KANTA-HÄMEEN SOTAORVOT RY

Jäsenkirje n:o 1 / 2015

Hyvät kunniajäsenemme, kunniapuheenjohtaja, sotaorvot, omaisjäsenet
(sotaorpojen lapset) ja kannattajajäsenet.
Alkanut vuosi on Kaatuneitten Omaisten Liiton juhlavuosi. Liitto perustettiin v. 1945
ja nyt vietetään 70-vuotisjuhlaa Helsingissä Kaatuneitten muistopäivänä 17.05.15.
Tähän tilaisuuteen ovat kaikki yhdistyksemme jäsenet tervetulleita. Juhlallisuudet
alkavat seppeleen laskulla Hietaniemen Sankarihaudalla ja jatkuvat Helsingin
Tuomiokirkossa juhlajumalanpalveluksella, jonka jälkeen pääjuhla on Helsingin
Yliopiston juhlasalissa. Yhdistyksemme järjestää yhteiskuljetuksen ko. juhlaan.
Kaatuneitten muistopäivänä asetamme uudet, sateenkestävät pienoisliput Hämeenlinnan, Vanajan, Rengon ja Janakkalan Sankarihautausmaille. Lippujen hinnaksi
tulee n. 2000 euroa. Avustuksilla kustannamme osan siitä ja loput maksaa yhdistys.
Näin ollen toivomme jäsenistön huolehtivan jäsenmaksunsa ajallaan.
Vuosikokous onnistui tavanomaisesti, jäseniä oli paikalla yli kolmekymmentä.
Jäsenmaksumme pysyi kahdessakymmenessä eurossa. Kaatuneitten Omaisten
Liitto kerää meiltä kymmenen euroa, joka maksu sisältää Huoltoviesti-jäsenlehden.
Käsiteltiin myös sääntömuutosasiaa, jossa tärkeimpänä oli, että hallituksen
jäsenistä ( 8 jäsentä) on kahden vuoden välein puolet erovuorossa.
Saimme Hyvinvointilomilta vastauksen anomukseemme ja kohteeksemme tulikin
hyvinvointiloma Lomakeskus Lautsiassa Hauholla. Kolmellekymmenelle hengelle
loma on viikolla 40 eli 28.09.- 02.10.2015. Oma osuus hinnasta on 100 euroa
viidestä täysylläpitovuorokaudesta. Koska kysymys on ryhmälomasta, on täytetyt
hakemukset jätettävä vain yhdistyksen puolesta olevalle loman vastuuhenkilölle,
joka on Maija Jaakkola, puh. 045 77321416. Hakemuskaavakkeita ja tietoja saa
häneltä. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.05.2015 Maijalle.
Alkuvuoden tapahtumia on ollut Lahden Sotaorposeminaari viides helmikuuta ja
kuukausitapaaminen maaliskuun alussa, jolloin pelastuspäällikkö Pertti Talikka
kertoi ”kodin paloturvallisuudesta”.
Tulevia tapahtumia ovat teatterikäynti 10.04.15.Hämeenlinnan Teatteriin katsomaan
näytelmää ”Tie Mekkaan” (loppuun varattu) ja senioriristeily 12.-13.04.15.
Tallinnaan. Sitovat ilmoittautumiset Elvi Koskelalle 25.03.15. mennessä.
Valtakunnallinen Veteraanijuhla vietetään tänä vuonna Hämeenlinnassa 27.04.15.
Toukokuussa vietämme 05.05.15. Museo Militarialla yhdistyksemme 12-vuotisjulaa.
Rosvopaistitilaisuus on 20.05.15. Lahdessa.
Kesän ohjelmassa ovat teatterimatkat Viikinsaareen Tampereelle 02.07.15. hinta
65 euroa ja 01.08.15. retki Kyläsepän Teatteriin Jokioisiin. Ilmoittautumiset näille
retkille Elvi Koskelalle, puh 050 3025243.
Huomaa, että jäsenmaksutieto on jäsenkirjeen kääntöpuolella.

Syksyn ohjelmista ennakkotietoja.
Hengelliset ja Kulttuuripäivät ovat tänä vuonna Oulussa 05.-06.09.2015.
Olemme syksyn aikana saamassa yhdistyksemme kuukausitapaamiseen toivotun
Mielenterveysseuran emeritapuheenjohtajan Pirkko Lahden esitelmöimään hänelle
sopivaan aikaan.
Tapahtumista ja ohjelmista saa tietoja entiseen tapaan ilmaisjakelulehtien seurapalstoilta ja kotisivuiltamme, jonka hoitajaksi olemme saaneet Elisa Koskelan.
KOL:n ja meidän toivomus on, että osoitetietonne ovat ajan tasalla. Muutoksista
pyydämme ilmoittamaan suoraan jäsenrekisterin pitäjälle, Pertti Hentolle tai
hallituksen muille jäsenille.
Hallitus toivotta aurinkoista kevättä ja hyvää kesää kaikille Teille.
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ESKO RAITANEN, puheenjohtaja
KAJ KANGAS, varapuheenjohtaja
MAIJA JAAKKOLA, sihteeri
SEIJA RIIKONEN, taloudenhoitaja
PERTTI HENTO, jäsenasiat
TAUNO JUURI, keräysasiat
HELMI LEIMU, leikekirja
AULIKKI MATTILA, tiedottaja
ULLA-MAIJA WILENIUS

050 4622110
050 3387133
045 77321416
040 4511556
040 7715523
019 768449
0400 585803
040 5244908
044 0903411

esko.raitanen@gmail.com
kaj.kangas@hotmail.com
maija.jaakkola37@gmail.com
seija.riikonen@pp2.inet.fi
hento.pertti@gmail.com
tauno.juuri@kolumbus.fi

Hallituksen ulkopuolella
MATTI PELTOLA, veteraaniyht.hlö
ELVI KOSKELA, matkavastaava

0400 743837
050 3025243

matti.peltola13@gmail.com

aulikki.mattila@aina.net

Alla olevilla pankkitiedoilla maksavat kaikki sotaorpo-, omais- ja kannattajajäsenet
vuotuisen jäsenmaksunsa 20 euroa. Jos maksaja on joku muu kuin tilinomistaja,
on viestiin merkittävä jäsenen nimi, jolloin ei voi käyttää viitenumeroa.

