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Pohjois-Karjalan Sotaorvot ry

13.5.2011

Jäsentiedote 2/2011
Aurinkoista kevättä, rakkaat sotaorpoystävät!
Meillä on edessä ohjelmarikas kesä ja syksy, toivottavasti näemme monta kertaa lähimpien
kuukausien aikana!
Kaatuneitten muistopäivä tärkeine juhlallisuuksineen on ohi, kun tämän kirjeen saatte,
mutta tässäkin haluamme sotaorpojen ohella muistaa erityisesti äitejämme, sotaleskiä, jotka
niin usein on unohdettu kotiemme ja isänmaamme pystyssä pitäjinä isiemme annettua
henkensä tämän maan vapauden puolesta.
Oma yhdistyksemme, Pohjois-Karjalan Sotaorvot ry, täyttää 10-vuotta Puolustusvoimain
lipun päivänä ja marsalkka Mannerheimin syntymäpäivänä 4.6.2011, mutta koska tuo
lauantaipäivä sotilasparaateineen ja ylioppilasjuhlineen on monilla varattu, juhlimme
syntymäpäiväämme sunnuntaina 5.6. klo 18.00 Rantakylän kirkossa juhlakonsertin
merkeissä. Konsertti on sotaorvoille ilmainen, tämän kirjeen mukana olevaa ohjelmaa
näyttämällä saat kirkon ovella myös ilmaisen libreton, joka sisältää kaikki laulujen sanat.
Toivomme mahdollisimman monen sotaorvon läheisineen ja ystävineen osallistuvan
arvokkaaseen juhlaan, kun yhteiskuljetuksiakin järjestetään eri puolilta maakuntaa.
Konsertin alussa on ansiomerkkien jako joillekin ansioituneille yhdistyksemme
perustajajäsenille.
Heinäkuun 28.päivänä kainuulaiset sotaorvot odottavat meitä ruokatreffeille Pääskynpesään
ja vielä Möhkön teatteriin yönäytökseen klo 22. Sinne järjestetään myös kuljetus, mutta sen
sijaan Rääkkylään 3.8. toivotaan, että pystyisimme järjestämään kimppakyytejä ystävän
rakkaudella.
Sitten olemmekin jo lokakuun alun valtakunnallisissa Kaatuneitten Omaisten liiton
hengellisissä ja kulttuuripäivissä Joensuussa, 1-2.10. Sinne joka ikinen kynnelle kykenevä
mukaan, ettemme joudu häpeään järjestävänä yhdistyksenä!
Vielä muistutamme, että Israelin matkalle marraskuussa, 24.11-1.12.2011, ehtii ilmoittautua
puheenjohtajalle. Musiikin eväistä matkalla huolehtii lahjakas musiikin taituri Matti
Turunen.

Sotaorpokirja ”Vaiettu suru”
Kirja valmistuu syksyyn mennessä. Ennakkotilauksia vastaanottaa
rahastonhoitajamme Raili Mastola, p. 050-5241948, sähköposti: raili@mastola.fi. Tämän
kirjeen liitteenä on pankkisiirto kirjamaksun suorittamista varten tähän mennessä
ennakkoon tilanneille.

Yhdistyksen 10-vuotisjuhlakonsertti Rantakylän kirkossa
5.6. klo 18
Ilmoittautuminen yhteiskuljetusten järjestämistä varten 27.5
mennessä. Kuljetuksen hinta 5 €/jäsen.
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Yhteiskuljetuksia kaikkiin tilaisuuksiin järjestävät ja
ilmoittautumisia vastaanottavat seuraavat henkilöt:
Kesälahti – Kitee- Tohmajärvi – suunta, Kalle Lintunen, p. 0400-132328
Lieksan suunta: Irma Turunen, p. 040-7261798
Ilomantsin suunta: Veikko Nieminen, p. 050-3433065
Outokummun suunta: Aila Ojala, p. 050-4078850
Joensuu: Martta Karttunen, p. 050-3514842

Teatterimatka Ilomantsiin 28.7.2011
Päivällinen ja yhteinen tupailta kainuulaisten sotaorpojen kanssa Pääskynpesässä klo 17
alkaen.
Teatteriesitys Möhkössä yönäytöksenä klo 22.00. Esitys on Kalle Isokallion kirjoittama
komedia ”Pietari Toropaisen pilvilinna”.
Päivällinen, teatteri väliaikakahveineen ja yhteiskuljetus maksaa 45,00 €, ilman kuljetusta
33,00 €.
Linja-auto Outokummusta lähtee klo 14.30 ja Joensuun retkipysäkiltä klo 15.30.
Ilmoittautumiset yllämainituille henkilöille 1.7.2011 mennessä.

Konsertti Rääkkylän kirkossa 3.8. 2011 klo 19
Kanttori Samuli Niiles ja Petäjäveden lukion kuoro. Kirkkokahvit ennen konserttia
seurakuntakeskuksessa klo 18 alkaen. Kimppakyytejä varten ilmoita, tarvitsetko kyydin vai
voitko tarjota kyydin toisille. Ilmoittautumiset 1.7.2011 mennessä.

Kaatuneitten Omaisten Liiton valtakunnalliset hengelliset ja
kulttuuripäivät Joensuussa 1 – 2.10.2011
Ilmoittautuminen kaikille välttämätön. Osallistumismaksu on 25 euroa. Ilmoita erikseen,
osallistutko lauantain kiertoajeluun Joensuussa. Ilmoittautuminen heinäkuun loppuun
mennessä. Lisätietoja puheenjohtajalta ja sihteeriltä.
Ohjelma kirjeen liitteenä.
Hallituksen puolesta
Juhlavuoden tunnelmissa
Aune-Inkeri Keijonen
puheenjohtaja
p. 045-1111065
aune-inkeri.keijonen@pp.inet.fi

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

