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Jäsentiedote 2 / 2010
Hyvät sotaorpo-ystävät!
Kuulakasta syksyä lämpimän kesän jälkeen!
Olemme sotaorpoperheinä kulkemassa kohti yhteistä Kirkkopyhäämme Pyhäselässä ja sitten
jo Isänpäivän ja Itsenäisyyspäivän kautta odotettuun joulujuhlaan Vaivion
kurssikeskuksessa.
Valmistelut Joensuussa Mikkelinä 2011 pidettäviä valtakunnallisia Kaatuneitten omaisten ja
sotaorpojen juhlia koskien ovat jo täydessä käynnissä.
Siinäpä meille haastetta kerrakseen! Nyt tarvitaan kaikkien lahjat käyttöön!
”ELÄMÄN VOI YMMÄRTÄÄ VAIN TAAKSEPÄIN – JA KUITENKIN SITÄ ON
ELETTÄVÄ ETEENPÄIN!”, on joku viisas sanonut. Näin se on!

Kirkkopyhä Pyhäselässä su 3.10.
Kirkkoherra Ville Ojala toivottaa meidät lämpimästi tervetulleeksi
klo 10 alkavaan juhlamessuun, jossa kanttoreina toimivat Martti Heilimo ja Pirkko Myller.
Kirkkokuoro avustaa ja meistä sotaorvoista monet toimivat joko tekstinlukijoina,
kolehdinkantajina tai esirukouspalvelijoina. Seppelepartion lähettää Jorma Mikkonen ja
seppelepartiossa ovat sotaorvot, joiden isät on haudattu Pyhäselän sankarihautausmaahan:
Toini Marienberg, Aune-Inkeri Keijonen ja Liisa Turtiainen, jolla päiväjuhlassa on myös
sotaorvon muistelus.
Keittoruoka kahveineen ja klo 12.30 alkava päiväjuhla on samassa kirkkopihassa olevassa,
juuri vihityssä uudessa seurakuntakeskuksessa.
Juhlapuheen päiväjuhlassa pitävät seurakuntaneuvos Eevi Väistö ja valtiopäiväneuvos Matti
Väistö. Musiikista huolehtivat op. Perttu Kivivuori ja Tyttötrio. Runojen herkkään
maailmaan meidät vie lausuntataiteilija Elsi Komu. Aune-Inkeri Keijonen johdattaa Liisa
Turtiaisen henkilökohtaisen isän muisteluksen jälkeen loppusiunaukseen.
Linja-auto lähtee Outokummusta su-aamuna klo 8.00 ja Joensuun Siltakadun
matkailupysäkiltä klo 9.00. Outokummusta ja Joensuun seudulta sekä omilla kyydeillä
tulevat ilmoittautuvat Martta Karttuselle, p. 050-3514842. Lieksan suunnalta kyytiasiaa
hoitaa Irma Turunen, p. 040-7261798, Ilomantsista Veikko Nieminen, p. 050-3433065,
Kesälahden, Kiteen ja Tohmajärven suunnalta Kerttu Karjalainen, p. 0400-743078 ja Kalle
Lintunen, p. 0400-132328. Ilmoittautuminen viimeistään 27.9.2010 mennessä.
Ruoka ja kyyti yhteensä 15 euroa, pelkkä ruoka 10 euroa.

Isänpäivänä 14.11.2010 klo 12.00 laskemme perinteisesti kukkaset Joensuun
sankaripatsaalle kiitoksena isästä. Jatkokahveille menemme Siihtalan ABC-asemalle.

Itsenäisyyspäivän juhlia vietämme kukin omilla paikkakunnillamme.

Yhdistyksemme joulujuhlaan 9.12.2010 klo 14.00 Vaivion Kurssikeskuksessa
kyyditykset ja ilmoittautuminen kuten edellä. Ruokailu ja matka yhteensä 25 euroa.

Kirja Pohjois-Karjalan sotaorvoista on työn alla.
Kirjoituksia ja haastatteluja vastaanottaa Kirsti Rautiainen, os. Varstatie 2,
82500 KITEE. Puhelin 040-585 7806, sähköposti:
kirsti.rautiainen@telemail.fi.
Kerro rohkeasti oma henkilökohtainen tarinasi ja muistelosi isästäsi. Kaikki erilaiset
kertomukset ovat erittäin tervetulleita. Kirsti Rautiainen toivoo kirjoituksia tai
haastattelupyyntöjä joulukuun loppuun mennessä, jotta saisimme kirjan valmiiksi ennen ensi
syksyn juhlia.

Sotaorpojen rekisteröinti jatkuu edelleen. On tärkeää, että jokainen sotaorpo täyttää
rekisteröintikaavakkeen. Oheisena lähetetään rekisteröintilomake täytettäväksi niille, joilta
emme ole sitä vielä saaneet. Ole hyvä ja lähetä täytetty lomake Martta Karttuselle, os.
Merimiehenkatu 19 A 28, 80110 JOENSUU.
Kiitos vaivannäöstäsi! Vain näin voimme saada selville elossa olevat sotaorvot koko maassa.
******************************************************************************
Monet sotaorvot ovat myös evakkoja, joilla on kaipuu Karjalaan, isien ja äitien
synnyinmaille.
Anna-Mari Kaskinen on kirjoittanut keväällä 2009

Evakkolasten laulun, jota voi laulaa virren 492 sävelellä.
Tässä Sinullekin laulun alku matkaevääksi:
Tunnet, minut. Jumala. Elämän sain Sinulta.
Tiedät lapsen herkät vaiheet, riemun hetket, murheen aiheet.
Tunnet minut, Jumala, kauas kuljin kotoa.
Mielessäni tavoitan varhaisimman maiseman,
äidin kasvot vuoteen yllä, isän äänen muistan kyllä.
Kaikki se on tallella sydämeni pohjalla.
Minne kuulun, tiedät sen. Vielä tunnen kaipauksen.
Kauas taakse jäivät juuret. Tiedät kaikki haasteet suuret.
Kyyneleet ja toivon näit. Paljon muuttui, Sinä jäit…”

Hallituksen puolesta Sinua tervehtien ja voimia kaikkeen elämään toivoen
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.

