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

JÄSENKIRJE

3 / 2015

14.5.2015

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
Kesäntulo edistyy tänä vuonna tosi hitaasti. Koleista säistä huolimatta täällä EteläSuomessa näkyy koivuissa jo vihertämisen merkkejä. Pohjois-Suomessa viimeiset
lumet alkavat sulaa ja runsaat sateet näyttävät uutisten mukaan aiheuttavan tulvia.
KOL ry:n liittokokous oli 29.4.2015, josta lähemmin kirjeessä myöhemmin.
Kirjeessä kerrotaan perinteisesti myös muitakin ajankohtaisia asioita.
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA: (Tiedot liiton Jäsentiedotteista)
Liiton postiosoite
PL 600, 00521 Helsinki
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kolry.fi
Toimisto
09 8562 0061
järjestösihteeri Pirjo Tolvanen
Toiminnanjohtaja
09 8562 0060
Jarmo Hietanen
Liiton nettisivut löytyvät osoitteesta www.kolry.fi. Tiedotusta hoidetaan myös Huoltoviesti -lehdessä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa jokaiselle Jäsenelle.
Huoltoviesti-lehden sähköpostiosoitteet:
huoltoviesti@kolry.fi (syntymäpäivät ja kuolinilmoitukset) tai
pertti.kokko@vokaali.fi (teksti- ja kuva-aineisto)
KOL Liittokokous 29.4.2015.
Kaatuneitten Omaisten Liiton liittokokous pidettiin Helsingissä 29.4.2015. Yhdistystämme edustivat pj. R. Kivimäki ja varapj. A. Sirma. Sääntömääräisten asioiden
käsittelyn lisäksi mm. Liiton kunniapuheenjohtajien Pentti Lehtimäen ja Aulis Harjun
esityksestä Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n hallitus päätti esittää liittokokoukselle
Pirkko Helenoron nimeämistä liiton kunniajäseneksi juhlavuonna 2015. Esitys hyväksyttiin yksimielisillä salin aplodeilla. KOL:n pj. Mauri Niskakoski ojensi Helenorolle
kunniajäsenen diplomin sekä järjestösihteeri ison kukkakimpun. Liittokokouksen
puheenjohtaja Matti Louekoski sekä sihteerit onnittelivat Helenoroa. Pj. Niskakoski
siirtyi paikalleen istumaan.
Pirkko Helenoro kaappasi onnittelemassa olleen
kokouksen pj. Matti Louekosken halaukseen tätä kiittääkseen sekä esitti saliin päin
liittokokousedustajille kiitoksen, että ovat vaikuttaneet hallituksen antamaan
ensimmäiselle sotaorvolle liiton kunniajäsenen arvon!
Toiminnanjohtaja Jarmo Hietanen kävi läpi toimintakertomuksen ja yleiskeskustelu
käytiin siitä. Useat edustajat vaativat, jälleen kerran suurien kuluerien: ”muut kulut”
avaamista liittokokousedustajille ja kyselivät esittelijältä, että ”mitä niihin isoihin summiin sisältyy?”
Toiminnanjohtaja kertoi mitä kaikkea niihin kuluihin kuuluu ja että tuloslaskelman
jaottelu eri pääkohtiin on RAY:n edellyttämän budjetointitavan mukainen ja yleisesti
hyväksytty samanlaisena monessa järjestössä. Liittokokouksissa on jo ainakin 10
vuotta esitetty tuloslaskelma samalla tavalla, eikä sen tarkemmin avattuna. Siihen
joutuivat siis kokousedustajat tyytymään tälläkin kertaa. Hallitus sai asiasta evästeen
taas kerran, että seuraavassa liittokokouksessa tulee selvittää kulueriä tarkemmin!
Liiton tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2014
aiheutti pitkän keskustelun. Keskustelun jälkeen se kuitenkin hyväksyttiin
yksimielisesti, tilinpäätös vahvistettiin sekä tili- ja vastuuvapaus myönnettiin.
Hallituksen jäsenten kokouspalkkioista päätettiin, kuten ennenkin, niitä ei makseta!
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Liittokokouksessa valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2015 – 2017:
Liittokokouksessa erovuorossa olivat Erkki Kangaskortet, Erkki Marttinen ja Ritva
Koskinen sekä heidän varajäsenensä Eeva Hakkarainen, Matti Peltola ja Eva Bister.
Erkki Kangaskortet ei ollut enää käytettävissä, eikä ollut enää kokouksessakaan.
Esitettiin 4 seuraavaa: Erkki Marttinen, Ritva Koskinen, Matti Peltola ja Pentti Sutinen.
Äänestyksessä annettiin 128 lippua, 3 oli hylättyä lippua ja ääniä saivat seuraavasti:
valitut 3:
Ritva Koskinen, Keski-Suomen KO (Suolahti), 89 ääntä,
Erkki Marttinen, Lounais-Suomen SO, 79 ääntä,
Pentti Sutinen, Kuhmon Kaatuneitten Omaiset ja Sotaorvot, 79 ääntä, sekä
Matti Peltola, Tuuloksen Kaatuneitten Omaiset sai 65 ääntä, mutta ei tullut valituksi.
Hallituksen varajäseniksi esitettiin seuraavia ja he saivat seuraavasti ääniä, joita yhteensä 129: Eeva Hakkarainen/Huittisten KO,96 (vara Ritva Koskiselle), Jukka
Kukkola/Oulun Eteläisen SO,91 (vara Erkki Marttiselle), Matti Peltola/Tuuloksen KO,86
(vara Pentti Sutiselle), Jaakko Leppänen/Kotkan KO,70 (vara Uolevi Utriaiselle). Ääniä
sai myös toinen Ritva Koskinen/Forssan ja Loimaan KO,62, mutta ei tullut valituksi.

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Sotaleskien kuntoutusavustus v. 2014.
Kuntoutusavustuksen vuoden 2014 maksu yhdistyksemme sotaleskelle on hoidettu.
Vuoden 2015 kuntoutusavustuksista ei ole vielä tietoa.

JÄSENMAKSU v. 2015.
Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2015 on entinen, 20 euroa.
Eräpäivä oli 26.3.2015, ja tänä vuonna on suorituksia tullut lähes ajoissa
kiitettävästi, vain alle 20 on enää maksamatta! KIITOS SUORITUKSESTASI !

(sihteerin huomautus: laitoin suuren lapun, että ei pääse katoamaan / unohtumaan).
Huom. Jäsenmaksun hinnalla saa myös keskusliitto, KOL ry:n Huoltoviesti-lehden.
Perheenjäsenet tai muut henkilöt, jotka haluavat kannattaa yhdistyksemme toimintaa,
voivat tehdä sen vapaaehtoisella lahjoituksella itse haluamallaan summalla,
merkitsemällä tilillepanoon sanan ”Lahjoitus” ja nimensä. FI26 1369 3000 1117 13.
Yhdistys voi sääntöjemmekin 3§:n mukaan vastaanottaa mm. lahjoituksia.

YHTEYSTIEDOT
Arvoisa jäsen! Jos yhteystietosi = puhelinnumero, osoite- tai sähköpostiosoite on
muuttunut,
pyydämme ilmoittamaan siitä. Kiitos! Ilmoita myös jos olet uusi
sähköpostin omistaja.

Yhdistyksen kotisivut

Kenellä on mahdollisuus käyttää internettiä, käykää tutustumassa kotisivuille.
Siellä on käynyt yli 5000 kävijää lukemassa sivujamme, jossa ilmoitamme vain
todenperäisiä asioita ja tapahtumia yhdistyksestämme ja toiminnastamme.
Internet polku sinne kotisivuille on: http://www.sotaorvot.fi/kohe/ WebMasterina on
Jaakko Harjuvaara.
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Yhdistyksemme 35. Jäsentapaaminen pidetään tänä vuonna 2015 kylpylälomana
eteläisessä naapurimaassamme Virossa ja kohteeksi on valittu Viimsin kylpylä. Viiden
vuorokauden Jäsentapaamisen ajankohta on sunnuntai 6.9.- torstai.10.9.2015.
Matkanjärjestäjänä on Ikaalisten Matkatoimisto, jonka mukaan meno-paluun laivaaikataulut olisivat seuraavat:
Menomatka 6.9.
Helsinki - Tallinna, Tallink Star tai Superstar
Lähtö:
10:30 Helsinki, Länsisatama
Saapuminen: 12:30 Tallinna, Reisisadama D-terminaali
Paluumatka 10.9.
Tallinna - Helsinki, Tallink Star tai Superstar
Lähtö:
13:30 Tallinna, Reisisadama D-terminaali
Saapuminen: 15:30 Helsinki, Länsisatama
Alla vielä hinnan sisältö ja matkan ohjelma:
Laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoin. Bussikuljetus Tallinnan satamasta
kylpylään ja takaisin oppaan johdolla. Tallinnasta Viimsiin on matkaa vain noin 9 km.


majoitus kahden hengen huoneessa mukavuuksin



puolihoitoruokailut alkaen menopäivän illallisesta päättyen lähtöpäivän
aamiaiseen, muina päivinä aamiainen ja illallinen



kylpytakin käyttö



yhteensä 6 kylpylähoitoa



aamuvoimistelu ja sauvakävely



kuntosalin, saunan ja allasosaston käyttö aukioloaikoina

Kylpylälomaan kuuluvat hoidot: lääkärin vastaanotto, hieronta 20 min., vesivoimistelu ryhmässä, venytysterapia, parafiini-osokeriittihoito, parafiinihansikkaat,
suolahoito,
yrttiporekylpy,
mutauutekylpy,
paikallinen
mutahoito,
MedyJet
veshierontasänky, selkähierontatuoli, SAD valoterapia, paikallinen valohoito Bioptron.
Virkistyslomaan kuuluvia hoitoja on mahdollista myös vaihtaa ohjattuihin liikuntaryhmiin ( vesijuoksu, Pilates, aerobic ) paikan päällä.
Kylpylä suosittelee varaamaan sekä hintaan sisältyvät hoidot että mahdolliset
lisähoidot etukäteen suoraan kylpylästä: booking@viimsispa.ee tai spa@spatallinn.ee
tai puh. +372 606 1160.
Virkistyslomaan kuuluvien hoitojen pituus on 15-20 min/kerta.
Lasten hintoihin ei sisälly hoitoja.
Paluupäivänä bussi noutaa asiakkaat kylpylän edestä klo 12:00. Laiva lähtee Tallinnan
satamasta klo 13:30 ja saapuu Helsinkiin klo 15:30.

Jäsenkirjeen liitteenä on ilmoittautumis- ja maksutapalomake.
Liitteessä myös hintatiedot!
Täytä lomake ja palauta se määräpäivään, keskiviikkoon 17.6.2015
mennessä pj. Raimo Kivimäelle. Osoite: Raimo Kivimäki, Pasuunatie 4 b A 29,
00420 Helsinki. Yhdistys välittää osallistujien tiedot Ikaalisten Matkatoimistolle, joka
laskuttaa erikseen kutakin huonetta.
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Jäsentapaamisen yksityiskohtainen ohjelma ilmoitetaan myöhemmin ilmoittautuneille.
Tämä nyt tiedoksi, että voit varata ja ottaa syysohjelmaasi tämän Jäsentapaamisen.
Toivomme runsasta osallistumista nyt tähän toisentyyppiseen Jäsentapaamiseemme.
Ja sitten vain odottelemaan virkistävää kylpyläreissua. Tervetuloa mukaan!

Hakeminen ns. ”Tuetuille Lomille” v. 2015
Tuetun loman järjestämisestä teimme taannoin hallituksessa päätöksen, että vähäisten osallistujamäärien takia ei yhdistys järjestä niitä. Henkilökohtaisen haun etuna on
se, että voi hakeutua itselleen sopivaan paikkaan ja ajankohtaan.
RAY:n tukemien lomien järjestäjiä on useita. Netistä löytyy hakuohjelma googlen
avulla hakusanoilla: ”Tuettu Loma”.

Yleisiä tapahtumia, joihin voi osallistua mahdollisuuksiensa mukaan:
Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet sunnuntaina 17.5.2015
Kaatuneitten Omaisten Liitto viettää 70-vuotisjuhlaa 17.5.2015.
Jäsenkirjeessä 2/2015, pvä/ 9.3.2015 pyydettiin ilmottautumisia em. tilaisuuksiin.
Liiton Huoltoviesti-lehdessä on laajemmin kerrottu upeasta 70- vuotisjuhlaohjelmasta.
Yhdistyksemme onnittelee vanhaa, kunniakasta etujärjestöliittoamme 70 vuodesta.
KOL ry:n Valtakunnalliset Hengelliset ja Kulttuuripäivät Oulussa 5.-6.9.2015.
Juhlan tarkennettu ohjelma tulee olemaan Huoltoviestissä, joka ilmestyy kesäkuussa.

Hallituksen puolesta aurinkoista kesää Jäsenille toivottaen,

Raimo Kivimäki, pj. ja Sinikka Kaskinen siht.

