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Oulun Kaatuneitten omaiset ja Sotaorvot ry:n ja Oulun seudun Sotaorvot ry:n
yhdistymishanke ja perinnetyöasiaa
Liite jäsenkirjeeseen

Yhdistymishanke
Yhdistyksemme, Oulun seudun Sotaorvot ry on perustettu vuonna 2002. Alussa jäsenmäärämme oli
vajaa 300 jäsentä, joista noin puolet oli oululaisia. Toiminta haki muotojaan ja pian se sai lähes
nykyisen muotonsa- kuukausitapaamiset ja erilaisia retkiä, joulujuhlaa ym. tapahtumia.
Yhdistyksemme jäseniksi pääsivät sotaorvot ja sen lisäksi otettiin kannattajajäseniä. Äänivaltaisia
ovat vain sotaorvot.
Jo alkuvaiheessa käytiin neuvotteluja Oulun kaatuneitten omaisten ja yhdistyksemme välillä
mahdollisesta yhteenliittymisestä. Neuvottelut kuitenkin katkesivat yhdistysten erilaisista säännöistä
johtuen, joita kumpikaan yhdistys ei katsonut voivansa muuttaa. Oulun kaatuneitten omaisten
jäseniksi pääsevät sotaorvot, sotalesket ja muut perheenjäsenet. Yhdistyksemme katsoi olevansa
vain sotaorpojen yhdistys, joten tätä sääntöpykälää yhdistyksemme ei voinut hyväksyä ja neuvottelut
päättyivät tuloksetta.
Vuonna 2011 käynnistetiin yhdistymisneuvottelut uudelleen. Ne päättyivät tällöinkin tuloksettomina
edellä mainituista sääntöerimielisyyksistä johtuen.
Vuosi takaperin keväällä 2021 Oulun kaatuneitten omaisten ja sotaorpojen puheenjohtaja otti
yhteyttä ja pyysi hallitustamme yhteispalaveriin, jonka tarkoituksena oli järjestää kesällä 2021
yhteinen kesäjuhla, jossa olisimme osaltamme ohjelmanjärjestäjinä. Niinpä sitten elokuussa 2021
vietimme koronaepidemiasta huolimatta kesäjuhlan, joka keräsi noin 80 osallistujaa. Juhlan
rahoittajina olivat Sotaorpojen tukihanke ja Oulun seudun Kaatuneitten Omaisten Oulun piiri.
Kesäjuhlaneuvotteluiden yhteydessä Oulun seudun kaatuneitten omaisten ja sotaorpojen hallituksen
edustajat esittivät toivomuksen yhdistystemme mahdollisen yhdistymisen neuvottelujen
käynnistämisestä. He kertoivat keskustelleensa yhdistyksensä lakkauttamisesta jäsenmäärän
supistumisesta (noin 40) ja ikääntymisestä johtuen. Myös uusien toimihenkilöiden saaminen on
vaikeaa jopa mahdotonta. Yhdistyksen talous on tukevalla pohjalla yhdistyksen omistuksessa olleen
osakehuoneiston ansiosta. Niinpä he pahoittelevat, että yhdistyksen mahdollisessa lakkauttamisessa
yhdistyksen varat menisivät valtakunnalliselle kaatuneitten omaisten liitolle (KOL). Tätä he eivät
kuitenkaan halua vaan toivovat, että varat jäisivät hyödyntämään Oulun seudun sotaorpoja ja
kaatuneitten omaisia. He katsovat, että yhdistyksemme vielä suhteellisen elinvoimaisena ja
runsasjäsenisenä pystyisi hyödyntämään käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.
Viime syksynä käydyssä neuvottelussa he esittivät käsittelevänsä keskuudessaan mahdollista
yhteenliittymistä ja tekivät meidän hallituksellemme ehdotuksen. Hyväksyimme tämän ehdotuksen
ja totesimme, että tulemme käsittelemään asiaa omassa hallituksessamme ja esittelemme sen
vuosikokouksessamme.
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Yhdistymisasiaa on käsitelty useissa hallituksen kokouksissa. Tammikuun kokouksessa päätettiin
esitellä yhdistymisasia vuosikokouksessa ja pyytää valtuudet jatkaa yhdistymisneuvotteluja.
Hallituksen kanta yhdistymiseen on ollut myönteinen.
Helmikuun vuosikokouksessa tiedotettiin yhdistymishankkeesta ja sen taustoista. Asiasta käytiin
yleiskeskustelua. Yleinen asenne oli myönteinen. Vuosikokous antoi yksimielisesti hallitukselle
valtuudet jatkaa yhdistymisneuvotteluja. Mikäli neuvotteluissa päästään yksimielisyyteen tehdään
lopullinen päätösesitys yhdistymisestä ja yhdistymistavasta joko vuosikokouksessa tai erikseen tätä
varten kutsutussa ylimääräisessä vuosikokouksessa. Yhdistyksen jäsenet voivat rauhassa miettiä
yhdistymisasiaa ja olla tarvittaessa yhteydessä hallituksen jäseniin.

Perinnetyö
Jatkossa yhdistyksemme toimintaa tulee sävyttämään myös perinnetyö ja perinteiden ylläpitäminen
eri muodoissaan. Kaatuneitten Omaisten Liittoon on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on
selvittää perinnetyön toimintamuotoja ja se tulee antamaan aikanaan ohjeita paikallisjärjestöille.
Perinnetyön käynnistämiseksi perustettiin viime marraskuussa Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan
perinneyhdistys. Yhdistys perustettiin Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin, Sotainvalidien
Veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin ja Rintamaveteraanien Oulun piirin toimesta. Valtakunnallinen
Tammenlehvän perinneliitto on perustettu vuonna 2003, jonka jäsenjärjestöksi myös nyt
perustettava perinneyhdistys liittyy. Siihen kuuluu jäsenjärjestöinä tällä hetkellä 22 yhteisöä, joista
yhtenä on Kaatuneitten Omaisten Liitto ry. Tämän kautta mekin siis kuulumme valtakunnalliseen
perinnejärjestöön. Uuden perustetun paikallisen perinneyhdistyksen toiminta käynnistyy kuluvan
vuoden aikana. Varsinaisen perinnetyön käynnistämiseksi perustetaan työryhmiä, joissa mietitään
tarkemmin toimintamuotoja. Mahdollisesti myös yhdistystämme pyydetään johonkin työryhmään
selvittelemään perinnetyön käynnistämistä.
Oulu 28.2.2022
Pentti Kaustinen
Oulun seudun Sotaorvot ry:n puheenjohtaja

