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SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT
IÄISYYSKUTSUN:

Reino Kirjosen siunaustilaisuus 11.11. Kangaslammin kirkossa
Sotainvalidijäsenet
Reino Kirjonen
Puolisojäsenet
Aune Heiskanen
Leila Muhonen
Tukijäsenet
Helga Kilpeläinen
Veli Lehmussaari
Lea Nissinen

syntymäaika
5.10.1924

kuolinaika
25.10

ikä v
93

3.9.1927
14.9.1935

5.5.
19.9.

89
82

19.10.1928
16.6.1937
7.7.1935

11.8.
17.12.
30.9.

88
80
82

KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.
Sotaveteraani Erkki Kinnunen, sotainvalidi Otto Turunen ja osaston toiminnanjohtaja
laskivat havuseppeleen Reino Kirjosen siunaustilaisuudessa. Toiminnanjohtaja on
pitänyt omaisten pyynnöstä puheen Reino Kirjosen ja tukijäsen Lea Nissisen
muistotilaisuudessa.
Puolisojäsenet ja muut tukijäsenet siunattiin hiljaisuudessa, Heidän omaisilleen
lähetettiin adressi.
Osallistuimme sankarihaudoilla yhteisseppeleiden laskemisiin ja kustannuksiin sekä
niihin liittyviin juhlatilaisuuksiin kansallisena veteraanipäivänä , kaatuneitten
muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä.
Johtokunta vietti hiljaisen hetken, ja puheenjohtaja lausui muistosanat kokousten
alussa.
Veteraanijärjestöihin kuulumattomia
ollut.

veteraanitunnuksen omaavia vainajia v 2017 ei

HUOMIONOS0ITUKSET:
Suur-Savon piirin vuosikokouksessa 16.3. Kyyhkylässä luovutettiin varapuheenjohtaja
Aate Eskeliselle ja johtokunnanjäsen Salme Taskiselle suuri ansiomerkki.
Kansallisena veteraanipäivänä osaston jäsen Lauri Raatikainen otti vastaan Varkauden
pääkirkon srk-salissa Vapauden Ristin Ritarikunnan vapaudenmitali 2. (Vm 2)
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Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon piirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivonen
luovutti Kyyhkylässä 20.7. Vapaudenristin tunnuksella varustetun pienoislipun osaston
kunniajäsen Otto Malkille. Tämä on korkein huomionosoitus, jonka sotainvalidi voi
saada. Juhlatilaisuudessa piiriä edusti myös toiminnanjohtaja Katariina Kuurola,
osastoa puheenjohtaja Reino Eskelinen sekä toiminnanjohtaja Riitta-Leena Heinonen.
Paikalla oli Oton lähiomaisia ja Suur-Savon piiri tarjosi kakkukahvit.

JOHTOKUNTA
Johtokuntaan kuuluivat: Aate Eskelinen (varapuheenjohtaja), Reino Eskelinen
(puheenjohtaja), Riitta-Leena Heinonen (kokousten sihteeri), Raila, Hynninen, Reino
Kirjonen, Timo Männikkö, Salme Taskinen ja Otto Turunen .
Reino Kirjonen jaksoi osallistua vielä kevään 2017 kuuteen kokoukseen.
Johtokunta kokoontui 11 kertaa. Pöytäkirjan pykäliä kertyi 104
Kokoukset pidettiin perinnehuoneessa Savontie 3, paitsi elokuun kokous Puurtilan
srk-kodissa,
Näissä kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

tammikuu:
Käytiin läpi taloudellinen yhteenveto v 2016 viimeiseltä vuosineljännekseltä
Valmisteltiin vuosikokousta. Tehtiin soittokunta tilaus v 2017. Otettiin kiitollisuudella
vastaan tukijäsen Eero Hyvärisen 16.12. 2016 pitämän joulukonsertin tuotto.

helmikuu:
Johtokunnan kokouksessa 2.2. allekirjoitettiin v2016 tilinpäätös. Se ja
talousarvioehdotus v 2017 ,toimintakertomus v 2016 ja toimintasuunnitelma v 2017
päivitettiin PTTSvuosille 2016-2018 ja lähetettiin ne vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
Vuosikokous pidettiin torstaina 16.2. Hannun salissa. Siinä käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Läsnä oli 10 henkilöä
sekä piirin puheenjohtaja Hannu Toivonen, joka toimi puheenjohtajana varsinaisessa
vuosikokouksessa ja piirin toimnnanjohtaja Katariina Kuurola. Varsinaisessa
vuosikokouksessa oli läsnä 4 äänivaltaista osaston jäsentä. Osaston puheenjohtajaksi
valittiin yksimielisesti Reino Eskelinen , joka on toiminut puheenjohtajan vuodesta
2001. Johtokunta jatkaa entisellään, kun erovuorossa olevat valittiin uudelle
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kaksivuotiskaudelle. Toiminnantarkastajiksi valittiin tukijäsenet Pertti Laitinen ja
Päivi Anias. Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa
varapuheenjohtajaksi valittiin Aate Eskelinen. Päätettiin anoa Otto Malkille
vapaudenristin tunnuksin varustettua pienoislippua.

maaliskuu:
Kokouksen alussa onniteltiin 80 vuotta täyttävää osaston pitkäaikaista
puheenjohtajaa.
Lähetettiin kolme puolisojäsentä Kyyhkylä-säätiön virkistyslomalle. Saatettiin tiedoksi
kaupungin, seurakunnan ja veteraanijärjestöjen edustajien suunnittelukokouksen 22.2.
pitämän kokouksen suunnitelma veteraanipäivän vietosta. Hyväksyttiin se. Saatettiin
tiedoksi Yhteinen koti esitys Poleenissa. Todettiin ,että toiminnanjohtaja on
henkilökohtaisesti vienyt villasukat, tasavallanpresidentin ja rva. Haukion
tervehdyksen sekä Sotainvalidien Veljesliiton purkinavaajalahjan kaikille
asianomaisille. Todettiin, että Kyyhkylän virkistyspäivään osallistui 16 osaston jäsentä
ja kyytiin otettiin myös 2 Joroisista.

huhti
Käsiteltiin jälleen osaston talouteen liittyviä asioita. Hyväksyttiin taloudellinen
yhteenveto vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Myönnettiin toiminnanjohtajalle
vuosilomaa 26.6.28. 7. Todettiin ,että Savon Median ilmoituslaskut tulevat jatkossa
suoraan toiminnanjohtajan sähköpostin, jolloin säästytään laskutus- ja
postituskuluilta.

toukokuu:
Käsiteltiin osaston talouteen liittyviä asioita. Hyväksyttiin Ilmavoimien Soittokunnan
viihdekonsertin tilitys. Sitä pidettiin erittäin onnistuneena. Hyväksyttiin Yhteinen koti
esityksen 3.5. tilitys.
kesäkuu –heinäkuu
Toiminnanjohtajan kesäloman ja asioiden vähyyden johdosta johtokunta ei
kokoontunut.
elokuu
Ennen kokousta vietettiin hiljainen hetki puolisojäsen Aune Heiskasen muistoksi.
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Kokouksessa käsiteltiin osaston talouteen liittyviä asioita. Hyväksyttiin
talousyhteenveto vuoden toiselta vuosineljännekseltä. Keskusteltiin osaston
tulevaisuuden suunnitelmista. Toiminnanjohtaja toi terveiset Sotainvalidien
Veljesliiton liittokokouksesta 6.6. Todettiin, että Puurtilan leiripäivä 10.8. sai
liikkeelle 15 osaston jäsentä, viimeinen järjestettävä rosvopaistitilaisuus Kuopiohallissa kiinnosti puolestaan 13. Saatettiin tiedoksi ja hyväksyttiin Rosvopaistitilaisuutta 25.8. ja seutukunnallista kirkkopäivää 1.9. koskevat toimenpiteet.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin jäsenten edunvalvontaan liittyvät toimenpiteet. Saatettiin
tiedoksi 1.1.-30.6. ajalta täytetty kotiapukysely.

syyskuu
Ennen kokousta viettiin hiljainen hetki tukijäsen Helga Kilpeläisen muistoksi.
Hyväksyttiin rosvopaistitilaisuuden tilitys. Todettiin ,että seutukunnalliseen
kirkkopäivään lähti 14 osastoon kuuluvaa . Todettiin, että naistenkerho on käynnistyt
22.8 ja hengellinen keskustelupiiri 4.9. Oltiin tyytyväisiä, että ns. kotikuntoutus on
käynnistynyt yhden sotainvalidin ja 7 lesken osalta.
lokakuu
Käsiteltiin osaston talouteen liittyviä kysymyksiä ja hyväksyttiin yhteenveto vuoden
kolmannen neljänneksen tuloista ja menoista. Hyväksyttiin Ilta Kannaksella- konsertin
tilitys. Päätettiin ,että toimisto on 1.1.2018 avoinna sopimuksen mukaan, koska
kävijöitä ei ole ja toiminnanjohtaja hoitaa asiat kotikäynneillä. Tehtiin anomukset v
2018 huomionsoistuksista ja saatettiin tiedoksi v 2018 syntymäpäivät. Tehtiin päätös
palautuvien tablettitietokoneiden realisoinnista. Valmisteltiin joulujuhlaa.
marraskuu:
Ennen kokousta vietettiin hiljainen hetki johtokunnanjäsen Reino Kirjosen muistoksi.
Käytiin keskustelu osaston talouteen liittyen. Todettiin, että kaupunki kutsuu kaikki
tunnuksen omaavat esikoululaisten itsenäisyyspäivävastaanotolle ja maksaa
mahdolliset matkakustannukset. Tehtiin päätös osaston joulumuistamisista
perinteiseen tapaan. Aloitettiin vuosikokouksen valmistelu.

joulukuu:
Kokouksen sihteerinä toimi Timo Männikkö toiminnanjohtajan sairastuttua,
Käsiteltiin osaston talouteen liittyviä asioita ja päätettiin jatkaa entiseen tapaan,
kunnes saadaan tieto v 2018 tukirahoista.
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Kuudetta rintamaveteraanien kanssa yhdessä vietettyä joulujuhlaa pidettiin hyvin
onnistuneena. Arvioitiin vuoden 2017 toimintaa ja oltiin siihen tyytyväisiä. Jaettiin v
2018 johtokunnan kokousten ajankohdat.

TALOUDELLINEN SEURANTA:
Johtokunta on seurannut osaston talouden hoitoa siten, että toiminnanjohtaja on
neljännesvuosittain laatinut yhteenvedon tuloista ja menoista.
Joka kokouksessa on ilmoitettu käyttötilin saldo.
Toiminnanjohtaja hoitaa maksuliikenteen verkkopankin välityksellä ja toimittaa
tiliotteen tositteineen kuukausittain tilitoimistoon. Tilitoimistona toimii Tilimaijatyritys. Koska osasto toimii kokonaan tukein turvin, talousasiat olivat esillä jokaisessa
johtokunnankokouksessa. Velvoitteista selvittiin Sotainvalidien Veljesliiton ja piirin
tukirahan, Olvi- säätiön ja kaupungin avustuksen turvin. Osaston kuukausimenot
saatiinkin supistettua noin 1000€.

Kokousedustukset ja toimikunnat:
Piirin vuosikokouksessa Kyyhkylässä 16.3. osastoa edustivat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja Salme Taskinen
Piirihallituksessa on osastoa edustanut Riitta-Leena Heinonen, varaedustajana oli
Reino Eskelinen
Suur-Savon piirin Hengellisen toimikuntaan ovat kuuluneet osaston puheenjohtaja
ja osaston toiminnanjohtaja
Toimikunta kokoontui 25.9. Kyyhkylässä.
Kolmannentoista kerran Riitta-Leena Heinonen luki Hengellisen toimikunnan
Jouluviestin cd:lle.
Jouluviesti postitettiin kaikille jäsenille, puoliso- ja tukijäsenille. CD toimitettiin
paitsi osaston heikkonäköisille, myös Käpykankaan palvelukeskuksen , Vanhusten
tukisäätiön Vattuvuorenkatu 68 yksikköön, Joutsenkulmaan, Louhirinteen,
Kangaskodin sekä Kyyhkylän osastoille.
Perinteistä Suur-Savon piiripäivää ei enää järjestetty. Piirihallitus kokoontui 30.9.
kokoukseen ja sen jälkeiseen suunnitteluseminaariin. Siihen osallistui osaston
toiminnanjohtaja.
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VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Toimintavuoden alussa oli Varkaudessa 83 rintamalisän saajaa. Joulukuun 31.päivänä
heitä oli 72, joista sotilasinvalideja 5.Osastoihinkuuluvia siis 67
Vuonna 2005 alkanut yhteistyö jatkui edelleen tiiviinä.
Varkauden Rintamaveteraanien, Sotainvalidien ja Sotaveteraanien puheenjohtajat
pitivät kuluneena vuonna 4 yhteistä kokousta. Pöytäkirjan pykäliä kertyi 39.
Kokousten puheenjohtajana toimi edelleen Reino Eskelinen ja sihteerinä RiittaLeena Heinonen. Kokoukset pidettiin veteraanijärjestöjen perinnehuoneessa.
Kokouksissa käsiteltiin kaikkia veteraaneja koskevia asioita, sovittiin yhteisistä
menettelytavoista ja tapahtumista. Tehtiin aloitteita ja anomuksia kaupungille ja
seurakunnalle.

Helmikuun kokouksessa
Kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki Varkauden Rintamaveteraanien
pitkäaikaisen puheenjohtaja Aaro Monthanin muistolle.
Tässä kokouksessa olivat läsnä puheenjohtajien lisäksi rintamaveteraanien
varapuheenjohtaja Aulis Huttunen ja sotaveteraanien sihteeri Veijo Glumerus.
Valittiin v 2017 kokousten puheenjohtajaksi jatkamaan Reino Eskelinen ja
sihteeriksi Riitta-Leena Heinonen.
Arvioitiin edellisen vuoden yhteistoimintaa ja todettiin se hyvin hedelmälliseksi ja
taloudellisesti edulliseksi. Sihteerin laatimaa yhteenvetoa pidettiin monipuolisena.
Suunniteltiin kevään yhteistoimintaa Suomi 100-juhlavuoden teemaksi oli valittu:
Meitä vielä on ja me toimimme. Sihteerille annettiin oikeus neuvotella sekä
seurakunnan että kaupungin edustajien kanssa juhlavuoden veteraaneja koskevista
asioista. Päätettiin retkistä perittävistä osallistumismaksuista osastojen
varsinaisten jäsenten, heidän puolisoittensa, leskien ja saattajien osalta sekä
tukijäseniltä ja mahdollisilta ulkopuolisilta.

Tarkastettiin jäsenluettelot ja tehtiin kaupungille ehdotus sen myöntämän
kuntoutusmäärärahan jaosta osastojen kesken. Kun kaksoisjäsenyydet ja
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sotilasinvalidit huomioitiin, todettiin, että kaupungin kuntoutusmäärärahaan
oikeutettuja on 77, näistä 13sotainvalidia, 47 sotaveteraania ja 17rintamaveteraania.
Sukat veteraaneille kampanjan osalta todettiin, että Varkauden sotainvalideille on
viety henkilökohtaisesti sukat, Sotainvalidien Veljesliiton lahjana purkinavaaja sekä
presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion tervehdys, rintamaveteraaneille
kuuluvat sukat luovutettiin kokouksessa Rintamaveteraanien puheenjohtaja Juha
Koivulalle. Kokouksen sihteeri toimittaa Varkauden Sotaveteraanien lahjan
Kyyhkylässä käydessään sotainvalidi Otto Malkille ja Tauno Tainiolle, jotka ovat myös
sotaveteraaniosaston jäseniä sekä toimittaa sukat Varkauden Rintamaveteraanit
ry:n jäsen Jaakko Turuselle Kangaskotiin samalla kun käy tervehtimässä siellä olevia
sotainvalidileskiä.
Sovittiin Ilmavoimien Soittokunnan viihdekonsertin solistin palkkion jyvittämisestä
osastojen kesken. Sovittiin, että seuraavat tapahtumat otetaan kunkin osaston
toimintasuunnitelmaan: Puurtilan leiripäivä, Rosvopaistitilaisuus Kuopiossa,
Seutukunnallinen kirkkopäivä Pieksämäellä, Yhteinen koti esitys Poleenissa, kaupungin
järjestämä esikoululaisten itsenäisyysjuhla ja varsinainen itsenäisyyspäivän juhla
Warkaus-salissa sekä rintamaveteraanien ja sotainvalidien yhteinen joulujuhla
Pääkirkon srk-salissa.
Huhtikuun kokouksessa
Viimeisteltiin Ilmavoimien Soittokunnan viihdekonsertin järjestelyjä. Käytiin läpi
valtakunnallisen veteraanipäivän ohjelma. Päätettiin Yhteinen koti esityksen
väliaikatarjoilusta. Päätettiin tarjota Harjurannan kesäteatterin esitystä
Keskitetään, keskitetään. Tämä ei kuitenkaan toteutunut ilmoittuneiden vähäisen
määrän johdosta. Todettiin ,että perinnehuoneen vitriiniin oli saatu
Sotaveteraaniliiton juhlamitali, joka julkaistiin 1984 liiton täyttäessä 25v. Siihen oli
hankittu uusi solki liiton täyttäessä 30v.

Syyskuun kokouksessa
Arvioitiin Puurtilan leiripävää ja rosvopaistitilaisuutta. Todettiin, että
sutukunnalliseen kirkkopäivään on 30 lähtijää. Aloitettiin veteraanien
seutukunnallisen kirkkopäivän suunnittelu. Päivän ajankohta on to13.9. Siihen yhdistyy
Kainuun Prikaatin alueellinen kirkkopäivä. Valittiin helmikuussa 2018 pidettävään
suunnittelukokoukseen sotaveteraanien edustajaksi Matti Jaatinen,
rintamaveteraaneista Aulis Huttunen, sotainvalideista Reino Eskelinen ja Riitta-Leena
Heinonen, seurakunta valitsee oman edustajansa. Kainuun Prikaatista tulee
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kenttärovasti Penna Parviainen. Päivää juhlistaa Ilmavoimien Soittokunnan
kirkkokonsertti. Keskusteltiin osastojen tulevaisuuden suunnitelmista.

Marraskuun kokouksessa
Sovittiin sotainvalidien ja rintamaveteraanien yhteisen joulujuhlan ohjelmasta ja
kulujen jakamisesta puoliksi. Saatettiin tiedoksi, että sotaveteraaneilla on vielä oma
joulujuhlansa, Todettiin ,että esikoululaisten itsenäisyysvastaanotolle kutustaan kaikki
tunnuksen omaavat ja tarvittaessa kaupunki maksaa kuljetukset. Sihteeri on luvannut
ottaa ilmoittumiset vastaan ja auttaa tarvittaessa kuljetusten tilaamisessa. Käytiin
läpi myös itsenäisyyspäivän ohjelma. Päätettiin, että jokaiselle sankarihaudalle sekä
Pirtinniemessä että Kangaslammilla sytytetään kynttilä itsenäisyyspäivän aamuna.
Hyväksyttiin leiripäivän ja Ilta Kannaksella –konsertintilitykset. Koska yhteityö on
koettu hyvin myönteiseksi ja taloudelliseksi, halutaan sitä jatkaa myös v 2018 samaan
tapaan. Päätettiin kutsua kokouksiin myös osastojen sihteerit.

Yhteisiä retkiä ja toimintaa
Retkien kustannukset pysyivät kohtuullisina sekä osastojen jäsenille että osastoille.
Mukaan otettiin myös ulkopuolisia täydennykseksi. He maksoivat käyvän hinnan. Retki
toteutettiin, mikäli lähtijöitä oli noin 20 ja puolet heistä osastoihin kuuluvia..
Etukäteen sovittiin, miten osastot sponsoroivat jäsentensä osallistumista. Vain yksi
suunniteltu teatteriesitys jäi toteutumatta.

Veteraanijärjestöjen yhteinen hengellinen keskustelupiiri
kokoontui joka kuukauden ensimmäinen maanantai Kuoppakankaan työkeskuksessa
9.1.-8.5. ja 4.9.-4.12. yhteensä yhdeksän kertaa. Osallistumiskertoja oli kaikkiaan 71,
josta tulee keskimäärin 9 osallistujaa/kerta. Toiminnasta vastasi sotaveteraanien
kannattajajäsen Veli Lehmussaari kevätkauden. Hänen sairastuttuaan vakavasti
tehtävää hoiti syyskauden Tuomo Utriainen. Tukena on ollut sotainvalidien
puheenjohtaja Reino Eskelinen. Ilmoittelusta ja tilavarauksesta on huolehtinut
Riitta-Leena Heinonen.
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Suomi 100 juhlavuoden Villasukat jokaiselle veteraanille-kampanja
Tähän valtakunnalliseen toimintaan osallistuttiin myös Varkaudessa. Oululainen
Jaana Willman pani ryhmän pystyyn kesäkuussa 2016. Tavoite oli saada sukat
jaettua itsenäisyyspäivään 2017 mennessä. Hanke hyväksyttiin osaksi Suomen
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Yhteistyökumppaneiksi lähti Posti ja Sotiemme
veteraanit varainhankinta, jossa veteraanijärjestöt ovat mukana. Ensimmäiset sukat
jaettiin 30.1. 2017 Rovaniemellä. Kampanja levisi myös maan rajojen ulkopuolelle.
Sukkia neulottiin ainakin. Ruotsissa, Islannissa, Sveitsissä, Saksassa, USA:ssa.
Kaikkiaan sukkia neulottiin Suomessa ainakin 22000 paria. Varkaudessa kengänkoot
selvitettiin, ja sukat tilattiin Suur-Savon sotainvalidipiirin kautta. Kirjastosta sukat
luovutettiin osaston edustajille 26.1. Ne tulivat eri tavoin jaetuiksi parin
kuukauden sisällä.

Huhtikuu:
Meitä vielä on ja me toimimme
oli valittu jo vuoden 2016 elokuun kokouksessa juhlavuoden tunnuslauseeksi. Samalla
sovittiin, että varsinaista juhlaviikkoa vietetään kansallisen veteraanipäivän
tuntumassa. Yhteydenpito käynnistettiin heti kaupungin juhlavuoden
suunnittelutoimikuntaan, jossa oli edustettuna myös ev. lut. seurakunta. Näin
jälkikäteen voidaan kiitollisina todeta, että järjestöjemme toivomukset ja vinkit
lankesivat hedelmälliseen maaperään. Mainittakoon, että vuoden alussa tunnuksen
omaavia veteraaneja Varkaudessa oli 78.
Maaliskuun puolivälissä Warkauden lehti julkaisi itsenäisyyden juhlavuotta koskevan
liitteen, johon sisältyi mm. kaupungin vanhimman sotainvalidin, 99- vuotiaan Toivo
Issakaisen haastattelu.
Varsinainen juhlaviikko käynnistyi tiistai-iltana 25. huhtikuuta Warkaus-salissa
Ilmavoimien soittokunnan viihdekonsertilla. Sen kapellimestarina toimi musiikkimajuri
Tomi Väisänen ja solistina vuoden 2007 tangokuningatar Jenna Bågeberg. Musiikki
koostui 1950 –luvun viihdemusiikista, suurelta osalta Laila Kinnusen tunnetuiksi
tekemistä lauluista. Koska olimme saaneet kaupunginjohtajalta luvan käyttää Warkaussalia veloituksetta ja naulakkorumban hoitivat sotaveteraanien kannattajajäsenet
tyylikkäästi, saatoimme tarjota ilmaiskonsertin kaikille kaupunkilaisille. Reilu tunti
ennen tilaisuuden alkua oli melkoisesti perhosia vatsassa, sillä sää oli hyvin koleaa.
Räntää satoi taivaan täydeltä. Huoli yleisökadosta osoittautui täysin turhaksi.
Päinvastoin aloimme Warkaus-salin vahtimestarin kanssa pohtia, miten saamme kaikki
mahtumaan saliin. Totuus on, että kun salin jokainen paikka aitioita ja parveketta
myöten oli täytetty, lopulta oli nostettu lisäksi aularavintolasta pari tuolia ja muutama
nuorempi mies istuutui yläportaille. Paikalla oli hieman yli 500 innokasta kuulijaa, eikä
ketään tarvinnut käännyttää ovelta.
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Korkea tasoinen viihdemusiikki hyväili yleisön korvia. Näimme ja kuulimme
taiturimaista soitantoa.
Konsertin päätteeksi yleisö nousi seisomaan osoittaen suosiotaan bravo-huudoin.
Kapellimestari heltyi yleisön joukosta esitettyyn pyyntöön ja esitteli vielä kaikki
soittimet . Tietysti asiaankuuluvat ylimääräiset kuultiin myös. Harvinaista
taideherkkua nauttinut yleisö lähti tyytyväisenä kotimatkalle.
Kansallinen veteraanipäivä, jonka yksityiskohtaisesti on ainakin kymmenen vuotta
suunnitelleet yhdessä helmikuussa kaupungin , seurakunnan ja veteraanijärjestöjen
edustajien, valkeni toki aurinkoisena. Varkauden pääkirkossa pidettiin kello 10 hartaus,
josta lähetettiin seppelpartio Pirtinniemen sankarihaudoille. Seppelpartion edessä
kantoi kaksi reservinupseeria veteraanijärjestöjen seppelettä. Heidän jäljessään
astuivat sotainvalidi Otto Turunen, sotaveteraani Veikko Kolari ja rintamaveteraani
Aulis Huttunen. Kaupungin edustivat kaupunginjohtaja Hannu Tsupari ja kaupungin
valtuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki, seurakunnan vastaavat olivat
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Laitinen ja kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja Katja Saraketo. Nuoren polven edustajina seppelpartioon
osallistuivat tällä kertaa sekä tyttö että poika seurakuntanuorista. Hartauden
toimitti kappalainen Pekka Päivärinta, joka isännöi myös hartauden jälkeen pidettyä
seurakunnan tarjoamaa ohjelmallista juhlalounasta. Päivän musiikista vastasivat
Varkauden Seniorilaulajat Antti Jukaraisen johdolla. Kaupungin tervehdyksen esitti
Kari Rajamäki. Sotaorpojen tervehdyksen toi Mauno Räisänen. Tilaisuudessa jaettiin
myös veteraaneille huomionosoituksia. Pääkirkolla osallistujia oli 116. Huomio kiintyi
siihen, että yhä useammalla oli myös saattaja mukanaan apuvälineiden lisäksi.
Veteraaniväki arvosti suuresti, kun kaupungin ylin johto oli koko ajan mukana
juhlimassa. Kangaslammin kirkolla väkeä oli 40. Siellä perinteiseen tapaan laskettiin
seppele sankarihautausmaan ja kukat Karjalaan jääneiden muistomerkeillä. Hartauden
jälkeen nautittiin seurakuntasalissa kahvit. Tilaisuudesta vastasi Kangaslammin
kappelineuvosto ja kappalainen Kari Iivarinen. Päivästä kehkeytyikin kuluvan vuoden
veteraanipäivän tunnuksen ”Sinun veteraanipäiväsi ”mukainen hyvän mielen virittävä
kokemus.
Juhlaviikko huipentui keskiviikkoiltana 3. toukokuuta Pieksämäen Poleenin teatterissa.
Silloin 26 varkautelaista veteraanijärjestöjen jäsentä pääsi nauttimaan Yhteinen
kotimme- nimisestä musiikkiteatterista. Näytelmän käsikirjoituksesta vastasi Sanna
Häkkinen ja ohjauksesta Tarja Pyhähuhta. Kaksikko oli yhdessä valinnut tarinat,
jotka koskettavat syvästi sota-ajan kokeneita ja erityisesti veteraaneja. Yleisö
pyyhki välillä liikutuksen välillä naurun kyyneleitä silmistään..
Musiikista vastasi Rakuunasoittokunta kapellimestarinaan musiikkiyliluutnantti Aino
Koskela. Solistina toimi muusikko Pete Nikulainen. Mukana oli myös noin 150
mikkeliläistä musiikkiluokkalaista. Näytelmässä kuultiin sekä juhlallista Sibeliusta
että koskettavaa ja kepeää sota-ajan musiikkia. Kaiken kaikkiaan esitys oli huikea
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ansaiten yleisön raikuvat suosionosoitukset. Vaikka ilta oli jo pitkälle kulunut
kotimatkalla jaksettiin kerrata koettua mahtavaa taide-elämystä.

Elokuu:
Syyskausi käynnistyi leiripäivällä 10.8. Yllämainittu leiripäivä oli neljäs yhteinen.
Siihen osallistui kaikkiaan 39. Näistä 15 sotainvalidiosastoon, 14
sotaveteraaniosastoon ja 7 rintamaveteraaniosastoon kuuluvaa sekä 3 srk:n
työntekijää. Matkat sujuivat kimppakyydeillä. Ensimmäistä kertaa leirin historiassa
lippulaulu laulettiin sisätiloissa rankan sadekuuron päästessä yllättämään.
Lipun nostivat sotaveteraani Erkki Kinnunen ja sotainvalidi Otto Turunen.
Alkuhartauden piti pastori Arja Päivärinta ja virsituokion kanttori Tapani Majuri, joka
myös esitti yksinlaulua. Tämän jälkeen nautittiin maittava lounas. Ensimmäistä kertaa
mukana ollut johtava diakoniatyöntekijä Riitta Sulkko oli ottanut vastuulleen iltapäivän
ohjelman. Hänen suunnitelmansa ei oikein toiminut isossa ryhmässä eikä sitä oltu aivan
loppuun asti mietitty. Siispä täysin ex tempore sotainvalidien toiminnanjohtaja astui
areenalle ja veti istumajumppatuokion. Kahvittelun jälkeen oli aika lähteä
kotimatkalle.
Leiripäivää pidettiin kuitenkin hyvin onnistuneena ja se päätettiin järjestää myös
elokuussa 2018.
Rosvopaistitilaisuuteen Kuopio-halliin 17. elokuuta matkasi kaikkiaan 44 joista
sotaveteraaniväkeä oli 25, rintamaveteraaniosaston porukkaa 7 ja sotainvalidiosastoa
edusti 12. Mukana oli sotainvalidiosaston nestori 99-vuotias Toivo Issakainen. joka oli
koko tilaisuuden vanhin . Rosvopaistitilaisuuksia ympäri maata kahdeksalla eri
paikkakunnalla on järjestetty kaikkiaan 26 kertaa. Tämä Kuopion tilaisuus oli
viimeinen. Lienee hyvä kirjata jälkipolvia varten hieman historiaa.
Ensimmäinen rosvopaisti tarjottiin Kaunialan sotavamma sairaalassa v 1992
Finnairin purseri Kalevi Rönnqvist ja näyttelijä Leo Lastumäki, idean isät päättivät
Hyvinkäällä asiasta. Lastumäki esiintyi v 1972 Lampaansyöjät elokuvassa, jossa syötiin
rosvopaistia niinpä tarjotun paistin valmistusohje on ollut koko ajan sama ja saatu.
Lastumäeltä. Mukana tapahtumia järjestämässä ovat olleet Puolustusvoimat, Finnairin
matkustamohenkilökunta, sponsorit ja järjestävä paikkakunta
Vuonna 2010 tapahtuma oli ensimmäisen ja ainoan kerran Varkauden jäähallissa:
Osallistujia oli silloin 1000, talkooväkeä 80. Silloin tarvittiin 260 kg lampaanlihaa 34 kg paloina. Valmistus alkoi klo 4 aamulla, kun ladottiin kuoppaan 6 kuutiota koivuhalko
ja 12 kuutiota kivituhkaa peitteeksi Paistia haudutettiin noin 6 tuntia. Kulut olivat
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noin 20000 €. Suosittuun tilaisuuteen oli alkuvuosina osastokohtaiset osallistuja –
kiintiöt, viime vuosina kaikki halukkaat ovat päässeet mukaan.

Kaverukset rintamaveteraani Otto Nykänen ja sotainvalidi Toivo Issakainen
Kuopion rosvopaistitilaisuudessa.

syyskuu
Torstaina 7 syyskuuta vietettiin seutukunnallista kirkkopäivää viettiin Pieksämäen
vanhassa kirkossa. Sinne lähti 30, joista 14 sotainvalidiosastoon, 13
sotaveteraaniosastoon ja 3 rintamaveteraaniosastoon kuuluvaa, Ohjelmassa oli messu
klo 10, lounas tarjottiin seurakuntasalissa ja sen jälkeen oli puolentoista tunnin juhla
kirkossa .
lokakuu
Ilta Kannaksella – konserttiin Poleeniin la 7.10. lähti kaikkiaan 35, joista 8
sotainvalidiosaston, 8 rintamaveteraaniosaston ja 18 sotaveteraaniosaston väkeä sekä
yksi ulkopuolinen. Konsertti herätti ristiriitaisia tunnelmia. Pianisti oli upea, musiikkia
laidasta laitaan. Juontaja takelteli ja myös pienet ”näytelmätuokiot” olisivat
kaivanneet lisäharjoitusta. Viimeksi mainituista syistä tilaisuus venyi reilun tunnin
ilmoitetusta aikataulusta. Vaikka kotimatkalle päästiin melko myöhään, varkautelainen
väki ei valitellut.
Lokakuun 24. päivänä kutsunnoissa edustivat sotainvalidi Otto Turunen,
rintamaveteraani Aulis Huttunen ja sotaveteraani Erkki Kinnunen.

Joulukuu:
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Kaupungin järjestämään esikoululaisten itsenäisyysjuhlaan maanantaina 4.12. oli
kutsuttu kaikki tunnuksen omaavat veteraanit. Juhlissa oli 136 esikoululaisen joukossa
8 veteraania.
Sotiemme veteraanien piirissä syntyi lokakuun lopulla sotaveteraanien kannattajajäsen
Kaarina Frilanderin aloitteesta hanke sytyttää hautakynttilä jokaiselle Pirtinniemen
260 ja Kangaslammin 82 sankarihaudalle itsenäisyyspäivän aamuna. Hanke hyväksyttiin
kirkkoneuvostossa 1.11. Varkauden Suomi 100-kordinaattori Janne Juutilainen näytti
asialle vihreää valoa. Varkauden partio Unnukka ry:n johtajan Juha Suomalaisen
myötävaikutuksella em. yhdistys lupautui sytyttämään kynttilät Varkaudessa. Lions
club Kangaslampi huolehti siitä Kangaslammilla. Se oli heillä jo vuosittainen perinne.
Kynttilät lahjoitti Varkauden Nordea. Jälkisiivouksesta vastasi Varkauden srk. Näin
juhlavuoden YHDESSÄ-teema toteutui hienosti.
Itsenäisyyspäivän vietto alkoi perinteiseen tapaan sanajumalanpalveluksella
pääkirkossa. Seppeleen lasku tapahtui Yläkankussa klo 11.30 ja Pirtinniemessä klo 12.
Kangaskammin kirkossa oli hartaus kello 12 ja kirkkokahvi sen jälkeen oli
seurakuntasalissa. Varkauden kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa klo 14 WarkausSali oli jälleen tupaten täynnä. Veteraaniväkeä 35. Kaksi ja puoli tuntia kestäneen
juhlan väliajalla kaupunki tarjosi kakkukahvit. Ohjelmassa käytiin tuokioittain
isänmaan historian 100-vuotistaraivalta teatterin ja musiikin keinoin.
Sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuudes yhteinen joulujuhla Pääkirkon
seurakuntatalolla perjantaina 1.12. kokosi 46 osallistujaa. Sotainvalidiosaston
puheenjohtaja Reino Eskelinen toivotti tervetulleeksi. Hiljennyttiin, kun kynttilä
syttyi runon säkeen myötä jokaiselle adventtisunnuntaille ja kuunneltiin
jouluevankeliumi. Laulettiin tuttuja joululauluja kanttori Rebekka Kinnusen
säestyksellä. Yleisö sai nauttia myös hänen musiikiesityksistään. Jo perinteeksi
muodostunut päiväkoti Aarrearkun esikoululaistonttuporukan vierailu haastoi myös
yleisön tonttuleikkeihin lastentarhanopettaja Marjo Matilainen ohjauksessa. Pontta
antoi hilpeä haitarinsoitto. Valitettavasti Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon
piirin puheenjohtaja, eversti Hannu Toivonen, samoin Pohjois-Savon
Rintamaveteraanipiirin puheenjohtaja Hannu Savinainen olivat molemmat saaneet
yllättävän esteen olla paikalla. Puurolaulu hellytti emäntien sydämet ja kaikki saivat
nauttia makoisista pöydänantimista. Kahvin jälkeen juhlan päätteeksi laulettiin Maa on
niin kaunis.
Sotaveteraaniosasto vietti vielä omaa joulujuhlaa torstaina 14. joulukuuta pääkirkolla
perinteiseen tapaansa.

Perinteen vaaliminen
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Tähän haasteeseen vuodesta 2005 Varkauden veteraaniosastot ovat vastanneet mm
seuraavasti:
Perinnehuoneen esineistöä on kartutettu. Näistä voi lukea edellisten vuosien
toimintakertomuksista.
Vuonna 2017 saatiin seuraavat esinelahjoitukset: Sotaveteraaniliiton juhlamitali 30v.
Sen lahjoitti Esko Tervo. Lisäksi otettiin vastaan kaksi kirjaa :Vapautemme hinta ja
Suomen armeija. Lahjoittaja Lilli Lemi
Warkauden Lehden kautta on saatu näkyvyyttä veteraanitoiminnalle.
Kaikille avoimet retket ja tapahtumat ovat palvelleet samaa tarkoitusta.
Kustakin veteraanijärjestöstä on ollut edustajat kutsunnoissa ja kaupungin
esikoululaisten itsenäisyyspäivän juhlassa.
Sotaveteraanien puheenjohtaja Matti Jaatinen kertoi perinneyhdistyksen
käynnistyssuunnitelmista Suur- ja Pohjois-Savon sota- ja rintamaveteraanipiirien
purkautumisen jälkeen. Sotainvalidit kuuluvat Suur-Savon sotainvalidien
perinneyhdistykseen, joka on ollut toiminnassa jo useamman vuoden. yhteyshenkilönä
Varkaudessa on sotainvalidien toiminnanjohtaja.

NEUVONTAPALVELUT:
Kyyhkylän palveluneuvoja Virpi Uotinen Hän on tehnyt yhteensä24 kotikäyntiä
sotainvalidien ja 10 lesken luona. Tuettuun kotikuntoutukseen on osallistunut yksi
sotainvalidi, puoliso ja kuusi leskeä. Yhteistyö palveluneuvojan ja
toiminnanjohtajan välillä on ollut tiivistä ja hedelmällistä. Viikottain puhelimitse
tapahtuva yhteys ja neuvonpito on karsinut päällekkäistyön minimiin.

Korjausneuvoja Ismo Kortmanilla
Uusia kohteita kaksi, kustannusarvio yhteensä 8824 €
Vuonna 2017 valmistuneita 3 kpl valmistuneiden kustannukset 13602€
Vuodesta 1991 lähtien Varkauden osaston alueella:
Kohteita 152 kpl, kustannusarviot 848617 €
2017 loppuun valmistuneita 116 kpl, toteutuneiden kustannukset
kustannusarvioiden mukaan 717382 €
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Sydämellinen kiitos palvelu- ja korjausneuvojille hyvästä yhteistyöstä .

TOIMISTO , ASIOINTI, EDUNVALVONTA
Käyntiosoite on Savontie 3. (sisään kirkon puoleisesta ovesta) Toimisto on ollut
avoinna torstaisin klo 10-12.
Toiminnanjohtaja on ollut tavoitettavissa puhelimitse numerosta 0443726941. Hän
on käynyt hoitamassa asioita jäsenten kotona. Osaston postiosoite on Kauppakatu
63 as 12 78200 Varkaus.
e-mail: suoraan toiminnanjohtajalle: riittaleena.heinonen@gmail.com
Kotisivut löytyvät osoitteesta: www. varkaudensotainvalidit.net
Ne päivitetään jälleen mahdollisimman pian 15.2. 2018 pidetyn vuosikokouksen jälkeen
Osastoa koskevia hoidettuja asioita oli 110, näistä henkilökohtaisten asioiden hoitoa,
edunvalvontaa yli puolet. Henkilökohtaiset asiat on hoidettu suurimmaksi osaksi
kotikäynneillä, omaistenkanssa sähköpostitse ja puhelimella. Jäsenten asioita on
hoidettu Valtiokonttoriinja kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen.

JÄSENTIEDOTTEET
Vuonna 2017 aikana lähetettiin kaksi jäsentiedotetta. Ne postitettiin kaikille
jäsenille tai heidän omaisilleen sopimuksen mukaan, piiriin ja palveluneuvojalle.
Kummassakin jäsentiedotteessa oli osaston puheenjohtajan kirjoitus, muuna sisältönä
ajankohtaista osastoa koskevaa asiaa, tietoa tapahtumista jne.

YHTEISTYÖVERKOSTO:
Seurakunta
Ystäväpalvelutoiminta toteutetaan yhteistyössä Varkauden seurakunnan
lähimmäispalvelun/ Ellen Väntti puh 040 523 7960 .
Kangaslammilla kokoontuu Ystäväkammari kaksi kertaa viikossa.
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Seurakunnan diakoniatyön kanssa järjestettiin veteraanijärjestöjen yhteinen
leiripäivä 10. elokuuta Puurtilan seurakuntakodilla. Kansallisena veteraanipäivänä 27.
huhtikuuta ja joulujuhlassa 1. joulukuuta seurakunta tarjosi aterian.

Suur-Savon piiri ja Kyyhkylä:
Osallistuttiin piirin järjestämään Suur-Savon piirin ja Kyyhkylä-säätiön tarjoamiin
virkistyslomiin Näihin osallistui yhteensä kuusi osaston jäsentä. Paikat jaettiin
fifty-fifty varsinaisten ja puolisojäsenten kesken.
Palvelu-tv
Laite on käytössä neljällä sotainvaliditaloudella ja kolmella leskellä.
Osaston tablettitietokone oli käytössä kolmella sotainvalidilla ja kahdella leskellä.
Yksi leski käyttää lisäksi omaa tablettitietokonettaan ahkerasti.

Veljesjärjestöt
Jatkettiin ja tiivistä yhteistyötä sekä Varkauden Rintama- että Sotaveteraanien
kanssa. Puheenjohtajat kokoontuivat säännöllisesti. Järjestettiin yhteisiä tilaisuuksia
ja retkiä.

OSASTON OMAA TOIMINTAA
JÄSENISTÖ:
Jäsenmäärä oli 31.12.2017 12 varsinaista jäsentä, 36 puolisojäsentä, joista 4 puolisoa
ja 18 tukijäsentä.
Varsinaisista jäsenistä asui omassa kodissaan 6, Varkaudessa palvelu- tai tehostetussa
palveluasumisessa 4, Kyyhkylässä pysyvästi kaksi, intervallijakoja käytti kaksi.
Varsinaisten jäsenten keski-ikä oli yli 94v, puolisoiden 92v ja leskien 90v.
Toiminnanjohtaja on tehnyt kaikille varsinaisille jäsenille syntymäpäiväkortin ja niille
puolisojäsenille, jotka täyttivät 85v tai 90v ja sitä enemmän. Itäisen Suomen
aluetoimisto on lähettänyt onnitteluadressin kaikille 95 vuotta täyttäville tunnuksen
omaaville.
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Toiminnan piiriin kuuluvista leskistä asui tehostetussa palveluasumisessa on yhteensä
12: Hongistonkadulla, Joutsenkulmassa, Louhirinteellä , ja Kangaskodissa . Vanhin leski
on 100- vuotta ja nuorin v.82
Puolisoista yksi asuu tehostetussa palveluasunnossa

VIRKISTYSTOIMINNAN KUVAUSTA VUODELTA 2017
Virkistystoiminta on ollut kohtalaisen vilkasta. Säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi
oli 13 eri tapahtumaa. Se toteutettiin yhdessä veljesjärjestöjen kanssa , josta jo
edellä on kerrottu, niinpä seuraavassa annetaan vain täydentäviä tietoja.
Osallistumiskertoja karttui vuoden aikana 147, joka on yli 40% yhteistilaisuuksiin
osallistumiskerroista. Osaston taloudesta johtuen toiminta leiripäivää ja
Kyyhkylän virkistyspäivää ja Kyyhkylän lomia lukuun ottamatta toteutettiin
perimällä kohtuullisia omavastuuosuuksia. Virkistykseen käytetyt varat selviävät
tilinpäätöksestä. Keskimäärin kulu on ollut noin 10€/ osallistuja. Toiminnanjohtaja
kävi Kyyhkylässä tervehtimässä osaston kuntoutujia,
intervallijaksoilla olevia ja
siellä pysyvästi asuvia jäseniä usean kerran vuoden aikana. Hän vei siellä joulua
viettäville osaston joulutervehdykset su. 18.12.

Naistenkerho:
Osastoon kuuluvat naiset kokoontuivat 12. tammikuuta- 17.toukokuuta ja
23.elokuuta -29. marraskuuta joka toinen tiistai parillisiin viikoin klo 13-15 Hannun
salissa. Toiminnanjohtaja veti tätä toimintaa. Kerhon ohjelma sisälsi yhteislaulua,
kevyttä istumajumppaa, jatkokertomuksen luennan kuuntelua, tutustumista ja
opiskelua eri aihepiireistä esim. vuoden juhlien merkityksestä, perinteistä ja tavoista,
muisteluita ja päiväkahvit. Syyskausi päättyy yhteiseen ohjelmalliseen jouluateriaan.
Myös kevätkauden päätös oli tavallista juhlavampi. Keskimäärin 18 kerhopäivässä
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osallistujia oli 7/kerhokerta. Salme Taskinen on erinomaisella tavalla huolehtinut
kahvinkeitosta ja tarjoilusta.
Naisten kerholaiset ovat verkostautuneet. He pitävät yhteyttä niihin, jotka eivät
jaksa enää osallistua toimintaan. Tehostetussa palveluasumisessa olevia puolisojäseniä
on käyty tervehtimässä. Toiminnanjohtaja vei osaston joulutervehdyksen
Louhirinteessä, Käpyrinteen palvelukeskuksessa Hongiston kadun , Vattuvuoren,
Joutsenkulman ja Kangaskodin palvelutaloissa asuville. Hän on kutsuttaessa
osallistunut myös syntymäpäiville.

Eila Reijonen juhli 90 - vuotispäiväänsä 19. elokuuta ja kirjoitti elämänkertansa
tabletilla. Sen tiivistelmä julkaistiin Sotainvalidi lehdessä. Eila kirjoitti myös
Hengellisen toimikunnan Jouluviestiin muistojaan 40-ja 50-luvulta.

Veteraanijärjestöjen yhteiseen hengelliseen keskustelupiiriin
Osastostamme osallistui keskimäärin seitsemän kuhunkin kokoontumiseen.

Kyyhkylän virkistyslomaan 23.1.-27.1. osallistui kaksi sotainvalidia ja yksi leski.
Vastaavalle lomalle 13.3.-17.3. pääsi kaksi leskeä.
Kyyhkylän virkistyspäivään lähdettiin 7.3. 14 henkilön kanssa. Retkeen oltiin hyvin
tyytyväisiä. Kyytiin otettiin myös joroislaiset
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HUOLTOTOIMINTA v. 2017:
Erilaiseen huolto- ja virkistystoimintaan käytetyt varat selviävät tilinpäätöksestä.
Etuuksia on jouduttu supistamaan osaston taloudellisen tilanteen johdosta.
Puolisojäsenille ei voitu enää antaa tukea. lukuun ottamatta Kyyhkylän virkistyslomien
kuljetuksia. Leskillä on ollut kyllä oikeus käyttää tuettua siivousta.
Jäsenet,joiden vamma-aste on<10%
saivat kaupungin myöntämästä avustuksesta 400€ avokuntoutusrahaa, johon sisältyi
myös jalkahoito. Lisäksi nämä jäsenet saivat valtion kustantamia palveluseteleitä .
Näitä jäseniä on osastossa on kolme.
Siivous
Omavastuuosuus oli 16€/tunti/siivooja. Rajoitukset olivat enintään 2tuntia
kuukaudessa ja kerran vuodessa ikkunanpesu enintään 3tuntia/kerta. Joulukuussa sai
käyttää 2tsiivousta ilman omavastuuosuutta.
Tuettua siivousta käytti säännöllisesti 1 sotainvalidi ja keskimäärin 10 leskeä.
Joulukuussa etuuden käytti 16. Kotiapuun käytettiin kaikkiaan 317 tuntia.

JOHTOKUNTA KIITTÄÄ KAIKKIA JÄSENIÄÄN JA
YHTEISTYÖKUMPPANEITAAN KULUNEESTA VUODESTA.
Kukkaron nyörit on kiristetty tiukalle, mutta rukkasia ei ripusteta naulaan.
Toiminta jatkuu ja yhteistyö on voimaa.
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