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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 / 2012

26.1.2012

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
Tähän vuoden ensimmäiseen jäsenkirjeeseen sisällytämme vain alkuvuoden tärkeät asiat,
kuten vuosikokouskutsun ja muistutukset Huoltoviesti-lehdestä ja kevään ns. Tuetusta
lomasta, joka on nyt ensi kertaa Etelä-Suomessa, ja josta lähetettiin em. loman
hakuomake edellisessä jäsenkirjeessä sekä ennakkotieto kesän Jäsentapaamisesta!
Huoltoviesti-lehden tilaaminen yhdistyksen kautta vuodelle 2012
Huoltoviestin vuosikerran tilaushinta on siis edelleen 12 euroa yhdistysten
jäsenille silloin, kun tilaus tulee kauttamme liitolle. Yksittäisten tilauksien
vuosikerran hinta on 20 euroa. Maksa tämän vuoden tilaushinta EUR 12,00
yhdistyksemme pankkitilille SAMPO 800016 - 344494 siten, että se on tilillä
15.2.2012 mennessä. Maksutietoihin merkitään selkeästi: HV-lehti 2012, nimi
ja se osoite, mihin haluat lehden, sekä viitekohtaan viite-numero 3007.
Myöhästyneitä tilauksia ei voida ottaa vastaan.

Yhdistyksen Vuosikokous kutsutaan Riihimäkeen 28.2.2012 klo 12.00.
Kokous pidetään Riihimäen asemaravintolan Asema X:n kabinetissa, jonka osoite
on Asema-aukio, 11130 Riihimäki. Aika: Tiistaina 28. helmikuuta 2012, alkaen klo
12.00 varaamallamme lounaalla ravintolassa. Kokous on klo 13.00 - 16.00 kabinetissa.
Kokouspaikan löytää, astuu vain junasta ja kävelee asemarakennukseen laiturilta 1.
Kokous on keskeisellä paikalla ja eläkeläiset voivat matkustaa junassa puolella hinnalla!
Toivomme runsasta osanottoa. Tervetuloa!

Yhdistyksen Jäsentapaamiseen v. 2012 kutsutaan jälleen Imatralle!
Ennakkotietona voi merkitä jo kalenteriin, että Jäsentapaaminen on 12. – 15.7.2012.
Eli on varattu sama paikka kuin viime kesänä, "Kesäkoti Hakala", sillä se todettiin aivan
erinomaiseksi paikaksi tähän Jäsenistömme vuosittaiseen tapaamiseen. Tarkempi tieto
siitä kerrotaan seuraavassa Jäsenkirjeessä keväällä!

Muistutus kevään 2012 ns. Tuetusta Lomasta, nyt Etelä-Suomessa!
Muistutamme arvoisia jäseniämme siitä, että vuodelle 2012 on anottu ja saatu Tuettua
lomaa uudelta ”Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ltä”, ja ensimmäinen kevään lomaaika on 15. - 21.5.2012. Paikka on Lehmirannan Lomakeskus, Salo (Perniö). Nyt on
kysymys 6 vrk lomasta, johon pitää anoa n. 3 kk ennen lomaa, joten kannattaa hakea
hakemuslomake esille ja kirjoittaa hakemus postiin heti! On edullista käyttää tämä
yhteiskunnan tuki!
Hallituksen puolesta Hyvää sydäntalvea Jäsenille toivottaen,

Raimo Kivimäki, pj.

Sinikka Kaskinen, siht.

Liitteet: Vuosikokouskutsu ja esityslista, muu kokous aineisto lähetetään ilmoittautuville!

