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

JÄSENKIRJE

2 / 2013

7.3.2013

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
Edellinen jäsenkirjeemme (1/2013) lähti postiin 4.1.2013. Takana on yksimielinen vuosikokous, jossa hyväksyttiin vuoden 2012 toiminta ja taloudenpito. Hyväksyttiin myös alkavan vuoden toiminnan tavoitteet, joista jäljempänä tarkemmin. Kirjeessä kerrotaan perinteisesti myös muitakin ajankohtaisia asioita.
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA: (Tiedot liiton Jäsentiedotteesta 1/2013)
Liiton postiosoite
PL 600, 00521 Helsinki
Puhelinnumerot ja
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kolry.fi.
Järjestösihteeri Kati Ruuthin äitiyslomatuuraaja on Pirjo Tolvanen p. 02 258 8394
Toiminnanjohtaja, Leena Mankkisen seuraaja, on Jarmo Hietanen p.02 258 8790
Liiton nettisivut löytyvät osoitteesta www.kolry.fi. Tiedotusta hoidetaan myös
Huoltoviestilehdessä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja nyt jokaiselle Jäsenelle.
Huoltoviesti-lehden sähköpostiosoitteet:
huoltoviesti@kolry.fi (syntymäpäivät ja kuolinilmoitukset) tai
pertti.kokko@vokaali.fi (teksti- ja kuva-aineisto)
Liittokokous 23.4.2013.
Kaatuneitten Omaisten Liiton liittokokous pidetään Helsingissä torstaina 23.4.2013.
Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi liittokokouksessa valitaan erovuoroisten
hallituksen jäsenten tilalle uudet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Sotaleskien kuntoutusavustus v.2012 ja 2013.
Kuntoutusavustuksen yhdistyksemme tilille v.2012 maksetun tilitys on toimitettu liitolle. Sen sijaan vuoden 2013 kuntoutusavustuksesta ei ole saatu liitolta vielä tietoa.
Asiasta varmaan myöhemmin.
Sotaorporekisteri. (Tiedot liiton Jäsentiedotteesta 4/2012)
Sotaorporekisterissä oli tilanne 26.10.2012 seuraava:
Sotaorpoja on rekisterissä kaikkiaan (16127), heistä yhdistysten jäseniä (10117) ja
ei-jäseniä (6010). Liitto kiittää yhdistyksiä seuraavasti:

Jättikiitos ja -halaus jokaiselle yhdistykselle ja tallennustyötä tehneille.
Ilman teidän huikeaa panostanne ei tällaista rekisteriä olisi koskaan saatu
aikaan!

Kaatuneitten Omaisten Liiton Hengelliset ja Kulttuuripäivät v.2013 Jämsässä
Liitto tiedottaa, että Hengelliset ja Kulttuuripäivät järjestetään Jämsässä 28.9.29.9.2013. Järjestelyt ovat paikallisesti käynnissä, joten varatkaamme jo nyt
kalenterista tämä aika.

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Huoltoviestin tilaamista ei tarvitse enää erikseen tehdä, sillä vuoden
2012 liittokokous päätti, että lehti sisällytetään v.2013 alkaen yhdistysten liitolle maksamaan liittomaksuun. Yhdistykset joutuvat vain toimittamaan Huoltoviestiä saavien jäsenten ajan tasalla olevat osoitetiedot liittoon
ja se on yhdistyksessämme hoidettu.
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Yhdistyksen sääntömääräinen Vuosikokous pidettiin 26.2.2013
Helsingissä, Pakinkylän VPK:n salissa, jossa ensin nautittiin maittavat lohikeitot ja hapanleivät, kuten kuuluu. Paikalla oli 20 osanottajaa ja kokouksen
puheenjohtajana toimi kokemuksella Hannu Mäkilä Turusta. Vuoden 2012 tilit
ja toiminnan olivat toiminnantarkastajat hyväksyneet ja vuosikokous hyväksyi
ne. Sääntöjen mukaiset toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 saivat myös kokoukselta yksimielisen päätöksen. Vuosikokous valitsi hallitukseen
entiset jäsenet, jotka jatkavat v.2013, kun uusia halukkaita ja kiinnostuneita
ehdokkaita ei ilmaantunut. Puheenjohtajana jatkaa Raimo Kivimäki Helsingistä.
Yhdistyksen luottamushenkilöiden yhteystiedot v. 2013 – 2014 on jäsenkirjeen
liitteenä. Säilytä tallessa se tieto ja kun haluat keskustella tai tiedustella
jotain, niin ota yhteyttä meihin. (liite)
Yhdistys oli anonut aktiivijäsenilleen yhteensä 8 kpl Liiton ansiomerkkejä.
Vuosikokouksessa luovutettiin kaksi Hopeista ja yksi Kultainen ansiomerkki
ruusujen kera kolmelle läsnä olleelle jäsenelle. Loput 5 kpl toimitetaan saajille.
Kannatusjäsen-nimikkeestä luovuttiin, jotta esim. ei perheeseen tulisi kahta
Huoltoviestiä, mutta perheenjäsenet tai muut henkilöt, jotka haluavat kannattaa yhdistyksemme toimintaa, voivat tehdä sen vapaaehtoisella lahjoituksella
itse haluamallaan summalla, merkitsemällä tilillepanoon sanan ”Lahjoitus” ja
tietysti nimensä. Yhdistys voi sääntöjemmekin 3§:n mukaan vastaanottaa mm.
lahjoituksia
Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2013 päätettiin, se on: 20 euroa.
Jäsenmaksun tilisiirtolomake (liite), Huom, eräpäivä on 21.3.2013.
Maksetaan nyt ensi kertaa yhdistyksemme pankkitilille Nordea
136930-111713. (ei siis enää Sampo-tilille, josta luovutaan) Merkitse
tilisiirto-lomakkeen lisätietoihin: ”Jäsenmaksu 2013, nimesi ja osoitteesi” , kiitos. Huom. Nyt Jäsenmaksun hinnalla saa myös keskusliittomme, KOL ry:n Huoltoviesti-jäsenlehden.
Sotaorpojen rekisteröinti yhdistyksessämme.
Yhdistyksemme kautta voivat sotaorvot edelleen rekisteröityä ja moni uusi
jäseneksi liittyvä niin tekeekin. Sotaorpojen keskuudessa asia järjestäytymisestä yhdistykseen ja rekisteröitymisestä leviää ikään kuin puskaradiossa ja
vieläkin on niitä, jotka eivät ole näistä asioista tietoisia. Rekisteröityminen
on tärkeää sotaorpotunnuksen saamiseksi. Järjestäytyminen on taas tärkeää
yhteisen voimamme ja yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi.
Yhdistyksen Jäsentapaaminen Kaustisella to 18.7. – su 21.7.2013.
Ensi kesän Jäsentapaaminen pidetään Kaustisen Kansanlääkintäkeskuksessa,
jossa ateriointi ravintolassa ja majoitushuoneet ovat Krannissa ajalla to 18.7.su 21.7.2013. Kansanlääkintäkeskuksen majoitus- ja ruokailuhinnastot on
vahvistettuna em. ajalle, samoin kuin hoitohinnastot. Käytännön järjestelyjä
ja ohjelmaa varten nimettiin uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa
työryhmä, joka alkaa koota ohjelmarunkoa ja ilmoittautumis- ja maksutapaa.
Alueella on mahdollisuus majoittua myös asuntovaunuun, mutta niiden käyttö
on vähentynyt, kun osanottajien ikä on kasvanut. Huonemajoitus on viime
vuosina kasvattanut suosiotaan ja nyt on mahdollisuus saada myös kaikenlaista hoitoa ”kolotuksiin”. Palaamme asiaan seuraavassa Jäsenkirjeessä,
mutta merkitse aika ja paikka jo nyt kalenteriisi!
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Yhdistyksemme ns. ”Tuetut Lomat” v.2013
Tuetun loman järjestämisestä teimme hallituksessa päätöksen, että vähäisten
osallistujamäärien takia ei yhdistys v.2013, järjestä niitä ja 4.1.jäsenkirjeessä
1/2013 kerrottiin muutamista järjestäjistä ja suositeltiin jäsenille omatoimista
hakeutumista näille edulliselle, RAY:n osittain maksamalle ns. Tuetuille lomille.
Jäsenkysely jatkuu, ajalla 1.1.- 31.3.2013
Yhdistyksen hallitus ilmoitti edellisessä jäsenkirjeessä 1/2013 jäsenkyselystä,
joka jatkuu maaliskuun loppuun asti. Vastauksia on tullut vasta noin kymmenkunta, joten odotamme lisää! Tarttukaapa kynään ja toimeksi!
Yhdistyksen toiminnasta tiedot talteen – kirjoitusten ja valokuvien
kerääminen alkaa, jatkuen ainakin vuoden 2013 loppuun!
Pyydetään ja pyritään keräämään jäsenistöltä valokuvia ja muistitietoon perustuvia kirjoituksia yhdistyksen alkuajan toiminnasta, esim. perheleireistä ynnä
muista erilaisista tapahtumisista suunnitteilla olevaa mahdollista yhdistyksen
historiakirjoitusta varten. Odotamme myös tähän palautetta jäseniltä, joilla on
piirongin laatikossa arvokasta aineistoa!
Liitteenä Vihdin Liikenteen esite: ”Helsinkiläispoikia Karjalan kannaksella
jatkosodassa 1941 ja 1944” -matka 17. – 19.8.2013. Mukaan mahtuu
vielä, jos retki kiinnostaa!
Muiden tapahtumia, joihin voi osallistua mahdollisuuksiensa mukaan:
Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet ke 13.3.13 Helsingissä
Klo 09.00 Seppeleenlasku Mannerheimin Ratsastajapatsaalla ja Hietaniemen hautausmaan sankariristillä. Seppeleenlaskijat Helsingfors Svenska Krigsveteraner.
Klo 15.00 Talvisodan päättymisen muistotilaisuus Helsingin Vanhassa kirkossa
Lönnrotinkatu 6. Järjestäjänä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri.
Ohjelmassa esiintyvät mm urkuri Pekka Suikkanen, aluekappalainen Arto Antturi,
Helsingin Konservatorion lapsi- ja nuorisokuoro GALANTE, johtaa Anna Nora,
puhe Finn-Göran Wennström Suomen Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja.
Musiikkiesitys Elias Kaskinen, laulu, Peter Niemi, piano

Talvisodan päättymisen muistotilaisuuksia 13.3.2013 muuallakin Suomessa
Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla Jyväskylässä 27.4.2013.
Tilaisuudesta on YLE, suora tv-lähetys.
Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet 19.5.2013 Helsingin Hietaniemessä sekä eri puolilla Suomea.
Hallituksen puolesta aurinkoista kevät-talvea Jäsenille toivottaen,
Raimo Kivimäki, pj. ja Sinikka Kaskinen siht.
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Arvoisa yhdistyksemme jäsen! Alla olevaan tilisiirtolomakemalliin on kirjattu asiat,
jotka tulee huomioida, kun maksaa vuoden 2013 jäsenmaksun: Yhdistyksen
tilinumero, jäsenmaksu v. 2013 ja merkitse ehdottomasti oma nimesi ja
osoitteesi! Kiitos suorituksestasi!

Maksun
saaja

Nordea 136930-111713
KAATUNEITTEN OMAISET, HELSINKI
RY.

Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto
Maksaja

Sukunimi

MAKSUYHTEYSTIEDOT

VUODEN 2013 JÄSENMAKSU
Jäsen 20 euroa
(Sotaorvot ja heidän
lapsensa)

Etunimi
TIEDONANTO ILMOITETTAVA MAKSUSSA:
Sukunimi Etunimi

Osoite
Allekirjoitus

Tilinumero:

Eräpäivä
21.3.2013

Summa
20 Euroa

