Sivu 1/2

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

J Ä S E N K I R J E 2 / 2009

29.5.2009

Hyvät yhdistyksemme jäsenet!
Kesän tulo on tullut kaikkein parhaimpaan aikaansa, jokainen päivä nousee joku uusi kasvi
tai puu kukoistamaan ja tuoksumaan ja heijastaa kesän kauneutta meille kaikille kylmän ja
pimeän talven jälkeen.
Kesään luomme mekin katseemme ja valmistelumme tulevaan Jäsentapaamiseen sydänHämeessä Ruovedellä! Tämä kirje on tehty pääasiassa siihen tapaamiseen saapumiseksi
innostamiseen Teitä arvoisat Jäsenet! Toki muutakin ajankohtaista präntätään samalla!
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA ( mm. liiton Jäsentiedotteesta 2/2009 / 26.5.2009)
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: Huoltoviesti: huoltoviesti@kol.inet.fi
Leena Mankkinen: leena.mankkinen@kol.inet.fi Marko Kailasmaa: marko.kailasmaa@kol.inet.fi

Toimisto: kaatuneittenomaistenliitto@kol.inet.fi Liiton kotisivujen osoite on www.kolry.fi.
Liittokokousterveiset Liittokokous pidettiin 22.4.2009 Hotel Arthurissa Helsingissä.
Paikalla oli 95 äänivaltaista edustajaa, äänioikeuksia oli 98. Kaikkiaan kokouksessa oli
läsnä 108 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi liiton kunniapuheenjohtaja Pentti
Lehtimäki. Maailmanlaajuisesta taloustilanteesta, joka vaikuttaa myös liiton talouteen,
keskusteltiin paljon. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden viime
tilikaudelta. Muita merkittävimpiä päätöksiä olivat:
Erovuorossa olleiden liiton hallituksen jäsenten tilalle valittiin Mauri Niskakoski Lappeenrannasta, Pauli Puttonen Porista sekä uutena Hannu Välimäki Keuruulta. Ensi vuonna
erovuorossa ovat pj. Aulis Harju, vpj. Mikko Virrankoski ja Aulis Karvonen sekä hänen
varajäsenensä Marja-Leena Leskinen.
Hallituksen kokoonpano on nyt: Pj. Aulis Harju, Pirkko Helenoro, Aulis Karvonen, Mauri
Niskakoski, Maija-Liisa Närhi, Pauli Puttonen, Uolevi Utriainen, Mikko Virrankoksi ja Hannu
Välimäki. Hallituksen jäsenten varajäseniksi valittiin Matti Peltola Hämeenlinnasta (Niskakoski), Tuulikki Lindholm Kaarinasta (Puttonen) sekä Erkki Kangaskortet Ylivieskasta
(Välimäki). Jäsenmaksu vuonna 2010 on 2,50 € /varsinainen jäsen ja kannatusjäsen.
Lisäksi määriteltiin uutena asiana yhteisöjäsenmaksu,250 €. Liittokokoukselle tehtiin kaksi
aloitetta: Kymenlaakson Sotaorvot ry esitti liiton osallistumista sotaorpojen valtakunnalliseen muistomerkkihankkeeseen puuttuvalla rahoitusosuudella (n. 60.000 €). Liittokokous
päätti tehdä 10.000 € varauksen vuoden 2009 talousarvioon, mutta asiaan palataan uudelleen vuoden 2010 liittokokouksessa. Etelä-Karjalan Sotaorvot ry, Imatran Seudun Sotaorvot ja Kaatuneitten Omaiset ry sekä Kymenlaakson Sotaorvot ry esittivät liiton talouden tasapainottamista 2-3 vuoden kuluessa. Kokousedustajille jaettiin liiton hallituksen laatima
viisivuotissuunnitelma ja lisäksi esiteltiin lähivuosien vaihtoehdot tulojen lisäämiseksi (mm.
jäsenmaksun korottaminen) ja menojen karsimiseksi (henkilöstökulut ja toimistokulut).
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KOL / Liiton hengelliset ja kulttuuripäivät Lappeenrannassa la 12.- su 13.9.2009!
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa Seppo Nevalainen Etelä-Karjalan Sotaorvot ry:n pj.
puh. 05-4122664, email seppo.nevalainen@pp5.inet.fi
Veteraanien haaste: Koko kansa kävelemään 20.9.2009 YK:n rauhanpäivän kunniaksi!
OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Jos jäsenmaksu v.2009 on vielä unohtunut, kertaamme sen maksutiedot:
Vuosikokous 18.2.2009 päätti jäsenmaksuksi entiset, EUR 20,- / jäsen / vuosi 2009 ja
kannatusjäsenen minimisummaksi EUR 10,- /jäsen / vuosi 2009. Jäsenmaksu toivotaan
suoritettavaksi ensi tilassa yhdistyksen tilille SAMPO 800016-344494.

Jäsentapaamisen 2.7.- 5.7.2009, paikkana Mäkelän Loma-Tuvat,
Ruovedellä, Hämeen sydämessä ja kirkkaan järven rannalla!
Koska olemme valtakunnallinen yhdistys ja jäsenemme asuvat laajalti eri puolilla Suomea,
aina etelän Hangosta Keminmaahan asti pohjoiseen, on meillä rajalliset mahdollisuudet
saada aikaan sellaisia yhteisiä tapahtumia, joihin voisivat kaikki aina osallistua ja siksi
suosittelemmekin Jäseniämme osallistumaan paikallisiin Sotaleskien ja Sotaorpojen ja
Kaatuneitten Omaisten, sekä Veteraanien vertaistapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa voitte
tavata mahdollisesti tuttujannekin, kohtalotovereita.
Oman yhdistyksemme perinteinen Jäsentapaaminen on vuosikokouksen ohella se toinen
tärkeä tilaisuus, jossa on mahdollista tavata oman yhdistyksemme jäseniä aina vuosittain!
Se järjestetään nyt kolmannen kerran jo menetetyn Marielundin ulkopuolella. Jäsentapaamiseen ovat sydämellisesti tervetulleita kaikki yhdistyksemme jäsenet perheineen. Täksi
vuodeksi valittu paikka, Mäkelän Loma-Tuvat sijaitsee nyt keskempänä Suomea ja siten
ympäri maata olevien jäsentemme on helpompi sinne saapua. Jäsentapaamisen alustava
ohjelma oli jo 1.jäsenkirjeenkin liitteenä. Nyt laitamme siihen vielä lisää perjantaipäivän
Mänttään suuntautuvan retken alustavan ohjelman. Tutustu niihin ja tule tapaamaan muita
sotaorpojäseniä ja viettämään perinteistä pitkää viikonloppua Sydän-Hämeessä! Tämä on
jo 28:s kerta, kun ”perheleiriä” vietetään!
Työryhmä kävi Mäkelän Loma-Tuvilla jo joulukuussa ja totesi paikan sopivan oikein hyvin
meidän Jäsenpataamisen paikaksi. Siellä on puhdasvetinen järvi jossa saunan jälkeen voi
vilvoitella ja jolle innokkaimmat voivat mennä kalaankin! Varaamamme mökit ovat kaikki
aivan järven läheisyydessä. Ohjelmassa on tarkemmin kerrottu mökeistä, niiden varustelusta ja maltillisista hinnoista. Mäkelän isossa tuvassa on luvassa maukasta ruokaa!
Huomattavaa on, että olemme saaneet yhdistykselle merkittävän rahalahjoituksen, joka on
tarkoitettu Jäsentapaamisen kustannuksiin ja mm. perjantain Mäntän retki pääsymaksuineen, opastuksineen ja ruokailuineen sekä bussikuljetus ovat kustannuksia, jotka yhdistys
on päättänyt tarjota osallistuville. Lahjoittaja julkistetaan Jäsentapaamisessa.
Ohjelmaan lisätään vielä tämänvuotisten KOL:n ansiomerkkien jako niille saajista, jotka
tulevat Jäsentapaamiseen, yhteislauluiltoja (laulunsanat on jo monistettuna) sekä muuta.
Johtokunta toivottaa kaikille jäsenille perheineen oikein hyvää ja lämmintä kesää!
ja tapaamisiin Ruovedellä! Vielä ehtii ilmoittautua, mökeissä on tilaa!
Terveisin ja tapaamisiin Ruovedellä
Johtokunta / RK / SK / PL / KS / VT
Liitteet: Jäsentapaamisen ja Mäntän retken ohjelmat sekä JK:n Yhteystiedot 2009.

