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Pohjois-Karjalan Sotaorvot ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008
1.YLEISTÄ YHDISTYKSEN TOIMINNASTA
1.1.Yleistä
Vuosi 2008 oli seitsemän ja puoli vuotta toimineen Pohjois-Karjalan
Sotaorvot ry:n nuoressa historiassa erittäin tapahtumarikas.
Rohkaisevaa on, että vaikka jotkut eivät enää jaksa lähteä liikkeelle,
niin uusia jäseniä tulee aina pikku hiljaa mukaan.
Retket, teatterimatkat, jotka liittyvät maamme historiaan,
Kirkkopyhä monipuolisine ohjelmineen ja joulujuhla vetävät aina
eniten väkeä.
Yhteys Sotalapsiin ja Kaatuneitten Omaisiin on suuri rikkaus ja
kunniatehtävämme onkin seistä sotaleskien rinnalla niin kauan kuin
viimeinenkin on täällä keskellämme. Sotalapsista yllättävän monet
ovat myös samalla sotaorpoja ja voimien yhdistäminen on
molemminpuolinen etu.
Suuri ilo oli myös Pohjois-Savon sotaorpojen osallistuminen
Kirkkopyhäämme ja maaherramme Pirjo Ala-Kapee-Hakulisen
erittäin sydämellinen läsnäolo ja juhlapuhe, johon hän oli
valmistautunut perusteellisesti asiaamme paneutuen. Huoltoviesti
julkaisikin pitkän puheen lyhennelmän.
Kaiken kaikkiaan on sanottava, että ilmapiiri Suomessa sotaorpoja,
sotalapsia ja sotaleskiä, koko veteraanisukupolvea kohtaan, on
suotuisa, vaikka valtiovallalta anomaamme sotaorpotunnusta ei nyt
tässä kansallisessa ja maailmanlaajuisessa taloudellisessa ahdingossa
saataisikaan.
Pohjois-Karjalassa kuvattava Mannerheim-elokuva satoine
paikallisine avustajineen tuo toivon mukaan myös nuorelle
sukupolvelle uutta näkökulmaa siihen, miten kallein uhrein
isänmaamme vapaus on lunastettu!
Voimme ylpeänä muistuttaa, että oma yhdistyksemme on perustettu
Mannerheimin syntymäpäivänä ja Puolustusvoimain lippujuhlan
päivänä 4.6.2001.
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1.2. Jäsenmäärän kehitys
Yhdistyksen jäsenmäärä on kestänyt kohtuullisen vakiona. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli
239 henkeä.

2. Hallinto
2.1 Yhdistyksen toimihenkilöt
Keijonen Aune-Inkeri
Hyvärinen Pirjo
Karttunen Martta
Ronkainen Inkeri
Karjalainen Kerttu
Hakulinen Untamo
Lintunen Kalle
Mustajärvi Pertti
Turtiainen Liisa
Turunen Irma
Virkkunen Raimo

2.2

Hallituksen kokoukset

1.
2.
3.
4.
5.
6.

30.1.2008
12.2.2008
25.3.2008
15.5.2008
16.9.2008
04.11.2008

2.3

Yhdistyksen vuosikokous

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja
hallituksen jäsen
”
”
”
”
”

”

Liperi
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Kesälahti
Joensuu
Värtsilä
Joensuu
Tohmajärvi
Lieksa

Joensuu

Joensuu
”
”
”
Polvijärvi
Joensuu

pidettiin 24.2.2008 Joensuun ev.lut.seurakuntakeskuksessa. Kokoukseen osallistui 25
yhdistyksen jäsentä.
Ennen kokouksen alkua Opettaja Liisa Räsänen kertoi omakohtaisia muistojaan mm.
desanttien hyökkäyksestä Liperin Korpivaaran kylään sekä venäläisitä sotavangeista, jotka
oli majoitettu Juojärven asemalle. Liisa oli ollut pieni koululainen siihen aikaan ja tarkasteli
asioita lapsen silmin.

2.4

Tiedotustilaisuudet

Yhdistyksen toimintaa esittelevä tilaisuus pidettiin 16.9.2008 klo 14 Polvijärven uudella
seurakuntatalolla. Tilaisuus oli samalla hengellisten laulujen toivelauluhetki yhdessä
Polvijärven seurakunnan kanssa. Tilaisuus oli kaikille avoin ja osanottajia kertyi noin 60
henkeä. Seurakunnan edustajina olivat diakonissa Marjut Laukkanen ja kanttori Harri
Kaituri. Polvijärven seurakunta tarjosi kahvit. Puheenjohtajamme Aune-Inkeri Keijonen
kertoi sotaorpoyhdistyksen toiminnasta ja laulujen lomassa myös laulujen sanoittajista.
Tilaisuus oli erittäin lämminhenkinen, saimmehan toivoa ja laulaa kauniita hengellisiä lauluja
yhdessä.

2.5

Kaatuneitten muistopäivää
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vietettiin 18.5.2008 eri paikkakunnilla ja sotaorvot osallistuivat kunnianosoituksiin
sankarihaudoilla mm. Ilomantsissa, Kiihtelysvaarassa, Lieksassa, Outokummussa ja
Tohmajärvellä. Yhdistys osallistui kukkalaitteiden hankintaan.
Joensuussa tilaisuuden järjesti Kansalaisjuhlatoimikunta puheenjohtajansa, sotaorpo Jorma
Mikkosen johtamana. Kunnianosoituksessa sankarihaudoilla puheenjohtajamme, rovasti
Aune Inkeri Keijonen puhui, seppelepartiossa olivat sotaorvot Kalle Lintunen, Pertti
Mustajärvi ja Martta Karttunen, lipunkantajana oli Raimo Virkkunen.
Päiväjuhlassa Karjalantalolla juhlapuheen piti opettaja Kirsti Relander muistellen sodassa
kaatunutta veljeään.

2.6

Osallistuminen Kaatuneitten Omaisten Liiton ja sotaorpoyhdistysten
toimintaan

13.2.2008
23.4.2008
8.12.2008

Lahden valtakunnallinen sotaorposeminaari Hennalan Upseerikerholla.
Järjestäjänä oli Lahden Seudun Sotaorvot, Kerttu Karjalainen ja Martta
Karttunen osallistuivat.
KOL:n Varsinainen Liittokokous Helsingissä. Kokoukseen osallistuivat
Pertti Mustajärvi ja Martta Karttunen vuosikokouksen valitsemina edustajina.
KOL:n järjestämät alueelliset järjestöpäivät Helsingissä.
Järjestöpäiville osallistuivat puheenjohtaja Aune-Inkeri Keijonen ja sihteeri
Martta Karttunen.

Lisäksi Kaatuneitten Omaisten Joensuun alaosaston toimintaan ovat osallistuneet AuneInkeri Keijonen ja Jorma Mikkonen.

23.4
Yhdistyksen edustus muissa järjestöissä
Joensuun kansalaisjuhlatoimikuntaan yhdistyksen edustajana on kuulunut Jorma
Mikkonen toimien po. toimikunnan puheenjohtajana. Kansalaisjuhlatoimikunnan
vuosikokous 27.2.2008, Raimo Virkkunen osallistui.
Kaatuneitten muisto-toimikuntaan on kuulunut Jorma Mikkonen.
Veteraanikeräys 2008 Pohjois-Karjalan toimikunnan kokouksiin Kaatuneitten Omaisten
ja Sotaorpoyhdistyksen edustajina olivat 24.1.2008 Martta Karttunen ja 27.2.2008 Raimo
Virkkunen.
Järjestöfoorumin kokous 20.2.2008 Joensuussa. Aune-Inkeri Keijonen osallistui.
Maanpuolustusjuhla ja paraatikatselmus ja valatilaisuus Juuassa 22 – 23.2.2008
Jorma Mikkonen osallistui.
Järjestöjen yhteistyökokous 27.2.2008 Joensuussa. Yhdistyksestämme kokoukseen
osallistui Kalle Lintunen.
Tohmajärvi – Värtsilän Sotaveteraanit ry:n 40-vuotisjuhla ja Pohjois-Karjalan
Sotaveteraanipiirin kesäjuhla 9.8.2008. Yhdistystämme edusti Liisa Turtiainen.

3.

Retket ja muut osallistumiset

3.1 Teatteriretki Ilomantsin Möhköön 5.7.2008
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Möhkö-trilogian viimeinen osa, musiikkinäytelmä SUMA kiinnosti yhdistyksemme
jäseniä, osallistujia oli 75 henkeä eri puolilta Pohjois-Karjalaa. Yhteiskuljetukset olivat
Kesälahti - Kitee -Tohmajärvi suunnalta, Outokumpu – Joensuu suunnalta sekä
Lieksasta, Ilomantsista tultiin omilla autoilla. Läksimme retkelle siten, että olimme
ruokailemassa klo 11 Petkeljärven Retkeilykeskuksessa, minkä jälkeen menimme
Möhkön Ruukille, missä meille oli varattu opastettu kierros. Kierroksen opas esitteli
meille erittäin mielenkiintoisesti näyttelyt Malavista sukunaksi-raudan tien, Möhkö
sodassa ja Metsien Möhkön.
Teatteriesitys alkoi klo 15. Väliaikakahvit tarjosi Möhkön Manta.
Koko paketin hinta oli 40 euroa, yhdistys maksoi ylimenevän osan.
Retki onnistui hyvin, vaikka vesisade välillä yllättikin.

3.2 Tattoo Joensuun Areenalla 24.9.2008
Retki Hamina-Tattooseen ei toteutunut, koska myös Joensuuhun järjestettiin Tattooesitys. Monet yhdistyksemme jäsenet kävivät sen katsomassa.

3.3 Kirkkopyhä Pielisensuun kirkossa 12.10.2008
Perinteinen kirkkopyhä järjestettiin yhdessä sotalasten kanssa.
Ehtoollisjumalanpalveluksessa saarnan piti puheenjohtajamme, rovasti Aune-Inkeri
Keijonen, liturgina toimi pastori Paula Sainio ja musiikista vastasivat kanttori Anna
Autio, Joensuun Mieslaulajien Seniorit Toivo Hartikaisen johdolla sekä laulaja Samuli
Moilanen. Tekstinlukijoina ja esirukouksessa avustivat Kalle Lintunen, Raili PuhakkaMäkinen ja Inkeri Kiiskinen. Herran Pyhällä Ehtoollisella avustivat kirkkoherra
Tapani Nuutinen ja pastori Matti Pehkonen.
Seppelepartion sankarihaudoille lähetti sotaorvon puoliso, emerituskaupunginjohtaja
Seppo Surakka ja seppelepartiossa olivat sotalapsi Raili Puhakka-Mäkinen ja sotaorvot
Pirjo Hyvärinen ja Pertti Mustajärvi.
Päiväjuhla alkoi klo 12.30 samassa paikassa. Seurakunnan tervehdyksen ja
alkurukouksen esitti kirkkoherra Tapani Nuutinen. Musiikista vastasivat Joensuun
Mieslaulajien Seniorit Toivo Hartikaisen johdolla, Samuli Moilanen ja Juha Suihko,
laulu sekä Perttu Kivivuori, alttoviulu. Juhlapuheen piti maaherra Pirjo Ala-Kapee
Hakulinen ja sotalasten puheenvuoron esitti Inkeri Kiiskinen. Maarit Mantsinen tulkitsi
kauniista Raili Malmbergin runon ”Minun isänmaani”
Päätössanat esitti Aune-Inkeri Keijonen ja matkaan meidät siunasi Tapani Nuutinen
esittämällä laulaen ”Herran siunauksen”.
Pielisensuun seurakunta tarjosi lihasopan ja kakkukahvit koko juhlaväelle, kirkossa oli
noin 300 henkeä, joista ruokailemassa noin 250 henkeä. Lämpimät kiitokset
seurakunnalle ja emännille erittäin hyvästä lihasopasta ja kahvituksesta.
Kolehdin tuotto, noin 700 euroa annettiin sotaorpoyhdistykselle. Joensuun Osuuspankki
lahjoitti 200 euroa esiintyjien palkkioita varten. Kiitokset seurakunnalle ja
Osuuspankille lahjoituksista.
Kirkkopyhämme onnistui jälleen hyvin ja vuosi vuoden jälkeen se kokoaa meitä
sotaorpoja yhteiseen, lämminhenkiseen juhlaamme, nytkin ilmoittautuneita oli noin 150
jäsentä eri puolilta Pohjois-Karjalaa. Myös muu seurakunta on osallistunut siihen
runsaslukuisesti jokaisella paikkakunnalla.

3.4 Isänpäivän vietto 9.11.2008
Joensuussa isänpäivää vietettiin laskemalla kukkalaite sankaripatsaalle klo 12.00.
Ex. puheenjohtajamme Jorma Mikkonen puhui ja lopuksi laulettiin virsi 577.
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Tilaisuuden jälkeen menimme Carelicumin kahvilaan kahville vapaamuotoiseen
keskustelutilaisuuteen. Osanottajia oli 15 henkeä.

3.5 Kylpylämatka Viimsi Spa`han 16 – 22.11.2008
Matkan järjestäjänä oli Sini Linnavirta MatkaSenioreista ja matkaemäntänä AuneInkeri Keijonen. Sotaorpoja matkaystävineen oli 41 henkeä, lisäksi kuljettaja
vaimoineen.
Matkan koko hinta oli 485 euroa, josta 50 e oli linja-automatkojen osuutta.
Kylpyläpakettiin sisältyivät seuraavat asiat:
Laivamatkat, majoitus 2 hengen huoneissa, kylpylähoitoja, 2 hoitoa/pv.
lääkärintarkastus ja sairaanhoitajan päivystys, opastettu Tallinnan kierros, puolihoito
(aamiainen ja päivällinen), suomenkielisen oppaan palvelut, uima-altaan ja kuntosalin
käyttö, aamuvoimistelu ja sauvakävely.
Matka alkoi sunnuntaina 16.11. klo 8.30 Joensuun matkailupysäkiltä Aarne Malisen
linja-autolla Tohmajärven kautta Helsinkiin ja jatkui laivamatkana Tallink, M/S Staraluksella Tallinnaan. Perillä kylpylässä olimme noin klo 20.00
Oma linja-auto kuljettajineen oli meillä mukana koko matkan ajan.
Lääkärintarkastuksen jälkeen lääkärin määräämät ja oman toivomuksen mukaan
valitut, hoitopakettiin kuuluvat hoidot annettiin päivittäin. Myös erilaisia,
lisämaksullisia hoitoja oli saatavilla.
Hotelli oli järjestänyt myös retki- ja iltaohjelmaa mm. teatteriretken katsomaan
musikaalia ”My fair lady”, balettia ”Joutsenlampi” ja kuulemaan J.Straussin konserttia
Estonia teatterin Talvipuutarhaan.
Viikon alussa ja lopussa järjestimme oman iltatilaisuuden, jossa voimme kertoa
kokemuksistamme sekä muistimme pienellä lahjalla kyseisellä viikolla merkkipäiviään
viettäviä matkaystäviämme.
Lauantaina 22.11. 2008 lähdimme aamiaisen jälkeen hotellista kohti satamaa ja sieltä
samalla laivalla Helsinkiin ja linja-autolla edelleen Joensuuhun. Perillä olimme noin klo
23.00.
Matka onnistui hyvin, pysyimme kaikki terveinä. Viimsi Spa - kylpylän sijainti on hyvä,
se sijaitsee vain 9 km Tallinnasta Tallinnanlahden rannalla.

3.6 Itsenäisyyspäivä 6.12.2008
Joensuussa kunnianosoitukseen sankarihaudoilla osallistuivat sotaorvot Pertti
Mustajärvi ja Untamo Hakulinen, lipun kantajana oli Raimo Virkkunen. Päiväjuhla
pidettiin Konservatorion juhlasalissa alkaen klo 13.00. Juhlamenojen ohjaajana toimi
Kansalaisjuhlatoimikunnan puheenjohtaja Jorma Mikkonen.
Myös muilla paikkakunnilla, kuten Ilomantsissa, Lieksassa, Outokummussa ja
Tohmajärvellä sotaorvot osallistuivat kunnianosoituksiin sankarihaudoilla.
Outokummussa Itsenäisyysjuhlassa sotaorpo Aila Ojala esitti sotaorvon tervehdyksen
kertoen siinä omakohtaisen, liikuttavan kokoemuksensa sotaorpona.

3.7 Yhdistyksen joulujuhla Lehmon Cuisinessa 14.12.2008
Juhlaan osallistui 127 jäsentä eri puolilta maakuntaa. Yhteiskuljetus oli järjestetty linjaautolla Kesälahdelta Kiteen ja Tohmajärven suunnalta, Outokumpu – Joensuu
suunnalta sekä Lieksasta ja Ilomantsista. Ohjelmassa oli laulua, jota esitti pikkutyttö
Rosaella Koistinen sekä lausuntaa, jota esitti Maarit Mantsisen lausuntaryhmä.
Juhlapuheen piti Aila Ojala esittämällä Outokummun Itsenäisyysjuhlassa pitämänsä
sotaorvon tervehdyksen. Yhteislaulua johti tuttuun tapaansa Toivo Hartikainen.
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Ohjelmassa oli myös perinteiset arpajaiset, jotka tuottivat noin 700 euroa. Kiitos siitä
arpapalkintojen tuojille ja arpojen ostajille. Monipuolinen jouluateria oli erittäin hyvä.
Aterian hinta oli 25 e/hlö.

4. Toiminta eri paikkakunnilla
4.1 Lieksan toiminta
6.3.2008
Sotaorpojen kokoontuminen srk.keskuksessa, osallistujia 12 jäsentä
27.11.2008 Sotaorpojen kokoontuminen, osallistujia 17 jäsentä

4.2

Outokummun toiminta

8.5.2008
18.5.2008
26.9.2008
23.11.2008
13.11.2008
06.12.2008

4.3

Tohmajärven toiminta

10.3.2008

5.

Sotaorpojen kokoontuminen ravintola Malmikummussa, osallistujia 10 jäsentä
Kaatuneitten muistopäivänä kunnianosoitus sankarihaudoilla. Seppelepartiossa
oli sotaorpo Aila Ojala.
Retki Kuopioon Sotaveteraanimuseoon, osallistujia 4 henkeä.
Runohetki sotalasten kanssa Outokummun kirjastossa, osallistujia 9 henkeä
Runohetki sotalasten kanssa Outokummun kirjastossa, osallistujia 4 henkeä.
Itsenäisyyspäivän kunnianosoitus sankarihaudoilla, seppelepartiossa Aila Ojala
Itsenäisyysjuhlassa Aila Ojala esitti sotaorvon tervehdyksen juhlaan.
Sotaorpojen kokoontuminen Tohmajärven Op:n kerhotiloissa. Liisa
Turtiainen esitteli yhdistyksen toimintaa. Mukana 9 henkeä.

Tiedottaminen

Vuoden 2008 aikana on lähetetty kolme jäsentiedotetta. Lisäksi ilmoituskanavana on käytetty
sanomalehti Karjalaisen järjestöpalstaa. Olemme myös kirjoittaneet tapahtumistamme
Huoltoviesti-lehteen. Sanomalehti Karjalainen julkaisi Isänpäivän aattona laajan artikkelin
Pohjois-Karjalan Sotaorvoista koskettavine haastatteluineen. Iso kuva kertoi isän ikävästä ja
perinteestämme viedä joka Isänpäivä kiitoksen ja kaipauksen ruusut Joensuun
sankarihautausmaan paaden ääreen. Myös toisessa Karjalaisen jutussa, joka koski
kansainvälistä orpojen kummitoimintaa, haastateltiin yhdistyksemme puheenjohtajaa
sotaorvon tunnoista ja kokemuksista.
Veteraanivastuu-keräyksen kuntavastaavalle, Olavi Piipariselle on lähetetty 31.3.2008
sähköpostitse tiedot yhdistyksemme organisaatiosta sotaleskille tulevien kuntoutusvarojen
jakamista varten.

Toimintakertomuksemme lopuksi haluamme lämpimästi kiittää tukijoitamme,
Seppo Surakkaa, joka täyttäessään 70 vuotta 18.3.2008 lahjoitti
syntymäpäivämuistamisensa, 1230 euroa, yhdistyksemme toiminnan
tukemiseksi ja Joensuun ja Pielisensuun ev.lut seurakuntia siitä suurenmoisesta
avusta ja tuesta, jota olemme kuluneen toimintavuoden aikana saaneet.
Hallitus

