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Pohjois-Karjalan Sotaorvot ry

Talvisodan päättymisen muistopäivänä 13.3.2011

Jäsentiedote 1 / 2011
Kunnioitetut sotaorpo-ystävät perheineen!
Tapahtumarikas ja monella tavalla haasteellinen vuosi on edessämme! Kaatuneitten Omaisten
ja sotaorpojen valtakunnallisten päivien valmistelut ovat jo loppusuoralla, vaikka paljon
yksityiskohtia on vielä hiottavana. Odotamme Joensuuhun Mikkelin päivän seutuun
1 – 2.10.2011 sotaorpoja ja sotaleskiä läheisineen kaikkialta Suomesta, mutta tässäkin vetoomus
omille jäsenillemme: tulkaa ihmeessä mukaan nyt kun suuri juhla on kotikonnuillamme varmaan
viimeistä kertaa meidän elinaikanamme! Kohta ilmestyvässä Huoltoviestissä on jo kutsukirjoitus
”Tervetuloa Karjalan kunnaille” – se löytyy myös yhdistyksemme kotisivuilta, keillä tietokone ja
netti on käytössä. Tarkempi ohjelma lähetetään tietenkin myös jäsenkirjeessämme. On tärkeätä
huomioida se, että myös omien jäsentemme pitää ilmoittautua oman yhdistyksemme sihteerille
sekä juhlakansan kokonaismäärää, kyydityksiä että ruokailua ja kahvitustakin ajatellen. Juhlien
osallistumismaksun 25 e kokoaa loppujen lopuksi Kaatuneitten Omaisten Liitto ja maksu on
sama, osallistuipa sitten yhteen tai kahteen päivään. Hintaan sisältyy joka tapauksessa ruokailu
ja kahvitukset sekä koko tapahtumakokonaisuus. Kyyditykset järjestämme jäsenalueittemme
kaikilta kolkilta!
Kirjahanke ”Vaiettu suru” on myös etenemässä hyvää vauhtia, nyt kirjoituksia on jo yli 60 eikä
uusia voida enää ottaa. Ennakkotilauksia tarvitsisimme kuitenkin lisää, jotta kirjan
toimittaminen ja painotyö saataisiin maksettua kunnialla. Kirjan hinta on 25 euroa ja
maksulappu tulee seuraavassa jäsenkirjeessä niille, jotka kirjan ovat ennakkoon tilanneet.
Muutoin kirjaa on saatavilla toivon mukaan valtakunnallisilla päivillä lokakuun alussa.
Elämme myös yhdistyksemme 10-vuotisjuhlavuotta! Pohjois-Karjalan Sotaorvot ry:n perustava
kokous oli Mannerheimin syntymäpäivänä ja Suomenlipun päivänä 4.6.2001. Koska tuo päivä
sattuu nyt lauantaiksi, jolloin on ylioppilasjuhlat ja maakunnallinen paraati Joensuussa, niin
pidämme juhlakonsertin Rantakylän kirkossa sunnuntaina 5.6. klo 18. Konsertin
”priimusmoottorina” toimii sotaorpo, musiikin monitoimimies Paavo Joensalo. Toivotaan, että
kirkko on silloin täynnä monenikäistä juhlakansaa.
Heinäkuussa kainuulaiset sotaorvot ovat pyytäneet meitä treffeille Pääskynpesään ja Möhkön
kesäteatteriin ja elokuussa meitä kutsutaan Rääkkylän kirkkoon, jossa nuori kanttori Samuli
Niiles johtaa Petäjäveden lukion kuoroa ja Marja Hirvonen ystävineen järjestää iltakahvit
seurakuntakeskuksessa. Kun tähän lisätään huhtikuun Kansallisen veteraanipäivän, toukokuun
Kaatuneitten muistopäivän, marraskuun Isänpäivän ja joulukuun Itsenäisyyspäivän ja Joulunajan
juhlat valtakunnallisten päivien ohella, niin ohjelmaa riittää moneen lähtöön.
Marraskuun lopussa on vielä tarjolla matka Israeliin puheenjohtajan ja upean basson Matti
Turusen johdolla.
Kaikista maailman myllerryksistä huolimatta katsomme toivorikkaasti tulevaisuuteen ja
kiitämme maailman parhaimmasta maasta, kallein uhrein lunastetusta koti-Suomesta!
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Vuosikokous pidettiin Joensuun ev.lut.srk.keskuksessa 27.2.2011.

Siihen osallistui 25
jäsentämme. Ennen kokouksen alkua professori Veijo Saloheimo kertoi eri tavoin sodan
satuttamista.

Yhdistyksen hallitus
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä. Hallitus kokoontui viime vuonna 8
kertaa.
Vuosikokous päätti henkilövalinnoista seuraavasti: Puheenjohtajana jatkaa edelleen AuneInkeri Keijonen ja sihteerinä Martta Karttunen.
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@gmail.com
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

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n varsinainen liittokokous
Helsingissä 28.4.2011
Vuosikokouksen valitsemina edustajina kokoukseen osallistuvat Aune-Inkeri Keijonen ja
Martta Karttunen, varalle Pertti Mustajärvi ja Kalle Lintunen.

Kaikille avoimet Vertaistukiryhmät eli Elämänkaariryhmät kokoontuvat
Marja Hirvosen johdolla kerran kuukaudessa Joensuun srk.keskuksessa, Kirkkokatu 28 (
17.3, 14.4, 12.5)
Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.2011
Osallistutaan Joensuussa ja muilla paikkakunnilla juhlapäivän viettoon. Päiväjuhla
Joensuussa ev.lut.seurakuntakeskuksessa klo 12.00. Outokummussa juhlapuheen pitää
puheenjohtajamme Aune-Inkeri Keijonen.

Kaatuneitten muistopäivä 15.5.2011
Yhdistyksemme jäsenten toivotaan osallistuvan muistopäivän viettoon omilla
paikkakunnillaan. Joensuussa on kunnianosoitus sankarihaudoilla klo 12.00 ja
päiväjuhla klo 13.00 Joensuun ort.srk.salissa, jossa juhlapuheen pitää puheenjohtajamme
Aune-Inkeri Keijonen. Hän puhuu myös Pyhäselän seurakuntatalolla klo 18 alkavassa
Tuomas-messussa.
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Pohjois-Karjalan Sotaorvot ry:n 10-vuotis juhlakonsertti
Rantatakylän kirkossa sunnuntaina 5.6.2011 klo 18.
Konsertin tuottajana toimii sotaorpo Paavo Joensalo ja EIKU-ry.
liitteenä.

Alustava ohjelma

Teatteriretki Ilomantsiin, Pääskynpesään ja Möhköön torstaina
28.7.2011
Päivällinen ja yhteinen tupailta kainuulaisten sotaorpojen kanssa Kuntoutuskeskus
Pääskynpesässä klo 17 alkaen.
Teatteriesitys Möhkössä yönäytöksenä alkaen klo 22. Tällä kertaa näemme Kalle Isokallion
kirjoittaman komedian ”Pietari Toropaisen pilvilinna”.
Päivällinen, teatteri välikahveineen ja yhteiskuljetus yhteensä 45 €, ilman kuljetusta 33 €.
Yhteiskuljetusten järjestämistä varten ilmoittautumiset pyydetään hyvissä ajoin Kesälahti –
Kitee – Tohmajärvi- suunnalta Kalle Lintuselle p. 0400-132328, Lieksasta Irma Turuselle p.
040-7261798, Outokummusta ja Joensuusta Martta Karttuselle p. 050-3514842. Myös omilla
kyydeillä kulkevien on ilmoittauduttava 7.7.2011 mennessä.

Konsertti Rääkkylän kirkossa keskiviikkona 3.8.2011 klo 19 , kanttori
Samuli Niiles ja Petäjäveden lukion kuoro.
Jatkot ja kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa

Kaatuneitten Omaisten ja Sotaorpojen hengelliset ja kulttuuripäivät
Joensuussa 1 – 2.10.2011
Ohjelmaluonnos liitteenä
Isänpäivä 13.11.2011
Joensuussa muistetaan sankari-isiä laskemalla jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan
kukkalaite sankaripatsaalle. Sen jälkeen vapaamuotoinen kahvihetki.

Itsenäisyyspäivä 6.12.2011
Osallistutaan eri paikkakunnilla itsenäisyytemme 94-v juhlapäivän viettoon.

Yhdistyksen joulujuhla tiistaina 13.12.2011 klo 14
Joulujuhlamme pidetään jälleen hyväksi havaitussa Vaivion Kurssikeskuksessa.
Sotaorvoille varataan kiintiö myös Joulumieltä jokaiselle – konserttiin.

Ryhmämatka Israeliin 24.11 – 1.12.2011
Kolme yötä Jerusalemissa, 3 yötä Tiberiassa ja viimeinen Eilatissa. Käymme mm. Vainojen
museossa ja tapaamme sodan koettelemia israelilaisia veteraaneja sekä nuoria.
Matkan hinta retkineen ja puolihoitoineen on noin 1400 €. Tiedustelut ja sitovat
ilmoittautumiset huhtikuun loppuun mennessä matkanvetäjälle Aune-Inkeri Keijoselle,
p. 045-1111065.
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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 10
eurolla yhdistyksen kautta tilaten. Tilaukset on tehtävä 14.5.2011 mennessä yhdistyksen
kautta sihteeriltä p. 050-3514842.

Merkkipäivien ilmoittaminen Huoltoviesti-lehdessä
Jäsenten syntymäpäiväilmoitukset ( täydet kymmenet 70 vuodesta alkaen ) ilmoitetaan
Huoltoviestiin Merkkipäivä-uutisiin. Mikäli et halua omaa merkkipäivääsi julkaistavaksi, ole
ystävällinen ja ilmoita siitä sihteerille huhtikuun loppuun mennessä.

Sotaorporekisteri
Sotaorporekisteröinti on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle, kiitokset kaikille
rekisteröintilomakkeen palauttaneille. Rekisteröinti jatkuu vielä lokakuun loppuun asti.
Mutta osalta ” vanhoilta” jäseniltämme emme ole vielä saaneet rekisteröintilomaketta. 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. Ilmoitamme tapahtumistamme myös Karjalaisen järjestöpalstalla sekä omilla
kotisivuillamme osoitteessa www. pohjois-karjalan sotaorvot.fi. Seuraava tiedote lähetetään
toukokuussa. 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

