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KAATUNEITTEN OMAISET, HELSINKI RY.
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto
Helsinki

(ensirekisteröinti 20.11.1947)
1.2.2008

JÄSENKIRJE 1 / 2008
Hyvät kohtalosisaret ja –veljet, - Sotaorvot, Valtakunnallisen Yhdistyksemme
Jäsenet!
Almanakan mukaan nyt on talvi, on vain hieman vaikea uskoa sitä, kun katsoo lasista ulos - vettä sataa ja lämpöä mittarissa on päivittäin nollasta kolmeen lämpöasteeseen! Oikean vanhanajan talventulo antaa näköjään vielä odottaa. Kun käyn
koiramme kanssa päivittäin ulkona, niin oikein pahalla rajuilmalla – vettä vihmoo
niin minuun kuin koiraankin, muistuu mieleen Kyröskoskelta lapsuudenajan kodista
Martta-Äitini huumorintaju, kun Hän samanlaisella säällä sanoi, että ” en koiraanikaan panisi ulos tuohon ilmaan – menes Raimo hakeen puita liiteristä ”! Martta oli
Kaatuneitten Omaisten Liiton, Kyröskosken Alaosaston eräs perustajajäsenistä.
Vuoden 2008 vuosikokous kutsutaan koolle Helsinkiin liitteen mukaisella kutsulla.
Johtokunta päätti kutsua koolle vuosikokouksen maanantaina 25.2.2008 klo 14.00,
kokouspaikka on Sepänkoti, osoite: Väärämäentie 2, Sepänmäki, Malmi, Helsinki.
Sinne pääsee Helsingin Rautatieasemalta lähtevällä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, HKL:n bussilla nro: 75 ja pois jäädään Sepänmäessä Raetien pysäkillä.
Johtok. jäsen Arto Sirma p. 050-622 86 neuvoo tarvittaessa omalla autolla tulevia.
Vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään yhdistyksen sääntöjen 7 ja 12 §:n määräämät asiat, sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joita nimen ja sääntöjen muuttaminen mahdollisesti aiheuttaa.
Vuosikokoukseen osallistuvien jäsenten tulee ilmoittaa tulostaan viimeistään keskiv.
20.2.2008 mennessä puheenjohtajalle tai sihteerille, joko puhelimitse tai sähköpostilla, jotta voimme varata oikean määrän tarjottavaa.Kokoustarjoilu alkaa klo 13.00
Varsinainen kokouskutsu ja opaskartta jäsenkirjeen liitteenä kaikille, muu kokousaineisto jaetaan kokouspaikalla.
Mikäli joku haluaa vuosikokousaineistoa, voi ottaa yhteyttä Pj. Kivimäkeen, niin Hän
toimittaa aineiston kokouksen jälkeen, hyväksytyssä muodossa.
Johtokunta toivottaa Jäsenet runsain joukoin tervetulleeksi Helsinkiin vuosikokoukseen päättämään yhdistyksemme tärkeistä asioista!

Liiton toimisto on taas Helsingissä!
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Liiton uudet toimistotilat sijaitsevat Helsingin Itä-Pasilassa hovioikeuden entisissä
toimitiloissa. Liiton uusi postiosoite on Ratamestarinkatu 9, 00520 Helsinki ja käyntiosoite Kellosilta 4 C (kävelysilta). Pasilan rautatieasemalta on sinne 300 - 400 m.
Liiton puhelinnumerot säilyvät ennallaan:
Toimisto
02-2588394
Toiminnanjohtaja
02-2588790
Fax
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 viime vuosina jo vakiintunut ajanmukaisemmaksi,
Pj:lla ( raimo.kivimaki@taloverkot.fi ) on jo nyt yhdistyksen sähköpostirekisteri,
(jolla tavoitamme n. 50 % jäsenrekisteristä) ylläpidettävän postiosoite-rekisterin
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 monista myönteisistä ja kannustavista mielipiteistä, mm.
Sotaorpotunnusasiassa!
Yhdistyksen jäsentapaaminen v. 2008!
Johtokunta päätti kutsua koolle vuoden toisen tärkeän tapahtumamme, Jäsentapaamisen, ajalla torstai 3.7. - sunnuntai 6.7.2008.
Paikkaa ei ole vielä päätetty, mutta viimevuotinen Haveri on yksi vahva vaihtoehto ja
toinen vaihoiehto on Pohj. Satakunnan Karviassa Loma-Rai-so, neuvottelut menossa.
Seuraavassa Jäsenkirjeessä kerromme jo paikan ja ehkäpä ohjelmastakin on jo jotain
tietoa. Mutta varmaa on, että koetamme taas luoda tapaamisesta ikimuistettavan.
Asioita vain otsikoittain huomioksi:
Sotaorpotunnus ja sen myötä mahdollista kuntoutustakin sotaorvoille on tavoitteenamme, mutta Eduskuntalon 29.11.2007 pidetyn näyttävän mielenilmauksen
jälkeen ei ole asiasta kuulunut kerrassaan mitään!
Lahden Seudun Sotaorvot ry:n järjestämä seminaari Hennalan Upseerikerholla
keskiviikkona 13.2.2008 klo 12.00. Ilmoittautumiset Maila Malm, p. 040 557 7239
tai Tauno Strengell, p. 044 557 5684. Osallistumismaksu 14 euroa. Ruokailu 12
euroa. Mielenkiintoinen ohjelma! Ilmoittautumiset 5.2. mennessä!
Toivotamme jäsenille perheineen Oikein hyvää alkutalvea ja tulevan kesän odotusta!
Johtokunnan puolesta,
Raimo Kivimäki, Puheenjohtaja

