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Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry     Jäsenkirje 5/2020 
Taidemaalarinkatu 10 C 45      Marraskuu 
00430 Helsinki        17.11.2020 
Jäsenasiat puh. 050 567 6039 
psso.jasenasiat1(at)gmail.com 
 
 
Osana sukupolvien ketjua 
 
Joulu ymmärretään erityisesti perheen ja suvun juhlana.  Hänkin, joka viettää juhlaa yksin 
muistelee lapsuutensa joulujen tunnelmaa ja läheisiään. Ajatuksissa ovat myös he, jotka 
ovat jo kutsuttu pois luotamme.    
Monessa perheessä haudoilla käynti on keskeinen osa joulun viettoa. Me sotaorvot 
muistamme silloin varsinkin isiämme ja äitejämme. He antoivat elämänsä meidän 
puolestamme. Sota vei heistä toisen – joskus molemmat – mikä vaikutti syvästi jäljelle 
jääneiden elämään. Rakkaittemme kumpujen tai muualle haudattujen muistokiven tai 
oman sotaorpojen muistelukivemme luona muistamme poisnukkuneiden ohella omaa 
paikkaamme sukupolvien ketjussa. Tunnemme, ettemme ole irrallisia olentoja, vaan 
kuulumme sukupolvien ketjuun, suurempaan kokonaisuuteen. 
Joulun varsinainen sanoma kaikille sukupolville julistaa: Meille on syntynyt Vapahtaja! 
Pimeyteemme loistaa toivon valo! Siitä kertovat haudoilla loistavat kynttilät. Antamalla 
Poikansa syntyä ihmiseksi Jumala osoitti, että me ihmiset olemme arvokkaita. Kun me 
ihmiset katsomme ihaillen sellaista, mikä on hyvää, kaunista ja virheetöntä, Jumala katsoo 
rakkauden silmillä sitä, mikä on särkynyttä, heikkoa ja vajavaista. Hän siis katsoo meidän 
puoleemme. Tästä sanomasta saamme jouluna iloita ja kiittää sekä myös välittää sitä 
sanoin ja teoin toisillemme. 
Siunattua joulun juhla-aikaa sekä onnellista uutta vuotta toivottaen 
 
Hannu Niskanen 
 
 
     ***** 
 
 
Ritarikuntien kunniamerkit jäsenillemme 
 
Tasavallan presidentti on 4.6.2020 myöntänyt Annikki Pakkaselle Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein sekä Aila Lindenille Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin. Kunniamerkit on heille luovutettu Vantaan 
alueryhmän 10-vuotisjuhlassa 15.9.2020. 
 
 
 
     ***** 
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Itsenäisyyspäivän konsertti Vanhassa kirkossa 6.12. klo 14. 
 
Perinteinen itsenäisyyspäivän musiikkitilaisuus pystytään tänäkin vuonna järjestämään 
Helsingin Vanhassa kirkossa, hieman tavallista suppeampana ja seurakunnan kaikkia 
turvaohjeita noudattaen. Iltapäivämatinea alkaa klo 14 ja kestää noin 45 minuuttia.    
Esiintyjät ovat kamarikuoro Qoro Quando, Sirpaleet ja urkuri Matti Vaakanainen. 
Yleisöltä toivotaan maskien käyttöä. Lipunmyyntiä ei ole. Vapaaehtoisen maksun 
ohjelmasta voi jättää poistuessaan.  
Tilaisuus peruuntuu mikäli pandemiassa tapahtuu oleellinen muutos ja esim. 
jumalanpalveluksien viettäminen kirkoissa keskeytetään 
Tietoa saa tässä tapauksessa tuomiokirkkoseurakunnan/Vanhan kirkon verkkosivuilta tai 
yhdistyksemme sihteeriltä puh. 050 469 0875. 
 
     ***** 
 
Jäsentilaisuudet 
 
Jäsentilaisuudet ovat edelleen tauolla koronatilanteen vuoksi tammikuun 2021 loppuun 
saakka. Tulevasta tiedotetaan jäsenkirjeessä 1/2021 helmikuun alussa. 
 
Virkistyspäivät siirrettiin vuodelle 2021 
 
Kuluvan vuoden marraskuulle suunnitellut virkistyspäivät jouduttiin siirtämään ensi vuoden 
toukokuulle yhä pahenevan koronapandemian takia. Toivotaan, että tilanne siihen 
mennessä on helpottanut ja päästään nauttimaan retkestä kaikin puolin valosammissa 
merkeissä! 
 
Jäsenkyselyn tulokset 
 
Lähetimme edellisessä jäsenkirjeessä jäsenkunnalle kyselyn, yhteensä 787 henkilölle. 
Vastauksia tuli lähes 50. Hallitus on tehnyt kyselyn vastauksista yhteenvedon ja ottaa 
palautteen mahdollisuuksien mukaan huomioon tulevassa toiminnassa. 
 
Yhteistä ulkoilua jäsenille 
 
Jäsenkyselyn vastauksissa toivottiin myöskin yhteistä liikuntaa tai ulkoilua jäsenille. 
Olemmekin nyt saaneet eri puolille kaupunkia muutamia jäseniämme lupautumaan 
kävelylenkin vetäjäksi – ”Lenkkiluotsiksi”. He ovat suunnitelleet reitin ja varautuneet 
vetämään noin tunnin mittaisen kierroksen. Tavoitteena on tulla tapaamaan muita 
sotaorpoja ja haukkaamaan raitista ilmaa, joten kävellään rauhalliseen tahtiin. 
Lenkit ovat keskiviikkona 25.11. ja alkavat klo 11.00. Kokoontumis- ja lähtöpaikat ovat 
seuraavat: 

- Hietaniemen hautausmaan portin kohdalla oleva bussin 24 pysäkki. Bussi 24 lähtee 
Lasipalatsin pysäkiltä klo 10.28. Lenkkiluotsina toimii Mirjami Airaksinen. 

- Sitratori Kanneltalon edustalla, lenkkiluotsina toimii Ritva Wright. 
- Malmin Hautausmaan Vanha Portti (= Pihlajamäentien portti) Levanderin 

kiviveistämöä vastapäätä. Lenkkiluotsina toimii Seppo Viljanen. 
- Vuosaaressa kauppakeskus Columbuksen ja kirjaston välissä oleva Mosaiikkitori. 

Lenkkiluotsina toimii Eila Raikaslehto. 

Kävelylenkit toteutetaan tietysti vain, jos sää sallii. 
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      ***** 
 
PIENRYHMÄTOIMINTA   
 
Ryhmät, yhdistykset ja piirit ovat aakkosjärjestyksessä. Retkiin ja tilaisuuksiin kaikki 
yhdistyksemme jäsenet ja kannatusjäsenet ovat tervetulleita paikkakunnasta riippumatta 
 
 
Hengellinen piiri 
 
Koronan vuoksi emme ole kokoontuneet syksyn aikana, myös marraskuun tapaaminen 
23.11.2020 on valitettavasti peruttu. 
Toivomme tilanteen helpottuvan tulevan talvi- ja kevätkauden alkaessa. 
Olemmekin varanneet kokoontumispäivät edelleen Temppeliaukion kirkon 
seurakuntasalista maanantaisin 25.1., 22.2., 22.3. ja 19.4.2021 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. 
 
 
Kirjoittajaryhmä OrvoKit 
  
Olemme toistaiseksi tauolle koronan vuoksi. 
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 menetti keväällä harjoitustilansa Munkkiniemessä, mutta sai lokakuun alusta uuden 
väliaikaistilan Hermannin Diakoniatalosta syyskauden ajaksi. Harjoitukset on pystytty 
hoitamaan suunnitelmien mukaisesti, tavoitteena esiintyminen itsenäisyyspäivän 
musiikkitilaisuudessa. 
Va. kuoronjohtajana toimii syyskauden ajan MuM Emma Kuntsi 
Yhteyshenkilö Kaarlo Kuntsi puh 050 4690875 tai kaarlo.kuntsi(at)gmail.com 
 
    
Lukutoukat 
 
Lukupiirin tapaamiset odottavat parempia aikoja, viestittää Laila. 
 
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 
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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 odottelee turvallisempia aikoja.  
Frohe Weihnachten und Gesundheit w. Mirjami 
 
 
Thaliarinki 
 
Koronatilanteen vuoksi ei ole tehty mitään varauksia. 
 
 
Vantaan sotaorvot 
 
Pikkujoulu Sauvatiellä peruuntui tilan ahtauden vuoksi.                                                                                   
Kokoonnutaan 4.12. Leinikkiin klo 13-15. Tilaisuudessa juodaan joulukahvit, katselemme 
kuvia 10-vuotisjuhlasta, suunnittelemme tulevaa ja juttelemme mukavia. Toivottavasti 
video juhlasta valmistuu tähän mennessä.  
Tervetuloa vuoden viimeisen tapaamiseen. 

Vuoden 2021 ensimmäinen tapaaminen on 15.1. Leinikissä klo 13-15 

Aila Lindén aila.linden1(at)gmail.com  puh 040 5543558 

 
 
 
Seuraava jäsenkirje postitetaan helmikuun alussa 2021 
 
 
 
Tiedottaja 
 
Sirkka-Liisa Tarjamo   
sirkka-liisa.tarjamo(at)live.com 
puh 050 5766981 
 
 
 
 
 
 
 


