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

JÄSENKIRJE

3 / 2013

8.5.2013

Hyvät yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
Edellinen jäsenkirjeemme (2/2013) lähti postiin 7.3.2013. Yhdistystoiminnan yksi sääntöjen
edellyttämä asia on tänä vuonna hoidettu, vuosikokous on pi-detty ja siellä päätökset tehty ja niistä
tiedotettu jäsenistölle.Tässä kirjeessä kerrotaan 23.4.2013 pidetyn Kaatuneitten Omaisten Liiton
liittokokouksen
päätöksistä ja miten ne vaikuttavat jäsentemme elämään, sekä yhdistyksem-me toisen tärkeän
vuosittaisen tapahtuman, Jäsentapaamisen yksityiskohtia.
Lisäksi kirjeessä on sihteerimme vetoomus saada talteen jäsentemme oma-kohtaisia kokemuksia
yhdistyksen tapahtumista vuosien varrelta!
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA: (Tiedot liiton Jäsentiedotteesta 1/2013) VANHA
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 pidettiin Helsingissä torstaina 23.4.2013.
Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi liittokokouksessa valittiin erovuoroisten hallituksen
jäsenten tilalle uudet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Sotaleskien kuntoutusavustus v.2012 ja 2013. VANHA
Kuntoutusavustuksen yhdistyksemme tilille v.2012 maksetun tilitys on toimitettu lii-tolle. Sen sijaan
vuoden 2013 kuntoutusavustuksesta ei ole saatu liitolta vielä tietoa. Asiasta varmaan myöhemmin.
Sotaorporekisteri. (Tiedot liiton Jäsentiedotteesta 4/2012) VANHA
Sotaorporekisterissä oli tilanne 26.10.2012 seuraava:
Sotaorpoja on rekisterissä kaikkiaan (16127), heistä yhdistysten jäseniä (10117) ja ei-jäseniä
(6010). Liitto kiittää yhdistyksiä seuraavasti:
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
toimittamaan Huoltoviestiä saavien jäsenten ajan tasalla olevat osoitetiedot liittoon ja se on
yhdistykses-sämme hoidettu.
Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2013 vuosikokous vahvisti edelleen 20 euroa. Jäsenmaksun
eräpäivä oli 21.3.2013. Jäsenmaksu 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 Jäsenmaksuun sisältyy
keskusliittomme, KOL ry:n Huoltoviesti-jäsenlehti 4 numeroa/vuosi.
Jäsenmaksunsa maksaneita on 30.4. mennessä 136 kpl ja maksamatta on vielä 44 jäseneltä!
KESKEN
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Sotaorpojen rekisteröinti yhdistyksessämme.
Yhdistyksemme kautta voivat sotaorvot edelleen rekisteröityä ja moni uusi jäseneksi liittyvä niin
tekeekin. Sotaorpojen keskuudessa asia järjestäytymi-sestä 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.
Tämän vuoden Jäsentapaamisen viettopaikka Kaustinen on yhdistyksellemme uusi kohde, joten
näkemättä ja kokematta paikkaa ennakkoon, täytyy vain luottaa ennakolta saatuihin ja paikasta
kertovien esitteiden hyvyyteen ja toivoa, että jäsenemme uskaltautuvat mukaan uuteen paikkaan ja
tämänlaatuiseen, ohjelmistoltaan toisenlaiseen Jäsentapaamiseen.
Yhdistyksen toiminnan alkuvuosien vuonna 1980 alkaneet kesäiset tapaamiset vietettiin KOL ry:n
omistamassa Lepo- ja Virkistyskoti Marielundissa, Turun Kakskerrassa. Siellä tutuksi tulleessa
ympäristössä oli ajan tavan mukaista erilaista yhteistä ohjelmaa, pientä talkootyötä, vene- ym.
retkiä, yhdessäoloa ja leirikentällähän ”aina sattui ja tapahtui”. Ohjelmasta ei ollut puutetta.
KOL ry:n myytyä vuonna 2006 em. paikan, on yhdistys joutunut hakemaan uusia
Jäsentapaamiseemme soveltuvia paikkoja ja siksi olemme kesäisin kokoontuneet jo kuusi kertaa
eri puolella Suomea.
Näiden kuuden viimeisen vuoden Jäsentapaamisten ohjelmat ovat olleet hyvin monipuolisia. Niihin
on kuulunut mm. käyntejä lähiseutujen kiinnostavissa kohteissa, mm. tutustuminen Mäntän
Serlachiuksen taidemuseoon ja teollisuusnäyttelyyn, joka viesti upeasti kaikesta siitä, mitä paperin
valmistamisella Mäntässä on voitu saada aikaiseksi. Olemme myös saaneet kokea ja nähdä
Imatrankosken mahtavat kuohut ja rajavartiolaitoksen museon, olemme ”kolunneet” monet
paikalliset tapahtumat ja nähtävyydet, saaneet osallistua hyvin vaikuttavaan konserttiin,
katsastaneet kirkot ja sankarihautausmaat, jonne olemme laskeneet yhdistyksen perinteisen
havuseppeleen, olemme nauttineet helteisenä kesäpäivänä tehdyn mukavan veneretken
nuotiokahveineen ja viime kesänä oli upea kokemus; Saimaan-kanavan risteily Viipuriin, jossa
Pyöreän Tornin ravintolassa nautitun maittavan ruokailun jälkeen ehdimme pikaostoksille
kauppahalliin ja lopuksi kiersimme bussilla katsomassa menetetyn Viipurin historiallisia kohteita.
Unohtumaton kokemus!!
Entäs tämän kesän Jäsentapaamisen ohjelma? Siitä tullee vähäeleisempi, luulen. Kaustinen on
pieni paikka ja ”kaikki on kaukana”. Mutta sitä ei tarvitse säikähtää. Kyllä kylältä, Terveyskylpylästä
ja omasta takaa ohjelmaa löytyy, vaikkakin toisenlaista kuin aiemmin.
Vain pienen kävelymatkan päässä on Pelimannitalo, jossa olisi Konsta Jylhä – näyttely, mutta
valitettavasti se on aidatulla alueella, jonne on pe ja lau päivinä on ostettava sisäänpääsyn
päivälippu, (ehkä 30eur/pvä), koska alueella on Stand Up – festivaali tapahtuma, ”Komedia kesä”.
Tämä Jäsentapaamiselle valittu paikka voisi olla hyvä senkin puoleen, että siellä on mahdollisuus
”hoidattaa ja helliä” itseään, varsinkin nyt, kun yhdistys ei ainakaan toistaiseksi järjestä yhteisiä ns.
Tuettuja ”kuntoutus” lomia, joissa oli mahdollista saada erilaisia hoitoja virkistäytymiseen.
Kansanlääkintäkeskuksen esite kertoo, että heillä ”kansanlääkintä ja koululääketiede toimivat
sulassa sovussa keskenään. Hoito taitavien tekijöidemme käsissä on satsausta huomisen
hyvinvointiimme!
Kansanlääkintäkeskuksen ylivoimaisesti suosituin hoitomuoto on Kaustisen perinteistä pohjautuva
jäsenkorjaushoito, joka on tehokas tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitomuoto. Selkä-, polvi-, niska- ja
olkapäävaivat ovat yleisimpiä jäsenkorjaushoidolla hoidettavia vaivoja. Hoidon tehokkuudesta on
näyttöä useista tieteellisistä tutkimuksista. Lähes 20 hoidon hoitovalikoimasta löytyy jokaiselle
sopivia hoitomuotoja.
Sairasvakuutuksesta on mahdollisuus saada KELAn korvausta lääkärin lähetteellä annetuista
fysikaa- lisista hoidoista ja tutkimuksista. Fysioterapia- ja lymfaterapiahoitoja saatavana
ennakkovarauksella.
Hoitoaikojen peruutukset veloituksetta viimeistään edeltävänä päivänä klo 18 mennessä
puhelimitse 06-865 0200.
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UUTUUS! Parturi-kampaajalla tasarahapäivät aina perjantaisin. Naisten hiusten leikkaus 30€,
miesten hiusten leikkaus 20€. Huom! Ilman ajanvarausta klo 12 -18 perjantaisin. ”
Kaustisella ei ole kesäteatteria, joten meidän on yritettävä kehittää ja keksiä tilalle muuta ohjelmaa.
Paikalliset nähtävyydet löytyvät kävelyetäisyydeltä. Retkimahdollisuuksia vielä tutkitaan, koska
tilattujen hoitojen hoitoajat, saattavat estää toisia osallistumasta ja siten pienentää lähtijäjoukkoa.
Kaikki hoidot ovat siis vapaaehtoisia, mutta ns. ”pakolliseen ohjelmaan kuuluu” nauttia hyvästä
ruuasta, kauniista luonnosta ja virkistävästä laiskottelusta, yhteisistä kohtaamisista ja
yhdessäolosta.
Olemme tapaamisissa kunnioittaneet perinteitä, mm. käyneet Sankarihautausmaalla laskemassa
perinteisen havuseppeleen, sekä aloittaneet aamun lipunnostolla ja illalla suorittaneet lipunlaskun.
Toivomme, että näitä perinteitä voisimme jatkaa myöskin tänä kesänä.
Jos olet tulossa yleisillä kulkuneuvoilla, junalla tai bussilla, niin voisimme sopia tapaamisen esim.
Kokkolan rautatieasemalle, että voisi tilata yhteisen tilataxin, koska matka Kaustisille on 47 km.
Näistä yhteisistä kuljetusjärjestelyistä voimme sopia lähempänä matkustusajankohtaa .
Jäsentapaamispaikan huoneiden varustukseen sisältyy wc, suihku, televisio, vuodevaatteet/lakanat, pyyhkeet. Krannin puolen huoneissa lisäksi ilmastointi. Paikasta löytyy myös kaasugrilli,
iso katettu terassi ja kokoustilat Nikama ja niksaus joita voidaan tarvittaessa käyttää
illanviettoihin/omaan ohjelmaan. Liitteenä Jäsentapaamisen ohjelomake ilmoittautumiseen ja
maksamiseen, sekä erillinen hoitohinnasto.
Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry, Jäsenkyselyn vastausaika jatkuu 30.6.2013 saakka
Jäsenkirjeessä 1/2013, pvm 4.1.2013 olleen JÄSENKYSELYN tarkoituksena oli selvittää sitä,
miten jäsenet haluaisivat mahdollisesti vaikuttaa toiminnan muotoihin ja toteutukseen.
Jäsenkyselyyn on toki tullut useita vastauksia, kiitos kaikille vastanneille, mutta kuitenkin niiden
vähäisyyden takia on vastausaikaa nyt päätetty jatkaa 30.6.2013 saakka, jonka jälkeen
vastauksista tehdään kattavampi yhteenveto. Tällä jatkoaika-toimenpiteellä pyritään saamaan
jäsenistöltä lisää ehdotuksia ja tietoa siitä, millaisia toiveita teillä, hyvät jäsenemme olisi meille
antaa vinkiksi tulevien vuosien toimintaa silmälläpitäen ja tapaamisia järjestäessämme.
Tässä tiivistettynä vielä uudelleen ne kohdat ja aihealueet, joista toivomme teidän mielipiteitä.
1. ) Jäsentapaaminen
Haluamme nyt kysyä jäseniltä mielipiteitä silmälläpitäen esim. vuoden 2014 ja siitä eteenpäin
suunniteltavia Jäsentapaamisia.
a.) Tiedätkö Sinä jotakin mukavaa, hyvää, viihtyisää ja ennen kaikkea meille sopivaa paikkaa, joka
soveltuisi yhdistyksellemme nykymuotoisten Jäsentapaamisten pitopaikaksi ??
b. ) Mikä vuodenaika mielestäsi olisi Jäsentapaamisille sopiva ajankohta ?
2. ) Jäsenristeily
Järjestelyiden takia yhdistyksen toimihenkilöiden olisi hyvä myös tietää olisiko kiinnostusta esim.
Itämerelle suuntautuvia laivamatkoja kohtaan. Kysymys on halukkuudesta / kiinnostuksesta
osallistua ns. laivaseminaariin, jossa kohdekaupunkeina voisi olla esim. Travemünde, Rostock tai
Lyypek. Tällainen yhdessäolomuoto meillä on vielä kokeilematta ja voisi olla monellekin mieleinen.
3. ) Tuetut Lomat
Olemme jo aiemmin ilmoittaneet, että vähäisen osallistujamäärän takia yhdistyksemme ei ainakaan
toistaiseksi järjestä yhteisiä Tuettu Loma – viikkoja. Jäsenkirjeessä 1/2013 kerroimme useista eri
järjestöistä joiden kautta voi hakea pääsyä näille edullisille kunto- /virkistysviikoille. Toivomme, että
jäsenistömme voisi omatoimisesti hakeutua niille, jolloin etuna on se, että voi itse valita itselleen
sopivan ajankohdan ja mieluisan paikan.
Kysymme vielä kuitenkin: onko kiinnostusta hakeutua näille Tuetuille Lomille ja lähtisitkö mukaan?
4. ) Muuta toimintaa
Jäsenistömme ja toimintaympäristömme kattaa koko maan, aina Keminmaalta Hankoon ja kun
jäseniä on myös Englannissa, Ruotsissa, Saksassa ja jopa Australiassa, niin ei ole mahdollista
järjestää paikallista toimintaa, esim. kuukausitapaamisia. Sääntömääräinen Vuosikokous on
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helmikuun lopulla ja Jäsentapaaminen on toinen perinteinen jokakesäinen tapahtuma, jota jäsenet
myös ovat kiittäneet.
Jäsenkirjeillä ja sähköpostiviesteillä olemme kuitenkin 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 vain tunnu etenevän.
Kun ottaa huomioon jäsenten sijoittumisen kotimaassa, kysymme: Millaista toimintaa Sinä
ehdotat?
5. ) Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n (KOL) toiminta
Mielipiteesi Liiton toiminnasta sotaleskien hyväksi
edunvalvojana???

ja

meidän

jäsenten,

sotaorpojen

”Omin sanoin” kerrotut vastaukset voi lähettää osoitteella:
Raimo
Kivimäki,
Pasuunatie
4b
A
29,
00420
Helsinki
tai
sähköpostilla
raimo.kivimaki(at)taloverkot.fi
Vastauksia ei julkaista missään, vaan niiden pohjalta kehitetään tulevaisuuden toimintaa.
Kiitos vastauksista!

:

Yhdistyksen toiminnasta tiedot talteen – kirjoitusten ja valokuvien
kerääminen alkaa, jatkuen ainakin vuoden 2013 loppuun!
Hyvät yhdistyksemme jäsenet, sotaorpo- siskot ja veljet,
Tällä kirjoituksella teitä lähestyy yhdistyksen sihteeri Sinikka.
Yhdistyksemme vuosikokouksessa 2012 esitettiin ja hyväksyttiin, että yhdistyksen hallitus ryhtyisi
valmistelemaan historiakirjoitusta ja siihen liittyvää aineiston keräämistä yhdistyksen toiminnasta.
Tämän vuoden vuosikokous käsitteli aihetta laajemmin ja käydyn keskustelun aikana uudelle
hallitukselle annettiin tehtäväksi aloittaa laajempi tiedotus asiasta ja laittaa ”keruukampanja”
käyntiin. Tarkoituksena on ennen kaikkea yhdistyksen alkuajan toiminnan ja tapahtumien kartoitus,
mutta silti yhtä tärkeätä on tuoda esiin ja koota tuoreempienkin tapahtumien, kuten esim.
Jäsentapaamisten muisteluita.
Joitakin asioita on jo kirjattu ylös, ja tietysti on olemassa vanhoja jäsenkirjeitä ja pöytäkirjoja, mutta
nehän eivät kerro koko totuutta mm. yhdistyksen erilaisista tapahtumista ja siitä, miten kukin
mukana ollut on ne kokenut ja mitä niistä on jäänyt mieleen. Meillä jokaisella kun on omat
muistomme ja tuntemuksemme siitä, mitä muistoja ne menneet ajat ja kohdatut ihmiset meissä
herättävät.
Näitä muisteluita haluamme kerätä.
Joten hallitus päätti, että tähän jäsenkirjeeseen 3/2013 laaditaan perusteellisempi selostus ja
historiakeruupyyntö. Ja tässä alkuun joitakin tapahtumia ja perusteluita.
Mutta ensin lyhyt kertaus yhdistyksen synnystä ja perustietoisku niille jäsenillemme, jotka ovat
liittyneet yhdistykseen jälkeenpäin.
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry (KOL) on kaikkien sotaleskien ja kaatuneitten omaisten sekä
sotaorpojen yhteinen edunvalvoja liitto.
Siihen kuuluu kymmeniä yhdistyksiä eri puolilla Suomea. Tämä meidän yhdistys: Kaatuneitten
Omaiset, Helsinki ry, on yksi niistä monista yhdistyksistä ja on Suomen vanhin toimiva
Sotaorpojen yhdistys.
Kuten monet muistavatkin, tämän sotaorpoyhdistyksen alku juontuu siitä ajatuksesta, kun
turkulainen sotaorpo Auvo Kinnunen sekä äitinsä, sotaleski Sylvi Kinnunen tekivät 1980-luvun
alussa aloitteen ja pyysivät KOL ry:tä kokoamaan, tuolloin jo aikuisia sotaorpoja liiton omistamaan
Lepo- ja Virkistyskoti Marielundiin, Turun Kakskertaan, kuten oli ollut sotaorpojen nuortenleirejä
joskus 1950 - 1960 luvuilla.
KOL piti ajatusta hyvänä ja järjesti ensimmäisen Sotaorpojen Perheleirin 1980-luvun alussa.
KOL tiedotti leiristä liiton Huoltoviesti-lehdessä sekä sotaleskien yhdistyksille lähetetyillä tiedotusja kiertokirjeillä, joissa oli kutsuilmoitus tästä perheleiristä. Tieto välittyi eteenpäin, kun
sotaleskiäidit kertoivat lapsilleen tästä tulevasta tapahtumasta, koska siihen aikaan sotaorvot eivät
olleet vielä järjestäytyneet ja eivät useinkaan kuuluneet (sotaleski)yhdistyksiin. Ensimmäinen
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Perheleiri keräsi suuren osallistujajoukon. Paljon aikuistuneita sotaorpoja perheineen ja lapsineen
eri puolilta Suomea kokoontui Marielundiin ensi kertaa moniin vuosikymmeniin.
Monet sotaorvot olivat kyllä nuorempina jo olleet KOL:n järjestämillä (lasten) ja nuorten
sotaorpoleireillä, Marielundissa, Punkaharjulla, Rovaniemellä jne. Mutta niiden leirien jälkeen tiet
olivat eronneet ja yhteydet leiriläisten kesken useimmilta katkenneet.
Mutta nyt aikuisina, tällä ensimmäisellä Perheleirillä, monet nuortenleirien sotaorvot tapasivat
toisiaan kymmenien vuosien kuluttua uudestaan. Mukana oli myös joitakin, jotka eivät koskaan
olleet osallistuneet nuorisoleireihin, mutta joille Marielund oli ollut kotina, silloin kun se toimi
sotaorpojen lastenkotina. Yhtä kaikki, kaikista mukana olleista oli ihanaa saapua Marielundin
kauniiseen maisemaan kuin ”kotiin” juurilleen ja tavata entisiä leiriläisiä, uudistaa ystävyyssuhteita,
luoda uusia kontakteja, mutta ennen kaikkea kokea kuuluvansa johonkin joukkoon, joilla oli sama
kohtalo, sotaorpous!
Siellä Perheleirillä uudelleentapaamisen yhteydessä syntyi ajatus ja toivomus, että myös
sotaorvoilla pitäisi olla oma yhdistys. Tämä toive sotaorpojen omasta yhdistyksestä välitettiin
KOL:n tietoon.
Samaan aikaan yksi KOL:n yhdistys, Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry, (perustettu 5.5.1946) oli
aikeissa lopettaa toimintansa, koska sen 5 viimeistä jäsentä, jotka olivat helsinkiläisiä kaatuneitten
sotilaiden vanhempia, olivat jo vanhoja, eivätkä enää jaksaneet pitää yllä yhdistystoimintaa. Silloin
KOL:n toimihenkilöt pj. Osmo Kalliala, tj. Ensio Ekman sekä Tellervo Toikka (myöhemmin
Suomalainen), ehdottivat em. yhdistystä siirrettäväksi sotaorvoille. KOL:n hallitus käsitteli asian ja
luovutti
Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry-nimisen rekisteröidyn yhdistyksen sotaorvoille
(11/1982), todeten, että yhdistyksen nimi sopii myös sotaorvoille. Lisäksi KOL:n hallituksen silloiset
asiaa käsitelleet pöytäkirjat kertovat, että KOL nimesi sen samalla Sotaorpojen Valtakunnalliseksi
Alaosastoksi, koska ympäri Suomea oli halukkaita sotaorpoja liittymään tähän ensimmäiseen ja
silloin vielä ainoaan sotaorpojen yhdistykseen.
Siksi yhdistyksen, Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry / Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto ,
tiedotteissa käytetään selvyyden vuoksi kahta nimeä: ensimmäinen on virallinen ja
yhdistysrekisterissä oleva, joka kertoo että olemme kaatuneen omaisia ja tämä toinen, niin sanottu
”epävirallinen nimi” –
KOL ry:n hallituksen antama ja siunaama – kertoo sen, että jäsenistömme on ympäri Suomen,
siis valtakunnallinen, eikä yhdistys ole rekisteröidystä nimestään huolimatta paikallinen yhdistys,
vaan yhdistykseen jäseniksi liittyneet sotaorvot asuvat eri puolilla Suomea, useita jopa
ulkomaillakin.
Tämän ”lyhyen” katsauksen jälkeen pääsen varsinaiseen asiaan, joka on, kuten alussa kerroin,
yhdistyksen aloittamasta hankkeesta saada kootuksi yhdistyksen historiikki ”yksiin kansiin” ja
tietojen keruu, jotta saataisiin kootuksi mahdollisimman laaja-alainen ja kokonaisvaltainen käsitys
ja monipuolinen kuva yhdistyksen vuosikymmenten toiminnasta.
Siksi, hyvät jäsenemme, yhdistys kääntyy puoleenne pyynnöllä, että antaisitte muistojen virrata
paperille tai sähköpostiviesteihin. Tavoitteena kun olisi kerätä nimenomaan muistitietoon
perustuvia kirjoituksia, kertomuksia ja muisteluita erilaisista yhdistyksen toiminnan aikana olleista
tapahtumista; aiheina esim. alkuaikojen Perheleirien ja Virkistyspäivien vietto Marielundissa, retkiynnä muine ohjelma- ja oheis- tapahtumineen, leirileikit, nuotioillat, itse tehdyt palkinnot,
lauluhetket, perinteiset seppeleenlaskut ja kunniakäynnit sankarihaudoilla, kirkossakäynti ja
leirikirkot, haravointi- ja
Annantorpan kunnostus- talkoot, arpajaiset, ynnä muut erilaiset
kokoontumiset sekä
nykymuotoiset
Jäsentapaamiset, joita olemme nykyään joutuneet
järjestämään ja viettämään eri puolella Suomea, sen jälkeen kun KOL:n hallitus myi Marielundin.
Tässä vain muutama vinkki muistin virkistämiseksi.
Jäsenistöltä siis pyydetään ja toivotaan, että saataisiin runsaasti ”omin sanoin kerrottuja
kokemuksia” jotta voisimme tallettaa tätä yhdistyksen ”perinnetietoa” ennen kuin se katoaa. Aivan
kaikenlaiset tapahtumat, jotka liittyvät ja kertovat sanoin ja päivitetyin kuvin yhdistyksen
toiminnasta ovat todella tervetulleita. Ehkäpä sieltä ”piirongin laatikosta” löytyy myös esim.
valokuvia, esitteitä yms. jotka olisivat oiva lisä kirjoitettujen tekstien joukkoon. Valokuvien takana
olisi tietysti hyvä olla jonkinlainen selostava ”tietopaketti” kuvasta, mm. päiväykset, minkä nimisiä
henkilöitä kuvassa on ja mahdollisesti myös tieto mistä tapahtumasta kuvassa on kyse, yms. asiaa
valaisevaa tietoa.
Toistaiseksi emme vielä rajaa em. materiaalin keräämiselle päättymispäivää. Hankkeesta tullaan
kuitenkin muistuttamaan vielä uusissakin jäsenkirjeissä ja päättymisestä ilmoitetaan myöhemmin.
Sitten on tarkoitus etsiä henkilö, ”kokooja”, jolla on kokemusta vastaavanlaisten yhdistysten
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historia-aineiston kokoamisessa ja on perehtynyt saatujen valokuva- ja kirjoitusmateriaalien
käsittelyyn, jäsentelyyn ja kokoamiseen lopulliseen muotoonsa.
Kirjeinä tulevat tekstit, samoin valokuvat ja muu mahdollisesti saatava materiaali joutuvat
odottamaan käsittelyä, joten toivomme, että niitä ei heti tarvitsisi palauttaa. Lähetettyihin
kirjoituksiin laitatte varmaankin nimenne, mutta jos ei halua, että nimi tulee painettuun tekstiin, niin
se on syytä erikseen mainita. Toistaiseksi emme vielä tiedä, millaiseen muotoon ”kokooja” aikoo tai
haluaa materiaalin yhdistää. Mutta varmuuden vuoksi, oman nimen julkaisukielto, jos sellaisen
haluaa, olisi hyvä olla tiedossa jo aivan alussa.
Sanomattakin on varmaan selvää, että lähettämänne tiedot ovat salassa pidettäviä niin kauan
kunnes historiakirjoitus yhdistyksestämme valmistuu ja siihen asti tullut materiaali ja niiden säilytys
on vain ja ainoastaan hallituksen valitseman työryhmän jäsenten arkistossa ja hallussa.
Tällä kirjoituksella ja perusteluilla, toivon että muistot palaavat ja jaksatte kirjoittaa niitä ylös. Jos
olet ns. ”pöytälaatikkokirjoittaja” ja sinulla on jo valmiina kirjoituksia, niin antaa tulla vaan… sillä
kirjoituksia voi lähettää yksitellen tai useamman jutun kerrallaan, aina sitä mukaa kuin mitä mieleen
tulee.
Usein yksi tapahtuma ja muistelo tuo mieleen toisenkin muistuman jne. ….
Siispä, nyt vain menneitä muistelemaan…
toivoo sihteeri Sinikka
PS. Yksi tärkeä juttu vielä!
Alkuajan Perheleireillä ja Virkistyspäivillä oli mukana paljon sotaorpojen lapsia ja joitakin
lastenlapsia, jotka usein halukkaasti (?) esittivät omaa ohjelmaa, soittoa, lauluja, runoja, leikkejä
ym. Näiden lasten silloiset kokemukset ja ajatukset ja miten he nykyään aikuisina niihin
mukanaoloihin suhtautuvat, mitä niistä muistavat, olisivat enempi kuin hyvä ja mielenkiintoinen lisä
ja harvinainen näkökulma.
Siispä hyvät sotaorpojäsenet, nyt myös kannattaa pyytää lapsiltanne kirjoituksia. Ja / tai kun itse
muistatte mitä lapset silloin leireistä ajattelivat tai miten kommentoivat. Niistä lasten kommenteista
on varmaan mukavia juttuja muistissa teilläkin. Lasten suusta totuuden kuulee… niin kai se
sanonta meni.
Kirjeet ja sähköpostiviestit pyydetään lähettämään joko: puheenjohtaja Raimo Kivimäki tai siht.
Sinikka Kaskinen. Osoite, sähköpostiosoite ja puh numerot ovat luottamushenkilölistassa.
Ja kun tai jos mitä vain kysyttävää tulee, niin vastaamme mielellämme.
Kiitos jo etukäteen avustanne ja mielenkiinnosta historiikkia kohtaan. Yhdessä saamme sen
kootuksi !

Muiden tapahtumia, joihin voi osallistua mahdollisuuksiensa mukaan:
Tiedoksi jäsenille: Puolustusvoimien Kuvakeskus julkaisee 170 000
SA-valokuvaa internetissä.
Etulinjasta kotirintamalle 1939-1945 -kokoelma löytyy internetistä osoitteesta SA-kuva.fi.
Puolustusvoimat tarjoaa kuvamateriaalin kaikkien suomalaisten käyttöön.
Arkiston kuvat ovat valtaosin Päämajan alaisten tiedotuskomppanioiden TK-kuvaajien ottamia.
Suomalaisen valokuvan historian asiantuntijat pitävät digitoitujen SA-kuvien kulttuurihistoriallista
arvoa ainutlaatuisena.
Kokoelma sisältää kuvia maa-, meri- ja ilmavoimista sekä kotirintamalta. Kuvat kertovat myös
puhdetöistä ja lottien tehtävistä. Osassa kuvista käy ilmi sodan raakuus, mikä saattaa järkyttää
herkimpiä katselijoita.
Kuvia saa julkaista ja käyttää vapaasti. Niitä voi etsiä kokoelmasta päivämäärä- tai tekstihaulla ja
tulostaa A3-kokoon saakka. Kuvia julkaistessa on käytettävä SA-kuva -merkintää. Kuvat ovat
pääosin talvi- ja jatkosodan sekä Lapin sodan ajoilta
Puolustusvoimien Kuvakeskuksen kuvanegatiivien digitointi vei aikaa 3,5 vuotta ja siihen käytettiin
kymmenen henkilötyövuotta. Arkiston kuvien tietoja ja kuvaselosteita on mahdollista edelleen
täydentää ja kommentoida. Puolustusvoimat liittää varmistetut tiedot arkistoon.
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SA-kuva.fi -palvelu julkaistaan Kansallisen veteraanipäivän aattona tukemaan sen teemaa "Veljeä
ei jätetä, nuoria ei unohdeta". Palvelulla Puolustusvoimat haluaa kunnioittaa sotiemme veteraanien
perintöä ja siirtää sitä sukupolvilta toisille avoimen kuva-arkiston avulla.
www.SA-kuva.fi Palvelu aukesi yleisölle 25.4.2013

Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet 19.5.2013 Helsingin Hietaniemessä sekä eri puolilla Suomea.
Hallituksen puolesta aurinkoista kevättä Jäsenille toivottaen,
Raimo Kivimäki, pj. ja Sinikka Kaskinen siht.

