SOTAORPOREKISTERI ON AVOINNA 31.8.2018 SAAKKA
Kaatuneitten Omaisten Liiton ylläpitämään sotaorporekisteriin on vielä mahdollista liittyä
rekisteröitymällä sinne. Lomakkeen voi tulostaa liiton internetsivulta: www. kolry.fi.
Sotaorvoksi katsotaan henkilö, jonka vanhempi on menehtynyt Suomen sodissa 1939-1945
tai niiden seurauksena.
Kriteerit täyttävät henkilöt kirjataan sotaorporekisteriin ja heille tullaan tämän vuoden kuluessa
toimittamaan kotiosoitteeseen sotaorpotunnus ja siihen liittyvät dokumentit.
Rekisteriin voit kirjautua myös liittymällä sotaorpo jäsenyhdistyksiimme. Jäsenetuna saat
mm. 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Huoltoviesti-lehden.
Liiton jäsenyhdistysluettelo löytyy internetosoitteesta www.kolry.fi / tietoa liitosta

Oulun seudulla asuvat sotaorvot
Voit rekisteröityä sotaorporekisteriin liittymällä Oulun seudun sotaorvot ry:n jäseneksi. Yhdistys
välittää tietosi Kaatuneitten Omaisten Liiton ylläpitämään sotaorporekisteriin. Voit täyttää
lomakkeen Oulun seudun sotaorpojen kotisivuilla tai voit tulostaa lomakkeen ja toimittaa se
postitse jäsenrekisterin ylläpitäjälle. Jäsenrekisteriä hoitaa Sirkka Ikonen puh. 050-3783217.
Häneltä saat myös lisätietoa rekisteröinnistä.
Sotaorpotunnukseen liittyvää taustatietoa:
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry käynnisti joulukuussa 2009 sotaorpojen rekisteröintityön yhdessä
jäsenyhdistystensä kanssa. Liiton yhtenä tavoitteena oli kiinnittää valtiovallan huomiota
sotaorpojen aseman tunnustamiseen sotaorporekisterin myötävaikutuksella. Sotaorporekisteriin on
kirjattuna yli 16 000 sotaorvon tiedot.
Monivaiheisen prosessin tuloksena - syyskuussa 2013 Jämsässä pidetyillä Valtakunnallisilla
Hengellisillä ja kulttuuripäivillä – silloinen sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko toi valtiovallan
edustajien kunnianosoituksen tunnustuksena Suomen sotaorvoille. Tuosta tapahtumasta
käynnistyi sotaorpotunnuksen valmistelutyö.
Taiteilija Aimo Vuorisen suunnittelema sotaorpotunnus otettiin virallisesti käyttöön 6.-7.9.2014
Turussa pidetyillä Valtakunnallisilla Hengellisillä ja Kulttuuripäivillä. Pääjuhlassa sotaorvot
kiinnittivät ensimmäisen kerran sotaorpotunnuksen rintapieleensä. Sotaorpotunnuksen jakelu
jatkui jäsenyhdistysten paikallisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa syys - joulukuun 2014 aikana.
Jäsenyhdistyksiin kuulumattomien n. 6 000 sotaorvon tunnukset ja dokumentit postitettiin vuoden
2014 joulukuussa liiton toimesta. Uusia sotaorpoja on rekisteröity myös vuosien 2015 ja 2016
aikana.

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry on valtakunnallinen keskusjärjestö, johon kuuluu 68:n jäsenyhdistyksen
kautta n. 10.000 henkilöjäsentä, jotka ovat sotaleskiä, sotaorpoja ja muita kaatuneitten omaisia. Liiton
tarkoituksena on edistää kaatuneitten omaisten yhteistoimintaa ja tukea jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten
virkistys- ja kuntoutustoimintaa. Liitto vaalii sodissa kaatuneiden ja sodan olosuhteissa henkensä
menettäneiden muistoa. Liitto on perustettu vuonna 1945.
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