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KAATUNEITTEN OMAISET RY HELSINKI
Sotaorpojen valtakunnallinen Alaosasto
Helsinki

JÄSENKIRJE
23.5.2006

JÄSENKIRJE 3 / 2006
1. LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA
1.1. Kaatuneitten Omaisten Liiton Liittokokous pidettiin 20.4.2006 Helsingissä, siellä päätettiin
liiton tulevaisuuden kannalta tärkeistä ja kauas tulevaisuuteen kantavista asioista, joita ovat mm.
uudet säännöt, jotka menevät ensin hyväksyttäviksi yhdistysrekisteriin.

Vuosiksi 2006 – 2007 liitto sai uuden puheenjohtajan, rovasti Aulis Harjun, sekä
uuden hallituksen: Marja-Leena Kärkkäinen, Oulu; Aulis Karvonen, Veteli; Mauri
Niskakoski, Vainikkala; Pirkko Lahti, Pääkaupunkiseutu; Mikko Virrankoski,
Lappi; Riitta Ranta, Tampere; Pauli Puttonen, Pori; Eva Bister, Lahti; MarjaLeena Leskinen, Jyväskylä ja Tauno Strengell, Lahti.
Väistyvä puheenjohtaja Pentti Lehtimäki päätettiin kutsua liiton Kunniapuheenjohtajaksi.
Liiton talouden kannalta perusteltu Marielundin osien, yhteensä 14.03 ha:n myyminen Turun
kaupungille hyväksyttiin kokouksessa äänestyspäätöksellä 53 ja vastaan 28, hintaan 330’000 euroa,
Meidän yhdistyksemme vastusti kauppaa viimeiseen asti, koska mielestämme myyntihinta on liian
pieni ja ennakoitavissa oleva, tuleva kaavoitus alueelle, saattaa nostaa hintoja mahdollisesti
moninkertaisiksi.
1.2 Toiminta Marielundissa kesäkaudella 2006 (ote Liiton kiertokirjeestä 3/2006 kohdasta 2)
1.2.1. Suvipäivät Marielundissa 6.8.2006.
Tervetuloa Turkuun elokuussa. Liiton Suvipäivä toteutetaan yksipäiväisenä tapahtumana 6.8.2006
Marielundissa. Suunnittelusta vastaa Turun ja Porin piiri. Päivä alkaa klo 12.00 keittolounaalla,
jonka jälkeen alkaa monipuolinen ohjelma. Päiväkahvit juodaan klo 14 aikaan ja sen jälkeen on
vapaan seurustelun ja pihakilpailujen vuoro. Osallistumismaksu on 10 euroa, joka maksetaan
sisään tullessa portilla. Sitovat ilmoittautumiset Suvipäiville osallistumisesta on tehtävä liittoon
10.7. mennessä, samassa yhteydessä ilmoitettava mahdollisista erikoisruokavalioista. Pyyntö
koskee myös asuntovaunualueella majoittuvia.
1.2.2. Hengelliset ja kulttuuripäivät Tampereella 16.- 17.9.2006. (ote Liiton kiertokirjeestä
3/2006 kohdasta 3: Ilmoittautumislomake palautettava liittoon 4.8.2006 mennessä.
Ohjelma ja Ilmoittautumislomake ovat jäsenkirjeen liitteenä.
1.2.3. Liiton Uusi toiminnanjohtaja aloitti Marielundissa helmikuun alusta lukien. Hän on
sosionomi Leena Mankkinen, yhteystiedot: leena.mankkinen@kol.inet.fi ja p. 02-2588790.
Yhdistyksemme toivottaa Sydämellisesti Leenan Tervetulleeksi liittoon ja yhteistyöhön kanssamme!
2.

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA

2.1. Yhdistyksemme Luottamushenkilöt v.2006. Ohessa liitteenä päivitetty versio 22.4.2006.
Säilytä se mahdollisia yhteydenottojasi varten!
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2.2. Jäsenmaksut v.2006. Jäsenmaksu on EUR 20,- ja Kannattajajäsenen minimijäsenmaksu on
EUR 10,-. Jäsenmaksut pyydettiin maksamaan 31.4.2006 mennessä yhdistyksen tilille: SAMPO
800016-344494, mutta vieläkin voi maksaa, jos on unohtunut. Muista kirjoittaa lisätietoihin nimi,
osoite ja maksun aihe! Uudet Jäsenet voivat kuitenkin maksaa heti liityttyään.
2.3. Yhdistyksemme aloite 2.5.2006 Kaatuneitten Omaisten Liiton hallitukselle.
Esitimme, että Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n HALLITUS seuraavassa kokouksessaan, joka on
1.6.2006, käsittelisi aloitteen ja päättäisi, että KOL ry:n HUOLTOVIESTI nimiseen jäsenlehteen
lisättäisiin pysyvästi kiinteä TIEDOTUSPALSTA, jossa mm. tiedotetaan jäsenistön jäseneduista ja
eduista, jotka kohdistuvat kaikkiin kaatuneitten omaisiin.
2.4. JÄSENTAPAAMINEN MARIELUNDISSA 6.- 9.7.2006.
Jäsentapaaminen järjestetään Marielundissa 6.-9.7.2006. Sinne ovat tervetulleita kaikki
yhdistyksemme jäsenet perheineen ja ystävineen. Ohjelmarunko, johon pidätämme oikeuden
muutoksiin, on liitteenä.
Jäsentapaamisen käytännön asiat:
- Osanottajat noudattavat Marielundin hinnastoa 1.3.2006 jäsenhintojen osalta.(liitteenä)
- Osanottajien ilmoittautumiset vastaanottaa turkulainen Auvo Kinnunen puh. 0400-736 477
- Ilmoittautumisessa on sitovasti varattava majoitustapa (ja -paikkatoive) sekä ruokailut!
- Majoituksia voi varata seuraaviin paikkoihin: Annantorppa, Vanhala ja Marin maja.(ei Kesälä)
- Osanottajat sitoutuvat leiripäivinä käyttämään Marielundin ravintolan tarjoamat aamiaisen,
lounaan ja iltapalan
- Osanottajien on ehdottomasti maksettava KOL:n tilille 800010-95332 ennakkomaksuna 20 euroa
viimeistään 22.6.2006. Tilillepanokortin lisätietoihin on ehdottomasti merkittävä: Ennakkomaksu
6.- 9.7.2006, osanottajien nimet ja viitteeseen numero: 84738.
- Asuntovaunuihin ja –autoihin majoittuvilla on Vanhalan kellarissa suihkumahdollisuus ent.tapaan
- Osanottajat voivat maksaa liiton toimistoon varaamansa / käyttämänsä majoitukset ja ruokailut jo
torstaina 6.7. mutta viimeistään perjantaina 7.7. toimiston aukioloaikana, koska lauantaina ei
toimisto ole enää auki! Sydämellisesti tervetuloa yhdistyksen jäsenet perheineen ja ystävineen!
2.5. Yhdistyksen Jäsentiedottaminen
Yhdistyksen tiedottaminen pyritään alkaneena vuonna saamaan entistä taloudellisemmaksi ja
nopeammaksi, ja siksipä pyydämmekin edelleen kaikkia niitä jäseniä, joilla olisi sähköposti,
mutta ette vielä ole sitä ilmoittaneet, lähettämään sen puheenjohtajalle:
raimo.kivimaki@taloverkot.fi , jotta saamme koottua tällaisen sähköpostirekisterin jo olevan
postiosoiterekisterin lisäksi.
Heti pitää lausua kiitokset niille jäsenille, jotka ovat jo ilmoittaneet sähköpostinsa, niitä on jo saatu
17 kpl ja Heille tämä jäsenkirje 3/2006 lähetetään jo siis sähköpostilla, ellei joku Heistä varta
vasten halua vielä kirjepostitusta! (Olkaa hyvä ja ilmoittakaa sähköpostilla:
raimo.kivimaki@taloverkot.fi, jos haluatte syystä tai toisesta kirjepostituksen)
3. MUUT ASIAT
3.1. Liittokokouksen jälkeen olemme kaikissa jäsenyhdistyksissä mukana vaikuttamassa tehtyjen
päätösten mukaisesti. Liiton puheenjohtaja ja hallitus tarvitsevat kaiken sen tuen , joka kentältä
on mahdollista heille antaa. Vain yhdessä ja yhteistoiminnassa onnistumme viemään oikeutettua
asiaamme myönteiseen kehitykseen. Lainataan vanhan valtioneuvoksen sanontaa ” vaalit on
pidetty ja kansa on puhunut - pulinat pois. "
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Ennen liittokokousta olleet erilaiset mielipiteet ja näkökannat on nyt haudattava ja vaikka olisi
oltukin liittokokousäänestyksessä toista mieltä, kuin mitä äänestyspäätös tuli, niin suomalaiseen
demokraattiseen päätöksentekoon kuuluu, että päätösten jälkeen ollaan ehdottomasti niiden takana.

3.2. Liitolla on arvostettava tavoite SOTAORPOTUNNUKSEN aikaansaaminen viralliseksi.
Liiton edellinen johto oli Sosiaali- ja Terveysministeriössä vierailulla 16.12.2005. Miten tämä asia
etenee nyt, kun on saatu liitolle uusi hallinto, on varmasti tärkeää kaikkien jäsenten saada tietää jatkossa!
3.3. Muiden tahojen asioita tiedoksi jäsenillemme.

3.3.1. Hellyyden kosketus -Kaatuneitten Omaisten Liiton 60-vuotisjuhlalevyä, on vielä saatavana,
yhteystiedot: audiotuotanto@luukku.com, puh. (09) 876 6930, gsm 0400 315062,
3.3.2. Pirkko Helenoron kirjaa Tuntemattoman sotilaan tytär, voi tilata Kustannusyhtiö Tammi
puh (09) 693 7621, myyntipäällikkö Ihatsu,
3.3.3. Pääkaupunkiseudun sotaorpojen kirjoittajaryhmän kirjaa ”Kaikki vaan tapahtui, sotaorvot
kertovat” voi tilata, Annikki Saarenmäki, puh (09) 321 4748 tai 040-5819847, tai
annikki.saarenmaki@pp.inet.fi
3.3.4. Helsingin väestösuojelumuseon näyttely ”Sodistamme selviytyneet lapset” on ollut niin
suosittu, että museo on päättänyt jatkaa näyttelyä vuoden loppuun. Museo on auki toukokuussa
keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 10-14 ja syyskuusta lähtien lauantaisin klo 10-14, kesällä museo
on suljettu remontin vuoksi. Tervetuloa! Vielä ehtii kauempaakin.
Hyvää ja toiminnallista kesää jäsenille toivottaen,
Terveisin
Johtokunta/RK/SK
Liitteet:
Hengellisten- ja kulttuuripäivien ohjelma ja ilmoittautumislomake (x),
Jäsentapaamisen ohjelmarunko ja Marielundin hinnasto,
Yhdistyksemme Luottamushenkilöt 22.4.2006.
KAATUNEITTEN OMAISTEN LIITTO ry:n yhteystiedot:
Leena Mankkinen, toiminnanjohtaja, p. 02- 2588790
ja toimisto, Sirpa Aaltonen puh. 02-2588394,
(x) Huom: valtakunnallisena yhdistyksenä meillä olisi lähes mahdotonta järjestää yhteiskuljetus ja
ilmoittauminen tähän tapahtumaan, joten toivottavasti ne jäsenet, jotka haluavat sinne osallistua
hoitavat itse ilmoittautumisensa!

