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

JÄSENKIRJE

4 / 2013

18.12.2013

Hyvät yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
Edellinen jäsenkirjeemme (3/2013) lähti postiin jo 8.5.2013. Sen jälkeen on meidän yhdistyksen
”toimijoiden”, sihteerin ja puheenjohtajan tietokoneita kohdannut lähes täydellinen sekasorto.
Molemmat koneet on jumiutuneet ja on niissä jouduttu suorittamaan aikaa ja hermoja kysyneitä
toimenpiteitä. Nyt kuitenkin alkaa näkyä valoa näiden nykyään välttämättömien työkalujen kuvaruudulla!

Puheenjohtajan Joulutervehdys jäsenille!
Marraskuun 30. pvänä tuli kuluneeksi jo 74 vuotta talvisodan syttymisestä. Silloin Neuvostoliitto
aloitti pommitukset Suomeen tekosyynään ns. Mainilan laukaukset. Pommitukset alkoivat jo
aamulla ja iltapäivällä Tasavallan Presidentti Kyösti Kallio joutui ilmoittamaan Suomen olevan
sodassa. Talvisota kesti nuo kuuluisat 105 päivää ja Suomi selvisi siitä, mutta seuraukset olivat
raskaita, monet vieläkin elossa olevista sotaleskistä ja sotaveteraaneista ovat vähenemässä
keskuudestamme. Me sotaorvotkin, jo keski-iältämme yli 70 vuotiaita, mutta hyvin monet meistä
kannamme silti vielä omaa taakkaamme sodan johdosta.
Toivotan yhdistyksemme hallituksen puolesta jäsenillemme Oikein Hyvää Joulua sekä edellistä
parempaa Uutta Vuotta 2014

Raimo Kivimäki
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA:
Liiton postiosoite
PL 600, 00521 Helsinki
Puhelinnumerot ja
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kolry.fi.
Toiminnanjohtaja
Jarmo Hietanen p.02 258 8790
Järjestösihteeri
Pirjo Tolvanen p. 02 258 8394
Liiton nettisivut
www.kolry.fi.
Tiedotusta hoidetaan myös Huoltoviestilehdessä, ilmestyy 4 kertaa vuodessa kaikille Jäsenille.
Huoltoviesti-lehden sähköpostiosoitteet:
huoltoviesti@kolry.fi (syntymäpäivät ja kuolinilmoitukset) tai
pertti.kokko@vokaali.fi (teksti- ja kuva-aineisto)
Sotaleskien kuntoutusavustus 2013.
Sotaleskien kuntoutusavustus veteraanikeräyksestä v. 2013 oli määrältään 116,50 euroa sotaleskeä kohti ja se on tilitetty Sotaleskille kunkin kuntoutuskuitteja vastaan.
OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2013 on entinen 20 euroa. Sen eräpv.oli jo 21.3.2013.
Jäsenmaksu maksetaan nyt ensi kertaa yhdistyksemme pankkitilille Nordea 136930-111713
Merkitse tilisiirto-lomakkeen lisätietoihin: ”Jäsenmaksu 2013, nimesi ja osoitteesi”, kiitos. Huom.
Jäsenmaksuun sisältyy keskusliittomme, KOL ry:n Huoltoviesti-jäsenlehti 4 numeroa/vuosi.
Muistutus on mennyt niille jäsenille, joiden jäsenmaksu on edelleen maksamatta. Hoidathan sen
pikaisesti maksuun. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä pj. Raimo Kivimäkeen, p.040-765 4266
tai raimo.kivimaki(at)taloverkot.fi

Yhdistyksen Jäsentapaaminen oli Kaustisella 18.7. – 21.7.2013.
Tämän vuoden Jäsentapaamisen viettopaikka Kaustinen oli yhdistyksellemme uusi kohde, joten
näkemättä ja kokematta paikkaa ennakkoon, piti vain luottaa ennakolta saatuihin ja paikasta
kertovien esitteisiin ja aika moni jäsenemme olikin uskaltautunut mukaan uuteen paikkaan ja
ohjelmaltaan toisenlaiseen Jäsentapaamiseen.
Yhdistyksen toiminnan alkuvuosien vuonna 1980 alkaneet kesäiset tapaamiset vietettiin KOL ry:n
omistamassa Lepo- ja Virkistyskoti Marielundissa, Turun Kakskerrassa.
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KOL ry:n myytyä vuonna 2006 em. paikan, on yhdistys joutunut hakemaan uusia Jäsentapaamiseemme sopivia paikkoja ja siksi olemme kesäisin kokoontuneet jo kuusi kertaa eri puolella
Suomea.Näiden kuuden viimeisen vuoden Jäsentapaamisten ohjelmat ovat olleet hyvin
monipuolisia.
Tässä kahden jo monina vuosina mukana olleen voi sanoa ”Jäsentapaamisseniorin” ”sana on
vapaa” -mietteitä Kaustiselta:
Pieni muistelu Sotaorpojen Jäsentapaamisesta Kaustisella 18.-21.7.2013.
"Jälleen on suvi, kesä ihanainen niinkuin vain meillä koti-Suomessa voi olla"!
On meidän sotaorpojen kesätapaamisen aika, paikka on Kaustisen kansanlääkintäkeskus, upealla
paikalla Perhonjoen rannalla. On mukava taas tavata tuttuja, joidenkin kanssa olemme olleet jo
leirillä lapsena Marielundissa! Tämä paikka oli erilainen entisiin jäsen- tapaamispaikkoihin
verrattuna, mutta siellä oli hyvää se, kun sai ottaa mieleisiään hoitoja, jotka tuli kyllä tarpeeseen.
Yhteisiä tutustumisretkiä paikkakunnan nähtävyyksiin ei tällä kertaa tehty, vaan jokainen kävi
omien aikataulujensa mukaan kävelykierroksilla tutustumassa aivan lähietäisyydellä olleeseen
Kaustisen keskustaan ja samalla shoppailemassa paikallisissa putiikeissä.
Kun tunteja kestäviä retkiä ei siis voinut päiväsaikaan järjestää juuri näiden hoitojen takia, niin
jäipähän meille aikaa rauhassa istuksia yhdessä ja kertoilla talven kuulumiset. Samalla oli mukava
seurata ja kysellä hoitoihin menijöiltä tai tulijoilta, millaisia hoitoja on aikomus ottaa ja olikos niistä
sitten apua. Mutta illanistujaisia, joissa koko porukkamme oli läsnä
oli joka ilta ja näitähän minä odotin. Juttelu ja tarinointi ystävien ja tuttujen kanssa on sitä "elämän
suolaa". Tietysti myös iltapala syömisineen ja juomisineen, kunnes ilta pikkuhiljaa hiipui yöksi.
Yöllä Perhonjoesta nousi usvaa, se oli kaunis näky. Oli hiljaisuus ja rauha.
Koko Jäsentapaamisen kruunasi sunnuntain Jumalanpalvelus, kirkkokin oli aivan täysi ihmisiä.
Kaustisen seurakunta oli kutsunut paikalle 50v. sitten ripille päässeet, se oli meille ihana sattuma.
Lopuksi oli tietysti ehtoollinen. Me ”leiriläiset” laskimme yhdistyksen seppeleen sankarihaudalle.
Tilaisuus oli hyvin juhlava, kun koko kirkkokansa oli katsomassa sitä; lopuksi veisasimme virren.
"Rippikoululaisilla" oli ruoka viereisessä seurakuntatalossa.
Meillä oli lähtölounas vielä
majapaikassamme, sitten seurasivat haikeat eron hetket ja toive taas tapaamme ensi vuonna!
Syysterveisin Kanervan Kaarina (omaa sukua Mononen)
Piken ja Maken matka Keminmaasta yhdistyksen Jäsentapaamiseen v. 2013.
28.6.2013 No niin auton keula kohti etelää. Tulimme Valtimolle ja yövyimme ihanassa, kauniissa
maatilamatkailu Nevalan tilalla.
30.6. Kohti Joensuuta, käynti sankarihaudoilla - isäni haudalla. Sieltä lähdemme kohti Juankoskea.
Kaksi päivää kului siellä puutalkoissa. Kuopio odotti, sielläkin kävimme Maken vanhempien
haudalla, se oli päivän reissu.
2.7. Saavuimme Kolkontaipaleelle, isäntä huomasi tulomme ja laittoi pajan ovet kiinni. Vaihdettiin
kuulumiset ja taidettiinpa juopasta kahvit. Miehet lähtivät sen jälkeen panemaan verkot veteen,
että saataisiin illalla syödä saalista. Kolme päivää kului siellä kalastaen ja saunoen.
5.7. Keula kohti Tuuria, emme jaksaneet heti ajaa perille, joten yövyimme Lintulahdessa. Kävimme
vaihteeksi siellä saunassa ja nautimme ihanasta kesäillasta. Puhelinkin soi, ystävämme soitti, että
Tuurin matkapaikat on täynnä. Mitäs, tuli toinenkin puhelu. Ystävä soitti, että hillat on kypsiä.
6.7. Käännyimme kohti Simoa. Aamulla äkkiä jängälle hillaan. Talven hillat tuli kerättyä. Veimme
hillat äkkiä kotiin pakkaseen.
13.7. Tuli pieni mutka, mutta nyt takaisin Tuuriin. Ei vieläkään päästy leiripaikalle, yövyimme
kaupan parkissa. Aamulla menin heti vastaanoton luukulle jonottamaan paikkaa. Tällä kuluikin 5
vuorokautta.
18.7.2013 Matkamme päätapahtumaan Kaustiselle, kohde Kansanlääkintäkeskus. Pihalla jotulin
tuttuja ja iloisia kasvoja vastaan. Kohta olikin ryhmämme koossa ja puhe alkoi porista. Klo 15 olikin
jo infotilaisuus ja tervetuliaiskahvit. Seurasi rentoutushetki ja sauna. Illalla oli vielä ryhmämme
illanvietto, paistoimme makkaraa, ja kyselimme kuulumisia, mitä kullekin oli talven aikana
tapahtunut , sekä siinä taisi itse kultakin tulla sellainen sairauskertomus, kun jokainen meistä on jo
”aikuisiässä”. Mutta silti nauru raikui. Iltakin alkoi jo viiletä, kävimme vielä saunassa. Ei muuta kuin
hyvää yötä.
19.7.2013 Uusi päivä. Aamupala, aamuvenyttely, kuntosalilla ja toiset menivät jo erilaisiin
hoitoihin. Klo 10 menimme jo ulos. Pelasimme ”mölkkyä”, se oli hauskaa. Nyt tuli tauko. Klo 13 oli
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näläntuntua vatsassa niinpä menimme noutopöydästä syömään vatsamme täyteen. Ettei ruoka
jäisi kokonaan jäseniin, läksimme kävelylenkille. Katselimme paikkakunnan kaupat, jotain taisi
jäädä ostettua mukaankin kassiin. Illalla oli paikkakunnalla paljon musiikkitapahtumia. Saunassa
käynti ja vetreänä klo 20 tanssimaan. Hyvää yötä.
20.7.2013 Hyvää huomenta. Aamiaisen jälkeen klo 10 seurasi murresanakilpailu, ei muuta kuin
aivot toimimaan. Eihän me Savolaissyntyiset paljonkaan ymmärretty Pohjanmaan murretta. Yllätys,
yllätys, minä voitin , kun en tiennyt kuin yhden sanan. Voitto tuli siis käännetyssä järjestyksessä.
Sitten oli aika käydä erilaisissa hoidoissa, kaunistumassa ja virkeyttä saamassa. Klo 13 odotti taas
noutopöytä herkkuineen syömään. Klo 19 seurasi ryhmämme illanvietto, puheensorina kuului ja
grillimakkara maistui, taisi siinä olla muutakin, salaattia ainakin. Yhdistys onnitteli perinteisesti niitä
syntymäpäiväsankareista, joille kuluvana vuonna tuli tai tulee täyteen pyöreitä vuosikymmeniä. Siin
se ilta kuluikin ja oli nukkumaanmenon aika.
21.7.2013 Silmät kirkkaina ylös, on sunnuntai. Aamupala maistui taas hyvältä. Klo 10 oli päivän
kohokohta, menimme paikkakunnan kauniiseen kirkkoon Jumalanpalvelukseen. Tilaisuuden
jälkeen laskimme seppeleen sankarihaudalle. Sitten olikin jäähyväisten aika. Kävimme kuitenkin
vielä lähtölounaalla ennen kotimatkalle lähtöä. Hei vaan, ensi vuonna taas nähdään, mutta missä?
Oho, olipa tämä etelänreissu, mutta antoisa ja hauska, kilometriäkin tuli melkein 3000.
Pike ja Make

Yhdistyksen seuraava Jäsentapaaminen on Valkeakoskella 1.7. – 4.7.2014.
Ennakkotietona voitte merkitä jo kalentereihinne, että vuoden 2014 Jäsentapaamisen viettopaikka
on Valkeakoskella, Apianlahden Camping-alueella, jossa hyvätasoiset majoituspaikat mökeissä,
aamiaismahdollisuus sekä luonnonkauniilla paikalla lähellä on myös lounasravintola. Ajankohdaksi
olemme valinneet tällä kertaa tiistai 1.7.2014 – perjantai 4.7.2014. Kohteita voi katsoa itse netissä:
www.anianlahticamping.com ja lounasravintola: www.valkeakosken-waltikka.fi.
Valittu työryhmä työstää liiteohjelmaa Jäsentapaamiseen, siitä seuraavassa jäsenkirjeessä.
Yhdistykselle kotisivut internettiin vuoden 2014 alkupuolella.
Yhdistyksemme hallitus on 12.12.2013 päättänyt, että yhdistykselle perustetaan internettiin kotisivut ja niiden perustaminen aloitetaan vuoden 2014 alkupuolella. Tällöin on mahdollisuus tallentaa sinne mm. alkuvuosien Sotaorpojen Virkistyspäivien ajoilta kymmeniä valokuvia, joita on niin
toivottu nähtäväksi.
Ennakkotietona yhdistyksen Vuosikokouksesta, se pidetään Helsingissä, Päärautatieaseman
yläkerrassa ravintola Pullmanin kabinetissa torstaina 27.2.2014 alk.klo 12.00 kokoustarjoilulla.
Kokouskutsu tulee seuraavassa, vuoden 2014 ensimmäisessä jäsenkirjeessä.

Muiden tapahtumia, joihin voi osallistua mahdollisuuksiensa mukaan:
Liitteenä Ässä-rykmentin matkan: ” Laatokka kiertäen tehdään 17.5.-20.5.2014” ohjelma.

Hallituksen puolesta Hyvää Joulua 2013 sekä parempaa Uutta Vuotta
2014 yhdistyksemme jäsenille toivottaen,
Raimo Kivimäki, pj. ja Sinikka Kaskinen siht.

