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KAATUNEITTEN OMAISET, HELSINKI RY. (perustettu 5.5.1946)
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto (alkaen 11.1982)

J Ä S E N K I R J E 1 / 2009

15.3.2009

Arvoisat Yhdistyksemme jäsenet!
Viime vuosien talviin verrattuna on täällä Etelä-Suomessakin saatu oikein kunnon luminen
talvi ja hienot hiihtokelit moniin vuosiin. Säätietojen mukaan myös muualla Suomessa on
saatu nauttia ”vanhasta kunnon” talvesta, niin että ovat saaneet kansalaiset hiihdellä ja
lasketella mielin määrin! Kelpaa sitten luoda jo katse kevääseen ja kesäänkin innolla.
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA ( mm. liiton Jäsentiedotteesta 1/2009 / 27.1.2009)
Liiton yhteystiedot:
Postiosoite
PL 600, 00521 Helsinki
Katuosoite
Ratamestarinkatu 9 C, 00520 Helsinki
Käyntiosoite
Kellosilta 4 C
Puhelinnumerot
Toimisto/ järjestösihteeri
02 258 8394
Marko Kailasmaa
Toiminnanjohtaja
02 258 8790
Leena Mankkinen
Fax
02 258 8792
Sähköpostiosoitteet säilyvät ennallaan: etunimi.sukunimi@kol.inet.fi.
Liiton nettisivut löytyvät osoitteesta www.kolry.fi. Kehittämisehdotuksia otetaan mielellään
vastaan.
Liiton Jäsentiedote ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa. Se lähetetään sähköpostiosoitteen
omaaville yhdistyksille (puheenjohtajalle tai sihteerille) sähköisenä. Sähköpostin
vastaanottajan tehtävänä on huolehtia jäsentiedotteen jakelusta oman yhdistyksensä
jäsenille. Liittoon on tullut palautetta, että tieto ei kaikissa tapauksissa välity jäsenistölle.
Tiedotusta hoidetaan myös Huoltoviestilehdessä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Talvisodan päättymisen muistojuhla Helsingin vanhassa kirkossa 13.3.2009 .
Mukana peruspalveluministeri Paula Risikko. Ohjelma Huoltoviestissä 5-6/2008 (s. 27).
KOL:n liittokokous pidetään keskiviikkona 22.4.2009 Helsingissä.
Kansallisen Veteraanipäivän pääjuhla Iisalmessa 27.4.2009, ilmoitus on seuraavassa
Huoltoviestissä. Tilaisuudessa on mm. mielenkiintoinen perinnekuja. (tiedote liitteenä)
Sotaorpojen Jäsenmatka Borovichiin 7.- 10.07.2009, Novgorod-Borovichi-Narva. (Liite).
Hengelliset ja kulttuuripäivät Lappeenrannassa 12.–13.9.2009; tarkemmat tiedot ja
ilmoittautumislomakkeet seuraavassa jäsentiedotteessa nro 2/2009. Päivien ilmoitus on
Huoltoviestissä nro 1/2009. Hotellivaraustiedot löytyvät liiton nettisivulta www.kolry.fi.
OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA
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Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Riihimäellä 18.2.2009,
Rautatieaseman ravintolan yläkerran kokouskabinetissa. Paikalle oli saapunut hienosti
jopa 26 osanottajaa, joista osa oli mukana ensi kertaa ja moni myös uudestaan vuosien
tauon jälkeen.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaisesti vuoden 2008 toiminta ja tilinpäätös
sekä annettiin vastuuvapaus johtokunnalle saatujen esittelyjen jälkeen yksimielisesti.
Myös vuodelle 2009 hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Lisätietoja em.
asioista antaa tarvittaessa puheenjohtaja.
Vuosikokousta myös puhutti vilkkaasti liiton nykyinen toiminta, Iris Salorannan alustus
Tammenlehvän Perinneliiton työryhmästä, Sururistin kanto-oikeudesta ja Kaatuneitten
Omaisten Liiton lipun paikasta kulkueiden lippulinnoissa.
Lisäksi vuosikokous käsitteli johtokunnan esityksen pohjalta yhdistyksen uusiksi säännöiksi, joiksi hyväksyttiin liiton ns. ”mallisäännöt”, yhdellä lisäyksellä: ”yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton”. Yhdistyksen entinen nimi ja toiminta-alue lisätään näihin
sääntöihin liiton haluamalla tavalla. Uusia sääntöjä on koetettu jo lähes kaksi vuotta
muuttaa yhdistyksellemme haluttuun muotoon, mutta KOL ei ole niitä hyväksynyt, joten
nyt päädyttiin tähän ratkaisuun.
Valitut luottamushenkilöt vuodelle 2009.
Yhdistyksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Raimo Kivimäki, Helsinki ja muina johtokunnan jäseninä jatkavat Vilho Eerola, Nummi-Pusula; Sinikka Kaskinen, Riihimäki; Pentti
Laijola, Valkeakoski; Helena Pennanen, Kuopio, Kari Salminen, Helsinki; Arto Sirma,
Helsinki; Pauli Sormio, Luvia ja Veikko Tuominen, Kyröskoski.
Päätetyt jäsenmaksut vuodelle 2009.
Vuosikokous 18.2.2009 päätti jäsenmaksuksi entiset, EUR 20,- / jäsen / vuosi 2009 ja
kannatusjäsenen minimisummaksi EUR 10,- /jäsen / vuosi 2009. Jäsenmaksut toivotaan
suoritettavaksi 15.4.2009 mennessä yhdistyksen tilille SAMPO 800016-344494. Ohessa
on jäsenmaksukuittimalli, josta saa maksamiseen tarvittavat tiedot.
Yhdistyksen Johtokunta v. 2009.
Johtokunta järjestäytyi vuosikokouksen jälkeen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Pentti
Laijola, sihteeriksi valittiin Sinikka Kaskinen ja rahastonhoitajana jatkaa Ritva Salminen
johtokunnan ulkopuolelta. Ohessa päivitetty yhteystietolista, säilytä se, haluaisimme
jäsenten pitävän yhteyttä.
Jäsentapaaminen 2.7.- 5.7.2009, paikkana on Mäkelän Lomatuvat, Ruovedellä.
Jäsentapaaminen järjestetään nyt kolmannen kerran Marielundin ulkopuolella. Sinne ovat
sydämellisesti tervetulleita kaikki yhdistyksemme jäsenet perheineen. Merkitse aika nyt jo
kalenteriisi! Mäkelän Lomatuvat sijaitsee nyt keskempänä Suomea ja siten ympäri maata
olevien jäsentemme on helpompi sinne saapua. Jäsentapaamisen alustava ohjelma on
liitteenä. Tutustu siihen ja tule tapaamaan muita sotaorpojäseniä ja viettämään perinteistä
pitkää viikonloppua Sydän-Hämeessä! Tämä on jo 28:s kerta, kun ”perheleiriä” vietetään!
Yhdistyksemme tiedottaminen.
Yhdistyksen tiedottamisessa vuonna 2009 jatketaan edelleen hyväksi koetulla linjalla.
Kenellä jäsenistä on sähköposti, pyydämme päivittämään sen, kuten muutkin osoitteenmuutokset puheenjohtajalle tai sihteerille osoitteilla, jotka ovat em. yhteystietolistassa.
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Jäsenkirjeet lähetetään kuitenkin postitse aina kaikille, koska ne tavoittavat tasapuolisesti
jokaisen jäsenen!
Yhdistyksemme perustamisasioita vuodelta 1946 sekä myöhempiä vaiheita vuodelta 1982
ja 1983 on haettu päivänvaloon. Em. aiheesta lähetettiin 23.2.2009 kirjoitus Huoltoviestilehteen, mutta sieltä on uuden päätoimittajan taholta saatu liiton virkailijan kautta sähköpostiviesti: ”ei julkaista” allekirjoituksella MH. Tämä on valitettavaa, koska yhdistyksemme
käyttämä lisänimi ”Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto” on silloisen liiton hallituksen
päätöksillä otettu käyttöön, mutta nykyinen hallitus vieroksuu aiheetta em. lisänimen
esiintymistä teksteissämme. Kirjoitus liitteenä..
MUUT ASIAT
Kaatuneitten Omaisten Liitolla on ollut erittäin tärkeä tavoite; Sotaorpotunnuksen
aikaansaaminen viralliseksi. Vuosikokouksessammekin 18.2.2009 todettiin, että ns.
sotaorpotunnuksen asiasta ministeri Paula Risikon lupaamaa ministeriön, Valtiokonttorin,
KOL:n ja sotaorpoyhdistysten yhteistä keskustelukokousta ei ole vieläkään pidetty.
Ministeri Risikko ilmoittanut olevansa estynyt muiden kiireidensä takia, mutta asiaa ei
kuulemma ole unohdettu, on Risikko ilmoittanut KOL:lle antamassaan lausunnossa.
Johtokunta toivottaa jäsenille perheineen oikein virkistävää kevättä!
Terveisin
Johtokunta/RK/SK/KS
Liitteet:

Luottamushenkilöiden yhteystiedot 18.2.2009
Jäsenmaksun v.2009 jäsenmaksukuittimalli kopiona alla.
KOL:n Jäsenmatkan 7. -10.7.2009 ohjelma ja hinnat
Tiedote 13.2.2009 Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlasta 27.4.2009
Yhdistyksemme perustamisen ja 80-luvun alun historiaa haettu esille

Maksun
saaja

Maksaja

SAMPO 800016-344494

MAKSUYHTEYSTIEDOT

KAATUNEITTEN OMAISET, HELSINKI
RY.
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto

VUODEN 2009
JÄSENMAKSU
Jäsen 20 euroa
Kannatusjäsen väh.10 euroa

Sukunimi

Etunimi
TIEDONANTO ILMOITETTAVA MAKSUSSA:
Sukunimi etunimi

osoite
Allekirjoitus
Merkitse summa
Tilinumero:

Eräpäivä
15.4.2009

Euroa

