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SEURAAVAT OSASTON JÄSENET
SAIVAT IÄISYYSKUTSUN:
nimi
1. Tauno Itkonen
2 Oiva Halmetoja
3 Tauno Päkki
4 Kerttu Kutvonen
5 Liisa Pekkonen
6 Einari Valkovirta
7 Arvo P. Taskinen
8Lyydia Kaasinen
9 Kauko Reijonen
10Taimi Liisa Immonen
11Kauko Laine
12 Toivo Jäske
13 Aarne Welin

kuoli
19.1.2007
21.2.2007
7.3.2007
25.2.2007
28.3.2007
11.5. 2007
31.5.2007
25 .6.2007
22.7. 2007
15.8.2007
19.9.2007
7.10.2007
15.10.2007

ikä
83
86
88
92
81
92
82
93
84
85
93
82
81

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.
Puolisojäsenen tai lesken kyseessä ollen heidän omaisilleen lähetettiin adressi ja 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. ja itsenäisyyspäivänä 6.12.
Osastomme puheenjohtaja, emeritus lääninrovasti Reino Eskelinen siunasi Einari Valkovirran ja
Kauko Reijosen. Tukijäsen, rovasti Satu Eskelinen Aarne Welinin.
Siunaustilaisuuksissa osastoa edustivat vuorotellen Otto Turunen, Viktor Suomaa, Reino Kirjonen,
Arvo Taskinen ja Eino Muhonen.
Sihteeri osallistui niihin siunaustilaisuuksiin, joihin häntä erityisesti toivottiin.
Johtokunta vietti hiljaisen hetken ja puheenjohtaja lausui muistosanat kokousten alussa.

HUOMIONOSOITUKSET
Sotainvalidiliiton myöntämät huomionosoitukset vuonna 2007
luovutetaan vuosikokouksessa 21.2. 2008 seuraaville:
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Hopeinen ansiomerkki:
Alhainen Antti
Anttonen, Irja
Kallas, Sinikka
Kokki, Kauko
Manninen, Hilkka
Pöyhönen, Eeva

Standaari

Eskelinen, Aate
Eskelinen, Tellervo
Hyvärinen, Eero
Keinänen, Sirkka-Liisa
Kekäläinen, Vieno
Keromaa, Arto
Kortelainen, Matti
Kuvaja, Paavo
Simola, Tuula

Huhtikuun 18.päivä kävivät puheenjohtaja ja sihteeri luovuttamassa
suuren ansiomerkin Vilho Parkkoselle hänen kotonaan.
Joulujuhlan yhteydessä 13.12.2007 luovutettiin Sotainvalidiliiton ansioristi Heikki Valutielle .
Erkki Nykänen sai vastaavan huomionosoituksen kotonaan.

JOHTOKUNTA, KOKOUSEDUSTUKSET JA TOIMIKUNNAT:

Johtokunta kokoontui 12 kertaa. Pöytäkirjan pykäliä kertyi 127
Merkittäviä asioita olivat mm:
tammikuu:
Johtokunta päätti ottaa järjestääkseen Suur-Savon piirin pilkkikisat helmikuun 15.pnä
Puurtilassa. Anottiin seurakunnalta lupa monistaa ja frankeerata kirjeet seurakunnan virastossa
Kirkkoneuvosto myönsikin maaliskuussa tätä varten 200 avustuksen.
helmikuu:
Vuosikokous pidettiin torstaina 22.2.2007 Pääkirkon seurakuntasalissa. Siinä hyväksyttiin
toimintakertomus vuodelta 2006 ja vuodelle 2007 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Kokouksen juhlaosassa oli läsnä 50 henkilöä ja varsinaisessa kokouksessa 20 varsinaista
osaston jäsentä sekä 5 tukijäsentä.
Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Tauno Miettinen, Kangaslammin kyläasiamieheksi Otto
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Malkki ja liikuntavastaavaksi Arvo Taskinen. Otto Turunen on vastannut koko vuoden 2007
matkojen kuljetusjärjestelyistä.
maaliskuu:
Johtokunta otti uusia tukijäseniä. Erityisesti johtokuntaa työllisti lähestyvä kevättalven
kirkkopyhä.
huhtikuu
Johtokunta totesi tyydytyksellä kevättalven kirkkopyhän sujuneen mallikkaasti ja päätti
käyttää tapahtuman bruttotuoton puolisoiden ja leskien jalkahoitoon.
Perusturvalautakunnalta anottiin vähintään 20%:n sotainvaliditalouksille kahta
ikkunapesukertaa vuodessa. Mainittu anomus tuotti myönteisen päätöksen.
toukokuu:
Osasto sai myönteisen päätöksen Puolustusvoimien avusta syyskeräykseen.
Otettiin uusia tukijäseniä ja valmisteltiin Puurtilan leiripäivää , matkaa rosvopaistitilaisuuteen.
Kuljetus toteutettiin yhdessä Varkauden Sotaveteraanien kanssa.
kesäkuu
Kokous pidettiin puheenjohtajan kesämökillä Mikonkoskella. Valmisteltiin kesäretkeä
Veteraanituvalle. Johtokunta päätti maksaa sihteerille kilometrikorvausta kotikäynneistä.
heinäkuu
Johtokunta ei kokoontunut, ja sihteeri oli vuosilomalla.
elokuu
Johtokunta otti kaikkiaan 22 uutta puolisojäsentä. Päätettiin retkistä ja edustuksista
Veteraanituvalle, Pieksämäen kirkkoiltaan , Tanhuvaaran liikuntapäivään , maanpuolustusjuhlaan
Juvalle ja Jalkaväkisäätiön 50-vuotisjuhlaan Mikkeliin.
Vastattiin Veljesliiton toimintaa ja taloutta koskevaan kyselyyn.
Valmisteltiin vara-amiraali Jaakko Smolanderin vierailua ja syyskeräystä.

syyskuu
Johtokunta nimesi ansiomerkkitoimikunnan. Todettiin syyskeräyksen sujuneen yli odotusten.
Otettiin uusia tukijäseniä. Päätettiin, että osaston lakkautuessa osaston lippu luovutetaan
Veteraanituvalle säilytettäväksi.
Evästettiin sihteeriä hänen osallistuessaan kolmen piirin neuvottelutilaisuuteen 17.9. Kyyhkylässä.
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Anottiin Puolustusvoimilta Savon Sotilassoittokunnan konserttia 19.11. 2008 Pääkirkkoon ja
Suomen itäisen maanpuolustusalueen uuden komentajan tervehdystä mainittuun tilaisuuteen.
Päätettiin varata lippuja Varkauden Laulun 50- vuotisjuhlakonserttiin.
Todettiin, että siivouspalvelun tuottaja TA-Bu muuttuu 1.10 alkaen Lassila &Tikanmäki Oyj:ksi
Hintoihin tuli 15% korotus, jonka osasto päätti maksaa.
lokakuu
Johtokunta saattoi tiedokseen v 2008 syntymäpäiväsankarit ja päätti maksaa syntymäpäivärahan
vuonna 2008 kolmelle 95 vuoden ikään ehtivälle.
Sotilassoittokunnan konsertin osalta todettiin, että se on otettu Varkauden seurakunnan
musiikkitarjontaan ja konsertti toteutetaan yhdessä Varkauden Sotaveteraanien sekä
Rintamaveteraanien kanssa.
marraskuu:
Syyskeräyksen tilitys hyväksyttiin ja lähettiin poliisiviranomaisille
Johtokunta hyväksyi ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksen.
Merkittävä asia oli osaston Kotisivujen valmistelun aloittaminen Savonia Ammattikorkeakoulun
opiskelijatyönä.
Vuoden 2008 talousarvioon liittyvinä päätettiin
pitää hautausavustus 1000
Siivouspalvelun omavastuuosuus kotisiivouksen osalta 15 /h/siivooja, enintään 3h/kk.
Ikkunanpesu kerran vuodessa ;omavastuuosuus 10 /h/ siivooja. Omavastuuosuus säilyy siis
ennallaan.
Syntymäpäivärahaa maksetaan 65 tai 80 riippuen siitä onko vastaanottoa vai ei
kaikille 80, 85, 90 ja 95 vuotta täyttäville.
Alle 10% sotainvalidit saavat avokuntoutusavustusta osastolta. Avustus maksetaan Kelan
korvauksen jälkeen jäävästä omavastuuosuudesta ja voi olla enintään 300 . Avustus sisältää
kaupungin kuntoutukseen osoittaman määrärahan. Kaupungin avustus oli v 2007 80 kutakin alle
10%:n sotainvalidia varten.
Viimeksi mainitut jäsenet ovat oikeutettuja kolmeen jalkahoitokertaan vuodessa..
Leskille ja puolisoille korvataan myös v 2008 yksi jalkahoitokerta.
joulukuu:
Anottiin vuodelle 2009 Puolustusvoimain tuki syyskeräykselle ja Savon Sotilassoittokunnan
konsertti 22.3. tai 29.23 2009. Konserttia päätettiin tarjota veteraanijärjestöjen yhteistilaisuutena.
Johtokunta valmisteli Suur-Savon piirin vuosikokousta Kuntorantaan.
Edellä mainittujen päätösten lisäksi on johtokunta vuonna 2007 myöntänyt perusavustuksia
anomusten perusteella ja sopinut sitä varten periaatteet.
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Helmikuun kokous pidettiin sihteerin kotona.

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 markkina-arvo kokouspäivältä
Sihteeri hoitaa maksuliikenteen verkkopankin välityksellä ja toimittaa tiliotteen tositteineen
kuukausittain tilitoimistoon. Tilitoimistona toimii Tilimaijat- yritys.

Kokousedustukset ja toimikunnat:
Ansiomerkkitoimikuntaan kuuluivat Reino Kirjonen, Otto Turunen , Reino Eskelinen ja asiat
kirjasi osaston sihteeri. Ansiomerkkiesitykset hyväksyttiin johtokunnassa 15.11. ja lähetettiin
edelleen Suur-Savon piiriin. Piirihallitus teki joulukuussa päätöksen standaarien, hopeisten ja
kultaisten merkkien osalta johtokunnan esityksen mukaisena.
Piirin vuosikokouksessa Savonlinnassa 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 .
Edellisen vuoden tapaan sihteeri luki Hengellisen toimikunnan Jouluviestin kasetille
näkövammaisia varten.
Sotainvalidiliiton liittokokouksessa 6.-7.6. osastoa edusti Reino Kirjonen
Suur-Savon piiripäivään 24.8. osallistuivat puheenjohtaja ja sihteeri.
Sotainvalidiliiton järjestämään kolmen piirin neuvottelutilaisuuteen 17.9. osallistui osaston
sihteeri.
Suur-Savon piirin ja Pohjois-Savon piirin yhteiselle koulutusmatkalle Tallinnaan 4.-5.10. oli
kutsuttu puheenjohtaja ja sihteeri
Savon Turistimatkan esittely- ja koulutustilaisuuteen 9.-10.10. osallistui Otto Turunen
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Sotaveteraanien, rintamaveteraanien ja sotainvalidien kaupunginhallituksen nimeämässä
yhteisessä neuvottelukunnassa osastoa ovat edustaneet varsinaisena jäsenenä Reino Kirjonen ja
varajäsenenä Otto Turunen Tauno Miettisen ollessa estyneenä.
Varapuheenjohtaja Tauno Miettinen oli mukana vuoden alkupuolen kaikissa eri tahojen kanssa
käydyissä sotainvalidien asioita koskevissa neuvotteluissa edustaen varsinaisia sotainvalideja
osaston puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi.
Kevättalven kirkkopyhää valmistelevaan toimikuntaan kuului puheenjohtajan ja sihteerin
lisäksi Reino Kirjonen. Vuoden 2006 lopulla aloitetut valmistelut jatkuivat siten, että po.
toimikunta kokoontui vielä 3 kertaa.

Reino Kirjonen ja Otto Malkki ovat käyneet kouluilla kertomassa veteraaneista.

Varkauden Sotaveteraanien, Rintamaveteraanien ja Sotainvalidien puheenjohtajat
pitivät kolme yhteistä kokousta. Niiden puheenjohtajana toimi osaston puheenjohtaja ja
sihteerinä osaston sihteeri.
Kokouksissa käsiteltiin kaikkia veteraaneja koskevia yhteisiä asioita, sovittiin yhteisistä
menettelytavoista.
Kokouksista laadittiin muistio.
Suurin yhteinen tapahtuma oli marraskuun 7. päivänä pidetty Rajavartiolaitos tänään -tilaisuus,
johon osallistui kutsuttuna liki 100 veteraania.
Uutta kaupunginjohtaja Hannu Tsuparia käytiin tervehtimässä ja hänen kanssaan käytiin
neuvottelu myös vara-amiraali Jaakko Smolanderin vierailusta.
Edustustehtävissä hankittiin yhteisiä lahjoja järjestettiin yhteisiä kyytejä.
NEUVONTAPALVELUT:
Kyyhkylän palveluneuvoja Arja Metsätalo teki kuluneen vuoden aikana 107 kotikäyntiä
Varkaudessa. Kotikäynneillä tehtiin anomuksia sotavammatutkimuksiin, kuntoutukseen,
sairasapulisään. Prosentin korottamiseen tähtääviä sotavammatutkimuksiin lähettämisiä 12.
Erityisesti leskien kuntoutusasiat olivat esillä.
Yhteistyö sihteerin kanssa on ollut tiivistä samoin kaupungin kotihoidon kanssa.
.
Korjausneuvoja Ismo Kortmanilla oli v 2006 Varkauden osaston alueella 3 uutta korjauskohdetta. Niiden kustannusarviot olivat yhteensä 6046 .
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Aloitettuja ja vuoden loppuun mennessä valmistuneita kohteita 4
Kustannukset toteutuneiden kustannusarvioiden mukaan olivat yhteensä 5914
Vuodesta 1991 lähtien käynnistettyjä kohteita on ollut114, kustannusarviot yhteensä 596671
Näistä vuoden 2007 loppuun mennessä valmistui 85ja niiden toteutuneet kustannusarviot
olivat yhteensä 509652

TOIMISTO ja ASIOINTI
Käyntiosoite on Savontie 3. Toimisto on ollut avoinna torstaisin
klo 9-12, lukuun ottamatta heinäkuuta.
Sihteeri on ollut tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044-3723 919. Hän on tarvittaessa käynyt
myös hoitamassa asioita jäsenten kotona.
Osaston postiosoite on Kauppakatu 63 as 12 78200 Varkaus.
Kuluneen vuoden aikana asiakaskontakteja joko henkilökohtaisesti tai puhelimessa.
noin 482. Vilkkainta aikaa vuoden alku ja loppupuoli.
Sihteeri lähetti v 2007 aikana 3 jäsentiedotetta, jotka postitettiin myös leskille ja tukijäsenille.

JÄSENISTÖ:
Jäsenmäärä 31.12.2007 oli 57
Asuinpaikan mukaan:

Varkaudessa 55
Vaasassa

1

Helsingissä

1

Laitokseen on pysyvästi sijoitettuna kuusi henkilöä.
Osaston si- jäsenten keski-ikä oli vuoden lopussa 85v 8 kk
Osaston jäsenistä seitsemän oli yli 90 vuotta ja osaston nuorin jäsen täytti 75 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 72
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Leskien keski-ikä 81v10kk
Näistä puolisojäseniksi on liittynyt 57
Laitokseen sijoitettuja on 10
Puolisoita on kaikkiaan 25 heistä 20 puolisojäsentä.
Puolisoiden keski-ikä 82v 10kk
Laitoksessa on yksi ja yksi asuu muualla.
Puolisojäseniä on yhteensä 77
Tukijäseniä oli vuoden loppuun mennessä liittynyt 26 henkilöä

Vuoden 2007 alussa kartoitettiin leskien tarkka lukumäärä ja heidän olinpaikkansa. Jokaiseen
leskeen ja puolisoon oltiin henkilökohtaisesti yhteydessä. Niiden osalta, jotka eivät enää voi hoitaa
itse asioitaan on sovittu yhteydenpidosta jonkun lähiomaisen kanssa. Vuoden 2007 saatiin leskien ja
puolisoiden kuntoutus hyvän alkuun. Yksitoista henkilöä pääsi omalle kuntoutusjaksolle, useimmat
ensimmäistä kertaa.

VUODEN 2007 TOIMINTAA:
Tammikuu
Juhlatoimikunta käynnisti viimeistely valmistelut maaliskuun 18. pnä pidettävää kevättalven
kirkkopyhää varten.
Tammikuun 10. aloitettiin taas kuntoilu uimahallilla. Naisjaostoa ja tukijäseniä tuli mukaan.
Naisjaosto aloitti joka toinen tiistai tapahtuvat kokoontumisensa Järjestöjen talolla 23.1.
Helmikuu:
Helmikuun 10. päivänä saatettiin iäisyysmatkalleen osaston jäsen Tauno Itkonen.
Suus-Savon piirin pilkkikisat järjestettiin Puurtilassa 15.2. paukkuvassa pakkasessa. Eversti Hannu
Toivonen oli seuraamassa kisoja ja palkintoja jakamassa. Osastomme oli varsin voitokas sekä
henkilökohtaisella että joukkuetasolla. Piirin pilkkimestaruuden voitti Viktor Suomaa ja
joukkuekisan osaston II joukkue, I joukkueen kahmaistessa hopeasijan. Kiertopalkinto saatiin siis
jälleen Varkauteen. Naisjoukkuetta ei Varkaudesta saatu kokoon.
Vuosikokous pidettiin 22.2. Pääkirkon seurakuntasalissa. Juhlaosaan osallistui 50 ja varsinaiseen
vuosikokoukseen 20 sotainvalidia ja 5 tukijäsentä. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat. Kauko Reijonen sai eron johtokunnan jäsenyydestä omasta pyynnöstään.
Pohjois-Savon aikuisopiston virkistyspäivät alkoivat 21.2. Ne jatkuivat kerran viikossa viisi kertaa.
Niihin osallistui kaksi miestä ja 9 naista yhteensä 11 osastoon kuuluvaa.
Maaliskuu:
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Maaliskuu toi sekä surua että iloa osaston toimintaan. Taivaskotimatkalle saatettiin kaksi osastoon
kuuluvaa: tunnettu urheilumies Oiva Halmeoja ja sotainvalidileski Kerttu Kutvonen
Maaliskuun päätapahtumaksi muodostui Kevättalven kirkkojuhla.
Sihteeri referoi sitä Sotainvalidilehdessä seuraavasti:
Sunnuntai maaliskuun 18. päivä valkeni hieman räntäsateisena. Lähtiessäni puoli kahdeksan maissa
Pääkirkolle, naakat kuuluttivat kilpaa tiaisten kanssa kevään tuloa. Liki vuosi aiemmin oli osaston
johtokunnan kokouksessa päätetty kutsua niin varkautelaiset kuin ympäristökuntienkin veteraanit,
heidän omaisensa ja ystävänsä yhteiseen tapaamiseen Sanan äärelle ja nauttimaan musiikista.
Sähköä oli kieltämättä ilmassa, sillä vaalisunnuntai ja sää saattaisivat verottaa osallistujakuntaa
rankallakin kädellä.
Päivän valinta ei kuitenkaan ollut lipsahdus, vaan se haluttiin sijoittaa mahdollisimman lähelle
osaston puheenjohtaja , emeritus lääninrovasti Reino Eskelisen 70-vuotispäivää.
Hän oli suostunut juhlintaan vain sillä ehdolla, että mahdolliset hänelle osoitettavat
huomionosoitukset kartuttaisivat lahjatilin kautta osaston pieniprosenttisten sotainvalidien,
puolisoiden ja leskien avokuntoutusta.
Pian kello kahdeksan jälkeen tukijäsen Petri Tikanmäki nosti trumpetin huulilleen . Oi kallis
Suomenmaa kajahti ilmoille. Johtokunnan edustajat ja naisjaosto saivat aloittaa onnittelujen sarjan.
Täsmälleen aikataulussa sujuen kukin taho saapui vuorollaan. Joukossa oli mm. Varkauden
kaupunki, seurakunta, Osuuspankki, Suur-Savon piiri, Rintama - ja Sotaveteraanit, Karjala-Seura.
Ehtipä muiden ohella sisäasianministeri Kari Rajamäkikin paikalle juuri ennen kenttäpiispa Hannu
Niskasta. Lukuisat koskettavat ajatukset lausuttiin puolin ja toisin vilpittömin mielin.
Päivänsankarin omien sanojen mukaan sotainvalidityö on hänen sydämensä asia.
Kirkonkellojen kutsua oli noudattanut 250 henkilöä, näiden joukossa myös Mikkelin Sotilasläänin
komentaja, eversti Hannu Toivonen ja lääninrovasti Väinö Massinen molemmat puolisoineen.
Juhlamessussa saarnasi kenttäpiispa Hannu Niskanen, liturgina toimi pastori Pekka Päivärinta ja
kanttorina kirkkomuusikko Sirkka Häkli. Kuoppakankaan 7-9. musiikkiluokkien 50 laulajan
kuoro musiikinopettaja Johanna Liukon johtamana lisäsi juhlan tuntua.
Ehtoollisen jakoivat liturgin ja kenttäpiispan lisäksi , päivänsankari puolisoineen ja pastori
Jarkko Piippo. Hänen parinaan sai varmasti ainutlaatuisen elämyksen pääesikunnan nuori
varusmiespappi Henri Koskinen, joka elämänsä ensi kertaa jakoi Herran Pyhää Ehtoollista ja sai
tehdä sen omassa kotikirkossaan. Lions club Koskenniemi Varkaus-edustajat toimivat ryhdikkäästi
kolehdinkantajina.
Jumalanpalveluksen jälkeen väki siirtyi seurakuntasaliin seurustelun sakramentin ja kirkkokahvien
merkeissä. Puuhakas naisjaosto oli lauantaina leiponut suussa sulavaa tarjottavaa.
Pääkirkon päiväjuhlassa puheenjohtajamme toivotti 175 konserttiin osallistujaa tervetulleeksi
lämpimin sanoin. Erittäin korkeatasoisesta musiikista vastasivat diplomimuusikko Ilmari Hauer,
joka soitti klarinettia, säestäjänään Varkauden Musiikkiopiston rehtori Jyrki Immonen ja Savon
Sotilassoittokunta kapellimestarinaan musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkola. Puolustusvoimien
tervehdyksen juhlaan toi eversti Hannu Toivonen ja hiippakunnan puolesta lääninrovasti Väinö
Massinen. Juhla päättyi kenttäpiispan puheen ja siunauksen jälkeen juhlallisesti Savon
Sotilassoittokunnan esittämään Finlandiaan.
Yhdessä saatoimme todeta, että juhlapäivä oli ollut vaivansa arvoinen ja jätti kaikille hyvän mielen.
Kiitollisina ajattelemme kaikkia osallistujia ja lahjoittajia.

Kenttäpiispa Hannu Niskanen puheenjohtajaa onnittelemassa.Piirin vuosikokous pidettiin
Savonlinnassa keskiviikkona 28.3. Sinne matkasi pienoisbussilla osaston ja naisjaoston edustajat.
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Osasto sai 27.3. Tukijäseneltään, taiteilija Eero Hyväriseltä lahjoituksena kolme taulua.
Osaston omiin pilkkikisoihin varhain kylmänä ja tuulisena lauantaiaamuna 31.3. sairaalan rannassa.
kokoontui vain piskuinen lauma: Viktor Suomaa, Tauno Miettinen, Otto Turunen ja pilkkikärpäsen
puraisema sihteeri. Yhdessä jännättiin Vikin uhkarohkealta näyttävää pilkkimistä miltei avoveden
äärellä muiden pysytellessä lähempänä rantaa. Onneksi Vikin vaimon puhelinsoitto odottavasta
kahvipöydästä sai pilkkijät siirtymään sisätiloihin.
Huhtikuu:
Viimeisen iltahuutokutsunsa jo maaliskuun lopulla saanut osaston jäsen Tauno Päkki saateltiin
hautaan samoin sotainvalidileski Liisa Pekkonen
Huhtikuisena sunnuntaina 15.4. matkattiin Pieksämäen Poleeniin katsomaan Helo Dolly musikaalia.
Väliajalla naisjaosto tarjosi kahvit koko poppoolle eli 35 henkilölle.
Kansallisen veteraanipäivän viettoon 27.4. Varkaudessa osallistuttiin niin ikään. Ohjelmaan kuului
lipunnostotilaisuus kaupungintalon edessä, jumalanpalvelus kello 10, sankarihaudoilla käynti,
kirkkokahvi ja konsertti illalla Pääkirkossa.
Toukokuu:
Perinteiseen Rosvopaistijuhlaan Kruunupuistossa 23.5. annettiin etusija niille, jotka pääsivät
mukaan ensimmäistä kertaa. Niinpä yhteiskuljetuksessa Varkauden Sotaveteraanien kanssa
matkaan lähtivät Kauko Kokki, Erkki Tolvanen, Toivo Issakainen ja Arvo Taskinen sekä
puolisojäsen Alli Tolvanen, naisjaostosta Airi Hahtala, Raila Hynninen, Toini Skrikberg ja Salme
Taskinen. Matkajohtajana toimi Otto Turunen
Kesäkuu:
Kesäkuun puoleen väliin mennessä saatettiin taivaskotikutsun saaneet Einari Valkovirta ja Arvo
Pietari Taskinen sekä korkean iän saavuttanut naisjaoston aktiivijäsen Lyydia Kaasinen.
Puolustusvoimain lippujuhlan eversti Hannu Toivosen vastaanotolla Mikkelissä edustivat osastoa
Tauno Miettinen ja osaston sihteeri. Viikko tämän jälkeen Tauno Miettinen sai
vakavansairaskohtauksen.
Suur- Savon Maanpuolustusjuhlaan 17.6. Juvalle osallistui joukko osaston jäseniä.

Heinäkuu:
Heinäkuun 28. päivänä osallistuttiin johtokunnan jäsen Kauko Reijosen siunaustilaisuuteen.
Kova puuskittainen tuuli tarttui Suomen siniristilippuun, kun se Otto Turusen ja Viktor Suomaan
toimesta vedettiin Puurtilan seurakuntakodin lipputankoon heinäkuun viimeisenä
päivänä merkiksi perinteisestä leiripäivästä. Paikalle oli tullut viitisenkymmentä osastomme
jäsentä .
Diakoni Antero Saarelainen oli jälleen kerran kuunnellut tarkoin toiveitamme. Emännät olivat
panneet parastaan ja herkullinen lounas maistui. Ohjelmaan mahtui musiikkia ,runoa, tuolijumppaa
ja Sanan leipää.
Kiitollisina muistelemme antoisaa leiripäivää odotellessamme ensi kesää.
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Elokuu:
Osaston puolisojäsen Taimi Liisa Immonen sai iäisyyskutsunsa.
Kesäretki Karkialammen Veteraanituvalle tehtiin tiistaina 21.8. aurinkoisen sään vallitessa.25
henkilön voimalla. Oman säväyksensä tapahtumalle antoi eversti Hannu Toivosen läsnäolo, sillä
hän jäi eläkkeelle vuoden vaihtuessa.
Elokuun viimeisenä päivänä matkasi linja-autolastillinen väkeä 21 Varkaudesta ja toinen mokoma
Joroista Tanhuvaaraan liikuntapäivää viettämään.
Syyskuu:
Sunnuntaina 2.9. osallistuttiin perinteiseen veteraanien kirkkopyhään. Jumalanpalveluksen jälkeen
oli kahvitilaisuus. palveluvuorossa olivat Varkauden Rintamaveteraanit.
Syyskeräys toteutettiin siis 13.-14.9. Siitä enemmän tuonnempana.
Lokakuu:
Lokakuun aikana saateltiin viimeiseen iltahuutoon kolme osastomme jäsentä: Kauko Laine,
Toivo Jäske ja Aarne Welin.
Sunnuntaina 21.10. matkattiin 35 ihmisen voimin Iisalmeen nauttimaan Sodan ja rauhan sävelet
konsertista sekä Metsäpirtille maittavasta ateriasta. Väisäsen Kotilihakin tuli matkan varrella
katsastettua. Naisjaosto tarjosi jälleen kahvit ennen konserttia. Matkalla sihteeri kertoili Suomen
sotaan liittyvistä asioista ja Iisalmesta.
Marraskuu:
Vaikka keskiviikkoa marraskuun seitsemättä päivää vietettiin maassamme Jokelan murheellisten
tapahtumien varjossa, Varkaudessa toteutui huolella valmisteltu veteraanijärjestöjen yhteinen
hanke, rajavartiolaitoksen päällikkö, vara-amiraali Jaakko Smolanderin vierailu. Satapäinen
veteraanijoukko kokoontui kuuntelemaan kaupungintalolle korkea-arvoista vierasta, joka
osoittautuikin hyvin seuralliseksi ja helposti lähestyttäväksi.
Aiheena oli Rajavartiolaitos tänään. Amiraali vakuutti, että valtiovalta on pitänyt hyvää huolta
maamme sisäisestä turvallisuudesta. Hän ei myöskään usko, että Viron liikenne ja rajatarkastusten
loppuminen Helsingin satamassa hieman ennen joulua olisi merkittävä riski, vaikka sen jälkeen
Baltian maista kuljetaan Suomeen kuin Varkaudesta Joensuuhun. Rajahaasteet ovat kauempana
Suomesta, Venäjän eteläpuolisilla rajoilla, jonne rajavalvonnan yhteistyö on ulotettava.
Vara-amiraalin havaintojen mukaan, nykynuoret ovat hyvin isänmaallisia ja sen he ovat perineet
veteraaneilta.
Varkauden kaupungin panos vierailun järjestelyissä oli huomattava. Kaupunki tarjosi tilat, huolehti
amiraaliseurueen lounaasta ja tarjosi tilaisuuden päätteeksi kahvit osallistujille.
Vierailun anti oli monipuolinen ja tarjosi virkistävän asiapitoisen iltapäivän.
Vierailun alulle panija oli Varkauden Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan.
Varkauden Laulun juhlakonsertissa 17.11. Warkaus-salissa oli paikalla19 osastomme jäsentä.
Tauno Palon elämästä kertova näytelmä Tunteen Paloa Varkauden teatterissa 29.11. kiinnosti
28 osastoomme kuuluvaa. Naisjaosto avasi jälleen kukkaronsa nyörejä ja tarjosi torttukahvit.
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Joulukuu:
Varkauden Sotaveteraanien aloitteesta ja Osuuspankin sponsoroimana pääsivät kaikki
rintamatunnuksen omaavat varkautelaiset katsomaan Tali Ihantala -elokuvaa 5.12.
Itsenäisyyspäivänä huomioitiin nimenomaan sotainvalidit. Jumalanpalvelus Pääkirkossa kokosi
vain pienen joukon. Osastomme huolehti kolehdin kannosta ja tekstin luvusta. Sen sijaan iltapäivän
juhlassa Warkaus Sali oli miltei täynnä sekä veteraaneja ja nuorempaa polvea.
Osastomme puheenjohtajan koskettava juhlapuhe ansaitsee tulla tähän tallennetuksi.
Kunnianarvoisat sotiemme veteraanit!
Arvoisa Juhlayleisö!
Hyvät naiset ja herrat!
Itsenäisyytemme 90-vuotisjuhlapäivänä tahdon osoittaa erityisen kunnioituksen ja
tervehdyksen teille, Arvoisat sotiemme veteraanit.
Maan ja kansan historiassa 90 vuotta tuntuu varsin lyhyeltä ajalta.
Keskuudessamme elää vielä ihmisiä, jotka ovat syntyneet Venäjän vallan alaisessa
Suuriruhtinaskunnassa.
Tämän ajan Suomea voisimme leikillisesti verrata vaikkapa niihin Varkauden
sotainvalideihin, jotka ovat yli 90 vuotiaita.
He ovat yhä elinvoimaisia, huumorintajuisia, iloisia, kokeneita ja kestäviä.
Näillä laatusanoilla voisi hyvin kuvata nyky-Suomea.
Maamme on kaunis ja siinä asuu yritteliäs, paljon kokenut ja sitkeä kansa harjoittelemassa
yhteiseloa EU-Euroopan kanssa.
Olemme kokeneet lähes ylivoimaisia vaikeuksia. Olemme selvittäneet ne ja olemme edelleen
yritteliäitä ja toivorikkaita.
Näin sanomme Tuusulan Jokelan tragedian jälkeenkin.
Mainitsemani tapahtuma laskee synkän ja pysähdyttävän varjon kansamme ja
tulevaisuutemme ylle siksi, koska oli kysymys 18-vuotiaasta älykkäästä nuorukaisesta.
Se kertoo myös siitä, että osa nuoristamme voi huonosti.
Ehkä se kertoo siitäkin, että olemme unohtaneet elintason ja mukavan elämän etsimisen
paineessa omien lastemme hellimisen ja arvostamisen.
Heiltä on kenties puuttunut turvallisuuden tuntu ja vanhempiensa ja yhteiskuntamme ehdoton
hyväksymisen osoittaminen.
Nuori ihminen on kautta koko kansamme historian ollut rohkea ja valmis panemaan henkensä
alttiiksi yhteiskuntamme ja maamme hyväksi.
Isäni eli parhainta nuoruuttaan aikoina, jolloin maamme itsenäisyyttä luotiin.
Tuohon aikaan nuoret miehet olivat valmiit lähtemään Saksaan koulutettavaksi jääkäreiksi.
Isäni sisimmässä eli sama kiihkeä vapauden tuli. Vain nuori vaimo ja esikoisen syntyminen
sai isän jäämään kotiin.
Monet lähtivät, myös isäni paras kaveri. Hän sai surmansa Simon metsäkämpällä, kuten isäni
kertoi.
Tämä kuvaa, millainen oli tuon ajan nuoren miehen sielunmaisema.
Maa itsenäistyi monien myllerrysten keskellä.
Todellinen koetus tuli marraskuussa 1939. Alkoi talvisota!
Niistä ajoista ja suomalaisen miehen eleettömästä mutta periksi antamattomasta luonteesta
kertoo Edvin Laineen filmi: Tuntematon sotilas.
Filmin antama kuvaus suomalaisesta sotilaasta kertoo paljon.
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Vaatimattomia käytökseltään, huonosti varustettuja, mutta tarvittaessa valmiit suuriin
tekoihin.
Kainuun pienen ja sitkeän soturin veri oli yhtä arvokas kuin viljavan etelän rikkaan veri.
Tuntuu että koko itsenäisyytemme historian läpi kulkee sinivalkoinen väri.
Käytännössä se merkitsi taistelemista viimeiseen saakka.
Varkautelainen sotainvalidi Tauno Miettinen kertoo olleensa Lapin sodassa.
Taistelun aikana hän haavoittui jalkaan ja olkapäähän ja hän menetti tajuntansa verenhukan
takia.
Oli kova pakkanen.
Kun hän havahtui, kaikkialla oli hiljaista.
Tauno katsoi ympärilleen ja näki vierellään vaikeasti haavoittuneen taistelutoverinsa.
Sotilas pyysi Taunoa pelastautumaan ja jättämään hänet sinne.
Itsekin vaikeasti haavoittuneena Tauno alkoi raahata ja osaksi toveriaan
kantaen pyrkiä omien luo. Molemmat pelastuivat.
Ilman soturiemme kaikkensa antavaa, uhrautuvaa mieltä tuskin olisimme tänään juhlimassa
maamme itsenäisyyttä.
Vuosikymmeniä Suomi etsi itseään ja omaa tietään itsenäisenä kansana.
Siinä sivussa kävi vaikeat ja raskaat sodat ja maksoi niiden jälkeen kohtuuttoman suuret
sotakorvaukset.
Kaikesta on selvitty.
Sodan pitkä varjo on edelleenkin päällämme.
Koskaan ei totuttu suruun kun tuttu soturi kaatui viereltä.
Sodan jälkeen veteraaneja pilkattiin.
Keskellämme elää sukupolvi, joka joutui kärsimään sodasta isättömänä tai äidittömänä.
Elossa olevat veteraanit kantavat sodan haavoja ruumiissaan ja sielussaan.
Heidän lapsensa kantavat niitä sielussaan.
Paljon on kyyneleetöntä itkua.
Ei ollut kriisiryhmiä, ei kuuntelijaa.
Tästä aiheutui häpeää ja huonommuuden tuntoa.
Kannettiin sielussa häpeää, ujoutta, mitättömyyden tunnetta.
Evakkolapset pilkattuina ja ivattuina ovat myös luku sinänsä.
Joku on sanonut, että olemme olleet tyly ja kova yhteiskunta heikommille.
Meillä on monia ongelmia edelleenkin ratkaistavana.
Vanhukset ovat vaarassa pudota oman onnensa nojaan.
Meillä tuntuisi olevan taloudelliset edellytykset järjestää asiamme, kunhan itsekkyys ja oman
edun tavoittelu ei pilaisi tulevaisuuttamme.
Jokainen sukupolvi etsii onneaan, mikä se meille kullekin lieneekään.
Meistä kukin voisi määritellä onnen eri tavoin.
Jollekin se on mielekäs työ, toiselle raha ja tavarat tai auto.
Joku tyytyy perheeseen, ystäviin tai harrastuksiin tai matkustamiseen.
On hyvä muistaa sanonta: Onnellinen ihminen on myös tehokas työssään.
Sisäinen tyytyväisyys ja tasapaino lienevät kuitenkin kaikkein tärkeimmät onnellisuuden
saavuttamiseksi.
Tarvitsemme päämäärän joka on tarpeeksi kestävä ja luotettava johon voimme kulkumme
ohjata.
Juhlavuotemme tunnukseksi on vahvistettu ME!
Suomalaiset ovat satoja vuosia yhteisvoimin kehittäneet suomalaista elämänmuotoa.

14
Me-hengen voimin on tästä hyvä jatkaa.
Sibeliuksen säveltämä Finlandia kuvaa kansamme kohtalonvuosia.
Sen myrskyisät sävelet ovat muuttuneet ylevän seesteisiksi kuvastaen rauhaa ja hyvää oloa.
Sanomme turvallisesti kuten virsi opettaa:
”Siunaa ja varjele meitä, Korkein kädelläs.
Kaitse ain´ kansamme teitä
vyöttäen voimalla meitä, heikkoja edessäs.”
Virsi 584:1
Joulujuhla seurakuntatalolla torstaina 13.12. klo 12 kokosi 84 osallistujaa. Juhla alkoi naisjaoston
kynttilän sytyttämisellä. Puheenjohtajan alkusanojen jälkeen, Satu Eskelinen luki
jouluevankeliumin. Lauloimme herkin mielin tuttuja joululauluja. Kuoppakankaan koulun 6.
musiikkiluokka opettajansa Marketta Kosusen johdolla toi iloisen tervehdyksensä. Taiteellisen
tuokion tarjosivat Irja Anttonen, Irma Käck ja Vieno Kekäläinen runoillaan sekä Eero Hyvärinen
yksilauluillaan.
Pantiinpa taas tonttuleikiksikin. Naisjaosto järjesti perinteiset arpajaisensa. Palveluneuvoja Arja
Metsätalo toi Kyyhkylän ja toiminnanjohtaja Katariina Kuurola Suur-Savon piirin terveiset.
Seurakunnan puheenvuoron käytti pastori Antti Kurkola ja lauluja säesti kanttori Tapio Rekola.
Perinteikäs puurolaulu hellytti emäntien sydämet ja kaikki saivat nauttia makoisista
pöydänantimista vatsan täydeltä. Juhlassa Heikki Valutie sai vastaanottaa ansioristin. Puheenjohtaja
lausui päätössanat, jonka jälkeen laulettiin Maa on niin kaunis.
Vielä ennen vuoden vaihdetta 28.12. osaston edustajina Otto Turunen, Eino Muhonen,
puheenjohtaja vaimoineen ja sihteeri osallistuivat Pieksämäellä eversti Hannu Toivosen
vastaanotolle hänen siirtyessään eläkkeelle. Eversti sai asiaankuuluvat kukat ja onnitteluadressin
myötä tiedon osaston lipun sijoittamisesta Veteraanituvalle osaston lakkautuessa. Tämän
toivomuksen oli eversti esittänyt kesäretkellä.

SYYSKERÄYS:
Syyskeräys toteutettiin Varkaudessa 12. ja 13.9. Oppaita oli saatu varkautelaisista
Lions clubien ja reserviläisten jäsenistä, omia tukijäseniä, muutama osaston jäsen ja
uskolliset oppaat vuosin takaa olivat myös mukana. Tukijäsen Matti Koponen jakoi
käytännön ohjeet.
Ensimmäisenä iltana syksyinen sade ja tuuli piiskasivat kerääjiä olan takaa, mutta
Pohjois-Karjalan prikaatin reippaat sotilaat suorittivat tehtävänsä. Heitä oli
kumpanakin iltana 50. Naisjaosto apuvoimineen laski rahat ja kahvitti keräykseen
osallistujat. Ensimmäisen kerran keräyshistorian aikana katosi yksi listakin
syysmyrskyssä, mutta tilanteesta selvittiin säikähdyksellä rehellisen varkautelaisen
löytäjän avulla.
Ensimmäisen kerran lahjoitettiin myös ulkolaista valuuttaa, joka vaihdettiin pankissa.
Liikekeräystä suoritti edelleen menestyksellä Raila Hynninen. Suuria yrityksiä
lähestyttiin kirjeitse ja se tuotti hyvän tuloksen.
Paikallinen syyskeräys pannaan toimeen myös syksyllä 2008.
Vuoden 2007 syyskeräys tuotti yhteensä 11265 .
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HUOLTOTOIMINTA:
Erilaiseen huolto- ja virkistystoimintaan käytetyt varat selviävät tilinpäätöksestä.
Ne jäsenet, joille ei kuulu seuraavia etuja valtiokonttorin kustantamina, saivat
avustusta osaston varoista toimintavuonna seuraavasti:
Hautausavustusta on maksettu kahdelle alle 20 prosenttisen sotainvalidin
perikunnalle 1000 kummallekin.
Jalkahoito kolme kertaa kalenterivuodessa niille, joiden prosentti < 10.
Näille myös lääkärin määräämästä fysikaalisen hoidon omavastuu osuudesta
200 tai koko omavastuu osuus, jos se on jäänyt alle mainitun summan.
Leskille ja puolisoille yksi jalkahoito.
Siivouspalvelua enintään 3 tuntia kuukaudessa, oma vastuun ollessa 15 tunnilta.
Ikkunanpesu kaksi kertaa vuodessa omavastuuosuus 10 tunnilta.
Nämä etuudet koskivat alle 20%:n sotainvalideja ja leskiä.
Edellä mainittujen lisäksi johtokunta myönsi muutamille jäsenille perusavustusta

