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KAATUNEITTEN OMAISET RY. HELSINKI
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto
Helsinki

JÄSENKIRJE
27.3.2007

JÄSENKIRJE 1 / 2007
ESIPUHE
Vuosi on vaihtunut ja olemme jo pitkällä keväässä, Vantaanjoen jäätkin lähtivät kohti
alajuoksua viime viikonlopun aikana!
Lyhyen talven jälkeen on taas aika paneutua tämän vuoden kuulumisiin ja kertoa
tulevista tapahtumista.
Liiton omaisuus on sitten siirtynyt uudelle omistajalle ja liiton toimisto muuttaa
näillä näkymin kesäkuun loppuun mennessä Helsingin Pasilan Virastotaloon, jonne
suunnitellusti tulee saman katon alle myös muut veteraanijärjestöt.
Tapahtuneen Marielundin myynnin jälkeen hyvin monissa keskusteluissa on herännyt
ajatuksia askaroittaneita kysymyksiä, joiden keskeisin sanoma on, että tehtiinkö tämä
kauppa liiton ja sen jäsenten etuja kunnioittaen? Vastauksena tulee pakostakin esille,
että saatu kauppahinta oli liian pieni ja kaupan solmineet liiton edushenkilöt eivät
ole tarpeeksi välittäneet liiton ja sen jäsenten eduista. Oman lisänsä asiantilaan tuo
mukanaan myös verottaja, kun se määrää liitolle lankeavat myyntivoittoverot tästä
kiinteistökaupasta. Liittokokouksessa tehtyyn kysymykseen kahden milj. euron
tarjouksen käsittelystä ei ole saatu vastausta. Tulevaisuus näyttää, kestääkö tämä
päätöksentekokuvio kaikenkaikkiaan asiallista tarkastelua?
Kun olemme tarkastelleet Marielundin oston ajan hallinnon pöytäkirjoja muutaman
vuosikymmenen takaa, olemme saaneet todeta esim. liikevaihtoveroon anottuja
vapautuksia saadun valtiovallalta hoidettua mallikkaasti - sen aikainen hallitus oli
Pj. Fagerholmin johdolla jo silloin aikansa tasalla!
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA (ydinasiat liiton kiertokirjeestä 2/2007-21.3.2007)
Kaatuneitten Omaisten Liiton sääntömääräinen Liittokokous pidetään tiistaina
24.4.2007 Helsingissä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat.
Kevään liittokokous siis lähestyy, siellä päätetään liiton tulevaisuuden kannalta
todella tärkeistä asioista; valitaan mm. vastuulliset hallituksen jäsenet sekä tietysti on
myös puheenjohtajan valinta. Nykyisen puheenjohtajamme Aulis Harjun ja liittohallituksen toimintaa tulee arvioida mm. Marielundin myynnin onnistumista tai
epäonnnistumista vastaan.
Liittokokous keväällä 2006 hyväksyi liiton uudet säännöt ja 7.12.2006 PRH hyväksyi
ne. KOL:n hallitus hyväksyi yhdistysten mallisäännöt kokouksessaan 19.2.2007 ja
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nyt sääntöuudistus siirtyy yhdistystasolle. Mallisäännöt saatiin liiton kiertokirjeen
2/2007 mukana 21.3.2007 postitse yhdistyksille. Niiden lähempi tarkastelu saattaa
antaa aihetta joihinkin muutoksiin.
Liiton toimiston sähköpostiyhteyksiä:
Leena Mankkinen
leena.mankkinen@kol.inet.fi
- liittohallituksen asiat
Sirpa Aaltonen
sirpa.aaltonen@kol.inet.fi
- Huoltoviestin lehtitilaukset ja osoitteenmuutokset
Toimisto
kaatuneittenomaistenliitto@kol.inet.fi
Liiton kotisivut valmistuivat syksyllä. Teknisten ongelmien vuoksi päivitys oli koko
alkuvuoden tekemättä. Tilanne on nyt korjaantumassa. Sivujen osoite: www.kolry.fi
Liiton Hengelliset ja kulttuuripäivät 2007 järjestetään Helsingissä 6.-7. lokakuuta.
Ohjelmatiedot ja ilmoittautumislomake julkaistaan Huoltoviestissä nro 3 ja liiton
seuraavassa kiertokirjeessä toukokuun alkupäivinä. Merkitkää ajankohta jo nyt
kalentereihinne.
OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA
Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Marielundissa 24.2.2007.
Paikalle oli saapunut hienosti jopa 24 jäsentä, moni ilmeisesti halusi nähdä vielä
ainakin kerran Marielundin, tällä kertaa kauniissa talvisen lumisessa asussaan.
Siellä käsiteltiin sääntöjen mukaisesti vuoden 2006 toiminta, tilinpäätös sekä
annettiin vastuuvapaus johtokunnalle kaikkien moitteetta hoidettujen asiain osalta.
Lisätietoja antaa tarvittaessa puheenjohtaja.
Ennen kokouksen alkua ojennettiin yhdistyksemme hyväksi pitkään toimineille usealle
aktiiville seuraavat liittohallituksen myöntämät huomionosoitukset: KOL:n Kultainen
ansiomerkki Sinikka Kaskinen, Riihimäki ja KOL:n Hopeinen ansiomerkki seuraaville: Ritva Salminen, Helsinki; Marja-Liisa Suovanen, Turku; Tellervo Tuominen, Viljakkala ja Mareli Sirma, Helsinki. KOL:n Standaari luovutettiin Kari Salmiselle,
Helsinki, jota muistettiin lisäksi myös edellisenä pitkäaikaisena ja hyvin toimineena
yhdistyksen puheenjohtajana, Suomen sotahistoria-aiheisella kirjalla.
Luottamushenkilöt vuodelle 2007.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Kivimäki, Helsinki; muina johtokunnan
jäseninä jatkavat Kari Salminen, Helsinki; Vilho Eerola, Nummi-Pusula; Sinikka
Kaskinen, Riihimäki; Arto Sirma, Helsinki; Pauli Sormio, Luvia; Marja Suovanen,
Turku ja Veikko Tuominen, Kyröskoski sekä uutena johtokuntaan valittiin Pentti
Laijola, Valkeakoskelta.
Jäsenmaksut v. 2007.
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Vuosikokous päätti jäsenmaksuksi entisen, EUR 20,- / jäsen / vuosi 2007 ja
kannattajajäsenen minimisummaksi EUR 10,- /jäsen / vuosi 2007. Jäsenmaksut
toivotaan suoritettavaksi 15.4.2007 mennessä yhdistyksen tilille SAMPO 800016344494. Ohessa tilisiirtolomake.
Johtokunta v. 2007.
Johtokunta järjestäytyi vuosikokouksen jälkeen ja varapuheenjohtajaksi valittiin
Pentti Laijola, sihteeriksi valittiin edelleen Sinikka Kaskinen ja rahastonhoitajana
jatkaa Ritva Salminen johtokunnan ulkopuolelta. Ohessa lista yhteystietoineen,
säilytä lista, voit ottaa yhteyttä …
Jäsentapaaminen v. 2007.
Jäsentapaaminen tullaan järjestämään (entiset Virkistyspäivät) nyt Viljakkalan
Haverissa, Kultacasinolla 5.- 8.7.2007. Sinne ovat tervetulleita yhdistyksemme
kaikki jäsenet perheineen ja ystävineen. Merkitse aika kalenteriisi ja valmistaudu
siihen jo nyt! Positiivista tässä Jäsentapaamisen paikan vaihdoksessa on se, että
tämänvuotinen paikka sijaitsee keskempänä Suomea. Siitä, että ”Marielund on niin
kaukana”, on tullut monelta jäseneltä vuosien varrella viestejä! Nyt on useampien
jäsentemme helpompi sinne keskemmälle Suomea päästä, tervetuloa!
Tampereelta on matkaa Viljakkalaan vain noin nelisenkymmentä kilometriä.
Tästä toimintavuoden toisesta merkittävästä tapahtumasta; Jäsentapaamisesta,
tulemme tarkemmin tiedottamaan seuraavassa jäsenkirjeessä, viimeistään
toukokuussa. Alustavien tunnustelujen jälkeen voidaan todeta siellä olevan hyvät
mahdollisuudet asuntovaunu-, ja –auto-, sekä hyvätasoiseen mökki-majoittumiseen
kohtalaisen edullisilla hinnoilla. Leiri-iltaisin on yhdessäoloa varten Kyrösjärven
rannassa olevan saunan ympärillä sovittu ajanvietto- ja grillauspaikka.
Tämänkesäinen leirivastaavamme on Veikko Tuominen, apulaisinaan Raimo Kivimäki ja sekä muu johtokunta. Ohjelmaa ollaan viimeistelemässä, mutta ennakkotietona voisi mainita jo sovittuakin retkeä Matti Järvenpään Metallitaidemuseoon
Särkijärvelle, risteilyä Kyrösjärvellä M/S Lempi-laivalla kapteeni Ojalan johdolla,
perinteistä sankarihaudalla käyntiä yms. Osanottajien halukkuuden mukaan on
mahdollisuus päästä tutustumaan ”Taatan”, nobelkirjailija Frans Emil Sillanpään
Myllykolun maisemiin, Hämeenkyrössä! Haverista näkee netistä tietoja polulta:
www.kultacasino.fi, mutta mökkien hinnat on neuvoteltu meille edullisimmiksi!
Yhdistyksemme tiedottaminen.
Yhdistyksen tiedottaminen vuonna 2007 halutaan saada entistä nykyaikaisemmaksi
ja nopeammaksi, ja siksipä pyydämmekin kaikkia niitä jäseniä, joilla on sähköposti,
ja eivät ole vielä sitä ilmoittaneet, lähettämään sen puheenjohtajalle osoitteella:
raimo.kivimaki@taloverkot.fi Pj:lla on jo nyt yhdistyksen sähköpostirekisteri,
ylläpidettävän postiosoiterekisterin lisäksi. Tämä jäsenkirje lähetetään kuitenkin
postitse kaikille, koska siellä on mm. jäsenmaksutilillepanokortti.
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Yhdistyksen omaisuus tuotin pois Annantorpasta 24.2.2007.
Yhdistyksemme irtainta omaisuutta oli Marielundin Annantorpassa yleisessä käytössä
ja nyt kun paikka on myyty vieraalle, toteutettiin näiden omien tavaroiden poishaku
samalla kun olimme siellä vuosikokouksessa. Mm. ”Tervetuloa Sotaorpoleirille” juliste, joka on yli 20 vuotta toivottanut osanottajat tervetulleeksi Virkistyspäiville ja
Jäsentapaamisiin Marielundin nummille! Tulevana kesänä se toivottaa tervetulleeksi
Haveriin!

MUUT ASIAT
Kaatuneitten Omaisten Liitolla on ollut erittäin tärkeä tavoite; Sotaorpotunnuksen
aikaansaaminen viralliseksi. Eduskunnassa on vuonna 2005 tehty toimenpidealoite,
jonka mukaisesti sotaorvoille myönnettäisiin oikeus sotaorpotunnukseen ja heille
suotaisiin oikeus mm. jonkinasteiseen kuntoutukseen. Tämä aloite tulee nyt saattaa
päätökseen ja näin toimien isänmaa huolehtii sotaorvoistaan. Se oli pääasiana
Eduskunnassa pidetyssä Sotaorposeminaarissa 19.2.2007. Oman yhdistyksemmekin
johtokunnan taholta on oltu yhteydessä mm. kansanedustajaehdokkaisiin eripuolella
Suomea varsinaisella vetoomuksella, että tuo tavoitteena oleva tunnusasia, osana
muuta kokonaisuutta, saataisiin kirjattua seuraavaan hallitusohjelmaan.
Muiden tiedote: Lauantaina 4.8.2007 järjestetään Evakkovaellus, jossa kävellään
noin seitsemän kilometrin matka Lohjan keskustasta Kanneljärven Opistolle.
Tapahtumaa suunnitellaan Kanneljärven Opistolla viikonloppuna 31.3.-1.4.2007
pidettävällä kurssilla. Sen teemana on evakkoperinteen elvyttäminen, kokemusten
tuominen tämän päivän elämään ja sillan luominen historian ja tulevan välille.
Evakkovaelluksen järjestävät Evakkolapset yhdessä Lohjan Karjalaisten ja muiden
lohjalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tietoa: www.evakkovaellus.fi
Jäsenkirjeen lähetyksen sponsoroi VR Oy, josta lausumme kiitokset!
Johtokunta toivottaa jäsenille perheineen oikein hyvää kevättä!

Terveisin
Johtokunta/RK
Liitteet:

Jäsenmaksun v.2007 tilillepanokortti
Johtokunnan kokoonpano 24.2.2007

