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KAATUNEITTEN OMAISET, HELSINKI RY. (Perustettu 5.5.1946)
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto (Vuodesta 1982)
Helsinki
30.11.2008
JÄSENKIRJE 5 / 2008

Hyvät Alaosastomme jäsenet, Sotaleski ja Sotaorvot!
Syksyn sateiset säät antoivat jo periksi ja lyhyen kuivahkon ja tuulisen kauden aikana putosivat koivuista viimeisetkin lehdet, antaen kuitenkin hetken ihmisten
nauttia ruskan väreistä täällä etelässäkin, kun maan pohjoisemmasta kolkasta
kuului, ettei ruskaa tänä vuonna juurikaan tullut? Mutta 22.11. alkoi sellainen
lumimyrsky, ettei paremmasta väliä ja parin päivän ”myräkän” jälkeen on ainakin
Etelä-Suomessa jo 30 cm lunta! Ehkä talvi antaa kuitenkin odottaa vielä itseään?
Sotaorpotunnusasia se vaan siirtyy aina vaan pidemmälle, aivan kuin ei olisi jo
korkea aika saada se päiväjärjestykseen. Katso edempää tätä kirjettä, miten asia
etenee? Odotamme edelleen tämän tapaamisen tuloksia, olemme odottaneet niitä
jo useita vuosia.
Mainittakoon, että esim. Italiassa ja Ranskassa on Sotaorpojen rekisteröinti saatu
aikaan. Mikä on se syy, ettei Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa panna asiaa
kuntoon? Onko esteenä Sos. ja Terv. ministeriön virkamiehet vai mikä, kun kerran
ministerien ( mm. Hyssälä ja Risikko ) ja kansanedustajatasollakin ollaan ainakin
julkisesti myönteisiä.
KAATUNEITTEN OMAISTEN LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA
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

Otteita liiton Jäsentiedotteesta 4/2008 pvm. 22.10.2008:
ALUEELLISET JÄRJESTÖPÄIVÄT.
KOL järjestää marras-joulukuun aikana alueelliset järjestöpäivät neljällä eri
paikkakunnalla samansisältöisellä ohjelmalla.
Järjestöpäivien ohjelmassa käsitellään mm. tässä jäsenkirjeessä mainittuja asioita,
kuten Veteraanikeräystä, Huoltoviestiä, jäsenmaksun (liittoveron) tilittämistä,
ritarikuntien kunniamerkkianomuksia, ansiomerkkisääntöä ja sotaleskien
kuntoutusvarojen tilitystä. Päivien aikana keskustellaan myös liiton talousasioista,
piirien toiminnan päättymisestä, aluetoiminnan rajoista, aluesihteerien toiminnan
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jatkumisesta, yhdistysrekisteriasioista, myyntituotteista sekä tulevista tapahtumista.
Lisäksi sivutaan vireillä olevia yhdistyslain muutosta ja yleishyödyllisten yhdistysten verotusta koskevia uudistuksia. Tilaisuuksia on: Tampereella 10.11. Oulussa
17.11. Mikkelissä 24.11. ja Helsingissä 8.12.2008.
KANSALAISJUHLA HELSINGISSÄ 6.12.2008
Huoltoviestissä nro 4, sivu 22, on ilmoitus Helsingin yliopiston juhlasalissa järjestettävästä Itsenäisyyspäivän Kansalaisjuhlasta. Päävastuu kiertää järjestöjen kesken ja tänä vuonna se on Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry:llä. Muita järjestäjiä
ovat Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri, Helsingin seudun Sotaveteraanipiiri, Helsingin Kiltapiiri, Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin Seudun
Reserviläispiiri. Tumma puku ja kunniamerkit. VAPAA PÄÄSY. Tervetuloa!
PERUSPAVELUMINISTERI PAULA RISIKON TERVEISET
KOL-hallituksen sosiaali- ja tulevaisuusvaliokunta vieraili viime keväänä sosiaalija terveysministeriössä peruspalveluministeri Paula Risikon luona ja silloin saatiin
lupauksia, että syksyn aikana järjestettäisiin sotaorpotunnusta koskeva seminaari.
Ministeriltä on tämän jäsentiedotteen postituspäivänä saatu tieto: ”Monien syksyn
aikana tapahtuneiden odottamattomien tapahtumien vuoksi seminaaria tai muuta
yhteistä palaveria ei ole mahdollista tämän vuoden puolella järjestää. Asia siirtyy
ensi kevääseen. Unohdettu asiaa ei ole”.

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA
Rahastonhoitajan ilmoituksen mukaan jäsenmaksut vuodelta 2008 on nyt kaikki
suoritettu, kiitämme jäseniä suorituksista!
HUOLTOVIESTIN TILAAMINEN YHDISTYKSEN KAUTTA EDULLISEMMIN
JA TILAAMISEN EHDOT!
HUOLTOVIESTI-LEHDEN vuosikerran tilaushinta on 12 euroa silloin, kun
tilaus tulee keskitetysti jäsenyhdistyksen kautta liitolle. Yksittäisten tilauksien
vuosikerran hinta on 20 euroa. Sotalesket saavat lehden edelleen maksutta.
Oman yhdistyksemme kautta tapahtuvat tilaukset on hoidettava seuraavasti:
Lehden tilausmaksu 12 euroa on maksettava 2.-15.1.2009 välisenä aikana, eikä
missään tapauksessa vielä tämän vuoden puolella! Tilausmaksu on suoritettava
yhdistyksen tilille: SAMPO 800016-344494. Tilausmaksun yhteydessä on tiedonantosarakkeeseen merkittävä seuraavat tiedot: ”HV-lehden tilaus v.2009”, sekä
tietysti tilaajan ”nimi ja osoite”. Nimi ja postiosoite tulee panna näkyville siten,
että se näkyy myös sähköpostivälitteisessä tiliotteessa.
Huom.! 15.1.2009 jälkeen tulleita tilausmaksuja emme voi huomioida!
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SOTALESKIRELIEFIN MYYNTITAULU LAHJOITETTU LIITOLLE
Yhdistys lahjoitti 27.8.2008 Sotaleskireliefin myyntilaulun vuodelta 1946 Kaatuneitten Omaisten Liitolle ja Huoltoviesti kertoi tapahtumasta valokuvan kera.
Liitto odottaa, jos löytyy vielä tietoja mahdollisesti itse Reliefistä? Jos löytyy, ole
hyvä ja ilmoita Marko Kailasmaalle puh. 02 2588394. Kiitos!
YHDISTYKSEMME PITKÄAIKAISILLE JA AKTIIVISILLE JÄSENILLEMME LUOVUTETTU HUOMIONOSOITUKSIA.
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n ansiotunnusohjesäännön mukaan myös
yhdistysten ja alaosastojen pitkäaikainen jäsenyys suo mahdollisuuden muistaa
KOL:n ansiomerkillä uskollisia jäseniä. Yhdistyksemme johtokunta päätti 2008
keväällä pitkästä aikaa olevan paikallaan huomioida pitkäaikaisia jäseniämme.
Kaatuneitten Omaisten Liiton Kultainen Ansiomerkki:
Johtokunnassakin vuosia toiminut ja nykyinen tilintarkastaja, Heinonen Kaisa;
Helsinki.
Kaatuneitten Omaisten Liiton Hopeinen Ansiomerkki seuraaville 25 Jäsenelle:
Auramo Jorma; Vaskio, Eerola Kaija; Nummi-Pusula, Eriksson Toini; Tampere,
Hyttinen Vieno; Tampere, Häkkinen Hilkka; Hurissalo, Jaskari Sanna; Järvenpää, Jutila Aarne; Espoo, Korhonen Marja-Liisa; Helsinki, Kuoppamäki Ritva;
Espoo, Kurunsaari Sirkka; Lapua, Lehto Aino; Helsinki, Lehtonen Viljo; Helsinki,
Nakari Ritva; Espoo, Niemi Elvi; Lieto, Nikkarinen Liisa; Kerava, Lemettinen
Helena; Ylistaro, Lindström Teuvo; Riihimäki, Linkoala Veera; Turku. Nurminen
Tapio; Espoo, Salmelainen Pirkko; Keminmaa, Samulin Aira; Nummi-Pusula,
Vuoristo-Salonen Anneli; Helsinki, Wallenius Martta, Röykkä, Wickstrand MarjaLiisa; Helsinki, Widgren Liisa; Lahti.
Tässä huomionosoitusprosessissa selvisi myös sellainen asia, että jäsenkuntaamme
kuuluu myös ( ainakin) yksi Sotaleski. Olemme olleet siinä käsityksessä, että
kaikki Jäsenemme ovat Sotaorpoja, mutta nyt tämä tieto on korjattu, kun Hänen
Tyttärensä otti yhteyttä ja oikaisi käsityksemme! Toivotimme Kunnioitetun
Sotalesken tervetulleeksi Orpojoukkoomme ja hankimme Hänelle kuuluvat lesken
edut, mm. Huoltoviestin jatkossa maksutta, kuntoutustuen Liitolta jo v.2008 ja
sääntöjen mukaan vapaa-jäsenyys on tiedossa! Hyvää jatkoa tälle reippaalle ja
pirteälle Sotaleskelle!
Suosittelemme, että SOTALESKIEN ja SOTAORPOJEN on suotavaa osallistua
voimiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan, sankoin joukoin Itsenäisyyspäivän
6.12.2008 juhlallisuuksiin omilla paikkakunnillaan. Mahdolliset Kunnia- ja
ansiomerkit on hyvä laittaa rintaan!
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TUETULLA TEEMALOMALLA OLI ENSIMMÄISEN KERRAN RYHMÄ
JÄSENIÄMME PUOLISOINEEN RUNNIN KYLPYLÄSSÄ!
Lomayhtymä ry. järjesti RAY:n tukeman Teemaloman 26.10.- 31.10.2008 Runnissa Iisalmen lähellä. Lomateemana oli Terveysloma, joka olikin ihan onnistunut
sisällöltään, palaute osanottajiltamme on ollut kovin myönteistä. Viime kirjeessä jo
kerrottiin loman sisältö, niin ettei sitä nyt toisteta. Ollessamme vaimoni kanssa nyt
ensi kertaa mukana tällä lomalla, haluan kiittää kaikkia osanottajiamme hienosta
lomaseurasta ja eikä oikein vieläkään ” kolota” mistään, kun sai siellä kaikenlaista
kunnon hoitoa ja myös neuvoja itsensä kunnossapitämiseen.
TUETULLE TEEMALOMALLE 22.3.- 27.3.2009 KYLPYLÄ KIVITIPPUUN?
Kuten Jäsenkirjeessä 4/2008 kerrottiin, ensi vuodelle 2009 oli tuettujen lomien
ryhmäanomus jo toimitettu Lomayhtymään toiveella, että saisimme lomapaikan
hieman lähempää, Etelä-Suomesta. No se toive ei nyt tällä kertaa vielä toteutunut,
mutta Tuetulle lomalle kuitenkin pääsemme! Tällä kertaa voivat Jäsenet sekä
avio- tai avopuolisoineen tai yksin tehdä anomuksensa Kylpylä KIVITIPPUUN,
Lappajärvelle ajalle 22.3. – 27.3.2009.
Lomateemana on tällä kertaa: ”IKÄIHMISTEN LOMA”, jonka sisältö on:
majoitus 2h-huoneissa, puolihoitoruokailut, ruokavalintojen ohjaus noutopöydästä, toimivatesti, tasapainorata ja lomaohjelma: tuloinfo ja tutustumistilaisuus ja
palautetilaisuus loman päätteeksi, luento: ”liikunta ja terveys”, keskustelutuokiot:
”terve ikääntyminen”, (hoito-osasto 1h),” voimavarat ja yksinäisyys” (psykologi
1h), 1 x tuolijumppa, terveys-liikuntaa päivittäin, yhdessäoloa, rentoutumista sekä
vapaa-ajan ohjelmaa.
Aikuisten omavastuuosuus on nyt 22 euroa/hlö/vrk ja lasten (6-15v) omavastuuosuus on 6 euroa/hlö/vrk.
Johtokunta kysyy täten jäseniltä, löytyykö kiinnostusta vuonna 2009 lähteä em.
tuetulle lomalle. Jos siis Sinua ja asuinkumppaniasi kiinnostaa, täytä oheinen
lomatukihakemus ja palauta se ohjeen mukaan LOMAYHTYMÄÄN ensi tilassa
tämän kirjeen saatuasi! HUOM: Viimeinen hakupäivä on 22.12.2008!
Hakulomakkeen voi täyttää myös internetissä, joka löytyy sieltä sivuilta:
www.lomayhtyma.fi
Lomayhtymä ratkaisee enintään 20 osanottajaa ohjeessa mainituin sosiaalisilla ja
terveydellisillä perusteilla. Hakijoiden antamat tiedot ovat luottamuksellisia eli
tietosuoja on lain mukainen ja turvattu, lupaa Lomayhtymä.
Hakulomake liitteenä, ellet käytä sitä nyt, talleta se mahd. tulevia lomia varten!
LAHDEN SEUDUN SOTAORVOT JÄRJESTÄVÄT PERINTEISEN
SOTAORPOSEMINAARIN LAHDESSA 5.2.2009!
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Osanottajien sitovat ilmoittautumiset 26.1.2009 mennessä:
Maila Malm, Luhtikatu 3 E 63 15500 Lahti, puh. 040 557 7239, sähköposti
maila.malm@luukku.com , Tauno Strengell, Kankaankatu 8 B 10, 15900 Lahti,
puh. (03) 753 4125 tai 044 557 5684, sähköposti strengel.tauno@phnet.fi ja Julia
Kivimäki, Phj. Liipolankatu 12 C 42 15500 Lahti, puh. 0400 622 701. Seminaarin
osallistumismaksu 15,00 euroa, joka sisältää kahvitarjoilun. Osallistumismaksu
suoritetaan Lahden Seudun Sotaorvot ry:n tilille 151930-156691 Nordea pankki.
Viitenumero 1300.
Ennen Seminaarin alkua mahdollisuus ruokailuun klo 10.30 alkaen seisovasta
pöydästä, ruoan hinta 10,00 euroa/hlö, joka maksetaan ruokailun yhteydessä.
Ruokailuvaraus on hyvä tehdä ilmoittautumisen yhteydessä.
Upseerikerho on Hennalan varuskunnan alueella rakennuksessa no 7,
katuliittymä Hennalankadulta vasemmalle ennen varuskunnan pääporttia.
Mahdollisuus tutustua ennen seminaaria Sotilaslääketieteen museoon Helsingintie
199 B Lahti. Museossa käyntiin on ilmoittauduttava ilmoittauduttaessa
seminaariin. Museoon on erillinen sisäänpääsymaksu, sisäänpääsymaksu ei sisälly
seminaarimaksuun. O h j e l m a: klo 12.00 – 12.05 Seminaaritilaisuuden avaus.
Puheenjohtaja Tauno Strengell, klo 12.05 – 12.10 Lausuntaa Taiteilija Liisa Salo,
klo 12.10 – 12.45 Sotalesket, sotaveteraanit ja sotaorvot Kansanedustaja, Lahden
kaupunginvaltuutettu Tuija Nurmi, klo 12.45 – 13.00 Tammenlehvän perinneliitto
Toiminnanjohtaja Pertti Suominen, klo 13.00 – 13.15 Kaatuneitten Omaisten Liitto
ry Puheenjohtaja, rovasti, sotaorpo Aulis Harju, klo 13.15 – 14.00 Kahvitauko, klo
14.00 – 14.05 Lausuntaa Hannu Koskinen, klo 14.05 – 14.30 Lääkintälotta
sotatoimialueella Terveydenhuollonneuvos Laine-Maire Kyöstilä.
Yhdistyksemme johtokunta on päättänyt maksaa osallistumismaksun 15eur.
yhdistyksemme jäsenille, jotka haluavat osallistua Lahden seminaariin. Maksu
suoritetaan jälkikäteen, kun Jäsen esittää todistettavasti osallistumisensa.
JOHTOKUNTA KOKOONTUU SEURAAVAN KERRAN TAMPEREELLA
14.1.2009 JA PÄÄTTÄÄ MM:
- Helmikuun Vuosikokouksen sääntömääräiset asiat ja ajan sekä paikan,
- Ensi kesän Jäsentapaamispaikan, aika on jo päätetty: 2.7. – 5.7.2009,
( merkitkää aika jo kalenteriinne, paikkaa etsitään mm. Satakunnasta?)
- Ensi vuoden ansiomerkkien saajista, joilla on vielä pitkiä jäsenyyksiä,
- Millä tavalla voisimme kiirehtiä Sotaorpojen rekisteröintiä ja –tunnusta?
- Kaikki juoksevat asiat, mm. uusien jäsenten hyväksyminen, talousasiat, jne.
Johtokunta toivottaa jäsenille perheineen
OIKEIN HYVÄÄ JOULUA sekä ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!
Terveisin Sinikka Kaskinen, siht. ja Raimo Kivimäki. puh.joht.
Liite: Tuetun loman hakulomake.

