1

Porin Seudun Kaatuneitten Omaiset ry
Jäsenkirje 1/2013

27.12.2012

Hyvää vuoden 2013 alkua ! Mennyt vuosi oli meille sotaorvoille mieleen jäävä. Saimme
Sotaorpopatsaan Lappeenrantaan. Paljastustilaisuus oli harras ja ainutkertainen tapahtuma.
Valtioneuvos Riitta Uosukaisen paljastuspuhe sai runsaan seitsemänsadan paikalla olijan
herkistymään. Paljastustilaisuuden jälkeen oli päiväjuhla Lappeenrannan kaupungintalolla. Siellä
paikalla oli salintäyteinen yleisömäärä. Lahden hengellisillä ja kulttuuripäivillä luettiin sähke, jossa
ministeri Paula Risikko ilmoitti että olemme saamassa tunnuksen tulevan vuoden kevään aikana.
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YHDISTYKSEN TILINUMERO on FI58 5700 7820 0249 55
2. KOTISIVUT

osoite www.sotaorvot.fi/poseko/
Sieltä on linkki myös sotaorvot.fi sivulle, sieltä kohdasta ”Kuvia ja kertomuksia sotaorpojen
tapahtumista” http://www.sotaorvot.fi/sotaorpotapahtumia.html
löytyy tietoja ja kuvia kaikkien yhdistysten tilaisuuksista. Meidän 2012 Itsenäisyyspäivän ja
joulujuhlan vietostamme on siellä tietoja tällä hetkellä valmiina.
3. KERHOTAPAAMISET kevätkaudella
Kerhotapaamiset alkavat jälleen tammikuussa Porin Seurakuntakeskuksessa Itäpuisto 14. IIkerros aina kuukauden toisena torstaina klo 14.00 alkaen, poikkeuksena tammikuun 3. päivä,
ensimmäinen torstai ( kesto noin 2-2½ tuntia). Tapaamme helmikuusta alkaen taas kuukauden
toisena torstaina. Aluksi on kahvihetki, seuraavaksi ohjelmallinen jakso, yhteislaulua unohtamatta.
Keskustelulle ja kuulumisien käsittelylle jää myös aikaa. Lopuksi on tuotujen arvontapakettien
arpominen ja yhteislaulu.
Tapaamiset:
torstai 3. tammikuuta HUOM! Ensimmäinen torstai. Laulua esittää ”Hellut” ja
ja soittoa Kristian Nevalainen.
torstai 14 . helmikuuta VUOSIKOKOUS
torstai 14. maaliskuuta – ohjelma avoin
torstai 11. huhtikuuta – ohjelma avoin
torstaina 16 11. toukokuuta tapaaminen retkellä Merikarvialle ja Siikaisiin.
Retkelle 16. toukokuuta lähdemme klo 9.00 Porin Seurakuntakeskuksesta. Merikarvialla
juomme tulokahvit sekä tutustumme Anja Rannan opastuksella kirkkoon ja muihin kohteisiin.
Siikaisiin tutustumme Raimo Vuorelan johdolla ja ruokailemme keväisellä Sammin Ratsutilalla.
käännä

Ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma sekä hintatiedot helmi- ja maaliskuun tapaamisissa tai
ilmoittautumisen yhteydessä puheenjohtajalle tai sihteerille (katso yhteystiedot). Ilmoittautuminen
ja maksu tilille 15. huhtikuuta mennessä.
4. TEATTERIMATKA
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Teatterimatka tehdään 22. maaliskuuta Tampereen Työväenteatteriin. Menemme katsomaan
lokakuussa ensi-iltansa saanutta Emmerich Kalmanin operettia ”Kreivitär Maritza”. Marizan
roolissa on Kristiina Hakovirta ja muissa rooleissa vuorottelevat mm. Pentti Hietanen ja Jyrki
Anttila. Teatteriin on varattu 60 lippua. Näytös alkaa klo 19.00 ja kestää 2t25min.
Lähdemme Porista Srk.-keskuksesta klo 16.00. Hinta 45€, sisältää lipun ja matkan.
Ilmoittautumiset tapaamisissa tai puhelimitse viimeistään 18. helmikuuta, samoin maksu
tilille 18. helmikuuta mennessä.
5. VUOSIKOKOUSKUTSU JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 14. helmikuuta 2013 klo 14.00 alkaen Porin Srkkeskuksessa, yhdistyksen tarjoama vuosikokouskahvi alussa.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä, §:ssä 10. määrätyt asiat ja vahvistetaan vuoden
2013 jäsenmaksu sekä päätetään vuoden 2014 jäsenmaksun suuruudesta.
JÄSENMAKSU
Vuoden 2012 liittokokouksen päätöksellä v. 2013 alkaen jäsenmaksuun sisältyy Huoltoviestilehti ja yhdistyksemme jäsenmaksu nousee 13 euroon. Samaan osoitteeseen lähetetään vain yksi
lehti ja toisen jäsenmaksu on silloin vain 10 euroa. Kahden henkilön jäsenmaksun voi maksaa myös
yhdessä,( eli 23 euroa).
Maksu tilille vuosikokouksen jälkeen maaliskuun 14. päivään mennessä.
MUITA tiedossa olevia TAPAHTUMIA v2013:
3.1. YLE TV 1 lähettää klo 20.00 sotaorpo Pirkko Helenoron tarinan ”Ei kenenkään lapsi”
13.3. Talvisodan päättymispäivä
26.4. Kansallinen veteraanipäivä (muutettu 4.4.2013)
19.5. Kaatuneitten muistopäivä
12.6. Seutukunnallinen kirkkopäivä Raumalla
Mahdollisesta kuljetuksesta tiedotetaan tekstiviestillä. Myös muita asioita lähetetään
mahdollisesti tekstiviestillä matkapuhelimeen.
Elokuun puolenvälin aikoihin on suunnitteilla kesäretki, määränpää ei ole vielä tiedossa.
Jäsenkirje 2 lähetetään heinäkuun aikana, jossa asiasta tarkemmin. Tämä jäsenkirje on myös
luettavissa kotisivullamme.
Keväällä luvattu sotaorpotunnus edellyttää rekisteröintiä, jos tunnette sotaorpoja jotka eivät
ole vielä rekisterötyneet kehottakaa ottamaan yhteyttä ja hoitamaan rekisteröinti.
Ottakaa yhteyttä, jos kysyttävää, ilmoitettavaa tai jotain muita asioita tulee mieleen.
Muistakaa myös ilmoittautua matkalle. Pelkkä maksu tilille ei aina tule järjestäjien tietoon.
Muistakaa myös peruuttaa tehty ilmoittautuminen esteen sattuessa.
TERVETULOA OSALLISTUMAAN !
Hallitus

