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Pohjois-Karjalan sotaorvot ry.

Jäsenkirje 1/2014

Hyvät sotaorpoystävät!
Vuosi vanha vaipui hautaan riemuineen ja murheineen. Tätä uutta saamme elää päivä vain ja
hetki kerrallaan ja osallistua voimiemme mukaan tarjolla olevaan toimintaan. Yhtenä
suuntaviivana on, että voisimme eri järjestöinä ja yhteisöinä yhdistää voimavarojamme ja
mennä rohkeasti ”sekaan” erilaisiin tilaisuuksiin, mm. teatteriretkille ja muihin
mielenkiintoisiin tapahtumiin. Samoin omia järjestämiämme tilaisuuksia on tarkoitus avata
muillekin, niin ettemme vain kokoonnu omassa suljetussa piirissämme, vaan kerromme
olemassaolostamme heillekin, joille elämäntarinamme ovat aivan vieraita.
Alkaneena vuotena Kaatuneitten Omaisten Liitto tulee jakamaan yhdistysten jäsenille ja
muille rekisteröityneille sotaorvoille uuden sotaorpotunnuksen ja ministeri Paula Risikon ja
pääministeri Jyrki Kataisen allekirjoittaman valtion ”Kunnianosoituksen”. Voimme elää
toivossa, että myös jonkunlaista kuntoutusta ja muuta apua ainakin heikommassa
taloudellisessa asemassa olevat sotaorvot voisivat tulevaisuudessa saada. Huomionarvoinen
asia on myös se, Kirkkopyhässämme koskettavan juhlapuheen pitänyt sotaorpo-professori
Markku Ojanen on vuoden lopussa julkaissut tutkimuksen sotaorpojen elämästä ja
hyvinvoinnista. Kirjaa ”Selviytyjiä&kukoistajia” saa 5 euron hintaan tilata Aune-Inkeriltä,
Martalta ja Raililta. Markku Ojanen puhuu myös lauantaina 15.3 Joensuun Vapaakirkolla
suruseminaarissa, yleisötilaisuus on klo 17 aiheella: ”Surun pyyhin silmistäni”. Sunnuntaina
16.3. prof. Ojanen on vieraana Rantakylän kirkolla, jossa messun jälkeen
hänen aiheenaan on ”Onnen esteet ja avaimet”.
Kaatuneitten Omaisten Liitto täyttää vuonna 2015 70 vuotta ja historiikkia on kokoamassa
joensuulainen historian tohtori ja dosentti Jarkko Kemppi. Kaatuneitten Muistopäivän
määräsi 75 vuotta sitten pidettäväksi marsalkka Mannerheim yhdessä piispainkokouksen
kanssa. Näitä molempia merkkipaaluja juhlitaan Helsingissä Kaatuneitten muistopäivänä
17.5.2015, joten ainakin sinne asti tähtäämme tulevassa toiminnassamme.
Iloitsemme myös siitä, että ensimmäinen puheenjohtajamme Jorma Mikkonen on nyt PohjoisKarjalan Veteraanipiirin puheenjohtaja ja sihteerimme Martta Karttunen edustaa
yhdistystämme Kansalaisjuhlatoimikunnan hallituksessa. Näin yhteistoiminta yhä
laajemmilla rintamilla on taattu! Yhdistyksemme puheenjohtajana jatkaa edelleen AuneInkeri Keijonen. Hallitus jatkaa muuten entisellä kokoonpanolla, ainoastaan Marja Hirvonen
jäi pois terveydellistä syistä ja hänen tilalleen vuosikokous valitsi Liisa Turtiaisen
Tohmajärveltä. Kiitämme sydämen pohjasta Marjaa uraauurtavasta työstä Rääkkylän
alueen vastaavana ja vertaistukiryhmän vetäjänä ja toivomme terveyttä ja voimia yhä
edelleen mahdollisuuksien mukaan toimia miehensä Mikon kanssa Rääkkylän
”edunvalvojana” ja koko sotaorpoperheemme suolana. Ikä ja vaivat meillä kaikilla lisääntyy,
mutta yritetään vielä muutama vuosi sinnitellä yhteisen hyvän eteen.
Puolustusvoimain Lippujuhlan päivänä ja Marsalkka Mannerheimin syntymäpäivänä
yhdistyksemme täyttää 13 vuotta ja silloin on Joensuun kirkossa juhlakonsertti, jossa
laulavat mm. basso Matti Turunen ja mezzosopraano Maria Turunen. Anne Härkösen
konsertti siirtyi terveydellisistä syistä syksyyn, mutta silloin saamme Annen lisäksi myös
Markku Köntän soittajineen.
Yksi koko vuoden merkkitapauksia on valtakunnallisestikin huomattavat Ilomantsin
taistelujen 70-vuotisjuhlat elokuussa, 8-10.8. Siellä me sotaorvot saamme laskea oman
seppeleemme isiemme uhria vapaan isänmaamme edestä muistaen ja siitä kiittäen. Juhla on
kaikille avoin ja juhlapuheen sunnuntain pääjuhlassa pitää puolustusvoimiemme komentaja,
kenraali Puheloinen.
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Joulujuhlasta on vielä sanottava, että olisimme monien toivomuksesta palanneet Vaivion
herkkupöytien ääreen, mutta Vaivio on remontissa homeongelmien takia joulun seutuun, ja
siksi vietämme joulujuhlaa tänä vuonna Uimaharjussa, Villa Koivurannan salissa.
**************************************************************************** **
Vuosikokous pidettiin Joensuun ev.lut.seurakuntakeskuksessa 23.2.2014. Siihen osallistui
24 jäsentämme. Ennen kokouksen alkua opettaja Arto Pippuri laulatti vanhoja koululauluja
kertoen samalla entisistä kouluajoista sanoin ja kuvin. Tilaisuus oli kaikille avoin.

Yhdistyksen hallitus
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä. Hallitus kokoontui viime vuonna 6
kertaa.
Vuosikokous päätti henkilövalinnoista seuraavasti: Puheenjohtajana jatkaa edelleen AuneInkeri Keijonen ja sihteerinä Martta Karttunen.
Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Nimi
Tehtävä Kotipaikka Puhelin
Sähköposti
Keijonen Aune-Inkeri puh.joht. Liperi
045-1111065 aune-inkeri.keijonen@pp.inet.fi
Hyvärinen Pirjo
varapuh.joht Joensuu 050-3317271 pirjo.hyvarinen@luukku.com
Karttunen Martta
sihteeri
Joensuu 050-3514842 karttunen.martta@kolumbus.fi
Honka-Hallila Urpo jäsen
Joensuu 040-5040253 urpo.honka-hallila1@luukku.com
Immonen Leila
jäsen
Joensuu 050-3203469 immonen.leila@gmail.com
Kolehmainen Pirkko jäsen
Joensuu 050-3793091
Mustajärvi Pertti
jäsen
Joensuu 050-3230086
pertti.mustajarvi@luukku.com
Punkki Eino
jäsen
Tohmajärvi 0400-752987 eino.punkki@gmail.com
Toropainen Seppo
jäsen
Kitee 0400-652004
Turunen Irma
jäsen
Lieksa
040-7261798
irma.turu@gmail.com
Turtiainen Liisa
jäsen
Tohmajärvi 040-7219568 liisa.turti@gmail.com
Mastola Raili
taloudenhoitaja Joensuu 050-5241948 raili@mastola.fi

Talvisodan päättymisen muistojuhla Joensuun kirkossa 13.3 klo 18
Suruseminaarin yleisöilta Joensuun Vapaakirkolla 15.3 klo 17: ”Surun pyyhit
silmistäni”.
Prof. Markku Ojanen puhuu Rantakylän kirkolla 16.3 messun jälkeen aiheesta
”Onnen esteet ja avaimet”.
Kaikille avoin tilaisuus Joensuun seurakuntakeskuksessa 3.4 klo 13.30. Lehtori
Liisa Leinonen vie meidät kuvin ja sanoin historialliselle kierrokselle Joensuun
hautausmaalle.

Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.2014
Osallistutaan Joensuussa ja muilla paikkakunnilla juhlapäivän viettoon. Joensuussa
Kenttähartaus ja lipunnosto Vapaudenpuistossa klo 9 ja Päiväjuhla Ort.seurakuntasalissa
klo 12.00.

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n varsinainen liittokokous Helsingissä
29.4.2014
Vuosikokous valitsi edustajiksi kokoukseen Aune-Inkeri Keijosen, Martta Karttusen, Raili
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Mastolan ja Seppo Toropaisen. Varaedustajat: Pertti Mustajärvi, Raimo Virkkunen, Liisa
Turtiainen ja Pirkko Kolehmainen.

Kaatuneitten muistopäivä 18.5.2014
Yhdistyksemme jäsenten toivotaan osallistuvan muistopäivän viettoon omilla
paikkakunnillaan. Joensuussa on kunnianosoitus sankarihaudoilla klo 12.00. Päiväjuhla
Ort.seurakuntasalissa klo 13.00. Juhlapuheen pitää opetusneuvos Risto Patrikainen.

Joensuun Kirkkokuoron 75-vuotisjuhlakonsertti 18.5 klo 18 Joensuun kirkossa
Yhdistyksemme täyttää 13 vuotta 4.6.2014. Puolustusvoimien Lippujuhlapäivä.
Juhlakonsertti Joensuun kirkossa klo 18, basso Matti Turunen ja
mezzosopraano Maria Turunen.
Teatteriretki Karvion kanavalle Heinävedelle la 5.7.2014.
Esitys on Valamo-trilogian 2. osa ”Poika munkkilan polulla”. Ruokailu on Valamossa klo
12.30 ja teatteri alkaa klo 15. joten aikaa jää myös Valamon ympäristöön tutustumiseen.
Teatteripaketin hinta on 34 euroa (sis. lipun+ ruoan) + matkakustannukset. Yhteiskuljetus
Joensuusta lähtee klo 11.00, kauempaa tulevilta aikaisemmin.

Ilmoittautumiset 16.6 mennessä.
Retki Ilomantsin taistelujen 70-vuotisjuhliin 9 – 10.8. Perjantai-iltana 8.8
Möhkön kesäteatterissa näytelmä ”Erkki Raappana, mottimestari”. Perjantaina
ja lauantaina on tarkoitus mennä Ilomantsiin kimppakyydein, joten ole hyvä ja ilmoita, jos
haluat lähteä mukaan tai jos voit tarjota kyydin lähtijöille. Sunnuntaiksi yhdistys järjestää
bussikuljetuksen, lähtö Joensuusta klo 8.00. Ilmoittautumiset 20.7 mennessä.

Hengelliset ja kulttuuripäivät Turussa 6. – 7.9.2014
Ilmoittautumisajat ja tarkempi ohjelma seuraavassa tiedotteessa. Toivotaan, että saataisiin
ryhmä kokoonTurun junaan.

Konsertti Rantakylän kirkolla syyskuussa. Esiintymässä Anne Härkönen ja
Markku Könttä soittajineen. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Yhdistyksemme kirkkopyhä Liperissä, Viinijärven kirkolla 12.10.2014
Saarna khra Heikki Holkeri, seppelepartion lähettää Aune-Inkeri Keijonen. Juhlapuhe
eversti Pekka Ripatti. Tarkempi ohjelma seuraavassa tiedotteessa.

Isänpäivä 9.11.2014
Joensuussa muistetaan sankari-isiämme laskemalla kukkaset sankaripatsaalle klo 12. Sen
jälkeen vapaamuotoinen kahvitilaisuus.

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ovat jokaisella paikkakunnalla 6.12.2014
Joulujuhla Uimaharjussa Villa Koivurannan salissa 11.12.2014 klo 13.
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Vertaistukiryhmätoiminta
Yritetään järjestää pari tilaisuutta kevään ja kesän aikana, esim.kesäteatteriretki tai muu
kokoontuminen. Seuraa ilmoittelua järjestöpalstoilla.

Yhteiskuljetuksista vastaavat ja yhteyshenkilöinä eri paikkakunnilla :
Ilomantsissa: Veikko Nieminen, p. 050-3433065
Joensuussa: Martta Karttunen, p. 050-3514842
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
Outokummussa: Aila Ojala, p. 050-4078850
Nurmeksessa: Leena Kähkönen, p. 040-7225403
Tohmajärvellä: Liisa Turtiainen, p 040-7219568 ja Kalle Lintunen,
p.0400-132328
Jäsenmaksu- ja Huoltoviesti-asiaa
Vuoden 2012 liittokokouksessa tehtiin päätös muuttaa Huoltoviesti-lehti tilauslehdestä
jäsenlehdeksi, joka toimitetaan kaikille yhdistysten jäsenille. Jäsenmaksumme on edelleen 20
euroa sisältäen lehden. Yhdistys joutuu maksamaan siitä 10 euroa Kaatuneitten Omaisten
Liitolle. Toimintamme ainut tulolähde on jäsenmaksuista kertyvä tulo, joten toivomme , että
maksaisit jäsenmaksun toimintamme ylläpitämiseksi. Yhdistyksen sääntöjen mukaan
joudumme poistamaan jäsenen yhdistyksen jäsenrekisteristä, mikäli jäsenmaksua ei ole
maksettu kahteen vuoteen. Tällä hetkellä yhdistykseemme kuuluu 355 jäsentä ja kolme
sotaleskeä.

Merkkipäivien ilmoittaminen Huoltoviesti-lehdessä
Jäsenten syntymäpäiväilmoitukset ( täydet kymmenet 70 vuodesta alkaen ) ilmoitetaan
Huoltoviestiin Merkkipäivä-uutisiin neljännesvuosittain. Mikäli et halua omaa
merkkipäivääsi julkaistavaksi, ole ystävällinen ja ilmoita siitä sihteerille.

Sotaorporekisteri ja -tunnus
Valtakunnallisessa rekisterissä oli tilanne vuoden 2012 lopussa seuraava:
sotaorpoja yhteensä 16127, heistä yhdistysten jäseniä 10117, ei-jäseniä 6010.
Sotaorpojen aktiivinen rekisteröintikampanja sotaorpotunnuksen saamiseksi päättyi
31.10.2011, mutta sotaorpolomakkeiden tallennustyö on jatkunut tänne asti. Koska
sotaorpotunnus ja Kunnianosoitus sotaorvoille tullaan postittamaan jokaiselle
rekisteröityneelle sotaorvolle, on tärkeää, että osoite- ym. tiedot ovat ajan tasalla. Sen vuoksi
pyydetään ilmoittamaan sihteerille esim. osoitemuutoksista mahdollisimman pian.

Tässä tiedotteessa olemme ilmoittaneet kaikki tiedossa olevat vuoden
tapahtumat. Sen vuoksi toivomme, että säilyttäisitte tämän tiedotteen ja
merkitsisitte tapahtumat jo ennakkoon kalenteriinne. Ilmoitamme
tapahtumistamme myös Karjalaisen järjestöpalstalla, Karjalan Heilissä sekä
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omilla kotisivuillamme osoitteessa: pohjois-karjalansotaorvot.fi. Seuraava
tiedote lähetetään syksyllä.
Koska postituskulut ovat suuri menoerä yhdistyksemme taloudessa, toivomme,
että voisimme lähettää jäsen- ym. tiedotteet sähköpostilla niille jäsenille, joilla
on sähköpostiosoite. Mikäli haluat tiedotteet sähköpostilla, ilmoita siitä
sihteerille, sähköposti: karttunen.martta@kolumbus.fi. Tietysti lähetämme
normaalipostia heille, jotka niin haluavat ja joilla ei ole sähköpostia.
Punokaamme sotaorpojen rivit yhä tiiviimmin yhteen! Meidän ei tarvitse
pyydellä anteeksi olemassaoloamme, vaan saamme ”sankarilapsina” nostaa
rohkeasti päämme pystyyn, sankariäitejämme, isiämme, kaikkia veteraaneja,
lottia ja sotainvalideja lämmöllä ja kunnioittaen ajatellen.
Toivotamme kaikille sotaorvoille ja heidän perheilleen oikein hyvää ja
aurinkoista kevättä ja kesän odotusta!
Hallituksen puolesta
Aune-Inkeri Keijonen
puheenjohtaja
p. 045-1111065
aune-inkeri.keijonen@pp.inet.fi

Martta Karttunen
sihteeri
p. 050-3514842
karttunen.martta@kolumbus.fi

Raili Mastola
rahastonhoitaja
p. 050-5241948
Raili.mastola.fi

