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LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA
Kaatuneitten Omaisten Liiton ylimääräinen Liittokokous pidettiin Helsingissä
14.11.2006, se oli kutsuttu koolle yhtä ainoaa asiaa varten, liiton lomapaikan,
Marielundin myyntiä varten.
Liiton uusi hallitus sai keväällä varsinaisessa liittokokouksessa äänestyspäätöksellä
53 vastaan 28, valtuudet myydä 14,03 ha suuruinen osa Marielundista Turun
kaupungille vuoden 2006 loppuun mennessä , ellei erityistä syytä esille tule, esim.
parempaa hintaa tms. Hallitus on tietojemme mukaan käsitellyt Marielundin
myyntiasiaa jo monessa kokouksessaan mm. siksi, että sille on tullut kesän aikana
tarjouksia koko Marielundin ostamisesta useilta tahoilta.
Ylimääräisessä liittokokouksessa 14.11.2006 päätettiin antaa liiton hallitukselle
valtuudet myydä liiton omistamat maa-alueet niillä olevine rakennuksineen
korkeimman tarjouksen tehneelle ostajalle hintaan EUR 1,6 milj. Päätöksen tueksi
liiton hallitus esitteli liittokokouksessa valmiit kiinteistökaupan asiakirjat, joissa
ostajaksi oli kirjoitettu kalustetalo MASKUn johtaja Toivo Sukari perustettavan
yhtiön lukuun.
Meidän oman yhdistyksemme liittokokousedustaja esitti myyntihinnaksi EUR 2,0 milj,
mutta tämä esitys sai taakseen vain 6 ääntä 69:n liittokokousedustajan äänestäessä
alemman hinnan hyväksymisen puolesta. Näkemys EUR 2,0 milj:n kauppahinnasta
perustui asiantuntijoiden antamiin arvioihin.
Arveluttavaksi tämän kaupan tekee myös se tosiseikka, että myynti tapahtuu ilman
asiallista tarjouskilpailua yli vuosi sitten Kauppalehdessä olleen myynti-ilmoituksen
perusteella.
Tapahtuneen jälkeen johtopäätös on, että järki ei pahemmin päässyt vaikuttamaan
14.11.2006 pidetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa enemmistöpäätöksen
tehneiden liittokokousedustajien päätöksenteossa.
Elämä jatkuu ja meidän oman yhdistyksen tulee toiminnassaan pysyä omilla
linjoillaan ja pyrkiä jäsentaapaamisiaan varten löytämään kohtuulliset
pitopaikkaratkaisut. Mielellään otetaan vastaan esityksiä tulevista pitopaikoista!
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Tulevaisuus tulee myös näyttämään, minne liiton toimisto tulee sijoittumaan.
Ylimääräisessä Liittokokouksessa esitetty julkisen vallan tarjous sijoittua Helsingin
Pasilaan Senaattikiinteistön tarjoamiin kaikille veteraanijärjestöille tarjottuihin
yhteisiin tiloihin edullista hoitovastiketta vastaan, vaikuttaa erittäin käyttökelpoiselta
vaihtoehdolta.
Myynnistä saatujen varojen sijoittaminen liittokokouksessa esitetyillä tavoilla ja
periaatteilla vaikuttaa luotettavalta. Esitetty periaate, että liiton tilintarkastajien
kanssa tästä sijoittamisesta konsultoidaan ja itse sijoittamistoiminta annetaan
asiantuntijoiden hoidettavaksi on oikea ja asiallinen toimintatapa. Liiton hallitus sai
tehtäväkseen tuoda seuraavan liittokokouksen päätettäväksi suunnitelman liiton
talouden perusteiden tulevaisuuden tiedot.
Meidän omalla yhdistyksellä on irtainta omaisuutta Marielundin Annantorpassa ja
tämä edellyttää toimenpiteitä varsin nopealla aikataululla. Jäämme odottamaan
liiton johdon tiedottamista.
OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA
Yhdistyksemme teki 2.5.2006 Kaatuneitten Omaisten Liiton hallitukselle aloitteen,
jossa esitimme, että hallitus seuraavassa kokouksessaan 1.6.2006, käsittelisi sen ja
päättäisi, että KOL ry:n Huoltoviesti-nimiseen jäsenlehteen lisättäisiin pysyvästi
kiinteä tiedotuspalsta, jossa tiedotetaan mm. jäsenistön eduista, jotka kohdistuvat
kaikkiin kaatuneitten omaisiin. Hallitus ei vastannut, mutta tätä kirjoitettaessa
saimme toiminnanjohtajan oman selvityksen, että aloite on saatettu lehden
toimituskunnalle tiedoksi,
JÄSENTAPAAMINEN OLI MARIELUNDISSA 6. - 9.7.2006.
Heinäkuun helteessä 6.- 9.7.2006 vietimme 26. kerran yhdistyksen jäsentapaamisen
Marielundissa, jossa mukana oli yhteensä kolmisenkymmentä osanottajaa.
Tänä vuonna säät suosivat kerrassaan upeilla ilmoilla. Nautimme yhteisolosta ja
seurustelusta sekä Marielundin hienosta miljööstä ja hyvistä palveluista. ” Laurin
Kellarin” herkut olivat todellista gourmeeta.
Puheenjohtajan avajaissanojen jälkeen liiton toiminnanjohtaja Leena Mankkinen
kertoi hyvin vaikuttavin sanoin Auvo Kinnusen suorittamasta vapaaehtoistyöstä
Kaatuneitten Omaisten Liiton ja erityisesti Marielundin hyväksi.
Varapuheenjohtajamme Auvo Kinnunen sai sitten vastaanottaa Hänelle myönnetyn
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1.luokan mitalin kultaristein.
Me kaikki onnittelimme Auvoa Hänelle suodusta tunnustuksesta ja toivotimme
hänelle voimia kamppailla vakavaa sairautta vastaan.
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Vuosi sitten luovutimme perinteisen ja upean brändin "sotaorpojen virkistyspäivät"
vapaasti käytettäväksi ja olemme siitä saakka odottaneet milloin ja missä ne
sotaorpojen virkistyspäivät seuraavan kerran järjestetään. Odottaessamme olemme
kuitenkin päättäneet jatkaa oman yhdistyksen jäsentapaamisia.
Perinteisten päättäjäisten jälkeen ja kunnioitettuamme Kakskerran sankarihautoihin
kätkettyjen sankarivainajien muistoa itse kukin suuntasi matkansa kotikonnuilleen
mielessään ”ensi vuonna Marielundissa tavataan”, mutta se on nyt epävarmaa, jos
tuo paikka ei ole enää silloin liiton omistuksessa.
HUOMIONOSOITUKSIA YHDISTYKSEMME JOHTOKUNNAN JÄSENILLE
Yhdistyksemme johtokunnan jäsenille 4. kesäkuuta Tasavallan Presidentti myönsi
seuraavat huomionosoitukset: Suomen Valkoisen Ruusun ansioristit Vilho Eerolalle
ja Pauli Sormiolle sekä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalit kultaristein Auvo
Kinnuselle ja Veikko Tuomiselle. Huomionosoitus luovutettiin Auvo Kinnuselle
yhdistyksemme Jäsentapaamisen avajaisissa Marielundissa 6.7.2006 ja muut kolme
huomionosoituksen saajaa saivat Kaatuneitten Omaisten Liiton Hengellisillä päivillä,
Tampereella 17.9.2006.
VARAPUHEENJOHTAJAMME AUVO KINNUNEN ON POISSA
Sunnuntaina 20.8. tuli Auvo Kinnusen omaisilta suruviesti; Auvo on menehtynyt
syntymäpäivänään 19.8.2006, pitkällisen ja vaikean sairauden murtamana.
Auvo siunattiin Turun Ylösnousemuksen kappelissa 30.8.2006. Yhdistyksemme
jäseniä oli runsaslukuisasti saattamassa Auvoa Hänen viimeiselle matkalleen.
YHDITYKSEN JÄSENTIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen tiedottamisessa on tavoiteena saada se 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
yhdistyksellä olevan postiosoiterekisterin lisäksi.
Heti pitää lausua kiitokset niille jäsenille, jotka ovat jo ilmoittaneet sähköpostinsa,
niitä on jo saatu 17 kpl ja tämäkin jäsenkirje 4/2006 lähetetään jo taas
sähköpostilla, (Olkaa hyvä ja ilmoittakaa sähköpostilla:
raimo.kivimaki@taloverkot.fi, jos haluatte syystä tai toisesta kuitenkin
kirjepostituksen)
HUOLTOVIESTIN TILAUKSET VUODELLE 2007 UUDELLA TAVALLA.
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Huoltoviesti-lehden vuosikerran tilaushinta pysyy ennallaan, mutta tilaustapa on
yhdistyksemme jäsenillä nyt toisenlainen, kuin tänä vuonna. Vuonna 2007 hinta on 10
euroa / tilaaja silloin, kun lehti tilataan oman yhdistyksen kautta keskitetysti,
kuten tapana on ollut kaikilla muilla yhdistyksillä ennen. (Yksittäiset, suoraan liiton
toimistosta tilatut vuosikerrat maksavat 20 euroa.) Sotalesket saavat edelleen lehden
maksutta. Jäsenten, jotka haluavat tilata Huoltoviestin vuodelle 2007 keskitetysti, yhdistyksemme kautta, tulee suorittaa 10 euroa yhdistyksemme tilille. Tili on sama,
jolle jäsenmaksutkin aina maksetaan, SAMPO, nro: 800016-344494, Muista
kirjoittaa lisätietoihin Jäsenen nimi, ja postiosoite sekä maksun aihe: ”Huoltoviesti v.
2007”.
Maksun eräpäivä on yhteistilauksen takia ehdoton: keskiviikko 24.1.2007.
MUUT ASIAT
Kaatuneitten Omaisten Liitolla on ollut erittäin tarkeä tavoite; Sotaorpotunnuksen
aikaansaaminen viralliseksi. Liiton ent. johto oli Sosiaali- ja Terveysministeriössä
vierailulla 16.12.2005. Asiaa on myös yritetty herätellä monien muiden tahojen
kautta. Oman yhdistyksemmekin edustajien taholta on eri poliittisiin päättäjiin oltu
yhteydessä, tavoitteena saada tuo tunnusasia osana muuta kokonaisuutta kirjattua
seuraavaan hallitusohjelmaan.
Kiitämme jäseniämme kuluneesta vuodesta ja siitä, että suurin osa Teistä on ollut
jäsenenä yhdistyksemme alusta lähtien, jo vuodesta 1980 lähtien. On kuitenkin nyt
paikallaan huomauttaa, että jos joltain on jäänyt jäsenmaksu maksamatta tältä 2006
vuodelta, se tulisi nyt viimeistään maksaa, vuoden loppuun mennessä. Jäsenmaksutili
on SAMPO 800016-344494 ja jäsenmaksu on EUR 20,- / jäsen ja kannattajajäsenen
minimisumma on EUR 10,-.
Ennakkotieto: Yhdistyksen vuosikokous on tarkoitus pitää lauantaina 17.2.2007
Marielundissa, jos se vielä silloin on mahdollista, ellei, sitten muualla.
Vuosikokouksesta tulee kuitenkin kutsu erikseen myöhemmin.
Hyvää ja Rauhaisaa Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta jäsenille toivottaen!
Johtokunta/RK/SK

KAATUNEITTEN OMAISTEN LIITTO ry:n yhteystiedot:
Leena Mankkinen, toiminnanjohtaja, p. 02- 2588790
ja toimisto, Sirpa Aaltonen puh. 02-2588394,

