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KAATUNEITTEN OMAISET, HELSINKI RY. (Perustettu 5.5.1946)
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto (Vuodesta 1980)
Helsinki
20.5.2008

JÄSENKIRJE 3 / 2008
Hyvät jäsenet, sotaorvot!
Kesä keikkuen tulevi, taas kerran, todella vaihtelevan kevään jälkeen. Se kuitenkin
antaa toiveen kaivatusta suvesta ja valoisasta ajasta pimeän talvenajan väistyttyä.
Valosta, auringosta, luonnon heräämisen ihmeestä saamme energiaa, jolla
suoriutua arkipäivän askareista.
Tätä kirjettä on kirjoitettu Kaatuneitten Muistopäivänä 18.5.2008, joka saa meidät
muistamaan isiämme, jotka uhrasivat henkensä Suomen ja meidän vapautemme
puolesta.
Sotaorpojen määrätietoisempi esiintulo viimevuosina, on saanut KOL:n ja useat
sotaorpoyhdistykset ajamaan ns. sotaorpotunnusasiaa. Viimesyksyisen
mielenilmauksen johdosta ministeri Risikko oli järjestänyt alkutapaamisen KOL:n
sosiaalivaliokunnalle huhtikuussa, luvaten syksyllä järjestää laajempimittaisen
seminaarin em. asiasta, liittokokouksessa mainittiin mukana olevan ministeriön ja
KOL:n lisäksi myös valtiokonttori.
Lehdissä on lisääntyvässä määrin ollut kirjoituksia sotaorvoista ja heidän asemastaan ja eduistaan, joissa kirjoituksissa usein viitataan siihen tosiasiaan, että monet
muut sodan seurauksista kärsineet ryhmät on kyllä huomioitu etujen suhteen,
mutta ei sotaorpoja.
Turun Yliopiston professori Raimo K.R. Salokangas mm. kirjoitti Helsingin
Sanomis-sa 14.5.2008, että Suomen Akatemiaan on jätetty tutkimussuunnitelma:
"Sotalapsi", joka pitää sisällään myös tavoitteen luoda sotaorporekisteri.
Kirjoittajan mukaan tutkimushanke odottaa nyt rahoitusta.
Samoin Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry:n varapj. Orvokki Harjuvaara ja
Helsingin Seudun Sotalapset ry:n pj. Pertti Kaven julkaisivat Helsingin Sanomissa
20.5.2008 otsikolla ”Sodanlapsilla on tarve tulla kuulluksi” erittäin asiallisen
kirjoituksen.
Nämä ovat rakentavia julkituloja, joita on hyvä seuratakin sotaorpojen
keskuudessa.
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n Liittokokous pidettiin keskiviikkona 23.4.2008
Helsingin Pasilassa. (Liittokokousedustajamme muistiinpanoista)
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n asiat, eli vuoden 2007 toimintakertomus
ja tilit. V. 2007 tuloslaskelmaa ja tasetta arvosteltiin kyllä eri tahoilta salia
kovastikin, sekä perustelujen puutetta ja sijoitusten huonoa tulosta.
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Ihmeteltiin miksi esim. Marielundista saadun 1,3 Meur varojen sijoitus ei ole
tuottanut enempää korkoa kuin 2,6 %, kun kadunmieskin saisi pankistaan yli 4,5
% koron? KOL:n hallituksen valvomana olisi sijoitusyhtiöltä voinut odottaa
parempaa korkoa yhteisille varoillemme!
Sijoitustoiminnasta todettiin rahastoinnin alkaneen vasta kesäkuussa 2007 ja
olleen salkunhoitaja Evli Oy:n toimesta 80% korkosidonnaisia instrumentteja, 15%
osak-keita ja 5% lyhytaikaisia sijoituksia ja niiden keskenäistä osuutta olisi
hallituksen pitänyt muuttaa, työvaliokunta kuulemma kävi useita neuvotteluja
Evlin kanssa mutta sieltäkään ei muutosesitystä tullut, ilmoitti hall. jäsen Aulis
Karvonen. Tilintarkastajat eivät niinikään todenneet sijoitustoiminnassa mitään
huomautettavaa, mikä on yhdistyksemme mielestä outoa.
Toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä keskusteltiin Kaatuneitten Omaisten Liiton
lipun paikasta valtakunnallisissa paraateissa, ja nyt odotetaan Pääesikunnan
yleisohjetta, koska käytäntö on ollut hyvin erilaista eri puolilla Suomea.
Liittokokouksessa oli paikalla 58 yhdistyksestä 89 edustajaa. Yhdistyksemme edustajana oli pj. Raimo Kivimäki. Lisäksi paikalla olivat johtokunnan jäsenet Vilho
Eerola, Veikko Tuominen, Arto Sirma ja Pentti Laijola.
Hallituksen Jäsenten vaaliin tuli entiset 3 erovuoroista: Pirkko Helenoro, Uolevi
Utriainen ja Maija-Leena Närhi, Pääkaupunkiseudun Sotaorpojen esitti Orvokki
Harjuvaaraa ja Kivimäki esitti kansanedustaja Valto Koskea sekä Maila Malm
esitti Lahden yhdistyksen puolesta Tauno Strengelliä!
Hallituksen vaaliin tuli useita ehdokkaita, ja äänet jakautuivat seuraavasti:
52 Pirkko Helenoro, Helsinki, 47 Maija-Liisa Närhi,Kuopio, 43 Uolevi Utriainen,
Lempäälä. Seuraavaksi eniten ääniä saaneet tulivat varalle ja henkilökohtaisiksi
varajäseniksi hallitukseen tulivat valittua äänimäärillä:
Pirkko Helenorolle, 36 Tauno Strengell, Lahti, Maija-Liisa Närhelle, 23 Orvokki
Harjuvaara, Helsinki ja Uolevi Utriaiselle, 19 Valto Koski, Kuusankoski.
Arvalla valittiin istuvista hallituksen jäsenistä 3: Erkki Kangaskortet, Mauri Niskakoski ja Pauli Puttonen erovuoroiseksi vuoden kuluttua (2009) ja Aulis Karvonen
tulee siis erovuoroon kahden vuoden päästä (2010) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa!

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
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Hengelliset ja kulttuuripäivät järjestetään Rovaniemellä 7.- 8. kesäkuuta 2008.
Siis tänä vuonna poikkeuksellisesti jo kesäkuussa. Ilmoitus päivistä on
Huoltoviesti-lehdessä nro 2/2008. Omalla yhdistyksellämme ei ole resursseja
järjestää päiville ymmärrettävistä syistä yhteisosallistumista kuljetuksineen,
johtuen jäsenistön "hajasijoittumisesta", mutta suositamme kuitenkin jäsenten
osallistumista sinne omatoimisesti mahdollisuuksien mukaan.
Uskomme, että päivien ohjelma tulee olemaan antoisa.
OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA
Yhdistyksemme johtokunta oli koolla Helsingin Santahaminassa 24.4 2008, eli
KOL:n liittokokouksen seuraavana päivänä.
Kokouksessa saatiin tuoreet kuulumiset edellispäivän liittokokouksesta ja tehtiin
siitä yhdistyksemme kannalta johtopäätökset; Liittoa ollaan ajamassa alas edellisen
sekä uuden hallituksen voimin ja siihen ei edes haluta mukaan uusia
asiantuntijoita ei talouden, eikä sosiaalialan alueelta. Tuntuu käsittämättömältä,
että esim. henkilö, joka oli myymässä Marielundia alihintaan Turun kaupungille
sai luottamuksen jatkaa hallituksessa?
Kokouksessa päätettiin myös tulevan kesän Jäsentapaamisen asiat.
Jäsenmaksut v. 2008.
Muutamilla jäsenillämme on vielä v. 2008 jäsenmaksu maksamatta. Jos on
unohtunut, niin nyt ennen kesäkiireiden alkamista olisi sopiva aika hoitaa sekin
asia kuntoon. Tässä tarvittavat tiedot: Vuosikokouksessa päätetyt v. 2008
jäsenmaksut EUR 20,- / jäsen ja kannatusjäsenen minimi EUR 10,- .
Yhdistyksen tili nro on SAMPO 800016-344494.
Muistathan laittaa nimen ja osoitteen. Kiitos suorituksestasi.
Jäsentapaaminen 3.- 6.7.2008
Jäsentapaaminen tullaan järjestämään toisen kerran peräkkäin Viljakkalan Haverissa, Kultacasinolla. Sinne ovat sydämellisesti tervetulleita kaikki yhdistyksemme
jäsenet perheineen ja ystävineen. Huomioi päivät ja merkitse ne jo valmiiksi kalenteriisi muiden kesärientojen ja menojen joukkoon, tee tarvittavat varaukset! Viime
vuoden Jäsentapaamisen jälkeen saimme myönteistä palautetta siitä, että tapaamispaikan vaihduttua pois Marielundista, Haveri sijaitsee nyt keskempänä Suomea ja
siten ympäri maata olevien jäsentemme on helpompi sinne saapua.
Paikalliset leirivastaavat ovat Veikko ja Tellervo Tuominen apunaan muu
johtokunta. Ohjelmaa viimeistellään kevään mittaan. Jäsentapaamisen
osanottomaksu on tänä vuonna vain 25 euroa/henkilö ja se pyydetään
suorittamaan yhdistyksen tilille SAMPO 800016-344494. Majoitusvaraukset tulee
tehdä suoraan Haverin Kulta Casinolta puhelimella 03-371 2293.
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Sekä osanottomaksun maksaminen, että majoitusvaraus tulee tehdä mieluimmin
ensi tilassa, mutta viimeistään torstaihin 5.6.2008 mennessä!
Se, että ei ole yksin, vaan meitä on monta, jotka kantavat sisällään isän kaipuuta,
on meitä yhdistävä asia, jossa vertaisryhmät ja yhteenkuuluvuus ovat eräs kantava
voimamme. Joten; TERVETULOA kaikki kohtalotoverit, sisaret ja veljet, sotaorvot.
Alustava ohjelmaluonnos alueen karttoineen on liitteenä.
Yhdistyksemme tiedottaminen
Sähköpostiosoitteitanne voitte edelleen lähettää puheenjohtajalle osoitteella:
raimo.kivimaki@taloverkot.fi

Liiton vaatimus yhdistysten jäsenrekisterien luovuttamisesta liitolle.
Tämän johdosta ilmoitamme Johtokuntamme päättäneen, että yhdistyksen jäsenrekisteritietojen luovuttaminen ei ilman jäsenen suostumusta ole mahdollista.
Siksipä pyydettiin jokaiselta jäseneltä 15.5.mennessa kirjallista suostumusta
tietojensa luovuttamiseksi. Vastauksia tuli vajaa 20 kpl, jotka antoivat
suostumuksensa ja ne toimitamme liitolle suunnitelman mukaisesti, jos liitto
sellaisen jäsenrekisterin perustaa ja lupaa noudattaa siinä henkilörekisterilakia.

Johtokunta toivottaa jäsenille perheineen virkistävää kesää!
Terveisin
Johtokunta/SK/RK
Liite: Jäsentapaamisen ohjelmaluonnos ja alueen kartta.

