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1. LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA
1.1.Kevään liittokokous lähestyy, huhtikuussa päätetään liiton tulevaisuuden kannalta todella
tärkeistä ja kauas tulevaisuuteen kantavista asioista, joita ovat mm. sääntömuutos, sekä liiton
hallituksen sekä tietysti myös puheenjohtajan valinta. Nykyinen puheenjohtajamme Pentti
Lehtimäki on ilmoittanut, ettei Hän olisi enää halukas jatkamaan tehtävässään, joten uuden
puheenjohtajan etsiminen liitolle on käynnissä jo eri tahoilla.
1.2 Toiminta Marielundissa kesäkaudella 2006 (Liiton kiertokirjeestä otteet 1.2 ja 1.4.-1.6)
Tässä vaiheessa on jo varauksia myös tulevan kesän viikoille, jotkut viikot ovat jo nyt lähes täyteen
varattuja. Sotaleskien virkistysjaksojen aikataulu on liitteenä 1 Lisätietoja saa liiton toimistosta,
Sirpa Aaltosen puh. 02-2588394, email: sirpa.aaltonen@kol.inet.fi.
Perinteistä Marielundin Suvipäivää on tarkoitus viettää pitkän tauon jälkeen taas tulevana kesänä
6.8.2006.
1.3 Tänä vuonna Huoltoviestin vuosikerran tilaushinta on neuvoteltu 10 euroksi yhdistyksemme
jäsenille. Neuvotelluissa tilausehdoissa on, että maksettaessa tilausmaksua KOL:n tilille 80001095332 ja on ehdottomasti käytettävä viitenumeroa: 84165 sekä tilaajan on merkittävä lisätietoihin
maksajan nimi ja osoite. Tilaajatiedot ja oltava liiton toimistossa viimeistään 30.3.2006 ja
lehtimaksujen eräpäivä on sama 30.3.2006. Sotalesket saavat lehden edelleen maksutta.
1.4 Veteraanikeräys alkaa 1.3.2006. Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto, Rintamanaisten
Liitto ja Kaatuneitten Omaisten Liitto toteuttavat Veteraanikeräyksen yhdessä. Ensimmäistä kertaa
keräyksestä vastaa palkattu keräyspäällikkö, Pia Mikkonen. Vuosi 2006 on uudenlaisen
Veteraanikeräyksen pilottivuosi. Perinteisen, varusmiesten toteuttaman keräystavan lisäksi on muita
varainkeräysmuotoja ja uusi aluejako!
1.5 Liiton Hengelliset Päivät pidetään Tampereella 16. – 17.9.2006. Tarkemmin seuraavissa
kirjeissä.
1.6 Liiton Uusi toiminnanjohtaja aloitti Marielundissa helmikuun alusta lukien . Hän on sosionomi
Leena Mankkinen, yhteystiedot: leena.mankkinen@kol.inet.fi ja p. 02-2588790
2. YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA
2.1. Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin Marielundissa 11.2.2006. Siellä käsiteltiin sääntöjen
mukaisesti vuoden 2005 toiminta, tilinpäätös sekä annettiin vastuuvapaus johtokunnalle kaikkien
moitteetta hoidettujen asiain osalta. Lisätietoja antaa tarvittaessa puheenjohtaja.
Ennen kokouksen alkua ojennettiin liiton kultainen ansiomerkki kaatuneitten omaisten hyväksi
pitkään toimineille Veikko Tuomiselle sekä sama todettiin jo annetuksi nyt estyneenä olevalle Arto
Sirmalle.

2.2. Luottamushenkilöt v.2006.
Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Raimo KIVIMÄKI (HKI), muina johtokunnan
jäseninä jatkavat Kari SALMINEN (HKI), Auvo KINNUNEN (TURKU), Vilho EEROLA
(NUMMI-PUSULA), Sinikka KASKINEN (RIIHIMÄKI), Arto SIRMA (HKI), Pauli SORMIO
(LUVIA), Marja SUOVANEN (TURKU) ja Veikko TUOMINEN (KYRÖSKOSKI).
Uuden johtokunnan puolesta lausumme lämpimät kiitokset pitkään Puheenjohtajana ja Sihteerinä
toimineille Kari Salmiselle ja Marja Suovaselle, jotka omasta halustaan halusivat jo luopua em.
tehtävistä.
2.3. Jäsenmaksut v.2006.
Vuosikokous päätti jäsenmaksuksi entisen, EUR 20,- / jäsen / vuosi 2006 ja kannattajajäsenen
minimisummaksi EUR 10,- / k-käsen / vuosi 2006. Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.4.2006
mennessä yhdistyksen tilille SAMPO 800016-344494. Ohessa tilisiirtolomake.
2.4 Johtokunta v.2006.
Johtokunta järjestäytyi vuosikokouksen jälkeen ja varapuheenjohtajana jatkaa Auvo Kinnunen,
uudeksi Sihteeriksi valittiiin Sinikka Kaskinen ja rahastonhoitajana jatkaa Ritva Salminen
johtokunnan ulkopuolelta.
Ohessa lista yhteystietoineen, säilytä lista!
2.5 Jäsentapaaminen
Jäsentapaaminen tullaan järjestämään 1.kerran Marielundissa 6.-9.7.2006. Sinne ovat tervetulleita
kaikki yhdistyksemme jäsenet perheineen,ja ystävineen. Merkitse aika kalenteriisi ja valmistaudu
siihen jo nyt! Tästä Jäsentapaamisesta tulemme tarkemmin tiedottamaan seuraavassa
jäsenkirjeessä, viimeistään toukokuussa.
2.6.Tiedottaminen
Yhdistyksen tiedottaminen pyritään alkaneena vuonna saamaan entistä taloudellisemmaksi ja
nopeammaksi, ja siksipä pyydämmekin kaikkia niitä jäseniä, joilla on sähköposti, ilmoittamaan sen
puheenjohtajalle, jotta saamme koottua tällaisen sähköpostirekisterin jo olevan postiosoiterekisterin
lisäksi.
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Toivottavasti yhdistyksissä näinä aikoina valittavat liittokokousedustajat omaavat sellaisen
viisauden, että saamme uuden nuorekkaan hallinnon sekä saamme päätettyä liittoon uudet sellaiset
säännöt, joista tulee poistettua turha byroktaria ja saadaan todellinen demokraattinen päätöksenteko
ja sen myötä nykyaikainen avoin asioista tiedottaminen jäsenkunnalle vihdoin aikaiseksi.
Toivottavasti sääntöjen käsittely kaikissa yhdistyksissä on sujunut avoimesti ja siten, että
yhdistyksen jäsenten kanta on demokraattinen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen saatu päätökseksi.
Toinen yhdistyksemme mielestä vakava asia on Marielundin säilyttäminen liitolla sotaleskien ja
sotaorpojen virkistys- ja kuntoutuspaikkana. Sen hävittäminen myymällä edes osina pilkkahinnalla
on hankkeen puuhaihmisiltä anteeksiantamaton teko. Marielund pitää säilyttää ja etsiä sen
kunnostamiseen rahoituskanavat ja jos myyntiä pitää joskus harkita, on alue ensin kaavoitettava,
jolloin sen hinta voi olla jopa moninkertainen! Sotaorpojen aktiivisuus saattaisi talkootyönäkin olla
harkittava asia kunnostustyössä. Suunnitelmista ei ole tiedotettu jäsenkunnalle, edellisen
liittokokouksen jälkeen.

Kolmas arvostettava tavoite liitolla tulee olla sotaorpotunnuksen aikaansaaminen viralliseksi.
Tiedämme liiton johdon olleen Sosiaali- ja Terveysministeriössä vierailulla 16.12.2005, mutta
halaistua sanaa ei tästäkään asiasta ole tiedotettu jäsenkunnalle, miksi?
Ehkäpä huhtikuun liittokokouksessa saamme vastauksia avoimiin kysymyksiin?
Terveisin
Johtokunta/RK/SK
Liitteet:

Jäsenmaksun v.2006 tilillepanokortti,
Marielundin hinnasto 2006,
Johtokunnan kokoonpano v. 2006,
Jäsenkirjeen lähetyksen maksajan, VR:n Juna-Ski-mainos (Kiitoksin)

