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

JÄSENKIRJE

2 / 2012

20.3.2012

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
Edellinen jäsenkirjeemme (1/2012) lähti postiin 30.1.2012 Sen jälkeen olemme kokeneet jälleen jo kolmannen runsaslumisen talven. Suomi on myös saanut uuden presidentin, sillä 1.3.2012 astui virkaansa Sauli Niinistö, joka vannoi juhlallisesti asiaan
kuuluvan valan. 13.3. on kulunut 72 vuotta talvisodan päättymisestä. Takana on
yksimielinen vuosikokous, jossa hyväksyttiin vuoden 2011 toiminta ja taloudenpito.
Samoin hyväksyttiin alkavan vuoden toiminnan toimintatavoitteet, joista jäljempänä
tarkemmin. Tiedoksenne tuodaan perinteisesti myös muitakin ajankohtaisia asioita.
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA: (Otteet liiton Jäsentiedotteesta 1/2012)
Liiton postiosoite
PL 600, 00521 Helsinki
Puhelinnumerot ja
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kol.inet.fi.
Järjestösihteeri (alk.1.3.2012)
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.

Huoltoviestin päätoimittaja vaihtui entiseksi 1.1.2012.

Toiminnanjohtaja Leena Mankkisen palattua loppuvuodesta 2011 kokopäivätyöhön,
lehden päätoimittajuus palautui hänelle. Huoltoviestin päätoimittajana on lehden
syntyhistoriasta lähtien toiminut KOL ry:n toiminnanjohtaja, viimeistä kolmea vuotta
lukuun ottamatta.

Liittokokous

Kaatuneitten Omaisten Liiton liittokokous pidetään Helsingissä torstaina 26.4.2012.
Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi liittokokouksessa valitaan erovuoroisten
hallituksen jäsenten tilalle 3 hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

SOTALESKIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Kuntoutuksen toteuttaminen v. 2012. Kuten aikaisempinakin vuosina on tapahtunut,
saamme tiedot Säätiöiltä anottujen kuntoutusavustusten määrästä vasta huhtikuun
loppuun mennessä. Liiton oman pääoman käytöstä sotaleskien kuntoutukseen päätetään joka vuosi liittokokouksessa. Jaettava summa varmistuu siis vasta toukokuulla.
Vasta tämän jälkeen voidaan kuntoutusrahat laittaa maksuun.

Sotaorpojen rekisteröintitilanne.

Turun puheenjohtajatapaamisessa 31.1.2012 tuli selville, että rekisteröinti on
tavoitteena Sota-orpotunnukselle. Asiasta pitää saada valtioneuvoston päätös! Asia
siirretty sos- ja terv. ministeriöstä RAY:lle ja siellä tutkitaan, löytyykö sieltä noin
20000 euroa sotaorpomerkkiin ja sen ”kunniakirjaan”.
Ministeri Paula Risikko, kansliapäällikkö Klaus Halla ja RAY ovat nyt asiassa mukana.
Toiveena on vahvasti nyt saada asia toteutumaan tämän vuoden kuluessa, mutta nyt
ei tässä vaiheessa pitäisi esittää vaatimuksia mistään kuntoutushoidoista tms. koska
ne vahingoittavat menossa olevaa rekisteröimishanketta. Jäämme odottamaan em.
tahoilta aikaan saatavaa myönteistä lopputulosta.
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OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Huoltoviestin tilaaminen vuodeksi 2012 on hoidettu yhdistyksen kautta jäsenille
määräaikaan mennessä.
Yhdistyksemme vastustaa lehden muuttamista jäsenmaksuun sisältyväksi jäsenlehdeksi. Jäsenmaksu on liiton sääntöjen mukaan liittokokouspäätös ja lehden asioista
taas päättää hallitus. Siinä perusteemme, ne ovat kaksi täysin eri asiaa!
Yhdistyksen Vuosikokous pidettiin 28.2.2012 Riihimäellä, rautatieaseman
ravintola AsemaX:n viihtyisässä kabinetissa. Paikalla oli 21 osanottajaa, ja kokouksen
puheenjohtajana toimi sujuvasti Hannu Mäkilä Turusta. Vuoden 2011 tilit ja toiminnan
olivat toiminnantarkastajat hyväksyneet ja myös vuosikokous hyväksyi ne. Sääntöjen
mukaiset toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 saivat pienin lisäyksin kokoukselta yksimielisen päätöksen. Vuosikokous valitsi hallitukseen kaikki entiset jäsenet, jotka jatkavat v.2012 uudelleen valittuna. Puheenjohtajana jatkaa myös Raimo
Kivimäki Helsingistä. Yhdistyksen luottamushenkilöiden yhteystiedot v. 2012 – 2013
on jäsenkirjeen liitteenä. Säilytä se toivottavaa yhteydenottoasi varten. (liite)
Vuosikokous myös päätti yhdistyksen jäsenmaksuiksi vuodelle 2012 entiset:
Varsinainen Jäsen 20 euroa /vuosi ja kannatusjäsen minimi 10 euroa/vuosi.
Selvyydeksi todetaan, että varsinaiset Jäsenet ovat sääntöjen mukaan sotaorpoja
tai heidän lapsiaan. Kannatusjäseniä ovat yleensä olleet perheenjäsenet ja muut.
Jäsenmaksun tilisiirtolomake (liite), eräpäivä on 20.4.2010. Maksetaan
yhdistyksemme pankkitilille SAMPO 800016 – 344494. Jäsenmaksun
tilisiirtoon merkitse viite: 1009. Merkitse myös nimesi ja osoitteesi lomakkeen lisätietoihin, kiitos.

Sotaorpojen rekisteröinti on yhdistyksessämme jatkunut edelleen.

Yhdistyksemme kautta on rekisteröitynyt jo yli 283 kpl sotaorpoa. Uusia jäseniä on
myös saatu runsaasti, sillä sotaorvot ovat sisäistäneet järjestäytymisen merkityksen.
Vuodenvaihteessa oli varsinaisia jäseniä jo yli 200.
Myös internetistä tulostetut rekisterilomakkeet palautetaan jäsenyhdistyksiin – ei
liittoon! Rekisteröintiä jatketaan toistaiseksi, koska asiasta tietämättömiä sotaorpoja
tulee tietoon koko ajan.

Yhdistyksen Jäsentapaaminen on Imatralla, to 12.7. – su 15.7.2012.

Paikka siis sama kuin viime kesänä, on tapaamiseemme erittäin hyvin sopiva miljöö,
"Kesäkoti Hakala". Tämä jäsenistömme vuosittainen tapaaminen alkoi jo 80-luvun
alussa Kakskerran Marielundissa ns. Sotaorpojen Virkistyspäivillä. Paikassa, jossa
monet meidänkin yhdistyksemme sotaorvoista ovat jo lapsena olleet liiton järjestämillä sotaorpoleireillä. Jäsentapaamisen ohjelmarunkoa ja valmistelua varten nimettiin
työryhmä, jota vetää Arto Sirma, joka on kotoisin Imatran puolesta ja omaa hyvän
paikallistuntemuksen. Lisää tietoa kerrotaan sitä mukaan, kun asiat varmistuvat,
seuraavassa Jäsenkirjeessä keväällä!

Yhdistyksemme 1. ns. ”Tuettu Loma” keväällä, vuonna 2012.

Vuodeksi 2012 on yhdistyksemme anonut ja saanut RAY:n tuettujen lomien paikkoja
jäsenillemme sekä avio- tai avopuolisoineen tai yksin.
Vuoden 2012 alusta tätä sosiaalista loma-toimintaa hoitaa Maaseudun Terveys- ja
Lomahuolto ry. Olemme saaneet vahvistuksen yhdistyksemme ryhmähakemukseen ja
meille myönnetty 1. aika keväällä 15.5.-21.5.2012. Ehdot pääsemiseen ovat entiset.
Lomatukipäätökset tekee lomajärjestö noin 2,5 kk ennen loman alkua. Jokainen valittu saa henkilökohtaisen kutsun ja samalla laskun omavastuu-osuudesta, joka maksetaan kolme viikkoa ennen loman alkua. Ellei maksua ole maksettu, loma katsotaan
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peruutetuksi. Lomatukihakemus tulee olla huolellisesti täytetty, myös perustelut kohta. Paikka on nyt etelämpänä, kun sitä on niin kovasti toivottu, se on Lehmirannan
Lomakeskus, Salo (Perniö). Lehmirannan viikko on 6vrk, ti–ma. Lomake on jaettu
Teille aiemmassa jäsenkirjeessä. VIELÄ EHTII HAKEA!
Toivomme, ettei kiintiöpaikkoja jäisi käyttämättä, kun nyt olemme saaneet
käyttöömme tällaisen ryhmäedun! RK.

Muiden tapahtumia, joihin voi osallistua mahdollisuuksiensa mukaan:
KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ ON 27.4.2012 ESPOOSSA.

Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietetään Espoossa.
Aseveli-ilta 26.4.2012. Ohjelmat julkaistaan vuoden 2012 alkupuolella.(liite)

Helsinkiläispojat jatkosodassa Itä-Karjalassa. Sotahistoriallinen matka 30.8. – 3.9.2012.
Matkan asiantuntijaoppaina eversti Erkki Lindgren ja sotahistorian tutkija Göran
Lindgren, matkan järjestäjä on VL-matkat. (liite)

Hallituksen puolesta aurinkoista kevät-talvea Jäsenille toivottaen,
Raimo Kivimäki, pj. ja Sinikka Kaskinen siht.

Arvoisa yhdistyksemme jäsen. Alla olevaan tilisiirtolomakemalliin on kirjattu asiat,
jotka tulee huomioida, kun maksaa vuoden 2012 jäsenmaksun: Yhdistyksen
tilinumero, jäsenmaksu v. 2012 ja oma nimi, osoite ja viitenumero 1009.
Kiitos suorituksestasi!
Maksun
saaja

SAMPO 800016-344494

MAKSUYHTEYSTIEDOT

KAATUNEITTEN OMAISET, HELSINKI
RY.

VUODEN 2012
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
20.4.2012

Merkitse summa
Euroa

