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

JÄSENKIRJE

1 / 2013

4.1.2013

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
Jarmo Hietanen
(Leena Mankkinen siirtyi eläkkeelle ja 15.11.-12 alkaen on nimitetty uusi
toiminnanjohtaja, ekonomi Jarmo Hietanen)
(Järjestösihteeri Kati Ruuth jää äitiyslomalle lähikuukausina ja sijaista haetaan par’aikaa)
Toimiston sähköpostiosoitteet:
kaatuneittenomaistenliitto@kol.inet.fi
jarmo.hietanen@kol.inet.fi 15.11.2012 alkaen ja kati.ruuth@kol.inet.fi
Huoltoviesti-lehden sähköpostiosoitteet:
huoltoviesti@kol.inet.fi (syntymäpäivät ja kuolinilmoitukset) tai pertti.kokko@vokaali.fi
(teksti- ja kuva-aineisto)
www.kolry.fi

Vuoden 2013 alusta lukien Huoltoviesti-lehti lähetetään jokaiselle jäsenelle,
eikä sitä tarvitse enää erikseen tilata. Lehti ilmestyy edelleen 4 kertaa/vuosi.
Yhdistysten jäsenmaksu liittoon päin nostettiin tämän johdosta 3 eurosta/jäsen
6 euroon/jäsen.

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Yhdistyksen Jäsenmaksun eräpäivä vuonna 2012 oli huhtikuulla, mutta vielä
on osalta jäseniä se unohtunut hoitaa. Se on nyt toivottavaa hoitaa pikaisesti
yhdistyksemme pankkitilille SAMPO 800016 – 344494. Huom: Jäsenmaksun
tilisiirtoon merkitään viitenumero: 1009. Sääntöjen mukaan, jos jättää jäsenmaksun kahtena vuonna maksamatta, voidaan katsoa eroavaksi jäsenyydestä.
Yhdistyksen jäsenmaksuun ei ole harkittu korotusta, vaikka Huoltoviesti-lehden
jakelu-uudistus nyt nostaa yhdistyksen liitolle maksamaa jäsenmaksua!
Yhdistyksen vuosikokous 26.02.2013 päättää vuoden 2013 Jäsenmaksun.

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!
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Yhdistyksemme Vuosikokous pidetään tiistaina 26.2.2013.
Vuosikokous pidetään tiistaina 26.2.2013 Helsingissä, Pakinkylän VPK:n talon salissa, joka sijaitsee Pakilassa, osoite Pakilantie 64, 00660 Helsinki.
Tarkemmin liitteenä olevassa kokouskutsussa.

Ennakkotietona voi jo merkitä kalenteriin, että vuoden 2013
Jäsentapaaminen on Kaustisilla, Kansanlääkintäkeskuksessa
torstaista sunnuntaihin, nyt 18.7. – 21.7.2013.
Yhdistyksemme Jäsentapaaminen jatkaa jo 32-vuotisia perinteitämme!

Jäsenkysely ajalla 1.1.- 31.3.2013
Yhdistyksen hallitus on päättänyt järjestää jäsenkyselyn, jotta saadaan kartoitettua jäsenten mielipiteitä yhdistyksen toiminnasta. Jäsenkysely tehdään
liitteenä olevalla lomakkeella ja siihen hallitus halusi kirjata ainakin muutamia
aiheita kysymyksiksi, mutta vastata saa omin sanoin mihin tahansa yhdistyksen toimintaa koskevaan asiaan!
Seuraavassa taustatietoa kyselyn muutamaan kysymykseen:
Sotaorpojen Virkistyspäivät – Jäsentapaamiset on kyselyn 1. aihe!
Yhdistyksemme on järjestänyt perinteisiä, vuosittaisia Jäsentapaamisia alkaen
1980-luvun alusta lukien Sotaorpojen Virkistyspäivät - nimikkeellä Turun
saaristossa, Marielundissa, jossa viimeinen, eli 26. kerta oli 6.- 9.7.2006, sillä
v.2006 liittokokouksessa KOL vastoin yhdistyksemme tahtoa myi Marielundin
Toivo Sukarille.
Marielundin jälkeen olemme kokoontuneet Jäsentapaamisiin, aina heinäkuulla
seuraavasti:
27.
28.
29.
30.
31.
32.

kerta
kerta
kerta
kerta
kerta
kerta

oli
oli
oli
oli
oli
oli

Viljakkalassa, Haverin Kulta Kasinolla 5.- 8.7.2007,
Viljakkalassa, Haverin Kulta Kasinolla 3. – 6.7.2008,
Keski-Suomessa, Ruovedellä Loma-Tuvilla 2.- 5.7.2009,
Imatralla, Imatran Invalidien Kesä-Hakalassa 1.- 4.7.2010,
Imatralla, Imatran Invalidien Kesä-Hakalassa 7.- 10.7.2011,
Imatralla, Imatran Invalidien Kesä-Hakalassa 12.- 15.7.2012,

Alussa ajankohtana oli vakio, heinäkuun ensimmäisen viikko, nyt on viimeisten tapaamisten ajankohdasta osanottajien kesken sovittu, että sitä on hieman
myöhäistetty eteenpäin siitä heinäkuun 1. viikosta.
Marielundissa oli Annantorpan alapuolella olevalla kentällä aina useita asuntovaunuja, jotka ovat osanottajien ikääntyessä vähentyneet ja viime vuosina on
ollut asuntovaunuja enää pari-kolme, viime vuonna enää yksi. Olemme iän
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myötä hakeutuneet enempikin jo mökki- ja huonemajoitukseen ja sosiaalitilatkin on hyvä olla lähellä.
Ensi kesänä on 33. Jäsentapaaminen jo päätetty pitää Kaustisella, Kansanlääkintäkeskuksen Terveyskylpylässä ajalla 18. – 21.7.2013, jossa on vain huonemajoitusta. Asuntovaunullakin on kuitenkin tervetullut.
Tämän lyhyen Jäsentapaamisten esittelyn jälkeen haluamme nyt kysyä Jäseniltä mielipiteitä silmälläpitäen vuoden 2014 ja siitä eteenpäin suunniteltavia
Jäsentapaamisia.
Yhdistyksemme masinoimat ns. Tuetut Lomat on kyselyn 2. aihe!
Yhdistyksemme on varannut ja koordinoinut jo muutamana vuotena jäsenilleen
ns. tuettuja lomia, joita tukee RAY ja joille on kohtuullisen pienellä omavastuuosuudella päässyt osallistumaan viiden, jopa kuuden päivän lomalle johonkin
ikäihmisen kuntoutumiseen tähtäävällä lomateemalla. Lomalle pääsyn on valvonut RAY ja sosiaaliset perusteet ovat olleet yhtenä pääsykriteerinä. Tuettuja
lomia ovat ylläpitäneet hyvinkin monet lomajärjestöt eri puolilla Suomea.
Hallituksessa 7.12. 2012 keskusteltiin ns. Tuetun loman järjestämisestä yhdistyksen toimesta tulevaisuudessa. Teimme sellaisen päätöksen, että vähäisten
osallistujamäärien takia ei yhdistys enää, ainakaan toistaiseksi niitä järjestä,
mutta päädyttiin siihen, että jäsentiedotteessa jäsenistölle kerrotaan muutamista järjestäjistä ja suositellaan omatoimista hakeutumista näille edulliselle,
RAY:n osittain maksamalle ns. Tuetuille lomille.
Tuettujen lomien järjestäjiä on useita, netistä löytyy googlen haulla ”Tuettu
loma” ja tässä niistä muutama:
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH), Mannerheimintie 31 B 20
00250 HELSINKI, puhelin 010 2193 460, sähköposti: lomat@mtlh.fi ja
kotisivu: http://www.mtlh.fi
(Täältä olemme viimeiset tuetut lomat anoneet ja saaneet)
Hyvinvointilomat ry, Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki, puh. 010 830
3400 (lomia koskevat tiedustelut ma-pe klo 9-12), sähköposti:
toimisto@hyvinvointilomat.fi ja kotisivu: www.hyvinvointilomat.fi
Solaris-lomat ry, Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki, Tiedustelut tuetuista lomista
klo 9.00-12.00, Palvelunumero 0600-418 200, Sähköpostiosoite:
solaris@solaris-lomat.fi ja Internetsivut: www.solaris-lomat.fi
Entä jos yhdistyksemme järjestäisi Jäsenristeilyn? on kyselyn 3. aihe!
Myös kysely halukkuudesta / kiinnostuksesta osallistua ns. laivaseminaariin,
jossa kohde-kaupunkeina voisi olla esim. Travemünde, Rostock tai Lyypek
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Tällainen yhdessäolomuoto meillä on vielä kokeilematta ja voisi olla monillekin
mieleinen? Kerro siis mielipiteesi kyselyssä, kiitos!
Yhdistyksemme toiminta yleensä? on kyselyn 4. aihe!
Koska Jäsenistömme ja toimintaympäristömme kattaa koko maan, aina Keminmaalta Hankoon, olisi meillä kovin vaikea järjestää paikallista toimintaa, esim.
kuukausitapaamisia tms. Sääntöjen mukainen vuosikokous on aina helmikuun
loppuun mennessä ja sinne on kiitettävästi saapunut osanottajia vuosittain,
kaukaakin!
Jäsentapaaminen on toinen perinteinen jokakesäinen tapahtuma, jota Jäsenet
ovat kiittäneet.
Jäsenkirjeillä olemme sitten tiedottaneet muutaman kerran vuodessa yhdistyksen ja niistä liiton asioista, joiden on arveltu koskettavan ja kiinnostavan
jäseniä, tai olevan hyödyllistä tietää. Sotaorpotunnuksen saaminen on viime
vuosina ollut päällimmäisenä asiana ja on edelleen, se asia ei tunnu etenevän.
Mutta nyt on Jäsenten vuoro sanoa sanansa, mihin asioihin yhdistyksen tulisi
panostaa ja millaista toimintaa järjestää resurssiemme puitteissa, kun ottaa
huomioon jäsenten sijoittumisen kotimaassa ja kun meillä jäseniä on myös
Englannissa, Ruotsissa, Saksassa ja jopa Australiassa.
Jäsenten tyytyväisyys liiton (KOL) toimintaan? on kyselyn 5. aihe!
Tämän kohdan kysymyksillä haluaisimme saada Jäsenten mielipiteitä selville,
mitä mieltä ollaan Kaatuneitten Omaisten Liiton toiminnasta meidän jäsenten,
sotaorpojen hyväksi, puhumattakaan sotaleskistä.

Kirjahankintoja, joita Jäsenillä on mahdollisuus ostaa:
Yhdistyksen hallitus on lisääntyneen kiinnostuksen vuoksi hankkinut muutamia teoksia, joita tarjotaan jäsenten ostettavaksi omakustannushintaan +
postikulut:
- Esko Lammi: ”Sururistin kantajat” , hinta a’ 24,05 € (suositush.37€).
Näitä jäljellä enää 2 kpl, seuraavat maksaa noin 30 euroa)
Kirjassa on myös muutama sivu meidänkin yhdistyksemme vaiheista!
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. Tätä kirjaa on 2 kpl saatavilla SK:lla
- 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.
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Muiden tapahtumia, joihin voi osallistua mahdollisuuksiensa mukaan:
Sotaorposeminaari pidetään Lahdessa 7.2.2013.
Lahden Seudun Sotaorvot ry järjestää jälleen jo perinteeksi muodostuneen
sotaorposeminaarin Lahdessa 7.2.2013 klo 12.00 aiheena Sota-ajan naiset.
Merkitkää ajankohta jo nyt kalenteriin.
Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla Jyväskylässä 27.4.2013. tilaisuudesta on YLE, suora tv-lähetys.
Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet 19.5.2013 Hietaniemessä ja eri
puolilla Suomea.
Menneestä vuodesta Jäseniä kiittäen ja
Hyvää Uutta Vuotta 2013 Jäsenille perheineen!
toivottavat Hallituksen puolesta
Raimo Kivimäki, pj. ja Sinikka Kaskinen siht.

