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Hyvät sotaorpoystävät!
Elämme nyt Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa sellaista kuohunta-aikaa, jollaista ei
varmaan kukaan meistä uskonut elinaikanaan kokevansa! Suomeenkin vahvasti suuntautunut
pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden ”kansainvaellus” herättää hyvin ristiriitaisia tunteita.
Vertaaminen 400.000 Karjalassa kotinsa menettäneiden evakkojen asuttamiseen muualla
Suomessa ei tunnu evakoista kohtuulliselta, olihan silloin kyse itsenäisyytemme kalliisti
maksetusta hinnasta! Kaikkien taloudellisten uhkakuvien keskelläkin meidän on kuitenkin hyvä
muistaa niitä hyviä asioita, mitä äitiemme ja isiemme uhrilla ja omallakin sisukkaalla työllä on
saatu tässä itsenäisessä maassa aikaan. Kukaan ei haluaisi luopua saavutetuista eduista, mutta
on hyvä muistutella mieliin, mitkä olivat sota-ajan ja sen jälkeiset niukkuuden vuodet.
Nyt tarvitaan taas sitä ”Talvisodan henkeä”, jossa lähimmäisen rakkaus ja naapuri- ja talkooapu
olivat konkreettista kädenojennusta hädässä oleville. Lähimmäinen saattaa nyt vain tulla
kauempaakin kuin viereisestä naapuritalosta! Meillä on paljon aihetta huolen ohella myös
kiitokseen ja ennen kaikkea rukoukseen.
Kirkkopyhä ja joulujuhla ovat olleet aina syksyn toimintamme kohokohtia. Kirkkopyhää
vietetään tällä kertaa Joensuussa sunnuntaina 25.10. Aloitamme Joensuun kirkossa
ehtoollisjumalanpalveluksella – messussa saarnaa kirkkoherra Petri Rask ja Joensuun kirkon
kuoro laulaa kanttori Tuomas Pyrhösen johdolla. Seppelepartion lähettää perustajajäsenemme,
P-K:n Veteraanipiirin pj. Jorma Mikkonen. Aune-Inkeri ja monet sotaorvot avustavat eri
tehtävissä. Kirkkokyydit maksaa yhdistyksemme, mutta kun messun jälkeen kokoonnumme
uudistettuun Joensuun seurakuntakeskukseen, Kirkkokatu 28, keittoruuasta ja kahvista
maksamme mielihyvin kukin 5€. Klo 12.30 alkavassa päiväjuhlassa juhlapuheen pitää
Aluetoimiston päällikkö, eversti Jouni Mattila. Luvassa on mm. lasten ja nuorten sekä Joensuun
Mieslaulajien Seniorien esittämää musiikkia ja lausuntataiteilija Vuokko Mäkelän tulkitsemia
runoja, esim. Saara Tikan isiemme sotatantereilta lähettämiin kirjeisiin perustuva ”Minua on
ajateltu”.
Eri paikkakunnilla pidettyjen Itsenäisyyspäiväjuhlien jälkeen on toinen suuri oma tapahtuma,
joulujuhlamme. Vaivion odotettu mainio juhlapaikka vaihtui nyt turvapaikan hakijoiden
hätämajoituksen vuoksi toiseen, mutta jos mahdollista, vielä mahtavampaan!
Eli:JOULUJUHLAMME ON TIISTAINA 8.12.2015 KLO 13 ALKAEN NIITTYLAHDESSA, viime
maaliskuussa avatussa Ravintola-hotelli NIITTYRANNASSA, KOPOSENNIEMESSÄ, jossa on upea
200 hengen avara ravintolasali. Osoite Niittylahden Opiston takana on: Vallesmannintie 12,
82220 Niittylahti (kuvia voi katsella: www.niittyranta.com).
Kartanon isäntä Matti Airaksinen vakuuttaa, että ruoka ei varmasti lopu kesken ja ettemme tule siihen
pettymään! Saimme tingittyä ”Joulumuorin perinteisen jouluaterian” 34 euron hintaan, mikä sisältää
moninaiset herkut kinkkuineen, karjalanpaisteineen ja karjalanpiirakoineen – sekä kahvin ja joulutortun.
Yhteiskyydissä yhdistyksemme sponsoroi niin, että koko hinta mistä päin pitäjiä tahansa on jäsenille 45€.
Ohjelmassa on maukkaan ruuan ja yhteisten joululaulujen lomassa Joensuun Lyseon Lukion poikien
Tiernapoikien esitys sekä heidän ohjaajansa, opettaja Mari Hämäläisen yksinlaulua. Ja monien toive
toteutuu, kun lausuntataiteilija Elsi Komu tulee esittämään iloisia ja hartaampiakin joulurunoja! Ja tietysti
ne ”maankuulut” arpajaiset, joissa toteutuu se, että antaessaan saa!

Ja vielä suurkiitos viime kesän huippuhetkestä, Kiteen Neulaniemen rantakalatilaisuudesta koko
talkoopoppoolle ja erityisesti rantakalamestari Kauko Raekorvelle!

Tapaaminen yhteisruokailun merkeissä 7.10. klo 13 Ravintola Kiesassa.os.
Niskakatu 17, 2.krs. Tule vaihtamaan ajatuksia ja kuulemaan tiedot tulevista tapahtumista.
Yhteiskuljetukset Kirkkopyhään 25.10.2015:
Kitee – Tohmajärvi – Reijola – Niinivaara – Joensuu. Lähtö Kiteeltä klo 8.00 ja Tohmajärveltä klo 8.30.
Juuka – Joensuu 6- tietä. Ilmoittaudu matkanjärjestäjälle Anna-Liisa Möttöselle.
Lieksa – Joensuu. Ilmoittaudu matkanjärjestäjälle Irma Turuselle.
Ilomantsi – Joensuu. Ilmoittaudu matkanjärjestäjälle Veikko Niemiselle.

Muilta suunnilta tulevien toivotaan järjestävän kimppakyytejä, jotka ilmoitetaan ennakkoon ja
joista yhdistys voi maksaa bensarahaa.
Kirkkopyhämatka on jäsenille ilmainen. Ruoka + kahvi maksaa 5 €, maksu yhteyshenkilölle
kuljetuksen aikana.

Kirkkopyhään ilmoittautumiset 17.10. mennessä yhteyshenkilöille, joiden kaikkien
tiedot ovat kirjeen lopussa.
ISÄNPÄIVÄN KUKKASET viedään sunnuntaina 8.11. klo 12 sankarihaudoille Joensuussa entiseen
tapaan ja kokoonnutaan sen jälkeen ravintola Aadaan, os. Kauppakatu 32, josta olemme
varanneet kabinetin sekä kahvit + suolaisen kahvileivän ( hinta 11.70 €). Siellä voidaan jakaa
ajatuksia ja kertoa mitä itse kullekin kuuluu.
ITSENÄISYYSPÄIVÄN VIETTOON 6.12. osallistutaan runsaslukuisasti omilla paikkakunnillamme!
Joensuussa kunniakäynti ja seppeleiden lasku sankarihaudoille klo 12. Päiväjuhla on klo 13
Joensuun ev.lut.srk:n seurakuntasalissa, Kirkkokatu 28.
Joensuussa on myös 6.12 klo 15 Joensuun Konservatorion salissa Karjalan Poikien Kilta ry:n
järjestämä näyttelijä Timo Närhinsalon esittämä Mannerheim-monodrama ”Viimeinen
päiväkäsky”. Esityksen kesto 55 min. Liput esitykseen 15 euroa.
JOULUJUHLAA vietetään tänä vuonna Niittylahdessa, ravintola Niittyrannassa os.
Vallesmannintie 12, 82220 Niittylahti. Aika: tiistai 8.12. klo 13. Linja-auto Joensuusta torin
laidalta klo 12. Jouluaterian hinta on 34 euroa ja yhteiskuljetus 11 euroa eli yht. 45 euroa.
Yhteiskuljetus järjestetään eri paikkakunnilta ilmoittautumisten mukaan samaan tapaan kuin
kirkkopyhään. Joulujuhla laskutetaan tänäkin vuonna ennakkoon omilla autoilla tulevilta.
Joulujuhlassa järjestetään perinteiset arpajaiset, jonka tuoton käytämme kokonaisuudessaan
bussikuljetusten kustannusten kattamiseen. Tuothan jälleen hyviä arpajaispalkintoja yhteiseksi
iloksi. Ilmoittautumiset marraskuun 27. pv mennessä.

Tuetut lomat vuonna 2016. Olemme tehneet ryhmälomahakemuksen Hyvinvointilomille
yhdistyksemme jäseniä varten seuraavista paikoista: Imatran kylpylä, vaihtoehtoina
Kylpylähotelli Kunnonpaikka Vuorelassa tai Spa Hotel Casino Savonlinnassa. Mikäli olet
kiinnostunut asiasta, ilmoita siitä Martalle, p. 0503514842, niin lähetämme hakemuslomakkeen
sen jälkeen kun lomahakemusasiasta on saatu päätös marraskuun 2015 lopussa.

Liikunnallista asiaa...ja uutta ryhmätoimintaa...
Oletko kiinnostunut ylläpitämään tai kohentamaan kuntoasi? Savonlinnassa sijaitseva Tanhuvaaran Urheiluopisto järjestää KuntoStartteja eläkeläisille oman hyvinvoinnin edistämiseksi.
Niiden ohjelma laaditaan toiveiden mukaan, ravitsemus- ja liikuntaneuvoja unohtamatta.
Jäsenemme Viljo Pietilä on luvannut kertoa eri mahdollisuuksista, ohjelmasta, hinnoista jne.
sekä kartoittaa jäsenistömme kiinnostusta ryhmän perustamiseen.
Soita ja kysy lisää Viljolta p. 0440 281416 niin pääsemme yhdessä liikkeelle!

Muistutus jäsenmaksusta
Tämän kirjeen mukana tulee muistutuskirje niille jäsenille, joiden jäsenmaksu on jostain syystä
jäänyt maksamatta. Toivomme, että jatkat jäsenenämme edelleen, kiitos jäsenmaksustasi!

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
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 heidän läheisilleen hyvää syksyä, terveyttä ja voimia
elämän taisteluun! Kiitokset tapahtumiemme järjestäjille ja kaikille niihin osallistuneille.
Sitä samaa jaksamista ja intoa toivotaan edelleen!

Aune-Inkeri Keijonen
puheenjohtaja
p.040-1111065
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

◊
Tämä jäsenkirje on lähetetty nyt ensikertaa sähköpostitse niille jäsenille joiden sähköpostiosoite on tiedossamme.
Toivommekin, että mahdollisimman moni teistä ilmoittaisi osoitteensa sihteerille, jolloin voisimme säästää postitusja monistuskuluissa ja kehittää ja monipuolistaa tulevaa toimintaamme, kiitos etukäteen!
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