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Hyvät sotaorpoystävät!
Kaksi vuotta valmistelemamme Valtakunnalliset sotaorpojen ja kaatuneitten omaisten hengelliset
ja kulttuuripäivät Joensuussa 1-2.10.2011 ovat nyt takanapäin. Juhlien järjestäminen oli valtava
ponnistus yhdistyksellemme, varsinkin, kun samaan aikaan työstimme 340 sivuista kirjaamme
Vaiettu suru. Kirja tuli painosta juhliemme aattona ja meni kuin kuumille kiville. Uusi painos on jo
tilauksessa ja sitä saa 25 euron hintaan viimeistään joulujuhlassamme, mutta toki voi kysyä jo
aikaisemminkin sihteeri Martalta, taloudenhoitaja Raililta (p. 050-5241948) tai Aune-Inkeriltä.
Tilatut ja jo ennakkoon maksetut kirjat olisi edullisinta noutaa edellä mainituilta henkilöiltä tai
tilaisuuksissamme, niin ettei kalliisiin postimaksuihin tarvitsisi tuhlata rahaa.
Vaiettu-suru-kirjamme on saanut ansaittua huomiota, ja sitä on pyydetty jo esittelemään monissa
järjestöissä ja yhdistyksissä. Lämmin kiitos vielä tässä yhteydessä kaikille kirjoittajille ja
sponsoreille, sekä tietysti kirjan toimittajille Kirsti Rautiaiselle ja Erkki Kinnuselle. Kopijyvän Erja
Hirvonen suunnitteli kirjan ulkoasun ja teki taiton ja Raimo Virkkunen saattoi monet tarinat
sähköiseen muotoon. Tästä suurkiitos!
Moni sotaorpo on jäänyt vielä kivulla muhittamaan tarinaansa, sen ”uloskirjoittaminen” sielustaan
ei ole vieläkään myöhäistä. Monen kokemus on ollut, että kivun ja ikävän läpikäyminen on ollut
puhdistava ja vapauttava prosessi, joka on raivannut tilaa oman elämänkulkunsa ymmärtämiselle
ja uudelle elämän voimalle.
Joku kaukaa tullut vieras sanoi juhlistamme, että tätä on vaikeaa panna paremmaksi. Toki monessa
kohdin olisimme nyt viisaampia. Siitä kuitenkin iloitsemme, että Joensuun kirkossa Karjalaisen
Kansan messussa lauantai-iltana oli noin 600 henkeä, ja sunnuntain juhlamessussa 1000. Paimenet,
kirkkoherra Tapani Nuutinen, ja piispa Matti Sihvonen, pitivät huikeat saarnat ja musiikki oli aivan
mahtavaa! Tikva-kuoro ja Pieksut lauantaina, ja Joensuun Mieslaulajat ja basso Matti Turunen sekä
sellisti Riikka Partanen kanttori Juha Pesosen kanssa sunnuntaina tekivät tilaisuuksista todellisen
juhlan. Kansan veisuu sunnuntain messussa kohosi taivaan porteille asti. Piispan saarnan ja AuneInkerin seppelepartion lähettämisen saamme lukea kotisivuilta ja seuraavasta Huoltoviestistä.
Sunnuntain pääjuhlassa Carelia-salissa jokainen esiintyjä ansaitsisi erityismaininnan. Musiikki oli
sielläkin tärkeässä roolissa. 50 nuoren koulukuoro Niinikat, basso Matti Turunen ja Ortodoksinen
Mieskuoro valloittivat lauluillaan. Sotilassoittokunta tuo näihin isänmaallisiin juhliin aina
korvaamattoman panoksensa. Yllätysnumerona kuultiin Kaatuneitten Omaisten Liiton ansiomitalin
saaneen tenoriluutnantti Raimo Salon laulu ”Olit Karjala kaunein maa”. Pienet hellyttävät
balettikoululaiset koskettivat varmasti jokaisen sydäntä. Monista puheista saadaan lukea
Huoltoviestin joulunumerosta, ainakin ylijohtaja Elli Aaltosen juhlapuhe ja Pohjois-Karjalan
Aluetoimiston päällikön, everstiluutnantti Jouni Mattilan esittämä Puolustusvoimien tervehdys.
Yksi paljon positiivista palautetta saanut esitys oli sotaorvon tyttären, draaman ja teatterin
opettajan Riitta-Mari Punkki-Heikkisen esittämä ”Tuntematon kirjeenvaihtokaveri”, mikä perustui
sota-ajan autenttiseen kirjeenvaihtoon.

Jorma Mikkosen juontama juhla päättyi yhdessä laulettuun Maamme-lauluun, jota Karjalan
Sotilassoittokunta, Ortodoksinen Mieskuoro ja Matti Turunen juhlavasti johtivat.
Ja ”sokeri” pohjalla: Pohjois-Karjalan Prikaatti, Karelian Martat ja Joensuun seurakuntayhtymä
ansaitsevat superkiitokset upeasti hoidetusta ruokahuollosta ja kahvituksista. ”Tällaisia piirakoita
ei saa mistään muualta”, totesi eräs kaukaa tullut juhlavieras. Kymmenen vuotta 4.6.2011
täyttänyt yhdistyksemme sai onnitteluina Kaatuneitten Omaisten liitolta standardin, joka tulee
olemaan juhlissamme aina kunniapaikalla.
Ja vilkas toimintamme jatkuu:

Isänpäivänä 13.11. klo 12 kokoonnutaan jälleen Joensuun sankaripatsaalle kiittämään
isästä ja jatketaan sitten yhdessäoloa viereisellä Siihtalan ABC-asemalla.

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ovat jokaisella paikkakunnalla 6.12.
Joulumieltä jokaiselle-konserttiin Carelia-saliin 11.12.klo 14. olemme varanneet 50
lippua a 28 €. Pikainen ilmoittautuminen tähän toivottuun Köntän konserttiin on ma 17.10.
mennessä sihteeri Martalle p. 050-3514842.

Joulujuhla Vaivion kurssikeskuksessa on tiistaina 13.12. klo 14. Herkullinen jouluateria
jälkiruokineen saadaan jälleen ”asevelihintaan” á 20 euroa. Eri puolilta maakuntaa järjestettävistä
yhteiskyydeistä peritään 5 e/hlö – sillä toivomuksella, että arpajaispalkintoja ja ostajia tulisi niin
paljon, että selvitään kyytimaksuista! Jäsenten omat ohjelmanumerot ovat enemmän kuin
toivottuja – musiikista runoihin ja näytelmiin ja muihin suakkunoihin. Ilmoittautumiset
joulujuhlaan ja yhteiskuljetuksiin marraskuun loppuun mennessä:

Kesälahti-Kitee-Tohmajärvi-suunta: Kalle Lintunen, p. 0400-132328
Ilomantsin suunta: Veikko Nieminen, p. 050-3533065
Lieksan suunta: Irma Turunen, p. 040-7261798
Outokummun suunta: Aila Ojala, p. 050-4078850
Joensuu: Martta Karttunen, p. 050-3514842
Huoltoviesti-lehti tulee kestotilauksena aiemmin tilanneille, mutta uusia tilaajia toivotaan. Lehti
ilmestyy 4 kertaa vuonna 2012 ja sen hinta on 12 € yhdistyksen kautta tilattuna keskitetysti.
Yksittäisen tilauksen hinta on 20 €. Uudet tilaukset ja peruutukset 31.1.2012 mennessä.
Tilauksia hoitaa sihteeri, p.050-3514842.
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