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KAATUNEITTEN OMAISET, HELSINKI RY. (Perustettu 5.5.1946)
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto (Vuodesta 1980)
Helsinki
30.8.2008
JÄSENKIRJE 4 / 2008

Hyvät Alaosastomme jäsenet, sotaorvot!
Kesän merkit alkavat hiljalleen vaihtua jo syksyisimpiin, illat tummenevat ja säät
muuttuvat sateisemmiksi. On jälleen aika laittaa yksi kesä muistojen joukkoon.
Aloittaessani tätä jäsenkirjettä on päättymässä samanaikaisesti maapallon toisella
puolella Kiinassa Olympialaiset ja vaikka sieltä on välityksellä tullut televisiokuvaa
senkun yleisradio vain on ehtinyt lähettää joka päivä tuutin täydeltä, on jotenkin
sellainen tunne, että ne tapahtumat ovat aika kaukaisia, vaikka siellä suomalaisiakin on kisaillut ja saanut jopa mitalejakin!
Myös suomalaisten Sotaorpojen esiintulo julkisessa sanassa viime aikoina, on
kovin myönteisesti tuonut esille myös sotaorpotunnusasiaa. Viimesyksyisen 2007
Pääkaupunkiseudun Sotaorpojen järjestämän mielenilmauksen jälkeen ministeri
Risikko on luvannut syksyllä 2008 järjestää laajempimittaisen seminaarin sotaorpojen asiassa, liittokokouksessa keväällä mainittiin mukana olevan ministeriön ja
KOL:n lisäksi myös valtiokonttori. Odotamme kovasti tämän tapaamisen tuloksia.
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry:n pj. Väisänen on oma-aloitteisesti selvittänyt,
kuinka esim. Italiassa ja Ranskassa on Sotaorvoilla jo rekisteröinti saatu aikaan.
Miksi ei siis Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa hoideta sitä kuntoon, kun kerran
eteläisen Euroopankin, vanhoissa sivistysmaissa on jo nuo asiat saatu hoidettua.
Heinäkuun HYMY-lehti kirjoitti Marielundin myynnistä Toivo Sukarille, joka
sai kirjoituksen mukaan ostaa Kaatuneitten Omaisten Liitolta ”Loistotontin alhaisella 1,6 Milj.Euron hinnalla”! Kirjoituksessa ei mm. tiedetty, että Marielund
oli alun perin saatu lahjoituksena orpokodiksi Sotaorvoille, eikä Sotaleskille.
Kirjoituksessa myös arvioitiin, että menossa olevan alueen kaavoitusprosessin
jälkeen Sukarilla on noin 15 Miljoonan Euron maa-alue myytävänään! Mutta
paikan myynnin tuolla ale-hinnalla Alaosastomme halusi estää Liittokokouksessa,
mutta hävisimme äänestyksen jo edellisissä jäsenkirjeissä kerrotulla tavalla.
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA
Monivuotinen toimiston työntekijä Sirpa Aaltonen lopetti työnsä liitossa kesällä ja
Toimistoharjoittelijksi on saatu Mervi Tietäväinen, puh. 02258 8394.
1.9. 2008 alkaen on liittoon palkattu uusi Järjestösihteeri Marko Kailasmaa
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Liiton toimiston sähköpostiyhteyksiä:
Toiminnanjohtaja Leena Mankkinen
Järjestösihteeri Marko Kailasmaa
Toimistoharj. Mervi Tietäväinen
Toimiston sähköposti
Liiton kotisivujen nettiosoite on:

leena.mankkinen@kol.inet.fi
marko.kailasmaa@kol.inet.fi
mervi.tietavainen@kol.inet.fi
kaatuneittenomaistenliitto@kol.inet.fi
www.kolry.fi

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA
Jäsenmaksut v. 2008.
Muutamilla jäsenillämme on vielä v. 2008 jäsenmaksu maksamatta. Jos on
unohtunut, niin nyt kesäkiireiden mentyä, olisi jo aika hoitaa sekin asia kuntoon.
Tässä tarvittavat tiedot: Vuosikokouksessa päätetyt v. 2008 jäsenmaksut EUR 20,/ jäsen ja kannatusjäsenen minimi EUR 10,- . Tilimme on SAMPO 800016-344494.
Muistathan laittaa huomautuksiin nimen ja osoitteen. Kiitämme suorituksestasi!
SOTAORPOJEN VALTAKUNNALLISEN ALAOSASTON JÄSENTAPAAMINEN PIDETTIIN TOISEN KERRAN 3.- 6.7.2008 VILJAKKALAN HAVERISSA
Heinäkuun 3.pvnä kokoonnuimme 28. kerran yhdistyksen perinteisen jäsentapaamiseen, nyt jo toisen kerran, Haverin vanhan kultakaivoksen lähistöllä.
Ensimmäiset 26 näistä Virkistyspäivistä on pidetty sotaorvoille aikanaan lahjoituksena saadussa (toisin kuin heinäkuun Hymy-lehti kirjoitti) Marielundissa!
Kaatuneitten Omaisten Liitto myi v. 2007 Marielundin uudelle omistajalle.
Jäsentapaamiseen kokoontui eri puolelta suomea yli kolmekymmentä henkeä ja
säät suosivat osanottajia erinomaisesti. Toini ja Juhani Kotajärvi Kulta Casinon
yrittäjiä, ollen itsekin sotaorpoja, tarjosivat taas hyvät puitteet Kyrösjärven rannalla. Kyrösjärven Veneilijät myötävaikuttivat myös tapaamisemme onnistumiseen
luovuttamalla käyttöömme sopivan sauna- ja huoltorakennuksen. Tellervo ja
Veikko Tuominen olivat erittäin onnistuneesti koonneet 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. Edellisestä tapaamisestamme olikin kulunut jo vuosi.
Perjantaina Matti Järvenpään Romutaidepuisto oli mieliinpainuva elämys siitä,
mitä ajatteleva, aikaansaapa ja ideoiva ihminen voi ajan kanssa saada taidetta
kaikesta siitä tavarasta, mikä on käynyt tarpeettomaksi. Lauantaina oli vuorossa
laivaretki m/s Purimolla Pappilanjoelta Kirkkojärven selän yli F.E. Sillanpään
”Saavutuksen” ohi aina Siuroon asti. Kuljettiin entistä 40-ja 50-luvun tienoon
”Kyröskoski”- ja Siuro”- höyrylaivojen reittiä, jota pitkin proomuissa ne vetivät
perässään Kyron paperia Siuroon rautatien varteen. Asiantuntevan kipparin Seppo
Savolaisen opastuksella soljuimme laivalla kauniiden näkymien halki. Olimme
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Taatan jalanjäljillä ja tämäkin omalla tavallaan sitoi retkiemme kohteet ja tienoot
kultuurimaisemiksi.
Yhteiset illanvietot saunan rannassa grillaamisineen herkistivät mieliä ja saivat
meidät kaikki osallistuneet vakuuttuneiksi vertaistapaamisten tärkeydestä. Sotaajan kohtaloita kerrattiin ja ihmeteltiin jälleen kerran, miksi isiemme lunastama
vapaan isänmaan valtionjohto ei laita vauhtia sotaorpotunnuksen saamiselle ja
mahdolliselle sotaorpojen kuntoutukselle.
Lauantai-illan päätöstilaisuudessa Mine Cafessa, esitettiin hauskaa omatoimista
ohjelmaa, oli kilpailuja sekä yhteislauluja kajahti ja perinteisillä arpajaisilla
paikattiin hieman yhdistyksen taloutta.
Sunnuntaiaamuna ajoimme Viljakkalan kirkkoon jumalanpalvelukseen ja sen
jälkeen Kirkkoherra Johannes Riuttalan sekä seurakuntapiirin Kanttorin
myötävaikuttamana kunnioitimme Viljakkalan sankarihautoihin kätkettyjen
sankarivainajien muistoa, laskemalla muistomerkille seppeleen.
Sotaorpojen Valtakunnallisen Alaosaston jäsenet haluavat jatkaa 28 vuotta vanhaa
perinnettään ja tämä on jatkuva haaste yhdistyksen johtokunnalle. Vuosittaiset
kymmenet osallistujat velvoittavat jatkamaan tätä jäsentapaamisperinnettä.
Johtokunnan kiitokset kaikille myötävaikuttaneille ja osallistujille lausui puheenjohtaja Kivimäki päätöslounaalla Kulta Casinossa, toivottaen voimia ja terveyttä tapaamme taas ensi kesänä, jossain Suomessa. (RK)
Yhdistyksen omistaman SOTALESKIRELIEFIN myyntilaulun vuodelta 1946
lahjoitus Kaatuneitten Omaisten Liitolle 27.8.2008.
KOL ja muut veteraanijärjestöt olivat kutsuneet paikallisten yhdistysten edustajia
tutustumaan Veteraanitaloon ja liittojen toimistoihin Pasilaan 27.8. nyt kun siellä
on kaikki kunnossa. Yhdistystämme edustivat siellä Pj. Raimo Kivimäki, sihteeri
Sinikka Kaskinen ja johtok.jäsen Arto Sirma. Toimistotilat todettiin hyviksi ja
toimiviksi ja varmasti ns. synergiaedutkin tulevat vielä toiminnassa jatkossa esille
kun kaikki ovat nyt saman katon alla. Hyvät Sotilaskotisisarten tarjoamat kahvit
saatiin ja myös sitä ”sotkun” kuuluisaa hillomunkkia!
Ennen tilaisuutta luovutimme KOL:lle SOTALESKIRELIEFIN myyntilaulun
vuodelta 1946, jonka jäsenemme, Keminmaalaisen Pirkko Salmelaisen aviomiehen
veli, ostaessaan Torniosta vanhan purkutalon rakennustarvikkeita varten, löysi
sieltä Sotaleskireliefin vuodelta 1946 – julisteen ja mukana oli myös useita
huonokuntoisia lottanukkeja. ”Pike” toimitti tuon julisteen sen pitkäaikaiselle
alaosastomme todelliselle puuhamiehelle, Auvo Kinnuselle Turkuun, joka sitten
vaimonsa Anjan kanssa kehystivät julisteen tauluksi. Taulu oli Annantorpan
eteisessä seinällä koko sota-orpojen virkistyspäivien ajan 26 vuotta, kunnes 2007
sieltä tuotiin kaikki muukin yhdistyksen irtaimisto pois. Johtokunta on tehnyt
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päätöksen, että Sotaleskireliefi lahjoitetaan Kaatuneitten Omaisten Liitolle, sen
uuteen toimistoon Pasilaan kertomaan jälkipolville vakavaa asiaansa ja ainutlaatuisena yhdistys toivoo sen säilyvän. Taulun vastaanotti Toiminnanjohtaja Leena
Mankkinen, se sai heti paikan toimiston seinältä, luovutus valokuvattiin lupauksella, että asia tulee seuraavaan Huoltoviesti-lehteen.
TUETULLE TEEMALOMALLE – OLISIKO JÄSENILLÄ KIINNOSTUSTA?
LOMALIITTO ja LOMAYHTYMÄ järjestävät RAY:n tukemia ns. Teemalomia,
joissa on mahdollisuus osallistua 20-30 hengen ryhmänä mukaan. Teema valitaan
ryhmänä ja anomukset tehdään yksin tai puolison kanssa. Syksyllä 2008 olisi jo
yksi ainoa mahdollisuus päästä Runnin Kylpylään Iisalmen lähelle, joskin se
tuntuu olevan aika kaukana suurelle osalle jäseniämme. Jos kuitenkin
kiinnostusta olisi, että saisimme 20-30 hengen ryhmän kokoon, siitä voisi tulla
hyvä syksyinen toinen ”jäsentapaaminen”:
Lomayhtymän sopimaksi ajankohdaksi Runnille sopii sunn. 26.- perj. 31.10.2008.
Lomateemaksi ehdotetaan Terveyslomaa, jonka sisältö on: Puolihoito 5 vrk,
majoitus 2hh:ssa Kylpylä- tai Kartanohotellissa, puolihoitoruokailut: aamiainen ja
lounas, kylpylän vapaa käyttö, yksilöhoitona puolihieronta (25 min.), elämäntapakartoitus, tasapainorata, terveysliikuntaa päivittäin, luontoelämyksiä vuodenajan
mukaan,tietoiskuja, aiheina mm. terveys ja ravinto, ohjattu rentoutuminen, aamuhetkiä henkisen hyvinvoinnin teemoilla, retkiä lähiseudun kohteisiin, mm. Iisalmen kaupunkiretki ja kyläilyretki Villa Annaan (retket maksullisia), orkesteritanssit ke, pe ja la, iltaohjelmina mm. lauluilta, ohjelmassa voi olla lisäksi maksullisia
tapahtumia, esim. teatteria, konsertteja, palautekeskustelu.
Loman tavoite:
Tarjota monipuolista liikuntaa, ravintotietoutta sekä motivoida lomalaista
huolehtimaan omasta kunnosta ja terveydestä. Lomalla liikutaan, rentoudutaan ja
syödään terveellisesti. Omavastuuosuus per henkilö on 20 €/vrk eli yhteensä 100 €.
Johtokunta kysyy täten jäseniltä, löytyykö kiinnostusta jo tänä vuonna lähteä em.
tuetulle lomalle Runniin 26.-31.10.2008 ? Jos siis Sinua ja asuinkumppaniasi
kiinnostaa, täytä oheinen lomatukihakemus HETI ja palauta se ohjeen mukaan
LOMAYHTYMÄÄN VIIKON SISÄLLÄ tämän kirjeen saatuasi! Lomayhtymä
ratkaisee enintään 30 osanottajaa ohjeessa mainituin sosiaalisilla ja terveydellisillä
perusteilla. Hakijoiden antamat tiedot ovat luottamuksellisia eli tietosuoja on lain
mu-kainen ja turvattu lupaa Lomayhtymä. (2 kk ilm.aika ei täyty, mutta ei ole este)
Ensi vuoden 2009 tuettujen lomien ryhmäanomus on jo toimitettu Lomayhtymään
toiveella, että saisimme vaihtoehtopaikkoja hieman lähempää, Etelä-Suomesta.
Johtokunta toivottaa jäsenille perheineen hyvää ja marja- sekä sienirikasta syksyä!
Terveisin Johtokunta/SK/RK

