
KANTA-HÄMEEN SOTAORVOT RY    JÄSENKIRJE  2019
Hyvät kunniajäsenemme, kunniapuheenjohtaja, sotaorvot, omaisjäsenet 
(sotaorpojen lapset) ja kannatusjäsenet.

  Vuosi 2018 oli yhdistyksemme viidestoista toimintavuosi ja yhdistyksemme juhlavuosi.
Sääntömääräisessä vuosikokouksessamme 26.02.2019 Museo Militarialla oli läsnä 24 
jäsentä. Jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään 25 eurona. Kokouksessa valittiin Maija 
Jaakkola jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 
kahdeksan. Hallituksessa jatkavat  Pertti Hento, Tauno Juuri, Aulikki Mattila ja Seija 
Riikonen sekä uudelleen valittiin erovuoroiset Raija Lehto, Helmi Leimu, Airi Lähdekorpi ja 
Esko Raitanen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Lauri Lehtinen ja varalle Elia Tuominen. 
KOL:n liittokokoukseen 26.04.2019 vuosikokous valitsi edustajiksi Maija Jaakkolan, hänen 
varajäsenensä on Tauno Juuri,  Airi Lähdekorven, hänen varajäsenensä on Esko Raitanen 
ja Lauri Lehtinen, hänen varajäsenensä on Pertti Hento. Yhdistyksemme perustajan ja 
arvostetun kunniapuheenjohtajamme Pirkko Myllyojan kuoltua uudeksi 
kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin perustajajäsen ja pitkään yhdistyksemme hallituksen 
puheenjohtajana toiminut kunniajäsen Esko Raitanen.

 Toimintamme tänä vuonna alkoi kuukausitapaamisella Museo Militarialla 8.01.,jolloin 
meillä oli luennoimassa esikuntapäällikkö, ylikomissaari Juho Papponen aiheena oli 
”ikäihmisten turvallisuus”. Tammikuussa alkoi myös uusi sotaorpojen VoiTas-ryhmä
Uimahallin voimistelusalissa Hämeenlinnan kaupungin liikuntatoimiston 
järjestämänä. Helmikuussa  Museo Militarian Menetys ja muisto-näyttelyn rakentaja 
projektitutkija Päivi Yli-Karhula pyysi meidät palaveriin, jossa hän kertoi tulevasta 
näyttelystä ja toivoi yhdityksemme alueen sotaorvoilta tulevaan sotaorvoista 
kertovaan huoneeseen esineistöä,  sodanajan kirjeitä, valokuvia ja muisteloita 
sotaorpojen elämästä. Lahdessa 07.02.2019 pidettyyn Lahden sotaorposeminaariin 
emme osallistuneet ilmoittautuneiden vähäisyyden vuoksi. Maaliskuussa 5. päivänä 
tutustuimme väistötiloissa Wetterillä olevaan Hämeenlinna pääkirjastoon.Talvisodan 
päättymisen päivän muistokonserttiin osallistuimme Temppeliaukion kirkossa 
Helsingissä. Summan patsaalla vietettyyn Talvisodan päättymisen päivän 79-vuotis- 
kunnianosoituksen lippulinnaan osallistui Pertti Hento yhdistyksemme lipun kanssa. 
Huhtikuun kuukausitapaamisessa 02.04. klo 14.00 tutustumme Marttatoiminnan 
historiiaan puheenjohtaja Terttu Karumaan kertomana. Toukokuun kuukausi-
tapaamisen ohjelma on vielä avoin. Menetys ja muisto-näyttely avautuu Museo 
Militariassa 18.05.2019 Kaatuneitten muistopäivän aattona, kansainvälisenä 
museopäivänä. Kaatuneitten muistopäivänä 19.05. viemme pienoisliput lähiseudun 
sankarihaudoille. Liputusaika on klo 9.00-18.00. Kesäkuukausina ei ole varsinaisia 
kuukausitapaamisia.

Yhdistyksen vuoden 2019 jäsenmaksu on 25 € , se sisälttää Huoltoviesti-lehden.
Tili:  Kanta-Hämeen Sotaorvot ry    FI 08 5078 0820 0734 49  Viite:  7100
                                                            Eräpäivä 15.04.2019
 
Näillä pankkitiedoilla maksavat kaikki jäsenet 25 €.  Jos maksaja on joku muu kuin 
jäsen itse, on viestiin merkittävä jäsenen nimi, jolloin ei voi käyttää viitenumeroa. 

KOL:n sääntöjen mukaan jäsen,  joka on kahtena peräkkäisenä vuotena jättänyt 



maksamatta jäsenmaksunsa, voidaan erottaa yhdistyksen jäsennyydestä. 

 Heinäkuussa käymme katsomassa jonkun lähiseudun kesäteatteriesityksen. 
Syyskuun kuukausitapaaminen on 3. päivänä. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Hengelliset- ja kulttuuripäivät ovat tänä vuonna Sotkamossa Holiday Club Katinkullassa 
syyskuun 21.-22. päivinä. Suunnitteilla on yhteinen matka Tampereen Seudun  
Kaatuneitten Omaisten Yhdistyksen kanssa.
Muut syksyn ohjelmat ovat vielä suunnitteilla.  Joulukuussa pidämme perinteeksi tulleen 
puurojuhlan. 
Jäsenille tiedoksi, että sotaorvoilla on mahdollisuus osallistua Hämeenlinnan 
Seudun Sotaveteraanit ry:n retkille. Vaikka ilmoituksissa ei aina mainittaisi 
sotaorpoja.

  Tapahtumista ja ohjelmista saa tietoa entiseen tapaan ilmaisjakelulehtien seurapalstoilta 
ja kotisivultamme.

  KOL:n ja meidän toivomus on, että osoitetietonne ovat ajantasalla. Muutoksista 
pyydämme ilmoittamaan suoraan jäsenrekisterin pitäjälle Pertti Hennolle tai hallituksen 
muille jäsenille.

KOL:n suruadresseja on ostettavissa hallituksen jäseniltä. Hinta on 10 €.

KANTA-HÄMEEN SOTAORVOT RY
    HALLITUS 2019 
Maija Jaakkola, puheenjohtaja 045 77321416

maija.jaakkola37@gmail.com
Tauno Juuri, varapuheenjohtaja 050 5645890

tauno.juuri@kolumbus.fi
Airi Lähdekorpi, sihteeri 050 5118069

airi.lahdekorpi@gmail.com
Seija Riikonen, taloudenhoitaja 040 4511556

seija.riikonen@elisanet.fi
Pertti Hento, jäsenasiat 040 7715523

hento.pertti@gmail.com
Esko Raitanen, kotisivut 050 4622110

esko.raitanen@gmail.com
Aulikki Mattila, tiedottaja 040 5244908

aulikkimattila5@gmail.com
Helmi Leimu, leikekirjan pitäjä 0400 585803
Raija Lehto, arpajaiset 040 9122685

raija.lehto.rl@gmail.com

Toiminnantarkastaja  Lauri Lehtinen
Yhteyshenkilö/Veteraanit  Matti Peltola hallituksen ulkopuolelta sekä 

   Airi Lähdekorpi hallituksesta
 
          Hyvää toimintavuotta toivottaa    HALLITUS 


