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Pohjois-Karjalan Sotaorvot ry

Jäsenkirje 1/2018

Rakkaat sotaorvot!
Veteraanijärjestöt ovat siirtymässä perinneaikaan, siitä puhui vuosikokouksessamme
25.2.2018 Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin pj. Jouni Mattila, joka on tärkeä
yhteistyökumppanimme ja kannustajamme, niin kuin myös Sotainvalidipiirin Tuulikki
Leinonen ja Ahti Karttunen. Me sotaorvot yritämme kuitenkin sinnitellä vielä vuoteen 2030
Kaatuneitten Omaisten Liiton tulevaisuusstrategian mukaan. Yhteistyö eri
maanpuolustusjärjestöjen ja muidenkin paikkakunnillamme toimivien järjestöjen kanssa on
elinehto sekä voimavarojen että taloudenkin takia.
Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun, 25 € ennallaan, ja siitä jää vain 10 € jäsentä kohden
yhdistykselle, kun Liittokokous nosti KOL:n jäsenmaksun 15 euroon taaten siten
Huoltoviesti-lehden tulon jokaiselle sotaorvolle. Siksi jäsenmaksun maksaminen on nyt entistä
tärkeämpää. Haluamme pitää huolta siitä, että ympäri laajaa toiminta-aluettamme,
Kesälahdelta Valtimolle, olisi mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin. Kimppakyytejä kannattaa
suunnitella myös oma-aloitteisesti esimerkiksi upeisiin kesäteatteriesityksiin.
Kaksi suosituinta tapahtumaa yhdistyksessämme ovat kirkkopyhä ja joulujuhla. Tänä
vuonna Kirkkopyhä järjestetään Liperissä sunnuntaina 26.8. – se on jälleen yhteinen kaikkien
veteraanijärjestöjen kanssa ja yhteiskyytejä on lähes joka pitäjästä. Juhlapäivä alkaa
messulla Liperin kirkossa klo 10 ja jatkuu ruokailun jälkeen arvokkaalla ja samalla
kotoisalla päiväjuhlalla. Joulujuhla on tänäkin vuonna hyväksi osoittautuneessa paikassa,
Niittylahden Niittyrannassa keskiviikkona 12.12.klo 13. ja silloin ”tupa ” toivon mukaan taas
täpötäysi. Mutta palataan vielä kesän yhteen tärkeään retkeen, nimittäin eversti Pekka
Ripatin taitavalla johdolla on heinäkuun 23-25.päivinä retki Karjalan Kannakselle, jossa
pääkohteina ovat Terijoki ja Viipuri, mutta myös monet muut isiemme taistelupaikat.
Paikkoja bussissa on vain 20, joten kannattaa varata matka kiireellä Aune-Inkeriltä, jolta saa
tarkemmat tiedot. Kertokaa tästä matkasta myös ystävillenne!
Tässä yhteydessä on syytä lausua suuri kiitos Suomen 100-vuostis-itsenäisyyspäivään
liittyneestä uskomattomasta projektista, jonka turvin lähes joka pitäjän jokaiselle
sankarihaudalle voitiin viedä havuseppele ja kynttilä kiitoksena siitä uhrista, jonka isämme –
ja äitimmekin - ovat antaneet itsenäisyytemme ja vapaan isänmaan puolesta! Oli liikuttavaa,
miten eri-ikäiset ihmiset, nuoret ja vanhat, ottivat tämän asian omakseen! Tuskin koskaan
aiemmin myös sotaorvot ja meidän uhrimme ovat olleet niin paljon esillä lehdistössä ja
lähimmäistemme puheissa. Presidentti Sauli Niinistökin mainitsi sotaorvot mm.
Yhteisvastuukeräystä avatessaan ja olemme suunnitelleet, että lähetämme hänen ja Jenni
Haukion pikku pojalle Pohjois-Karjalan sotaorpojen kastelahjana sotaorpo Eila Kostamon
tekemän helmi-ikonin, Suojelusenkeli-taulun.
Olkoon yhteisenä turvanamme Immi Hellenin jo lapsuudessamme rakkaaksi tullut laulu:
”Maankorvessa kulkevi lapsosen tie, hänt´`ihana enkeli kotihin vie”..

Vuosikokous pidettiin Joensuun ev.lut.seurakuntakeskuksessa 25.2.2018. Siihen osallistui
21 jäsentämme. Ennen kokouksen alkua oli kahvitarjoilu, minkä jälkeen Pohjois-Karjalan
Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Jouni Mattila kertoi veteraanijärjestöjen siirtymisestä
perinneaikaan.
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Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä. Hallitus
kokoontui viime vuonna 7 kertaa.
Vuosikokous päätti henkilövalinnoista seuraavasti: Puheenjohtajana jatkaa edelleen AuneInkeri Keijonen.
Hallituksen kokoonpano
Nimi
Tehtävä Kotipaikka Puhelin
Sähköposti
Keijonen Aune-Inkeri puh.joht. Liperi
045-1111065 auneinkeri.keijonen@gmail.com
Hyvärinen Pirjo
varapuh.joht Joensuu 050-3317271 pirjo.hyva@gmail.com
Karttunen Martta
sihteeri
Joensuu 050-3514842 karttunen.martta@kolumbus.fi
Hakulinen Untamo
jäsen
Joensuu 050-5394711 hakulinenuntamo@gmail.com
Immonen Leila
jäsen
Joensuu 050-3203469 immonenleila@gmail.com
Kolehmainen Pirkko jäsen
Joensuu 050-3793091
Kuronen Toivo
jäsen
Kitee
050-3440283 kuroneneevaliisa@gmail.com
Mustajärvi Pertti
jäsen
Joensuu 050-3230086 pertti.mustajarvi@luukku.com
Punkki Eino
jäsen
Tohmajärvi 0400-752987 eino.punkki@gmail.com
Riissanen Toini
jäsen
Joensuu 0400- 517427
Turtiainen Liisa
jäsen
Tohmajärvi040-7219568 liisa.turti@gmail.com
Mastola Raili
taloudenhoitaja Joensuu 050-5241948 raili@mastola.fi

Talvisodan päättymisen muistokonsertti Joensuun kirkossa ma 12.3. klo 18
Vertaistapaamiset yhteisruokailun merkeissä ke 28.3 klo 13. ravintola Kiesassa,
os. Niskakatu 17. 2. krs.
Toinen vertaistapaaminen on 3.5. klo 13 ravintola Pinjassa, Kirkkokatu 11.
Kansallinen Veteraanipäivä to 27.4.2018
Osallistutaan Joensuussa ja muilla paikkakunnilla juhlapäivän viettoon. Valtakunnallinen
juhla on Helsingissä.

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n Varsinainen Liittokokous Helsingissä
26.4.2018
Vuosikokous valitsi edustajiksi kokoukseen Aune-Inkeri Keijosen, Martta Karttusen, Leila
Immosen ja Eino Punkin.
Varaedustajat: Pirjo Hyvärinen, Pirkko Kolehmainen ja Raili Mastola.

Kaatuneitten muistopäivä 20.5.2018
Yhdistyksemme jäsenten toivotaan osallistuvan muistopäivän viettoon omilla
paikkakunnillaan.
Teatteriretki tehdään Tohmajärvelle su 8.7. Esitys on Maiju Lassilan komedia
”Tulitikkuja lainaamassa” alkaen klo 14. Pääsylipun hinta on 12 € + väliaikakahvi
3,50 €. Ilmoittautumiset yhteiskuljetuksia tai kimppakyytejä varten yhteyshenkilöille
17.6. mennessä.
Retki Karjalan Kannakselle (Terijoki – Viipuri) 23. – 25.7. Oppaana eversti
Pekka Ripatti, matkatoimisto Pohjolan matkat. Matkan hinta on 317 €/hlö, jos
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lähtijöitä on vähintään 20 henkeä. Ryhmäviisumi maksaa 68 €. Ilmoittautumiset
mahdollisimman pian Aune-Inkerille p. 045-1111065, sähköposti
auneinkeri.keijonen@gmail.com. Häneltä saa myös lisätietoja matkasta.
Puolustusvoimien kesäkonsertti to 9.8. Joensuussa Laulurinteellä.
Kirkkopyhä Liperissä su 26.8. yhdessä veteraanien ja sotainvalidien kanssa..
Ilmoittaudu yhteyshenkilöille kuljetuksen ja ruokailun järjestämistä varten 12.8
mennessä.
Hengelliset ja kulttuuripäivät Lappeenrannassa 15. – 16. 9.2018. Päivien teemana
on karjalaisuus. Tapahtuman alustava ohjelma julkaistaan viikolla 12 ilmestyvässä
Huoltoviesti-lehdessä. Ilmoittautumiset yhteiskuljetuksia varten yhteyshenkilöille
elokuun puoleen väliin mennessä. .
Isänpäivä 11.11. Joensuussa muistetaan isiämme laskemalla kukkaset
sankaripatsaalle klo 12. Sen jälkeen yhteinen ruokailu- tai kahvitteluhetki
ravintola Suvannossa Senioritalossa, os. Rauhankatu 1 A, 80100 Joensuu.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ovat jokaisella paikkakunnalla 6.12.

Joulujuhla Niittyrannassa ke 12.12 klo 13. osoite: Vallesmannintie 12,
82220 Niittylahti. Toivotaan jälleen runsasta osanottoa. Seuraa ilmoituksia
Karjalaisen ja paikallislehtien järjestöpalstoilla.

Yhteiskuljetuksista vastaavat ja yhteyshenkilöinä eri paikkakunnilla:
Ilomantsissa: Ritva Punnonen, p. 040-5912691
Joensuussa: Martta Karttunen, p. 050-3514842
Juuassa: Anna-Liisa Möttönen, p. 050-3715937
Kiteellä: Kauko Raekorpi, p. 050-5956937, Tatu Lipponen, p. 0500-338650 ja
Toivo Kuronen, p. 050-3440283
Kesälahdella: Kerttu Karjalainen, p.0400-743078
Lieksassa: Irma Turunen, p. 040-7261798
Outokummussa: Aila Ojala, p. 050-4078850
Nurmeksessa: Leena Kähkönen, p. 040-7225403
Tohmajärvellä: Liisa Turtiainen, p 040-7219568

Jäsenmaksu- ja Huoltoviesti-asiaa
Jäsenmaksumme on 25 euroa sisältäen lehden. Yhdistys joutuu maksamaan siitä 15
euroa Kaatuneitten Omaisten Liitolle. Toimintamme ainut tulolähde on
jäsenmaksuista kertyvä tulo, joten toivomme, että maksaisit jäsenmaksun
toimintamme ylläpitämiseksi. Vuoden lopussa yhdistykseemme kuuluu 318 jäsentä ja
yksi sotaleski.
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Merkkipäivien ilmoittaminen Huoltoviesti-lehdessä
Jäsenten syntymäpäiväilmoitukset (täydet kymmenet 70 vuodesta alkaen) ilmoitetaan
Huoltoviestiin Merkkipäivä-uutisiin neljännesvuosittain. Mikäli et halua omaa
merkkipäivääsi julkaistavaksi, ole ystävällinen ja ilmoita siitä sihteerille.
Sotaorporekisteri ja olosuhteiden muutokset
Kaatuneitten Omaisten Liiton vuonna 2009 alulle panema sotaorpojen
rekisteröintikampanja päättyi 30.6.2016. Nyt sotaorporekisteri avattiin uudelleen
ajalle 7.2 – 31.8.2018 ja sotaorvot, jotka eivät ole vielä rekisteröityneet eivätkä
ole saaneet sotaorpotunnusta kunniakirjoineen, voivat sen vielä suorittaa.
Kaatuneitten Omaisten Liitto tiedottaa asiasta www.kolry.fi –sivuillaan, josta
voi tulostaa rekisteröitymislomakkeen. Rekisteröitymislomakkeen saa myös
yhdistyksemme sihteeriltä. Rekisteröityminen ei edellytä yhdistykseen
liittymistä, vaikka kyllä mielellämme otamme uusia jäseniä.
Jos tiedät sellaisia sotaorpoja, joilla ei vielä ole sotaorpotunnusta, niin kerro
hänelle tästä mahdollisuudesta rekisteröityä tuona aikana.
Yhdistyksemme jäsenrekisteriä hoitaa sihteeri Martta Karttunen. Jotta
jäsenrekisterimme pysyisi ajan tasalla, pyydämme, että kaikki muutokset, kuten
esim. osoitteen muutokset, sähköpostiosoitteet, eroamiset yhdistyksestä ja
kuolemantapaukset ym. ilmoittaisitte sihteerille. Yhteystiedot kirjeen lopussa.
Postituskulut ovat suuri menoerä yhdistyksemme taloudessa, joten lähetämme jäsenym. tiedotteet sähköpostilla niille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite. Mikäli haluat
tiedotteet sähköpostilla, ilmoita siitä sihteerille. Tietysti lähetämme normaalipostia
heille, jotka niin haluavat ja joilla ei ole sähköpostia.
Tässä tiedotteessa olemme ilmoittaneet kaikki tiedossa olevat vuoden
tapahtumat. Sen vuoksi toivomme, että säilyttäisitte tämän tiedotteen ja
merkitsisitte tapahtumat jo ennakkoon kalenteriinne. Tapahtumista ilmoitamme
myös sanomalehti Karjalaisen ja Karjalan Heili-lehden järjestöpalstoilla sekä
tarvittaessa eri paikkakuntien paikallislehdissä. Internetissä on yhdistyksemme
kotisivut osoitteessa ”Pohjois-Karjalan sotaorvot ry.”.
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
Os. Kuoringantie 6 B
83430 KÄSÄMÄ

Martta Karttunen
sihteeri
p. 050-3514842
karttunen.martta@kolumbus.fi
Merimiehenkatu 19 A 28
80110 JOENSUU

Raili Mastola
rahastonhoitaja
p. 050-5241948
Raili.mastola.fi
Kohotie 7
80160 JOENSUU
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