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KAATUNEITTEN OMAISET, HELSINKI RY.
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto
Helsinki

(ensirekisteröinti 20.11.1947)
12.12.2007

JÄSENKIRJE 4 / 2007
Arvoisat Sotaorvot, Valtakunnallisen Yhdistyksemme Jäsenet!
Almanakan mukaan on syksyn aika vaihtua talveksi. Täällä pääkaupunkiseudulla ei
ole talvesta tietoakaan kun lumet, jotka parisen viikkoa sitten satoivat tienoot puhtaan valkoisiksi ja antoivat jo häiveen tulevasta Joulusta, sulivatkin nopeasti pois.
Suomen 90-vuotis-Itsenäisyyspäivän molemmin puolin ovat sateet kastelleet rakkaan
syntymämaan taas syksyisen oloiseksi. Talven tulo antaa vielä odottaa.
Liiton toimisto on nyt muuttanut Helsinkiin!
Veteraanijärjestöjen ja niiden lähellä olevien yhteisöjen yhteiset toimistotilat sijaitsevat Helsingin Itä-Pasilassa hovioikeuden entisissä toimitiloissa. Uusiin toimitiloihin
muuttivat ensimmäisinä Rintamanaisten Liitto ja Kaatuneitten Omaisten Liitto KOL.
Isot veteraanijärjestöt muuttavat myöhemmin, osa vasta tammikuussa 2008. Liiton
toimisto käsittää kaksi huonetta sekä arkistotiloja. Järjestöjen yhteinen kokoustila
tulee myös käyttöön myöhemmin. Liiton uusi postiosoite on Ratamestarinkatu 9,
00520 Helsinki ja käyntiosoite Kellosilta 4 C (kävelysilta). Pasilan rautatieasemalta
on matkaa toimistolle 300 - 400 m.
Liiton puhelinnumerot säilyvät ennallaan:

Toimisto
Toiminnanjohtaja
Fax

02-2588394
02-2588790
02-2588792

Sähköpostiosoitteet säilyvät ennallaan:
Leena Mankkinen
leena.mankkinen@kol.inet.fi Toiminnanjohtaja
Sirpa Aaltonen
sirpa.aaltonen@kol.inet.fi
Toimistotyöt
Toimisto
kaatuneittenomaistenliitto@kol.inet.fi
Yhdistyksemme tiedottaminen.
Yhdistyksen tiedottaminen on vuoden 2007 aikana jo vakiintunut ajanmukaiseksi ja
entistä nopeammaksi, siksi edelleen pyydämmekin niitä jäseniä, joilla on sähköposti
ja eivät ole vielä sitä ilmoittaneet, lähettämään meilinsä puheenjohtajalle osoitteella: raimo.kivimaki@taloverkot.fi Pj:lla on jo nyt yhdistyksen sähköpostirekisteri,
(jossa jo tavoitamme 51 jäsentä tai kannattajajäsentä) 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, ja on sitä viime kuukausien
aikana tullutkin, kiitos niistä myönteisistä ja kannustavista mielipiteistä!
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Yhdistyksen jäsentapaaminen v. 2007 ja tuleva v. 2008!
Vuoden tärkein tapahtumamme, jäsentapaaminen, pidettiin Haverissa 5.- 8.7.2007
ja ensi kertaa perinteisen Marielundin ulkopuolella. Haverin vanhan kultakaivoksen
miljöö toimi ennakoitua paremmin tapahtuman toteuttamisen paikkana, todettiin johtokunnan jälkeenpäin suorittamassa tapahtuma-analysoinnissa. Pisteenä kaikelle, jopa Marielundissa vuosia käytetty ” Tervetuloa Leirille ” – julisteemme löysi uuden
edustavan paikkansa rantaan johtavan tien varteen!
Enää ei kerrata jäsentapaamisesta ” muistojen kaulanauhaan pujotettuja helmiä ”
läpi, mutta Sotaorpojen Valtakunnallisen Alaosaston jäsenet haluavat jatkaa 27
vuotta vanhaa perinnettään ja tämä on kova haaste yhdistyksen johtokunnalle.
Nelisenkymmentä osallistujaa velvoittaa jatkamaan tätä jäsentapaamisperinnettä,
siis tapaamisiin taas ensi kesänä!
Huoltoviestin tilaukset vuodelle 2008.
Huoltoviestin vuosikerran tilaushinta on edelleen 10 euroa silloin, kun tilaus tulee
keskitetysti yhdistyksemme kautta liitolle. Yksittäisten tilauksien vuosikerran hinta
suoraan liitolta on 20 euroa. ( Sotalesket saavat lehden edelleen maksutta.)
Jäsenten, jotka haluavat tilata Huoltoviestin vuodelle 2008 yhdistyksemme kautta,
tulee suorittaa 10 euroa yhdistyksemme tilille SAMPO, nro: 800016-344494, Muista
kirjoittaa lisätietoihin ” Jäsenen nimi ja postiosoite” sekä ”Huoltoviesti v. 2008”.
Maksu on suoritettava yhdistyksen tilille 2.1. - 15.1.2008 välisenä aikana.
Yhdistyksen sääntöuudistus etenee
Vuosikokous helmikuussa 2007 Marielundissa päätti, että yhdistyksen säännöt ja nimi
uudistetaan. Asetettu sääntötyöryhmä teki työtä koko alkuvuoden, toi sääntöluonnoksen
johtokunnalle tutustuttavaksi ennen kokousta ja johtokunta 29.11.2007 hyväksyi luonnoksen muutamalla pienellä muutoksella yksimielisesti.
Johtokunnan päätöksen mukaisesti Pj. Kivimäki kirjoitti hyväksytyt säännöt puhtaaksi
ja toimitti ne 4.12.2007 ensikäynnillään liittoon, tarvittavaa lausuntoa varten.
Yhdistyksen nimeen ja sääntöihin palaamme sitten vuosikokouksessa helmikuussa
2008, jolloin toivomme voivamme saada niihin jäsenistön hyväksymisen. Ennen sitä
tulee niihin saada KOL:n hallituksen lausunto ja Patentti- ja Rekisterihallituksen !
yhdistysrekisterin hyväksyminen.
Sotaorpotunnus ja kuntoutustakin tavoitteenamme
Sotaorpotunnuksen aikaansaaminen on yhdistyksemme eräs tärkeimpiä tavoitteita.
Tämän saman tavoitteen eteenpäinviemiseksi oli Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry. –
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yhdistys kutsunut avoimesti kaikkia sotaorpoja mukaan mielenilmaukseen talvisodan
alkamisen vuosipäivän aattona 29.11.2007 eduskuntatalon eteen. Kaikista yhdistyksistä kaikki halukkaat olivat tervetulleita. Kutsussa oli mm: ” että olisi hyvä olla
kyltti mieluiten ”kepin nenässä” ja siinä näkyvästi edustamanne sotaorpoyhdistyksen
nimi. Korostettiin vielä, että emme ilmaise mieltämme ketään vastaan vaan toivomme sotaorvoille rekisteröintiä, sotaorpotunnusta ja sille harkittua kuntoutusta.”
Kävimme yhdistysten johtojen välillä neuvottelua yhteistyöstä ja päädyimme osallistumaan mukaan tuohon ensimmäiseen sotaorpojen mielenilmaukseen, johon teimme
jopa kolme omaa kylttiäkin neuvon mukaan. Yhdistyksemme kylteissä olivat vetoavat
lauseet: ”Isänmaalla ei ole varaa unohtaa sotaorpoja”, ” Veljeä ei jätetä…mutta
sotaorvot kyllä jätettiin ja unohdettiin” sekä ”Isänmaan isättömille oikeutta”.
Eduskuntatalon portaille oli kokoontunut sankka joukko sotaorpoja, paikalla oli
soittokunta ja kovaääniset. Peruspalveluministeri Paula Risikolle luovutettiin vetoomus, jossa em. toivomukset esitettiin. Orpojen puolesta pitivät puheenvuorot Pj. Maija Väisänen ja Maija-Kaarina Saloranta. Poliittisista päättäjistä puheenvuoron pitivät peruspalveluminuisteri Paula Risikko kok. sekä Kansanedustajat: Tuula Väätäinen sd, Janne Seurujärvi kesk. ja Tarja Tallqvist kd. Puheissaan em. poliitikot
antoivat toivetta sotaorpojen asioiden etenemisestä, Ministeri Risikko mm. lupasi,
että jo ensi vuoden (2008) alussa aletaan kerätä sotaorpoyhdistysten yhteystietoja.
TV4 uutistoimitus oli paikalla ja teki koosteen to 29.11.07 iltauutisiin klo 19.30, sen
uutisvideo oli vieläkin nähtävissä seuraavassa (jos Sinulla netti) nettiosoitteessa:
http://www.nelonen.fi/uutisvideot/default.asp?video=1317&c=3&newpage=0
sekä MTV3 tekstitv:n uutisointi to 29.11.07 oli seuraava: ” Sotaorvot: Yhteiskunta
unohti orvot, Suomalaiset sotaorvot vaativat asemansa tunnustamista ja parantamista. Suomen sotaorpoyhdistys järjesti asiasta tänään mielenosoituksen eduskuntatalolla. Yhdistyksen tavoitteena on suomalaisten sotaorpojen virallinen rekisteröinti, oma tunnus ja sen oikeuttama harkinnanvarainen kuntoutus. Yhdistyksen
mielestä sotaorvot ja heidän kärsimyksensä on unohdettu täysin. Sodista jäi orpoja n.
55 000, joista useimmat ovat jo eläkeiässä.”
Ennakkotieto vuoden 2008 vuosikokouksesta
Johtokunta päätti kutsua koolle vuosikokouksen maanantaina 25.2.2008, kokouspaikka
on Sepänkoti, osoitteessa Väärämäentie 2, Sepänmäki, Malmi, Helsinki. Bussi 75 rautatieasemalta tuo sinne Raetien pysäkillä jäädään pois. Kartta lähetetään kutsussa.
Toivotamme jäsenille perheineen Oikein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Johtokunnan puolesta
Raimo Kivimäki
Puheenjohtaja

