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KAATUNEITTEN OMAISET, HELSINKI RY.
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto
Helsinki

JÄSENKIRJE
18.3.2008

JÄSENKIRJE 2 / 2008
ESIPUHE
Vuoden 2008 talvi on täällä eteläsuomessa ollut kovin vähäluminen ja aika-ajoin
jopa nurmikko on ollut näkyvissä, kuten kesällä. Meillä oli vieraita Australiasta,
jotka toivoivat pääsevänsä pilkille, mutta emme voineet muualla näyttää heille jäätä,
kuin jäähallissa, tosin elämänsä ensimmäisessä jääkiekko-ottelussa, elämys sekin oli.
Kuuleman mukaan pohjoisessa on kuitenkin ollut oikein kunnon talvi, niin että ovat
saaneet kansalaiset hiihdellä ja lasketella mielin määrin!
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA ( liiton Jäsentiedotteesta 2-2008 / 13.3.2008)
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n Liittokokous pidetään keskiviikkona 23.4.2008
klo 12.00 Helsingin Itä-Pasilassa, Etelä-Suomen lääninhallituksen auditoriossa, os.
Ratapihantie 9. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat.
Paikallisyhdistysten mallisäännöt
Yhdistysrekisteri hyväksyi KOL:n paikallisyhdistysten mallisäännöt keväällä 2007.
Liittohallitus suositteli silloin, että ensitilassa muuttaisivat sääntönsä mallisääntöjen
mukaisiksi sellaiset yhdistykset, joiden nimi on peräisin Kaatuneitten Omaisten
Liittoa edeltäneen liiton ajoilta tai säännöt ovat muuten ”aikansa eläneet”.
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 kotisivujen kehittäminen on työn alla. Sivujen osoite on www.kolry.fi
Hengelliset ja kulttuuripäivät järjestetään Rovaniemellä 7.- 8. kesäkuuta 2008.
Siis tänä vuonna poikkeuksellisesti jo kesäkuussa. Ilmoitus päivistä on Huoltoviestilehdessä nro 1/2008. Omalla yhdistyksellämme ei ole resursseja järjestää päiville
yhteisosallistumista kuljetuksineen, eikä lähettää edustajaamme, mutta suositamme
kuitenkin jäsenten osallistumista sinne omatoimisesti mahdollisuuksien mukaan.
OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA
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Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä, Malmin
Sepänmäessä, palvelutalo Sepänkodissa 25.2.2008. Paikalle oli saapunut hienosti
jopa 23 osanottajaa, vaikka nyt ensimmäistä kertaa moniin vuosiin kokoustimme
muualla kuin Marielundissa.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaisesti vuoden 2007 toiminta, tilinpäätös
sekä annettiin vastuuvapaus johtokunnalle kaikkien moitteetta hoidettujen asiain
osalta. Lisätietoja em.asioista antaa tarvittaessa puheenjohtaja. Lisäksi vuosikokous
käsitteli johtokunnan esityksen pohjalta yhdistyksen uudet säännöt, jotka kohta kohdalta hyväksyttiin yksimielisesti pienin stilistisin muutoksin. Mainittakoon, että säännöt on nyt muutettu liiton työvaliokunnan lausunnon mukaan yhdenmukaisiksi mallisääntöjen kanssa, toiminta-alue lisätty sekä päätimme pitää entisen jo rekisteröidyn
nimenkin, kun uuden nimen ehdotus ei saanut liitossa hyväksyntää.
Ote vuosikokouksesta:
”Kokouksen avauksen jälkeen Kari Salminen pyysi puheenvuoron, jossa Hän esitti
kokousväelle, että Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n hallitus on myöntänyt 12.2.2008
yhdistyksemme puheenjohtajalle Raimo Kivimäelle KOL:n Hopeisen Ansiomerkin.
Salminen luovutti merkin Kivimäelle ja kiitti häntä ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen hyväksi. Sihteeri Sinikka Kaskinen sinetöi onnittelun ja kukitti Kivimäen kauniilla ruusulla. Kivimäki kiitti saamastaan huomionosoituksesta, todeten yhdistyksen
toiminnan jatkuvuuden olevan hyvän johtokunnan ja kaikkien jäsenten yhdessä
toteuttamaa toimintaa - kaikkien jäsenten hyväksi! ”
Luottamushenkilöt vuodelle 2008.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Kivimäki, Helsinki; muina johtokunnan
jäseninä jatkavat Vilho Eerola, Nummi-Pusula; Sinikka Kaskinen, Riihimäki; Pentti
Laijola, Valkeakoski; Kari Salminen, Helsinki; Arto Sirma, Helsinki; Pauli Sormio,
Luvia ja Veikko Tuominen, Kyröskoski sekä uutena johtokuntaan valittiin Helena
Pennanen, Kuopiosta. Mainittakoon, että Marja Suovanen Turusta ei halunnut enää
jatkaa Johtokunnassa. Pitkään Johtokunnan jäsenenä toimineelle Marjalle kiitokset!
Jäsenmaksut v. 2008.
Vuosikokous päätti jäsenmaksuksi entisen, EUR 20,- / jäsen / vuosi 2008 ja
kannattajajäsenen minimisummaksi EUR 10,- /jäsen / vuosi 2008. Jäsenmaksut
toivotaan suoritettavaksi 15.4.2008 mennessä yhdistyksen tilille SAMPO 800016344494. Ohessa tilisiirtolomake.
Johtokunta v. 2008.
Johtokunta järjestäytyi vuosikokouksen jälkeen ja varapuheenjohtajaksi valittiin
Pentti Laijola, sihteeriksi valittiin edelleen Sinikka Kaskinen ja rahastonhoitajana
jatkaa Ritva Salminen johtokunnan ulkopuolelta. Ohessa päivitetty yhteystietolista,
säilytä se, haluaisimme jäsenten pitävän yhteyttä.
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Ennakkotiedot Jäsentapaamisesta v. 2008.
Jäsentapaaminen tullaan järjestämään toisen kerran peräkkäin Viljakkalan Haverissa, Kultacasinolla 3. - 6.7.2008. Sinne ovat sydämellisesti tervetulleita kaikki
yhdistyksemme jäsenet perheineen ja ystävineen. Merkitse aika nyt aika kalenteriisi!
Viime vuoden Jäsentapaamisen jälkeen saimme myönteistä palautetta siitä, että
tapaamispaikan vaihtuessa pois Marielundista, Haveri sijaitsee nyt keskempänä
Suomea ja siten ympäri maata olevien jäsentemme on helpompi sinne saapua.
Jäsentapaamisesta tulemme tarkemmin tiedottamaan seuraavassa jäsenkirjeessä,
viimeistään toukokuussa. Paikalliset leirivastaavat ovat Veikko ja Tellervo Tuominen
sekä ”kaukosäätöapulaisinaan” toimii muu johtokunta. Ohjelmaa viimeistellään
kevään mittaan.
Yhdistyksemme tiedottaminen.
Yhdistyksen tiedottamisessa vuonna 2008 jatketaan edelleen nykyaikaisella linjalla.
Kenellä jäsenistä on sähköposti, sen voi lähettää puheenjohtajalle osoitteella:
raimo.kivimaki@taloverkot.fi Tämä jäsenkirje lähetetään kuitenkin postitse kaikille,
koska siellä on mm. jäsenmaksutilillepanokortti.
Liiton vaatimus yhdistysten jäsenrekisterien luovuttamisesta liitolle.
Tämän johdosta ilmoitamme Johtokuntamme päättäneen, että yhdistyksen jäsenrekisteritietojen luovuttaminen ei ilman jäsenen suostumusta ole mahdollista.
Siksipä nyt pyydetään jokaiselta jäseneltä kirjallista suostumusta tietojen luovuttamiseksi alla olevalla lomakkeella.
MUUT ASIAT
Kaatuneitten Omaisten Liitolla on ollut erittäin tärkeä tavoite; Sotaorpotunnuksen
aikaansaaminen viralliseksi. Se on myös yhdistyksemme tärkeimpiä tavoitteita.
Mainittakoon, että yhdistyksemme jäseniä osallistui runsaslukuisesti 29.11.2007
Pääkaupunkiseudun Sotaorpo-yhdistyksen järjestämään mielenilmaukseen Eduskuntatalon edustalla. Em. yhdistyksen edustajat luovuttivat Ministeri Risikolle
vetoomuksen Sotaorpotunnuksen saamiseksi. Ministeri Risikko lupasi järjestää
asianomaisten yhdistysten kanssa tapaamisen em. asian tiimoilta. Ministeri sanoi
tarvittavan yhteystietoja ja ainakin meidän yhdistyksen yhteystiedot puheenjohtaja
lähetti mukana olleelle neljälle kansanedustajalle seuraavana päivänä kiitoskirjeessä. Tästä on kulunut jo useampi kuukausi - hiljaiselo asian ympärillä jatkuu.
Johtokunta toivottaa jäsenille perheineen virkistävää kevättä!
Terveisin
Johtokunta/RK
Liitteet:

Jäsenmaksun v.2008 tilillepanokortti
Luottamushenkilöiden yhteystiedot 25.2.2008
Kyselylomake jäsentietojen luovuttamisesta liitolle
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Täytä kysely niin halutessasi viimeistään 15.5.2008 mennessä, ja lähetä
osoitteella:

Raimo Kivimäki,

Ratavallintie 26 F 46,

00720 Helsinki

__________________________________________________________________

Olen Jäsen ________ / Kannatusjäsen ________
Jäsenen täydellinen nimi: ____________________________
Jäsenen syntymäaika:_______________________________
Jäsenen kansalaisuus: ______________________________
Jäsenen kotiosoite:_________________________________
Postinumero ja – toimipaikka: ________________________

Suostun / en suostu ( tarpeeton yliviivataan) , että yllä olevat
jäsentietoni luovutetaan Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:lle
Paikka ja aika _____________________________________
Jäsenen allekirjoitus:________________________________

Kiitos vaivannäöstäsi!

Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry.
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto
Johtokunta

