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

JÄSENKIRJE

3 / 2012

2.5.2012

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/ Järjestösihteeri
02 258 8394
Kati Ruuth
Toiminnanjohtaja
02 258 8790
Leena Mankkinen
Liiton nettisivut löytyvät osoitteesta www.kolry.fi. Tiedotusta hoidetaan myös
Huoltoviesti-lehdessä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa, joka on luettavissa
myös netissä http://www.kolry.fi/html/huoltoviesti-lehti.php

Sotaleskien kuntoutusavustukset v.2012.
Kuntoutusavustusten määrä varmistuu siis vasta kesäkuulla. Vasta tämän
jälkeen voidaan kuntoutusrahat laittaa maksuun.

KOL:n Liittokokous pidettiin 26.4.2012 Helsingissä. Yhdistyksemme
liittokokousedustajina toimivat vuosikokouksessa jäsenten valitsemina Raimo
Kivimäki, Pentti Laijola ja Arto Sirma. Kokouksessa oli päätettiin normaalit
sääntöjen mukaiset asiat.
Liittohallitus esitti vuodelle 2013 jäsenmaksuksi 8 euroa / jäsen ja se sisältäisi
jäsenlehti Huoltoviestin jokaiselle jäsenelle. Äänestyksillä saatiin kuitenkin
Jäsenmaksu tingittyä 6 euroon / jäsen. (Huoltoviesti tulee jokaiselle jäsenelle v.
2013 samalla)
Liittohallitukseen valittiin erovuoroisten Pauli Puttosen, Tauno Strengellin ja
Hannu Välimäen tilalle Erkki Marttinen Raisiosta, Erkki Kangaskortet Ylivieskasta ja uudelleen Hannu Välimäki Keuruulta. Edellisten varajäseniksi valittiin
Matti Peltola Hämeenlinnasta, Eeva Hakkarainen Huittisista ja Eva Bister
Hollolasta. Vastuuvapauden myöntämisestä jouduttiin äänestämään ennen sen
hyväksymistä. Yhdistyksemme tekemät kolme aloitetta eivät saaneet kannatusta, päällimmäisenä oli sääntömuutos esitys, jolla olisi hallituksen jäseniltä
evätty mahdollisuus toimia liittokokousedustajana. Laki ei kuulemma estä
toimimasta, mutta mielestämme moraalin pitäisi estää. RK

Ostoluvan hankkiminen kadonneen sururistin tilalle. (Ohje / liite)
Ohje pohjautuu KOL:n varapuheenjohtaja Mikko Virrankosken artikkeliin Huoltoviesti-lehdessä 3/2009. Kati Ruuth on päivittänyt artikkelia yhteistyössä Pääesikunnan, henkilöstöosaston suunnittelija Eija Raihilan kanssa 8.12.2011.
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OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Jäsenmaksun eräpäivä oli jo 20.4.2012, mutta jos ei ole sitä vielä maksanut toki
sen voi vieläkin hoitaa, yhdistyksemme pankkitilille SAMPO 800016 – 344494.
Jäsenmaksun tilisiirtoon merkitään viitenumero: 1009.

Jäsenten osoitteenmuutostiedot!
Jos posti-sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi on muuttunut, ilmoitathan
uudet tiedot joko sihteeri Sinikka Kaskiselle, p. 040-533 2867 tai pj. Raimo
Kivimäelle 040-765 4266. Kiitos!

Vuosikokouksessa 28.2. tuli esille, että voiko Huoltoviestiin saada
julkaistua yhdistyksen jäsenten pyöreitä merkkipäiviä?
Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti tervehdimme mm. 75v, 80v, 85v, 90v,
95v täyttäviä jäseniämme, kuitenkin siten, että halutessaan kyseisen merkkipäivän huomioimista KOL ry:n Huoltoviesti-lehdessä, tulee jäsenemme jatkossa
itse ilmoittaa asiasta liittoon ja mainita jäsenyhdistyksensä.

Jäsenten SO-rekisteröinti on nyt KOL:n sähköisessä rekisterissä.
Liitosta saatujen tietojen mukaan valtiovallalta anottu sotaorpotunnus myönnettäisiin vain liiton sähköiseen sotaorporekisteriin kirjatuille sotaorvoille.
Yhdistyksen sotaorpojäsenet on rekisteröity em. rekisteriin. KOL:n hallitus on
nyt viestittänyt, että sotaorpotunnuksen saaminen valtiovallalta on odotettavissa jo tämän vuoden puolella.

Jäsentapaaminen Imatralla, to 12.7. – su 15.7.2012.
Yhdistyksen Jäsentapaaminen pidetään kolmannen kerran Imatran Invalidit ry:n
omistamassa Kesäkoti Hakala-nimisessä paikassa Immalanjärven rannalla,
osoite Hakalantie. Ensimmäinen Sotaorpojen Virkistyspäivä toteutettiin Turun
Marielundissa 32 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,
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 sihteeri Sinikka Kaskiselle os. Jupiterinkatu 3 C 27, 11130
RIIHIMÄKI päivään 25.5.2012 mennessä ja maksa päivään 21.6.2012
mennessä yhdistyksen Nordea-tilille puolet laskemastasi maksusta ja lisää
siihen osallistumismaksuna EUR 20;- / henkilö. Maksun viitenumero on
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2008. Tilaus on sitova ja meillä ei ole mahdollisuutta muuttaa sitä mainitun
päivän jälkeen. Loppuosan maksuista maksanet heti jäsentapaamisen päätyttyä
kuitenkin viimeistään 17.7.2012 mennessä. Rastita lomake huolellisesti.
Ruokailussa on seisova pöytä. Huom: päätalon huoneiden 1, 2, 3 ja 5 yhteinen
suihku ja WC ovat käytävällä.
Jäsentapaamisen ohjelma tulee noudattamaan perinteisesti yhdessäoloa ja
vierailuja paikallisiin nähtävyyksiin yms. Ohjelma on muutoin työn alla, mutta
perjantain 13.7. Viipurin matka on hoidettava ajoissa mm. viisumimääräysten
takia. Siitä erillinen ohjelma, maksu- ja toimintaohje. (liite) TERVETULOA!
Yhdistyksemme toinen v. 2012 ns. ”Tuettu Loma” syyskaudella on
varattuna taas Lehmirannassa, Perniössä 4.9.- 10.9.2012.
Anomuslomakkeet olette saaneet Jäsenkirjeen 5 / 2011 liitteenä 16.12.2011 ja
nyt on aika kaivaa ne esille ja laittaa anomus sisään edulliselle 6 vrk:n kuntolomalle, jossa kustannuksen omavastuuosuus on vain 28 euroa / vrk /henkilö,
loput maksaa RAY.
Muiden tapahtumia, joihin voi osallistua mahdollisuuksiensa mukaan:
Sotaorpomuistomerkin paljastustilaisuus Lappeenrannassa 12.8.2012.
Ohjelma on Jäsenkirjeen liitteenä.
KOL ry:n HENGELLISET JA KULTTUURIPÄIVÄT LAHDESSA 8.-9.9.2012
Kaatuneitten Omaisten Liiton Hengelliset ja kulttuuripäivät järjestetään tänä
vuonna syyskuulla Lahdessa. Päivien tarkempi ohjelma tullee tod. näk. Huoltoviesti-lehteen nro 2 / 2012. Hotellivaraustiedot löytyvät myös liiton nettisivulta
www.kolry.fi / ajankohtaista.
Hallituksen puolesta aurinkoista kesää Jäsenille toivottaen,
Raimo Kivimäki, pj. ja Sinikka Kaskinen siht.
Liitteet:

Ilmoittautumis- ja maksamislomake JÄSENTAPAAMISEEN
Kesä-Hakalaan Imatralle 12 - 15.7.2012.
Jäsentapaamisen majoitushinnasto
kesä-Hakalan majoituskartta
Jäsentapaamisen ohjelmana olevan 13.7. Viipurin-matkan lomake
Sotaorpomuistomerkin paljastustilaisuuden 12.8.2012 ohjelma
Kadonneen sururistin uudelleenhankintaohje pvm. 8.12.2011

