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

JÄSENKIRJE

2 / 2016

Postitus 03.3.2016

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
Wikipedian kertomaa:
Suomessa kevääksi lasketaan yleensä maaliskuu, huhtikuu ja toukokuu.[1] Maaliskuuta pidetään
joskus joko talvi- tai kevätkuukautena tai niiden vaihettumiskuukautena. Toisinaan Pohjois-Lapissa
puhutaan keväästä vielä kesäkuunkin puolella.
Suomessa meteorologinen eli terminen kevät on se vuoden alkupuoliskon aika, jolloin vuorokauden
keskilämpötila on 0 °C:n ja 10 °C:n välillä. Terminen kevät saapuu ensin Ahvenanmaalle ja
etelärannikolle yleensä maaliskuun lopulla, sisämaahan huhtikuun alkupäivinä. Pohjois-Pohjanmaalle
se saapuu huhtikuun puolessa välissä ja Lappiin vasta huhtikuun lopussa. Kilpisjärvellä terminen
kevät alkaa vasta toukokuussa. Mutta toisinaan terminen kevät voi "jyrätä" koko maan halki
muutamassa päivässä yhdestä lämpöaallosta näin kävi esim. vuosina 1994 sekä 2011. Kevään
alkaminen kuitenkin edellyttää, että vuorokauden keskilämpötila pysyy yli viikon mittaisen jakson
plussan puolella.
Toivotamme Hyvää kevättä Jäsenkunnalle.
LIITON ASIOITA
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-jäsenlehdessä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa jokaiselle
jäsenelle viikoilla 12, 25, 43 ja 50. Seuraava Huoltoviesti ilmestyy viikolla 12.
Huoltoviesti-lehden sähköpostiosoitteet:
huoltoviesti@kolry.fi (syntymäpäivät ja kuolinilmoitukset) tai
pertti.kokko@vokaali.fi (teksti- ja kuva-aineisto)

KOL Liittokokous pidetään 25.4.2016.
Kaatuneitten Omaisten Liiton korkein päättävä elin, liittokokous pidetään Helsingissä maanantaina
25.4.2016. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi liittokokouksessa valitaan erovuoroisten
hallituksen jäsenten tilalle uudet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tänä vuonna ovat erovuorossa
puheenjohtaja Mauri Niskakoski, varapuheenjohtaja Mikko Virrankoski sekä Aulis Karvonen. (Kaikki
kolme erovuorossa olevaa ovat toimineet jo kunniakkaan pitkään liiton johdossa. Yhdistyksissä
harkitaan varmaan jo etukäteen tarkkaan, että keitä valitaan jatkossa hallitukseen ja puheenjohtajiksi.)

Mainittakoon, että yhdistyksemme hallitus on tehnyt 4 liittokokousaloitetta, joista 3 koskee
liiton sääntöjen muutosta demokraattisempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan.
KOL ry:n Alueelliset puheenjohtaja- ja järjestöpäivät järjestetään Etelä-Suomen alueen
yhdistyksille 12.5.2016 Helsingissä Karjala-talossa klo 11-17. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii KOL
hallituksen jäsen Hannu Niskanen.

Sotaorpotunnuksen jakoon liittyen Kaatuneitten Omaisten Liitto ry (KOL) tiedottaa
Jäsentiedotteessaan 1/2016, 23.02.2016 seuraavaa:
”Liiton hallitus on päättänyt, että sotaorporekisteri suljetaan 30.6.2016. Liitteenä lyhyt tiedote
sotaorporekisterin sulkemisesta. Yhdistykset voivat välittää tiedotetta mm. paikallisiin
kaupunkilehtiin. Liitto toimittaa tiedotetta myöhemmin edelleen valtakunnan päälehtiin”.
Alla KOL:n tiedotteen teksti kokonaisuudessaan:
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_________________________________________________________________________
Medioille julkaistavaksi
Arvoisat talvi-, jatko- tai Lapinsodissa sotaorvoiksi jääneet
Kaatuneitten Omaisten Liiton ylläpitämä sotaorporekisteri suljetaan 30. kesäkuuta 2016. Sotaorvot
voivat toimittaa tietonsa rekisteriin joko alueellisesti liiton paikallisten jäsenyhdistysten kautta tai
suoraan liittoon.
Rekisteröitymiskaavake on saatavana Kaatuneitten Omaisten Liiton internetsivulta www.kolry.fi josta
löytyy myös Liiton jäsenyhdistysten luettelo.
Sotaorporekisteriin rekisteröityneet sotaorvot saavat valtiovallan myöntämän sotaorpo- tunnuksen
dokumentteineen vuoden 2016 aikana.
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry
PL 600, 00521 HELSINKI____________________________________________________________

Sota-ajan kirjeistä elokuva ja internet-palvelu
Kaatuneitten Omaisten Liittoon on oltu yhteydessä elokuvateattereihin maaliskuussa 2016 tulossa
olevan "Sota ja mielenrauha" dokumenttielokuvan tiimoilta. Elokuva on saanut alkunsa siitä, kun
elokuvaohjaaja Ari Matikainen tutki jatkosodan aikaista kirjeenvaihtoa vuonna 2012. Hän löysi monia
julkaisemattomia, tunnerikkaita tarinoita tavallisten suomalaisten vaiheista ja kokemuksista tuolta
ajalta.
Elokuvanteon yhteydessä elokuvaohjaaja sekä -tuottaja Liisa Juntunen huomasivat sen valtavan
tieto- ja aineistomäärän mikä edelleen on tavallisten suomalaisten ullakoilla ja kellareissa liittyen
sotaan. Niinpä he kehittivätkin internet-palvelun www.sotapolku.fi , jonka on tarkoitus avautua
huhtikuussa 2016. Jokainen suomalainen voi tulevaisuudessa lisätä tähän "kollektiiviseen sähköiseen
matrikkeliin" oman sodassa palvelleen sukulaisensa tietoja, valokuvia ja otteita rintamakirjeistä. Tällä
kansallisella talkoolla halutaan kerätä tulevia sukupolvia ja tutkijoita varten mahdollisimman kattava
lista sodassa palvelleista ja siihen osallistuneista ihmisistä.
Kaatuneitten omaiset voivat halutessaan osallistua tähän tiedonkeruuseen. Elokuvantekijä ja -ohjaaja
vastaavat tietenkin kaikilta osin internet-sivuista, tekijänoikeuksista ja
www.sotapolku.fi -sivujen teknisestä toimivuudesta.
(Sihteerin lisäys/ oma kokemus: Pääsin tammikuun lopussa ennakkonäytökeen katsomaan tuon "Sota
ja mielenrauha" -dokumentin. Mielestäni se oli vaikuttava ja tasapainoinen tietopaketti. Se otti yleisön
niin mukaansa, että koko parisatapäinen yleisö ei hiiskahtanutkaan. Sotaorvolle se oli voimakas
kokemus. Suosittelen!)

Sodanjälkeisen perhe-elämän muistitiedon tutkimus
Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksella ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS)
tutkimuksella halutaan kartoittaa sitä, miten sota vaikutti sodanjälkeiseen perheiden elämään.
Tiedonkeruu liittyy laajempaan Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen, jossa tutkitaan miten
sotaan liittyviä perhe-elämän ongelmia käsiteltiin ja työstettiin niin perheiden sisällä kuin
laajemminkin. Yksi tutkimuksen keskeinen alue on "Lapsen paikka sotienjälkeisessä perheessä",
mihin varmasti sotaorvoilla on paljon lisättävää. Tutkijatohtori Antti Malinen, antti.j.malinen@jyu.fi
toivoisi saavansa sota-ajan kokeneilta ihmisiltä 31.5.2016 mennessä aiheeseen liittyviä kirjoituksia.

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi. Voit osallistua omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Tekstien pituutta ei ole
rajoitettu. Aiheen käsittely ja tyyli ovat vapaat. Kirjoita vastaukseesi oma ja mahdollisen haastateltavan suostumus siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n
arkistoon. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja jos julkaisemme aineistoa, julkaisemme
sitä nimettömänä, ilman tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja.
Tutustu SKS:n arkistojen keruuohjeisiin www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
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Lähetä kirjoituksesi 31.5.2016 mennessä - verkkolomakkeella osoitteeessa www.finlit.fi/sota tai
 postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki,
merkitse kuoreen tunnus ”Sota” tai
- sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi merkitse aihekenttään otsikoksi ”Sota”.

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Sotaleskien kuntoutusavustus v. 2015.
KOL:n Kuntoutusavustuksen vuoden 2015 maksu á 200 euroa yhdistyksemme kahdelle
sotaleskelle on hoidettu. Vuoden 2016 kuntoutusavustus päätetään em. liittokokouksessa.
Yhdistyksemme sääntömääräinen Vuosikokous pidettiin 17.2.2016
Kokoukseen osallistui 21 osanottajaa. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Aarne
Jutila Espoosta. Kokouksessa käytiin läpi sääntöjen määräämät asiat eli esitettiin ja
hyväksyttiin vuosikertomus, taloudenpito, tilin- ja toiminnantarkastajien lausunot sekä
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus yhdistyksen vuoden 2015 toimihenkilöille.
Esitetyt toimintasuunnitelma 2016 ja talousarvio 2016 hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin
hallituksen lukumääräksi seuraavaan vuosikokoukseen saakka pj. ja 6 muuta jäsentä.
Vuosikokous valitsi hallitukseen
viisi entistä jäsentä sekä uutena
Maili Mustosen
Helsingistä. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Raimo Kivimäki Helsingistä. Kokous oli
yksimielinen ja keskusteleva. Jäsenten ilmoittamia, vuosikokouksen käsittelyyn tarkoitettuja
asioita ei ollut.
Yhdistyksen luottamushenkilöiden yhteystietolista vv. 2016 – 2017 on jäsenkirjeen liitteenä.
Kun / jos haluat keskustella tai kysyä jotain, niin ota vaan reilusti yhteyttä meihin puhelimella,
tekstiviestillä, sähköpostilla tai kirjeitse. Yhteystietomme löytyvät liitteestä.
YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU vuonna 2016

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2016 on edelleen sama 20 euroa.
Pyydämme maksamaan viimeistään eräpäivänä, perjantaina 18.3.2016.
Jäsenmaksun viitenumero on nyt 1009 ja maksetaan yhdistyksen tilille:
FI26 1369 3000 1117 13.
Liitteenä LASKU JÄSENMAKSUSTA. KIITOS SUORITUKSESTASI !
(sihteerin huomautus: laitoin suuren lapun, että ei pääse katoamaan / unohtumaan).
Huom. Jäsenmaksuun sisältyy myös keskusliitto, KOL ry:n Huoltoviesti-jäsenlehti.
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. Viitenumero 1012.
Yhdistys voi sääntöjemmekin 3§:n mukaan vastaanottaa mm. lahjoituksia.
Ennakkotietona ilmoitetaan,
että tulemme kuluvan vuoden aikana toteuttamaan jäsenkunnalle kirjallisen kyselyn aiheesta
"Isän muisto ja sotaorpous kokemuksena", jolla on tarkoitus kerätä jäseniltämme ja tallentaa
sotaorpoperinnettä mahdollisesti jopa niteeksi asti. On korkea aika saada talteen jäsenten
kirjoituksia ko. aiheesta.
Jokaisen sotaorvon ainutlaatuinen kokemus on tallennuksen arvoinen ja kallis.
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Yhdistyksen kotisivut
Yhdistykselle avattiin jo vuoden 2014 alusta ns. kotisivut internettiin. Kotisivuilla oli
käynyt vuoden aikana 2015 yhteensä n. 6000 lukijaa. Yhdistyksemme päivitti kotisivujen
sisällön loppuvuodesta ajan tasalle. Käykääpä tutustumassa, kellä vain on mahdollista.
Internet polku yhdistyksemme kotisivulle on: http://www.sotaorvot.fi/kohe/
WebMasterina kiitettävästi toimii Jaakko Harjuvaara.
Yhdistyksemme 70-vuotis-juhla-Jäsentapaaminen (jo 36.) toteutetaan tänä vuonna
vahvasti historiapitoisena nelipäiväisenä matkana Viron Saarille 7.-10. kesäkuuta 2016.
Matkasta oli jo edellisessä Jäsenkirjeessä 1/2016 yksityiskohtainen ohjelma, kartta sekä
ilmoittautumislomake. Ilmoittautumisia on tullut jo yli 30, mutta mahdolliset mattimyöhäisetkin
vielä ehtivät ja mahtuvat mukaan, jos pitävät kiirettä. Sotaorpojäsentemme ystävätkin
pääsevät mukaan halutessaan.
Hakeminen ns. ”Tuetuille Lomille” v. 2016
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, joita netistä löytyy hakuohjelma Googlen avulla
hakusanoilla: ”Tuettu Loma”.
JÄSENTEN YHTEYSTIEDOT
Arvoisa jäsen! Jos yhteystietosi = puhelinnumero, osoite- tai sähköpostiosoite on muuttunut,
pyydämme ilmoittamaan siitä. Myös jäsenten uudet sähköpostiosoitteet ovat tervetulleita,
Kiitos tietojenne päivittämisestä, se voi tuoda postinkin perille!
Valtakunnallisia tilaisuuksia, joita järjestetään monilla paikkakunnilla eri puolilla
Suomea, ja joihin jokainen voi osallistua mahdollisuuksiensa mukaan, mm.:
Talvisodan päättymisen 76-vuotismuistotilaisuudet su 13.3.2016
Kansallinen Veteraanipäivä. Valtakunnallinen pääjuhla pidetään Oulussa ke 27.4.2016
Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet su 15.5.2016
Marsalkka Mannerheimin syntymäpäivän to 4.6.2016 perinteiset juhlallisuudet
Sekä KOL ry:n Hengelliset ja Kulttuuripäivät Hämeenlinnassa la-su 17.-18.9.2016
Sotilasmusiikin ystäville tiedoksi, että Kaartin Soittokunta pitää kevätkonsertin Helsingin
Finlandia- talossa pe 22.4.2016 klo 19.00 alkaen yhdessä lauluyhtye Club for Five:n
kanssa.

Hallituksen puolesta aurinkoista kevättä Jäsenille toivottaen,
Raimo Kivimäki, pj. ja Sinikka Kaskinen siht.

Liitteet:
Vuoden 2016 Jäsenmaksukaavake
Luottamushenkilöiden yhteystiedot vv. 2016 - 2017

