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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 3 / 2009

5.10.2009

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
Edellinen jäsenkirje tavoitti Teidät toukokuun lopulla. Sen jälkeen olemme saaneet nauttia
kotosuomen kauniin kesään sekä jatkoksi vielä hienon syksynkin. Kirjoittaessani tätä elämme juuri mitä parhainta puolukka- ja sieniaikaa. Hyvää aikaa erikoisesti niille, joilla on
terveys vielä siinä kunnossa, että voi metsään vielä lähteä!
Pitkän jäsensuhteen jäseniämme on tänäkin vuonna muistettu KOL ansiomerkeillä.
Takana on kesän perinteinen, jo 29. Jäsentapaaminen Mäkelän Loma-Tuvilla Ruovedellä!
Edessä on toimintavuoden osa, jolloin alamme suunnitella tulevan vuoden toimintaa, mm.
osallistumistamme yhteiskunnan tukemaan lomaan, johon toivomme runsaasti osallistujia.
Samalla tässä kirjeessä tietysti kirjoitellaan Teille muutakin ajankohtaista asiaa.
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA (otteita KOL Jäsentiedotteesta 4 / 2009 pvm.29.9.2009)
Liiton yhteystiedot.
Liiton puhelinnumerot
Toimisto
Toiminnanjohtaja
Fax
Sähköpostiosoitteet

02 2588394 toimistosihteeri Kati Ruuth
02 2588790 Leena Mankkinen
02 2588792
kaatuneittenomaistenliitto@kol.inet.fi
huoltoviesti@kol.inet.fi
leena.mankkinen@kol.inet.fi
kati.ruuth@kol.inet.fi
www.kolry.fi

Kaatuneitten Omaisten Liiton järjestösihteerinä vajaan vuoden toiminut Marko Kailasmaa
on siirtynyt elokuussa Lohjan seurakuntayhtymän hallintosihteerin tehtävään. Hänen seuraajakseen on aluksi määräaikaisella työsopimuksella palkattu helsinkiläinen maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Kati Ruuth.
Huoltoviesti-lehti
Huoltoviestin vuosikerran tilaushinta on ensi vuonna 12 eur. silloin, kun tilaus tulee keskitetysti jäsenyhdistyksen kautta liitolle. Yksittäisten tilauksien vuosikerran hinta on 20 eur.
Sotalesket saavat lehden edelleen maksutta. Huoltoviesti ilmestyy 4 kertaa vuonna 2010.
Tilaustiedot KOL:n tiedotteessa 5/2009, se ilmestyy marraskuun loppupuolella.
Ritarikuntien kunniamerkkianomukset v. 2010
Liiton tulee jättää puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2010 annettavia kunniamerkkejä koskevat anomukset puolustusministeriöön viimeistään helmikuussa 2010.Liitto ottaa
vastaan kunniamerkkiesityksiä vain 1 - 2 kpl kultakin alueelta (entinen piiri), koska myönteisiä päätöksiä on viime vuosina saatu vain 7-9 henkilölle. Alueet voivat entiseen tapaan
tehdä liitolle esityksiä henkilöistä, joille kunniamerkkiä tulisi anoa. Alueiden tulee toimittaa
esityksensä liitolle 15.1.2010 mennessä. Menettelytavasta päätettäneen aluepalavereissa!
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Puheenjohtaja- ja Aluesihteeripäivät.
KOL järjestää 22.10.2009 Helsingissä puheenjohtaja- ja aluesihteeripäivät, jossa käsitellään sotaorpojen rekisteröitymisasiaa ja mahdollisesti muitakin ajankohtaisia, KOL:n
jäsentiedotteessa 4 / 2009 olevia asioita.
Eduskunta- ja RAY-vierailu.
Liiton delegaatio kävi tiistaina 22.9.2009 eduskunnassa tapaamassa eduskuntaryhmien
puheenjohtajia. Samana päivänä vierailtiin myös Raha-automaattiyhdistyksessä neuvottelemassa liiton tulevien vuosien yleisavustuksesta. Liiton edustajina toimivat pj. Aulis
Harju, vpj. Mikko Virrankoski, hallituksen jäsen Mauri Niskakoski ja toiminnanjohtaja Leena
Mankkinen. Raportti näistä käynneistä esitetään puheenjohtajapäivillä ja seuraavassa
jäsentiedotteessa.
Liiton edustajat vierailivat peruspalveluministeri Risikon luona keväällä 2008. Sen käynnin
yhteydessä meille luvattiin järjestää laajapohjainen seminaari. Seminaari toteutettiin toukokuussa 2009 STM:n ja Valtiokonttorin yhteistyönä ja todella laajapohjaisesti. Paikalla olivat
kaikki veteraanijärjestöt, KOL, RAY, Kela, ministerit Hyssälä ja Risikko sekä ministeriön ja
valtiokonttorin edustajat. Puheenjohtaja Aulis Harju käytti liiton puheenvuoron ja toi siinä
esille sotaleskien kuntoutukseen liittyvät epäkohdat ja sotaorpojen rekisteröitymistarpeen.
Seminaarin pohjalta laaditaan lokakuun loppuun mennessä ”sotainvalidi- ja veteraanihuoltoa koskeva suunnitelma vuosille 2010 – 2015”. Saapa nähdä miten sotaleskien tai sotaorpojen asia valmistuvassa suunnitelmassa tulee näkymään. Omaa seminaaria emme siis
saaneet.
OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Jäsenmaksu v. 2009 !! JOS huomaat unohtaneesi sen, niin tässä vielä maksutiedot:
Vuosikokous 18.2.2009 päätti jäsenmaksuksi entiset, EUR 20,- / jäsen / vuosi 2009 ja
kannatusjäsenen minimisummaksi EUR 10,- /jäsen / vuosi 2009. Unohtunut jäsenmaksu
toivotaan suoritettavan ensi tilassa yhdistyksen tilille SAMPO 800016-344494. Kiitos!!

Jo 29. Jäsentapaaminen toteutettiin 2.7.- 5.7.2009, ”leiripaikkana”
oli tänä vuonna Mäkelän Loma-Tuvat, Ruovedellä Hämeessä!
Valtakunnallisena yhdistyksenä, jäsenemme ollen aina Lapin Läänistä Hankoniemelle on
meillä on rajalliset mahdollisuudet saada aikaan sellaisia yhteisiä tapahtumia, joihin kaikki
jäsenemme voisivat aina osallistua ja sen vuoksi suosittelemmekin Teille; menkää mukaan
aina mahdollisuuksienne mukaan liiton (KOL) valtakunnallisin tilaisuuksiin sekä varsinkin
paikallisiin Sotaleskien ja Sotaorpojen ja Kaatuneitten Omaisten, sekä Veteraanien vertaistapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa voitte tavata mahdollisesti tuttujanne, kohtalotovereita.
Oman yhdistyksemme perinteinen Jäsentapaaminen on, vuosikokouksen ohella, se toinen
tärkeä tilaisuus, jossa on mahdollista tavata oman yhdistyksemme jäseniä aina vuosittain!
Kokoonnuimme jäsentapaamiseen kolmeksi päiväksi Mäkelän Lomatilalle Ruovedellä
2.7.2009. Kutsuun vastasi myönteisesti kolmisenkymmentä henkeä ja kolme nelijalkaista ystävää. Mäkelän Loma Tuvat, lomatilan isäntäväki Teija ja Mikko Lindell loivat
hyvän palvelun ja tarjosivat meille puitteet yhdessäoloon.
Olimme onnistuneet varapuheenjohtajamme ponnisteluin saamaan käyttöömme sen
verran lahjoitusvaroja, että saatoimme tarjota osallistujille kulttuuria ja viihdettä sekä
aterioinnit ja kahvit tilausbussimatkoineen kohtuullisilla kustannuksilla. Tutustuminen
Mäntässä Serlachiuksen taidemuseoon ja teollisuusnäyttelyyn viestivät upeasti kaikesta
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siitä, mitä paperin valmistamisella Mäntässä on voitu saada aikaiseksi. Kävimme myös
Mäntän kauniilla ja hyvin hoidetuilla Sankarihaudoilla.
Yhteisten illanviettojen ensimmäisenä iltana ojennettiin pitkään jäsenenä toimineelle aktiivi
Pentti Ristille KOL:n hopeinen ansiomerkki sekä muistettiin tänä vuonna pyöreitä vuosia
täyttäneitä paikallaolijoita yhteisesti. Nämä osaottajien illanvietot seurusteluineen ja yhteislauluineen sekä kävelytuokio korkean kallion päällä sijaitsevalle Mäkelän tilan näköalalaavulle nokipannukahveineen maustettuna isännän leppoisalla haitarinsoitolla kuului
tapaamisemme ohjelmaan. Sunnuntaina olimme mukana Ruoveden kirkossa rippikirkossa,
jonka päätyttyä laskimme seppeleemme sankarihaudoille. Säätkin suosivat kohtuullisesti
meitä koko päivien ajan.
29.kerran järjestetty jäsentapaaminen painui historian aikakirjoihin ja 30. kerran tapaamme
ensi vuonna uudessa paikassa suuren juhlan merkeissä, mistä tarkemmin informoidaan
jäseniä tuonnempana, mutta laittakaa jo nyt päivämäärät kalenteriinne: 1.7.- 4.7.2010, se
aika on jo alustavasti sovittu Imatralaisella lomapaikalla. Palataan seuraavissa kirjeissä.

Jäsenille oli viimeisen vuoden aikana tarjolla ns. tuettuja lomia.
Viime vuoden lopulla marraskuulla oli meidän yhdistyksellämme 20 paikan kuntokurssikiintiö Iisalmessa Runnin kylpylässä ja tämän vuoden maaliskuulla samansuuruinen kiintiö
Lappajärven Kivitipussa. Molemmilla kerroilla paikkoja jäi käyttämättä. Kuntoutusloma oli
molemmissa tapauksissa viiden päivän mittainen ja omakustannus oli ainoastaan vain
20 - 22 EUR henk / vrk. Näiden tuettujen lomien ohjelmat olivat hyvät ja hyödylliset.
Puitteet eli majoitus ja ateriat olivat erinomaiset molemmissa em. paikoissa. Mukana olleet
osallistujat ihmettelevät, miksi näitä vihdoinkin saatuja paikkoja jäi niin paljon käyttämättä.
Mukana olleet ovat antaneet kovin myönteiset palautteet molemmista edellisistä lomista.
Yhteiskunnan tuki tällaiselle kurssille on osallistujaa kohden noin EUR 50,- / vrk. Matkat
kotoa kohteeseen maksetaan toki itse. Tässä oli otteita erään lomalla mukana olleen
Jäsenemme mietteistä, kun Hän puolisonsa kanssa oli tyytyväisenä palannut tuetulta
lomalta!

Vuoden 2010 tuettu loma! Tätä on jo kyseltykin!
Ensi vuodeksi on jo nyt alustavasti varattu Lomayhtymästä lomateemalla Ikäihmisten loma
yhteensä 15 paikkaa, ja sinne voivat jäsenemme sekä avio- tai avopuolisoineen tai yksin
tehdä anomuksensa. Lomapaikkana on Kylpylä KIVITIPPU, Lappajärvellä ja loma-aika
on 5.-10.9.2010. Lomalla on majoitus 2h-huoneissa, puolihoitoruokailut, ruokavalintojen
ohjaus noutopöydästä ja monipuolista lomaohjelmaa aina yksilöllisesti valittavissa.
Loman tarkempaan sisältöön palaamme seuraavissa jäsenkirjeissä.
Aikuisten omavastuuosuus 22 euroa/hlö/vrk ja lasten (6-15v) omavastuu-osuus on 6
euroa/hlö/vrk.
Jos siis Sinua ja asuinkumppaniasi kiinnostaa, merkitse aika kalenteriisi jo nyt varauksena
tai täytä heti oheinen lomatukihakemus ja palauta se ohjeen mukaan LOMAYHTYMÄÄN.
Hakulomakkeen voi täyttää myös internetissä, joka löytyy sieltä sivuilta:www.lomayhtyma.fi
Lomayhtymä ratkaisee enintään 15 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!

Pitkään jäseninä olleille yhdistyksemme Jäsenille myönnetty ja
luovutettu tänäkin vuonna KOL:n ansiomerkkejä
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Kaatuneitten Omaisten Liiton Hallitus on myöntänyt seuraaville yhdistyksemme pitkäaikaisille ja aktiiveille jäsenelle huomionosoituksina kullekin Kaatuneitten Omaisten Liiton
Hopeisen ansiomerkin: Ilmi Junnilainen, Helsinki; Ritva Katvala, Hauho; Hannu Mäkilä,
Turku; Heikki Mäki-Säntti, Pori; Maija Mäki-Välkkilä, Helsinki; Olavi Mäntylä, Loimaa;
Sinikka Perkko, Kirkkonummi; Pentti Risti, Lohja; Marjatta Tervonen, Kajaani; Harry
Tråberg, Hanko; ja Heikki Vänskä, Espoo. Yhteensä saajia oli nyt 11 kpl.
Tämänvuotisten KOL:n ansiomerkkien jako aloitettiin Jäsentapaamisessa, mutta suurimmalle osalle huomionosoitukset lähetettiin kesän mentyä kotiin postitse.
Onnittelemme vielä kerran saajia ansaitusta huomionosoituksesta kunniakirjan myötä.

Muiden järjestämiä tapahtumia, joihin voi osallistua kukin
mahdollisuuksiensa mukaan:
Korsuhartaus ja sota-ajan koskettavimmat laulut Paavalinkirkossa, Hki
Korsuorkesterin korsuhartaus Ässä-rykmentin sotaanlähdön 70-vuotismuistoksi Paavalinkirkossa 11.10. klo 18. Orkesteri esittää sota-ajan koskettavimpia musiikkikappaleita.
Paavalinkirkko on oikea paikka, koska sotaan lähtivät "stadin kundit", tulivat juuri näiltä
kulmilta Vallilasta ja Kalliosta. Ilmoitamme tämän, jos on mahdollisuus osallistua ja tulla
kunnioittamaan veteraanien muistoa. Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.

Talvisotaesitelmät Sotamuseossa 2009 - 2010.
Sotamuseon ja Suomen Sotahistoriallisen seuran järjestämät talvisotaa käsittelevät
esitelmät 2009–2010. Esitelmien pitopaikka on Sotamuseo, Liisankatu 1, Helsinki.
Esitelmät pidetään paria poikkeusta lukuun ottamatta yleensä keskiviikkoisin klo 18.00.
Yksi esitelmä iltaa kohti, ellei tule ilmeinen tarve pitää sama esitelmä samana iltana
toistamiseen klo 19.30.
Sotamuseon sotilaskoti on avoinna ennen esitelmän alkua. Esityksestä laaditaan
tiivistelmä SSHS:n kotisivuille.
Esitelmäsarjan vastuuhenkilö on maisteri Anssi Saari.
Esitelmän aika, aihe ja alustavasti sovittu esitelmän pitäjä:
2.12.2009 Tie talvisotaan, evl, VTM Ari Raunio
9.12.2009 Suomen sodanjohto, dos Kari Selén
16.12.2009 Taipale ja Summa, ev Sampo Ahto
22.12.2009 Tolvajärvi, evl Anssi Vuorenmaa, (poikkeava aika)
30.12.2009 Suomussalmi ja Raate, FM Anssi Saari
5.1.2010
Salla ja Petsamo, prkenr, ST Pentti Airio (poikkeava aika)
13.1.2010 Kollaa ja Laatokan Karjala, prof Ohto Manninen
20.1.2010 Ilmataistelut talvisodassa, DI Carl Fredrik Geust
27.1.2010 Meripuolustus ja rannikkotykistö talvisodassa, evl, ST Ove Enqvist
3.2.2010
Liittoutuneiden operaatiosuunnitelma, FM Henrik Tala
10.2.2010 Kenttäarmeijan suojeluskuntarunkojen merkitys, FT Ali Pylkkänen
17.2.2010 Mannerheim-linja murtuu, dos Jukka Kulomaa
24.2.2010 Suomen radiotiedustelu talvisodassa, insev, DI Lauri Lehtonen
3.3.2010
Viipurinlahti – Viipuri – Vuosalmi, dos Lasse Laaksonen
10.3.2010 Talvisodan tilinpäätös, evl. VTM Ari Raunio ja prof, ev Pasi Kesseli
Hallituksen puolesta Hyvää syksyä Jäsenille toivottaen, Raimo Kivimäki, pj.
Liite: Lomayhtymän lomatukihakemus

