KO Hki ry Jäsenkirje 201702

Sivu 1/4

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

JÄSENKIRJE

2 / 2017

Postitus 06.3.2017

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!

On vuorossa vuoden toinen Jäsenkirje, on järjestetty sääntömääräinen Vuosikokous päätöksineen, on
sen tulosten raportoimisen aika ja toiminnan painopiste siirtyy yhdistyksen valitulla hallituksella kesän
Jäsentapaamisen järjestelyyn. Jo 37. tapaamiseen on varattu alustavati paikka keskemmältä Suomea
Virroilta, siellä EKL:n lomakeskus Rajaniemestä, ajankohta alempana kirjeessä.
Tärkeä asia on myös Sotaorpojen muistitietojen saaminen talteen jäseniltämme, siitäkin aiheesta
kirjeessä alempana tarkemmin. Odotamme Teiltä hyvät Jäsenet, kirjetulvaa!
Toivotamme Hyvää kevättä Jäsenkunnalle.
KAATUNEITTEN OMAISTEN LIITTO ry:n (KOL) 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. Seuraava Huoltoviesti 1/2017 ilmestyy viikolla 12. Seuraavat nrot viikoilla 25, 43 ja 50.
Huoltoviesti-lehden sähköpostiosoitteet:
huoltoviesti@kolry.fi (syntymäpäivät ja kuolinilmoitukset)
pertti.kokko@vokaali.fi (teksti- ja kuva-aineisto)

Liiton ja yhdistysten SUOMI 100-juhlavuoden tapahtumia
Seuraavassa Huoltoviesti lehdessä 1/2017, ilmestymisviikko 12, tiedotetaan laajemmin liiton ja
yhdistysten tapahtumista, jotka Valtioneuvosto on hyväksynyt Suomi 100-juhlavuoden ohjelmaksi.
Tapahtumista tiedotetaan Huoltoviesti lehden lisäksi myös liiton nettisivuilla.

KOL Liittokokous pidetään 25.4.2017 Tampereella.
Kaatuneitten Omaisten Liiton korkein päättävä elin, liittokokous pidetään tänä vuonna Tampereella
tiistaina 25.4.2017. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi liittokokouksessa valitaan mm.
erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

KOL ry:n Alueellisia puheenjohtaja- ja järjestöpäiviä.
Ennakkotiedon mukaan järjestetään tänä vuonna mahdollisesti 3 tilaisuutta eri puolilla Suomea.

Sotaorporekisterilomakkeiden palautus Kaatuneitten Omaisten Liittoon.
Sotaorporekisterin sulkeutumisesta johtuen liitto on aloittanut yhdistysten hallussa olevien sotaorporekisteröinti-lomakkeiden kokoamisen liiton toimistolle yhtenäistä arkistointia varten.

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
Sotaleskien kuntoutusavustus v. 2016.
KOL:n kuntoutusavustuksen vuoden 2016 maksu á 300 euroa yhdistyksemme ainoalle sotaleskelle on
hoidettu. Vuoden 2017 kuntoutusavustus päätetään 25.4.2017 liittokokouksessa.
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Yhdistyksemme sääntömääräinen Vuosikokous pidettiin 23.02.2017
Kokoukseen ilmoittautui 26 osanottajaa, mutta osa jäi sairastumisen tulematta. ja paikalla oli yhteensä
21 henkilöä, sekä Puolustusvoimien Uudenmaan aluetoimistosta alustajaksi kutsuttu kapteeni Johanna
Nuorala. Kapt. Nuorala kertoi valaisevasti ennen kokouksen alkua aluetoimiston toiminnasta ja
yhteistyöstä maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarne Jutila Espoosta. Kokouksessa käytiin läpi sääntöjen
määräämät asiat eli esitettiin ja hyväksyttiin vuoden 2016 vuosikertomus, taloudenpito, tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus yhdistyksen vuoden 2016 toimihenkilöille.
Esitetyt toimintasuunnitelma 2017 ja talousarvio 2017 hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin hallituksen
en lukumääräksi seuraavaan vuosikokoukseen saakka pj. ja 6 muuta jäsentä. Vuosikokous valitsi
hallitukseen kaikki entiset jäsenet. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Raimo Kivimäki Helsingistä.
Kokous oli yksimielinen ja keskusteleva. Jäsenten ilmoittamia, vuosikokouksen käsittelyyn tarkoitettuja
asioita ei ollut.
Yhdistyksen luottamushenkilöiden yhteystietolista vv. 2017 – 2018 on jäsenkirjeen liitteenä.
Kun / jos haluat keskustella tai kysyä jotain, niin ota vaan reilusti yhteyttä meihin puhelimella, tekstiviestillä, sähköpostilla tai kirjeitse. Yhteystietomme löytyvät em. liitteestä, säilytä se!

YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU vuonna 2017

Vuosikokouksen päätöksellä yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2017 on
edelleen sama 20 euroa, josta yhdistys tilittää liitolle liittojäsenmaksua 10euroa/jäsen.
Pyydämme maksamaan viimeistään eräpäivänä, torstaina 23.3.2017.
Yhdistyksen tilinro: FI26 1369 3000 1117 13. Viitenumero on 1009.
Huom. Jäsenmaksuun sisältyy myös keskusliitto, KOL ry:n Huoltoviesti-jäsenlehti.
Liitteenä LASKU JÄSENMAKSUSTA.

KIITOS SUORITUKSESTASI !

(sihteerin huomautus: laitoin suuren lapun, että ei pääse katoamaan / unohtumaan).
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 sääntöjemme 3§:n mukaan vastaanottaa myös lahjoituksia.

Yhdistys on tehnyt hankeanomuksen Suomi 100- ohjelmaan, joka odottaa Valtioneuvoston
hyväksyntää

Hankkeen nimi: Sotaorpojen vaiettu kohtalo.
Toteutettu jäsenkunnalle kirjallisella kyselyllä aiheesta "Isän muisto ja sotaorpous kokemuksena", jolla
on tarkoitus kerätä jäseniltämme ja tallentaa sotaorpoperinnettä, sekä aiheeseen liittyviä lapsuuden ja
aikuisuuden kokemuksia mahdollisesti jopa niteeksi asti. On korkea aika saada talteen jäsenten kirjoituksia ko. aiheesta. Jokaisen sotaorvon ainutlaatuinen kokemus on tallennuksen arvoinen ja kallis.
Vuosikokous keskusteli aiheesta ja moni osallistuja innostui asiasta, sotaorvon pitää vaan ylittää
oma ”vaatimattomuutensa” kirjoittajana ja alkaa pistää ylös lapsuuden muistoja isästä ja kodista,
miten asiat olivat.
Hallitus 23.02.2017 pidensi vastausaikaa huhtikuusta aina syyskuun loppuun, joten nyt on aikaa
kirjoitella, kynä vain käteen ja muistot paperille tai tietokoneelle tiedostoksi.

Suomi 100- hankkeen tausta
Talvi- ja jatkosodassa menetti henkensä noin 90 000 sotilasta. Monet heistä olivat perheellisiä.
Sotaleskien määrä oli n. 30 000 ja noin 55 000 lasta jäi sotaorvoksi. Vuonna 2001 sotaorpoja ei vielä
löytynyt valtiovallan rekisteristä.
Sotaorpojen rekisteröinti on tapahtunut vuosina 2009 – 2016. Rekisteröintejä on kertynyt yli 16 000.
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Itsenäisyytemme juhlavuoden 2017 merkeissä kootaan maassamme paljon arvokasta muistitietoa.
Tähän liittyen olemme lähettäneet jäsenillemme pyynnön kertoa muistoja vuoden 2017 huhtikuun
loppuun mennessä (nyt syyskuun loppuun mennessä!) sotaorpouteen ja isän poissaoloon liittyvistä
omista kokemuksistaan. Kysymykset ja palautus-sivu liitteenä.
Sotaorpous on ollut pitkään vaiettu asia. Sotaa ei käyty vain sotarintamalla, vaan se heijastui kaikille
elämän osa-alueille ja koko väestöön. Sotaorvot ovat antaneet isänmaalle kalleimman lahjan, oman
isänsä. Tarinoiden kautta pyrimme tekemään näkyväksi tämän uhrauksen merkityksen itsenäisen
Suomen ja oman elämämme kehityksessä.
Tekstit voi lähettää (mieluiten sähköpostilla) osoitteella Pasuunatie 4b A29, 00420 Helsinki
p. +358 40 765 4266, raimo.j.kivimaki@gmail.com

Yhdistyksemme kotisivut. http://www.sotaorvot.fi/kohe/
Yhdistyksen internett kotisivut avattu vuoden 2014 alusta. http://www.sotaorvot.fi/kohe/
WebMasterina toimii Jaakko Harjuvaara.

Yhdistyksemme 37. Jäsentapaaminen on tarkoitus toteuttaa taas kotimaassa, Virroilla,
Rajaniemen lomakeskuksessa
Jäsentapaamisen ajankohdaksi on Rajaniemestä tehty varaus ajalle ma 28.8.2017 – to 31.8.2017.
Ohjelma ja ilmoittautumistapa ovat työn alla ja niitä kerrotaan tarkemmin seuraavassa Jäsenkirjeessä
3/2017. Kalenteriin voi nyt kuitenkin jo merkata ajankohdan valmiiksi kesän ohjelmistoonsa ja suunnitella tulemista tapaamaan kohtalotovereita, - sotaorposiskoja ja -veljiä. Kenellä on internet, niin Rajaniemen sivuilla voi käydä tutustumassa paikkaan. Rajaniemi - Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry.
Rajaniemen lomakeskus sijaitsee kauniilla alueella Siekkisjärven rannalla, Virtain kaupungin keskustasta vain 3 km päässä.

Hakeminen ns. ”Tuetuille Lomille” v. 2017

Yhdistys
teki keväällä 2016 anomuksen Hyvinvointilomat ry:lle ns. Tuetusta ryhmälomasta vuodelle 2017, mutta
lopullinen vastaus, joka oli hylkypäätös, saatiin vasta 17.01.2017, syynä se, että ensikerta-laisia
hakijaryhmiä oli yllättävän paljon, joten varasijaltakaan emme anottua lomaa saaneet!
Mutta, ns. Tuettua lomaa voi siis hakea yksin / kaksinkin, jolloin 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 useita,
esim.: Tuettu Loma www.hyvinvointilomat.fi Elämyksiä tuetuilta täysihoitolomilta. Haku kesän tuetuille
lomille on nyt auki! Kesän haku auki 1.-31.3.2017. Omavastuu alk. 10€/pvä. Paljon lomakohteita.
JÄSENTEN YHTEYSTIEDOT
Arvoisa
jäsen! Jos yhteystietosi = puhelinnumero, osoite- tai sähköpostiosoite on muuttunut, pyydäm-me
ilmoittamaan siitä, se voi auttaa postiakin tuomaan postin perille! Myös jäsenten uudet sähköpostiosoitteet ovat tervetulleita. Kiitos tietojenne päivittämisestä!

Valtakunnallisia yleisiä tilaisuuksia/tapahtumia, joita järjestetään useilla paikkakunnilla
eri puolilla Suomea sekä SUOMI 100- juhlavuoden tapahtumia joihin kaikkiin jokainen voi
osallistua mahdollisuuksiensa mukaan, tässä mainittu vain muutamia tärkeimpiä:
-

Talvisodan päättymisen 77-vuotistilaisuudet ma 13.3.2017
Kansallinen Veteraanipäivä to 27.4.2017, Lahti
Kaatuneitten muistopäivä su 21.5.2017
Puolustusvoimain lippujuhlan päivä su 4.6.2017
Talvisodan alkamisen 78-vuotistilaisuudet to 30.11.2017
Itsenäisyyspäivän ke 6.12.2017 juhlallisuudet sekä kynttilöiden sytytys, seppeleenlaskut
sekä kuniakäynnit sankarihaudoilla
- Jouluaaton su 24.12.2017 perinteiset seppeleenlaskemiset sekä kynttilöiden sytyttäminen
sankarihaudoilla
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Liiton ja yhdistysten SUOMI 100 - juhlavuoden tapahtumia: lisää tietoa Huoltoviestissä!
Valtioneuvosto on hyväksynyt Suomi 100 - juhlavuoden ohjelmaksi mm. seuraavat:
- Itsenäisyytemme 100- juhlavuoden ensimmäinen tapahtuma oli Lahdessa 9.2.2017 pidetty
Sotaorposeminaari. Huoltoviesti-lehteen 1/2017 tulee kirjoitus tapahtumasta.
- KOL ry:n Valtakunnalliset Hengelliset ja Kulttuuripäivät 16.-17.9.2017 Kuopiossa
- Kunnianosoitus itsenäisyytemme puolesta kaatuneille 12.8.2017 Lappeenrannassa
Kunniaa itsenäisen Suomen puolustajille
- Sotaorpojen kirkkopyhä Lappeen Marian kirkossa 12.11.2017

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

Liitteet:
Vuoden 2017 Jäsenmaksukaavake
Luottamushenkilöiden yhteystiedot vv. 2017 – 2018
KO Hki ry SO kysely, sivut 1 ja 2 sekä palautus-sivu

Mainos 1: Porttaali-lehti julkaisee kaikenlaista mm. Suomen sotiin liittyvää aineistoa,
mm. DVD-tiedostoina, nyt on vuorossa: ”Arvostusta ja kunniaa lotille ja äitiemme työlle”:
Lotta Svärd –järjestön ja Suomen lottien uhrautuvaa, urheaa ja monipuolista
maanpuolustustyötä
kuvaava
Puolustusvoimien
tuottama
RIVILOTTA
–
dokumenttielokuva valmistui vuonna 1943. Elokuva kuvattiin talvella 1941-1942
Äänislinnassa, Lappeenrannassa, takaisin vallatussa Viipurissa sekä monilla muilla
sotatoimialueen paikkakunnilla.
Jos jäseniämme kiinnostaa, voi tilata allaolevilla yhteystiedoilla (hinta 19,50 euroa + 5,60
euroa lähetyskulut.
Portaali-lehti / Leena Anttila
Taipaleentie 380
31640 Humppila
Puh. 0104 226590
leena.anttila@portaalilehti.fi
www.portaalilehti.fi

Mainos 2: Viime vuoden Jäsentapaamismatkamme Viron saarten matkanjärjestäjä VL-Matkat (Vihdin Liikenne Oy) järjestää useita Sotahistoriallisia matkoja
mm. Itärajan takaisille taistelupaikolle. Monet Jäsenistämme ovat osallistuneet
näille matkoille ja voimme suositella niille osallistumista. Tietoa matkoista antaa
Helena Kuosmanen, Vihdin Liikenne Oy, VL-Matkat, Albertinkatu 22-24 A 2,
00120 Helsinki, puhelin 09-444774, ja sähköpostilla voi tiedustella:
myynti(at)vihdinliikenne.fi.
Ja netissä voi selata matkoja polulla:
http://vihdinliikenne.fi/sotehistorialliset-matkat/
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Esittele aluksi lyhyesti itsesi: nimi/nimimerkki,
syntymäaika ja -paikka sekä lapsuuden perhe.

Ammattisi / koulutuksesi.

A. Isän muisto ja sen vaaliminen
--- Minkä ikäinen olit, kun menetit isäsi?
--- Minkälaisia muistikuvia tai tietoja sinulla on isästäsi, keiden kertomana?
--- Miten isän muistoa vaalittiin lapsuudessasi?
–

miten äitisi koki / kertoi kokeneensa puolisonsa menettämisen

–

miten äiti vaali isän muistoa

–

olivatko isän kuvat / muistoesineet kotona esillä

–

mitä ja miten isästä kerrottiin, kuka kertoi

–

miten häntä muisteltiin ja muuttuiko isän muisteleminen ajan mittaan

–

olivatko isän vanhemmat läsnä lapsuudessasi

–

miten isän vanhemmat vaalivat kaatuneen poikansa muistoa

Isän viime vaiheista:
–

onko tietoa isän viimeisistä vaiheista

–

isän viimeiseksi jäänyt viesti omaisilleen

–

miten tieto kaatumisesta / katoamisesta tuli perheelle

–

onko kirjeitä tapahtuneesta esim. aseveljiltä tai papilta

–

saatiinko isän ruumis kotiseudulle vai jäikö kentälle

–

kuoliko isä myöhemmin / sodan jälkeen

–

onko sinulla muistikuvia sairastumisesta / kuolemasta

–

onko sinulla muistikuvia / muuten saatuja tietoja / valokuvia hautajaisista

–

oliko (sankari)hautausmaa lapsuuden kotisi lähellä

–

onko sinulla muistikuvia siellä käynneistä, onko valokuvia

Mahdollinen uusi perhe:
–

menikö äiti uusiin naimisiin, miten isän muisto säilyi uusperheessä

–

hyväksyikö isäpuoli isäsi muiston vaalimisen, saiko kuva olla esillä

–

miten sinuun suhtauduttiin uudessa perheessä (isäpuoli / sisarpuolet)

–

miten suhde äitiin säilyi / muuttuiko äidin suhtautuminen

Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry.
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B. Sotaorpous kokemuksena
Millaista oli elämä ilman isää?

− kuka teki ”isän työt”
− kuka neuvoi läksyissä, kuka ohjasi oman ammatin löytymisessä
− millainen oli perheen taloudellinen tilanne, millaisia selviytymiskeinoja käytettiin
− oliko sinulla isän korviketta / miehen mallia
− jouduitko tekemään aikuisen töitä
− leikitkö sotaleikkejä
− minkälainen oli äitisuhteesi
− kannoitko huolta äidin jaksamisesta
− miten isän poissaolo näkyi äidin työtaakassa
− oliko äiti työelämässä ja hankkiko äiti koulutuksen ja uuden ammatin
− pääsitkö valtion tukemaan koulutukseen
− miten sinuun suhtauduttiin naapurustossa, koulussa
− miten kunnan viranomaiset / työnantajat suhtautuivat orpoihin / sotaorpoperheisiin
− saitko tietoa sotaorvoille kuuluvista etuuksista, saitko sotaorvoille osoitettuja
apurahoja tai muuta vapaaehtoista avustusta
− oliko sinulla sotakummi, olitko sotalapsi
Miten olet kertonut asiasta omille lapsille ja lastenlapsille?
Mitä ajatuksia ja tuntoja näiden asioiden läpikäyminen näin vuosikymmenien
kuluttua sinussa herättää?
Miten arvelet sotaorpouden vaikuttaneen myöhempiin elämänvaiheisiisi?

SO Kysely Palautesivu

Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry:n jäsenille
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto
Jäsenkirje 3/2016 postitus 07.10.2016
Uusinta:

Jäsenkirje 2/2017 postitus 06.03.2017

KYSELY: Isän muisto ja sotaorpous kokemuksena

Kysymykset, joita on kahdella sivulla, on tarkoitettu muistelusi tueksi. Voit vastata niihin tai
kirjoittaa aiheista aivan vapaasti. Useimpiin kysymyksiin liittyy esimerkinomaisia tarkennuksia,
joiden toivotaan olevan avuksesi. Kaikkiin ei tarvitse vastata. Voit myös kertoa jonkin
yksittäisen muistosi.
Valokuvat isästä ja lapsuuden perheestä auttavat muistamaan tapahtumia ja kokemuksia.

Vastausten lähettämiselle on annettu jatkoaikaa syyskuun 2017 loppuun.
Vastaukset / kertomukset pyydetään toimittamaan
Osoite:
Pj. Raimo Kivimäki, Pasuunatie 4b A29, 00420 Helsinki
Kuoreen merkintä ”Isän muisto”.
Kirjoita käsin tai koneella.
Jos Sinulle tuottaa vaikeuksia kirjoittaa itse, voisiko joku läheinen auttaa?

Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia. Halutessasi voit vastata vain nimimerkillä.

Palauta tämä sivu vastauskuoressasi.
Hyväksyn, että antamiani tietoja säilytetään ja niitä saa käyttää mahdollisissa julkaisuissa
sekä myöhemmissä tutkimuksissa.

_____________________________________________

_______________________________________________
Paikka, aika, nimi ja nimenselvennys / nimimerkki / anonyymi
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Jäsenmaksu v.2017

Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry

Jäsenkirje 2/2017
Liite

Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto

LASKU
Jäsenmaksu 2017
Vuoden 2017 jäsenmaksu on 23.02.2017 pidetyn vuosikokouksen päätöksellä
20,00 euroa / jäsen. Eräpäivä torstai 23.3.2017.

Viitenumero 1009, Nordea tilinumero FI26 1369 3000 1117 13
Muistathan ilmoittaa meille, sähköpostiosoitteen, tai kotiosoitteen muutoksista.
Maksettuun jäsenmaksuun sisältyy Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n
4 kertaa vuodessa ilmestyvä Huoltoviesti jäsenlehti.
Jäsenasioita hoitaa pj. Raimo Kivimäki, Pasuunatie 4b A29, 00420 Helsinki,
raimo.j.kivimaki@gmail.com puhelin 040 7654 266

Kiitos suorituksestasi!
Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry hallitus

Jäsenmaksu 2017

1009
23.03.2017

20,00

KAATUNEITTEN OMAISET, Helsinki ry. (perustettu 5.5.1946)
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto (alkaen 11.1982)

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT v. 2017 - 2018
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

Hallituksen jäsen

Aila Mannila
Joukontie 8
01400 Vantaa
p. 044-551 4813
aila.mannila(at)rekola.fi

Hallituksen jäsen

Maili Mustonen Pohjoinen Rautatienkatu 30 B 46,00100 Hki
p. 040-764 7931
maili.mustonen(at)kolumbus.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, Aila Mannila ja Maili Mustonen

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

Jääkärinkatu 15 a A 3
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. 2017 on 20 euroa, maksu tilille Nordea FI26 1369 3000 1117 13
Huom.1: Jäsenmaksua maksaessa käytetään viitenumeroa 1009, mahdolliset
lahjoitukset viitenumerolla 1012.
Huom.2: Jäsenmaksun maksamisen eräpäivä on torstai 23.3.2017. Kiitos!
Päivitetty 23.2.2017 / RK

