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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 / 2011

15.1.2011

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
Edellinen jäsenkirjeen postitimme Teille lokakuun 30. pvä 2010. Sitten alkoi marraskuun
puolivälistä alkaen ”wanhanajan talvi”, kovat pakkaset ja lumeen on peittynyt koko Suomi.
Kirjoittaessani tätä elämme aikaa, kun on kulunut 71 vuotta talvisodan raskaista päivistä.
Edessä on toimintavuoden osa, jolloin suunnittelemme alkavan vuoden toimintaa, mm.
osallistumistamme yhdistyksemme Vuosikokoukseen Helsingissä, Jäsentapaamiseen taas
Imatralla, yhteiskunnan tukemaan lomaan Runnissa, joihin kaikkiin toivomme runsaasti
osallistujia. Jäsenkirjeessä tietysti kirjoitetaan tiedoksenne muitakin ajankohtaisia asioita.

LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA: (Otteita liiton Jäsentiedotteista 4/ ja 5/2010)
Liiton yhteystiedot
Postiosoite
PL 600, 00521 Helsinki
Katuosoite
Ratamestarinkatu 9 C, 00520 Helsinki
Käyntiosoite
Kellosilta 4 C
Puhelinnumerot ja
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kol.inet.fi.
Toimisto/ toimistosihteeri
02 258 8394
Kati Ruuth
Toiminnanjohtaja
02 258 8790
Leena Mankkinen
Fax
02 258 8792
Liiton nettisivut löytyvät osoitteesta www.kolry.fi.

Sotaorpojen rekisteröinti käynnistettiin jo 22.10.2009 ja se jatkuu edelleen!
Kaatuneitten Omaisten Liitto KOL käynnisti Sotaorpojen rekisteröinnin jo 22.10.2009.
Syksyllä 2010, on liitossa tehty uusi lehdistötiedote joka on toimitettu 1.12.2010 maakunnallisiin lehtiin, joihinkin aikakauslehtiin ja kaupunkilehtiin (yli 80), ilmaisjakelulehtiin sekä
YLEn aluetoimituksiin. Rekisteröinti jatkuu.

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Huoltoviestin tilaaminen vuodeksi 2011.
Huoltoviesti ilmestyy 4 kertaa vuonna 2011. Huoltoviestin vuosikerran tilaushinta vuonna
2011 on 12 euroa yhdistysten jäsenille silloin, kun tilaus tulee keskitetysti jäsenyhdistyksen kautta liitolle. Yksittäisten tilauksien vuosikerran hinta on 20 euroa.
Sotalesket saavat lehden edelleen maksutta. Mikäli siis haluat tilata KOL ry:n julkaiseman
HUOLTOVIESTI - lehden toimi seuraavasti: Maksa lehden vuosikerran 2011 tilaushinta
EUR 12,00 yhdistyksemme pankkitilille SAMPO 800016 - 344494 siten, että maksu on
tuloutunut tilille 8.2.2011 mennessä. Maksutietoihin merkitse HV-lehti 2011, nimesi ja se
osoite, mihin haluat lehden, sekä viitenumero 3007, mikä on HV-lehden tilauksen
viitenumero. Myöhästyneitä tilauksia ei voida ottaa vastaan.

Yhdistyksen Vuosikokous kutsutaan koolle Helsinkiin 25.2.2011 klo 12.00.
Kokous pidetään Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan, Meritullin kokoushuoneessa,
Meritullintori 3. 2.krs, 00170 Helsinki. Jäsenkirjeen liitteenä on erillinen kutsu!
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Sotaorpojen rekisteröinti on yhdistyksessämme käynnistynyt hyvin.
Yhdistyksemme kautta on rekisteröitynyt jo 257 kpl sotaorpoa. Uusia jäseniä on myös
saatu paljon, vuodenvaihteessa oli varsinaisia jäseniä jo 201.
Myös internetistä tulostetut lomakkeet palautetaan jäsenyhdistyksiin – ei liittoon!
Rekisteröintiä jatketaan toistaiseksi, koska asiasta tietämättömiä sotaorpoja tulee tietoon
koko ajan. Uusi 1.12.2010 rekisteröintitiedote liitteenä, sitä saa jakaa jos voi!

Yhdistyksen Jäsentapaamiseen v. 2011 kutsutaan jälleen Imatralle!
Ennakkotietona voi merkitä jo kalenteriin, että Jäsentapaaminen on 7. – 10.7.2011.
Eli on varattu sama paikka kuin viime kesänä, "Kesäkoti Hakala", sillä se todettiin aivan
erinomaiseksi paikaksi tähän Jäsenistömme vuosittaiseen tapaamiseen, joka alkoi jo 80luvun alussa Kakskerran Marielundissa ns. Sotaorpoleireillä. Ohjelmarunkoa ja valmistelua
alkaa laatimaan työryhmä, jonka nimeää hallitus 25.2.2011. Lisää tietoa kerrotaan sitä
mukaan, kun asiat varmistuvat, varmaan jo seuraavassa Jäsenkirjeessä keväällä!

Vuoden 2011 ns. Tuettu loma Jäsenten perheineen haettavaksi!
Vuodeksi 2011 on yhdistyksemme anonut ja saanut jo vahvistuksenkin Lomayhtymästä
lomateemalla ”Terveysloma” yhteensä 20 paikkaa. Sinne voivat tehdä anomuksensa jäsenemme sekä avio- tai avopuolisoineen tai yksin. Lomapaikka on Runnin Kylpylä, osoite
Runnintie 407, 74595 RUNNI. Loma-aika on 20.3.2011 – 25.3.2011. Lomalla on majoitus
2h-huoneissa, puolihoitoateriat, iltapala diabeetikoille. Lomaan kuuluu 25 min osahieronta.
Monipuolinen lomaohjelma, sekä lisäksi erilaisia hoitoja on yksilöllisesti valittavissa.
Aikuisten omavastuuosuus 23 euroa/hlö/ vrk ja lasten (6-15v) omavastuuosuus on 6
euroa/hlö/vrk. Jos siis Sinua ja elämänkumppaniasi kiinnostaa, täytä heti edellisessä
jäsenkirjeessä ollut lomatukihakemus ja palauta se kiireesti ohjeen mukaan osoitteella
LOMAYHTYMÄ, Teemalomat, HTC Nina, Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki.
Hakulomakkeen voi täyttää myös internetissä, se 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. Toivomme, ettei kiintiöpaikkoja jäisi käyttämättä,
kun nyt olemme saaneet käyttöömme tällaisen ryhmäedun!

Muiden tapahtumia, joihin voi kukin osallistua mahdollisuuksiensa mukaan:.
Lahden Seudun Sotaorvot ry:n järjestämä Sotaorposeminaari.
Lahden Seudun Sotaorvot ry järjestää perinteikkään seminaarin 27.1.2011 klo 12 Lahden
Upseerikerholla. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät oheisesta liitteestä.
Hallituksen puolesta Hyvää sydäntalvea Jäsenille toivottaen,

Raimo Kivimäki, pj.
Liitteet: Vuosikokouskutsu ja kartta
Lahden sotaorposeminaarin ohjelma
Sotaorpojen rekisteröinnin loppukiri – tiedote 1.12.2010

