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Hyvät sotaorpoystävät!
Lämpimät terveiset Suomen Turusta, jossa olivat 6-7.9.2014 Kaatuneitten Omaisten Liiton
valtakunnalliset hengelliset ja kulttuuripäivät. Paikalla oli vähän yli 600 sotaorpoa ja yksi sotaleski,
meidän yhdistyksestämme 7 jäsentä. Turun Tuomiokirkko oli tärkeänä juhlapaikkana, siellä oli lauantaiiltana Lasse Heikkilän säveltämä Suomalainen messu ja sunnuntaina ”Piispanmessu”, jossa piti
koskettavan saarnan piispa Kaarlo Kalliala. Aune-Inkeri oli piispan parina Ehtoollisen jaossa pääalttarilla.
Arvokas pääjuhla oli Turun konserttitalossa. Siellä paikalla olevat saivat kiinnittää rintaansa ensimmäisen
kerran uuden sotaorpomerkin eli sotaorpotunnuksen. Meidän yhdistyksemme vastaava tilaisuus on
Kirkkopyhämme yhteydessä Liperissä, Viinijärven kirkolla, sunnuntaina 12.10.2014.
Vetoamme hartaasti kaikkiin yhdistyksemme jäseniin, että tulisitte mahdollisimman runsaslukuisesti
paikalle. Ne, jotka ovat rekisteröityneet sotaorporekisteriin, mutta eivät ole liittyneet jäseniksi
paikallisyhdistyksiin, saavat sotaorpotunnuksen ja valtiovallan, silloisen pääministeri Jyrki Kataisen ja
ministeri Paula Risikon allekirjoittaman kunniakirjan sekä liittomme antaman todistuksen
sotaorpoudesta myöhemmin syksyllä.
Mutta kaikille paikalla oleville Pohjois-Karjalan Sotaorvot ry:n jäsenille nämä tunnustukset jaetaan
Kirkkopäivän juhlassamme, joka alkaa Viinijärven kirkossa 12.10 klo 10 Ehtoollisjumalanpalveluksella.
Liperin seurakunta tarjoaa kirkkokahvit suolaisen ja makean kera. Messussa saarnaa kirkkoherra Heikki
Holkeri ja seppelepartion sankarihaudoille lähettää Aune-Inkeri Keijonen. Päiväjuhla alkaa kirkkosalissa
klo 12.30, siinä juhlapuheen pitää eversti Pekka Ripatti.
Jos joku ei pääse Kirkkopyhäämme, hänelle toimitetaan sotaorpomerkki ja kunniakirjat myöhemmin joko
henkilökohtaisesti, tai Kiteellä, Tohmajärvellä ja Lieksassa erikseen järjestettävissä tilaisuuksissa. Myös
11.12. pidettävässä joulujuhlassamme, Uimaharjun Villa Koivurannan salissa, on mahdollisuus saada
rintaansa uusi sotaorpomerkki. Yhdistyksessämme on 367 jäsentä ja rekisteröityneitä sotaorpoja on
Suomessa noin 16.000, joten kysymyksessä on todella suuri projekti. Nyt on vielä viime hetken
mahdollisuus liittyä sotaorporekisteriin, pikainen yhteys sihteeriimme Marttaan on välttämätöntä ennen
vuodenvaihdetta. Tällä hetkellä valtio ei ole myöntänyt sotaorpotunnukseen liittyen minkäänlaisia
taloudellisia etuuksia, mutta toivossa on hyvä elää.

Yhteiskuljetukset Kirkkopyhään:
Kitee – Tohmajärvi – Reijola – Niinivaara – Joensuu – Viinijärvi. Lähtö Kiteeltä klo 8.00,
Tohmajärveltä klo 8.15, Joensuussa Siltakadun matkailupysäkiltä klo 9.15.
Juuka – Joensuu – Viinijärvi 6- tietä. Ilmoittaudu matkanjärjestäjälle Anna-Liisa Möttöselle.
Lieksa - Joensuu – Viinijärvi. Ilmoittaudu matkanjärjestäjälle Irma Turuselle.
Muilta suunnilta tulevien toivotaan järjestettävän kimppakyytejä, jotka ilmoitetaan ennakkoon
ja joista yhdistys voi maksaa bensarahaa.
Kirkkopyhä ja juhla on yhteiskuljetuksineen ja tarjoiluineen jäsenille ilmainen.

Kirkkopyhään ilmoittautumiset 4.10. mennessä yhteyshenkilöille, joiden kaikkien
tiedot ovat kirjeen lopussa.
ISÄNPÄIVÄN KUKKASET viedään sunnuntaina 9.11. klo 12 sankarihaudoille Joensuussa entiseen
tapaan ja kokoonnutaan sen jälkeen kahville lähellä olevalle Siihtalan ABC-huoltoasemalle.
Siellä voidaan muutenkin jakaa ajatuksia, mitä itse kullekin kuuluu.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN VIETTOON 6.12. osallistutaan runsaslukuisasti omilla paikkakunnillamme!
JOULUJUHLAA vietetään tänäkin vuonna Uimaharjussa, Villa Koivurannan salissa, entisessä
seurakuntatalossa. Aika: torstai 11.12 klo 13. Jouluaterian hinta on 28 euroa.
Yhteiskuljetuksesta joudumme perimään 7 euroa eli yht. 35 euroa, mikä ei toki peitä
kustannuksia, mutta arpajaistuoton käytämme kokonaisuudessaan bussikuljetusten
kustannusten kattamiseen. Tuothan jälleen hyviä arpajaispalkintoja yhteiseksi iloksi.
Yhteiskuljetus järjestetään ilmoittautumisten mukaan samaan tapaan kuin kirkkopyhään.

Ilmoittautumiset marraskuun loppuun mennessä.
Yhteiskuljetuksista vastaavat ja yhteyshenkilöinä eri paikkakunnilla:
Ilomantsissa: Veikko Nieminen, p. 050-3433065
Joensuussa: Martta Karttunen, p. 050-3514842 ja Raili Mastola, p. 050-5241948
Juuassa: Anna-Liisa Möttönen, p. 050-3715937
Kiteellä: Kauko Raekorpi, p. 050-5956937, Tatu Lipponen, p. 0500-338650 ja Seppo
Toropainen, p. 0400-652004
Kesälahdella: Kerttu Karjalainen, p. 0400-743078
Lieksassa: Irma Turunen, p. 040-7261798
Nurmeksessa: Leena Kähkönen, p. 040-7225403
Outokummussa: Aila Ojala, p. 050-4078850
Rääkkylässä: Marja Hirvonen, p. 0400-299161
Tohmajärvellä: Liisa Turtiainen, p. 040-7219568
Toivotamme kaikille jäsenillemme ja teidän perheillenne hyvää syksyä, terveyttä ja voimia elämän
taisteluun! Iloitaan siitä, että valtiovalta on vihdoin tunnustanut, että me sotaorvotkin olemme olleet
olemassa ja vieläkin olemme rakentamassa monilla tavoin yhteiskuntaamme ja isänmaamme parasta!
Seitsemänkymmentä vuotta jatkosodan päättymisestä – sitä olemme viime aikoina täydellä syyllä
juhlineet – ne 70 vuotta ovat tärkeä osa meidän oman elämämme historiaa. Eduskunnan puhemies Eero
Heinäluoma sanoi Ilomantsissa, että emme juhli sotaa, vaan rauhaa!
Rukoilkaamme, että rauha säilyisi tässä kuohuvassa maailmassa ja omilla rajoillamme, eikä tulisi enää
yhä uusia sotaorpoja ja sotaleskiä kokemaan sitä, mitä me olemme kokeneet.
Ikiaikojen Jumala meitä tässä kaikessa varjelkoon ja armahtakoon.
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