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Hyvät kunniajäsenemme, kunniapuheenjohtaja, sotaorvot, omaisjäsenet
(sotaorpojen lapset) ja kannatusjäsenet.

Vuosi 2016 on yhdistyksemme 13. toimintavuosi. Yhdistystämme on pyydetty 
järjestämään Kaatuneitten Omaisten Liito ry:n Valtakunnalliset Hengelliset- ja 
Kulttuuripäivät Hämeenlinnassa syyskuun 17.-18. päivinä ja yhdistyksellämme on 
kunnia vastata juhlien käytännön järjestelyistä. Järjestelyryhmä on pitänyt useita 
kokouksia ja juhlien pitopaikat ja hotellit on varattu. Juhlien ohjelma on KOL:n 
kanssa käyty läpi ja esiintyjät pääosin varattu. Järjestelyssä tarvittavien omien 
jäsentemme määrä ja henkilövalinnat käydään läpi kevään aikana. Juhlille 
odotetaan  Aulangon seminaariin  lauantaina noin 300 osanottajaa ja  Verkatehtaan 
pääjuhlaan sunnuntaina noin 600 osanottajaa. Juhlajumalanpalvelus on 
Hämeenlinnan pääkirkossa. Avustajia tarvitaan runsaasti, sillä haluamme juhlien 
jäävän onnistuneina historiaan. Toivotaan mahdollisimman monen jäsenen 
osallistuvan näille päiville. Osallistumismaksu on 30 euroa, joka sisältää 
kaksipäiväisen ohjelman tarjoiluineen. Ilmoittautumiset Seija Riikoselle.
Muuten toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan. Tietotekniikkaa tullaan 
käyttämään entistä enemmän ja kotisivun käyttöä tehostamaan.

Vuosikokous 23.02.2016. onnistui hyvin, jäseniä oli paikalla kaksikymmentäkolme. 
Jäsenmaksu päätettiin nostaa 25. euroon, koska KOL on nostamassa 
jäsenmaksuansa 15. euroon. Jäsenmaksu sisältää Huoltoviesti-jäsenlehden.
Edesmenneen Kaj Kankaan tilalle valittiin riihimäkeläinen Raija Lehto.
KOL:n uuden sääntömuutoksen mukaisesti arvottiin puolet hallituksen jäsenistä 
erovuoroisiksi. Erovuoroon tulivat: Helmi Leimu, Raija Lehto, Seija Riikonen ja 
Maija Jaakkola. Vuosikokous päätti kuitenkin, että  vanha hallitus jatkaa vielä 
vuoden, koska nykyinen hallitus on paneutunut pitkälle syyskuussa tapahtuvien 
Valtakunnallisten Hengellisten- ja Kulttuuripäivien järjestelyihin.

Alkuvuoden kuukausitapaamiset: Tammikuussa keskusteltiin kirjoittajapiirin 
henkiinherättämisestä. Helmikuussa Tuula Salin Vanajaveden Opistosta  kertoi 
luovasta kirjoittamisesta. Maaliskuussa yhdistyksemme jäsen Aulis Jaakkola kertoi 
Kuusamon suurpetokeskuksesta ja näytti kaksi DVD:tä em. aiheesta.
Tulevia tapahtumia.Tallinnan risteily tehdään 20.-21.03. 2016.
Huhtikuun kuukausitapaamisessa 05.04.16 klo 14.00 Toini Kärkkäinen Kanta-
Hämeen muistiyhdistyksestä kertoo meille muistisairaudesta ja muistisairaan 
kohtaamisesta.
Toukokuun kuukausitapaamisessa muistelemme yhdistyksemme 13-vuotista 
taivalta.
Kesäkuussa kuukausitapaaminen luontoretken merkeissä.



Heinäkuussa ei ole kuukausitapaamista, mutta käymme Hämeenlinnan 
kesäteatterissa. 
Elokuussa ei ole myöskään kuukausitapaamista, vaan teemme teatterimatkan 
Jokioisiin Kyläsepän teatteriin.
Syyskuun kuukausitapaamisessa käydään läpi Hengellisten-  ja Kulttuuripäivien 
asioita yhdistyksestämme osallistuvien jäsenten kanssa.
Valtakunnalliset Hengelliset- ja Kulttuuripäivät 17.-18. päivinä.
Muista syksyn tapahtumista ja ohjelmista saa tietoja entiseen tapaan ilmaisjakelu- 
lehtien seurapalstoilta ja kotisivultamme.

KOL:n ja meidän tovomus on, että osoitetietonne ja sähköpostiosoitteenne ovat 
ajan tasalla. Muutoksista pyydämme ilmoittamaan suoraan jäsenrekisterin pitäjälle, 
Pertti Hentolle tai hallituksen muille jäsenille.

KANTA-HÄMEEN SOTAORVOT RY
HALLITUS 2016

ESKO RAITANEN, puheenjohtaja     050 4622110 esko.raitanen@gmail.com
TAUNO JUURI, varapuheenjohtaja 050 5645890 tauno.juuri@kolumbus.fi
MAIJA JAAKKOLA, sihteeri 045 77321416 maija.jaakkola37@gmail.com
SEIJA RIIKONEN, taloudenhoitaja 040 4511556 seija.riikonen@pp2.inet.fi
PERTTI HENTO, jäsenasiat 040 7715523 hento.pertti@gmail.com
HELMI LEIMU, leikekirja 0400 585803
AULIKKI MATTILA, tiedottaja 040 5244908 aulikkimattila5@gmail.com
ULLA-MAIJA WILENIUS, vert.tuki 044 0903411  uma.wilenius@pp.inet.fi
RAIJA LEHTO, keräysasiat ja arp. 040 9122685

Hallituksen ulkopuolella
MATTI PELTOLA, veteraaniyht.hlö 0400 743837 matti.peltola13@gmail.com
ELVI KOSKELA, matkavastaava 050 3025243

Alla olevilla pankkitiedoilla maksavat kaikki sotaorpo-, omais- ja kannattajajäsenet 
vuotuisen jäsenmaksunsa 25 euroa. Jos maksaja on joku muu kuin jäsen itse, on
viestiin merkittävä jäsenen nimi, jolloin ei voi käyttää viitenumeroa.

Yhdistyksen vuoden 2016 jäsenmaksu 25 €
KANTA-HÄMEEN SOTAORVOT RY
TILI:               FI08 5078 0820 0734 49
VIITE:            7100
ERÄPÄIVÄ    31.03.2016

Hallitus toivottaa aurinkoista kevättä ja hyvää kesää kaikille Teille.
Muistakaa käydä tilaisuuksissamme.
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