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

JÄSENKIRJE 4/ 2015

26.10.2015

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
Syksyn tulo edistyy tuoden varisevat koivujen keltaiset lehtipeitteet maahan. Kesä
ontaas auttamattomasti ohitse. Luonto antoi meille tänä suvena mahdollisuuden
poimia suuret määrät marjoja, mustikka oli paljon ja myös puolukkaa, ketkä vain
olivat siinä kunnossa, että voivat metsään lähteä. Sienisato ainakin Etelä-Suomessa
oli sateiden vähäisyydestä johtuen huono, vain Kanttarelleista ja Suppilovahveroista
saatiin nauttia, mutta suolasieniä ei juuri saatu. Tässä on vain puheenjohtajan
perheen kokemuksia.
Yhdistyksen 35. Jäsentapaamisessa olimme ensi kerran ulkomailla. Siitä jäljempänä.
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)
Huoltoviesti-lehdestä huomioitavaa.
Kaatuneitten Omaisten Liiton (KOL) Huoltoviesti-jäsenlehdessä, - joka nykyään
ilmestyy kaikille jäsenille, on eri kirjoituksissa monipuolista kerrontaa liiton
viimeaikaisista
tapahtumista,
kuten muistakin myös sotaorvoille suunnatuista
tilaisuuksista. Mm.:
-KOL:n 70 vuotis-juhlatapahtumat, Rosvopaisti Mäntsälässä, Liiton Valtakunnalliset
Hengelliset ja Kulttuuripäivät ym. Lisäksi tulevista tapahtumista ennakkotietona
tiedoksi ensi vuoden sekä vuoden 2017 Hengelliset ja Kulttuuripäivien ajankohdat ja
paikat.
- Huoltoviesti-lehden nro 3/2015 sivulla 35 on hyvä esittely KOL:n 70-vuotisjuhlapäivän ohjelmista, joista on ilmestynyt 2 eripituista videota. Niitä voi tiedustella/tilata
KOL:n toimistosta.
- HV-lehden sivulla 5 on tärkeä tiedotus: Sotaorporekisteri suljetaan 30.6.2016. Liitto
tulee tekemään tiedotteen vuoden vaihteen tienoilla ja jakamaan sen mahdollisimman
laajasti ympäri Suomen ilmestyviin tiedotusvälineisiin.

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Sotaleskien kuntoutusavustus v. 2015.
Kuntoutusavustuksen vuoden 2015 maksu 200 euroa/Sotaleski on saatu
yhdistyksellemme ja jako kahdelle Sotaleskellemme on hoidettu kuitteja vastaan.
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Vuoden 2015 JÄSENMAKSU.
Yhdistyksen jäsenmaksun ( 20 euroa) eräpäivä oli 26.3.2015. Tänä vuonna jm-suorituksia on tullut kiitettävästi, kiitos maksaneille! Vain muutama jäsenmaksu vielä
puuttuu.
Perheenjäsenet tai muut henkilöt, jotka haluavat kannattaa yhdistyksemme toimintaa,
voivat tehdä sen vapaaehtoisella lahjoituksella itse haluamallaan summalla, merkitsemällä tilillepanoon sanan ”Lahjoitus”
ja nimensä.
Yhdistyksen jäsenmaksu- ja
lahjoitustili on: FI26 1369 3000 1117 13.
Yhdistys voi sääntöjemmekin 3§:n mukaan vastaanottaa mm. lahjoituksia.

ARVOISA JÄSEN, MUISTA ILMOITTAA YHTEYSTIETOSI MUUTOKSISTA, KIITOS !
Jos yhteystietosi = puhelinnumero, osoite- tai sähköpostiosoite on muuttunut, pyydämme ilmoittaamaan siitä puheenjohtajalle tai sihteerille. Ilmoita myös, jos sinulla
on uusi sähköposti. Hoidamme muuttuneet tietonne liittoon, jotta Huoltoviesti
tavoittaa sinut.

YHDISTYKSEN KOTISIVUT INTERNETISSÄ
Kenellä on mahdollisuus käyttää internettiä, (noin puolet jäsenistämme on ilmoittanut
sähköpostiosoitteen) käykää tutustumassa kotisivuille.
Siellä on käynyt yli 6000 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.

Yhdistyksemme perinteinen, jo 35. Jäsentapaaminen ohi.
Tänä vuonna siitä nautittiin kylpylälomana eteläisessä naapurimaassamme Virossa ja
kohteeksi oli valittu Viimsin terveyskylpylä. Viiden vuorokauden Jäsentapaamisen
ajankohta oli 6.9.- 10.9.2015. Matkanjärjestäjänä oli Ikaalisten Matkatoimisto, joka
hoiti mielestämme järjestelyt moitteetta!

Osanottajien muistelua:
Valtakunnallisen sotaorpoyhdistyksen jäsentapaaminen Viimsin
kylpylässä.
Osallistujat saapuivat eri puolelta Suomea Helsingin Länsisatamaan 35. jäsentapaamista varten, joka pidettäisiin Tallinnan Viimsissä. Matkalle lähtijöitä oli 20 ja lähtijöiden tunnistamista satamassa auttoi sotaorpotunnus. Matkajohtajana toimi puheenjohtaja Raimo Kivimäki, joka oli järjestänyt matkan ohjelman Ikaalisten matkatoimiston kanssa.
Tallink Super-Star-laiva lähti klo 10.30 ja vei meidät Tallinnaan. Tallinnan satamassa
oli bussirivistö, josta löytyi meitä odottava ja Viimsin kylpylän kyltillä varustettu linjaauto, jonka kyydissä lähdimme kohti kylpylää. Ajomatkan aikana opas esitteli nähtävyyksiä. Ajoimme mm. Piritan vierasvenesataman ohi ja kuulimme, että siellä oli
järjestetty 1980 Moskovan olympialaisten purjehduslajit. Matkalla mukana olijat
muistivatkin, että suomalainen Esko Rechardt voitti tuolloin Finnjolla-luokassa
purjehduksen olympiakultaa. Piritassa näimme bussin ikkunasta vielä toiminnassa
olevan nunnaluostarin.
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Seuraavaksi saavuimme Viimsin keskustaan. Kylpylän lähellä oli ostoskeskuksia ja
kauppoja. Ensivaikutelma Viimsistä oli viihtyisä ja vihreä. Samaan aikaan meidän
kanssamme kylpylän pihaan ajoi Salon Liikenteen kaksi autoa täynnä lohjalaisia
matkailijoita. Opas haki meidän ryhmämme avaimet huoneisiin, eikä meidän tarvinnut
jokaisen jonottaa niitä itse.
Kylpylän infotilaisuudessa majoittumisen jälkeen, oli niin paljon osallistujia, että
istuimet loppuivat kesken. Infotilaisuudessa puheenvuoronsa käyttivät lääkäri,
hammasklinikan johtaja ja kylpylän opas. Ensin puheenvuoronsa käytti lääkäri, joka
kertoi mihin hoitoihin osallistuminen vaatii lääkärintarkastuksen etukäteen. Matkaan
kuului kuusi hoitoa, joita saattoi valita esimerkiksi seuraavista: hieronta, suolahoito,
erilaiset parafiinihoidot, yrttiporekylpy sekä Medy Jet – hieronta. Hoidot tuntuivat
sopivilta matkamme osallistujille. Hammasklinikan johtaja esitteli heidän tarjoamiaan
tarkastuksia, valkaisuhoitoja ja implanttiasennuksia. Monet olivat näistä kiinnostuneita
ja kysymyksiä heräsi. Opas esitteli kylpylän ohjelmaa.
Infon jälkeen kauneus- ja terveysosaston vastaanotossa riitti ruuhkaa, kun osallistujat
halusivat vaihtaa hoitojaan itselleen parhaiten sopiviksi. Lisäksi monet tilasivat lisää
erilaisia hemmotteluhoitoja.
Seuraavina päivinä hoito-ohjelma alkoi, jokaisen oman ohjelman mukaan. Oppaan
mukana tutustuimme uuteen kylpyläosastoon. Kylpylän järjestämiin retkiin ja
kiertoajeluihin osallistuminen teki tiukkaa, koska omat hoidot saattoivat mennä niiden
kanssa päällekkäin. Kiertoajeluina oli tarjolla sekä Viimsin että Tallinnan kiertoajelut.
Kaunis syysilma houkutteli ulos ja merenrantaa etsiessä löytyi paikallisia putiikkeja ja
pieni kauppa sekä kahvila.
Odotetussa
tutustumisillassa
olivat
kaikki
yhdessä.
Tutustumisillan
aloitti
puheenjohtaja Raimo Kivimäki ja piti avauspuheenvuoron, jossa hän kertoi menneiden
vuosien ja tapaamisten tapahtumista sekä sotaorpoyhdistyksen toiminnasta.
Puheenvuoronsa lopuksi hän kutsui tänä vuonna 70 – ja 75 – vuosiaan juhlineita
onniteltaviksi. Syntymäpäiväsankareille nostettiin yhdessä maljat. Joimme yhdessä
myös syntymäpäiväkahvit. Tutustumisilta jatkui tämän jälkeen esittelykierroksella,
jossa jokainen kertoi itsestään. Keskustelu jatkui kuulumisten vaihdolla ja päivän
puheenaiheisiinkin otettiin kantaa. Yhdessä keskusteltiin turvapaikanhakijoista ja
verrattiin turvapaikanhakijoiden sijoittamista evakkojen asuttamiseen sotiemme
aikana. Tutustumisilta oli kylpylän aamiaistilassa ja ravintolan puolelta kantautuva
taustamusiikki, sai osan jo tanssahtelemaan.
Matkaan kuului ruokailujen ja hoitojen lisäksi aamuvoimistelu, sauvakävely sekä
kuntosalin, saunan ja allasosaston käyttö. Hoidot ja palvelu toimivat hyvin, kylpylässä
sauna- ja allasosasto olivat mieluisat paikat matkalaisille.
Viimeisenä iltana vietimme yhteistä perinteistä ”leirihartautta”. Paikallisen suomalaisen seurakunnan pappipariskunta, rovasti Markku Päiviö sekä pastori Hannele Päiviö
kertoivat meille toiminnastaan. Yhdessä lauloimme ja keskustelimme mukavissa tunnelmissa. Puhujien pöydällä oli sytytettynä isiemme ja sotaleski-äitiemme muistoksi
kynttilä.
Kotiin lähdimme viiden kylpyläpäivän jälkeen virkistyneinä ja uusiin ihmisiin tutustuneina. Sydämellinen kiitos retken järjestäjille ja kaikille mukana olleille osallistujille.
Muistiin kirjasivat
Sotaorpo Eino Leino
ja Hilkka Leino
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Pj. Kivimäen tutustumisillassa pitämästä avauspuheenvuorosta:
Kaatuneitten Omaiset ry.- niminen yhdistys perustettiin Helsingissä 5.5.1946.
Yhdistyksen perustaminen on tapahtunut sodan jälkeen ja sen toiminta on palvellut
ensisijassa Kaatuneitten vanhempien ja Sotaleskien huoltoon liittyneitä, sen ajan
erittäin vaativia tarpeita.
Yhdistyksen myöhemmistä vaiheista ja asemasta on muistinvaraisesti kerätty seuraavaa tietoa: ”Tämä sama yhdistys, lisänimeltään ” Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto”, on jatkanut 1980-luvun alkupuolelta Kaatuneitten Omaisten Liiton johdon
toimenpitein ja toimesta, koska se luovutti " lopetusuhan alla " olleen yhdistyksen
rekisterinumeroineen käyttöömme”.
Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry. / Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosaston yhtenä
tehtävänä, sotaorpojen järjestäytymisen lisäksi on alun perin ollut koota yhteen
Sotaorpojen Perheleireille (myöh. Virkistyspäiville) halukkaat sotaorvot ja vastata
niiden päivien järjestelyistä sekä suurelta osin myös niiden kustannuksista. Sitten ne
sotaorvot, jotka olivat lapsina 1950- ja 60-luvuilla osallistuneet Liiton järjestämille
sotaorpojen kesäleireille, halusivat herättää henkiin tämän leiri-perinteen ja liiton
johdon toimenpitein tätä aloitetta pidettiin siinä määrin arvokkaana, että Liiton johto
silloin esitti kuihtumassa olevan yhdistyksen luovuttamista näille sotaorvoille.
Virkistyspäivien suosio oli merkityksellinen ja parhaimmillaan näille päiville osallistui
satakunta henkeä majoittuen telttoihin, asuntovaunuihin ja -autoihin. Marielundin
leirikentän vieressä huonossa kunnossa jo ollut, Marielundin rakennuksiin kuulunut
ANNANTORPPA kunnostettiin tämän yhdistyksen toimesta talkootyönä kesämajoituskäyttöön käytettäväksi leirien majoitustiloina. Marielundin varsinaisiin majoitustiloihinhan sotaorvot eivät päässeet. Näitä sotaorpojen Virkistyspäiviä järjestettiin
Marielundissa 26 vuoden ajan ja Liiton johdon vaatimuksesta ne olivat 25 vuotta
avoinna kaikille sotaorvoille.
Jäsentapaamisen 26. kerta oli Marielundissa viimeinen, koska liitto vastoin yhdistyksemme tahtoa, myi Marielundin liikemies Toivo Sukarille v. 2008 liittokokouksen
äänestyspäätöksellä äänin 69-6.
V. 2007 Jäsentapaaminen (27.) oli Haverissa, Kulta-Casinossa, Kyrösjärven rannalla,
V. 2008 Jäsentapaaminen (28.) oli myös Haverissa,
V. 2009 Jäsentapaamisessa (29.) olimme Ruovedellä, Mäkelän Lomatuvilla.
V. 2010 Jäsentapaaminen (30.) pidettiin Imatralla, Invaliidien kesäkodin miljöössä,
jossa oli vielä muutama asuntovaunu ja –autokin, mutta suurin osa majoittui jo
mökeissä ja osa huoneissa. Saksalainen jäsenemme Gabriele Benderkin oli mukana.
V. 2011 ja 2012 Jäsentapaaminen (31. ja 32.) vietettiin myös Imatralla, Invaliidien
kesäkoti-paikassa.
V. 2013 Jäsentapaaminen (33.) vietettiin Kaustisella, Kansanlääkintäkeskuksessa.
V. 2014 Jäsentapaaminen (34.) pidettiin Valkeakoskella, Apianlahden campingalueella mökkimajoituksessa. Leirihartaus oli Valkeakosken kirkossa, sen hoitivat
hienosti ex-kenttäpiispa Hannu Niskanen ja Jäevenpään ex-kirkkoherra Jaakko
Harjuvaara, jotka vierailivat myös leirillä grillipaikalla illan aikana.
V. 2015 olemme sitten ensikerran ulkomailla, 35. Jäsentapaaminen on toteutettu
Virossa, Viimsin kylpylässä.
Yhdistyksen säännöt on hyväksytty viimeksi v. 2009. Ne on jaettu kaikille jäsenille
kaiketi lähes ensimmäisenä yhdistyksenä liiton piirissä.
V. 2009 saatiin vuoden yrityksen jälkeen viimein yhdistyksen lyhyt historiakirjoitus
liiton Huoltoviesti-lehteen. Kirjoituksessa oiottiin myös yhdistyksestä levitettyä
virheellistä tietoa.
Alkaen 27.2.2014 saatiin yhdistykselle internettiin omat kotisivut ”Suomen Sotaorvot”
sivuille. Sivujen WEB- masterina toimii Jaakko Harjuvaara. Sivuille on laitettu Jäsenkirjeet vuodesta 2006 alkaen, hallituksen kokoonpano ja yhdistyksen tapahtumia.
Kaatuneitten Omaisten Liitto ei ole pyynnöistä huolimatta laittanut kotisivuamme liiton
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yhdistysten nimiluetteloon, vaikka siellä on muutaman muun yhdistyksen kotisivut
mainittu.
Vuoden 2014 alusta on Huoltoviesti-lehti sisältynyt KOL:n liittomaksuun ( 10eur.)
liittokokouksen päätöksellä.
Yhdistyksemme toimittaa omaa Jäsenkirjettä 4-5 kpl vuodessa, samoin on toimitettu
jäsenille Kari Salmisen laatima asiakirja: ”Sankarivainajien jäljet ja tiedostot”, joka
toimii ohjeena etsiä sodassa kaatuneen omaisen tiedot sota-arkistosta.
Tässä lyhyesti tietoa yhdistyksestä. Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi
Jäsentapaamiseen! Jatkamme osallistujien esittelyllä.
Merkitsi Raimo Kivimäki, pj.
Yhdistyksemme edustajat saivat kutsun saapua KOL:n toimistoon 8.10.2015
yhteiseen keskustelutilaisuuteen liittohallituksen ja liiton toimihenkilöiden
kanssa.
Oli erittäin hyvä asia yhdistyksemme kannalta, että saimme keskustella liiton hallituksen kanssa rakentavasti liiton tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Tilaisuuden avasi
KOL pj. Mauri Niskakoski todeten mm., että voisimme jatkaa yhteistyötä puhtaalta
pöydältä. Toiminnanjohtaja Jarmo Hietasen pääkirjoitus 3/2015 Huoltoviesti-lehdessä
mainitsee, että "Liiton Tulevaisuus-seminaarin toivomuksena jäsenistölle on, että
yhdistykset/jäsenistö osallistuisivat liiton kehittämiseen toimittamalla toteuttamiskelpoisia ideoita liittomme tulevaisuutta varten". Kyseisessä KOL - hallitus – yhdistyksemme edustajien,
pj. Raimo Kivimäen ja varapj. Arto Sirman tapaamisessa
yhdistyksemme jätti pyydetysti Liiton johdolle muutamia esityksiä, jotka esitykset
toivomme hallituksen huomioivan, jolloin voimme uskoa, että hallitus on yhtä tosissaan liiton kehittämisessä sekä yhteistyön paranemiseksi liiton ja yhdistyksemme
välillä, samoin kuin mekin siinä olemme.

KAATUNEITTEN OMAISET, KYRÖSKOSKEN ALAOSASTO RY. PÄÄTTI TOIMINTANSA JA LOPETTI YHDISTYKSEN 31.5.2015.
Kaatuneitten Omaisten Kyröskosken Alaosasto ry. lopetti toimintansa 31.5.2015 ja
70 vuotta toiminut yhdistys siirtyi historiaan. Tämä yhdistys / Alaosasto on toiminut
pitkän ja kunnioitettavan saran paikkakunnan ja alueen Sotaleskien ja –orpojen
hyväksi niin monissa arkipäivän asioissa, kuin myös edustaen Jäsenkuntaa valtakunnallisissa tilaisuuksissa.
Alaosastoa perustamassakin olleet puuhanaiset mm. Sanni Törmä ja Martta Kivimäki
hoitivat Sotaleskien lapset, kuka vaan halusi lähteä Marielundiin Kaatuneitten Liiton
muutaman päivän kesäleirille, anomukset pantiin vetämään ja niinpä mm. Leanderin
Veikko, Törmän Maija, Tuomisen Veikko, Moision Veikko, Formulahden Seppo, Kivimäen Raimo ja moni muu pakkasivat leirivarusteensa ja onnikalla vaan Tampereelle,
sieltä junaan ja Toijalassa oli junanvaihto Turun junaan, sillä sitten päästiin Turun
asemalle, jossa oli vastaanottajat jo odottamassa ja onnikalla siitä sitten Marielundiin!
Isoissa teltoissa asuttiin, tytöt omissaan ja pojat omissaan, illanvietot nuotioilla lauluineen, vierailut Turun nähtävyyksissä, uinti- ja muut kilpailut, kenttäruokailut,
iltateet näkkäreineen yms. Nämä olivat unohtumattomia leirejä, siellä solmittiin elinikäisiä ystävyyssuhteita.
Tässä kuvassa on osa Kyröskosken Alaosaston perustajajäseniä vuonna 1949:
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Käydessäni sairaalassa tervehtimässä edesmennyttä puheenjohtajaa Veikko Tuomista, totesimme yhdessä, että yksi mahdollisuus olisi, että halukkaat voisivat liittyä
meidän yhdistykseemme, jonka kotipaikka on Helsinki, mutta meillä on jäseniä aina
Kuivaniemeltä läpi Suomen Hankoniemelle asti.
Haluamme toivottaa niille Kaatuneitten Omaiset Kyröskosken Alaosasto ry:n
jäsenille, jotka ovat liittyneet meidän yhdistykseemme, sydämellisesti tervetuloa ja toivottavasti saamme Teitä mukaan toimintaamme muutenkin kuin
jäsenkirjeen ja Huoltoviestin saajina.
Kyröskosken Kaatuneitten Omaiset ry:n jäseniä liittyi yhteensä 34 henkilöä , yksi
liittyi Mäntyharjun -, 5 henkilöä Tampereen yhdistykseen ja 6 ei enää halunnut liittyä
mukaan lainkaan. Jäsenistä kuusi oli jo menehtynytkin v. 2009 sotaorpojen
rekisteröinnin jälkeen, rauha heille.
Tämän kappaleen kirjasi Raimo Kivimäki.
Hakeminen ns. ”Tuetuille Lomille”.
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.
Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukemien lomien järjestäjiä löytyy netistä hakuohjelma Googlen avulla hakusanoilla ”Tuettu Loma” useita eri yhdistyksiä. Esim:
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH), joka järjestää lomia perheille, ikääntyneille, työttömille, sekä eri potilas- ja vammaisryhmiin kuuluville henkilöille. Tuetut
lomat on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ehkä muuten ole mahdollisuutta päästä
lomalle. Lomat ovat ryhmämuotoisia ja niitä järjestetään eri puolilla Suomea olevissa
31:dessä eri lomakohteessa. Lomat on jaettu teemoittain, mm. Hyvinvointiloma, Iloa
eläkeikään - lomat, Liikuntalomat ikäihmisille, Työt takana – lomat, Voimavaralomat,
Omaishoitaja-hoidettava-lomat.
Lomapaketti on 5 vrk mittainen ja omavastuu on ainoastaan 20euroa/vrk/hlö.
Hakuajat lomille päättyvät 3 kk ennen loman alkamispäivää.
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Tutustu paremmin lomiin ja täytä sähköinen hakemus sivuilta www.mtlh.fi
Esitteen ja hakulomakkeen voi tilata puh. 010 2193 460 tai myös netin kautta
lomat@mtlh.fi
Yleisiä tapahtumia, joihin voi osallistua mahdollisuuksiensa mukaan:
Suomen Sotahistoriallinen Seuran, SSHS:n syksyn esitelmäsarja: LAPPI SODASSA
Esitelmät pidetään Sotamuseon (Liisankatu 1, Helsinki) luentosalissa keskiviikkoiltaisin kello 18.00 alkaen. Sotamuseoon on vapaa pääsy klo 16 alkaen ja sotilaskoti
on auki. www.sshs.fi Tervetuloa !
21.10. FM, sotahistorioitsija Mika Kulju: Tornion maihinnousu (tämä on jo ohi)
28.10. Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen: Petsamon-Kirkkoniemen operaatio 1944 Neuvostoliiton suurhyökkäys arktisella alueella
4.11. FT, dosentti Marianne Junila: Suomalais-saksalaista rinnakkaiseloa
Rovaniemellä 1941-1944
DI Carl-Fredrik Geust esitelmöi Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) keskiviikkona
9.12. klo 18.00 aiheesta: Vlasovin armeija ja Suomi
Valitettavasti osa esitelmistä on ehtinyt mennä, mutta asiasta tiedotettiin ”sähköpostijäsenille” sähköpostilla, joten toivomme, että edes jotkut ovat päässeet kuulemaan
luentoja.

Hallituksen puolesta Hyvää Syksyä Jäsenille toivottaen,
Raimo Kivimäki, pj. ja Sinikka Kaskinen siht.
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KAATUNEITTEN OMAISET, Helsinki ry. (perustettu 5.5.1946)
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto (alkaen 11.1982)

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT v. 2015 - 2016
Puheenjohtaja

Raimo Kivimäki
p. 040-765 4266

Pasuunatie 4b A29
00420 Helsinki
raimo.j.kivimaki(at)gmail.com

Varapj. / Hall.jäsen

Arto Sirma
p. 050-622 86

Väärämäentie 4 C 16 00700 Helsinki
marsima(at)kolumbus.fi

Sihteeri / Hall.jäsen

Sinikka Kaskinen Jupiterinkatu 3 C 27 11130 Riihimäki
p. 040-533 2867
sinikka.kaskinen(at)kotiportti.fi

Hallituksen jäsen

Vilho Eerola
Lohjantie 6
09430 Saukkola
p. 0500-470 375 tai 019-371 410 wille.eerola(at)kolumbus.fi

Hallituksen jäsen

Kaarlo Malila
P.040-535 8062

Uudisraivaajantie 13 A 00730 Helsinki
matti.malila(at)gmail.com

Hallituksen jäsen

Aila Mannila
p. 044-551 4813

Joukontie 8
01400 Vantaa
aila.mannila(at)rekola.fi

Tilinpitäjä:

Jaana Sarrivaara, Kärkitilit Oy, Laitilankuja 5, 00420 Helsinki,
p. 040- 550 1961
Jaana(at)karkitilit.fi

Tilintarkastaja KHT

Erkki Manner
BDO Oy, Vattuniementie 2, 00210 Helsinki
p.0400-703 271 tai 0207 4329 23 erkki.manner(at)bdo.fi

Toiminnantarkastaja

Kaisa Heinonen
p.050 525 3895

Liittokokousedustajat
varalla

Raimo Kivimäki ja Arto Sirma
Sinikka Kaskinen, Kaarlo Malila ja Aila Mannila

Jääkärinkatu 15 a A3
00150 Helsinki
kaismarhei324(at)gmail.com

Yhdistystä edustaa KOL / Uudenmaan alueen Ohjausryhmässä
Raimo Kivimäki ja Sinikka Kaskinen
Yhdistyksen uudet säännöt hyväksytty PRH: Yhdistysrekisterissä 5.6.2009
Yhd. Jäsenmaksu v. 2015 on 20 euroa, maksu tilille Nordea FI26 1369 3000 1117 13
Huomio: Jäsenmaksun maksamisen eräpäivä on 26.3.2015
Päivitetty 24.2.2015 / RK

