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

J Ä S E N K I R J E 4 / 2017

Postitus 14.10.2017

Arvoisat yhdistyksemme / Alaosastomme Jäsenet!
Kolea ja sateinen kesä on ohitse. Johtuneeko huonosta säästä, mutta tämän kesän Jäsentapaaminen
jouduttiin ensimmäistä kertaa peruuttamaan. Ei tullut kuin 8 ilmoittautunutta, hallituksen jäseniä lähes
kaikki. Jäsenille tarkoitettujen 36 vuoden onnistuneiden tilaisuuksien jälkeen tapaamiset näyttäisivät
tulleen matkansa päähän.
Ensi sijaisena tehtävänä toteaa hallitus nyt olevan saattaa loppuun jatkossa kerrotun Valtioneuvoston
kanslian 15.8.2017 hyväksymän hankkeen.
KAATUNEITTEN OMAISTEN LIITTO ry:n (KOL) yhteystiedot
jäsenlehdestä

ym. asiat löytyvät Huoltoviesti-

OMAN YHDISTYKSEMME TÄRKEITÄ ASIOITA:
1.

YHDISTYKSEN HANKEANOMUS SUOMI 100 - OHJELMAAN

Talvi- ja jatkosodassa menetti henkensä noin 90 000 sotilasta. Monet heistä olivat perheellisiä. Sotaleskiä
oli noin 30 000 ja noin 55 000 lasta jäi sotaorvoksi. Vuonna 2001 sotaorpoja ei vielä löytynyt valtiovallan
rekisteristä. Rekisteröinti tehtiin vuosina 2009 – 2016. Tulos oli yli 16000 nimeä.
Hankkeemme nimi on ”Isän muisto ja sotaorpous kokemuksena”. Se tehdään jäsenillemme osoitettuna
kirjallisena kyselynä. Sotaorpotarinat kerätään mahdollisesti jopa niteeksi asti. On korkea aika saada
talteen jäsenten kirjoituksia. Jokaisen sotaorvon kokemus on tallennuksen arvoinen, ainutlaatuinen
tarina. Vuosikokous keskusteli aiheesta. Sitä pidettiin erittäin merkittävänä esimerkiksi tulevien
sukupolvien ymmärryksen lisäämiseksi.
Hallitus pidensi jo toisen kerran vastausaikaa, nyt syyskuusta marraskuun loppuun, joten nyt siis
kynä käteen ja muistot talteen!
Tekstit voi lähettää (mieluiten sähköpostilla) tai paperisena osoitteella:
Pj. Raimo Kivimäki, Pasuunatie 4b A29, 00420 Helsinki
p. +358 40 765 4266, tai raimo.j.kivimaki@gmail.com

2. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2017 on 20 euroa.

Jäsenmaksun eräpäivä oli jo 23.3.2017.

Jäsenmaksu suorituksia on saatu 155 jäseneltä. Yhdistys kiittää jäsenmaksunsa suorittaneita sekä kiittää
yhdistystä tukeneita henkilöitä saamistaan lahjoituksista.
Huomautus maksamattomasta jäsenmaksusta lähtee 24. jäsenellemme. Toivomme heiltä pikaista
jäsenmaksun suoritusta. Muistattehan, että vain maksettuun jäsenmaksuun sisältyvät mm. Jäsenkirjeet ja keskusliitto KOL ry:n Huoltoviesti-jäsenlehti. EI-jäsenille lehden hinta on 25 euroa/ vuosi.

3.

Sotaleskien v. 2017 kuntoutusavustus 300 eur on suoritettu yhdelle sotaleskellemme 5.7.2017

4.

Yhdistyksemme kotisivut

http://www.sotaorvot.fi/kohe/

Yhdistyksen internet kotisivut on avattu vuoden 2014 alusta. WebMaster on Jaakko Harjuvaara.
Kotisivuilla on nyt myös Suomi100 projektin tiedot.

5.

Jäsenten yhteystiedot Jos yhteystietosi eli puhelinnumero, osoite- tai sähköpostiosoite on
muuttunut, pyydämme ystä-vällisesti ilmoittamaan siitä. Se auttaa postiakin. Myös jäsenten uudet
sähköpostiosoitteet ovat tervetulleita, kiitos!

6.

Valtakunnallisia yleisiä tilaisuuksia/tapahtumia, joita järjestetään useilla paikkakunnilla eri
puolilla Suomea sekä SUOMI 100- juhlavuoden tapahtumia, joihin jokainen voi osallistua omien
mahdollisuuksiensa mukaan, mm: Talvisodan alkamisen 78-vuotistilaisuudet torstaina 30.11.2017.
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YHDISTYKSEN TULEVA KOHTALO

Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry

Jäsenkirje 4/2017
14.10.2017

Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto
Arvoisat yhdistyksemme jäsenet, kohtalotoverit

Hallituksen keskuudessa on virinnyt keskustelua yhdistyksen purkamisesta / lakkauttamisesta. Tämän
johdosta yhdistyksen hallitus haluaa avoimesti toimien kertoa ja perustella teille näkemyksensä, mistä
tässä kaikesta on kysymys.
Yhdistyksemme on ainoa Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n (KOL) koko maan kattava valtakunnallinen
sotaorpojen yhdistys, joka sai alkunsa, kun eräs jäsenemme sai ajatuksen etsiä sodan jälkeisiä
Marielundin leiriläisiä.
Heitä löytyikin niin, että ensimmäinen kokoontuminen 1980-luvun alkupuolella KOL:n omistamassa Lepoja Virkistyskoti Marielundissa keräsi Turun Kakskertaan 156 henkeä. Heräsi ajatus oman yhdistyksen
perustamisesta. Sellainen syntyikin, kun KOL luovutti Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry. yhdistyksen
orvoille.
Ajatuksena oli aktivoida eri puolilla Suomea asuvia sotaorpoja toimimaan. Yhdistyksen jäsenmäärä on
vaihdellut alkuvuosien noin 360:stä nykyiseen n. 180 jäseneen. Leskien ikääntyessä rohkaisimme
jäseniämme hakeutumaan paikallisiin yhdistyksiin tai perustamaan uusia. Tätä rohkaisua on noudatettu.
Valtakunnallisena yhdistyksenä toimiminen on asettanut rajoitteita tapaamisille. Kuukausittain tapahtuvia
tilaisuuksia ei ole ollut mahdollista järjestää, joten ainoat yhteistapaamiset ovat olleet vuosikokous ja
kesäinen Jäsentapaaminen. Jäseninä on vieläkin monia aivan alkuaikoina tähän yhdistykseen liittyneitä.
Monet jäsenistämme kuuluva lisäksi myös omilla paikkakunnillaan tai lähempänä heitä toimiviin
sotaorpoyhdistyksiin, jolloin niiden yhdistysten tilaisuudet ja toiminta ovat suoneet heille paremmat
mahdollisuudet kohtalotovereiden tapaamiseen.
Varapuheenjohtaja Arto Sirma kirjoitti keväällä liittokokouksen jälkeen arvion:
Jäsenmaksuun liittyvää.
Kevään 2017 liittokokouksessa kuultiin se karu tosiasia, että Huoltoviesti-lehti sekä Hengellisten päivien
järjestelyt ovat kuormittaneet liiton taloutta jo vuosia niin suuresti, että liitto on pakotettu nostamaan vuodesta 2018 alkaen yhdistyksiltä perittävää liittojäsenmaksua 5€/vuosi/jäsen.
Johdonmukaisena seurauksena edellä mainitusta on se, että yhdistys joutuu korottamaan vuoden 2018
jäsenmaksua vastaavasti, eli 5:llä eurolla.
Tämä korotus tarkoittaa sitä, että 31.12.2017 jälkeen yhdistykset maksavat liitolle jokaisesta jäsenestä,
myös kannatusjäsenistä 15euroa/jäsen/vuosi. Liittokokouksen puheenvuoroista ilmeni huoli, että monen
yhdistyksen taloudenhoito menee korotuksen johdosta liian tiukalle.
Hallituksen kokouksessa 13.9.2017 käydyssä keskustelussa todettiin, että yhdistys toimii saatujen jäsenmaksujen varassa. KOL:n liittojäsenmaksun korotus luo taloudellisia paineita yhdistyksen toiminnan
jatkamiselle, ja herättää ajatuksen rekisteröidyn yhdistyksemme purkamisesta. Muun muassa em.
johdosta päätettiin ensin selvittää käytännön jatkotoimenpiteitä. Selvittelytyön tuloksena toteamme:
Kaikella on alkunsa ja loppunsa. Tavoitteenamme on nyt yhdistyksen purkaminen.
Valtakunnallinen yhdistys on suorittanut tehtävänsä.
Jäsenistölle ehdotetaan liittymistä paikallisiin sotaorpoyhdistyksiin.
On aika kiittää ja toivottaa jäsenillemme aktiivista ja virkistävää toimintaa paikallisyhdistyksissä.
Vaalimme edelleen isiemme muistoa ja kiitämme heitä vapaasta Isänmaastamme.
Hallituksen puolesta toivotamme leppoisaa syksyä kaikille Jäsenillemme
Helsinki, 12. pnä lokakuuta 2017

Raimo Kivimäki
puheenjohtaja
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