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

JÄSENKIRJE

5 / 2011

16.12.2011

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
Joulu tulee ja ” Se valtaa sielun ja sydämen, ja surun
särkevi entisen, mi kasvoi elämän tiellä.”
LIITON ASIOITA: 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. HV on nyt myös sähköisessä muodossa!

LIITON (KOL) HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ:
Liiton hallitus on kokouksessaan 21.11.2011 päättänyt mm.
- Mirja Happosen rekisteröintilomakkeiden tallennustyö päättyi 30.11.2011.
- Huoltoviesti -lehden päätoimittajuus (Matti Höök) ja toimitussihteerin (Pertti
Kokko) pestit ovat katkolla 31.12.2011.

OMAN SOTAORPOYHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Jäsenmaksuista
Kuluvan vuoden jäsenmaksuista joudumme vielä toistamaan tärkeän asian: vuoden 2011
jäsenmaksut: 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. Jäsenmaksu kerätään normaalisti oli jo huhtikuulla, mutta muutamalta se on unohtunut, pyydämme heiltä suoritusta yhdistyksemme
pankkitilille SAMPO 800016 – 344494. Jäsenmaksun tilisiirtoon merkitään viitenumero: 1009.
Maksaneille jäsenille kiitos jäsenmaksunsa hoidosta!

HUOM: LAITAMME JÄSENKIRJEEN MUKAAN ERILLISEN HUOMAUTUKSEN VAIN NIILLE HARVOILLE, JOILTA JÄSENMAKSU ON UNOHTUNUT.

Toivomme jatkossa jäsenmaksujen hoitamista eräpäivään mennessä, koska tämä jälkiperintä
on ikävää ja aiheuttaa lisätyötä näissä harrastuksena suoritettavissa yhdistyksen toiminnoissa!

Huoltoviesti-lehden tilaaminen yhdistyksen kautta vuodelle 2012
Tämän vuoden liittokokouksen päätöksen mukaisesti Huoltoviesti -lehti toimitetaan v.2012 edelleen tilauslehtenä. Yhdistykset keräävät 12 euron lehtimaksun Huoltoviesti-lehden tilanneilta ja tilittävät maksut yhdellä kertaa liittoon.
Huoltoviestin tilaaminen vuodeksi 2012: Huoltoviestin vuosikerran tilaushinta
on siis edelleen 12 euroa yhdistysten jäsenille silloin, kun tilaus tulee keskitetysti yhdistyksemme kautta liitolle. Yksittäisten tilauksien vuosikerran
hinta on 20 euroa. Sotalesket saavat lehden edelleen maksutta. Mikäli siis
tilaat KOL ry:n julkaiseman HUOLTOVIESTI - lehden toimi seuraavasti: Maksa
ensi vuoden tilaushinta EUR 12,00 yhdistyksemme pankkitilille SAMPO 800016
- 344494 siten, että maksu tapahtuu vasta ensi vuoden puolella ja on
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tuloutunut tilille 10.2.2012 mennessä. Maksutietoihin merkitään selkeästi :
HV-lehti 2012, nimi ja se osoite, mihin haluat lehden, sekä viitekohtaan HVlehden viitenumero 3007. Myöhästyneitä tilauksia ei voida ottaa vastaan.
Sotaorpojen rekisteröinti- ja jäsentilanne yhdistyksessämme.
Yhdistyksemme kautta on rekisteröitynyt 278 sotaorpoa. Uusia jäseniä on
myös saatu paljon, varsinaisia jäseniä on yhdistyksessämme jo n.200.
Odotamme edelleen, että KOL:n hallitus ryhtyy entistä tuloksekkaisempiin toimenpiteisiin valtioneuvoston suuntaan, saadaksemme vihdoinkin Sotaorpojen
virallisen julkisen tunnustamisen. Päävastuu jo v. 2004 liittokokouksessa esille
nousseen asian eteenpäin viemisessä on Kaatuneitten Omaisten Liitolla (KOL).
Yhdistyksen seuraavakin Jäsentapaaminen pidetään Kesäkoti Hakalassa Imatralla, mutta tällä kertaa hieman myöhempänä ajankohtana
to 12.7. – su 15.7.2012.
Merkitse jo nyt kalenteriisi tämä yhdistyksen vuosittainen tärkeä tilaisuus, se
on Imatran Invalidit ry:n omistamassa Kesäkoti Hakalassa luonnonkauniin
Immalanjärven rannalla. Uutta ohjelmaa jo rakennellaan ja alustavasti on jo
liiteohjelmaksi saatu Saimaan Matkaverkko Oy:lta tarjous laiva-bussi päivämatkasta Viipuriin 13.7.2012, sekä mm. Hakalan lähelle sota-aikana pudonneen lentokoneen putoamispaikan toteaminen. Yhteiset illat Hakalan grillillä
muodostavat jo perinteisesti kohokohdan yhtenäiselle vertaistapahtumalle.
Vinkkejä ohjelmaan saa jäseniltäkin tulla kevään aikana Arto Sirmalle.
Yhdistyksemme ns. ”Tuetut Lomat” vuonna 2012
Kuten edellisessä Jäsenkirjeessä mainittiin: vuoden 2012 alusta alkaen tätä
sosiaalista loma-toimintaa hoitaa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.
Olemme saaneet vahvistuksen yhdistyksemme ryhmähakemukseen ja meille
on myönnetty kaksikin aikaa, jolloin jäsenemme voivat anoa tuetulle lomalle
kohtuullisen edullisesti, omavastuuosuus on 28,00EUR/vrk x 6 vrk.: keväällä
15.5.-21.5.2012 sekä syksyllä 4.9.-10.9.2012. Ehdot pääsemiseen ovat
entiset. Lomatukipäätökset tekee lomajärjestö noin 2,5 kk ennen loman alkua.
Jokainen valittu saa henkilökohtaisen kutsun ja samalla laskun omavastuuosuudesta, joka maksetaan kolme viikkoa ennen loman alkua. Ellei maksua ole
maksettu, loma katsotaan peruutetuksi. Lomatukihakemus tulee olla
huolellisesti täytetty. Perustelut kohta tulee myös täyttää.
Paikka on nyt etelämpänä, kun sitä on niin paljon toivottu. Valittu paikka on
Lehmirannan Lomakeskus, Salo (Perniö). Lehmirannan viikko on 6vrk, ti–ma.
Laitamme hakemuslomakkeen tämän jäsenkirjeen liitteeksi ja sinne haluavan
tulee toimittaa se täytettynä 3 kuukautta ennen aiottua loma-jaksoa
Maaseudun Terveys- ja Lomahuoltoon, osoite: Mannerheimintie 31 B 20,
00250 Helsinki. Huom. säilytä lomake ellet keväällä hae, mutta voit hakea
vasta syksyllä! RK.
Yhdistyksemme taloudenhoitaja Ritva Salminen on pitkään tehtävässä hyvin toimineena nyt päättänyt ja ilmoittanut, ettei jatka enää vuonna 2012 ja
hallitus etsii yhdistykselle uutta taloudenhoitajaa tilinpitoon. Jos jäsenistä joku
on kiinnostunut, ota pikaisesti yhteyttä pj. Kivimäkeen p.040-7654266.
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Yhdistyksemme Vuosikokous pidetään helmikuussa, ja kutsutaan koolle eri
kutsulla.
Muiden järjestämiä tapahtumia, joihin voi osallistua kukin mahdolliuuksiensa mukaan:
Lahden Seudun Sotaorvot ry:n järjestämä Sotaorposeminaari.
Lahden Seudun Sotaorvot ry järjestää perinteisen sotaorposeminaarin
1.2.2012 klo 12 Lahden Upseerikerholla Hennalassa. Seminaarin ohjelma ja
ilmoittautumisohjeet ovat liitteenä.
Tarvitseeko sururisti huoltoa tai ehostusta?
Pienoiskunniamerkkien, solkien ja kunniamerkkinappien myynti, kunniamerkkien ompelu, kunniamerkkinauhojen ja solkien kiinnittäminen ja uusiminen.
Sotainvalidien Veljesliiton Kunniamerkkipalvelu, Ratamestarinkatu 9 C, 00520
Helsinki, Käyntiosoite Kellosilta 4 C, 2.krs. puh. 09 4785 0209 tai 09 4785
0207, Aukioloajat: ma – pe klo 8.00 – 15.00.
Kotimainen elokuva, sotadraama Hiljaisuus, ensi-ilta 9.12.2011.
Hiljaisuus on jatkosotaan liittyvä kaatuneiden kokoamispaikalle sijoittuva
draama ihmisistä erityisissä olosuhteissa. Ajanjakso talvisodan viimeisestä
keväästä kesään. Heti rintaman takana sijaitsee evakuoimiskeskus, jonne
kuolleet sotilaat kerätään kotiseudulle lähettämistä varten. Elokuva ei kuvaile
historiallisia tapahtumia, vaan outoihin oloihin joutuneen yhteisön mielialaa.

Me toivomme, että Te kaikki ilolla saatte odottaa Joulun saapumista!
Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry. hallituksen puolesta toivotamme kaikille:
Oikein Hyvää Joulua 2011, ja Onnellista Uutta Vuotta 2012!
Raimo Kivimäki, pj. ja Sinikka Kaskinen siht.

Liitteet:

Tuetun loman 2012 lomatukihakemus
Lahden sotaorposeminaarin kutsu ja ohjelma
Yhdistyksen luottamushenkilötiedot, päivitetty 28.10.2011

