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KAATUNEITTEN OMAISET RY. HELSINKI
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto
Helsinki

(ensirekisterönti jo 20.11.1947)
25.5.2007

JÄSENKIRJE 2 / 2007
ESIPUHE
Olemme jo pitkällä keväässä, uutisten mukaan huhtikuu oli lämpimin pitkään aikaan,
mutta Vapun tienoossa taas ilmat vaativat, kuten ennen sanottiin ”kaikki päälle ja loput tuulenpuolelle kainaloon”- niin kylmä pohjoisvirtaus kävi yli rakkaan kotomaan!
Raekuurot ja räntäsateet viimoineen antaa odottaa vielä kesää, mutta se tulee!
On taas aika katsoa kevään kuulumisia ja kertoa tulevista lähitapahtumista.
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA (otteita liiton kiertokirjeestä 3/2007- 16.5.2007)
Liittokokous pidettiin 24. huhtikuuta Helsingissä. Paikalla oli 85 edustajaa 64 yhdistyksestä. Liiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2007-2009 valittiin entinen, rovasti Aulis
Harju Jalasjärveltä ja varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2007 – 2009 valittiin Mikko
Virrankoski Rovaniemeltä.
Liiton hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat, suluissa henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitun henkilön nimi:
Aulis Karvonen Vetelistä
(Marja-Leena Leskinen Jyväskylästä),
Pauli Puttonen Porista
(Tuulikki Lindholm Kaarinasta),
Mauri Niskakoski Lappeenrannasta (Matti Peltola Hämeenlinnasta),
Erkki Kangaskortet Ylivieskasta
(Veikko Rusanen Sotkamosta),
Pirkko Helenoro Helsingistä
(Veikko Korpi Nurmijärveltä),
Maija-Liisa Närhi Kuopiosta
(Aino-Inkeri Keijonen Joensuusta) ja
Uolevi Utriainen Lempäälästä
(Tauno Strengell Lahdesta).
Hallitukseen valituista henkilöistä valittiin arvalla Pirkko Helenoro, Maija-Liisa
Närhi ja Uolevi Utriainen arvottiin erovuoroon vuoden kuluttua. Seuraavassa liittokokouksessa valitaan arvalla kolme (3) seuraavaa erovuoroista hallituksen jäsentä
ja sitä seuraavana vuonna ovat erovuorossa yksi (1) hallituksen jäsen sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Liittokokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2007. Yhdistysten liittoon maksamaa jäsenmaksua nostettiin 2 eurosta/jäsen 2,50 euroon/jäsen
vuosiksi 2007 ja 2008. Sotaleskiltä ja vapaajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Liittokokous hyväksyi vuoden 2007 talousarvion yhteydessä sotaleskien kuntoutukseen käytettävän summan. Ns. ”korvamerkityt” kuntoutusvarat koostuvat säätiöiltä
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saaduista avustuksista, Sotiemme Veteraanit –keräyksen varoista, lahjoituksena saadun asunto-osakkeen myynnistä saaduista varoista ja liiton omasta pääomasta, yhteensä 140.000 euroa, joka jaetaan yhdistysten tai piirien tilille toukokuun aikana.
Kuntoutusrahaa on käytettävissä n. 230 euroa leskeä kohden.
Marielundin irtaimisto on myyty kokonaisuudessaan Marielundin uudelle omistajalle,
joka teki irtaimistosta suurimman tarjouksen. Arvotaulut ja –kirjat sekä lahjoituksena
saadut esineet siirretään liiton uusiin toimitiloihin Helsinkiin.
Kaunokirjallisuutta on kertynyt arviolta 1000 nidettä. Niitä voi käydä ostamassa
Marielundista. Pyynnöstä KOL lähettää kirjaluettelon sähköpostilla.
Liiton Hengelliset ja kulttuuripäivät 2007 järjestetään Helsingissä 6.-7. lokakuuta.
Ilmoitus päivistä tulee seuraavaan Huoltoviesti-lehteen, joka ilmestyy kesäkuun
alussa. (Päivien ohjelmarunko ja ilmoittautumislomake hankitaan tarvittaessa.)
Kansallisen Veteraanipäivän pääjuhlassa Helsingissä julkistettiin tieto kaikkien veteraanijärjestöjen siirtymisestä saman katon alle. Ilmoituksen teki tilaisuuden juhlapuhuja, raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtaja Sinikka Mönkäre.
Veteraanijärjestöjen ja niiden lähellä olevien yhteisöjen yhteiset toimistotilat sijaitsevat Itä-Pasilassa hovioikeuden entisissä toimitiloissa, joita nyt on alettu
remontoida.
Liiton uusi osoite tulee olemaan Ratamestarinkatu 9, 00520 Helsinki, käyntiosoite
Keijunsilta 5 (kävelysilta). Pasilan rautatieasemalta on matkaa toimistolle 300-400
m. Arvioitu muuttoajankohta Itä-Pasilaan on heinä-elokuussa.
Uudet puhelinnumerot eivät ole vielä tiedossa. Liiton posti pyydetään lähettämään
vanhaan osoitteeseen elokuun loppuun saakka.
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
KOL:n uusi hallitus tulee päivittämään liiton ansiomerkkejä koskevan Palkitsemissäännön. Ansiomerkkiesityksiä tehdessään on yhdistysten huomioitava kriteerien
täyttyminen ja merkkien luovutuksen suhteen ennakoitava hallituksen käsittelyaikataulu.
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OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA
Luottamushenkilöt v. 2007.
Puheenjohtaja Raimo Kivimäki, muut johtokunnan jäsenet: Varapuheenjohtaja Pentti
Laijola, Sihteeri Sinikka Kaskinen, Kari Salminen, Vilho Eerola, Arto Sirma, Pauli
Sormio, Marja Suovanen, ja Veikko Tuominen. Rahastonhoitaja on Ritva Salminen.
Ohessa lista yhteystietoineen, soittele joskus jos / kun tulee asioita mieleen!
Jäsenmaksut v. 2007.
Vuosikokous päätti jäsenmaksuksi entisen, EUR 20,- / jäsen / vuosi 2007 ja kannattajajäsenen minimisummaksi EUR 10,- /jäsen / vuosi 2007. Jos olet unohtanut
maksaa jäsenmaksusi, toivomme Sinun maksavan sen yhdistyksen tilille SAMPO
800016-344494.
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.

Jäsentapaaminen v. 2007.
Vuoden tärkein kesätapahtumamme: 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.
Jäsentapaamisesta on tämän jäsenkirjeen ohessa erillinen 2-sivuinen liite sekä
skannattu kartta KultaCasinon alueesta!
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
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päätökseen ja näin toimien isänmaa huolehtii sotaorvoistaan. Se oli pääasiana Eduskunnassa pidetyssä Sotaorposeminaarissa 19.2.2007.
Oman yhdistyksemmekin johtokunnan taholta oltiin yhteydessä ennen eduskuntavaaleja mm. n. viiteenkymmeneen kansanedustajaehdokkaaseen eri puolella 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. 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 Vaellus on maksuton tapahtuma.
Ryhmiltä toivotaan ennakkoilmoittautumista Iris Saloranta puh. 019-335 887 tai 050
- 340 41 06.

Tämän jäsenkirjeen lähetyksen sponsoroi VR Oy, josta lausumme kiitokset!
Johtokunta toivottaa jäsenille perheineen lämmintä vanhanajan kunnon kesää!

Terveisin
Johtokunta/KS/SK/RK

