
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry  

Pienryhmät 
Koonnut Annikki Saarenmäki 

Hengellinen piiri 

Kirjoittajaryhmä OrvoKit 

Hengellinen piiri kokoontuu Temppeliaukion kirkon seurakuntasalissa. Ohjelmassa on Raama-

tun opetusta ja siitä keskustelua, sielunhoitoasioissa on pääpainona erikoisesti sotaorpoja koske-

vat kysymykset sekä rukous, laulut ja yhdessäolo. Säännöllisiä kokouskertoja on yksi kuukaudes-

sa. Retkiä pyritään tekemään eri tutustumiskohteisiin.  

Ryhmän vetäjänä  on Antti Kärjä. 

Hengellinen piiri osallistuu yhdistyksen ja 
seurakunnan yhteisiin tilaisuuksiin aktiivi-
sesti. 
Tuulikki Vatanen ja Antti Kärjä lukevat 
tekstit Kaatuneitten muistopäivän juma-
lanpalveluksessa Helsingin Vanhassa kir-
kossa. 

Kevät – ja syyskaudella kokoonnumme joka kuukauden viimeinen perjantai Meilahden virkistys-

keskuksessa. Pohdimme kirjoitusaiheita yhdessä. Luemme tekstejämme ja keskustelemme niis-

tä.  Joskus on vierailija, jolta saa hyviä neuvoja ja vinkkejä tekstien käsittelyä varten.  Ryhmän ve-

täjä on Anja Huotari-Siimes ja yhteyshenkilö Kaija Rantalainen-Huber. 

Kirjoittajaryhmän julkaisemia kirjoja 
 
Kaikki vaan tapahtui 2005 
 Toim. Timo Juntto 
Käsi kädessä  2012 
 Toim. Hanna Matilainen 
Kevyttä ja punnittua 2014 
 Toim. Eveliina Laurila 



Kuoro Sirpaleet 

Kuoro Sirpaleet on laulanut 10 vuotta. Ryhmän jäsenet ovat vaihtuneet, mutta heistä neljä  on 

pysynyt mukana  ensimmäisestä harjoituspäivästä alkaen, joka oli 18.3.2004. Ryhmän koko on 

kasvanut hiljalleen ja ollut viimevuosina n. 20 laulajaa, naisia 11 ja miehiä 9. Kymmentä toimin-

tavuotta juhlittiin kevätkaudella 2014 kolmella konsertilla pääkaupunkiseudulla ja joka kerta täy-

delle salille. Kuoroa on marraskuusta 2009 alkaen johtanut ilolla ja ammattitaidolla kanttori To-

mi Kujansuu, joka on vuoden 2015 alusta siirtymässä uusiin tehtäviin. Hänen työtänsä jat-

kaa  Toni Hintsala. Harjoituksia on kevät- ja syyskaudella joka viikko. Ryhmän kokoontumisen 

tarkoitus on kehittyä moniäänisen kuorolaulun taidoissa. Laulujen valinnat tehdään sotaorpo-

hengessä ja Tomi Kujansuu on sovittanut kuoron ohjelmistoa seniorikuorolle sopivaksi.  Esiinty-

misillä on  viety myös tietoa sotaorpojen sitoutuneesta ja tuloksellisesta harrastustoiminnasta laa-

jalle kuulijakunnalle. Esiintymisiä toimintavuoden aikana on keskimäärin  8 kertaa. Kuoron käy-

tännön toimintaa on vetänyt syksystä 2007 alkaen kuorossa vuodesta 2005 laulanut Pirkko Ko-

roma. Kuoron toiminnasta löytyy tietoa ja kuvallista kerrontaa yhdistyksen kotisivuilta 

www.sotaorvot.fi/sirpaleet kuoro.html 

Retkiryhmäläiset kiiruhtavat ajankohtaisiin kulttuuririentoihin ja mielenkiintoisiin näyttelyihin 

alan oppaitten johdolla sekä lähiseudulla että kauempanakin - unohtamatta kulinaarisiakaan nau-

tintoja! Retkiryhmän vetäjänä ja yhteyshenkilönä toimii Annikki Pakkanen  

Retkeläisiä Tytyrin kaivoksessa Lohjalla  Matkalla Kuivasaareen Merisaraste -laivalla  

Retkiryhmä 

http://www.sotaorvot.fi/sirpaleet_kuoro.html


Saksan ryhmä 

Runoniekat 

Ryhmän tavoitteena on valmistella lausuntaesityksiä yhdistyksen jäseniltoihin ja muihin tilaisuuk-

siin ja siten tuottaa mielihyvää kuulijoille, kehittyä itse esiintyjänä ja lausujana, runojen tuntijana 

ja tulkitsijana. Ryhmä toimii samalla keskustelevana ja eheyttävänä vertaistukiryhmänä sotaorvoil-

le. Ryhmän vetäjä on Arja Mäntsälä 

Lausuntaesitys kevätjuhlassa 

Runoniekat esittivät Aale Tynnin runoja jäsentilai-
suudessa, vierailijana  Riitta Seppälä 

Saksan ryhmässä luetaan saksalaista kirjallisuutta ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista 

auf Deutsch. Ryhmä kokoontuu Folkhälsanin tiloissa joka toinen tiistai. Ryhmän vetäjänä on 

Mirjami Niinimäki. 

 



Thaliarinki 

Ystäväpiiri 

Hankimme lippuja eri teattereissa, esim. Kansallisteatteri, 

Helsingin Kaupunginteatteri, Teatteri Jurkka, Avoimet 

Ovet  ym.  esitettäviin näytelmiin. Vuoden aikana olemme nähneet  yleensä noin 5 - 6 esitystä. 

Ryhmän vetäjänä on Marja Rissanen. 

Ystäväpiirin tavoitteena on yksinäisyyden tunteen lieventäminen sekä uusien ystävien löytämi-

nen. Toivomme Ystäväpiirin tavoittavan erityisesti sellaisia jäseniämme, jotka eivät vielä ole löytä-

neet  omaa tapaansa toimia yhdistyksessä. Ryhmän ohjelman suunnittelevat osallistujat yhdessä 

vetäjien kanssa.  Ystäväpiiri kokoontuu keskiviikkoisin klo 13.00 – 15.00 Kampissa, Salomonka-

tu 17, Punaisen Ristin tiloissa. Ryhmää ohjaavat Vanhustyön Keskusliiton ja Punaisen Ristin 

kouluttamat vapaaehtoiset ohjaajat, Eila Raikaslehto itsekin sotaorpo ja Sirkka Leppänen. 

Aikaisempina vuosina ovat toimineet: 

 Elämänlaatua ryhmä Ilona 

 Historian ryhmä 

 Liikuntaryhmä Tarpojat 

 Ystäväryhmä Kaverit,  joka jatkaa entisin kaverein 
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LISÄTIETOA: www.sotaorvot.fi/Tapahtumakalenteri.html

http://www.sotaorvot.fi/Tapahtumakalenteri.html
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