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Jäsentiedote 1 / 2010
Kunnioitetut sotaorpo-ystävät perheineen!
Mennyt, kohta yhdeksän vuotta täyttävän yhdistyksemme toimintavuosi on ollut erityisen
vilkas! Sotaorpojen rekisteröityminen on liikauttanut kiitettävän monet PohjoisKarjalassakin asuvat sotaorvot ”hereille”. Rekisterilomakkeen yhdistykseemme lähettäneitä
on ollut nelisensataa, ja uusia jäseniä on liittynyt perhepiiriimme satakunta! Yhdistyksemme
jäsenmäärä on nyt 340, mutta lisääkin mahtuu! Odottelemme vielä monien yhdistyksemme
jäsenien rekisteröintilomaketta palautettavaksi – jos entinen lomake on kadonnut, sen voi
pyytää sihteeriä lähettämään. Kaatuneitten Omaisten Liitto odottaa, että kaikki sotaorvot
täyttäisivät sotaorporekisterikaavakkeen, jotta voisimme osoittaa valtiovallalle, kuinka monta
meitä on vielä elossa.
On surullista, että niin monet sotaorvot ovat ehtineet kuolla, ennen kuin heitä on
edes millään tavalla noteerattu olevan olemassa!
Mieltäni lämmitti suuresti, kun Talvisodan päättymisen muistokonsertin Joensuun kirkossa
avannut everstiluutnantti Jouni Mattila mainitsi myös meidät sotaorvot ja Kaatuneitten
omaiset! Sitä ei läheskään aina näissä isänmaallisissakaan juhlissa tapahdu! Kiitinkin
everstiluutnantti Mattilaa tästä
huomioimisestamme kädestä pitäen.
Meidän jokaisen sotaorvon tulisikin rohkeasti ottaa eri yhteyksissä esiin sotaorvon ja samalla
äitiemme, sotaleskien, ja kaikkien kaatuneitten omaisten näkökulma! Kuolleet isämme,
suurimman uhrin antaneet, eivät voi sitä tehdä – se on meidän jälkipolven tehtävä ja
kunniavelka! Me sotaorvot olemme kantaneet sodan haavoja ja arpia ja isän ikävää hiljaa
sielussamme noin 70 vuotta. Nyt on vihdoin aika avata suumme ja sydämemme ja kertoa
omaa elämäntarinaamme.
Alkuaskelissaan on suunnitelma oman yhdistyksemme julkaisemasta kirjasta, johon
toivomme aineistoa jäseniltämme – joko itse kirjoitettuna tai haastattelujen kautta koottuna!
Ottakaa yhteyttä sihteeriin tai puheenjohtajaan tässä asiassa mahdollisimman pian, sillä
unelmana olisi, että kirja olisi valmis ja myytävänä Mikkelinä 2011, jolloin Joensuussa
pidetään valtakunnalliset Sotaorpojen ja Kaatuneitten omaisten hengelliset ja
kulttuuripäivät.
Lämpimästi tervetuloa uudet ja ”vanhat” jäsenet kehittämään ja monipuolistamaan
yhdistyksemme toimintaa! Yksin tai kaksin kukaan ei jaksa eikä osaa, siksi on tärkeää, että
jokainen antaa omat lahjansa käyttöön!
Sotaorvot ovat sydämellisesti tervetulleita myös Joensuun Kaatuneitten Omaisten
kuukausittain tapahtuvaan kokoontumiseen Joensuun seurakuntakeskukseen, Kirkkokatu
28. Loppukevään kokoontumiset ovat torstaipäivisin 18.3., 15.4. ja 20.5. klo 13.
Nämä tilanteet ovat oivia vertaistukiryhmiä sodassa läheisensä menettäneille! Myös
”sukupolvien välinen kuilu” kuroutuu niissä kokonaan umpeen, jos sitä nyt on koskaan
ollutkaan! Olemmehan samaa perhettä, jolla on suuri yhteinen nimittäjä!
Muutama viikko sitten Kontiolahdella pidetyssä Maanpuolustusjuhlassa olivat kaikki
lukiolaiset intensiivisesti mukana. Kun rehtori Ilpo Saarelaiselta kysyttiin, mitä Sinä oikein
näille nuorille lupasit, että he näin sydämestään tähän puolitoistatuntia kestäneeseen juhlaan
osallistuivat, rehtori vastasi: ”Lupasin heille – VAPAAN ISÄNMAAN!”

Vuosikokous pidettiin Pielisensuun kirkolla 28.2.2010. Siihen osallistui 33 jäsentämme. Ennen
kokouksen alkua Taiteilija Elsi Komu esitti runokavalkadin ”Käsivarsillasi, oi vanhuus” .
Yhdistyksen hallitus
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä. Hallitus kokoontui viime vuonna 7
kertaa.
Vuosikokous päätti henkilövalinnoista sunnuntaina 28.2.2010. Puheenjohtajana jatkaa
edelleen Aune-Inkeri Keijonen ja sihteerinä Martta Karttunen.
Erityiskiitokset osoitimme nyt hallituksesta pois jäävälle perustajajäsenellemme Liisa
Turtiaiselle. Toivomme kuitenkin, että hän on edelleen toiminnassa mukana
tohmajärveläisten yhteyshenkilönä. Lämpimät kiitokset myös Untamo Hakuliselle, joka on
ollut vakaa taustatuki monella tavalla.
Hallituksen kokoonpano on seuraava:
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
Hirvonen Marja
jäsen
Rääkkylä 0400-299161 mahirvon@mbnet.fi
Honka-Hallila Urpo jäsen
Joensuu 040-5040253 urpo.honka-hallila1@luukku.com
Kolehmainen Pirkko jäsen
Joensuu 050-3793091
Lintunen Kalle
jäsen
Värtsilä 0400-132328
Mustajärvi Pertti
jäsen
Joensuu 050-3230086 pertti.mustajarvi@luukku.com
Punkki Eino
jäsen
Tohmajärvi 0400-752987 eino.punkki@dnainternet.net
Turunen Irma
jäsen
Lieksa
040-7261798
Virkkunen Raimo jäsen
Joensuu 0400-374095 raimo.virkkunen@pp2.inet.fi
Mastola Raili
taloudenhoitaja Joensuu 050-5241948 raili@mastola.fi
Teatteri Suomen talvisota – uuden ajan iltamat 17.4.2010 klo 15.00 Joensuun kaupungin
teatterissa.
Lähde katsomaan Talvisodan muistovuoden kunniaksi teatterin suurelle näyttämölle sekä eri
kerroksiin koottua 2,5 tuntia kestävää iltamatapahtumaa. Erilaisissa esityspisteissä esitetään
iltamaperinteen hengessä musiikista, runoista ja pienoisnäytelmistä koottuja tuokiokuvia.
Iltamat päättyvät tansseihin Joensuun Teatteriravintolassa.
Lipun hinta on 19,50 €. Ilmoittautumiset 30.3. mennessä sihteerille p. 050-3514842.
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n varsinainen liittokokous Helsingissä 29.4.2010
Vuosikokouksen valitsemina edustajina kokoukseen osallistuvat Aune-Inkeri Keijonen ja
Martta Karttunen, varalle Pirkko Kolehmainen ja Liisa Turtiainen.

Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.2010
Osallistutaan Joensuussa ja muilla paikkakunnilla juhlapäivän viettoon. Päiväjuhla
Joensuussa ev.lut.seurakuntakeskuksessa klo 12.00

Kaatuneitten muistopäivä 16.5.2010
Yhdistyksemme jäsenten toivotaan osallistuvan muistopäivän viettoon omilla
paikkakunnillaan. Joensuussa on kunnianosoitus sankarihaudoilla klo 12.00 ja
päiväjuhla klo 13.00 Joensuun ort.srk.salissa.

Kaatuneitten Omaisten Liiton hengelliset ja kulttuuripäivät Ilmajoella 19. –
20.6.2010
Ajankohta määräytyy Ilmajoen musiikkijuhlien aikataulun mukaan. Päivien ohjelma on
Huoltoviesti-lehdessä nro 1/2010 ja oman tapahtumamme ja Taipaleenjoki-oopperan esittely
oli Huoltoviesti-lehdessä nro 4/2009.
Ruokailu tapahtuu Jaakko Ilkan koulun ruokalassa.
Lauantai-iltana iltakirkossa esiintyy kaksi oopperan laulajaa.
Osallistumismaksu on 25 euroa ja siihen sisältyy tervetulokahvit lauantaina, sunnuntain
lounas + väliaikakahvit + kaikki tapahtumat oopperaa lukuun ottamatta. Oopperalipun hinta
on 30 euroa ja oopperaliput on lunastettava huhtikuun aikana.
Teemme retken Ilmajoelle yhdessä Pohjois-Savon ja Ylä-Savon sotaorpojen kanssa siten, että
lähdemme lauantaina linja-autolla Joensuusta ja kuljemme reittiä Joensuu – Kuopio –
Siilinjärvi – Viitasaari – Ilmajoki. Majoituspaikkamme sijaitsee Jurvassa, 35 km Ilmajoelta.
Kyytimaksun hinta määräytyy lähtijöiden määrän mukaan.
Hengellisten ja kulttuuripäivien ohjelma ja tarkemmat tiedot retkestä lähetetään
ilmoittautuneille ja ilmoittautumiset tulee tehdä 15.4.2010 mennessä Martta Karttuselle p.
050-3514842 tai sähköpostilla karttunen.martta@kolumbus.fi
Koska vuonna 2011 vastaava tapahtuma järjestetään täällä Joensuussa, olisi toivottavaa, että
lähdettäisiin joukolla Ilmajoelle saadaksemme opetusta ja vinkkejä juhlien järjestämistä
varten, sillä se tulee olemaan meille melkoinen urakka ja näytön paikka.

Teatteriretki Outokumpuun 11.7.2010.
Esitys on Outokummun historiaan ja malmin löytymisaikaan liittyvä Esko-Pekka Tiitisen
kirjoittama näytelmä ”Kiven syli”. Teatteriesitys alkaa klo 14.00, mutta tutustuminen
kaivosmuseoon, opastettu kaivoskierros ja kiertoajelu ”kaivosjunalla” alkaa jo klo 11 ja
maittava ruokailu ravintola Wanhassa pajassa klo 12.30. Retken yhteishinta linjaautokyydityksineen on n. 50 euroa.

Virkistyslomaviikko Huhmarissa 17 – 22.9.2010
Olemme varanneet Perhelomat ry:n järjestämästä lomasta Lomakeskus Huhmarissa 25
paikkaa. Lomapaketin hinta on 110 € ja loma toteutetaan täysihoidolla. Lomatukihakemuksia
ja lisätietoja saa sihteeriltä ja hakemukset on palautettava 30.6.2010 mennessä os. Martta
Karttunen, Merimiehenkatu 19 A 28, 80110 Joensuu. Hakemukset lähetetään yhtenä
postituksena edelleen Perhelomat ry:lle, joka käsittelee hakemukset.

Yhdistyksen kirkkopyhä Pyhäselän kirkossa Mikkelinpäivänä 3.10.2010
yhdessä sotalasten kanssa. Tästä lähemmin seuraavassa tiedotteessa.

Markku Könttä ja Anne Härkönen ovat luvanneet pitää syys-lokakuussa
Hengellisen musiikin konsertin Joensuussa Pohjois-Karjalan Sotaorpojen työn
tukemiseksi. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
Isänpäivä 14.11.2010
Joensuussa muistetaan sankari-isiä laskemalla jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan
kukkalaite sankaripatsaalle. Sen jälkeen vapaamuotoinen kahvihetki.

Itsenäisyyspäivä 6.12.2010
Osallistutaan eri paikkakunnilla itsenäisyytemme 93-v juhlapäivän viettoon.

Yhdistyksen joulujuhla 9.12.2010
Joulujuhlamme pidetään jälleen Vaivion Kurssikeskuksessa, mutta nyt torstai-päivänä alkaen
klo 14. Paikkoja kannattaa varata jo hyvissä ajoin Vaivion ”maankuuluun” juhlapöytään!

Jäsenmaksu- ja Huoltoviesti-asiaa
Jäsenmaksu on edelleen 15 euroa ja Huoltoviestin lehtimaksu 12 euroa yhteistilauksena
tehtynä yhdistyksen kautta. Muuten lehden vuosikerran hinta on 20 euroa. Oheisena
lähetetään pankkisiirtolomake jäsenmaksusta ja lehtimaksusta lehden tilanneille.
Uudet jäsenet, jotka eivät vielä ole lehteä tilanneet, saavat lehden kakkosnumerosta alkaen 12
eurolla yhdistyksen kautta tilaten. Tilaukset on tehtävä 14.5.2010 mennessä yhdistyksen
kautta sihteeriltä p. 050-3514842.

Sotaorporekisteri
Sotaorporekisteröinti on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle, kiitokset kaikille
rekisteröintilomakkeen palauttaneille. Niitä on tullut yhdistykseemme lähes 400 kpl ja uusiksi
jäseniksi liittyviä noin 100, joten jäsenmäärämme on nyt noin 340 jäsentä.
Mutta osalta ” vanhoilta” jäseniltämme emme ole vielä saaneet rekisteröintilomaketta, joka
lähetettiin edellisen jäsenkirjeen liitteenä. Sen vuoksi pyydämme kohteliaimmin lähettämään
sen tai jos lomake on hävinnyt, pyytämään uuden sihteeriltä tai tulostamaan sen nettisivulta
www.kolry.fi. On tärkeää saada selville, paljonko meitä sotaorpoja on vielä täällä
polkuamme taapertamassa.
Tässä tiedotteessa olemme ilmoittaneet kaikki tiedossa olevat vuoden tapahtumat. Sen vuoksi
toivomme, että säilyttäisitte tämän tiedotteen ja merkitsisitte tapahtumat jo ennakkoon
kalenteriinne. Seuraava tiedote lähetetään loppukesällä. Toivotaan runsasta osanottoa
kaikkiin tapahtumiin!
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

Martta Karttunen
sihteeri
p. 050-3514842
karttunen.martta@kolumbus.fi

Kotisivumme kaipaavat materiaalia, kuvia, ym.

