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KAATUNEITTEN OMAISET, HELSINKI RY.
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto
Helsinki

(ensirekisterönti 20.11.1947)
20.9.2007

JÄSENKIRJE 3 / 2007
Hyvät Sotaorvot, Valtakunnallisen Yhdistyksemme Jäsenet!
Kesä alkaa kääntyä kohti loppuaan - syksyyn, viimeinen viikko ainakin täällä pääkaupunkiseudulla on ollut jo aika kolea ja sateinen – mutta loppukesää kuitenkin
kauneimmillaan. Aika-ajoin aurinko kuultaa vielä vihreänä olevat puut ja antaa
aavistuksen tulevasta ajasta – syksy on jo kohdalla ja talvi lähestyy!
Kun suuntaamme katseen kuluneeseen kesään, niin voimme tyytyväisenä todeta
siihen sisältyneen onnistuneen Jäsentapaamisen Pohjois-Hämeessä, ”Taata”, Frans
Emil Sillanpään maisemissa sekä tulevista syksyn tapahtumista myös kertoillaan.
Liiton asioita. (otteita mm. Huoltoviestistä Nro 4-5 / 2007 ilmestyi elok.lopulla)
Järjestöuutinen: Liiton Hengelliset ja kulttuuripäivät 2007 järjestetään Helsingissä
6.-7. lokakuuta ( Päivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet olivat Huoltoviestissä)
Liiton toimisto muuttaa takaisin Helsinkiin sitten 1980- luvun lopun.
Veteraanijärjestöjen ja niiden lähellä olevien yhteisöjen yhteiset toimistotilat tulevat
sijaitsemaanHelsingin Itä-Pasilassa hovioikeuden entisissä toimitiloissa, joissa nyt
on remontti menossa par’aikaa. 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 tapahtunee loppusyksystä. Uudet puhelinnumerot eivät ole vielä tiedossa. Liiton posti pyydetään lähettämään vanhaan
osoitteeseen vielä toistaiseksi.
Liiton toimiston sähköpostiyhteyksiä:
Leena Mankkinen
leena.mankkinen@kol.inet.fi Toiminnanjohtaja
Sirpa Aaltonen
sirpa.aaltonen@kol.inet.fi mm. Huoltoviestin yhteyshenkilö
Toimisto
kaatuneittenomaistenliitto@kol.inet.fi
Liiton kotisivujen ongelmien vuoksi päivitys oli koko alkuvuoden tekemättä. Tilanne
on nyt korjaantumassa. Sivujen osoite: www.kolry.fi
OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA
Jäsenmaksut v. 2007. Muutama jäsen ei ole vielä suorittanut tämän vuoden
jäsenmaksua, joten jos Sinä olet unohtanut maksaa jäsenmaksusi, toivomme Sinun
maksavan sen yhdistyksen tilille SAMPO 800016-344494. Jäsenmaksu on EUR 20,- /
jäsen ja kannattajajäsenen minimisumma on EUR 10,- /jäsen / vuosi 2007
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Yhdistyksemme tiedottaminen.
Yhdistyksen tiedottaminen halutaan saada entistä nykyaikaisemmaksi ja nopeammaksi, siksi pyydämmekin edelleen 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. Olisi myös mukava saada Teiltä jäseniltämme palautetta enemmän
vaikkapa sähköpostilla, Itellan (=ent,posti) kautta postitse tai vaikka puhelimitse!

Jäsentapaaminen v. 2007.
Kokoonnuimme perinteiseen yhdistyksemme vuoden tärkeimpään tapahtumaan,
Jäsentapaamiseen 27. kerran 5.-8.7.2007, tällä kertaa Haverin vanhan kultakaivoksen miljöössä, ja ensimmäisen kerran pidimme tapahtuman muualla Suomessa,
kuin Turun Satavan Marielundissa! Nyt Marielund, joka Kaatuneitten Omaisten
Liiton omana paikkana tunnettu, on myyty alkuvuonna uudelle omistajalle.
Jäsentapaamiseen saapui eri puolelta Suomea yli neljä kymmentä henkeä ja säät
olivat suotuisat. Toini ja Juhani Kotajärvi Kulta Casinon yrittäjiä ja sotaorpoja
tarjosivat erinomaiset puitteet Kyrösjärven rannalla. Kyrösjärven Veneilijät
myötävaikuttivat myös tapaamisemme onnistumiseen luovuttamalla käyttöömme
sopivan sauna- ja huoltorakennuksen. Tellervo ja Veikko Tuominen olivat erittäin
onnistuneesti valmistelleet nelipäiväisen jäsentapaamisemme puitteet ja ohjelman.
Kaunis järvimaisema ja hyvät palvelut toimivat loistavasti ja oli upeaa taas kerran
jälleen tavata ystäviä ja viettää aikaa heidän seurassaan. Olihan edellisestä
tapaamisestamme kulunut jo vuosi.
Maailmaan mahtuu monenmoista asiaa ja harrastusta, mutta myös Matti Järvenpään
taidepuisto oli unohtumaton elämys siitä, mitä ajatteleva ja aikaansaapa ihminen voi
värkätä kaikesta siitä tavarasta, mikä on käynyt tarpeettomaksi. Isänmaan kipeiden
vaiheiden muisteleminen Mannanmäen muistomerkin äärelle Heikki Kallioniemen
opastamana viesti kevään 1918 sotatapahtumista ja laivaretki Pappilanjoella ja Kirkkojärvellä asiantuntevan kipparin Seppo Savolaisen opastuksella kauniiden näkymien
lisäksi kertoi paperin ihmeitätekevästä voimasta vaurauden ja hyvinvoinnin synnyttätäjänä. Puheenjohtajammekin on lapsena usein mennyt laivalla Siuron sataman rinteessä sijainneeseen mummulaansa 40-ja 50-luvun vaihteessa höyrylaivalla, joka
veti proomuissa perässään Kyron paperia Siuroon rautatien varteen.
Olimme Taatan jalanjäljillä ja tämäkin omalla tavallaan merkitsi retkiemme kohteet
ja tienoot kultuurimaisemiksi.
Yhteiset illanvietot ja niiden tarjoilu, jota ryyditettiin hämäläisellä perinnejuomalla
herkistivät mieliä ja saivat meidät kaikki osallistuneet vakuuttuneiksi vertaistapaamisen tärkeydestä.
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Lauantai-illan päätöstilaisuudessa, jossa oli vieraana myös paikallisen KOL:n alaosaston jäseniä, liiton toiminnanjohtaja Leena Mankkinen kertoi meille tärkeää tietoa
Kaatuneitten Omaisten Liiton ajankohtaisesta toiminnasta, josta meitä sotaorpoja
ehkä tärkeimpänä koskettaa yhteinen tavoiteemme saada virallinen sotaorpotunnus
maamme sotaorvoille. Tiedoksi tuli Marielundin myynnistä johtuva toimiston muuttaminen Helsingin Pasilaan syksyllä samaan taloon muiden veteraanijärjestöjen
kanssa.
Sunnuntai-aamun puheenjohtajan päätössanojen jälkeen ajoimme Viljakkalan kirkkoon jumalanpalvelukseen ja senjälkeen Pastori Risto Takkisen myötävaikuttamana
kunnioitimme Viljakkalan sankarihautoihin kätkettyjen sankarivainajien muistoa
seppelleenlaskulla, jota oli todistamassa muukin kirkkoväki.
Sotaorpojen Valtakunnallisen Alaosaston jäsenet haluavat jatkaa 27 vuotta vanhaa
perinnettään ja tämä on kova haaste yhdistyksen johtokunnalle. Nelisenkymmentä
osallistujaa velvoittaa ilman isompaa harkintaa jatkamaan tätä jäsentapaamisperinnettä. Sydämellinen kiitos kaikille myötävaikuttaneille ja osallistujille. Toivotettiin
erotessa kaikille voimia ja terveyttä – sovittiin tapaavamme taas ensi kesänä.KS/RK.
MUUT ASIAT

Ajattelua herättävää kiinteistökauppaa
Vuoden 2006 marraskuulla pidetyssä KOL:n ylimääräisessä liittokokouksessa oli
päätettävänä vain yksi asia, päätettiin Marielundin kaupasta. Liiton hallitus toi päätettäväksi omana esityksenään kaiken myymisen 1,6 miljoonan euron kauppahinnalla
toimitusjohtaja Toivo Sukarille. Äänestyksessä tämä esitys voitti äänin 69 puolesta 6
vastaan ja 5 tyhjää. Vastakkainen esitys oli meidän yhdistyksen liittokokousedustajan
tekemä ja sen keskeinen sisältö kuului" Tehdään asiassa yksimielinen päätös, jonka
mukaan Liiton hallitus oikeutetaan myymään Marielund korkeimman tarjouksen tekevälle kuitenkin vähintään kahden miljoonan euron kauppahinnalla." Ennen äänestystä käydyn keskustelun aikana sai meidän yhdistyksenedustajan tekemä esitys
osakseen arvostelua. Sitä kutsuttiin typeryydeksi, jota ennenkin on kuultu saman
edustajan esittämänä.
Nyt meillä on tilaisuus saada asiassa todellista tietoa, kun nykyinen omistaja on
pannut Marielundin myyntiin 4,3 miljoonan euron hinnasta. Myyntiesite oli 3 kk
internetissä: etuovi.com hakusanan alla ja hakutunnuksella 969747.
Arvioitaessa tapahtunutta tulee eteen se valitettava tosiasia, että ne 69 kaupasta
päättänyttä liittokokousedustajaa olivat väärään aikaan väärässä paikassa ja väärässä tehtävässä. He eivät olleet riittävän tietoisia vallitsevista faktoista, vaan tulivat toimineeksi KOL:n Hallituksen antaman puutteellisen tiedon pohjalta.
KOL:n johdolla on ollut kaikki mahdollisuudet käyttää luopumisen valmistelemiseksi
tarvittavia asiantuntijoita, mutta jostain syystä niin ei haluttu menetellä.
Toimintavaltuudet tässä luopumisasiassa ovat olleet KOL:n hallituksella. Ilman toi-
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mintavaltuuksia toimineet meidän yhdistyksemme muutamat jäsenet ovat omia tuttavuuksiaan käyttäen kahden kiinteistöalan asiantuntijan kanssa epävirallisesti keskustelleet vuosien ajan Marielundin arvosta. Viime marraskuulla hintanäkemykset olivat
haarukassa 2,3 - 2,7 miljoonaa euroa. Tämä sanoma viestitettiin KOL:n halltukselle,
mutta tämä hallitus luotti ” vääriin profeettoihin” ja lopputulos on nyt sitten edessä.
Hyöty KOLn erittäin merkittävästä kiinteästä omaisuudesta siirtyy taitavan ja kunnioitettavan liikemiehen hyödyksi. Kyseenalaisen kunnian siitä kantavat päätöksen
tehneet 69 liittokokousedustajaa. Vastuu asiassa on heidän ja lopullinen vahingon
määrä on arvioitavissa sen jälkeen, kun Toivo Sukari myy Marielundin seuraavalle
omistajalle. Alueen kaavoituksen edistyessä, taitavan liikemiehen mahdollisuudet
kartuttaa pankkitiliään paranevat koko ajan.
On myös paikallaan palauttaa mieliin viime vuoden huhtikuulla pidetyn varsinaisen
vuosikokouksen päätös äänin 52 puolesta, 25 vastaan ja 2 tyhjää myydä Marielundin
maista 14 hehtaaria Turun kaupungille hinnalla 330 000 euroa. Tämä päätös antoi jo
aiheen odottaa, että valtaosa liittokokousedustajista ei omaa tarvittavia taitoja tässä
asiassa. Onneksi tämä kauppa jäi tekemättä. Tämän päätöksenteon yhteydessä viime
vuoden huhtikuulla kuultiin myös näkemys siitä, että Turun kaupungin käynnistämä
alueen kaavoitus ja Turun KH:n päätös ei millään tavoin vaikuta Marielundin maiden arvoon? Tämän arvion esittänyt toimi silloin ja toimii nytkin KOLn hallituksessa,
mitä valintaa yhdistyksemme liittokok.edustaja yritti keväällä viimeiseen asti estää.
Tämän asian enempi käsitteleminen ei tuo euroakaan lisää rahaa KOL:n kassaan,
mutta vastuullisina johtokuntamme jäseninä emme voi olla siitä raportoimatta jäsenillemme vielä tämän kerran ja seuratkaamme jatkossa kaikki prosessin etenemistä.
Jos mahdollista, koettakaamme myös vaikuttaa siihen, että jatkossa saadaan liitolle
sellainen hallitus, jonka toiminta olisi harkittua, tuloksellista ja avointa! KS/RK
Kaatuneitten Omaisten Liitolla on ollut erittäin tärkeä tavoite: Sotaorpotunnuksen
aikaansaaminen viralliseksi ja se on omankin yhdistyksemme tärkein tavoite.
Uudessa eduskunnassa on myös eräitä sotaorpoja, joiden kautta yritämme edelleen
aikaansaada toimenpiteitä, jotka johtaisivat sotaorpotunnuksen aikaansaamiseen
ja virallistamiseen ja jonka tavoitteena on saada heille myös oikeus mm. jonkinasteiseen kuntoutukseen.
Isänmaalla ei ole mielestämme varaa unohtaa sotaorpojaan !
Tämän jäsenkirjeen lähetyksen sponsoroi VR Oy, josta lausumme kiitokset!
Toivotamme jäsenille perheineen Oikein Hyvää Syksyä!
Terveisin Johtokunta/KS/SK/RK

