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Hyvät sotaorpoystävät!
Taas on yksi vuosi tässä armonajassa jäänyt taaksemme ja meidän sotaorpojen
keski-ikä alkaa lähestyä 80 vuotta! Yhdistyksemme jäsenistä on menneen
vuoden aikana siirtynyt ”Tuonilmaisiin” peräti 12 jäsentä – sytytimme
vuosikokouksen alussa kiitoskynttilän heidän muistolleen. Monien terveys ja
muisti on heikentynyt niin, etteivät he enää pysty olemaan mukana toiminnassamme. Huoltoviesti-lehti on kuitenkin tärkeä yhdysside silloinkin, kun ei ole
enää voimia lähteä retkille ja muihin tapahtumiin. Me hallituksen jäsenet

toivomme, että otatte meihin tai eri alueiden yhdyshenkilöihin yhteyttä
ihan muuten vain tai varsinkin silloin, kun joku asia huolettaa tai askarruttaa mieltänne. Meitä Pohjois-Karjalan Sotaorpojen perhepiirin jäseniä on
vielä yhteensä 332 ja lisää otetaan mielellään mukaan.

Tällä hetkellä kaikkein polttavin sotaorpoja koskeva kysymys on kuntoutuksen
saaminen ja sen eteen Kaatuneitten Omaisten Liitto tekee kaiken voitavansa.
Puheenjohtajamme oli yhtenä kuntoutustyöryhmän jäsenenä 23.2. sisäministeri Paula Risikon kutsusta Sisäministeriössä ja paikalla oli myös Kelan uusi
pääjohtaja Elli Aaltonen. Siellä pohdimme hyvässä hengessä, mitä kautta
kuntoutus olisi saatavissa ainakin kaikkein heikoimmassa taloudellisessa
asemassa oleville ja heikkokuntoisimmille sotaorvoille. Elli Aaltonen lupasi
selvittää, olisiko Kelan ja vanhusten hoidon kaikkia koskevien kriteerien kautta
mahdollista kohdistaa jotakin pottia suoraan sotaorvoille. Sisäministeri Risikko
sotaorvon tyttärenä ottaa joka tapauksessa kuntoutusasiamme esille
ministeriryhmässä ja haluaa viedä sen lainsäädännön kautta eduskunnan
päätettäväksi erääseen sodan uhreja koskevaan korvauspykälään vedoten.
Emme voi muuta kuin jäädä odottamaan näiden ”rautarouvien” työn tuloksia.
Sisäministeriössä olleessa palaverissa luovutettiin Paula Risikolle ensimmäinen
sotaorpotunnuksella varustettu hautakivilaatta, jonka hän haluaa panna
sotaorpo-äitinsä hautakiveen. Itse asiassa Risikko oli koko idean äiti. Nyt noita
hautakivilaattoja voi tilata KOL:sta tai kysyä yhdistyksen sihteeriltä tai
puheenjohtajalta. Ne sotaorpotunnuksella varustetut laatat hautakivissämme
kertovat toivottavasti jälkipolville, minkä uhrin me sotaorvot olemme antaneet
isänmaamme vapauden puolesta! Elli Aaltonen totesi, että esim. ”sotainvalidit
ovat menettäneet ehkä kätensä tai jalkansa, te sotaorvot olette menettäneet
kokonaisen ihmisen, oman isänne!”
Olemme samassa rintamassa sotiemme veteraanien ja sotainvalidien kanssa ja
siksi onkin mieluinen asia, että saamme viettää yhteistä kirkkopyhää
Ilomantsissa sunnuntaina 13.8. Sotaorvot pääsevät yhteisiin kyyteihin

Pohjois-Karjalan Sotaorvot ry

Jäsenkirje 1/2017

Sivu 2

veteraanien kanssa ja Ilomantsin kunta tarjoaa meille kaikille lounaan ja
kirkkokahvit! Nyt toivotaan, että mahdollisimman moni jaksaisi lähteä mukaan
tähän juhlapäivään.
Samoin heinäkuun viimeisenä lauantaina, 29.7. klo 18 ja sunnuntaina 30.7.
klo 14 on Liperin koulukeskuksessa sotaorpo Paavo Joensalon ja EIKU ry:n
tuottama laulunäytelmä ”Suomen tarina”, jossa saamme käydä läpi Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisen historian musiikin ja teatterin keinoin. Näyttelijä
Eija Vilpas esittää Kivennavalta lähtenyttä evakkoa ja 50 muuta esiintyjää on
musiikissa ja muissa tehtävissä. Sunnuntain esitykseen yhdistyksemme tekee
kesän teatteriretken. Pääsylippuna on käsiohjelma 25€ /hlö, mutta neuvottelut
ovat käynnissä sponsoreiden saamiseksi ja suuri toive on, että sotaorvot
pääsevät esitykseen ilmaiseksi.
Edellä mainituista kesän tapahtumista johtuen rantakalatilaisuus on jo
Juhannuksen jälkeen keskiviikkona 28.6. Outokummun Rikkarannassa,
Karvosen lomamökeillä.
Paljon muutakin on tarjolla, mutta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotemme päättyy sitten joulujuhlaan Niittyrannassa 13.12. klo 13.
Näemmehän toisemme siellä ja monesti vuoden varrella!

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Joensuun ev.lut.seurakuntakeskuksessa
21.2.2017. Siihen osallistui 21 jäsentämme. Ennen kokouksen alkua oli
kahvitarjoilu, minkä jälkeen kansanedustaja, terveystieteiden tohtori ja
Muistiliiton puheenjohtaja Merja Mäkisalo – Ropponen piti esitelmän aiheesta
”Pidä muististasi huolta – keinoja aivoterveyden edistämiseen”. Tilaisuus oli
kaikille avoin ja kuulijoita olikin noin 60 henkeä.
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Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä.
Hallitus kokoontui viime vuonna 6 kertaa.
Vuosikokous päätti henkilövalinnoista seuraavasti:
Puheenjohtajana jatkaa edelleen Aune-Inkeri Keijonen.
Hallituksen kokoonpano v. 2017 on seuraava:
Nimi

Tehtävä ja Kotipaikka

Puhelin ja 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
hakulinenuntamo@gmail.com
Immonen Leila, jäsen, Joensuu
050-3203469
immonenleila@gmail.com
Kolehmainen Pirkko, jäsen, Joensuu
050-3793091
Mustajärvi Pertti, jäsen, Joensuu
050-3230086
pertti.mustajärvi@luukku.com
Punkki Eino, jäsen, Tohmajärvi
0400-752987
eino.punkki@gmail.com
Riissanen Toini, jäsen, Joensuu
0400- 517427
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 su 12.3. klo 15
Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Karjalan piirin ja Salomaa Säätiön
vuosijuhla Joensuussa Carelia-salissa 29.3 klo 17.30.
Teemana on ”Suomi 100 yhteinen kokemus”. Kutsu myös sotaorvoille.
Ilmoittautuminen 15.3. mennessä Martalle.
Vertaistapaaminen yhteisruokailun merkeissä ke 5.4 klo 13.
Ruokala: Astan juhla- ja ateriapalvelu os. Sepänkatu 40, Joensuu.
Kansallinen Veteraanipäivä to 27.4.2017, Osallistutaan Joensuussa ja
muilla paikkakunnilla juhlapäivän viettoon. Valtakunnallinen pidetään Lahdessa.
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Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n varsinainen liittokokous Tre 25.4.
Vuosikokous valitsi edustajiksi kokoukseen Aune-Inkeri Keijosen, Martta
Karttusen, Pirkko Kolehmaisen ja Raili Mastolan ja varalle: Pirjo Hyvärisen,
Kalle Lintusen ja Pertti Mustajärven.
Kaatuneitten muistopäivä 21.5.2017
Yhdistyksemme jäsenten toivotaan osallistuvan muistopäivän viettoon omilla
paikkakunnillaan.
Rantakalaretki ke 28.6. Outokumpuun Karvosen Lomamökeille,
osoite: Karvolantie 9, 83660 Varislahti.
Ilmoittautumiset 18.6. mennessä yhteyshenkilöille kuljetuksen
järjestämistä varten. Paikalle mahtuu enintään 50 henkeä, joten osallistujat
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ateriana on lohikeitto lisukkeineen + kahvi
ja kahvileipä. Hinta 15 € + matka. Tervetuloa Outokumpuun kauniin
Rikkaveden maisemiin!
Teatteri ”Suomen tarina”, EIKU ry:n tuottama ja EIKU ry:n toiminnanjohtaja,
sotaorpo Paavo Joensalon meille suosittelemat esitykset ovat Liperissä,
Koulukeskuksen Salissa lauantaina 29.7. klo 18 ja

sunnuntaina 30.7. klo 14, joka on tämän kesän teatteriretken kohde.
Esityksessä Kivennavalla lähes 100 vuotta sitten syntynyt evakko Suoma Suutari
kertoilee jälkeläisilleen Suomen historian tärkeistä käännekohdista.
Pääsylippuna käsiohjelma 25 €/hlö, mutta yritetään saada ilmaislippuja
yhdistyksemme jäsenille. Lisätietoja esityksestä Aune-Inkeriltä ja Martalta.
Ilmoittautumiset 9.7.mennessä.
Kirkkopyhä Ilomantsissa 13.8. yhdessä veteraanien ja sotainvalidien
kanssa. Juhlapuheen päiväjuhlassa pitää Kaatuneitten Omaisten Liiton
hallituksen puheenjohtaja, emeritus kenttäpiispa Hannu Niskanen. Matkat
järjestetään yhdessä veteraanien kanssa. Ilmoittaudu paikkakuntasi
yhteyshenkilöille kuljetuksen ja ruokailun järjestämistä varten
elokuun alkuun mennessä.
Tanssit Joensuussa Kerhotalolla, os. Sairaalakatu 27, su 20.8. klo 17 –
21 yhdistyksemme hyväksi. Kahvia ja virvokkeita myytävänä sekä arpajaiset,
joten arpapalkintoja toivotaan. Tervetuloa tanssin pyörteisiin!
Hengelliset ja kulttuuripäivät Kuopiossa 16. – 17.9.2017
Ilmoittautumisajat ja tarkempi ohjelma seuraavassa tiedotteessa.
Yhdistyksemme tarkoituksena on osallistua sunnuntain juhlamessuun ja
pääjuhlaan ja siksi toivomme, että saisimme lähtijöitä täyden linja-auton verran.
Juhlaohjelma on seuraavassa Huoltoviestissä, joka ilmestyy viikolla 12.
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Kuntoloma Tanhuvaarassa 25. – 29.9. (majoitus 2 hengen huoneessa,
täysihoito). Meille senioreille suunniteltua ohjelmaa! Lisätietoja lomasta antaa
Viljo Pietilä, p. 0440-281416, Eira Hirvonen, p. 040-7522495 ja Martta
Karttunen, p. 050-3514842. Ilmoittautumiset elokuun loppuun
mennessä.
Vertaistapaaminen yhteisruokailun merkeissä ke 25.10. klo 13
ravintola Sulossa, Isomyy, Joensuu.
Isänpäivä 12.11. Joensuussa muistetaan sankari-isiämme laskemalla
kukkaset sankaripatsaalle klo 12. Sen jälkeen vapaamuotoinen kahvitilaisuus
ravintola Suvannossa Senioritalossa, os. Rauhankatu 1 A, 80100 Joensuu.
Yhteislaulutilaisuus pe 1.12. klo 18 Joensuun seurakuntakeskuksessa.
Aiheena ”Isänmaa, rauha, vapaus”. Muut Yhteislauluillat ovat joka kuukauden
1. perjantai klo 18 eri aihein, 7.4., 5.5., 1.9., 6.10., 3.11.
Järjestäjä Joensuun ev.lut.seurakunta
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ovat jokaisella paikkakunnalla 6.12.
Joulujuhla Niittyrannassa ke 13.12 klo 13. Lähemmin seuraavassa
tiedotteessa.
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. 0500338650 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
Jäsenmaksu- ja Huoltoviesti-asiaa
Jäsenmaksumme on 25 euroa sisältäen lehden. Yhdistys maksaa siitä 10 euroa
Kaatuneitten Omaisten Liitolle. Toimintamme ainut tulolähde on jäsenmaksuista
kertyvä tulo, joten toivomme, että maksaisit jäsenmaksun eräpäivänä
toimintamme ylläpitämiseksi. Tällä hetkellä yhdistykseemme kuuluu 332 jäsentä
ja kaksi sotaleskeä.
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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 olosuhteiden muutokset
Kaatuneitten Omaisten Liiton vuonna 2009 alulle panema sotaorpojen
rekisteröintikampanja päättyi 30.6.2016. Yhdistyksemme jäsenrekisteriä hoitaa
sihteeri Martta Karttunen. Jotta jäsenrekisterimme pysyisi ajan tasalla,
pyydämme, että kaikki muutokset, kuten esim. osoitteen muutokset,
sähköpostiosoitteet, eroamiset yhdistyksestä, kuolemantapaukset
ym. ilmoittaisitte sihteerille. Yhteystiedot kirjeen lopussa.
Postituskulut ovat suuri menoerä yhdistyksemme taloudessa, joten lähetämme
jäsen- ym. tiedotteet mielellään 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.
Tässä tiedotteessa olemme ilmoittaneet kaikki nyt tiedossamme olevat vuoden
tapahtumat. Sen vuoksi toivomme, että säilyttäisitte tämän tiedotteen ja
merkitsisitte tapahtumat jo ennakkoon kalenteriinne. Tapahtumista ilmoitamme
myös sanomalehti Karjalaisen ja Karjalan Heili-lehden järjestöpalstoilla.
Internetissä yhdistyksemme kotisivut ovat osoitteessa ”Pohjois-Karjalan
sotaorvot ry”.
Toivotamme kaikille sotaorvoille perheineen oikein hyvää ja
aurinkoista kevättä ja kesän odotusta!
Hallituksen puolesta;
Aune-Inkeri Keijonen

Martta Karttunen

Raili Mastola

p. 045-1111065

p. 050-3514842

p. 050-5241948

puheenjohtaja

aune-inkeri.keijonen@pp.inet.fi
Kuoringantie 6 B
83430 KÄSÄMÄ

sihteeri

karttunen.martta@kolumbus.fi
Merimiehenkatu 19 A 28
80110 JOENSUU

taloudenhoitaja

raili@mastola.fi
Kohotie 7
80170 JOENSUU
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Toimintasuunnitelmakooste vuodeksi 2017
Maaliskuu 12.03. su Talvisodan päättymisen muistokonsertti Joensuun kirkko klo 15
14.03. ti
Karjalainen ilta Jns seurakuntakeskuksen yläsalissa klo 18
15.03. ke Kansalaisjuhlatoimikunnan vuosikokous klo 14, Carelicum kok.til.
29.03. ke Sotainvalidien Veljesliiton P-K:n piirin ja Salomaa Säätiön
vuosijuhla Carelia-salissa klo 17.30. Teemana ”Suomi 100 yhteinen kokemus”
Huhtikuu

05.04. ke
25.04. ti
27.04. to

Toukokuu

15.05. ma Hallituksen kokous
21.05. su Kaatuneitten Muistopäivän tilaisuudet, seppeleiden lasku
Joensuun sankarihaudoilla - tilaisuudet muillakin paikkakunnilla

Kesäkuu

04.06. su. Yhdistyksemme täyttää 16 vuotta. Puolustusvoimien
Lippujuhlapäivä
28.06. ke Rantakala retki Outokumpuun Karvosen Lomamökeille,
osoite: Karvolantie 9, 83660 Varislahti

Heinäkuu

29.07. la
30.07. su

Elokuu

13.08. su

20.08. su

Vertaisruokailu klo 13, Astan juhla- ja ateriapalvelu, Sepänk. 40
KOL:n Liittokokous Tampere, Holiday Club Lapinniemen kylpylä
Kansallinen Veteraanipäivä – tilaisuudet eri paikkakunnilla
Valtakunnallinen juhla Lahdessa

Teatteri: ” Suomen tarina” EIKY ry: n tuottama esitys Liperissä,
Koulukeskuksen Sali klo 18
Teatteri: ”Suomen tarina” Liperin koulukeskus klo 14
Kirkkopyhä Ilomantsissa yhdessä veteraanien kanssa.
Juhlapuhe: Kaatuneitten Omaisten Liiton:n hallituksen
puheenjohtaja, emeritus kenttäpiispa Hannu Niskanen
Tanssit Kerhotalolla sotaorpoyhdistyksen hyväksi klo 17-21

Syyskuu

16. – 17.9 KOL:n Hengelliset ja kulttuuripäivät Kuopiossa
25. – 29.9 Kuntoloma Tanhuvaarassa vko 39

Lokakuu

25.10. ke

Marraskuu 12.11. su
Joulukuu

01.12. pe
06.12. ke
13.12. ke

Vertaisruokailu klo 13 Ravintola Sulo, Isomyy, Joensuu
Isänpäiväkukkaset sankarihaudoille ja kahvitilaisuus
Yhteislaulutilaisuus klo 18 Joensuun srk.keskuksessa,
”Isänmaa, rauha, vapaus”
Itsenäisyyspäivä: Kunnianosoitukset sankarihaudoilla
Joulujuhla Ravintola-Hotelli-Terassi Niittyrannassa,
Vallesmannintie 12, 82220 Niittylahti, puh. 050 536 0928

Yhteistyö Joensuun Kaatuneitten omaisten, Sotalasten, sotainvalidien
ja kaikkien veteraanijärjestöjen kanssa.
Yhteydenpito maanpuolustusjärjestöihin, erityisesti aluetoimistoon
ja Kainuun Prikaatiin, sekä edustus niissä.

