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

JÄSENKIRJE

4 / 2012

10.8.2012

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.
Kuntoutusavustusta myönnetään liitosta tänä vuonna 130 euroa/sotaleski ja
kuten ennenkin, kuitteja vastaan.

KOL:n Liittokokouksen 26.4.2012 henkilövalinnat kerrottiin jo edellisessä
jäsenkirjeessämme, mutta yksi merkittävä päätös jäsenistöä koskien jäi vielä
kertomatta: Vuoden 2013 alusta lukien Huoltoviesti-lehti päätettiin lähettää
jokaiselle jäsenelle, eikä sitä tarvitse enää erikseen tilata. Yhdistysten jäsenmaksu liittoon päin nostettiin tämän johdosta 3 eurosta/jäsen 6 euroon/jäsen.
RK

Yleistietoa Jäsenille:
KIRJEIDEN POSTIMAKSUT nousevat 1.8.2012
1. luokan postimerkki kallistuu 75 sentistä 80 senttiin. (korotus 6,7 pros.)
2. luokan postimerkin hinta nousee 60 sentistä 70 senttiin. (korotus 16,7
pros.)
Korotus ei koske paketteja eikä yritysten postimaksuja.
MATKAPUHELINLIITTYMIEN puhelinmyynti on kielletty 1.8.2012
alkaen.
Liittymien puhelinmarkkinointi kielletään kolmeksi vuodeksi.
Kiellon taustalla on markkinoinnissa ilmenneet ongelmat.

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Yhdistyksen Jäsenmaksun eräpäivä oli tänä vuonna 20.4.2012, mutta vielä on
osa jäseniä, jotka on unohtaneet hoitaa tämän jäsenvelvoitteensa. Se on nyt
toivottavaa hoitaa pikaisesti yhdistyksemme pankkitilille SAMPO 800016 –
344494. Huom: Jäsenmaksun tilisiirtoon merkitään viitenumero: 1009.
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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!

Jäsentapaaminen pidettiin Imatralla, 12.7. – 15.7.2012.

Yhdistyksen Jäsentapaaminen pidettiin jo kolmannen kerran Imatran Invalidit
ry:n omistamassa Kesäkoti Hakala-nimisessä paikassa Immalanjärven
rannalla. Ensimmäinen Sotaorpojen Virkistyspäivä toteutettiin Turun
Marielundissa 32 v. sitten ja Jäsentapaaminen jatkaa sen perinteitä.
Tähän sopii hyvin liittää yhden osanottajan kirjoitus Jäsentapaamisesta:

Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto
Jäsentapaaminen 12 - 15.7.2012 Kesäkoti - Hakalassa Imatralla; muistiin merkitsi
ja ylöskirjoitti Helena Pennanen
Ilmoista ei tarvitse välittää. Tärkeintä on tavata vanhat kohtalotoverit ja uudet
osallistujat. Satoi ja paistoi.
Kunnioitettava joukko sotaorpoja yksin tai perheineen, yhteensä 26 henkeä, oli
saapunut jäsentapaamiseen. Kutsuttuna vieraanamme saapui Sergei-Seppo Andrejev,
soittava ja laulava Inkerin kirkon kanttori-urkuri Tyrön seurakunnasta.
Torstaina 12.7. puolenpäivän jälkeen vedettiin lippu salkoon. "Kuin taivas ja
hanki Suomen on värisi puhtahat…, Sinun puolestas elää ja kuolla…" lauloimme.
Tapaamisemme päivät olivat kuitenkin rajat ylittävää monikansallista yhdessäoloa.
Päiville oli saapunut jälleen Kölnistä Saksasta Gabriele Bender, suomalaisen isän,
Mannerheim-ristin ritarin, lentäjä Rolf Winqvistin ja saksalaisen äidin tytär, Suomen
jatkosodan sotaorpo. Kansainvälisyyttä Gabrielen ja Sepon lisäksi toi tapaamiseen
myös aavan meren tuolta puolen Suomeen tullut ja tapaamiseen saapunut rouva
Nattaporn Samnuekton (Yim), sotaorvon perheenjäsen, joka ei Pohjolan sateita
pelännyt, vaikka usein kysyimmekin: paleleeko Sinua.
Me muut olimmekin sitten hämäläisiä ja karjalaisia, stadilaisia ja Suomen Turuust.
Voi olla, että joku savolainenkin oli joukossa, mutta ei tunnustanut.
Torstai-iltana osallistuimme Salo-Peltolan seurojentalolla paikallisten asukkaiden
kanssa kesävirsien laulu-iltaan. Jäppilänniemen Taidetie kulki talon ohitse, joten
seurasimme tietä ja löysimme taideyhdistyksen veistoksia ja taidetta tien varrelta ja
lopuksi päädyimme Lato-galleriaan ja hienojen luontovalokuvien luo.
Palattuamme oli ensimmäinen iltarusko jo taivaan rannalla, ja Hakalan rannalla oli
sauna, makkaran paisto, keskustelu kaikesta maan ja taivaan välillä. Laulut valittiin
samalla periaatteella maan ja taivaan väliltä. Ohjelma toistui toisena ja kolmantena
iltana. Kolmas ilta oli jo vähän haikea; vieläkö ja missä näemme jälleen. Sen takia
piti laulaa kaikki haikeatkin laulut ja kanttoriurkuri Inkerinmaalta lauloi niin, että
piti kuulijoiden silmiään pyyhkiä.
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Lauantaina aamupäivällä kuuntelimme Imatrankosken kirkossa Sergei
Andrejevin, Sepon, konserttia. Taiteilija, kirkkomuusikko Sepolle kiitos hienosta
tilaisuudesta. Konsertin jälkeen siirryimme viereiselle Sankarihautausmaalle, jossa
hartaina veisasimme virren ”Sun kätes, Herra voimakkaan, suo olla turva
Suomenmaan”. Virren jälkeen Sinikka Kaskinen ja Hannu Mäkilä laskivat sotaorpo
Veikko Tuomisen tekemän, yhdistyksemme perinteisen havuseppeleen ”Itkijä vaimo”
- muistomerkkipatsaan juurelle.
Lauantai-illan kokoontumiseen saimme vieraaksi KOL ry:n toiminnanjohtaja Leena
Mankkisen. Ei tule sotaorpo-tunnusta vielä elokuussa, vaikka patsas saadaankin!
Imatran seudun Sotaorpojen ja Kaatuneitten Omaisten yhdistyksen tervehdyksen toi
iltaamme yhdistyksen sihteeri Marja-Liisa Kantokivi.
Sunnuntai-aamuna ilmestyi vihdoin aurinko. Voitiin istua turvallisin mielin pihan
penkeille ja osallistua oman kanttorimme Dir.mus. Kaija Eerolan johtamaan leirihartauteen, Kansanlaulukirkkoon, jossa veisattiin hengellisiä lauluja kansanlaulujen
sävelillä. Kaija Eerola on ollut luomassa tätä Kansanlaulukirkkoa, joka on otettu
hyvin laajasti vastaan Suomessa ja levinnyt myös ulkosuomalaisten keskuudessa.
Kaija Eerola on saanut siitä paljon kiitosta ja tunnustusta.
Tämä kirkko tulkoon tavaksemme seuraavissakin kokoontumisissamme.
Leirikirkon ja lounaan jälkeen eronhetken lähetessä seurasi yleinen Halausvaihe,
kaikki halasivat toisiaan ja kiittelivät hyvistä päivistämme; näkemiin, ja lähtivät, kuka
minnekin. Ohi oli.
Mutta ei tässä kaikki. Mitä me teimmekään perjantaina? Otimme passit ja
viisumit esille ja bussi vei meidät jo aamukasteen aikaan Lappeenrantaan ja astuimme
laivaan. Saimaan kanavaa pitkin seilasimme ja seilasimme, oli nousua ja laskua, oli
sulkua sulun perään. Viimein näimme Viipurin linnan ja kaupungin veden ääreltä.
Paljon tarvittiin leimoja ja tarkastuksia, sellainen on tapana, mutta ei haitannut mitään
kun pääsimme Pyöreään Torniin ruokapöydän ääreen. Viipurin kierros tehtiin ja
kauppahallin houkutukset koettiin; osta rouva kaunis kuppi, kristalli, osta pusero, osta
karamelli ja rouva osti. Moni herrakin.
Matkan aikana saimme kuulla monia mielenkiintoisia, meitä sotaorpoja kiinnostavia
sota-ajan kuvauksia, kun Kari Salminen kertoi mm. Kannaksen taisteluista ja rajan
taakse jääneistä muistomerkeistä ja sodan aikaisista sankarihautausmaista sekä
Viipurin kohtalon hetkistä. Ajoreittimme varrella ohitimme Portinhoikka - nimisen
paikan, jossa käytiin ratkaiseva taistelu kesäsodan 1944 aikana. Pysähdyimme tälle
historialliselle paikalle ja kuuntelimme, kun Kari Salminen selosti kiinnostavasti em.
taistelun kulkua.
Enson kautta sitten palasimme bussillamme omalle puolelle makkaran paistoon.
Että sellainen kokoontuminen Kesä-Hakalassa AD 2012. Miten se olikaan niin kuin
laulun sanat: meillä kaikilla oli niin mukavaa, oi jospa oisit saanut olla mukana.
Erityiskiitos Arto Sirmalle monipuolisen ja mielenkiintoisen ohjelman ja
etenkin onnistuneen Saimaan kanava - Viipurin - matkan järjestämisistä.
Muillekin järjestelyihin osallistuneille lämpimät kiitoksemme. Ensi vuonna uusiksi.
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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
vielä ehtii laittaa hakemukset sisään edulliselle 6 vrk:n kunto-lomalle, jossa
kustannuksen omavastuuosuus on vain 28 euroa / vrk /henkilö, loput maksaa
RAY. Keväinen loma sai osanottajiltamme (12 henk.) hyvät arvostelut!
Kirjahankintoja, joita Jäsenillä mahdollisuus ostaa:
Yhdistyksen hallitus päätti 14.7. Imatralla, että lisääntyneen kiinnostuksen
vuoksi hankitaan muutamia seuraavia teoksia, joita tarjotaan jäsenten
ostettavaksi omakustannushintaan + postikulut:
- Esko Lammi: ”Sururistin kantajat” , hinta a’ 24,05 € (suositushinta 37€).
KOL:n historiikki kirjat, I ja II:
- Päiviö Tommilan Kunniavelka kaatuneille, Sotaleskien ja Kaatuneitten
Huolto ry:n 10-vuotis historiikkikirja, 1955,
- Torsti Salosen Muistot elävät, Sotalesket ja Kaatuneitten omaiset, 50
vuotta, 1995 sekä
- Kaatuneitten Omaisten Liitto r.y.n vuonna 1972 julkaisema, Erkki Vuoren: Marielund 1852 – 1972, Marielund – ja Åkerman-suvun muisto.
(tätä vasta etsitään, on harvinaisuus)
Asiasta kiinnostuneet jäsenet voivat tiedustella teoksia sihteeri Sinikka Kaskiselta, joka etsii ja ostaa niitä antikvariaateista ajan kanssa vähitellen.
Muiden tapahtumia, joihin voi osallistua mahdollisuuksiensa mukaan:
Sotaorpomuistomerkin paljastustilaisuus Lappeenrannassa 12.8.2012.
Ohjelma oli edellisen Jäsenkirjeen liitteen ja myös Huoltoviestissä, nro2/2012.
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 on Huoltoviestissä,
nro 2 / 2012. Hotellivaraustiedot myös liiton nettisivulta www.kolry.fi / ajankohtaista.
Hallituksen puolesta hyvää syksyä Jäsenille toivottaen,
Raimo Kivimäki, pj. ja Sinikka Kaskinen siht.

