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

JÄSENKIRJE

2 / 2011

11.3.2011

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
Edellinen jäsenkirjeemme (1/2011) lähti postiin 15.1.2011 Olemme kokeneet
kovan talven sekä pakkasten, että lumimäärän suhteen. Pian on kulunut 71
vuotta talvisodan päättymisestä, silloin oli kertoman mukaan yhtä kova, ellei
vielä kovempi talvi, kestetään siis - kestiväthän isämmekin!
Takana on yksimielinen vuosikokous, jossa hyväksyttiin vuoden 2010 toiminta
ja taloudenpito. Samoin alkavan vuoden toimintatavoitteet, joista jäljempänä
tarkemmin.
Samoin tuodaan tiedoksenne perinteisesti muitakin ajankohtaisia asioita.

LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA:(Otteet liiton Jäsentiedotteesta 1/2011)
Liiton postiosoite
PL 600, 00521 Helsinki
Puhelinnumerot ja
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kol.inet.fi.
Toimisto/ toimistosihteeri
02 258 8394
Kati Ruuth
Toiminnanjohtaja
02 258 8790
Leena Mankkinen
Liiton nettisivut löytyvät osoitteesta www.kolry.fi. Tiedotusta hoidetaan myös
Huoltoviestilehdessä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Liiton Jäsentiedotteen mukaan Huoltoviestissä nro 1/2011 on
julistettu nimikilpailu lehden uudesta nimestä. Ottakaa nyt hyvät ihmiset
kantaa tähän asiaan! Liittokokouksessa keskustellaan lehden tulevaisuudesta
ja sen muuttamisesta jäsenlehdeksi. Jos lehti lähetetään ensi vuonna kaikille
jäsenille, se edellyttää sekä jäsenmaksun korottamista, että liiton omaa
taloudellista panosta, mikä on huomioitava vuoden 2012 jäsenmaksua
päätettäessä ja talousarviota laadittaessa.

Sotaorpojen rekisteröinti käynnistettiin jo 22.10.2009 ja se jatkuu!
Kaatuneitten Omaisten Liitossa tehty uusi lehdistötiedote joka on toimitettu
1.12.2010 maakunnallisiin lehtiin, joihinkin aikakauslehtiin ja kaupunkilehtiin
(yli 80), ilmaisjakelulehtiin sekä YLE:n aluetoimituksiin. Rekisteröinti jatkuu,
mutta liitossa toimivan rekisteröintityöryhmän esitys on, että rekisteröintilomakkeiden kerääminen lopetetaan 1.10.2011 alkaen, niin että saadaan vuoden
loppuun mennessä selville mikä oli rekisteröinnin tulos.

SOTALESKIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN.
Sotalesken kuntoutuksen korvauksen toteutuminen v. 2010 on yhdistyksessämme hoidettu loppuun ohjeiden mukaisesti.
Kuntoutuksen toteuttaminen v. 2011:
Säätiöiltä anottujen kuntoutusavustusten määrä selviää vasta huhtikuun loppuun mennessä. Liiton oman pääoman käytöstä sotaleskien kuntoutukseen
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päätetään joka vuosi liittokokouksessa. Liittokokous pidetään 28.4.2011.
Jaettava summa varmistuu siis vasta toukokuulla. Vasta tämän jälkeen voidaan kuntoutusrahat laittaa maksuun. Yhdistyksiä pyydetään jo ennakkoon
harkitsemaan kuinka monelle sotaleskelle kuntoutusrahaa liitosta anotaan
(todellinen tarve). Ohjeet seuraavassa jäsentiedotteessa nro 2/2011.
Lääninhallituksen keräysluvan mukaan KOL:n osuus Veteraanikeräyksen
tuoton jaosta on tänä vuonna 0,9 %, paikallisesti voidaan sopia muutakin.
(Uudenmaan alueen ohjausryhmä käsittelee asian)
Huom. Sotaorvot, joiden Sotaleski-äiti vielä elää, voisivat neuvoa
hakemaan:
Kaikilla ”ykkösleskillä” on ollut mahdollisuus saada vuosittain Valtiokonttorista
maksusitoumus kuntoutukseen. Liitto on monien vuosien ajan esittänyt valtiovallan suuntaan toiveen, että myös kakkoslesket pääsisivät osallisiksi kuntoutuksesta, mutta tuloksetta. Viime vuonna valtion kuntoutusavustusta kotona
selviytymistä tukevaan toimintaan haki vain 70 sotaleskeä. Valtiolta saatavat
tuet ovat huomattavasti suurempia kuin liiton kautta saatavat. Valtiokonttorin
myöntämiä tukia voi hakea ympäri vuoden. Lisätietoja: Valtiokonttori /
sotaleskien kuntoutus p. 09 -7725 8400.

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Huoltoviestin tilaaminen vuodeksi 2011 on hoidettu yhdistyksen kautta
jäsenille määräaikaan mennessä.
Yhdistyksemme vastustaa lehden muuttamista jäsenmaksuun sisältyväksi
jäsenlehdeksi. Jäsenmaksu on liiton sääntöjen mukaan liittokokouspäätös ja
lehdestä eivät liiton säännöt kerro mitään! Siinä perusteemme, ne ovat kaksi
eri asiaa!

Yhdistyksen Vuosikokous pidettiin 25.2.2011 Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan, kokoustilassa, Meritullintori 3. Paikalla oli 22 osanottajaa.
Vuoden 2010 Tilit ja toiminnan olivat toiminnantarkastajat (entiset tilintarkastajat) hyväksyneet ja myös vuosikokous hyväksyi ne. Sääntöjen mukaiset Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2011 saivat kokoukselta yksimielisen
päätöksen. Vuosikokous valitsi hallitukseen Pauli Sormion Kutteskosta jäätyä
pois, tilalle Kaarlo (Matti) Malilan Helsingistä. Muut hallituksen jäsenet jatkavat
uudelleen valittuna. Puheenjohtajaksi ei tullut muita esityksiä, joten Raimo
Kivimäki sai valtuudet jatkaa. Yhteyshenkilöluettelo on jäsenkirjeen liitteenä,
säilytä se toivottavaa yhteydenottoasi varten. (liite1)
Vuosikokous myös päätti yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2011: Varsinainen
Jäsen 20 euroa /vuosi ja kannatusjäsen minimi 10 euroa/vuosi. Selvyyden
vuoksi: Varsinaiset Jäsenet ovat sääntöjen mukaan sotaorpoja tai heidän
lapsiaan. Kannatusjäseniä ovat yleensä olleet perheenjäsenet ja muut.
Jäsenmaksun tilisiirtolomake (liite 2), eräpäivä on 5.4.2010.
Maksetaan yhdistyksemme pankkitilille SAMPO 800016 – 344494.
Jäsenmaksun tilisiirtoon merkitse viite: 1009.

KO_Hki_ry_jasenkirje_201102.doc

Sivu 3/4

Sotaorpojen rekisteröinti on yhdistyksessämme jatkunut hyvin.
Yhdistyksemme kautta on rekisteröitynyt jo 260 kpl sotaorpoa. Uusia jäseniä
on myös saatu paljon, vuodenvaihteessa oli varsinaisia jäseniä jo yli 200.
Myös internetistä tulostetut lomakkeet palautetaan jäsenyhdistyksiin – ei
liittoon! Rekisteröintiä jatketaan toistaiseksi, koska asiasta tietämättömiä
sotaorpoja tulee tietoon koko ajan. Jos liiton hallitus päättää rekisteripaperien
palauttamisen lopettamisesta syksyllä, toivottavasti hallitus ryhtyy myös tomerampiin toimiin valtioneuvoston suuntaan, saadaksemme kauan odotetun
Sotaorpojen virallisen julkisen tunnustamisen.

Yhdistyksen Jäsentapaaminen Imatralla, to 7. – su 10.7.2011.
Paikka on siis sama kuin viime kesänä, tapaamiseemme hyvin sopiva "Kesäkoti
Hakala". Tämä jäsenistömme vuosittainen tapaaminen alkoi jo 80-luvun alussa
Kakskerran Marielundissa ns. Sotaorpoleireillä. Ohjelmarunkoa ja valmistelua
nimettiin johtamaan Arto Sirma, joka on kotoisin Imatran puolesta ja omaa
hyvän paikallistuntemuksen. Lisää tietoa kerrotaan sitä mukaan, kun asiat
varmistuvat, varmaan jo seuraavassa Jäsenkirjeessä keväällä!
Yhdistyksemme ns. ”Tuettu Loma” vuonna 2011.
Vuodeksi 2011 on yhdistyksemme anonut ja saanut RAY:n tuettujen lomien
paikkoja jäsenillemme 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 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! Viimeisen tiedon mukaan Runnin Tuetulle Lomalle
oli vielä paikkoja vapaana, joten ”mattimyöhäiset” voivat vielä päästä
mukaan, laittamalla tosi kiireesti paperit vetämään!
Huomio: myös VR myöntää junaan eläkeläisille 50 % alennuksen!
Muiden tapahtumia, joihin voi osallistua mahdollisuuksiensa mukaan:
JATKOSOTAAN, kevään 2011 SSHS:n yleisöluennot on puolivälissä.
Luentoja jäljellä vielä 4 kpl 31.3. – 20.4.2011 Helsingissä (liite 3).
KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ ON 27.4.2011 TURUSSA.
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Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään tänä vuonna Turussa.
Ilmoittautumiset tulee tehdä veteraanipiirien kautta. Lisätietoa saa mm.
Järjestelysihteeri Sari Haavistolta p.02-262 7171 tai 050-559 0171.
VIIPURI ON VALLATTU!
Viipurin takaisinvaltauksesta 70 vuotta. Matkan 27.-29.8.2011, asiantuntijaoppaana sotahistorian tutkija Göran Lindgren, matkan järjestäjä on VLmatkat.(liite4)
KOL:n HENGELLISET JA KULTTUURIPÄIVÄT JOENSUUSSA 1.-2.10.2011
Kaatuneitten Omaisten Liiton Hengelliset ja kulttuuripäivät järjestetään tänä
vuonna lokakuun alussa, Joensuussa Karjalan kunnailla. Päivien tarkempi
ohjelma löytyy Huoltoviesti-lehdestä nro 1 / 2011. Hotellivaraustiedot löytyvät
myös liiton nettisivulta www.kolry.fi / ajankohtaista. Liittoon toimitettava
ilmoittautumislomake on seuraavan jäsentiedotteen liitteenä.
Hallituksen puolesta aurinkoista kevät-talvea Jäsenille toivottaen,
Raimo Kivimäki, pj.
Liitteet:

Yhdistyksen luottamushenkilöiden yhteystiedot 2011
Jäsenmaksun 2011 tilisiirtolomakkeen malli, eräpäivä 5.4.2011.
SSHS:n Jatkosotaan -kevään 2011 luentosarjan esite.
”Viipuri on vallattu” – matkaesite 3.2.2011.

Arvoisa yhdistyksemme jäsen. Alla olevaan tilisiirtolomakemalliin on kirjattu asiat, jotka
tulee huomioida, kun maksaa vuoden 2011 jäsenmaksun: Yhdistyksen tilinumero,
jäsenmaksu v. 2011 ja oma nimi, osoite ja viitenumero 1009. Kiitos suorituksestasi!
Maksun
saaja

SAMPO 800016-344494

MAKSUYHTEYSTIEDOT

KAATUNEITTEN OMAISET, HELSINKI
RY.

VUODEN 2011
JÄSENMAKSU
Jäsen 20 euroa
(Sotaorvot ja heidän
lapsensa)
Kannatusjäsen vähint.10 euroa

Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto

Maksaja

Sukunimi

Etunimi
TIEDONANTO ILMOITETTAVA MAKSUSSA:
Sukunimi etunimi

osoite
Allekirjoitus

Tilinumero:

Viite 1009
Eräpäivä
5.4.2011

Merkitse summa
Euroa

