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Hyvät sotaorpoystävät perheineen!
Adventti- ja jouluaika Uuden vuoden haasteineen lähestyy huimaa vauhtia! Miten ihmeessä se
aika kuluu niin nopeasti!
Pyhäselän kirkko ja uusi seurakuntakeskus täyttyi ääriään myöten Mikkelinä –
Kirkkopyhästämme on tullut paljon hyvää palautetta, sen on moni kokenut vuoden
kohokohdaksi toiminnassamme! Erityiskiitokset tahdomme lähettää tälläkin tavalla Pyhäselän
seurakunnalle, sen kirkkoherralle Ville Ojalalle, kanttoreille Martti Helimolle ja Pirkko Myllerille
kuoroineen sekä tietysti seurakunnan emännälle ja martoille ystävällisestä palvelusta kaiken
ruuhkan keskellä! Valtiopäiväneuvos Matti Väistö ja seurakuntaneuvos Eevi Väistö olivat
paneutuneet perusteellisesti yhteiseen juhlapuheeseen ja mainio lausuntataiteilija Elsi Komu sai
meidät taas kyyneliin. Syvimpiä sotaorvon sydänääniä kuulimme kuitenkin Liisa Turpeisen
omakohtaisessa ”sotaorvon tarinassa”, jonka jälkeen kyyneleistä ja taputuksista ei tahtonut
tulla loppua! Koskettavaa oli nähdä Liisan ”taisteluparin” Mikon ”kyynelhalaus” sota-orpovaimolleen kiitoksena pitkästä yhteisestä taipaleesta, jonka alkufanfaarit oli soitettu juuri
Pyhäselän kirkon kelloilla! Liisa olikin itseoikeutettu meidän kahden muun sotaorvon kanssa
laskemaan kiitosseppele sankaripatsaalle, koska meidän kolmen isät on muiden ohella laskettu
tuohon Pyhäselän sankarihautausmaahan.
Henkilökohtaisesti pidin etuoikeutena myös saada saarnata ja jakaa Herran Pyhää Ehtoollista
tuossa lapsuuteni ja nuoruuteni kotikirkossa, jossa minut on vihitty avioliittoon lähes 45 vuotta
sitten. Vihkikuvakin on otettu isän sankarihaudan äärellä muistuttaen sukupolvien ketjusta ja
elämän lahjan ihmeestä, jota seuraavat sukupolvet sitten omalla ainutkertaisella tavallaan
jatkavat.
Kiitos vielä kerran kaikille eri tehtävissä, niin tekstinlukijoina, esirukouksen pitäjänä kuin
kolehdinkantajina palvelleille. Yksin ei näitä juhlia kukaan pysty järjestämään, siinä tarvitaan
talkootyötä monella tavoin, ei vähiten kyytien järjestelyissä sihteerimme apujoukkoina!
Odottelemme vielä, mitä juhlissa mukana ollut toimittaja Kaarina Kainulainen Huoltoviestiin
tapahtumastamme kirjoittaa!
Suosittu joulujuhla Vaivion kurssikeskuksessa torstaina 9.12. on jo täpö täyteen buukattu, mutta
peruutuspaikkoja voi tietysti aina kysäistä. Toivo ja Eila Hartikainen sekä Seppo ja Elvi Surakka
tuttuun tapaan huolehtivat siitä, että joululaulut raikuvat ja rakkaan isänmaamme asiakin näin
Itsenäisyyspäiväviikolla on erityisesti esillä! Muutamia tonttutyttöjä on jo luvassa, mutta
iloitsemme jokaisesta sotaorvon tai puolison mukanaan tuomasta ohjelmasta! Löytyisikö
joukostamme peräti Tiernapoikien esittäjiä? Sotaorvon perheen joulusta kuulisimme mieluusti
jonkun tosikertomuksen – runon muodossa tai muuten! Hyvien arpapalkintojen runsaus yllättää
aina – arpoja ja joululehtiä varten kannattaa varata rahaa ruuan ja kyydin lisäksi!

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet alkavat Joensuussa 6.12. klo 12 seppeltenlaskulla
sankarihaudoilla.
Joka paikkakunnalla sotaorvot osallistuvat toivon mukaan yhteisiin juhliin .

Yhdistyksen joulujuhla on torstaina 9.12. klo 14.00 Vaivion kurssikeskuksessa, os.
Vaiviontie 21.
Ilmoittautumisia ei enää valitettavasti voida ottaa vastaan, koska kiintiö on jo täysi.
Yhteiskuljetusta hoitavat Kesälahden, Tohmajärven ja Kiteen suunnalta Kerttu Karjalainen, p.
0400-743 078 ja Kalle Lintunen, p. 0400-132 328. Linja-auto lähtee Kesälahdelta Salen kohdalta
klo 12.00, Kiteen linja-autoasemalta klo 12.30, Tohmajärven linja-autoasemalta klo 12.50 ja
Joensuun retkipysäkiltä Siltakadulta klo 13.10.
Lieksasta yhteiskuljetusta hoitaa Irma Turunen, p. 040-726 1798 ja auto lähtee linjaautoasemalta klo 11.30.
Ilomantsin suunnalta yhteiskuljetusta hoitaa Veikko Nieminen, p. 050-343 3065 ja auto lähtee
Ilomantsin linja-autoasemalta klo 12.00.
Kyyti yhteiskuljetuksessa maksaa 5 €, jouluateria 20 €. Maksut kerätään matkalla ja
juhlapaikalla omilla kyydeillä tulevilta.
Arpajaispalkintoja otetaan mielihyvin vastaan ja arvan hinta on 2 €/kpl, 5€/3 kpl.

Sotaorpokirjan valmistelu on hyvällä alulla, mutta kirjoituksia tai haastattelupyyntöjä
toivotaan lisää ja ne pitäisi toimittaa Kirsti Rautiaiselle 31.1. 2011 mennessä. Kuvat toivotaan
lähetettävän mielellään skannattuina. Kirjatoimikunta voi myös tehdä skannauksen tai
valokuvausliike voi skannata kuvat ja lähettää ne sähköpostilla kirjatoimikunnalle.
Tässä muutamia Kirsti Rautiaisen vinkkejä kirjoittamista varten:
- Minulla ei ole muistoa isästä (miten olen korvannut tämän puutteen)
- Isän rintamakirjeitä
- Millaisissa oloissa ja missä isä kaatui/katosi/joutui vangiksi?
- Sotaleskiäitini ( Kertoiko hän isästä sinulle? Avioituiko uudelleen?)
- Miten ympäristö suhtautui sotaorpoihin?
- Kerro tunteistasi lapsuudessasi ja nuoruudessasi (ahdistukset, pelot, painajaisunet,
turvattomuus, yksinäisyys, häpeä, itsetunto – myös myönteiset tunteet)
- Sotaorpoyhdistyksen merkitys ym.

Kirsti Rautiaisen osoite on Varstatie 2, 82500 KITEE, p. 040-585 7806, sähköposti:
kirsti.rautiainen@telemail.fi.

Huoltoviesti-lehti tulee kestotilauksena aiemmin tilanneille, mutta uusia tilaajia toivotaan.
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuonna 2011 ja sen hinta on 12 € yhdistyksen kautta tilattuna
keskitetysti. Yksittäisten tilauksien vuosikerran hinta on 20 €. Uudet tilaukset ja peruutukset
31.1.2011 mennessä. Tilauksia hoitaa sihteeri, p. 050-351 4842.

Vuosikokous on Joensuun seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 28,
sunnuntaina 27.2.2011 klo 13, kahvitarjoilu klo 12 alkaen.
Tervetuloa aloittamaan juhlavuottamme, täyttäähän yhdistyksemme ensi vuonna 10 vuotta.
Yhdistyksemme perustamispäivä on 4.6.2001.

Virkistysloma Huhmarissa 16. – 21.5.2011
Olemme varanneet Perhelomat ry:n järjestämälle tuetulle lomalle 25 paikkaa. Omavastuu koko
viikosta on 110 euroa ja loma toteutetaan täysihoidolla.
Yhdistyksemme on ollut osallisena näille lomille jo kahdesti ja niistä on tullut vain myönteistä
palautetta, joten suosittelemme osallistumista.
Lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa sihteeriltä, p. 050-3514842. Hakemukset täytyy lähettää
käsiteltäviksi kahta kuukautta ennen loman alkua, joten ne olisi palautettava sihteerille
15.3.2011 mennessä.

Sotaorpojen rekisteröinti jatkuu edelleen.

On tärkeää, että jokainen sotaorpo täyttää
rekisteröintikaavakkeen. Rekisteröintilomakkeen voit pyytää sihteeriltä tai sen voit saada myös
netistä os. kolry.fi. Toivottavaa olisi, että jokainen yhdistyksemme jäsen palauttaisi lomakkeen.

Nyt toivotamme kaikille sotaorpoystäville ja teidän perheillenne siunattua joulunajan ja Uuden
Vuoden matkaa Anna-Mari Kaskisen sanoin:
”…Nyt saisinko viisaiden lailla seurata tähteä
ja köyhien paimenten kanssa seimelle lähteä?
Nyt saisinko kumartua vierelle lapsen sen
ja katsella, katsella hiljaa kasvoja rakkauden?”
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