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

JÄSENKIRJE

2 / 2015

9.3.2015

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
”Kevät keikkuen tulevi, suvi suuta vääristellen”. Sanaparren ensimmäinen osa on kaikille tuttu,
jälkimmäinen osa vieraampi. Netin Wikipedian (vapaa tietosanakirja) mukaan nykyvuosina
ihmisten ei keväällä nälästä tarvitse kärsiä. Varhaisina aikoina kuitenkin ihmisiltä alkoi ruoka
kevään tullen käydä vähiin, jolloin jouduttiin ”suuta vääristelemään” nälän vuoksi.
Takana on yksimielinen vuosikokous, jossa hyväksyttiin vuoden 2014 toiminta ja taloudenpito.
Hyväksyttiin myös alkavan vuoden 2015 toimintasuunnitelma, josta jäljempänä tarkemmin.
Kirjeessä kerrotaan perinteisesti myös muitakin ajankohtaisia asioita.
LIITON TÄRKEITÄ ASIOITA: (Tiedot liiton Jäsentiedotteista)
Liiton toimiston postiosoite
PL 600, 00521 Helsinki
Katuosoite: Ratamestarinkatu 9 C. Käyntiosoite: Kellosilta 4
Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kolry.fi
Järjestösihteeri Pirjo Tolvanen, toimisto puh. 09 8562 0061
Toiminnanjohtaja Jarmo Hietanen
puh. 09 8562 0060
Liiton nettisivut löytyvät osoitteesta www.kolry.fi
Tiedotusta hoidetaan myös Huoltoviesti-lehdessä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa jokaiselle
jäsenelle viikoilla 12, 25, 41 ja 50.
Huoltoviesti-lehden sähköpostiosoitteet:
huoltoviesti@kolry.fi (syntymäpäivät ja kuolinilmoitukset) tai
pertti.kokko@vokaali.fi (teksti- ja kuva-aineisto)
KOL:n ns. Yhdistysten puheenjohtajatapaaminen on siirretty 17.5.2015 pidettävän liiton 70vuotisjuhlan takia loppuvuodelle ja ajankohta on vielä auki.
KOL Liittokokous 29.4.2015.
Kaatuneitten Omaisten Liiton liittokokous pidetään Helsingissä keskiviikkona 29.4.2015.
Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi liittokokouksessa valitaan erovuoroisten hallituksen
jäsenten tilalle uudet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kaatuneitten Omaisten Liiton KOL ry:n 70-vuotisjuhlaa vietetään 17.5.2015
Kaatuneitten muistopäivänä. Ohjelma:Seppeleenlasku klo 9.00 Hietaniemen Hautausmaalla.
Juhlamessu Helsingin Tuomiokirkossa klo 10.00. YLE radioi messun, joka on kuultavissa
valtakunnallisesti. Klo 12.00 Juhlakahvitus Yliopiston juhlasalin lämpiössä. Klo 13.00 Pääjuhla
Yliopiston juhlasalissa. Juhlaan osallistuvien on ilmottauduttava! Osallistumisilmoitus em.
tilaisuuksiin tehdään oman yhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille 20.4.2015 mennessä!
OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:

Sotaleskien kuntoutusavustus v. 2015.
Kuntoutusavustuksen vuoden 2014 maksu yhdistyksemme sotaleskelle on hoidettu.
Vuoden 2015 kuntoutusavustuksen suuruus päätetään kevään liittokokouksessa.
Yhdistyksen sääntömääräinen Vuosikokous pidettiin 24.2.2015 Helsingissä Pasilan
rautatieaseman ravintola Nellmanin kokouskabinetissa. Yhdistys tarjosi osallistujille
lounaan ravintolan noutopöydästä. Paikalla oli lopulta 22 osanottajaa. Vuosikokouksen
puheenjohtajana toimi kokeneesti Aarne Jutila Espoosta.
Käytiin läpi vuoden 2014 vuosikertomus sekä esitettiin ja luettiin läpi tilintarkastajan sekä
toiminnantarkastajan laatimat tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset yhdistyksen vuoden
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2014 hallinnosta ja taloudenpidosta. Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin vahvistaa tilit
ja myöntää tili- ja vastuuvapaus yhdistyksen toimihenkilöille yhdistyksen vuoden 2014
hallinnosta ja taloudenpidosta.
Esitetyt toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 saivat myös kokoukselta
yksimielisen hyväksynnän. Vuosikokous valitsi hallitukseen entisiä jäseniä. Hallitus
pieneni yhdellä jäsenellä kun Pentti Laijola jättäytyi pois hallituksesta jääden rivijäseneksi.
Puheenjohtajana jatkaa Raimo Kivimäki Helsingistä. Yhdistyksen luottamushenkilöiden
yhteystietolista v. 2015 – 2016 on jäsenkirjeen liitteenä, säilytä se.
Kun haluat keskustella tai kysyä jotain, niin ota vaan reilusti = mieluusti yhteyttä meihin
puhelimella, sähköpostilla tai kirjeitse.
YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU vuonna 2015

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2015 on edelleen 20 euroa.
Pyydämme maksamaan viimeistään eräpäivänä, torstai 26.3.2014.
Liitteenä LASKU JÄSENMAKSUSTA. 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 tilisiirron viestikenttään sanan ”Lahjoitus” ja nimensä. FI26 1369 3000 1117 13.
Yhdistys voi sääntöjemmekin 3§:n mukaan vastaanottaa mm. lahjoituksia.
Yhdistyksen kotisivut
Yhdistykselle avattiin vuoden 2014 alusta ns. kotisivut internettiin. Netin kotisivulle
tulevia tietoja täydennetään vähitellen. Mm. Jäsenkirjeet ovat luettavissa siellä.
Tarkoituksena on yhdistyksen perustietojen lisäksi kerätä myös tietoja, kirjoituksia sekä
valokuvia yhdistyksen toiminnan alkuvuosista lähtien esim. Marielundissa pidettyjen
Sotaorpojen perheleirien ja virkistyspäivien sekä Jäsentapaamisten tapahtumista. Samoin
suunniteltuun yhdistyksen historiikkiin kaivataan lisää muisteloita. Tallennustyö vie aikaa,
mutta lisäyksiä tehdään sitä mukaa kuin sinne saadaan lisää aineistoa.
Huom:
Jäsenkirjeessä 3/2013, pvä 8.5.2013 oli pitkä kirjoitus ja taustatietoa historiikki aineiston
keruuta varten otsikolla: Yhdistyksen toiminnasta tiedot talteen – kirjoitusten ja valokuvien
kerääminen alkaa...
Kotisivuilla on käynyt vuoden aikana 1.3.2014-1.3.2015 yhteensä 5583 lukijaa, ja tänä
vuonnakin noin 500 lukijaa kuukaudessa, eli kiinnostusta sivuillemme on. Käykääpä
tutustumassa, kellä vain on mahdollista.
Internet polku yhdistyksemme kotisivulle on: http://www.sotaorvot.fi/kohe/
WebMasterina on Jaakko Harjuvaara.
Yhdistyksemme 35. Jäsentapaaminen luultavasti toteutetaan vuonna 2015
kylpylälomana eteläisessä naapurimaassamme Virossa ja Haapasalu on saanut ehkä
eniten kannatusta keskusteluissa. Viiden vrk:n Jäsentapaamisen ajankohdaksi on
ehdotettu esim. joko viikkoa 19, 36 tai 37. Kun on saatu matkanjärjestäjien tarjoukset
käsiteltyä ja päätös, palaamme asiaan lisätietojen kera keväämmällä seuraavassa
Jäsenkirjeessä, jossa tullaan kertomaan ilmoittautumis- ja maksutapa sekä hinnat ja
yksityiskohtaisempi ohjelma. Tämä kaikki jo nyt tiedoksi, että tiedät ottaa kesäohjelmaasi
tänä vuonna Jäsentapaamisen. Kannattaa jo nyt merkitä/varata nuo vaihtoehtoiset viikot
ja paikka kalenteriisi!
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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”.

YHTEYSTIEDOT
Arvoisa jäsen! Jos yhteystietosi = puhelinnumero, osoite- tai sähköpostiosoite on
muuttunut, pyydämme ilmoittamaan siitä. Kiitos.

Yleisiä tapahtumia, joihin voi osallistua mahdollisuuksiensa mukaan:
Talvisodan päättymisestä tulee perjantaina 13.3.2015 kuluneeksi 75 vuotta.
Tapahtuman muistoksi järjestetään tilaisuuksia eri puolilla Suomea.
Helsingissä järjestetään mm. seuraavat muistotilaisuudet;
-- Seppeleenlasku Mannerheimin aukiolla kello 09.00.
-- Talvisota - muistomerkin peruskiven muuraustilaisuus Helsingin Kasarmitorilla klo 11.00
-- Talvisodan päättymisen 75-vuotismuistotilaisuus Helsingin Vanhassa kirkossa klo 15.00
-- Talvisodan päättymisestä 75 vuotta tilaisuus Narinkkatorilla 13.3.2015 kello 11.00 – 13.00
Talvisodan hengessä : Soittoa, soppaa ja lipaskeräystä sotiemme veteraanien hyväksi.
-- Sininen hetki -konsertti Temppeliaukion kirkossa, Lutherinkatu 3, 00100 Helsinki, klo
13.03. Huomatkaa aloitusaika! Konsertin suojelija on Mannerheim-ristin ritari Tuomas
Gerdt. YLE radioi konsertin suorana radiolähetyksenä. (Yleisöä kehotetaan saapumaan
ajoissa). Ohjelma/esite:sisältää Sotilaskotisisarien tarjoamat ”munkkikahvit" kirkon edessä.
Liput ennakkotilattuna 20 €, ovelta ostettuna 23 €. Järjestäjä: Isovanhemmat ry, Yhteyshenkilö / lipputilaukset Pekka Leinonen, puhelin: 050 566 5529.
-- Sunnuntaina 15.03.2015 klo 14.00 ja 17.00 Helsingin Konservatorion konserttisalissa,
Ruoholahdentori 6, Seppo Hovin ideoimassa viihdytyskiertueen Asemiesillassa kuullaan
sota-ajan lauluja. Esiintyy mm. Viipurin Lauluveikot. Lippuja (27e/hlö) ennakkoon myyvät:
Kampin suutari, Kampinkeskus sekä kuorolaiset
Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla pidetään Hämeenlinnassa 27.4.2015
Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet 17.5.2015 Helsingin Hietaniemessä sekä eri puolilla
Suomea.

Espoolaisen Psykkis-Teatterin TIRLITTAN-esitykset, Sotaorvon tarina, johon on
haastateltu myös yhdistyksemme jäseniä! Teatterin esite jäsenkirjeen liitteenä!
Teatteri AVOIMET OVET esittää ajalla 9.2.- 21.4.2015 osoitteessa Erottajankatu 5,
00130 Helsinki, kollaasin PALAVA KAUPUNKI – jatkosodan helsinkiläisistä!
Liput 22-47 / 20-45 / 12 – 37 Euroa. Lipunmyynti p. 09-4342 510 ti-pe klo 11-14.
Hallituksen puolesta aurinkoista kevättä Jäsenille toivottaen,
Raimo Kivimäki, pj. ja Sinikka Kaskinen siht.

