SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT
IÄISYYSKUTSUN:

Edellisen vuosikokouksen muistokynttilät
nimi

syntymäaik
a

kuolinpäiv
ä

ik
ä

Heikki Valutie
Veikko Skyttä
Niilo Immonen
Mikael
Kirjavainen
puolisojäsenet:

11.2. 1923
27.10.1920
6.12. 1920
22.6. 1918

5.1.
18.5.
10.9.
16.10.

85
88
88
91

Hilkka Miettinen
Hilkka Parkkonen
Vieno Sutinen
Suoma Luomi
Aune Luoma
Anni Voutilainen
Maria Heikkilä
tukijäsenet:

4.12. 1918
26.3. 1916
3.5. 1921
8.4. 1919
3.10. 1919
16.3. 1922
28.3. 1914

8.2.
26.2.
21.2.
19.4.
22.9.
15.11.
10.12.

90
92
87
90
89
87
95

Eila Kauhanen
Pauli Kauhanen

27.10.1922
22.5. 1922

9.3.
9.8.

86
87

sotainvalidit:

KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.
Osallistuimme jäsenten siunaustilaisuuksiin. Laskimme Veljesliiton tunnuksella
varustetun punavalkoisin kukin somistetun havuseppeleen. Mahdollisuuksien mukaan
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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. Omaisten toivomuksesta osallistuttiin siunaustilaisuuksiin ja
laskettiin kukkalaite.
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 johtokunnan
jäsenen Heikki Valutien.
Siunaustilaisuuksissa osastoa edustivat Reino Kirjonen, Viktor Suomaa, ja Otto
Turunen. Otto Malkki ja Paavo Kuvaja hoitivat tehtävän Kangaslammilla.
Sihteeri osallistui kaikkien jäsenten ja puolisojäsenten siunaustilaisuuksiin, joihin
häntä toivottiin. Raila Hynninen edusti osastoa sekä Eila että Pauli Kauhasen ja Maria
Heikkilän siunaustilaisuuksissa.
Johtokunta vietti hiljaisen hetken ja puheenjohtaja lausui muistosanat kokousten
alussa.

HUOMIONOSOITUKSET
Sotainvalidien Veljesliiton myöntämät huomionosoitukset vuonna 2009
luovutetaan vuosikokouksessa 18.2. 2010 seuraaville:
Kultainen ansiomerkki:
sotainvalidi Kauko Kokki
tukijäsen Petri Tikanmäki
Hopeinen ansiomerkki
sotainvalidi Paavo Kuvaja
tukijäsenet: Aate Eskelinen
Satu Eskelinen
Tellervo Eskelinen
Aulis Heiskanen
Vieno Kekäläinen
Risto Utriainen
Veljesliiton Standaari:
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puolisojäsenet: Saara Immonen
Alma Kilpeläinen
Rakel Kirjonen
Lydia Marjo
Aini Mäkelä
Maire Niiranen
Reetta Piipponen
Irja Skyttä
Martta Suhonen
Kaija Toijonen
Alli Tolvanen
Aino Väänänen

tukijäsenet: Maija Kauttonen
Antti Kokkonen
Lea Nissinen
Osaston standaari:
yhteistyökumppanit: Kukka –ja hautauspalvelu Peräkylä Oy
Foto-Ritva
Nordea-pankki/Varkaus
Tasavallan presidentin myöntämä
Suomen Valkoisen Ruusun 1.lk:n mitali kultaristein osaston sihteeri Riitta-Leena
Heinonen.
Kaatuneitten Muistosäätiö jakoi ensimmäistä kertaa v 2009 valtakunnallisen
veteraanipalkinnon kolmelle ansioituneelle henkilölle. Ainoana veteraanina
sen sai osastossamme yli 50 vuotta aktiivisesti toiminut ja yhä johtokunnan työssä
mukana oleva, urheilussa sekä kansallisesti että kansainvälisesti menestynyt
jäsenemme Otto Malkki.
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Veteraanipalkinnon
saaja Otto Malkki

Palkinnon luovuttajat 20.4. Otto Malkin kotona
Kuvassa vasemmalta: Suur-Savon piirin puheenjohtaja, eversti Hannu Toivonen, Sotainvalidien
veljesliiton puheenjohtaja, professori Veli Matti
Huittinen, Kaatuneitten Muistosäätiöstä kenluutnantti Esa Tarvainen puolisoineen. Kuvasta
puuttuu osaston puheenjohtaja, emeritus lääninrovasti Reino Eskelinen, joka ikuisti ainutlaatuisen
hetken.

JOHTOKUNTA, KOKOUSEDUSTUKSET JA TOIMIKUNNAT:
Johtokunta:
Reino Kirjonen, Timo Männikkö, varapuheenjohtaja Otto Turunen, sihteeri RiittaLeena Heinonen, puheenjohtaja Reino Eskelinen, Kangaslammin kyläasiamies Otto
Malkki, puolisojäsenedustaja Raila Hynninen ja Viktor Suomaa, Aate Eskelinen.

Johtokunta kokoontui 12 kertaa. Pöytäkirjan pykäliä kertyi 125

Näissä kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioit
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tammikuu:
Hautausavustuksen maksamisperusteet: Hautausavustusta voidaan maksaa
anomuksesta johtokunnan harkinnan mukaan alle 20%:n sotainvalidin kuolinpesälle,
mikäli häneltä jää leski tai rintaperillinen. Anomus osoitetaan johtokunnalle.
Laadittiin suunnitelma Veljesliiton tukirahan käytöstä puolisojäsenten kuntoutukseen
ja osaston virkistystoimintaan. Lähetettiin v2009 toimintasuunnitelma vuosikokouksen
hyväksyttäväksi.
helmikuu:
Vuosikokous pidettiin torstaina 19.2. 2009 Pääkirkon seurakuntasalissa. Siinä
hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2008 ja vuodelle 2009 toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Kokouksen juhlaosassa oli läsnä 39 henkilöä ja varsinaisessa kokouksessa
22 varsinaista osaston jäsentä sekä 4 tukijäsentä. Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä
johtokunnan järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Otto
Turunen, Kangaslammin kyläasiamieheksi Otto Malkki ja liikuntavastaavaksi Otto
Turunen.
maaliskuu:
Lähetettiin piirin kautta Sotainvalidien veljesliitolle taloutta koskeva selvitys
v 2008 järjestö- ja huoltotoiminnasta. Johtokunta otti myönteisen kannan
puolisojäsenten äänioikeutta koskevassa asiassa liittokokousta varten. Osastoon
otettiin uusi tukijäsen.

huhtikuu
Kokous pidettiin Viktor ja Helga Suomaan kotona.
Otettiin uusi tukijäsen. Käsiteltiin perusavustusanomus ja veteraanijärjestöjen
puheenjohtajakokouksen kaupungille tekemiä anomuksia ja aloitteita. Katso
veteraanijärjestöjen välinen yhteistyö!

toukokuu:
Warkauden talonhoidon yllättävä ilmoitus siivouspalveluiden päättymisestä 1.5.
alkaen työllisti johtokuntaa. Päätettiin anoa paikallinen syyskeräyslupa vuosille 20102011. Lähetettiin anomus puolustusvoimille varusmiesavun saamisesta 15.9. ja 16.9.
2010. Päätettiin järjestää taidehuutokauppa Taulumäen torilla maalaismarkkinoiden
yhteydessä taiteilija Eero Hyvärisen lahjoittamista tauluista. Suunniteltiin
kesäretkeä Lappeenrantaan.
kesäkuu
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Kokous pidettiin Puurtilan seurakuntakodilla . Valmisteltiin syyskeräystä, ja
Lappeenrannan kesäretkeä 17.8. Osastoon otettiin uudelleen jäseneksi toiselta
paikkakunnalta paluumuuttanut jäsen ja hänen puolisonsa puolisojäseneksi. Anottiin
kaupunginjohtajalta maksuvapautta Warkaus-salin käytöstä la 25.9. 2010 osaston
70-vuotisjuhlaa varten ja pyydettiin häntä tuomaan juhlaan kaupungin tervehdys.

heinäkuu
Johtokunta ei kokoontunut. Sihteeri oli vuosilomalla.

elokuu
Valmisteltiin syksyn toimintasuunnitelman mukaisia tapahtumia. Otettiin uusi
tukijäsen. Viimeisteltiin syyskeräykseen liittyviä asioita.
syyskuu
Kokous pidettiin Kaks Ruusua ravintolan kabinetissa
Todettiin syyskeräyksen opasrekrytoinnin ja varusmiesavun saamisen onnistuvan
toivotulla tavalla. Tiedotus hoidettiin paikallislehtien ja paikallisradion avulla. Lupa
vuosille 2010-2011 todettiin saaduksi.
Alettiin valmistella osaston 70-vuotsijuhlan ohjelmaa. Jaettiin v 2010 80,85,90 ja sitä
enemmän täyttävien jäsenten, puolisojäsenten luettelot, sekä tukijäsenten
syntymäpäivät. Päätettiin jatkaa käytössä olevaa muistamissääntöä merkkipäivien
suhteen.

lokakuu
Kokous pidettiin Reino Kirjosen kotona samalla vietettiin hänen 85- vuotispäiväänsä.
Hyväksyttiin syyskeräyksen tilitys . Nimettiin ansiomerkkitoimikunta. Suunniteltiin
osaston joulujuhlaa.

marraskuu:
Kokous pidettiin Raila Hynnisen kotona
Tehtiin päätös piirin vähävaraisille myöntämän avustusmäärärahan käytöstä .
Annettiin piirille selvitys tukirahojen käytöstä.
Johtokunta hyväksyi ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksen.
Päätettiin antaa puolisojäsenille v 2010 yksi jalkahoitokerta tai puolihieronta ;
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niille sotainvalideille, joiden vamma-aste on <10% maksaa avokuntoutuksen
omavastuuosuudesta enintään 550€ sekä kolme jalkahoitokertaa.

joulukuu:
Suunniteltiin v 2010 tapahtumia. Todettiin joulujuhlan onnistuneen hyvin. Hyväksyttiin
uusi tukijäsen.

TALOUDELLIEN SEURANTA
Johtokunta on seurannut osaston talouden hoitoa siten, että sihteeri on 4 kertaa
vuodessa laatinut pääkohdittain yhteenvedon tuloista ja menoista.
Joka kokouksessa on ilmoitettu käyttötilin saldo ja sijoitusomaisuuden markkina-arvo
kokouspäivältä.
Sihteeri hoitaa maksuliikenteen verkkopankin välityksellä ja toimittaa tiliotteen
tositteineen kuukausittain tilitoimistoon. Tilitoimistona toimii Tilimaijat- yritys.
Useaan kertaan käytiin keskustelua sijoitusomaisuudesta, kun yleinen taloudellinen
tilanne synkkeni.

Kokousedustukset ja toimikunnat:
Ansiomerkkitoimikuntaan kuuluivat Raila Hynninen, Reino Kirjonen, Otto Turunen ,
puheenjohtajana Reino Eskelinen ja asiat kirjasi osaston sihteeri.

Piirin vuosikokouksessa Varkaudessa osastoa edustivat puheenjohtaja Reino
Eskelinen, Reino Kirjonen ja Otto Turunen

Piirihallituksessa on osastoa edustanut Reino Eskelinen, varaedustajana Otto
Turunen
Liittokokouksessa Seinäjoella osastoa edusti varapuheenjohtaja Otto Turunen

Suur-Savon piirin Hengellisen toimikuntaan on kuulunut osaston puheenjohtaja
Reino Eskelinen, joka on toimikunnan puheenjohtaja ja osaston sihteeri.
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Edellisen vuoden tapaan sihteeri luki Hengellisen toimikunnan Jouluviestin cd:lle
heikkonäköisiä varten.

Suur-Savon piiripäivään 21.8. osallistuivat puheenjohtaja ja sihteeri.

Suur-Savon piirin ja Pohjois-Savon piirin yhteiselle koulutusmatkalle Tukholmaan
23-25.9. oli kutsuttu puheenjohtaja ja sihteeri

Varkauden kaupunginhallituksen nimeämässä vaalikaudeksi 2009-2012 nimeämässä
rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnassa osastoa edustavat osastoa
osaston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Reino Kirjonen ja Otto Malkki sekä sihteeri ovat käyneet kouluilla kertomassa
veteraaneista.

Kutsunnoissa osastoa edustivat Reino Kirjonen ja Otto Turunen.

VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Varkauden Rintamaveteraanien, Sotainvalidien ja Sotaveteraanien puheenjohtajat
pitivät kolme yhteistä kokousta, pöytäkirjan pykäliä kertyi 33. Puheenjohtajana
toimi osaston puheenjohtaja ja sihteerinä osaston sihteeri.
Kokouksissa käsiteltiin kaikkia veteraaneja koskevia yhteisiä asioita, sovittiin
yhteisistä menettelytavoista. Tehtiin aloitteita ja anomuksia kaupungille

Näistä mainittakoon:1. Aloite marmorisen muistotaulun saaminen viime sodissa
kaatuneitten ja kentälle jääneitten muistolle, 2.sankarihautojen hautakivien kultaus.
Edellinen hanke on vielä lähtökuopissaan, kun Varkauden kaupunki siirsi aloitteen
seurakunnalle. Seurakunta nimesi valmistelutyöryhmän, jossa veteraanijärjestöjä
edustaa rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan ,seurakuntaa osastomme
tukijäsenenäkin toimiva Pertti Laitinen ja koollekutsujana seurakunnan puutarhuri
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Seija Kotilainen, Varkauden kaupunki ei ollut vuoden loppuun mennessä nimennyt
edustajaansa. Sen sijaan kultaus on suoritettu.
Rintamaveteraanien neuvottelukunnan kautta puheenjohtajat lähettivät kaupungille
anomukset:3 kaupungin myöntämän kuntoutusmäärärahan käyttöoikeuden
laajentamisesta, 4veteraanien kuntoutuksen lääkärinlausunnon saamisen
helpottamisesta. Kumpikaan anomus ei ole edennyt toivotulla tavalla ja ne otetaan
uudelleen esille heti vuoden 2010 alussa.
5Vireille on pantu myös paikallisliikenteen alennuslippua koskeva asia. Siinä
saatiinkin aikaan parannus: vuoden 2010 alusta voi ostaa 40 matkan lipun, joka
voimassa 3 kuukautta. Tätä voivat käyttää myös puolisot.
Tavoitteena on päästä veteraanilippuun. jota kaupunki subventoisi omalta osaltaan.
Järjestettiin yhteinen teatteriretki Mikkeliin ja Pieksämäelle, konserttimatka Iisalmeen, kirkkokonsertti varkauden Pääkirkkoon ja Varkaus-saliin, yhteinen retki
veteraanipäivän pääjuhlaan Iisalmeen, käytiin katsomassa elokuvat Rukajärven tie ja
Tällä Pohjan tähden alla.
Järjestettiin syyskuussa edunvalvontaa koskeva informaatiotilaisuus.
Veteraanijärjestöihin kuulumattomia veteraanitunnuksen omaavia oli v 2009
Varkaudessa noin 30. Heidän osaltaan jo v 2006 sovittiin veteraanijärjestöjen
puheenjohtajien kokouksessa menettelytavoista siunaustilaisuuksissa seuraavaa:
1. Omaisten pyytäessä osallistutaan vuorotellen. 2. Lasketaan Peräkylä Oy:n
lahjoittama havuseppele sini-valkoisin nauhoin ilman tunnusta. 3. Omaiset voivat ostaa
haluamansa veteraanijärjestön hautakivitunnuksen. 4. Sotainvalidien sihteeri on
yhteyshenkilö ja tilaa seppeleen.
Näistä siunaustilaisuuksista hoiti osastomme v 2009 kaksi.

NEUVONTAPALVELUT:
Kyyhkylän palveluneuvoja Arja Metsätalo teki kuluneen vuoden aikana
66 kotikäyntiä. Näistä 48 kohdistui varsinaisiin sotainvalideihin 18 puolisojäseniin.
Asiat liittyivät sairausapulisiin, kuntoutukseen ja erilaisiin lääkärintarkastuksiin
sekä sotavammatutkimuksiin ja huoltoeläkkeisiin. Kaupunkiin päin yhteydenpito on
selvästi lisääntynyt.
Usealle jäsenelle toimitettiin pienapuväline: kävelykeppi, suihkujakkara tai
tukikahva.
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Yhteistyö sihteerin kanssa on ollut tiivistä.
Naisten kerhossa palveluneuvoja oli yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa 24.11.
Hän osallistui myös osaston joulujuhlaan.

Korjausneuvoja Ismo Kortmanilla
Uusia kohteita 8 kpl, kustannusarviot yhteensä 46470€
Vuonna 2009 valmistuneita 7 kpl, toteutuneiden kustannukset
kustannusarvioiden mukaan 35099 €
Vuodesta 1991 lähtien:
Kohteita 128 kpl, kustannusarviot 677817 €
2009 loppuun valmistuneita 96 kpl, toteutuneiden kustannukset
kustannusarvioiden mukaan 562961 €

TOIMISTO ja ASIOINTI
Käyntiosoite on Savontie 3. (sisään kirkon puoleisesta ovesta) Toimisto on ollut
avoinna torstaisin klo 9-12, lukuun ottamatta heinäkuuta.
Sihteeri on ollut tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044-3723 919. Hän on
enenevässä määrin käynyt myös hoitamassa asioita jäsenten kotona.
Osaston postiosoite on Kauppakatu 63 as 12 78200 Varkaus.
Kotisivut löytyvät osoitteesta:www. varkaudensotainvalidit.net
email: varkauden@varkaudensotainvalidit.net tai suoraan sihteerille
riittaleena.heinonen@suomi24.fi
Kuluneen vuoden aikana asioita on hoidettu kotikäynneillä, toimistossa
puhelimitse yhteensä 374. Vilkkainta aikaa kevättalvi ja loka-joulukuu.
Liki 20 omaisen kanssa on säännöllisesti hoidettu asioita sähköpostilla
Sihteeri lähetti v 2009 aikana 5 jäsentiedotetta, jotka postitettiin myös leskille
ja tukijäsenille. Jokaisessa jäsentiedotteessa oli osaston puheenjohtajan kirjoitus,
muuna sisältönä ajankohtaista osastoa koskevaa asiaa, tietoa tapahtumista jne.
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Laitoksissa olevia jäseniä on käyty tervehtimässä. Sihteeri ja Raila Hynninen
veivät osaston joulutervehdyksen osastoon kuuluville ja niille kotona tai
palvelutalossa oleville, joiden ei ole mahdollista enää osallistua osaston toimintaan.
Palvelutaloihin ja terveyskeskuksen vuodeosastolle vietiin myös Jouluviesti-cd.

JÄSENISTÖ:
Jäsenmäärä 31.12.2009 oli 44

Asuinpaikan mukaan:

Varkaudessa 47
Helsingissä

1

Laitokseen on pysyvästi sijoitettuna viisi henkilöä, joista yksi Kaunialassa.

Osaston si- jäsenten keski-ikä oli vuoden lopussa yli 87v 4kk
Osaston jäsenistä yhdeksän oli yli 90 vuotta ja osaston nuorin jäsen täytti 77
vuotta ja vanhin 96v.

Osasto on muistanut 80, 85, 90 ja 95 vuotta täyttäviä jäseniään onnittelurahalla.
ja osallistumalla syntymäpäivävastaanotoille. Itäisen Suomen puolustusalueen aluetoimistosta on tullut onnitteluadressi 90 vuotta ja sitä enemmän täyttäville.
Sihteeri on tehnyt jokaiselle päivänsankarille onnittelukortin.

Toiminnan piiriin kuuluvia leskiä oli vuoden lopussa 76
Leskien keski-ikä oli 86 v 2kk
Puolisojäseniksi on liittynyt 63
Laitokseen sijoitettuja on 10

Puolisoita on kaikkiaan 16, heistä 15 puolisojäsentä.
Puolisoiden keski-ikä 85 v
Yksi asuu muualla.
Puolisojäseniä on yhteensä 78
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Tukijäseniä oli vuoden loppuun mennessä 37 henkilöä. Heistä johtokunnan
pitkäaikainen jäsen Timo Männikkö täytti maaliskuussa 50 v ja osaston
tilintarkastajana yli 10 vuotta toiminut Eila Lötjönen marraskuussa 75v.

TOIMINNAN KUVAUSTA VUODELTA 2009

Otto Turunen kukitti osaston puolesta naisjaoston puheenjohtaja Airi Hahtalan ja
piirin naistoimikunnan puheenjohtaja Elvi Karppisen naisjaoston viimeisessä omassa
vuosikokouksessa.

Naisten omaa toimintaa:
Vaikka naisjaosto virallisesti lakkasi vuosikokouksessa, se ei suinkaan merkinnyt
naisten toiminnan päättymistä. Tammikuun 20 päivästä alkaen naiset kokoontuivat
kerhoonsa klo 13-15 välillä Niittylään. Kevätkaudella kokoonnuttiin 9 kertaa,.
Syyskausi aloitettiin heti 1.9. Jouluun mennessä oli oltu koolla 8 kertaa. Osallistujia
vuoden aikana yhteensä 200 eli keskimäärin 13 kerhokertaa kohden.
Laulua, välillä pientä kuntoilua, kahvittelua ja seurustelun sakramenttia unohtamatta,
pieniä esityksiä, syntymäpäiväjuhlia, myös vuoden juhlapäivät huomioiden. Yhteisen
jatkokertomuksena luetun kirjan kuunteluhetkiä, virallista osaston asioiden
informaatiota, arpajaiset jne. Ei ihme, että useampi toteaa: ”Näitä kerhopäiviä oikein
odottaa!” Marraskuussa saatiin vieraaksi Arja Metsätalo ja Kyyhkylän
ravitsemusterapeutti. Marraskuun 7. päivänä ahkerat naisemme osallistuivat vielä
myyjäisiin. Syyskausi päättyi yhteiseen maittavaan jouluateriaan. Sekä Puurtilan
leiripäivän että joulujuhlan arpajaiset ovat naisten organisoimat. Ovet ovat avoinna
kaikille halukkaille edelleen
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Kuntoilua ja Virkistyspäiviä
Vaikka osaston kilpaurheiluvuodet ovat jo takanapäin. Kunnosta huolehtiminen jatkuu.
Uimahalli Ilonpisarassa on ollut mahdollisuus kaikilla osastoon kuuluvilla keskiviikkoisin
parin tunnin ajan kohentaa vointiaan kuntosalissa, sen jälkeen vesivoimistelussa ja
nauttia saunasta. Vastuuhenkilönä on ollut Otto Turunen ja hänen estyneenä ollessaan
tukijäsen Tellervo Eskelinen. Harjoituskertoja oli yhteensä 30, niissä kävijöitä
kaikkiaan 290; keskimäärin 10/kerta. Vanhimmat uimahallikävijät Eero Kantanen ja
Toivo Issakainen ovat ylittäneet 90 ikävuoden rajapyykin.

Vuonna 2005 aloitettiin yhteistoiminta Savon Ammatti ja aikuisopiston kanssa.
Tänäkin vuonna opisto järjesti virkistyspäivän kerran viikossa ajalla 17.2.-24.3. sekä ,
28.4.-19.5. Jokaiseen päivään saattoi osallistua 10-12 osastoon kuuluvaa.
Päivän sisältö oli muistelua, keskusteluita, hemmottelua, erilaista omatoimisuuden
tukemista. Päivään sisältyi yhdessä valmistettu ateria ja päiväkahvi. Osasto vastasi
ruoka-ainekustannuksista. Tässä toiminnassa osallistujat ovat olleet ideoimassa
yhdessä opiston kanssa vuoden 2010 alussa alkavaa Vire Tori-toimintaa, jota tarjotaan
kaikille veteraaneille. Opisto on kutsunut osaston väen vuosittain kunniavieraaksi
itsenäisyyspäiväjuhlaansa 6.12. edeltävänä perjantaina. Yhteistyö on koettu antoisaksi
molemmin puolin.

Veteraanipalkinnon saajan Otto Malkin mitalisato kiillotettiin juhlapäivää varten

Konsertteja, teatteria, retkeilyä , kuntoilua, antoisaa yhdessä oloa
Tammikuu
Saatettiin taivaskotimatkalleen johtokunnan entinen jäsen Heikki Valutie
Tammikuun 7. aloitettiin kuntoilu. Naisten kerho puolestaan aloitti 20.1.
Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat kulttuuritoimistossa veteraanipäivän vieton
suunnitteluun. Kaupunki kustansikin kaikille halukkaille veteraaneille matkan Iisalmeen
valtakunnalliseen juhlaan. Osastomme hoiti käytännön järjestelyt.

Helmikuu:
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Vuosikokous pidettiin 19.2.Pääkirkon seurakuntasalissa. Juhlaosaan osallistui 39 ja
varsinaiseen vuosikokoukseen 22.Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Maaliskuu:
Iäisyysmatkalle saatettiin puolisojäsenet Hilkka Miettinen, Hilkka Parkkonen, Vieno
Sutinen ja tukijäsen Eila Kauhanen.
Sunnuntaina 15. maaliskuuta tehtiin veteraanijärjestöjen yhteinen retki Pieksämäen
Poleeniin nauttimaan operetista Mustalaisruhtinatar. Mukana oli kaikkiaan 52 henkilöä,
joista osastoon kuuluvia 27 Virkistyspäivien ensimmäinen jakso alkoi Savon Ammattija aikuisopistolla. Sunnuntaina 22.3. kuultiin Savon Sotilassoittokuntaa Varkaussalissa. Puheen piti Suur-Savon piirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivonen. Konsertti
oli avoin kaikille varkautelaisille. Kuulijoita oli liki 200.
Suur-Savon piirin vuosikokous järjestettiin 31.3. Pieksämäellä.

Huhtikuu:
Kuten aiemmin jo mainittiin valtakunnallinen veteraanipalkinnon sai Otto Malkki.
Hänen toivomuksestaan palkinto luovutettiin hänelle kotona Kangaslammilla .
Jotakin Oton luontaisesta vaatimattomuudesta kertoo se, ettei edes lähellä asuva
Riitta-tytär, jonka isä oli ”komentanut” auttamaan sihteeriä tarjoilussa ollut
tullessaan tietoinen tilaisuuden ainutlaatuisuudesta, kun aurinkoisena huhtikuun
iltapäivänä Kaatuneitten Muistosäätiötä edustava kenraaliluutnantti Esa Tarvainen
puolisoineen , Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja professori Veli Matti
Huittinen, Suur-Savon piirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivonen sekä Varkauden
osaston puheenjohtaja emeritus lääninrovasti Reino Eskelinen saapuivat luovuttamaan
huomionosoitusta.
Tilaisuus oli sankarin toiveitten mukaan kotoisa. Onnittelumaljan ja kahvikupposen
jälkeen läsnäolijat kuuntelivat suorastaan ahmien Oton elävää kerrontaa menneiltä
vuosikymmeniltä.
Onneksi nämä muistelot laajemminkin on nyt tallennettu cd:lle jälkipolvia varten.
Oton muisti on yhä pettämättömän tarkka, puhe eloisaa ja huumoriviritteistä vailla
itsekorostuksen häivää..
Varkauden teatterissa sota-ajan musiikista ja kenttäpostista koostuvaa esitystä
Kaunis on luoksesi kaipuu seurasi 44 osastoon kuuluvaa
Virkistyspäivien toinen jakso alkoi.
Iisalmeen valtakunnalliseen veteraanipäivän juhlaan Aika kantaa viestiä
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mentiin kahdella bussilla. Mukana 62 varkautelaista veteraanijärjestöihin kuuluvaa.

Toukokuu:
Puolisojäsen Suoma Luomi sai taivaskotikutsunsa.
Naisten kerhon kevätkausi päättyi 12.5. ja kuntoilu uimahallilla jäi kesätauolle
seuraava päivänä.
Tanhuvaaran virkistyslomalle 20.-24.5. osallistui 11 henkilö, rosvopaistitilaisuuteen
Partaharjulla 28.5. 13 osastoon kuuluvaa yhdessä Varkauden 12 sotaveteraanin kanssa.
Proteesissäätiön kurssille Kyyhkylään 25.5.-7.6. matkasi kaksi sotainvalidipuolisoa.

Kesäkuun
Osaston jäsen Veikko Skyttä saatettiin viimeiseen iltahuutoonsa;
Samoin omaisten pyynnöstä Sulo Kainulainen ja Einari Tuovinen, jotka eivät olleet
liittyneet veteraanijärjestöihin. Piirin aloitteesta ja tuella aloitettiin jälkipolvia
ajatellen arvokas työ. Toimittaja Vesa Moilanen tallensi cd:lle Otto Malkin, Vilho
Parkkosen ja Reino Pursiaisen muistelot.

Heinäkuu
Maanpuolustusjuhlaan Hirvensalmelle 25.7. matkasivat osastoa edustamaan Otto
Turunen ja Reino Kirjonen yhdessä sotaveteraani Eino Hyvärisen kanssa.

Elokuu:
Tukijäsen Pauli Kauhanen saatettiin taivaskotimatkalleen
Heti elokuun alussa pääsi seitsemän puolisojäsentä Kyyhkylään kolmen vuorokauden
hemmottelulomalle. Tiistaina 11.8 kokoonnuttiin jälleen seurakunnan kanssa yhdessä
toteutettuun perinteiseen leiripäivään. Sää oli mitä mainioin. Ohjelmassa lipunnosto ja
aamuhartaus, huivijumppaa, musiikkia, arpajaiset. Nautittiin maittava lounas ja
päiväkahvit. Halukkaat pääsivät saunomaan ja uimaan. Paikalla oli 32 osastoon kuuluvaa.
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Seuraavana maanantaiaamuna bussi starttasi päämääränään Lappeenranta. Söimme
Kasinolla hyvällä ruokahalulla, teimme asiantuntevasti opastetun kiertoajelun,
risteilimme Saimaalla pari tuntia nauttien näkymistä ja iltapäiväkahveista.
Mukaan risteilylle eksyi muuan varkautelainen pariskunta ja paikallinen 9- vuotias
”laululintunen” Eveliina. Mukana olleet 32 retkeläistä palasivat kotiin ehkä hieman
väsyneinä mutta tyytyväisinä.

Perinteinen piiripäivä 21.8. vei puheenjohtajan ja sihteerin Kyyhkylään käsittelemään
ajankohtaisia asioita.
Elokuun 28. päivänä matkasi linja-autolla parikymmentä Varkaudesta ja
kymmenkunta Joroista Tanhuvaaraan liikuntapäivää viettämään.
Seuraavana päivänä Maalaismarkkinoilla huutokaupattiin tukijäsen Antti Kokkosen
toimiessa meklarina taiteilija Eero Hyvärisen kolmea taulua, joista kuitenkin vain yksi
sai omistajan.

Syyskuu:
Viimeisen iltahuutokutsun saanut Niilo Immonen saatettiin iäisyysmatkalleen.
Naisten kerhotoiminta alkoi heti syyskuun ensimmäisenä. Saman viikon perjantaina
osastoa Joroisten kirkkokonsertissa edustivat puheenjohtaja puolisoineen,
varapuheenjohtaja ja sihteeri.
Sotainvalidien kirkkopyhään ja Suur- Savon piirin 65 vuotisjuhlaan 6.9. lähdettiin
16 henkilön voimin. Päivä oli antoisa kaikin puolin.
Kuntoilu alkoi 9.9.
Sunnuntaina 12. 9. matkasimme jälleen Mikkeliin, nyt teatteriin katsomaan Veijo
Meren näytelmää Syksy 1939. Sen ohjaus oli pettymys, mutta muuten retki onnistui
hyvin. Retkeen osallistui 43.
Syyskeräys toteutettiin keskiviikkona 16.9. ja torstainsa 17.9. Siitä enemmän
tuonnempana. Todettakoon vain, että osaston suuri voimanponnistus oli vaivan väärtti.
Sunnuntaina 20.9. osallistuttiin perinteiseen veteraanien kirkkopyhään. pääkirkossa.
Jumalanpalveluksen jälkeen oli kahvitilaisuus. Palveluvuorossa olivat Varkauden
sotaveteraanit. Kirkkopyhään osallistui 110 henkilöä.
Paikalliset musiikkipiirit järjestivät veteraanien hyväksi konsertin Pääkirkossa
sunnuntaina 27.9. Se saikin melkoisen suosion. Konserttivieraita oli yli 150.
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Lokakuu:
Puolisojäsen Aune Luoma siunattiin hiljaisuudessa.
Yhdeksän puolisojäsentä sai viettää Kyyhkylässä 30.9.-2.10. hemmottelulomaa.
Lokakuun 9. päivänä maistraatin tuomari jakoi kirjaston auditoriossa halukkaille
tärkeää edunvalvontaa koskevaa tietoa. Kiinnostus hoitotahtoa ja
edunvaltuutusvaltakirjaa kohtaan on lisääntynyt sihteerinkin näkökulmasta katsoen.

Sunnuntaina 11. 10. matkattiin 35 ihmisen voimin Iisalmeen nauttimaan Toonika ry:n
viihdekonsertista Muisto vain jää. Hotelli Artoksessa nautittiin maittava ateria ja
tutustuttiin ikoninäyttelyyn ja tsasouna- pienoismalleihin. Väisäsen Kotilihakin tuli
menomatkan varrella katsastettua. Tämä retki herätti jälleen ihastusta. Jo
kotimatkalla toivottiin päästävän vielä uudelleen, kunhan Toonika ry järjestää jatkoa
konserttitarjonnalleen.

Marraskuu:
Mikael Kirjavainen saatettiin viimeiselle matkalleen ortodoksisessa kirkossa.
24.11. Pieksämäellä kokoontui ensi kertaa työryhmä, joka valmistelee 4.9. 2010
viettävää veteraanien yhteistä alueellista kirkkopäivää. Tähän työryhmään
varkautelaisten veteraanijärjestöjen edustajaksi valittiin osaston sihteeri. Vastaava
kirkkopäivä on v 2011 Varkaudessa ja sen suunnittelu on jo paikallistasolla aloitettu.
Varkauden rintamaveteraanien 45- vuotisjuhlaan veivät tervehdyksen osaston
puheenjohtaja ja sihteeri.

Joulukuu:
Iäisyyskutsun saanut puolisojäsen Anni Voutilainen siunattiin hiljaisuudessa.
Sen sijaan puolisojäsenten vanhinta Maria Heikkilää oltiin osaston puolesta
saattamassa.
Pohjois-Savon Ammatti-ja aikuisopisto kutsui osastoamme itsenäisyysjuhlaansa
perjantaina 4.12.
Jokainen 14 kutsua noudattaneesta sai kokea olevansa todellinen kunniavieras
hienossa juhlassa ja juhlan jälkeisessä tarjoilussakin palveltiin kuin piispaa pappilassa.
Oli hienoa nostaa malja isänmaalle yhdessä opiskelevan juhla-asuisen nuorison kanssa.
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Toki itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen ja kaupungin juhlaan osallistui myös
osaston väkeä.
Tanhuvaaran virkistyslomaan 11.-15.12 lähti 11 osastoon kuuluvaa.
Joulujuhla seurakuntatalolla tiistaina 8.12. klo 10 kokosi 74 osallistujaa.
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 tarjosi
Irma Käck runoillaan. Ohjelmassa oli myös esitys Kymmenen pientä kynttilolää.
Esitys herkisti, sillä mukana oli puolet niitä naisia, jotka esittivät sitä v 1956. Toisen
puolen muodostivat miehet ja tukijäsenet. Esityksessä oli turvallisuussyistä ledkynttilät.
Pantiinpa taas tonttuleikiksikin. Naisjaosto järjesti perinteiset arpajaisensa.
Palveluneuvoja Arja Metsätalo toi Kyyhkylän ja toiminnanjohtaja Katariina Kuurola
piirin terveiset. Seurakunnan puheenvuoron käytti pastori Pekka Päivärinta, joka luki
kirjoittamansa jouluisen kertomuksen. Lauluja säesti kanttori, tukijäsen Tapio Rekola.
Perinteikäs puurolaulu hellytti emäntien sydämet ja kaikki saivat nauttia makoisista
pöydänantimista vatsan täydeltä. Puheenjohtajan lämpimien päätössanojen jälkeen
juhla päättyi lauluun. Maa on niin kaunis.

SYYSKERÄYS:
Syyskeräys toteutettiin Varkaudessa 15. ja 16.9. Oppaita oli saatu
varkautelaisista Lions clubien ja reserviläisten jäsenistä, omia tukijäseniä,
osaston ystäviä, pari osaston jäsentä . Monet oppaat ovat olleet jo
vuodesta toiseen mukana.
Oppaille annettiin jo etukäteen kirjalliset ohjeet. Puheenjohtaja Reino
Eskelinen lähetti kerääjät matkaan.
Tällä kertaa sääkin suosi keräystä
Kumpanakin iltana Pohjois-Karjalan prikaatista saapui sovitut 55
varusmiestä. Keskiviikkona Pääkirkolle yliluutnantti Mikko Saastamoisen ja
torstaina Kuoppakankaan työkeskukselle kersantti Joonas Kostiaisen
komennossa.
Kaikesta näki, että sissikomppanian jääkärit olivat motivoituneita ja
heidät oli hyvin valmennettu tehtävää varten. He suorastaan kilpailivat
keskenään.
Tuotto ylitti odotukset nousten vähän vaille 13000€.
Niinpä osaston nimissä oli paikallaan keräyksen jälkeen esittää PohjoisKarjalan prikaatin komentajalle, eversti Ville Hyväriselle lämpimät
kiitokset.
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Erityisen kiitoksensa ansaitsevat myös kaikki oppaamme ja synkistä
talousuhkista huolimatta auliisti lahjansa antaneet varkautelaiset ja
puolisojäsenet tukijoukkoineen, jotka laskivat rahat kahvittivat kerääjät
ja oppaat. Osaston puheenjohtaja kiitti molempina iltoina keräykseen
osallistuneita paikan päällä. Naisten urakka oli hatun noston arvoinen
150 piirakan ja sama määrän pullien paistaminen kumpaakin iltaa varten.
Pohjois-Karjalan prikaatin varusmiehiä lähdössä rynnäkkökeräykseen
Kuva vuodelta 2007.

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 yhdelle perikunnalle.
Jalkahoito kolme kertaa kalenterivuodessa niille, joiden prosentti < 10.
Näille myös lääkärin määräämästä fysikaalisen hoidon omavastuu
osuudesta 400 €
Leskille ja puolisoille yksi jalkahoito.
Leskistä ja puolisoista 16 pääsi Kyyhkylään kolmen vuorokauden
hemmottelulomalle. Kaksi puolisoa oli Proteesisäätiön kuntolomalla.
Siivouspalvelua enintään 3 tuntia kuukaudessa, oma vastuun ollessa 15€
tunnilta.
Ikkunanpesu kaksi kertaa vuodessa omavastuuosuus 15€ tunnilta.
Nämä etuudet koskivat alle 20%:n sotainvalideja ja leskiä.
Tätä etuutta v 2009 käytti siihen oikeutetuista 38%.
Käyntikertoja 218 ,tunteina 718h
Edellä mainittujen lisäksi johtokunta myönsi muutamille jäsenille
perusavustusta
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KOHTI JUHLAVUOTTA 2010
Osastomme 69 toimintavuosi oli jälleen varsin monipuolinen. Leikkimieli,
hurttihuumori ja halu katsoa toiveikkaan uteliaana huomiseen ei ole kadonnut korkeaan
ikään ehtineiltä osaston jäseniltä.
Toiveikkaina valmistaudumme viettämään osaston toiminnan 70. juhlavuotta, joka
huipentuu la 25.9. Varkaus-salissa klo 13 alkavaan juhlaan.

KAIKKI KYNNNELLE KYKENEVÄT EDELLEENKIN TOIMINTAAN
MUKAAN ! ”TULEEN” EI JÄÄDÄ MAKAAMAAN EIKÄ KAVERIA
JÄTETÄ!
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