.jasenasiat1(at)gmail.com 
 
 
 
Koronasyksynä 
 
”Armoa kaikki./ Tämä raju tuulikin/ joka kietoo männyt toisiinsa” (Lassi Nummi).  
Kuluva vuosi on muistuttanut meitä siitä, ettei elämä ole omissa käsissämme. Nytkin 
tulevaisuus peittyy syksyn sumuun. Lyhenevässä päivässä loistavat kuitenkin kirkkaat 
värit. Vaikeuksiin kätkeytyy aina myös jotain hyvää, pieniä toivon merkkejä. Ne rohkaisevat 
luottamaan, että edessä ovat paremmat ajat. 
Voimia syksyysi toivottaen 
 
Hannu Niskanen 
 
      ***** 
Tiedoksenne  
 
Koronan vuoksi toimintamme on valitettavasti epävarmaa ja normaalista poikkeavaa. 
Kampin ja Kinaporin palvelukeskukset ovat kiinni. Näin ollen jäseniltoja ei voida pitää. 
Monet muutkin ryhmät ja piirit ovat muuttuneet. Uusia tilojakin on löytynyt. Epävarmoissa 
tilanteissa on syytä kysyä ryhmän vetäjältä. 
Positiivista on se, että KOL on saanut Stea-rahoitusta. Siitä mekin saamme osamme. 
Hyvinvointipäivä on jo suunniteltu. Toivottavasti korona sallii sen toteutuvan. Tämän kirjeen 
liitteenä on kysely, jolla kartoitetaan jäsenistön toiveita tulevaa toimintaa varten. On 
tärkeää, että vastaatte. Siten voidaan tarjota jäsenille oikeanlaista toimintaa. 
Seuraava jäsenkirje lähetetään, kun aihetta ilmenee. 
 
Kaunista syksyä ja jaksamista 
 
Sirkka-Liisa Tarjamo 
Tiedottaja 
 
      ***** 
 
Jäsenmaksun jälkiperintä 2020 
 
Tämän vuoden jäsenmaksu erääntyi maksettavaksi 28.2.2020. Muutamalla jäsenellä on 
maksu joko kokonaan (30 €) tai osittain maksamatta. Muistutuslasku lähtee kirjeitse 
viikolla 36. Toivomme, että muistutuksen saaneet maksavat laskun pikapuoliin. 
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Yhdistyksemme sääntöjen 8 §:n mukaan jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa 
maksamatta kahtena vuotena, katsotaan 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 16.-17.11.2020 Lohja Spa-kylpylässä 
 
Yhdistyksemme tarjoaa jäsenilleen Sotaorpojen tukihankkeen avustuksella virkistyspäivät 
Lohja Spa-kylpylässä (ent. Päiväkumpu). 
Ajankohta  16.11.-17.11.2020 maanantaista tiistaihin 
Lähtö maanantaina klo 12.30 Kiasman retkipysäkiltä   
Paluu  tiistaina n klo 15.00 samaan paikkaan. 
Virkistyspäivien ohjelmassa on kevyttä liikuntaa, ulkoilua ja mukavaa yhdessäoloa. 
Lohjalla on myös mahdollisuus kylpyläosaston käyttöön. Kylpylä on esteetön, joten siellä 
voi liikkua myös rollaattorin avustuksella. Jos tarvitset avustajan, kerro siitä 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
Tapahtumaan on varattu 50 paikkaa.  
Virkistyspäivien osallistumismaksu on 20 euroa, mikä sisältää majoituksen 2 h huoneessa, 
ruokailut (tulokahvit, päivällinen, aamupala, lounas ja lähtökahvit) sekä bussikuljetukset 
Helsingistä kylpylään ja takaisin.  
Ilmoittautuminen syyskuun loppuun mennessä sähköpostilla 
psso.jasenasiat1(at)gmail.com tai puhelimitse numeroon 050 567 6039 Eila 
Raikaslehdolle. Osallistumismaksusta lähetetään erillinen lasku heille, jotka lähtevät 
virkistyspäiville. 
 
 
Kysely jäsenistölle 
 
Kaatuneitten Omaisten liitto on saanut jäsenten virkistys- ja harrastustoimintaa varten 
STEA- avustuksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Myös meidän yhdistyksemme saa 
osuuden avustuksesta, jonka avulla voimme tarjota jäsenistölle sellaista toimintaa, johon ei 
tähän saakka ole ollut mahdollisuutta.  
Tarvitsemme osviittaa siihen, miten voisimme tulevien vuosien aikana käyttää 
avustusrahoja iloksemme ja virkistyksemme. Pyydämme Sinua vastaamaan liitteen 
kysymyksiin ja palauttamaan sen joko sähköpostilla tai kirjeenä syyskuun aikana. 
Liitteessä on tarkemmat ohjeet ja palautusosoite. 
 
      ***** 
 
Jäsentilaisuudet 
 
Jäsentilaisuutemme on valitettavasti peruutettu, koska Kampin palvelukeskuksen tilat on 
suljettu. 
Jos koronatilanne muuttuu, jäsenillat pidetään kuukauden toisena keskiviikkona 
seuraavasti: 9.9.,14.10., 11.11. ja 9.12. Kampin palvelukeskuksen ruokasalissa klo 16-18. 
Kahvia ja pullaa on tarjolla klo 15.30 alkaen 4 eurolla. 
 
      ***** 
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PIENRYHMÄTOIMINTA   
 
Ryhmät, yhdistykset ja piirit ovat aakkosjärjestyksessä. Retkiin ja tilaisuuksiin kaikki 
yhdistyksemme jäsenet ja kannatusjäsenet ovat tervetulleita paikkakunnasta riippumatta! 
 
Espoo-Kauniainen 
 
Espoon retki ”Uutta ja vanhaa Espoota”, maanantaina 21.9.2020 
Tule tutustumaan sekä Espoon kaupungin että sen kartanoiden historiaan, kulttuuriin ja 
nykypäivään. Kierrämme ympäri Espoota oppaan johdolla (ei moottoriteitä). Muutama 
mahtuu vielä mukaan. 
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 8.9.20 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 8.9.2020 mennessä. 
 
Hengellinen piiri 
 
Syksy alkaa, alkaako piirimme kokoontumiset entiseen tapaan Temppeliaukion kirkon 
seurakuntasalissa. Toivomme, että tapaisimme! Seuraamme tilannetta ja toimimme 
määräysten mukaan. 
Syksyn ensimmäinen tapaaminen olisi ma 28.9.2020 klo 13-15. Seuraava ma 12.10. ja 
viimeinen syyskaudella ma 23.11. aina klo 13-15. 
Vetäjänä Helvi Lehtisalo puh. 044 0725389, helvi.lehtisalo(at)gmail.com. 
Hengellinen anti ja keskustelut pastori Eija Kilven johdolla. Yhteyshenkilönä Tuulikki 
Vatanen puh. 044 2841424. Varmistuaksenne asiasta, ottakaa yhteyttä. 
Tervetuloa mukaan. 
 
Hyvinkään sotaorvot 
 
Hyvinkään sotaorvot ovat lopettelemassa toimintaansa. Sieltä ei näin ollen ole mitään 
ilmoitettavaa. 
Viestin lähetti Päivy Penttinen. 
 
 
Kirjoittajaryhmä OrvoKit 
  
Toimintamme jatkuu, kunhan löydämme kokoontumistilan, jossa voimme tavata. 
Vetäjämme Anja Huotari-Siimes puh 050 5402630 ja yhdyshenkilö Kaija Rantalainen-
Huber puh 040 7495485 tai kaija.r-h(at)kolumbus.fi 
 
 
Kuoro Sirpaleet 
 
Palvelukeskukset ovat nyt kiinni. Kuoro etsii vielä uutta tilapäistä harjoitustilaa. Osa 
kuorolaisista on jo ehtinyt kokoontua. Uusina kuoronjohtajina toimivat jatkossa muista 
kuoroista tutut Kaisa ja Ari Pärnänen. Toiveena on jälleen ainakin jossain muodossa 
perinteinen itsenäisyyspäivän konsertti. Pirkko Korona jatkaa kuoron jäsenenä. 
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Anja Anttila ja Kaarlo Kuntsi aloittavat vetäjinä ja yhteyshenkilöinä. 
Kaarlo Kuntsi puh 050 4690875 tai kaarlo.kuntsi(at)gmail.com 
 
    
Lukutoukat 
 
Lukutoukat kokoontuvat syyskuun 15. päivänä klo 10 Ateneumin kahvilassa. 
Pohdimme syksyn ohjelmaa ja keskustelemme viime kuukausien aikana lukemistamme 
kirjoista. 
Kyselyihin vastaa Laila Palho laila.palho(at)kolumbus.fi, puh 0407246896. 
 
 
Nurmijärven sotaorvot 
 
Koronan vuoksi toiminta on tauolla. Itsenäisyyspäivänä lasketaan havuseppele 
sankarihaudalle 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. 
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 
 
Saksan ryhmä kokoontuu kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 10 kuten aiemminkin, 
kuitenkin vasta lokakuusta lähtien eli 6.10. alkaen. 
Mutta missä, se on vielä auki. Hoffen wir auf das Beste! 
Jos olet kiinnostunut, tiedustele asiasta ryhmän vetäjältä Mirjami Niinimäeltä syyskuun 
loppupuolella. Yhteystiedot niinimakimia(at)gmail.com tai 040 5275492. Tarkoitus on jatkaa 
Erpenbeckin teosta, Gehen, ging, gegangen. 
 
Thaliarinki 
 
Perjantaina 13.11.20  klo 14  Sontiainen  teatterissa Avoimet Ovet. Liput 23 € jäsenet ja 
26 € ei-jäsenet.  Ilmoittautumiset 19.10.20 mennessä Marja Rissaselle, 
mlpentik(at)gmail.com tai 050 5830061. Maksu 19.10.20  yhdistyksen tilille FI06 4055 
4920 1717 98, viite 5775. 
 
 
Vantaan sotaorvot 
                                                                                                                                                                                                                                                           
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. 
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Retkelle on vapaana vielä 1 paikka peruutuksen vuoksi. Tiedustele Aila Lindén puh 040 
5543558. 

15.9. klo 12-15  juhlimme Leinikissä Vantaan sotaorporyhmän 10-vuotista taipaletta 
ohjelman, kahvin ja herkkujen kera viihtyisän yhdessäolon merkeissä. 

Kaikki yhdistyksemme jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita. Koronan rajoitusohjeet on 
otettu huomioon. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä Aila Lindén  aila.linden1(at)gmail.com tai 
0405543558 

2.10. klo 13-15 vierailija vahvistamatta 

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

26.11 klo 13 alkaen pikkujoulu Sauvatien kerhotilassa Ilmoittautuminen Ahti Takoja puh 
0400703998 tai ahti(at)takoja.fi 

4.12. klo 13-15. Kokoontuminen Leinikissä. 

Kevään 2021 kokoontumiset Leinikissä klo 13-15  15.1., 5.2., 5.3., 9.4. ja 7.5. 

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

 
 
 
Tiedottaja 
 
Sirkka-Liisa Tarjamo   
sirkka-liisa.tarjamo(at)live.com 
puh 050 5766981 
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PSSO:n hallituksen jäsenten yhteystiedot 2020 
 
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 
 
 
 
 


