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SAKSALAISTEN

SOTILAIDEN

L A P S E T (SSL) R Y:n

T O I M I N T A S U U N N I T E L M A V U O D E L L E 2018
Varsinainen toiminta
Saksalaisten sotilaiden lapset (SSL) ry on perustettu 20.1.2006 ja yhdistys on merkitty
Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään yhdistysrekisteriin 28.08.2006. Toimintavuonna
2018 pyritään jatkamaan yhdistyksen tunnetuksi tekemistä, hankkimaan uusia jäseniä ja
verkostoitumaan muiden maiden vastaavien yhdistysten. Saksalaisten sotilaiden lapsia ja
vastaavia yhdistyksiä on useassa Euroopan maassa. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää
yhteyttä Deutsche Dienststelleen .Samalla on tarkoitus vierailla Deutsche Dienststellessä, joka
on meidän yhetistyökumppani Berliinissä. Salatut lapset ovat joutuneet olemaan vailla isää
elämänsä. Heitä on kiusattu ja osittain vainottukin koko elämänsä ajan ja Suomen valtio ei
vielä tänäkään päivänä virallisesti tunnusta sitä tosiasiaa, että Suomi ja Saksa olivat aseveljiä
vuosina 1940-1944.
Autetaan jäsenistöä, kun he hakevat ns. kaksoiskansalaisuutta Saksan ja Itävallan
suurlähetystöistä. Yhdistys osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin ja antaa haastatteluja ja tekee näin
toimintaansa tunnetuksi.Yhdistyksen jäsenille pyritään järjestämään pohjois-Suomessa
jäsentapaaminen. Ns. lounastapahtumia järjestetään, eri ravintoloissa Rovaniemellä. Hallitus
kokoontuu viisi-kuusi kertaa vuoden aikana. Norvajärvellä käydään kesä alussa viemässä
seppele ja kunnoittamassa kaatuneita.
Saksalaiset Rovaniemen seudulla tutkimusta jatketaan ja pidetään aiheesta esitelmiä. Ko.
tutkimuksen tämänhetkinen materiaali löytyy yhdistyksen kotisivuilta. Ko. tutkimus pyritään
kääntämään saksan kielelle. Yhdistyksen jäsenille ja heidän läheisilleen järjestetään kesän
alussa taas tutustumiskäynti ja jäsenilta Norvajärvelle saksalaisten sotilaiden hautausmaalle.
Yhdistyksen tarkoituksena on osallistua eri artikkelein muodossa kirjojen ja muiden
julkaisujen kirjoittamiseen.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös jatkaa saksalaisten sotilaiden lapsiin liittyvien toisen
maailmansodan aikaisten tapahtumien tutkimisista ja kartoittaa saksalaisten sotilaiden Lapin
kyliin jättämää perintöä nimenomaan lapsen näkökulmasta. Tutkimusta on tarkoitus tehdä
myös saksalaisten sotilaiden lasten kokemuksista ja surusta, jota lapset ovat kokeneet lapsena,
nuoruusiässä ja aikuisena, jolloin heille on viimeistään selvinnyt, että heidän isänsä, jota he
ovat kauan odottaneet ja kaivanneet, onkin saksalainen sotilas, joka on kaatunut, hävinnyt tai
yhteydet lapseen ovat katkenneet sodan aikana tuntemattomissa olosuhteissa.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös tässä uudessa Eurooppalaisessa ajattelussa saada yhteys
eri puolilla Eurooppaa oleviin saksalaisten sotilaiden isiin ja lähisukulaisiin ja jälkeläisiin,
jotta sukulaiset löytävät toisensa ja kykenevät taas vuorovaikutukseen toisensa kanssa. Kylien
lähihistoriaan ja tulevaisuuteen liittyy paljon kansainvälistä toimintaa, jota yhdistys pyrkii
toiminnallaan edistämään yhdessä Saksan Suomen suurlähetystön kanssa.

Sääntömääräinen toiminta
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana
helmi-maaliskuussa 2018. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen
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äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii.

Edunvalvonta
Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa saksalaisten sotilaiden lapsia juuriensa etsinnässä. Tällä
tarkoitetaan kaikkia lapsia, jotka ovat syntyneet toisen maailmansodan aikana (1940-1946).
Saksan armeijalla useiden eri maiden kansalaisia ja yhdistyksen tarkoituksena on luoda
kontakteja isien ja lapsien ja heidän omaistensa välille sekä tutkia lasten ja heidän isiensä
historiaan liittyviä asioita. Yhdistyksen tarkoituksena on myös selvittää tunnustettujen ja
tunnustamattomien lapsien oikeudet mm. perintöoikeus, elatusapuoikeus, kansalaisuusoikeus
jne. Euroopan eri maissa ja niiden maiden lakien mukaisena.

Koulutustoiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen ja ulkopuolisille ko. aiheesta
luentotilaisuuksia, seminaareja, keskustelu- ja yleisötilaisuuksia tehdäkseen asiaa tunnetuksi
ja on yhteistyössä muiden vastaavien koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa. Yhdistys myös
osallistuu erilaisiin tapahtumiin, joissa käsitellään ko. aihetta. Yhdistys pyrkii myös tukemaan
henkisesti jäseniään ja myötäelämään. Yhdistys tulee myös vaalimaan sodassa kaatuneiden ja
sodan olosuhteissa kadonneiden sotilaiden muistoa järjestämällä tilaisuuksia eri
muistomerkeille ympäri Eurooppaa ja tutustuttamalla muiden maiden sotalapsia Norvajärvellä
olevaan saksalaisten sotilaiden muistomerkkiin.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen omia kotisivuja pyritään kehittämään koko ajan. Toimintavuoden aikana
kehitellään yhdistyksen omaa asiaan liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
Tutkimustuloksista ja lasten itsensä kertomuksista julkaistaan niiden valmistuttua erilaisia
artikkeleita, tutkimustuloksia ja kirjoja.
Annetaan tietoa tiedotusvälineille, kuten lehdistö ja televisio.

Varainhankinta
Yhdistyksen toiminnan rahoituksen muodostavat jäsenmaksut 20 euroa ja liittymismaksut 10
euroa.
Yhdistyksen tulojen hankkimiseksi on päätetty hakea avustuksia eri tahoilta.
Rovaniemen kaupungilta haetaan toiminta-avustusta. Rahoitusta tarvitaan yhdistyksen
toiminnan kehittämiseen, verkostoitumiseen sekä Suomessa että ulkomailla sekä “salattujen
lapsien” isien etsimiseen, isien lähiomaisten etsimiseen, Lapin kylien historian ja saksalaisten
sotilaiden yhteiselon tutkimiseen ja ulkomaalaisten isien ja isien sukulaisille Suomessa
järjestettäviin tutustumistilaisuuksiin sekä tutustumiskäynteihin vastaavissa yhdistyksissä eri
puolilla Eurooppaa. Yhteistyöstä vastaavien ulkomaalaisten yhdistysten kanssa ja ulkomailla
asuvien sukulaisten kanssa on tarkoitus tehdä pysyvä, jolloin vastavierailuja voitaisiin tehdä
puolin ja toisin.
Saksalaisten Sotilaiden Lapset ry, Hallitus

