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

JÄSENKIRJE

3 / 2011

9.5.2011

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA:(Tiedot liiton Jäsentiedotteesta)
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry.
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.

KOL: Sotaorpojen rekisteröinti jatkunee ainakin 1.10.asti.
SOTALESKIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN v.2011.
Kuntoutusavustusten määrä varmistuu siis vasta toukokuulla. Vasta tämän
jälkeen voidaan kuntoutusrahat laittaa maksuun.

KOL:n Liittokokous pidettiin 28.4.2011 Helsingissä. Meiltä siihen osallistuivat vuosikokouksessa jäsenten valitsemina Raimo Kivimäki, Pentti Laijola ja Kari
Salminen. Kokouksessa oli päätettävinä rutiinien lisäksi monia tärkeitä asioita.
Päätösvaltaisuudestakin jouduttiin äänestämään, koska paikalla oli liittokokousedustajia,
joita ei oltu eräissä yhdistyksissä valittu sääntöjen mukaisesti jäsenten toimesta yhdistysten vuosikokouksissa, vaan vuosikokouksissa oli tehty päätös, jonka mukaan yhdistyksen
hallitus saa valita liittokokousedustajat myöhemmin kokouksessaan. Moitimme heidän
päätösvaltaisuuttaan ja vaadimme heitä suljettavaksi päätöksenteon ulkopuolelle, mutta
hävisimme äänestyksen. Näin KOL ry.n hallituksen suosituksesta KOL ry:ssa ja sen
eräissä jäsenyhdistyksissä siirryttiin uuteen yhdistyskulttuurin, jonka mukaan yksinomaan
jäsenistölle sääntöjen mukaan kuuluvaa päätösvaltaa voidaan mielivaltaisesti ottaa pois
jäseniltä ja siirtää hallitukselle.
Kari Salminen on jättänyt tätä koskevan eriävän mielipiteensä liittokokouksen päätösvaltaisuutta koskevaan päätökseen ja nähtäväksi jää joudutaanko liittokokouksen päätösvaltaisuus päättämään Helsingin käräjäoikeuden toimesta. Toivottavasti joudutaan, sillä
säännöt ja laki tulee saada asemiinsa myös KOL ry:ssa ja sen jäsenyhdistyksissä.
Siitä ei ole mitään epäselvää, että KOL ry:n hallitus ja enin osa liittokokousedustajista eivät
tunne KOL ry:n sääntöjä eivätkä myöskään jäsenyhdistysten sääntöjä, vaikka on tämä
sama hallitus on itse vaatinut otettavaksi käyttöön kaikissa yhdistyksissä tämän hallituksen
laatimat mallisäännöt.
Tapahtunut on törkeä esimerkki yhdistyselämään kuulumattomasta asiattomasta vallankäytöstä. Tämä panee vakavasti ajattelemaan kaikkia niitä pyrkimyksiä, joihin nämä vallankäyttäjät toimillaan pyrkivät.
Myöhemmin päätettiin, että 45 tuhatta euroa liiton omaa rahaa pannaan Lappeenrantaan
pystytettävään sotaorpomuistomerkkiin, mutta sotaleskille annettiin vain 25 tuhatta euroa.
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Onneksi liittohallituksen kaavailema jäsenmaksu EUR 10,-/ jäsen kaatui omaan mahdottomuuteensa. Kysyimme myös mihin on vuonna 2010 kulunut 58 tuhatta euroa liiton rahaa
merkkiä "järjestötoiminta muut kulut", mutta emme saaneet vastausta kysymykseemme.
Samaa kysyimme myös viime vuonna summan ollessa 46 tuhatta euroa ja vastaus oli
tällöinkin sama eli ei vastausta. Tätä on pakko pitää täysin asiattomana yhdistyskulttuurina
joka ei matkaansaata millinkään verran luottamusta KOL ry.n johdon toimintaan.
Liittokokousedustajien osaamattomuus huolestuttaa, samoin se kielenkäyttö, jota mm.
vuosi sitten esitti eräs liittokokousedustaja nimittäessään toisia kokousedustajia "paskahousuiksi" ja nyt eräs toinen liittokokousedustaja morkatessaan liittohallitukseen esittämäämme entistä kansanedustaja Valto Koskea.
Pyrkimyksenämme on kaikesta huolimatta yhteisten asioiden eteen päin vieminen hyvässä hengessä sääntöjen mukaan toimien toisiamme kunnioittaen. Sen eteen kannattaa
ponnistella. Palaamme asiaan kun kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus tulee
viralliseksi. KS/PL/RK

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Yhdistyksen Vuosikokouksen 25.2.2011 henkilövalinnat kerrottiin jo edellisessä
jäsenkirjeessä, mutta yhdistyksemme haluaa vielä kiittää pitkään hallituksessa
aktiivisesti toiminutta Pauli Sormiota Luvian Kutteskosta, hän toi työskentelyymme länsisuomalaisen sotaorvon mietteitä rakentavasti, Paulihan on emeritus rakennusmestari ammatiltaankin! Kiitos Paulille! Toivottavasti tapaamme
esim. Jäsentapaamisissa. RK.
Haluamme myös toistaa vielä yhdistyksen taloudelle tärkeän asian: jäsenmakmaksut vuodelle 2011: Varsinainen Jäsen 20 euroa /vuosi ja kannatusjäsen
minimi 10 euroa/vuosi. Varsinaiset Jäsenet ovat sääntöjen mukaan sotaorpoja
tai heidän lapsiaan. Kannatusjäseniä ovat yleensä olleet perheenjäsenet ja
muut. Jäsenmaksun eräpäivä oli jo 5.4.2010, mutta toki sen voi vieläkin maksaa, yhdistyksemme pankkitilille SAMPO 800016 – 344494.
Jäsenmaksun tilisiirtoon merkitään viitenumero: 1009. Osalla jäsenistä
on jäsenmaksu vielä maksamatta, siispä odotamme Heiltä suorituksia! RS.

Sotaorpojen rekisteröinti on yhdistyksessämme jatkunut hyvin.
Yhdistyksemme kautta on rekisteröitynyt yli 260 kpl sotaorpoa. Uusia jäseniä
on myös saatu paljon, vuodenvaihteessa oli varsinaisia jäseniä jo yli 200.
Jos liiton hallitus päättää rekisteripaperien palauttamisen lopettamisesta syksyllä, odotamme, että KOL:n hallitus myös ryhtyy tomerampiin toimiin valtioneuvoston suuntaan, saadaksemme kauan odotetun Sotaorpojen virallisen
julkisen tunnustamisen.

Yhdistyksen Jäsentapaaminen Imatralla, to 7.7. – su 10.7.2011.
Yhdistyksen toinen vuosittainen tärkeä tilaisuus, Jäsentapaaminen pidetään
toistamiseen nyt 7.-10.7.2011 Imatran Invalidit ry:n omistamassa Kesäkoti
Hakala- nimisessä paikassa Immalanjärven rannalla, osoite Hakalantie.
Ensimmäinen Sotaorpojen Virkistyspäivä toteutettiin Turun Marielundissa 31
vuotta sitten ja Jäsentapaaminen jatkaa sen perinteitä.
KESÄKOTI HAKALA sijaitsee luonnonkauniilla paikalla ja sinne on helppo löytää. Valtatie 6:lta tulet sitten pohjoisesta tai etelästä,käännyt VUOKSENNISKA,
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PUUPORTTI, GOLF-risteyksessä opasteiden mukaan JÄPPILÄNNIEMEN suuntaan, ajat Jäppilänniementietä reilut 5 km ja olet Hakalantien risteyksessä. Tie
päättyy Kesäkoti Hakalan pihaan. Jos tulet bussilla tai junalla, tulijat jäävät
pois Imatran keskusasemalla, joka on yhteinen bussi-ja juna-asema Imatralla.
On vain yksi asema, jolla juna pysähtyy. Nouto asemalta järjestyy jonkun
autolla, kun ilmoittaa ajoissa tuloajan. Muutenkin saapuessasi, ota yhteys Arto
Sirmaan, vaikka soittamalla puh. 050-622 86, mahdollista tarvitsemaasi
neuvoa varten.
Tarjolla on oheisen ilmoittautumislomakkeen mukaiset palvelut. Valitse niistä
haluamasi rastittamalla ne oheiseen ilmoittautumis- ja maksamislomakkeeseen
(liite) ja postita se taloudenhoitaja Ritva Salmiselle os. Kokkosaarenkatu 2 A
26, 00560 HELSINKI päivään 16.6.2011 mennessä ja maksa samaan
päivämäärään mennessä yhdistyksen tilille puolet laskemastasi maksusta ja
lisää siihen osallistumismaksuna EUR 25;- / henkilö. Tilaus on sitova ja meillä
ei ole mahdollisuutta muuttaa sitä mainitun päivän jälkeen. Loppuosan
maksuista maksanet heti jäsentapaamisen päätyttyä kuitenkin viimeistään
13.7.2011 mennessä siten, että maksusi on tuloutunut yhdistyksemme tilille
tuohon päivän mennessä. Rastita lomake huolellisesti. Lisäksi huom:
ateriahinnoissa alle 12 – vuotiailta laskutetaan ½-hintaa ja mukaan tulevien
lasten kohdalla voi ateriamaksut hoitaa suoraan paikanpäällä isännille.
Ruokailussa on seisova pöytä. Huom: päätalon huoneiden 1, 2 ja 4 yhteinen
suihku ja WC on käytävällä. TERVETULOA!
Jäsentapaamisen ohjelma tulee noudattamaan perinteisesti yhdessäoloa ja
vierailuja paikallisiin nähtävyyksiin yms. Ohjelma on työn alla.
Yhdistyksemme ns. ”Tuettu Loma” oli Runnissa 20.3.- 25.3.2011.
Lomapaikka oli Runnin Kylpylä 20.3.2011 – 25.3.2011. Tällä kertaa oli meiltä
poikkeuksellisen vähän osanottajia, mutta mukana olleet antoivat kuitenkin
myönteistä palautetta. Ryhmämme mukana oli ensi kertaa myös saksalainen
jäsenemme, joka kiittää muita osanottajia ainutlaatuisesta kokemuksestaan.
Muiden tapahtumia, joihin voi osallistua mahdollisuuksiensa mukaan:
Talvisota - 70 vuotta kunniamme päivistä jatkuu yleisön pyynnöstä.
Sotamuseo, Liisankatu 1 Helsinki, avoinna ti - to klo 11 -17, pe - su klo 11 16, ma suljettu. 1.12.2009–31.12.2012 Liput 4/2 €.
Talvisota - 70 vuotta kunniamme päivistä -näyttely kertoo 30.11.1939 syttyneen ja Moskovan rauhaan 13.3.1940 päättyneen talvisodan tapahtumista
taustoista ja seurauksista. Näyttely perustuu aitoon sodanaikaiseen esineistöön, jonka antamaa tietoa on täydennetty runsain valokuva-, kartta- ja piirustusmateriaalin avulla. Sopii lastenlasten kanssa käyntikohteeksi.
Bussit 16 ja 18, pysäkki Sotamuseon edessä
VIIPURI ON VALLATTU!
Viipurin takaisinvaltauksesta 70 vuotta. Matkan 27.-29.8.2011, asiantuntijaoppaana sotahistorian tutkija Göran Lindgren, matkan järjestäjä on VLmatkat.( ohjelma-liite oli jo edellisessä jäsenkirjeessä)
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SSHS:n yleisöluento: JATKOSOTA -SEMINAARI MIKKELISSÄ 10.9.2011,
Suomen Sotahistoriallinen Seura ja Savon sotilasperinneyhdistys Porrassalmi
järjestävät yhteisseminaarin 10.9.2011. Paikkana on Mikkelin Lyseo, Porrassalmenkatu 30, Mikkeli. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Seminaarilaiset voivat tutustua Jalkaväkimuseoon ennen seminaarin alkua. Tarkempi ohjelma löytyy
SSHS:n nettisivuilta polulta: www.sshs.fi
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.
Hallituksen puolesta aurinkoista kesää Jäsenille toivottaen,
Raimo Kivimäki, pj. ja Sinikka Kaskinen siht.
Liitteet:

Jäsenmaksun 2011 tilisiirtolomakemalli,
Ilmoittautumis- ja maksamislomake JÄSENTAPAAMISEEN KesäHakalaan Imatralle 7- 10.7.2011 ja majoituskartta.

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
KAATUNEITTEN OMAISET, HELSINKI
RY.

Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto

Maksaja

Sukunimi

MAKSUYHTEYSTIEDOT

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

Etunimi
TIEDONANTO ILMOITETTAVA MAKSUSSA:
Sukunimi
etunimi

osoite
Allekirjoitus

Tilinumero:

Viite 1009
Eräpäivä
ensitilassa

Merkitse summa
Euroa

