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Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry

Toimintakertomus 2020

1. Yleistä

Toimintavu osi 2A2Q oli yhdistyksemme 20. ia täysin poikkeuksellinen koronaviruksen

aiheuttamasta pandemiasta ;ähtuen. Vuosi alkoi normaalisti, vuosikokous ehdittiin pitää

sääntöjen mukaan 11.3. Kaikki muuttui 15.3., jolloin kopla1ajoitukset tulivat

valtakunnallisesti voimaan. Helsingin kaupunki sulki kaikkitilat, joissa yhdistyksemme oli

kokoontunut.
Tämån jälkeen toimintamme olitauolla koko vuoden eräitä poikkeuksia lukuun

ottamatia. Jäsenistöön pidettiin yhteyttå jäsenkirjeiden, lehti-ilmoituksen ja kotisivujen

avulla.

2. Jäsenistö

Vuoden alussa jåseniä oli 816, joista kannatusjäseniä 18 ja kunniajäsenenä 't sotaleski.

Vuoden lopusså jäsenmäärä oli758, joista kannatusjäseniä 17 ja kunniajäsenenä 1

sotaleski. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Lea Heino ja kunniajäseniä ovat Pirkko

Helenoro, Annikki Saarenmäki, Heikki Tirkkola ja Maija Våisänen.

3. Hallinto

Vuosikokous

Yhdistyksen sääntömäåråi nen vuosikokous pideti i n 1 1 .3.2020 Kam pin

palvelukeskuksen juhlasalissa osoitteessa Salomonk.2l, Helsinki. Puheenjohtajana

ioimi Tero Tuomisio. Kokouksessa oli läsnä 37 yhdistyksen varsinaista jåsentä.

Hyväksyttiin vuoden 2019 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2020

toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin I ja valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle

Martti Liukko, Gunvor Pelander, Anna-Leena Myllylä ja Helvi Lehtisalo-

Toiminnantaikastajiksi valittiin Vappu Hietala ja Kaisa Böök ja varalle Marja Nordfors ja

Kirsti Hämäläinen.

KOL:n liittokokoukseen valittiin I varsinaista edustajaa: Kaarlo Kuntsi, Helvi Lehtisalo,

Martti Liukko, Anna-Leena Myllylä, Gunvor Pelander, Eila Raikaslehto, Marja Rissanen,

Sirkka-Liisa Tafiamo.
Varaedustajiksi valittiin :

Matri Juholå, Viota Kotamäki, Annikki Saarenmäkija Maija Väisänen.
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Hallitus

Sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on kaksi vuotta.

1.1.2024- y 3.2A20
Niskanen Hannu, puheenjohtaja
Kuntsi Kaarlo Raikaslehto Eila
Liukko Martti Rissanen Marja, sihteeri
Pakkanen Annikki Tarjamo Sirkka-Liisa, varapuheenjohtaja
Pelander Gunvor Wright Ritva, sihteeri

11.3.2420-113.2A21
Niskanen Hannu puheenjohtaja
Kuntsi Kaarlo sihteeri Pelander Gunvor
Lehtisalo Helvi Raikaslehto Eila
Liukko Martti Rissanen Marja
Myllylä Anna-Leena Tarjamo Sirkka-Liisa varapuheenjohtaja

Hallitus kokoontui 10 kertaa. Kokouksista 2 oli sähköpostikokousta ja 1 etäkokous
zoomin avulla.

4. Työryhmät ja toimikunnat

Hallitus nimesi seuraavat työryhmäUtoimikunnat:
Jäsentilaisuuksia valmisteleva työryhmä, retkiä järjestävä työryhmä, juhlatyöryhmä,
taloustyöryhmä, tiedotustyöryhmä sekä a rkistotyöryhmä.
Työryhmåt ja toimikunnat valmistelivat asioita hallituksen kokouksiin sekä
toimeenpanivat niille kuuluvia tapahtumia.

5. Kunniamerkit ja standaarit

Kaatuneitten Omaisten Liiton kautta anottiin valtakunnalliset kunniamerkit kahdelle
yhdistyksemme hyväksi merkittävää työtä tehneelle jäsenellemme.
Tasavallan presidentti myönsi Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan l.luokan mitalin
kultaristein Annikki Pakkaselle ja Suomen Valkoisenruusun 1. luokan mitalin Aila
Lindånille.

6. Varsinainen toiminta

STEA-proiekti

P§ektin aloitusseminaari pidettiin elokuussa, yhdis§ksemme edustajina olivat
yhteyshenkilöiksi valitut Eila Raikaslehto ja Kaarlo Kuntsi. P§ektin tuella oli
tarkoitus järjestää virkistyspäivät Lohja Spa & Resort -kylpylässä 16. -
17 .11.2020. Se jouduttiin siirtämään koronapandemian takia vuodelle 2021.
Tehtiin jäsenkysely syys-lokakuussa, jonka tarkoituksena oli saada osviittaa
virkistys- ja harrastustoiminnan kehittämiseksi. Vastauksia palautettiin lähes 50.
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Yhteinen ulkoilu jäsenille.

Marraskuussa aloitettiin yhteiset ohjatut kävelylenkit neljästä lähtöpaikasta
(Hietaniemi, Kannelmäki, Malmija Vuosaari). Lenkeille osallistuiyhteensä 10
jäsentä.

Ryhmätoiminnat

Pienryhmiä on kaikkiaan 11, jotka ehtivät alkuvuodesta kokoontua 2-3 kertaa ennen
koronan aiheuttamaa taukoa.
Pienryhmät olivat:
Hengellinen piiri, vetäjä Helvi Lehtisalo.
Kirjoittajaryhmä, vetäjä Anja Huotari-Si imes ia Kaiia Rantalai nen-H uber.
Kirjallisuuspiiri Lukutoukat, vetäjä Laila Palho.
Kuoro Sirpaleet, yhteyshenkilö Kaarlo Kuntsi.
Retkiryhmä, vetäjä Annikki Pakkanen.
Saksan kielen ryhmä, vetäiä Mirjami Niinimäki.
Teatteriryhmä Thalia rin ki, vetäjä Marja Rissanen.
Espoon kulttuuritilaisuudet. Pystyttiin jårjestämäån kokopäiväretki "Uutta ja vanhaa
Espoota" 21.9.20, osanottajia 20.
Nurmijärven alueryhmä, vetäjä Veikko Korpi.
Vantaan alueryhmä, vetåjä Aila Lindån, kokoontui alkuvuodesta 4 ja syksyllä 3 kertaa.

Ryhmien toimintakertomukset ovat saatavissa ryhmien vetäjiltä.

Jäsentilaisuudet

Jäsentilaisuuksia ehdittiin järjestää 2, joissa osallistujia oli 40-50lkerta.

08.01.2019 Asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva: Apteekit lääkehoidon tukena.
12.02.2019 Esko Vepsä: Helsingin historiaa.
Kaikki muut tilaisuudet jouduttiin peruuttamaan.

Muistotilaisuudet ja juhlat

9.5. Yhdistys teki käynnin ja laski kukkavihon Sodan ajan naisen muistomerkille,
laskijoina Eila Raikaslehto, Arja Mäntsälä ja Maija Väisänen.

iZ.S. Xaatuneitten muistopäivänä laskettiin Kaatuneitten Omaisten Liiton seppele
Hietaniemen sankarihaudalle. Laskijoina Hannu Niskanen ja Gunvor Pelander.
Sotaorpojen muistomerkille laskivat kukkalaitteen Hannu Niskanen, Gunvor Pelander ja
Kaarlo Kuntsi.

15.9. Vantaan alueryhmä vietti 10-vuotisjuhlaansa Kansalaistoiminnan Keskus
Leinikissä. Tervehdyspuheessaan Aila Lind6n kertoi Vantaan sotaorporyhmän
tavoitteista ja toiminnasta, juhlapuheen piti puheenjohtaja Hannu Niskanen, musiikista
huolehti PäijätHämeen Rauhanturvaajien kuoro. Tilaisuudessa luovutettiin tasavallan
presidentin myöntämät kunniamerkit Aila Lindånille ja Annikki Pakkaselle.

Yhteistoiminta

Puheenjohtaja Hannu Niskanen on toiminut Kaatuneitten Omaisten Liiton hallituksen
puheenjohtajana 25.4.2016 lukien.
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Hannu Niskanen on osallistunut helsinkiläisten veteraanipiirien puheen- ja
toiminnanjohtajien kokouksiin, joissa on käsitelty Helsingissä järjestettäviä tilaisuuksia.
Sirkka-Liisa Tarjamo on VTKL:n valtuuston jäsen kolmivuotiskauden 2018-2021.
Huoltoviesti-lehden toimitusneuvostossa on ollut Annikki Pakkanen.

7. Tiedotus

Yhdistyksen tiedotuksen on hoitanut Sirkka-Liisa Tarjamo.
Jäsenkirjeitå lähetettiin 5 kpl. Maaliskuun jäsenkirje låhetettiin vain sähköpostilla, koska
koronan vuoksi ei päästy postittamaan, toukokuun jåsenkirje julkaistiin maksettuna
ilmoituksena Huoltoviesti-lehdessä. Jäsenkirjeet 1, 4 ja5 postitettiin normaalisti.

Jäsenkirjepostitukset on hoidettu jåsenten vapaaehtoistyönä Espoossa EJY:n
toimitiloissa.

Kotisivujen ylläpidosta vastaavat Sirkka Leppänen ja Eila Raikaslehto.
Osoite on www.psso.fi.

8. Yhdistyksen talous

Merkittävin tulolähde on jäsenmaksut. Jäsenmaksu oli varsinaisilta ja kannatusjäseniltä
vuosikokouksen 14.3.2019 päätöksen mukaisesti 30 €. Lisäksi oli mahdollisuus maksaa
vapaaehtoista lisäjåsenmaksua, jonka kertymä oli yhteensä 442€,.
Kaatuneitten Omaisten Liitolle maksettiin jäsenmaksua 15 8jåsen, yhteensä 12165 €.

Yhdistys on saanut avustusta toimintaansa Helsingin kaupungilta 1000 €, Espoon
kaupungiltal T00 € ja Vantaan kaupungilta kohdeavustusta 700 € Mäntsälån retkeä
varten.
Kirjan, Sotaorpous ja isän muisto, myyntitulot vuonna 2020 olivat 340,36 €. Kirja on
myyty loppuun.
Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Tilitoimisto Ahjoniemi Oy.
Tilinpäätös osoittaa 103,84 € alijäämää, jonka hallitus esittää siirrettävåksi voitto- ja
tappiotilille.

Helsingissä 11.2.202A

Hallitus
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Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

{.Yleistä

Sääntojensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia sotaorpojen ja muiden kaatuneitten omaisten

hyväksi valvomalla heidän etujaan ja toimimalla heidän puolestaan. Yhdistyksen tarkoituksena on myÖs

vaalia sodissa kaatuneitten ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa sekä edistää

kaatuneitten omaisten keskinäistä tuki- ja virkis§stoimintaa.

Toiminnan keskeisenä sisältönä on sotaorpojen keskinäinen vertaistuki psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen

toimintakyvyn tukemiseksi. Yhteisöllisyys, yhdessäolo, yksittäiset keskustelut, toisen tukeminen ja tieto siitä,

etteiole yksin, ovat keskeistä syrjäy§mistä estävää toimintaa.

Yhdistyksen järjestämät jäsenillat, juhla- ja muistotilaisuudet muodostavat toiminnan rungon.

Pienryhmåtoiminta, retket, teatteri- ja konsertti-illat keräävät jäseniä yhteen.

Yhdis§ksen tehtävä on myös kerätä tietoa sotaorpojen kokemuksista ja tukea sen pohjalle rakentuvaa

tutkimusta.

2. Toiminta

Vuoden 2A21 aikana pyritään tiedotuksella ja erilaisilla tapahtumilla tiedottamaan sotaorpoasiasta.

Olemassa olevaa tutkimukseen lii§våä aineistoa samoin kuin muuta yhdistyksen aineistoa järjestetåiän

arkistoitavaan kuntoon ja siirretään esim. Kansallisarkistoon mm. tutkijoiden käyttöön.

Keh itetään ystäväpiiritoimintaa.

Osallistumalla STEA-projektiin pyritään kehittämåän jäsenten hyvinvointia tukevaa toimintaa. Järjestetään

vuodelta 2020 siirtyneet virkistyspäivåt, alustava varaus on Lohja Spa&Resort-kylpylään toukokuulle.

Osallistutaan projektin yhdyshenkilöpäiville ja koulutustilaisuuksiin. Pyritään kehittämään jäsenille tarjottavaa

ulkoilua ja muuta virkistävää liikuntaa
Jo aloitettuja kåvelylenkkejä jatketaan ja laajennetaan.

3.{. Jäsentilaisuudet

Toimintavuoden aikana pyritåän järjestämään yksijäsenilta kuukaudessa lukuun ottamatta kesäaikaa.

Jäsentilaisuuksia varten on varattu tilat ja toiminta aloitetaan heti, kun koronaepidemiatilanne sen sallii.

Keskeisenä sisältönä ovat hengelliseen, henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen sekä sosiaaliseen

aktiivisuuteen liit§vät esi§kset ja ohjatut harjoitteet. Ne sisältävät tietoa ikäihmisen saatavilla olevista
palveluista ja uusiin tekniikoihin perehdyttämistä sekä tukea niiden käyttöön. Historiaan, kulttuuriin ja

ajan kohtaisiin asioih in I iittyviä alustuksia järjestetään edelleen.

3.2. Ryhmätoiminnot

Alue- ja pienryhmät jatkavat entiseen tapaan heti kun kokoontuminen on mahdollista. Pienryhmiä ovat:

Hengellinen piiri, kirjoittajaryhmä Orvokit, kuoro Sirpaleet, Retkiryhmä, Saksan kielen ryhmä ja lukupiiri

Lukutoukat. Ryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa kuukaudessa, Sirpaleet kuitenkin viikoittain. Teatteriryhmä
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Thaliaringin yhteyshenkilö välittää tietoa teatteritarjonnasta ja hankkii liput. Sama koskee konserfieja ja

nåyttelyitä.

Nurmijärvellä ja Vantaalla toimivat alueryhmät. Hallituksen ja ryhmien edustajien yhteiset kokoukset
toiminnan kehittämiseksi jatkuvat.

3.3. Muisto- ja juhlatilaisuudet

Tilaisuudet antavat mahdollisuuden kokea yhteisyyttä ja kanavoida surun ja kaipauksen tunteita. Tällä tavalla
ne tukevat sotaorpojen psyykkisiä voimavaroja. Lisaksi näin voidaan vaalia ja kunnioittaa vanhempiemme
muistoa.
Järjestetåän yhdistyksen 20-vuotisjuhla. Muita merkittäviä yhdis§ksen järjestämiä tilaisuuksia ovat:
Kaatuneitten muistopäivän hartaus, ltsenäisyyspäivän konserttiVanhassa kirkossa, joulujuhla.

Jäsenet osallistuvat jo vakiintuneella tavalla sotiin lii§viin vuosipäiviin ja muistotilaisuuksiin

3.4. Yhteistyötahot ja edustukset

Yhteistoimintaa muiden yhdistysten kanssa tehostetaan tiedon saamiseksija jakamiseksi. Kaatuneitten
Omaisten Liiton jäsenenä yhdistys osallistuu liiton toimintaan sen hallituksessa ja yhteiseen
päätöksentekoon liittokokouksissa. Yhdistys on myös Vanhustyön Keskusliiton jäsen. Yhteistoimintaa liiton
muiden jäsenyhdis§sten, yhdistyksen toiminta-alueen seurakuntien ja seniorijärjestöjen kanssa jatketaan.
Yhteistyötä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa jatketaan. Espoon, Helsingin ja Vantaan
kaupungit ja muut toiminta-alueen kunnat ovat tärkeitä yhteistyötahoja yhdis§ksen toiminnassa.

Hann u N iskanen toimii Kaatu neitten Omaisten Liiton puheenjohtajana.

4. Hallinto

Yhdistyksen toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä.

Hallitus kokoontuu I -10 kertaa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajan ja hqllituksen jäsenten toimikausi on

kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistå puolet on erovuorossa vuosittain. Hallituksen apuna on sen nimeämiä
työryhmiä. Yhdis§s kuuluu jäsenenä Kaatuneitten Omaisten Liittoon. Yhdistys on myös Vanhus§ön
Keskusliiton jäsen.

Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä. Tietojen käsittelemisessä noudatetaan EU-asetuksessa annettuja
määräyksiä. Yhdis§ksen hallitus on laatinut ja hyväksynyt 27 .8.2A18 tietosuojaselosteen.

5. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen pääasiallinen rahoitus saadaan jäsönmaksutuloista sekä päåkaupunkiseudun kuntien toiminta-
avustuksista. Pyritään edelleen etsimään myös muita yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita rahoittajia.

Helsingin kaupungilta haetaan ylimääräistä toiminta-avustusta, joka on tarkoitettu tukemaan lkääntyneiden
helsinkiläisten hyvinvointia ja toimintakykyä.

Tarkemmin yhdistyksen talous selviää talousarviosta ja talousarvion perusteista.

6. Tiedottaminen

Toimintavuonna lähetetään jäsenille 4-5 jäsenkirjettä sähköpostilla tai kirjeitse. Tarvittaessa lähetetään
pikatiedotteita säh köisenä.

Yhd is§ksellä on kotisivut www. osso. fi ja facebooksivut.
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Talousaryion Peruste et 2021

Tulot

Jäsenmaksutulot
Jäsenmaksut ovat 30 €/ jäsen ja kannatusjäsen sekä 100 € yhteisöjäsen. Tuotoksi arvioidaan

21000 €
Avustusta saadaan Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeilta yhteensä noin 3100 €' Ne ovat

yleensä kohdennettuja tiet[yyn tarkoitukseen kuten esim. tilavuokriin'

Kulut

Kaatuneitten Omaisten liitto KoL ry:lle maksettava jäsenmaksu on 15 €/henkilöjäsen. Tänä.v.uonna

11295€, VanhustyOn Keskustiitto i00 €, EJY 50 € ja Vantaan järjestörinki22€., yhteensä 11467

euroa.

Kirjanpidon hoitaa Tilitoimisto Ahjoniemi oy. Hinta on 1300 € vuodessa'

Kokouspalkkioita ei makseta.

Hallituksen jäsenille ja pienryhmien vetäjille maksetaan matkakorvausta halvimman julkisen

kulkuneuvon mut<aan. vapaaehtoisten matkakuluista päätetään erikseen.

puhelinkulujen korvausta voidaan maksaa enintään 150 € puheenjohtajalle, _sihteerille,
taloudenhoitajalte, jåsenåsioiaenhoitajalle ja tiedottajalle, muille hallituksen jäsenille enintään 50 €'

kotisivujen yttalpnajaile voidaan maksåa eÅintaan 200 €. Korvaukset ovat veronalaisia ja

maksetaan laskun mukaan.

pelican Self Storagelta on vuokrattu säilytystilaa toistaiseksi. Vuokra on 89 €/kuukaudessa.

Kampin palvelukeikri."n juhlasalin kaytöstä maksetaan vuokraa samoin ruokasalista, kun sitä

käytetään vuosikokoukseen.

Työkorvausta maksetaan toimeksiantosopimuksen mukaan kuoron johtajalle.

Kulttuuritilaisuudet, retket ja matkat tehdään omakustann ushintaan'
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TALOUSARVIO VUO D ELLE 2O2L

Varsinainen toiminta
Tuotot
Jäsentilaisuudet
Teatterit ja konsertit

Matkat ja retket
Juhlatilaisuudet
Yhteensä

Kulut
Jäsentilaisuudet
Teatterit ja konsertit
Matkat ja retket
Juhlatilaisuudet
Yhteensä

Tuotto/kulujäämä

Yhteiskulut
Tilavuokrat
Kokous- ja neuvottelukulut
Postitus- ja tiedotuskulut
Pankkikulut
Toimistotarvikkeet

Puhelin- ja internetkulut
Ohjelmistokulut

Matkakulut
Lahjat ja muistamiset

Hallintokulut
Toiminnan vakuutukset
Työkorvaukset

Laitehankinnat ja korja uskulut
Yhteiskulut yhteensä

Tuotto/kuluiäämä

Varainhankinta

Tuotot
Jäsenmaksut 700 x 30,-

Varainhankinnan muut tuotot
Tuotot yhteensä

Kulut
Maksetut jäs.maksut 750 x 15,-

Muut varainhank.kulut

Kulut yhteensä

Tuotto/kulujäämä

Avustukset

Tilikauden yli-/alijäämä

29.L.2021

1400

3500

4000

900

9800

-2100
-3500
-4000

-3800
-13/U)0

-3600

-1700
-700

-4300
-800
-300

-900

-300

-1500

-ZLOO

-1400

-200

-1700

-s00

-16400

-20000

21000

500

21600

-11400

-100

-11500

10100

3100

-6800


