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Pohjois-Karjalan Sotaorvot ry

Jäsenkirje 1/2016

Hyvät sotaorpoystävät!
Yhdistyksemme on päässyt murrosikään! Täytämme 15 vuotta 4.6.2016, marsalkka
Mannerheimin syntymäpäivänä ja Puolustusvoimain Lippujuhlan päivänä. Suomen liput
liehuvat silloin kiitoksena vapaasta isänmaasta ja muistutuksena siitä, millaisen uhrin tämä
vapaus on vaatinut! Tuntuu, että ihan äsken oli se päivä, kun Inkeri Ronkainen ja Jorma
Mikkonen tulivat työhuoneeseeni Joensuun seurakuntakeskuksessa ja päätimme ottaa
rohkean askeleen sotaorpoyhdistyksen perustamiseksi Pohjois-Karjalaan. Olimme kolmansia
tässä ”nuorten yhdistysten” sarjassa. Aktiivijäsenenä ja rahastonhoitajana toiminut Inkeri
kutsuttiin hallituksen esityksen mukaisesti yhdistyksemme kunniajäseneksi
vuosikokouksessamme 21.2.2016. Varsinaista 15-vuotisjuhlaa vietämme
Rantakalatilaisuudessa Niittylahden Koposenniemessä ke 10.8 klo 13 alkaen. Runsaan
musiikin ja juhlapuheen lisäksi olisi mukava kuulla muisteluita ja kokemuksia useammankin
sotaorvon taipaleelta!
”Tuhansien sota on edelleen kesken” - otsikoi sanomalehti Karjalainen sunnuntain 28.2. isoa
artikkelia, jossa toimittaja Taru Väänänen haastatteli vuosikokouksessamme järisyttävän
esityksen pitänyttä poliisimies Ismo Mikkosta, joka on 22 vuoden ajan etsinyt kentälle
jääneiden sotilaiden jäänteitä taistelukentiltä. Näillä vaarallisilla etsintämatkoilla on ollut
myös kiteeläinen sotaorpoveljemme Kauko Raekorpi yhdessä Esa Halttusen kanssa. ”On
paljon sotaorpoja, joiden isä on vieläkin sodassa, koska hänen jäänteitäkään ei ole vielä
löydetty” – sanovat etsijät. Talvi- ja jatkosodassa kadoksiin jäi yli 10.000 ihmistä, ja
taistelupaikoille arvioidaan jääneen yli 5000 sotilaan ruumiit. Suomeen on näistä palautettu
vasta noin 1200 sotilaan jäänteet. Suomi on ainoa maa maailmassa, joka on halunnut tuoda
”poikansa” kotimaan multiin. Miten onnellista, että meillä monilla on isän hauta, jonne viedä
kukkansa ja kynttilänsä – sekään ei ole itsestään selvyys!
Meidän sotaorpojen ei ole syytä vaieta omasta osastamme. Sotaorpojen rekisteröinti jatkuu
vielä Kaatuneitten Omaisten Liitossa 30.6.2016 asti, sitten rekisteri sulkeutuu. Meitä lienee
elossa alun perin 50.000:sta vajaa 30.000, mutta vasta noin 16.000 sotaorpoa on
rekisteröitynyt. Jos joskus saamme valtiovallalta jotakin kuntoutusta, se koskee vain
rekisteröityneitä sotaorpoja – siksi nyt on viimeinen hetki tarttua tähän mahdollisuuteen.
Kertokaa viestiä eteenpäin omilla paikkakunnillanne! Martta-sihteerimme auttaa tässä
asiassa, vaikka joku sotaorpo ei haluaisi liittyä yhdistykseenkään. Uusi sotaorpotunnus on
myös mahdollista saada kuolinilmoitukseen, samoin suunnitellaan hautakiveen pantavaa
sotaorpologoa KOL:n vanhan merkin lisäksi.
Kirkkopyhä ja joulujuhla ovat aina koonneet eniten yhdistyksemme väkeä. Joulujuhla on
tänäkin vuonna Koposenniemessä upeine Tiernapoikineen, mutta Kirkkopäivää vietämme
poikkeuksellisesti Sotaveteraaniliiton Liittopäiviin sisältyvän ekumeenisen, piispallisen
jumalanpalveluksen ja päiväjuhlan yhteydessä Joensuun Areenalla to 9.6.2016. Sinne
yhdistyksemme huolehtii kyydityksen. Edellisenä iltana, ke 8.6 on Areenalla mahtava Aseveliilta, jossa laulaa myös Katri-Helena. Ilta jatkuu Joensuun kirkossa klo 21.
Juuan kirkossa on su 30.10 klo 13 Kirkkokonsertti sotaorpojen hyväksi. Siellä laulaa Juuan
Missiokuoro Ritva Paanasen johdolla ja kirkkoherra Jorma Hoppa ja Aune-Inkeri puhuvat.
Ideoita ja kaikkien sotaorpojen moninaisia lahjoja toimintaan tarvitaan! Myös
yhdistyksemme kotisivuja varten otamme mieluusti vastaan valokuvia, runoja, juttuja ja
muisteluita!
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Vuosikokous pidettiin Joensuun ev.lut.seurakuntakeskuksessa 21.2.2016. Siihen osallistui
23 jäsentämme. Ennen kokouksen alkua oli kahvitarjoilu, minkä jälkeen savonlinnalainen,
eläkkeellä oleva apulaispoliisipäällikkö Ismo Mikkonen kertoi sodan uhreina kentälle
jääneiden vainajien etsinnöistä. Tilaisuus oli yleisölle avoin ja kuulijoita oli noin 60 henkeä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä. Hallitus
kokoontui viime vuonna 7 kertaa.
Vuosikokous valtuutti juhlavuoden järjestelyjäkin varten entisen hallituksen jatkamaan. Eli
palveluksessanne ovat:
Hallituksen kokoonpano
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
Hakulinen Untamo
jäsen
Joensuu 050-5394711 untamo.hakulinen@gmail.com
Immonen Leila
jäsen
Joensuu 050-3203469 immonenleila@gmail.com
Kolehmainen Pirkko jäsen
Joensuu 050-3793091
Lehikoinen Teuvo
jäsen
Juuka
044-3698641
Mustajärvi Pertti
jäsen
Joensuu 050-3230086
pertti.mustajarvi@luukku.com
Olenius Seppo
jäsen
Tohmajärvi 0500374325 sepeo@suomi24.fi
Toropainen Seppo
jäsen
Kitee 0400-652004
Turtiainen Liisa
jäsen
Tohmajärvi 040-7219568 liisa.turti@gmail.com
Mastola Raili
taloudenhoitaja Joensuu 050-5241948 raili@mastola.fi

Talvisodan päättymisen muistokonsertti Joensuun kirkossa pe 11.3. klo 18
Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Karjalan piirin järjestämä tilaisuus
Rantakylän kirkossa 31.3. Ruokailu klo 11.45, juhla klo 13.
Salomaa säätiön juhla Carelia – salissa 31.3 klo 18. Kutsu myös sotaorvoille.
Tapaaminen yhteisruokailun merkeissä 13.4 klo 11 – 13 ravintola Suvannossa
Senioritalossa. Tutustuminen Matti-taloon klo 10, os. Rauhankatu 1 A, 80100
Joensuu. Ilmoittautuminen 31.3 mennessä Martalle.
Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.2016
Osallistutaan Joensuussa ja muilla paikkakunnilla juhlapäivän viettoon. Joensuussa
Kenttähartaus ja lipunnosto Vapaudenpuistossa klo 9 ja Päiväjuhla Ev.lut.srk. keskuksessa,
Kirkkokatu 28 klo 12 alkaen. Juhlapuheen pitää eversti Asko Valta.

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n varsinainen liittokokous Helsingissä
25.4.2016
Vuosikokous valitsi edustajiksi kokoukseen Aune-Inkeri Keijosen, Martta Karttusen, Pertti
Mustajärven ja Kalle Lintusen.
Varaedustajat: Raimo Virkkunen, Raili Mastola, Liisa Turtiainen ja Pirkko Kolehmainen.
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Kaatuneitten muistopäivä 15.5.2016
Yhdistyksemme jäsenten toivotaan osallistuvan muistopäivän viettoon omilla
paikkakunnillaan. Joensuussa on kunnianosoitus sankarihaudoilla klo 12.00.
Päiväjuhla Ort.seurakuntasalissa, Kirkkokatu 32, klo 13.00.

Suomen Sotaveteraaniliiton 27. Liittopäivät Joensuussa 8. – 9.6.
Ke 8.6 Asemiesilta Joensuun Areenalla klo 18. Esiintyjinä
Rakuunasoittokunta ja Katri-Helena sekä juontajana Kai Hyttinen. Liput 15 € ja
matkat kimppakyydein.

Iltakirkko klo 21 Joensuun kirkossa
To 9.6 klo 10 Ekumeeninen jumalanpalvelus Joensuun Areenalla.
Ruokailu Areenalla jumalanpalveluksen jälkeen.
Päiväjuhla klo 13 Areenalla
Tämä juhla korvaa yhdistyksemme perinteisen kirkkopyhän, joten toivomme runsasta
osanottoa. Ruokailu maksaa 12 €/hlö, mutta yhdistys maksaa kyydityksen.
Ilmoittaudu paikkakuntasi yhteyshenkilöille kyyditysten järjestämistä varten 15.5.
mennessä.

Teatteriretki Utran Uuteen Teatteriin ti 4.7.2015 klo 15. Esitys on
Markku Pölösen ohjaama ”Laula minulle rakkaudesta”. Lippu + väliaikakahvi
30 €. Kuljetus joko kimppakyydein tai yhteiskuljetuksissa lähtijöiden määrän
mukaan, tarkemmin tiedot yhteyshenkilöiltä ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset yhteyshenkilöille 16.6. mennessä.

Ilomantsin taistelun 72.vuotisjuhlallisuudet Hattuvaarassa 30. – 31.7.
Järjestäjät: Ratsumieskilta ry, Hämeen Aluetoimista ja Kainuun Prikaati
Ilmoita osallistumisestasi Raimo Virkkuselle p. 0400-374095, sähköposti:
raimo.virkkunen@pp2.inet.fi

Laula kanssain laulujuhlat Joensuussa 4. – 6. 7
to 4.8 klo 19 Toivevirsien ilta, Joensuun kirkko
pe 5.8 klo 19 Karjalaisen kansan messu, Pielisensuun kirkko
la 6.8 klo 13-14.40 Laula kanssain pääjuhla 20 €, Laululavalla.

Rantakala ja yhdistyksen 15-vuotisjuhla Niittylahdessa
Koposenniemessä ke 10.8 klo 13. Ilmoittautumiset heinäkuun loppuun
mennessä yhteyshenkilöille kyyditysten järjestämistä varten.
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Tanssit Joensuussa Kerhotalolla, os. Sairaalakatu 27, su 14.8.
klo 17 – 21 sotaorpoyhdistyksen hyväksi. Kahvia ja virvokkeita
myytävänä sekä arpajaiset, joten arpapalkintoja toivotaan. Tervetuloa
liikunnan riemuun!
Hengelliset ja kulttuuripäivät Hämeenlinnassa 17. – 18.9.2016
Ilmoittautumisajat ja tarkempi ohjelma seuraavassa tiedotteessa. Toivotaan, että
saataisiin ryhmä kokoon Hämeenlinnan tapahtumaan.
Vertaistapaaminen yhteisruokailun merkeissä ravintola Kiesassa,
os. Niskakatu 17, Joensuu ke 12.10. klo 13.

Kuntoloma Tanhuvaarassa 17. – 21.10. (220 €/vko/hlö, majoitus 2 hengen
huoneessa, täysihoito). Lempeää liikunnallista ohjelmaa. Lisätietoja lomasta antaa
Viljo Pietilä, p. 0440-281416, Eira Hirvonen, p. 040-7522495 ja Martta Karttunen, p.
050-3514842. Ilmoittautumiset elokuun loppuun mennessä.

Kirkkokonsertti Juuan kirkossa su 30.10 klo 13. sotaorpojen hyväksi.
Esiintyjänä Juuan Missiokuoro Ritva Paanasen johdolla. Lähemmin seuraavassa
tiedotteessa.

Isänpäivä 13.11.2016
Joensuussa muistetaan sankari-isiämme laskemalla kukkaset sankaripatsaalle klo 12.
Sen jälkeen vapaamuotoinen kahvitilaisuus ravintola Aadassa.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ovat jokaisella paikkakunnalla 6.12.2015

Joulujuhla Niittyrannassa 13.12.2016 klo 13. Lähemmin seuraavassa
tiedotteessa.

Yhteiskuljetuksista vastaavat ja yhteyshenkilöinä eri paikkakunnilla:
Ilomantsissa: Veikko Nieminen, p. 050-3433065
Joensuussa: Martta Karttunen, p. 050-3514842
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
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Jäsenmaksu- ja Huoltoviesti-asiaa
Jäsenmaksumme on 25 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. Tällä hetkellä
yhdistykseemme kuuluu 364 jäsentä ja kaksi 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.
Tässä tiedotteessa olemme ilmoittaneet kaikki tiedossa olevat vuoden tapahtumat. Sen vuoksi
toivomme, että säilyttäisitte tämän tiedotteen ja merkitsisitte tapahtumat jo ennakkoon
kalenteriinne.
Koska postituskulut ovat suuri menoerä yhdistyksemme taloudessa, lähetämme jäsen- ym.
tiedotteet sähköpostilla niille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite. Mikäli haluat tiedotteet
sähköpostilla, ilmoita siitä sihteerille. Tietysti lähetämme normaalipostia heille, jotka niin
haluavat ja joilla ei ole sähköpostia.

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
Os. Kuoringantie 6 B
83430 KÄSÄMÄ

Martta Karttunen
sihteeri
p. 050-3514842
karttunen.martta@kolumbus.fi
Merimiehenkatu 19 A 28
80110 JOENSUU

Raili Mastola
rahastonhoitaja
p. 050-5241948
Raili.mastola.fi
Kohotie 7
80160 JOENSUU

