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Kesäinen tervehdys kaikille. Jatkamme jälleen syyskauden tapahtumia, elokuussa
kesäretkellä ja syyskuusta alkaen kerhotapaamisilla ja muilla ohjelmilla.
Sotaorpomerkki on valmistunut ja Liiton hallitus on päättänyt, että sen käyttöön otto
tapahtuu virallisesti Turun hengellisillä ja kulttuuripäivillä pääjuhlassa 7.9.
Liiton ilmoituksen mukaan merkit ja niihin liittyvät dokumentit postiteaan yhdistyksille
ja yhdistykset jakavat ne tapahtumissaan jäsenilleen.
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1. YHTEYSTIEDOT
Simo Suominen pj Kanukantie 22 28660 Pori p. 02 6376123 /050 3361411
simoe.suominen(at)dnainternet.net
Terttu Joensuu varapj. Satakunnank.11 as 36 28100 Pori p. 050 3730633
terttu.joensuu37(at)gmail.com
Maire Suominen sihteeri Kanukantie 22 28660 Pori p. 02 6376123 / 050 3509708
maire.suominen(at)dnainternet.net
Toivo Kivelä taloudenh. Järvensivuntie 15 B 34 33100 Tampere p. 0400 594842
toivokiv(at)elisanet.fi

YHDISTYKSEN TILINUMERO on FI58 5700 7820 0249 55
2. KOTISIVUT

osoite : www.sotaorvot.fi/poseko/
Sieltä on linkki sotaorvot.fi sivulle, sieltä kohdasta ”Kuvia ja kertomuksia sotaorpojen
tapahtumista” löytyy tietoja ja kuvia yhdistysten tilaisuuksista. Omista tapahtumistamme on
siellä nähtävissä kuvia ym. ja myös jäsenkirjeen tietoja.
3. ELOKUUN RETKI TURUN SAARISTOON 14.8.
Turun saaristoretkelle lähdemme torstaina 14. elokuuta klo 8.30 Porin Srk-keskuksesta.
Retken hinta on 60€ sisältäen matkat, myös lossi- ja laivamatkat, lounaan, kahvin ja
opastuksen. Ensimmäinen etappi on klo10.30 Kaarina, josta opas tulee mukaan. Tutustutaan
Kuusiston taidekartanoon, jossa juodaan kahvit sämpylän kera ja tutustutaan kartanoon sekä
Kuusiston keskiaikaisen piispanlinnan raunioihin. Matka jatkuu Paraisille ja kohti saaristoa.
Saavutaan Nauvoon, jossa lounas, alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka L`Escalessa. Tutustutaan
Nauvoon ja siirrytään yhteysalus Östernille. Ihailemme upeita saaristomaisemia ja saavumme
Hangan satamaan, josta lähdemme kohti Naantalia ja kotimatkalle lähdemme n.17.30-18.00.
Ilmoittautuminen ja maksu tilille viimeistään 28.heinäkuuta. Mukaan mahtuu korkeintaan 60
henkilöä ja noin puolet on jo ilmoittautunut, mutta lisää mahtuu vielä saman verran.
Muistakaa myös peruuttaa, jos tulee esteitä.
4. KERHOTAPAAMISET syyskaudella:
Kerhotapaamiset aloitamme syyskuussa to. 11.9. Porin Seurakuntakeskuksessa Itäpuisto 14.
II- kerros jatkuen aina kuukauden toisena torstaina klo 14.00 alkaen.

KÄÄNNÄ

Tapaamiset kestävät 2-2½ tuntia ja aluksi kahvitellaan ja sitten on ohjelmatuokio sekä yhteislaulua
ja keskustelua ja ajankohtaisia asioita. Lopuksi on arvontaa, johon osallistujat voivat tuoda
pikkupaketin ja yhteislaululla lopetamme.
Tapaamiset: torstai 11.9. - jaetaan sotaorpomerkkejä ja dokumentteja ja ohjelman aloitamme
kesän muistelulla ja vapaalla keskustelulla sekä laululla.
torstai 9.10. - Porin vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula kertoo vanhustyön
palveluista ja lauluryhmä Flikat esiintyy sekä jatketaan sotarpomerkkien ja dokumenttien jakoa.
torstai 13.11. - ohjelma avoin
Kerhotapaaminen Kankaanpäässä 21.8. klo 12.00 alkaen Hakoniemen leirikeskuksessa.
Lisätietoa alueen sotaorvoille (puolisoineen) jäsenkirjeen yhteydessä.
5. HENGELLISILLE JA KULTTUURIPÄIVILLE TURKUUN 7.9.
Hengellisille ja kulttuuripäiville osallistumme sunnuntain 7.9. ohjelmaan. Lähtö klo 7.00 Porin Srkkeskuksesta Turun tuomiokirkkosrk:n seurakuntatalolle ilmoittautumaan ja kahville ja sen jälkeen
messuun ja ruokailuun sekä pääjuhlaan, jonka ohjelma on Huoltoviesti-lehdessä ja pääjuhlassa
sotaorvot kiinnittävät juhlallisesti sotaorpomerkin rintapieleen. Merkit jaetaa menomatkalla.
Hinta 25€ osallistuminen sis. ohjelman, kahvin ja ruokailun + matka 10€. Ilmoittautuminen
viimeistään 28.heinäkuuta siht. 02 6376123 tai 050 3509708. Maksu 35€ tilille 4.8. mennessä.
6. TEATTERI Porissa 3.10.
Perjantaina 3.10. mennään Porin teatteriin katsomaan komediaa ”Diivat” klo 13.00 alkavaan
näytökseen. Diivoina Teemu Niemelä ja Janne Turkki. Mukana myös mm. Maarit Lehtonen,
Marko Honkanen, Mirva Tolppanen, Anna Tolppanen ja Peter Sebastian Lehtonen. Pojat eli Diivat
joutuvat täpäriin tilanteisiin tässä ”Piukat paikat” - elokuvan tyylisessä komediassa, jonka ohjaa
Jaakko Saariluoma. 6O paikkaa on varattu ja lipun hinta on 19€. Ilmoittautuminen sihteerille
sekä maksu tilille 8.9. mennessä. Halutessanne varatkaa väliaikatarjoilu ennen esityksen alkua.
7. JOULUJUHLA 11.12. YYTERIN KYLPYLÄSSÄ
Joulujuhlaa vietetään to. 11.12. Yyterin Kylpylässä klo 13.00 alkaen. Hinta 35€. Maksu tilille
sekä ilmoittautuminen tapaamisissa tai sihteerille vimeistään 28.11. Juhlassa jouluista ohjelmaa
ja jouluateria. Pikkupaketti mukaan. Linja-auto Noormarkusta ent. kunnantalon
parkkipaikalta ja Ulvilan risteeltä klo 12.00 sekä Porin Srk-keskuksesta noin klo 12.20.
MUITA TAPAHTUMIA JA ASIOITA:
Muita 2014 loppuvuoden tiedossa olevia tapahtumia syksyllä:
Itsenäisyyspäivä 6.12. Keski-Porin kirkossa ja myös muissa kirkoissa sekä sankarihaudoilla
vietetään seppeleenlaskulla.
Joulumyyjäiset Porin Seurakuntakeskuksessa joulukuussa. Päivä ei vielä tiedossa.
Tiedoksi sotaleskille ja omaisille: rahaa sotaleskien kuntoutukseen ja kotona asumisen avuksi tänä
vuonna on 140€/leski. Kuitit ja tilinumero taloudenhoitajalle. Muistakaa käyttää raha.
Myöskin ilmoittautuminen matkoille ja retkille on tärkeää. Pelkkä maksu ei riitä, koska se menee
vain taloudenhoitajalle tiedoksi. Viimeistään-päivä on aina lähellä viimeistä mahdollista
ilmoittautumispäivää. Samoin peruutus on myöskin tärkeää esteen sattuessa.
Muistakaa myös ilmoittaa elämäntilanteen- ja osoitteenmuutoksista.
Aina voi soittaa tai tekstittää, aamulla, päivällä ja illalla!
Ensi vuonna vietämmekin sitten yhdistyksen 70-vuotisjuhlaa. Myöskin Kaatuneitten Omaisten
Liitto täyttää 70 vuotta ensi vuonna.
RUNSASTA OSALLISTUMISTA toivoen
Hallitus

