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SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN:
nimi
Otto Kinnunen
Olavi Paunonen
Veikko Holopainen
Helena Nykänen
Taimi Tuhkanen
Pentti Immonen
Pauli Hentunen
Raimo Koponen
Veikko Viljakainen
Birgit Turunen
Vieno Könönen
Irja Boman

kuolinpv.
12.1.
29.7.
11.3.
16.5.
24.5.
11.7.
20.7.
15.8.
20.8.
16.11
15.12.
20.12.

ikä
84
87
83
83
91
87
81
82
91
78
82
79

Taivaskotiin kutsuttiin 14.7.2006 myös osaston entinen
pitkäaikainen sihteeri Hilkka Tavi 82 vuoden ikäisenä.
Hilkka Tavi toimi osaston sihteerinä vv. 1982-1994.
Raimo Koponen oli johtokunnan aktiivinen jäsen
vuodesta 2001 kuolemaansa asti.

KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.
Osallistuimme jäsenten siunaustilaisuuksiin. Laskimme Veljesliiton tunnuksella varustetun
punavalkoisin kukin somistetun havuseppeleen. Mahdollisuuksien mukaan tukijäsen Petri
Tikanmäki soitti siunaustilaisuuksissa trumpetilla Oi kallis Suomenmaa ja saattomusiikkina
Narvan marssin. Omaisille luovutettiin hautakivi- tai uurnalaatta heidän toivomuksensa mukaisesti.
Puolisojäsenten , leskien ja edesmenneen sihteerin omaisille lähetettiin adressi tai
suruvalittelukukat. Mikäli vainaja oli myös naisjaoston jäsen, asiasta sovittiin naisjaoston kanssa.
Osallistuimme sankarihaudoilla yhteisseppeleiden laskemisiin ja kustannuksiin sekä niihin
liittyviin juhlatilaisuuksiin: kansallisena veteraanipäivänä 27.4., veteraanien kirkkopyhänä 3.9. ja
itsenäisyyspäivänä 6.12. Kaikissa näissä seppelepartioon osallistui varapuheenjohtaja Tauno
Miettinen.

HUOMIONOSOITUKSET
Vuosikokouksessa 22.2.2007 luovutetaan seuraaville
Kultainen ansiomerkki:
naisjaosto:
Holopainen, Milma
Suomaa, Helga
jäsenet:
Halmetoja, Oiva
Heiskanen, Uuno
Immonen, Niilo
Issakainen, Toivo
Kantanen, Eero
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Kinnunen, Toivo
Leppänen, Leo
Luomi Aarne
Marjo Arvo
Mäkinen, Aleksanteri
Niiranen, Aleksanteri
Nykänen, Unto
Pelkonen, Pekka
Rahkonen, Viljo
Suutarinen, Reijo
Tervo Heimo
Tossavainen, Toivo
Tuovinen, Veikko
Turunen, Otto
Valkovirta, Einari
Riitta-Leena Heinonen, sihteeri
Hopeinen ansiomerkki:
naisjaosto
Turunen, Eeva-Liisa
jäsenet:
Laamanen, Heikki
Tolvanen, Erkki
Welin, Aarne
tukijäsenet:
Laakkonen, Seppo
Laitinen, Pertti
Lehmussaari, Veli
Tikanmäki, Petri
Salko Risto

Sotainvalidien Veljesliiton myöntämät korkeammat ansiomerkit jaetaan myöhemmin
Veljesliiton pienoisstandaari:
Jäsenet:
Alhainen, Antti
Kokki, Kauko
Päkki, Tauno
Raatikainen, Lauri
Simola, Olavi
tukijäsenet:
Eskelinen, Satu
Hirvonen, Hellevi
Koponen, Matti
Lehmussaari, Ritva

Sotavammamerkki:
Uuno Heiskanen
Kauko Kokki
Paavo Kuvaja
Reino Pursiainen
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Lötjönen, Eila
Rajamäki, Kari
Varkauden osaston standaari
Varkauden Mainospalvelu

JOHTOKUNTA, KOKOUSEDUSTUKSET JA TOIMIKUNNAT:
Johtokunta: Reino Eskelinen (puheenjohtaja), Reino Kirjonen, Raimo Koponen, Otto Malkki,
( Kangaslammin kyläasiamies), 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 13 kertaa ja pöytäkirjan pykäliä kertyi 128

Merkittäviä asioita olivat mm:
tammikuu
Anottiin Karjalan Prikaatista varusmiesapua syyskeräystä varten.
helmikuu
Vuosikokous pidettiin torstaina 23.2. 2006 Pääkirkon seurakuntasalissa. Siinä hyväksyttiin
toimintakertomus, v 2006 toimintasuunnitelman ja talousarvion lisäksi, toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2006-2011. Kokouksessa oli läsnä 18 varsinaista ja 2 tukijäsentä.
Varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Tauno Miettinen, Kangaslammin kyläasiamieheksi Otto
Malkki ja liikuntavastaavaksi Arvo Taskinen.
Päätettiin tilata Sotainvalidilehti Rintamaveteraanien ja Sotaveteraanien puheenjohtajille.
maaliskuu:
Todettiin, että piirihallitus oli myöntänyt suuren ansiomerkin Reino Kirjoselle,
Kauko Reijoselle, Arvo Pietari Taskiselle ja entiselle sihteerille Merja Loikkaselle.
Tehtiin avustusanomukset Varkauden perusturvalautakunnalle ja liikuntalautakunnalle sekä
Varkauden seurakunnalle. Varkauden kaupunki myönsi avustusta 200 euroa samoin seurakunta.
Liikuntalautakunta yhteensä 64 euroa, joka on maksettu kulukorvauksena Arvo Taskiselle.
Päätettiin pitää lista-arpajaiset liittyen Savon Sotilassoittokunnan konserttiin 9.11. 2006
Johtokunta teki merkittävän pääomaa koskevan päätöksen ja myi 2000 kpl UPM-Kymmenen
osakkeita ja sijoitti pääosan niistä saaduista varoista vakaatuottoisiin rahastoihin, joiden riski on
pieni. Päätös on osoittautunut järkeväksi.
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huhtikuu
Johtokunta päätti järjestää sunnuntaina 18.3. 2007 hengellisen tapahtuman, joka on
tarkoitettu kaikille veteraaneille myös ympäristökunnista ja kaikille varkautelaisille.
Johtokunta valitsi asiaa valmistelemaan työryhmän. Käytännön toimenpiteet uskottiin
sihteerin tehtäväksi.
Saatiin tieto, että ministeri Kari Rajamäki toimii mielellään 9.11. konsertin suojelijana.
toukokuu
Johtokunta teki aloitteen muille veteraanijärjestöille, että omaisten niin toivoessa osallistutaan niiden veteraanien siunaustilaisuuksiin, jotka syystä tai toisesta eivät ole liittyneet
jäseneksi mihinkään veteraanijärjestöön. Tämä aloite sai myönteisen vastaanoton ja Kukkakauppa Peräkylä lupasi ilmaisen havuseppeleen sinivalkoisin nauhoin näissä tapauksissa.
Asia on seurakunnassa tiedossa. Yhteyshenkilönä toimii osaston sihteeri.
Johtokunta antoi sihteerille oikeuden antaa perustietoa jäsentiedotteessa uurnahautauksesta,
hoitotahdon ja testamentin laatimisesta.
Sihteeri on myöhemmin avustanut jäseniä ja leskiä näissä asioissa.
kesäkuu
Johtokunta päätti puolisojäsenten osalta seuraavaa: poismenoa kunnioitetaan johtokunnan
kokousten alussa samoin kuin jäsentenkin hiljaisella hetkellä. Omaisille lähetetään adressi
tai suruvalittelukukat. Omaisten toivoessa osallistutaan siunaustilaisuuteen. Asia hoidetaan
yhteistyössä naisjaoston kanssa.
Poliisilaitokselta anottiin ja saatiin tavara-arpajaislupa ja rahankeräyslupa syyskeräystä varten
vuosille 2006 ja 2007. Syyskeräyksen tuotoksi arvioitiin syksyllä 2006 10000 euroa.
heinäkuu
Johtokunta ei kokoontunut ja sihteeri oli vuosilomalla
elokuu
Johtokunta keskittyi viimeistelemään syyskeräyksen ja lista-arpajaisten toimeenpanoa.
syyskuu
Johtokunta nimesi ansiomerkkitoimikunnan. Päätettiin isäinpäivään liittyvän konsertin
käytännönvalmisteluista: lehti-ilmoittelusta, muusta mainostamisesta jne.
Saatiin päätös Varkauden kaupungin vähintään 20% sotainvalidien pesulapalvelukokeilusta.
Johtokunta aloitti periaatekeskustelulla vuoden 2007 talousarvion valmistelun.
Sihteeri lähetti kirjallisen valituksen Sotainvalidien Veljesliiton Aivoinvalidit ry:n hallitukselle
virheellisestä lehti-ilmoituksesta, jonka mukaan Varkaudessa ei olisi sotainvalidien syyskeräystä.
Joulukuussa saatiin tieto, että mainittu yhdistys maksaa osastolle 1000euroa hyvitystä.
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lokakuu
Johtokunta teki anomuksen Varkauden kaupungin perusturvalautakunnalle lounassetelin hinnan
korottamisesta. Se sai myönteisen päätöksen. Tieto saatiin tammikuussa 2007.
Johtokunta päätti, että kunniamerkkejä kannetaan siunaustilaisuuksissa. Tästä sovittiin yhdessä
muiden veteraanijärjestöjen kanssa.
Johtokunta tutustui uusiin tekijänoikeuslain muutoksiin ja viimeisteli isäinpäiväkonserttiin liittyviä
asioita.
marraskuu:
Vuoden 2007 talousarvioon liittyvinä päätettiin pitää hautausavustus 1000 eurona
Siivouspalvelun omavastuuosuus kotisiivouksen osalta 15 euroa/h/siivooja, enintään 3h/kk.
Ikkunanpesu kerran vuodessa ;omavastuuosuus 10 euroa/h/ siivooja.
Syntymäpäivärahaa maksetaan 65 euroa tai 80 euroa riippuen siitä onko vastaanottoa vai ei.
Alle 10% sotainvalidit saavat avokuntoutusavustusta osastolta 100 euroa korotettuna kaupungin
myöntämällä kuntoutusmäärärahalla. Avustus maksetaan Kelan korvauksen jälkeen jäävästä
omavastuuosuudesta ja voi olla enintään se. Nämä jäsenet ovat oikeutettuja
kolmeen jalkahoitokertaan vuodessa.
Ne jäsenet, joiden vammaprosentti on 10-20, voivat anoa perusavustusta lääkärin määräämästä
fysikaalisen hoidon omavastuuosuudesta silloin, kun hoitoa ei valtiokonttori korvaa.
Kulukorvaukset ehdotetaan pidettäviksi ennallaan.
Johtokunta hyväksyi kunniamerkkitoimikunnan ehdotuksen. Jatkettiin tapahtuman 18.3. 2007
valmistelua.
Hyväksyttiin tavara-arpajaisten tilitys. Sen ja konsertin yhteinen nettotuotto oli 1512,35 euroa
Tuotto käytetään leskien ja puolisoiden käsi-/jalkahoitoihin; puolisojäsenet asetetaan
etusijalle.
joulukuu:
Hyväksyttiin syyskeräyksen tilitys 11548,95 euroa, josta kuluja 105,45 euroa.
Saatiin myönteinen päätös Pohjois-Karjalan prikaatista varusmiesavusta vuoden 2007
syyskeräykseen.
Myönnettiin sotavammamerkkejä ja päätettiin jakaa ne vuosikokouksen yhteydessä seuraaville:
Kauko Kokki, Paavo Kuvaja, Reino Pursiainen. Anomuksen on jättänyt myös Uuno Heiskanen
Päätettiin hankkia sihteerille kannettava tietokone.
Talouden seuranta
Johtokunta on seurannut osaston talouden hoitoa siten, että sihteeri on 4 kertaa vuodessa
laatinut pääkohdittain yhteenvedon tuloista ja menoista.
Joka kokouksessa on ilmoitettu shekkitilin saldo ja pääoman kehitystä koskeva tilanne.
Sihteeri hoitaa maksuliikenteen verkkopankin välityksellä ja toimittaa tiliotteen tositteineen
kuukausittain tilitoimistoon.
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Kokousedustukset ja toimikunnat:
Johtokunta nimesi huhtikuussa toimikunnan valmistelemaan 18.3. 2007 pidettävää
kevättalven kirkkopyhää. Tähän toimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja Reino Eskelinen,
varapuheenjohtaja Tauno Miettinen ja johtokunnan jäsen Reino Kirjonen, naisjaoston edustajana
Raila Hynninen ja osaston sihteeri.
Otto Malkki on hoitanut Kangaslammin kyläasiamiehen tehtäviä ja
Arvo Unto Taskinen on toiminut kuntoliikunnasta vastaavana.
Otto Turunen on pääsääntöisesti vastannut yhteiskuljetusten järjestelyistä.
Kunniamerkkitoimikuntaan kuuluivat Reino Kirjonen, Tauno Miettinen, Reino Eskelinen ja
asiat kirjasi osaston sihteeri. Kunniamerkkiesitykset hyväksyttiin johtokunnassa 16.11. ja
lähetettiin edelleen Suur-Savon piiriin.
Piirin vuosikokouksessa Kyyhkylässä osastoa edustivat puheenjohtaja Reino Eskelinen, Reino
Kirjonen ja Otto Turunen
Piirihallituksessa on osastoa edustanut Reino Eskelinen, varaedustajana Reino Kirjonen
Suur-Savon piirin Hengellisen toimikuntaan on kuulunut osaston puheenjohtaja Reino
Eskelinen, joka on toimikunnan puheenjohtaja ja osaston sihteeri Riitta-Leena Heinonen hänen
henkilökohtainen avustajansa
Edellisen vuoden tapaan sihteeri luki Hengellisen toimikunnan Jouluviestin kasetille
näkövammaisia varten.
Suur-Savon piiripäivään 25.8. osallistuivat puheenjohtaja ja sihteeri.

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 ja Otto Malkki ovat käyneet kouluilla kertomassa veteraaneista.
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Varkauden Sotaveteraanien, Rintamaveteraanien ja Sotainvalidien puheenjohtajat
pitivät kaksi yhteistä kokousta. Niiden puheenjohtajana toimi osaston puheenjohtaja
ja sihteerinä osaston sihteeri. Sotainvalideja edusti kokouksissa varapuheenjohtaja
Tauno Miettinen. Kokouksissa käsiteltiin kaikkia veteraaneja koskevia yhteisiä asioita,
sovittiin yhteisistä menettelytavoista. Kokouksista laadittiin muistio.
Suurin yhteinen tapahtuma oli helmikuussa pidetty Turvallisuuspoliittinen ilta, johon
osallistui kutsuttuna 100 veteraania.
Edustustehtävissä hankittiin yhteisiä lahjoja järjestettiin kulkeminen kimppakyytinä.

NEUVONTAPALVELUT:
Kyyhkylän palveluneuvoja Arja Metsätalo teki kuluneen vuoden aikana 89 kotikäyntiä
Varkaudessa. Kotikäynneillä tehtiin anomuksia sotavammatutkimuksiin, kuntoutukseen,
sairasapulisään. Prosentin korottamiseen tähtääviä sotavammatutkimuksia oli 7.

Korjausneuvoja Ismo Kortmanilla oli v 2006 Varkauden osaston alueella 3 uutta
korjauskohdetta. Niiden kustannusarviot olivat yhteensä 1287 euroa.
Aiemmin aloitettuja ja vuoden loppuun mennessä valmistuneita kohteita 6
Kustannukset toteutuneiden kustannusarvioiden mukaan olivat yhteensä 37959 euroa.
Vuodesta 1991 lähtien kohteita 111. Niiden kustannusarviot 590625 euroa. Näistä
vuoden 2006 loppuun mennessä valmistunut 81.Toteutuneiden kustannusarvioiden mukaan
503738 euroa.

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.
Kuluneen vuoden aikana asiakaskontakteja joko henkilökohtaisesti tai puhelimessa.
noin 280. Vilkkainta aikaa vuoden alku ja loppupuoli.
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Sihteeri lähetti v 2006 aikana 5 jäsentiedotetta, joista kolme postitettiin myös leskille.
JÄSENISTÖ:
Jäsenmäärä 31.12.2006 oli 66
Asuinpaikan mukaan:

Varkaudessa 64
Leppävirralla 1
Helsingissä

1

Osastoon liittyi vuoden aikana 5 uutta jäsentä ja yksi ensikertainen elinkorkohakemus on vireille.
Siihen vielä ei saatu Valtiokonttorin päätöstä.
Laitokseen on pysyvästi 5 sijoitettuna
Yksi jäsen erosi osastosta.
Osaston jäsenten keski-ikä oli vuoden lopussa 83 vuotta. Keski-ikä on hieman laskenut, kun
iäkkäämpien poisnukkuneiden tilalle on tullut vähän nuorempia jäseniä.
Osaston jäsenistä kahdeksan on yli 90 vuotta ja kaksi alle 80 vuotta
Osasto on muistanut 75, 80, 85 ja 90 vuotta täyttäviä jäseniään onnittelurahalla ja
osallistumalla syntymäpäivävastaanotoille
Mikkelin sotilasläänin komentajalta on tullut onnitteluadressi yli 90 vuotta
täyttäville. Sihteeri on myös lähettänyt heille onnittelukortin.
Toiminnan piiriin kuuluvia leskiä oli vuoden lopussa 80.
Näistä puolisojäseniksi on liittynyt 38.
Puolisojäseniä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 58
Puolisoita on kaikkiaan 30, heistä 20 puolisojäsentä.
Puolisojäsenten keski-ikä on

78 vuotta

Tukijäseniä oli vuoden loppuun mennessä liittynyt 16 henkilöä

VUODEN 2006 TAPAHTUMIA
Helmikuu:
Perjantaina helmikuun 10. päivänä käytiin Varkauden teatterissa 10 hengen voimin
katsomassa Olavi Virran elämästä kertovaa näytelmää Hopeinen kuu
Torstaina 23.2. oli osaston vuosikokous.
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Maanantaina 27.2. kokoontui Kuntorantaan melkein 100 henkilöä: sotaveteraaneja,
rintamaveteraaneja ja sotainvalidia. Tilaisuuteen oli kutsuttu rintamatunnuksen omaavat miehet ja
naiset. Monipuolisen alustuksen aiheesta piti sisäaisainministeri Kari Rajamäki, joka oli tehnyt
aloitteen tapahtuman aikaansaamiseksi. Sitä seurasi varsin vilkas keskustelu. Osastomme vastasi
käytännön järjestelyistä. Illan päätteeksi nautittiin kahvit.
Maaliskuu:
Maanantaina 6.3. osallistui osastomme pilkkijoukkue: Toivo Issakainen, Tauno Miettinen ja Otto
Turunen Tanhuvaarassa piirin pilkkikisoihin. Ahti ei pojille suonut antejaan tällä kertaa.
Pohjois-Savon piirin sotaveteraanien 40- vuotisjuhlassa Warkaus-salissa esittivät osaston onnittelut
osaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri .Juhlaan osallistui melkoinen joukko osaston
jäseniä.
Maaliskuun 14. päivänä oli matkailumessut Savonlinnassa. Sieltä toi terveisiä Raila Hynninen.
Piirin vuosikokous pidettiin Kyyhkylässä torstaina 23.3. Alkuhartauden piti osastomme
puheenjohtaja ja Reino Kirjonen kiitti ansiomerkin saajien puolesta. Reino Kirjosen lisäksi
Suuren ansiomerkin saivat Kauko Reijonen, Arvo Pietari Taskinen ja aiemmin sihteerinä ollut
Merja Loikkanen.
Tiistaina 28.3. pidettiin osaston pilkkikisat Puurtilan seurakuntakodilla
Jo seuravana päivänä 29.3. mentiin Varkauden teatteriin katsomaan kansankomediaa Anu ja Mikko
Paikalla oli 34 osastoomme kuuluvaa.
Huhtikuu:
Edellisen vuoden tapaan Savon Aikuisopisto järjesti virkistyspäivät 26.4.-24.5. välisenä aikana.
Kymmenen naista ja kaksi urhoollista meistä lähti mukaan. Kerran viikossa kokoonnuttiin
muistelemaan, valmistamaan lounas, saamaan asiatietoa ja virkistymään yhdessäolosta.
Kansallisen veteraanipäivän viettoon 27.4. Varkaudessa osallistuttiin niin ikään. Ohjelmaan kuului
jumalanpalvelus kello 10, sankarihaudoilla käynti ,kirkkokahvi ja konsertti Warkaus-salissa .
Parkinson yhdistyksen kanssa yhteisretkeen Pärnuun 30.-7.5. osallistui myös osaston jäseniä.

Toukokuu:
Perinteiseen Rosvopaistijuhlaan Kruunupuistossa 24.5. osallistuivat neljän naisjaoston jäsenen
lisäksi Tauno Miettinen, Eino Muhonen, Viljo Rahkonen, Otto Turunen ja Tauno Voutilainen.
Kesäkuu:
Puolustusvoimain lippujuhlan eversti Hannu Toivosen vastaanotolla Mikkelissä edustivat osastoa
Tauno Miettinen ja Otto Turunen.
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Itäisen maanpuolustusläänin komentaja Ari Puheloisen vastaanotolle Kuopiossa osallistuivat Reino
Kirjonen ja Raimo Koponen
Maanpuolustusjuhlaan 17.6. Mäntyharjulla ei osallistuttu, mutta lippu toimitettiin Mikkelin
Sotilasläänin esikuntaan.
Heinäkuu:
Puurtilan perinteinen leiripäivä ke 26.7. kokosi osaston väkeä tuvan täyteen. Paikalla oli 58
henkilöä. Sää suosi ja ruoka oli maittavaa. Naisjaosto järjesti arpajaiset. Vierailevana tähtenä oli
näyttelijä laulaja Pöllänen. Päivä aloitettiin lipunnostolla ja puheenjohtajan pitämällä
aamuhartaudella. Seurakunnan kirkkomuusikon Tapio Rekolan säestyksellä laulu sujui vaivatta.
Saimme nauttia myös Eija Kettusen esittämistä yksinlauluista.
Elokuu:
Elokuun viimeisenä päivänä matkasi linja-autolastillinen väkeä 19 Varkaudesta ja12 Joroista
Tanhuvaaraan liikuntapäivää viettämään.
Syyskuu:
Sunnuntaina 3.9. osallistuttiin perinteiseen veteraanien kirkkopyhään. Tekstin lukijoina toimivat
osaston puheenjohtaja ja sihteeri. Jumalanpalveluksen jälkeen oli kahvitilaisuus.
Syyskeräys toteutettiin siis 13.-14.9.
Savon Aikuisopiston järjestämiin virkistyspäiviin ajalla 21.9.- 12.10. osallistui jälleen kahden
miehen lisäksi tusinan verran naisjaoston jäseniä.
Lokakuu:
Sunnuntaina 1.10. Leppävirralla seniorimessuilla piti juhlapuheen osaston puheenjohtaja
Vammaisten kirkkopyhä 8.10. ja eläkejärjestöjen yhteinen kirkkopyhä 22.10. kutsui sanankuulijoita
Varkauden Pääkirkkoon.
Varkauden Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlaan 26.10. osallistuivat osaston edustajina Tauno
Miettinen ja Reino Kirjonen.
Marraskuu:
Torstaina marraskuun 9. päivänä kaikuivat iloisesti Savon Sotilassoittokunnan torvet Varkauden
Pääkirkossa. Tilaisuuden suojelija sisäasianministeri Kari Rajamäki oli lähettänyt tilaisuuteen
juhlavan tervehdyksen. Se luettiin konsertin alussa. Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi noin 100
konserttivierasta, heidän joukossaan Suur-Savon piirin puheenjohtaja Leo Reinikainen. Illan
musiikillinen anti oli mahtavaa. Konsertin jälkeiselle iltapalalle osallistui 69 henkilöä. Listaarpajaisten voitonjako julkistettiin ja taiteilija Eero Hyvärinen lupasi osastolle jälleen lahjoittaa
töitään.
Marraskuun 15.päivänä kutsuntatilaisuudessa Reino Kirjonen yhdessä muiden veteraanijärjestöjen
edustajien kanssa luovutti eläkkeelle siirtyvälle eversti Leo Puustiselle Warkauden vuosisatanimisen teoksen.
Perjantaina 24.11. puheenjohtaja osallistui Kaunialan Sotavammasairaalassa koulutustilaisuuteen.
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Joulukuu:
Joulukuun 5.päivänä osasto oli kutsuttu kunniavieraaksi Savon Aikuisopiston järjestämille
”presidentin kutsuille” itsenäisyyspäivän merkeissä. Sihteeri haastatteli Reino ja Irene Pursiaista,
joiden muisteloita kuunneltiin hiiskumatta.
Itsenäisyyspäivänä Varkauden kaupungin järjestämään juhlintaan osallistui moni osaston jäsen.
Itsenäisyyspäivänä varapuheenjohtaja Tauno Miettinen edusti osastoa eversti Leo Puustisen
vastaanotolla Nilsiän Tahkovuorella.
Viikosta muodostuikin oikea juhlakavalkadi, kun torstaina mentiin katsomaan Varkauden teatteriin
Danny-musikaalia. Paikalla oli 38 osastoon kuuluvaa. Naisjaosto tarjosi väliajalla torttukahvit.
Joulujuhla seurakuntatalolla tiistaina 12.12. klo 12 kokosi 86 osallistujaa. Juhla alkoi naisjaoston
kynttilän sytyttämisellä ja rukouksilla. Puheenjohtajan alkusanojen jälkeen, Satu Eskelinen luki
jouluevankeliumin. Lauloimme herkin mielin tuttuja joululauluja. Kuoppakankaan 3.
musiikkiluokan kuoro toi iloisen tervehdyksensä. Pantiinpa tonttuleikiksikin. Naisjaosto järjesti
perinteiset arpajaisensa ja palveluneuvoja Arja Metsätalo toi Kyyhkylän terveiset. Seurakunnan
puheenvuoron käytti Göran Ekroht ja yhteislauluja säesti nuorisokanttori Mari Leppänen.
Entisen sihteerin Hilkka Tavin sanoittama puurolaulu hellytti emäntien sydämet ja kaikki saivat
nauttia makoisista pöydänantimista vatsan täydeltä. Varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja muistivat
kukin naisjaoston puheenjohtaja Airi Hahtalaa ja sihteeri Eila Reijosta . Liikekeräyksestä
huolehtinut Raila Hynninen sai puolestaan kainon pyynnön säestämänä paketin, jonka sisällön
toivotaan joskus ilmestyvän arpajaispöydälle houkuttelemaan ostajia. Juhla päättyi puheenjohtajan
vaimonsa kanssa pitämään rukoukseen ja Maa on niin kaunis lauluun.
ILOITEN TORVET RAIKUVAT
SAVON SOTILASSOITTOKUNNAN
KONSERTISSA VARKAUDEN
PÄÄKIRKOSSA
TO.9.11.2006 KLO 18
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SYYSKERÄYS:
Syyskeräys toteutettiin Varkaudessa 13.-14. 9.. Omien oppaiden lisäksi oli runsas
joukko Lions clubien jäseniä ym. ulkopuolisia oppaita. Keräyspäällikkönä toimi
Keijo Pulliainen ja Matti Koponen toisena keräysiltana. Rynnäkkökeräyksen
suorittivat kumpanakin iltana 50 asevelvollisia Pohjois-Karjalan Prikaatista.
Naisjaosto apuvoimineen laski rahat ja kahvitti keräykseen osallistujat.
Liikekeräyksen suoritti Raila Hynninen.
Syyskeräystulos oli 11548 ,95 euroa, josta liikekeräyksen osuus oli 615 euroa.
Ennen keräystä pidettiin lehdistötilaisuus ja Radio Savo haastatteli osaston puheenjohtajaa ja sihteeriä.
Osasto suorittaa v 2007ainoana Suur-Savon piirissä perinteisen syyskeräyksen
12.-13.9.
Keräyslupa on jo saatu ja varusmiesavusta päätös Pohjois-Karjalan prikaatista
Varkauden molemmat Lions clubit ovat lupautuneet antamaan opastusapua.

Ne jäsenet, joille ei kuulu seuraavia etuja valtiokonttorin kustantamina, saivat
avustusta osaston varoista toimintavuonna seuraavasti:
Hautausavustusta on maksettu kolmelle alle 20 prosenttisen sotainvalidin
perikunnalle 1000 euroa kullekin
Jalkahoito kolme kertaa kalenterivuodessa niille, joiden prosentti < 10.
Näille myös lääkärin määräämästä fysikaalisen hoidon omavastuu osuudesta
203,50 euroa tai koko omavastuu osuus, jos se on jäänyt alle mainitun summan.
Osastossa on viisi jäsentä, joiden vamma-aste on <10.
Siivouspalvelua 3 tuntia kuukaudessa, oma vastuun ollessa 15 euroa tunnilta.
Ikkunanpesun kerran vuodessa omavastuuosuus 10 euroa tunnilta.
Nämä etuudet koskivat alle 20%:n sotainvalideja ja leskiä.
Edellä mainittujen lisäksi johtokunta myönsi muutamille jäsenille perusavustusta

Kaiken edellä sanotun pohjalta voi todeta, että 67. toimintavuosi oli
vilkasta toiminnan aikaa. Yhteistyömuodoissa eri tahojen kanssa
edistyttiin. Saimme palstatilaa lehdistössä ja kuuluvuutta
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radioaalloilla. Varkautelaiset tiedostivat osastomme toimivan ja
olevan elinvoimainen.

Katsomme yhä toiveikkaina huomiseen!

