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SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN:

Aaro Telovaara
Tauno Laakkonen
Sulo Soininen
Eemil Maksimainen
Aarne Väänänen
Veikko Sutinen
Aarne Heiskanen

k. 12.1.20005
k. 14.2. 2005
k. 23.4 .2005
k. 9.6. 2005
k. 30.6. 2005
k. 15.7. 2005
k. 19.10.2005

91 vuoden iässä
83
86
84
92
90
83

KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.
Osallistuimme jäsenten siunaustilaisuuksiin. Laskimme Veljesliiton tunnuksella
varustetun punavalkoisin kukin somistetun havuseppeleen, tukijäsen Petri Tikanmäki
soitti trumpetilla Oi kallis Suomenmaa ja saattomusiikkina Narvan marssin. Omaisille
luovutettiin hautakivi- tai uurnalaatta heidän toivomuksensa mukaisesti.
Helmikuun 19.päivänä osaston puheenjohtaja siunasi Luttilan kappelissa johtokunnan
jäsen Tauno Laakkosen. Seppeleen laskivat ja muistotilaisuuteen osallistuivat Tauno
Miettinen, Reino Kirjonen, Raimo Koponen, Toini Skrikberg, Vieno Koivistoinen ja
Riitta-Leena Heinonen. Muistotilaisuudessa puhui myös Reino Kirjonen.
Osallistuimme sankarihaudoilla yhteisseppeleiden laskemisiin ja kustannuksiin sekä
niihin liittyviin juhlatilaisuuksiin: kansallisena veteraanipäivänä 27.4., veteraanien
kirkkopyhänä 4.9. ja itsenäisyyspäivänä 6.12. Kaikissa näissä seppelpartioon osallistui
varapuheenjohtaja Tauno Miettinen.
Osaston 65-vuotisjuhlapäivänä puheenjohtaja Reino Eskelinen lähetti seppelpartion
sankarihaudoille Warkaus-salista. Seppeleen laskivat Raimo Koponen, Otto Turunen,
naisjaoston edustajina Airi Hahtala ja Irene Pursiainen. Kunniavartiossa olivat
Varkauden reserviupseerien edustajat. Tilaisuuden musiikista vastasi Petri Tikanmäki.

HUOMIONOSOITUKSET

Vuosikokouksessa 23.2.2006 luovutetaan seuraaville
Kultainen ansiomerkki:
Veikko Holopainen
Aimo Ikonen
Reino Karhunen
Hilkka Taskinen
Hopeinen ansiomerkki:
Lauri Oksala
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Salme Taskinen
Pienoisstandaari:
Timo Koikkalainen
Seppo Laakkonen
Pertti Laitinen
Risto Salko
Petri Tikanmäki
Erkki Tolvanen
Sotainvalidien Veljesliiton mahdollisesti myöntämät korkeammat huomionosoitukset
luovutetaan myöhemmin.

JOHTOKUNTA, KOKOUSEDUSTUKSET JA TOIMIKUNNAT
Johtokunta: Reino Eskelinen (puheenjohtaja), Reino Kirjonen, Raimo Koponen,
Otto Malkki, Tauno Miettinen( varapuheenjohtaja), Kauko Reijonen, Timo Männikkö,
Viktor Suomaa, Otto Turunen ja Heikki Valutie.
Naisjaoston edustajana kokouksissa oli Raila Hynninen.
Osaston sihteerinä on toiminut Riitta-Leena Heinonen.
Johtokunta kokoontui 12 kertaa ja pöytäkirjan pykäliä kertyi 138
Merkittäviä asioita olivat mm:
Tammikuussa tehtiin sääntömuutosesitys, joka teki mahdolliseksi puolisojäsenyyden
Vuosikokous 24.2.hyväksyi esityksen.
Anomus Varkauden kaupungille maksuttoman aterian saamiseksi alle 20%:n
sotainvalideille. Kaupunki antoi maaliskuussa kielteisen päätöksen.
Anomus Varkauden seurakunnalle vapautua monistamiseen liittyvistä kustannuksista.
Tämä sai myönteisen päätöksen, kun kirkkoneuvosto myönsi po. asiaan 300 euron
toiminta-avustuksen.
Toukokuun 6. päivänä osaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
tapasivat Varkaudessa ministeri Kari Rajamäen. Hänelle luovutettiin kirjelmä, joka
koski sotavammalain vuoden 2006 alussa voimaantulleen muutoksen rahoitusmallia.
Samassa yhteydessä keskusteltiin myös taloutta koskevista ongelmista, joita syntyy
puolisolle, kun sotainvalidi sijoitetaan pysyvästi laitokseen.
Kesäkuussa johtokunta totesi, että yli 20%:n sotainvalidien osalta Varkauden
kaupungin sosiaalitoimi hoitaa myös ikkunan pesun. Kaupungin byrokratiasta johtuen,
päätös astui käytännössä voimaan vasta 1.8. Näin olen varsinainen säästö näkyy vasta
vuoden 2006 aikana.
Lokakuussa käsiteltiin ministeri Kari Rajamäen aloite turvallisuuspolitiikkaa
koskevasta veteraanijärjestöjen yhteisestä illasta. Sen johdosta ovat
veteraanijärjestöjen puheenjohtajat kokoontuneet kerran .He valitsivat
puheenjohtajakseen osaston puheenjohtajan ja kutsuivat osaston sihteerin sihteeriksi.
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Varapuheenjohtaja Tauno Miettinen edustaa sotainvalideja. Ilta pidetään
Kuntorannassa 27.2. 2006.
Niin ikään päätettiin järjestää kirkkokonsertti 9.11. 2006, jossa esiintyy Savon
Sotilassoittokunta.
Marraskuussa päätettiin, että järjestetään vuonna 2006 lista-arpajaiset, joissa toinen
taiteilija Eero Hyväriseltä saatu taulu on päävoittona. Arvonta suoritetaan konsertin
jälkeen pidettävässä kahvitilaisuudessa.
Joulukuussa päivitettiin pitkäntähtäimen toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2006-2011. Se viedään vuosikokouksen hyväksyttäväksi
Kokousedustukset ja toimikunnat:
Johtokunta perusti juhlatoimikunnan jo joulukuussa 2004 valmistelemaan osaston
juhlavuotta. Tähän toimikuntaan kuuluivat Tauno Miettinen, Reino Kirjonen, Raimo
Koponen, osaston puheenjohtaja ja sihteeri.
Toimikunta kokoontui 11 kertaa ja pöytäkirjan pykäliä kertyi 37. Kokousmuistiot ja
muut juhlaan liittyvät asiapaperit tallennettiin oman kansioonsa. Naisjaosto oli
aktiivisesti mukana suunnittelussa sihteerin välityksellä.
Osaston hengellinen toimikunta, johon kuuluivat Otto Turunen, Heikki Valutie ja
puheenjohtajana Reino Eskelinen ei ole kokoontunut kertaakaan.
Kunniamerkkitoimikuntaan kuuluivat Reino Kirjonen, Tauno Miettinen, Reino
Eskelinen ja asiat kirjasi osaston sihteeri. Kunniamerkkiesitykset hyväksyttiin
johtokunnassa 17.11. ja lähetettiin edelleen Suur-Savon piiriin.
Piirin vuosikokouksessa Pieksämäellä osastoa edustivat puheenjohtaja Reino
Eskelinen, Reino Kirjonen ja Raimo Koponen.
Piirihallituksessa on osastoa edustanut Reino Eskelinen.
Suur-Savon piirin Hengellisen toimikuntaan on kuulunut osaston puheenjohtaja
Reino Eskelinen, joka valittiin 8.11. kokouksessa toimikunnan puheenjohtajaksi ja
osaston sihteeri Riitta-Leena Heinonen hänen henkilökohtaiseksi avustajakseen.
Edellisen vuoden tapaan sihteeri luki Hengellisen toimikunnan Jouluviestin kasetille
näkövammaisia varten.
Suur-Savon piiripäivään 26.8. osallistuivat puheenjohtaja ja sihteeri.
Johtokunta lähetti sihteerin 14.10. Kyyhkylässä pidettyyn Veljesliiton
neuvottelutilaisuuteen, jossa kartoitettiin nykytilannetta ja tulevaisuuden näköaloja.
Kyläasiamiehen tehtäviä Kangaslammilla on hoitanut Otto Malkki
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Liikuntatoiminnasta vastaavana on toiminut Arvo Unto Taskinen
Varkauden kaupungin vanhusneuvostossa sotaveteraaniyhdistysten edustajana oli
Reino Kirjonen
Sotaveteraanien, rintamaveteraanien ja sotainvalidien kaupunginhallituksen
nimeämässä yhteisessä neuvottelukunnassa osastoa ovat edustaneet Tauno
Miettinen ja Raimo Koponen varsinaisina jäseninä ja varajäsenenä Otto Turunen.
Varapuheenjohtaja Tauno Miettinen on ollut mukana kaikissa eri tahojen kanssa
käydyissä sotainvalidien asioita koskevissa neuvotteluissa osaston puheenjohtajan ja
sihteerin lisäksi edustaen varsinaisia sotainvalideja.
Reino Kirjonen on käynyt useilla kouluilla kertomassa veteraaneista.
Liittokokouksen varsinaisena edustajana Espoossa 1.- 2.6. oli Reino Kirjonen

NEUVONTAPALVELUT:
Kyyhkylän palveluneuvoja Arja Metsätalo teki kuluneen vuoden aikana
84 kotikäyntiä Varkaudessa. Kotikäynneillä tehtiin anomuksia
sotavammatutkimuksiin, kuntoutukseen, sairausapulisään ja10 oikaisuvaatimusta.
KORJAUSNEUVONTA:
Korjausneuvoja Ismo Kortmannilla oli v 2005 Varkauden osaston alueella uusia
korjauskohteita. Niiden kustannusarviot olivat yhteensä ______EU.
Aiemmin aloitettuja ja vuoden loppuun mennessä valmistuneita kohteita ___
Kustannukset toteutuneiden kustannusarvioiden mukaan olivat yhteensä _____EU.
TOIMISTO:
Käyntiosoite on Savontie 3. Toimisto on ollut avoinna keskiviikkoisin
klo 9-12, lukuun ottamatta heinäkuuta.
Sihteeri on ollut tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044-3723 919. Hän on
tarvittaessa käynyt myös hoitamassa asioita jäsenten kotona.
Virallinen postiosoite on Kauppakatu 63 as 12 78200 Varkaus.

JÄSENISTÖ:

Jäsenmäärä 31.12.2005 oli 69
Asuinpaikan mukaan:

Varkaudessa 67
Leppävirralla 1
Helsingissä 1

Osastoon liittyi vuoden aikana kaksi uutta jäsentä ja yksi ensikertainen
elinkorkohakemus pantiin vireille syksyllä. Siihen vielä ei saatu Valtiokonttorin
päätöstä.
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Laitokseen on pysyvästi sijoitettuna 6.
Osaston jäsenten keski-ikä oli v 2005 yli 83 vuotta
Puolisoita on 36. Heistä puolisojäseneksi on liittynyt 23
Osasto on muistanut 75, 80, 85 ja 90 vuotta täyttäviä jäseniään onnittelurahalla ja
käymällä syntymäpäivävastaanotoilla. Mikkelin pääesikunnan komentajalta on tullut
onnitteluadressi .Tämä lähetettiin myös niille, jotka täyttivät yli 90 vuotta.
Toiminnan piiriin kuuluvia leskiä on 81. Heidän keski-ikänsä on 81 v.
Näistä puolisojäseniksi on liittynyt 32.
Puolisojäseniä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 55.
Tukijäseniä oli vuoden loppuun mennessä 12. Jo aiemmin tukijäseninä käytännössä
toimineista tehtiin virallinen päätös.

VUODEN 2005TAPAHTUMIA
14.1. Pääoma-näytelmä Mikkelin teatterissa:
Koska erittäin moni oli sen jo nähnyt aikaisemmin, tätä esitystä oli katsomassa
4 henkilöä
24.2. Osaston vuosikokous:
Juhlaosassa oli läsnä kaikkiaan 52 henkilöä
Tilaisuudessa jaettiin 23 Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalia ja
21 Sotainvalidien Veljesliiton hopeista ansiomerkkiä.Piirin Standaarin sai 3 henkilöä.
Sihteerille ojennettiin osaston pienoislippu.Merja Loikkaselle annettiin
kristallimaljakko. Timo Männikkö ja Keijo Pulliainen saivat solmiopidikkeet.
Varsinaiseen osaston kokoukseen osallistui 27 äänivaltaista jäsentä ja 2tukijäsentä.
Puheenjohtajana toimi Katariina Kuurola.
8.3. Suur-Savon piirin pilkkikisat Haukivuorella:
Joukkue: Toivo Issakainen, Tauno Miettinen ja Viktor Suomaa korjasivat koko potin
tuoden hienon pokaalin voitettuaan joukkuemestaruuden, jonka kruunasi vielä
Viktor Suomaan henkilökohtainen piirin mestaruus

21.3. Naisjaosto tutustui toimistoon
Osaston puheenjohtaja toivotti heidät tervetulleiksi
Osallistujia oli pari kymmentä.
26.3. Piirin vuosikokous 31.3. Pieksämäellä

6

15.-16.4. Veljesliiton lakikurssi Lahdessa
Sihteeri sai johtokunnan luvalla osallistua tähän antoisaan kurssiin.
27.4. Kansallisen veteraanipäivä
Suunnitteluryhmässä osastoa edustivat puheenjohtaja ja sihteeri.
Päivä alkoi lipunnostolla klo 9.30 Kaupungintalon edessä.
Tilaisuudessa esiintyivät Varkauden lukion kuoro ja Varkauden Mieslaulajat
Kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raimo
Koikkalainen.
Jumalanpalveluksessa liturgina ja saarnan piti kirkkoherra Olli Tynkkynen.
Seppelpartiossa sotaveteraanien edustaja oli Reino Kirjonen ja sotainvalidien
edustajana Tauno Miettinen.
Kangaslammilla vastaavassa tilaisuudessa osastoa edusti Otto Malkki.
Varsinainen ohjelmaltaan monipuolinen juhla pidettiin Warkaus-salissa.
Osaston lippua kantoi Tauno Miettinen
1.-2.6. Liittokokous Espoossa
Palattuaan Reino Kirjonen antoi johtokunnalle varsin seikkaperäisen kuvauksen
kokouksesta.
4.6. Puolustusvoimain lippupäivän juhla
Mikkelissä osastoa edustivat Tauno Miettinen ja Otto Turunen
Kuopiossa Reino Kirjonen ja Raimo Koponen.
7.6.Sotiemme veteraanien itäisen Suomen kirkkopäivä Imatralla
Me etsimme isänmaatamme.
Retkeen osallistui 18 henkilöä osastosta ja 14 Joroisista.
Matka oli antoisa, vaikka kosken kuohuja jouduttiin turhaan odottelemaan.
Erityisesti mieleen painui valtioneuvos Riitta Uosukaisen lämminhenkinen puhe
29.-30.6. Retki Ouluun
Tämä virkistävä matka tehtiin yhdessä naisjaoston kanssa. Osallistujia oli
osaston piiristä yhteensä 27 ja 4 ulkopuolista oli lähtenyt lisäksi mukaan.
21.7.Perinteinen leiripäivä Puurtilan seurakuntakodilla.
kokosi jälleen monikymmenpäisen osallistujajoukon nauttimaan Suomen suvesta.
14.8. Veteraanien hengellinen kesäpäivä
kutsui kuulijoita Varkauden pääkirkkoon ja juhlaan sen jälkeen.
18.8. Sotainvalidiliiton 65-vuotisjuhla Finlandia-talossa
Siellä osastoa edustivat Raino Kirjonen, Raimo Koponen ja Otto Turunen
26.8. Piiripäivään Kyyhkylässä
osasto osallistui puheenjohtajan ja sihteerin voimin
31.8. Suur-Savon piirin liikuntapäivään Tanhuvaaraan
matkasi 17 innokasta osallistujaa.
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4.9. Varkauden veteraanien yhteinen kirkkopyhä Varkauden pääkirkossa
kokosi melko harvalukuisen kuulijajoukon
17.9. Oman osaston 65-vuotisjuhla ja naisjaoston 60-vuotisjuhla
Lauantaina 17. syyskuuta herättiin Varkaudessa varhaissyksyn harvinaisen lämpimään
ja aurinkoiseen aamuun. Odotukset olivat korkealla. Johtokunnan vuoden alussa
valitsema juhlatoimikunta oli kokoontunut kymmenen kertaa valmistelemaan asioita,
ja tarmokas naisjaosto oli varautunut tukijoukkoineen kahvittamaan 300 vierasta.
Varkauden kaupunki oli ystävällisesti antanut Warkaus-salin ja aula-ravintolan
veloituksetta käyttöön. Kaikki oli valmiina, turvallisuuskin varmennettuna Punaisen
Ristin paikallisosaston toimesta.
Juhlapäivän vietto alkoi oman väen kesken. Osaston puheenjohtaja, rovasti Reino
Eskelinen lähetti juhlapaikalta nelihenkisen seppelpartion sankarihaudalle.
Varkauden reserviupseerien asettama kunniavartio oli asianmukaisesti paikalla,
kun kello10 tukijäsen Petri Tikanmäki puhalsi trumpetillaan Oi kallis Suomenmaa ja
seppeleen laskun jälkeen isänmaanvirren. Tilaisuus oli harras ja vaikuttava.
Warkaus-salin aula täyttyi pikkuhiljaa onnittelutervehdyksiä tuovasta väestä.
Varkauden reserviläisten huolehtiessa tampuurimajurin tehtävistä. Kahvikupposen
lisäksi vierailla oli mahdollisuus kirjoittaa nimensä varta vasten avattuun juhlakirjaan
ja tutustua osaston ja naisjaoston toimintaa esittelevään valokuvanäyttelyyn.
Warkaus- salissa tasan kello 13 ryhdikäs Savon Sotilassoittokunta johtajanaan
yliluutnantti Ilpo Luukkonen asettui paikalleen. Vallitsi hetken huminahiljaisuus.
Läsnäolijat nousivat seisomaan. Salin ovet avautuivat Lippufanfaarin saattelemana
Suomen siniristilippu ja osaston sen kaksikymmenvuotispäivänä naulattu lippu tuotiin
juhlallisesti saliin Varkauden Karjala-seuran kansallispukuisten airuitten saattamana.
Lipunkantajan arvokas tehtävä oli uskottu sotainvalidi Reino Kirjoselle ja Tauno
Miettiselle. Molemmat haavoittuivat alle 20 vuotiaana. Taisi jonkun muunkin kuin
kirjoittajan silmät kostua sitä katsellessa ja jääkärien marssia kuunnellessa.
Osaston puheenjohtaja Reino Eskelisen lämminhenkisten tervehdyssanojen jälkeen
arvovaltaiset kunniavieraat esittivät omat tervehdyksensä. Valtiovallan puolesta sen
toi sisäministeri Kari Rajamäki, Varkauden kaupunkia edusti kaupunginjohtaja Matti
Reijonen, puolustusvoimia kenraaliluutnantti Ari Puheloinen ja Varkauden ev. lut.
srk:aa pastori Kari Iivarinen. Heidän puheistaan voi todeta : Sanat sanotut ajallansa
ovat kultaomenia hopeamaljassa.
Juhlapuheen piti Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja Veli Matti Huittinen. Hän
korosti niitä avuja ja taitoja, joilla sotainvalidipolvi selvisi vaikeuksistaan ja jaksoi
uskoa parempaan tulevaisuuteen
Kuultiinpa juhlassa myös nuorison sydämellinen puheenvuoro kadettivääpeli Pekka
Jokisen suulla. Tilaisuuden musiikkiannista vastasivat Antti Jukaraisen johtama
Varkauden Seniori-laulajat ja Kuoppakankaan koulun 5.-6. musiikki- luokkien
kuoro, opettajiensa Mari Karhun ja Paula Pulliaisen ohjaamina.
Juhlivan yleisön keskellä saivat ansaitsemansa tunnustuksen seuraavat henkilöt: sisukunniakirjan Reino Pursiainen, 100%:n sotainvalidi, joka käytännössä on osoittanut
todeksi elämänmottonsa: katsotaan huomiseen!
Kultainen ansiomerkki kiinnitettiin Onni Turusen, Tauno Itkosen ja puheenjohtaja
Reino Eskelisen rintaan. Tauno Jäske saa sen toivomuksensa mukaisesti myöhemmin.
Naisjaosto kutsui Toini Skrikbergin kunniapuheenjohtajakseen.
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Mitä olisikaan sotainvalidijuhla ilman Veteraanin iltahuutoa ja kiitoslaulua! Tällä
kertaa ne kuultiin Seniorilaulajien ja Savon Sotilassoittokunnan yhteisesityksenä.
Tilaisuudessa julkaistiin myös Varkauden Sotainvalidit ry:n ja sen naisjaoston
historiikki: Muistoja ja kokemuksia menneiltä vuosikymmeniltä. Sen on kirjoittanut
osaston sihteeri Riitta-Leena Heinonen. Juhlan juontoa elävöitettiin heijastamalla
taustalle osaston ja naisjaoston historiikkiin liittyviä kuvia Varkaudesta eri
vuosikymmeniltä.
Juhliva noin kaksisataapäinen yleisö yhtyi päätökseksi koko sydämestään Maammelauluun osaston varapuheenjohtaja Tauno Miettisen lausuttua koskettavat
sotainvalidin päätössanat.
Saadun palautteen nojalla voi todeta, että juhla oli onnistunut. Varkauden
Sotainvalidit ovat vuosikymmeninä todeksi eläneet :
Me sodan varjosta tulleet, joilla nuoruutta ei ollutkaan. Rikkaan elämän saimme. Sitä
tuskin tietäen, että työmme vaivan alla on päivä huominen.
Juhlan jälkeen Varkauden kaupunki tarjosi 60 kutsuvieraalle juhlalounaan.
20.-21.9. Suur-Savon piirin toimihenkilöjen koulutusmatka Raatteen tielle
puheenjohtaja ja sihteeri olivat mukana tällä koulutus-ja kokousmatkalla
23.9. Suur-Savon piirin Naistoimikunnan 60-vuotisjuhla Mikkelissä
Kymenpäinen joukko kävi esittämässä viralliset onnittelut ja nautti hienosta juhlasta.
25.9. Kirkkokonsertti Puumalassa sotainvalidien hyväksi
Osaston puheenjohtaja piti puheen ja luovutti piirin puolesta eräälle sotainvalidille
suuren ansiomerkin. Eino Grönin konsertissa oli kirkossa noin 250 henkilöä,
varkautelaisia neljä.
5.-6.10. Syyskeräys
14.10. Veljesliiton koolle kutsuma neuvottelu
osastoa edusti sihteeri
20.11. Pohjois-Savon reserviläisten kirkkopyhä Varkaudessa
6.12. Itsenäisyyspäivän paraati Pieksämäellä
Osaston lippua kantoi Reino Kirjonen. Paikalla oli myös Raimo Koponen
7.-11.12. Tanhuvaaran virkistyslomaan
osallistui Varkaudesta kaksi naisjaoston ja kaksi osaston miesjäsentä
13.12. Joulujuhla Pääkirkon seurakuntasalissa.
kokosi liki satapäisen juhlaväen.
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Ne jäsenet, joille ei kuulu seuraavia etuja valtiokonttorin kustantamina, saivat
avustusta osaston varoista toimintavuonna seuraavasti:
Hautausavustusta alle 20 prosenttisen sotainvalidin omaisella 1000 euroa.
Jalkahoito kolme kertaa kalenterivuodessa niille, joiden prosentti alle 10.
Lääkärin määräämästä fysikaalisen hoidon omavastuu osuudesta
187 euroa alle 10% sotainvalidit
Siivouspalvelua 3 tuntia kuukaudessa, oma vastuun ollessa 10 euroa tunnilta.
Ikkunanpesun kerran vuodessa osaston kustantamana.
Nämä etuudet koskivat alle 20%:n sotainvalideja ja leskiä.
Edellä mainittujen lisäksi johtokunta myönsi muutamille jäsenille perusavustusta

SYYSKERÄYS:
toteutettiin 5.-6.10.Varkaudessa. Omien oppaiden lisäksi oli runsas joukko Lions
clubien jäseniä ym. ulkopuolisia oppaita. Keräyksen käytännöllisenä organisoijana
toimi Keijo Pulliainen ja kerääjinä asevelvollisia Mikkelin varuskunnasta. Naisjaosto
suoritti rahojen laskennan ja kahvitti keräykseen osallistujat. Liikekeräyksen suoritti
Raila Hynninen.
Syyskeräystulos oli 14977,55 euroa, joka oli 2,7 % pienempi kuin vuonna 2004
Liikekeräyksen osuus siitä oli 1325 euroa. Varkautelaista kohti se oli 0,62 Eu
Suur-Savon piirin alueella keskimäärin 0,77 Eu
Johtokunta on päättänyt, että syksyllä 2006 suoritetaan paikallinen keräys, mikäli
saadaan varausmiehiä avuksi.

HISTORIIKKI

Historiikki julkaistiin siis 17.9. Siitä otettiin 500 kappaleen painos. Stora Enso lahjoitti
paperin. Paino Prisma Oy Liedossa painoi, sitoi ja teki kannet veloituksetta.
Historiikki jaettiin kaikille osaston ja naisjaoston jäsenille, tukijäsenille, eri
yhteistyötahoille ja lahjoittajille. Kirja on luovutettu myös Mikkelin Maakuntaarkistoon.
Historiikkia on myyty jonkin verran. Sen voi ostaa sihteeriltä tai Kirjakauppa
Muusasta.

Kaiken edellä sanotun pohjalta voi todeta, että 65. toimintavuosi oli
erittäin tapahtumarikas ja antoisa
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Katsomme luottavaisina tulevaisuuteen !

