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Tämä on Helsingin Rauhanturvaajien e-kirje. Kirje on lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille, jotka ovat
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Kirjeestä löydät tiedot yhdistyksen tulevista
tapahtumista. Ajankohtaisimmat tiedot helrt.fi > toiminta ja Facebookissa > Helsingin Rauhanturvaajat.
Messi-illat
8.12. Messi-iltaa vietetään yhdistyksen pikkujoulujen merkeissä. Huomaa päivä, joka on perjantai!

Klo 18.00 alkaa yhdistyksen Joulutapahtuma sinne
ilmoittautuneille. Tilaisuus on avec.
Ilmoittautuminen tapahtuu suorittamalla 4.12. mennessä
30,00 €/hlö yhdistyksen tilille
FI 50 21421800033733.
Vastineeksi saa kolmen ruokalajin jouluillallisen.
Tilaisuudessa arpajaiset ym. ohjelmaa.
Arpajaisvoittona perinteinen Wotkinin kinkku n. 6-7 kg, ym.
Varsinaista messi-iltaa ei ole. Illan aluksi lyhyesti tiedotusasioita.
Lisätietoja: Kari Kaiponen puh. 040 584 8524,kari.kaiponen@pp.inet.fi.
Vuoden 2018 kevätkauden messi-illat:
Päivät ovat 9.1., 6.2., 6.3., 10.4. (kevätkokous) ja 8.5. Huomaa poikkeavat päivät.
Syyskokouksen kuulumisia
Syyskokouksessa 7.11. valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Kirsti Kujanpää. Näin yhdistys sai
ensimmäisen naispuheenjohtajan. Kirsti valittiin aiemmin syysliittokokouksessa liiton toiseksi
varapuheenjohtajaksi. Kirsti ottaa yhdistyksen ohjat vuoden 2018 alusta. Yhdistyksen hallitus
ehdotti jäsenmaksun pitämistä ennallaan 45 eurossa. Tämä hyväksyttiin syyskokouksessa.
Hallitukseen tulivat uusina valituiksi Petri Välimaa, Heikki Vaalgamaa ja Kari Levonen.
Erovuorossa olleet Jarmo-Olof Varhimo ja Kari Erkkilä tulivat uudelleenvalituiksi. Hallituksesta
jäivät pois Jussi Kivioja ja Kari Kaiponen.
Toimintasuunnitelmassa kerrotaan ensi vuoden haasteista, joista suurin on syysliittokokouksen
järjestäminen. Asiaa eteenpäin viemään on perustettu työryhmä, jonka työ onkin jo hyvässä
vauhdissa.
KRIHA-merkin tilaaminen
Liitto on teettänyt kriisinhallintaveteraanitunnuksesta napinlävessä kannettavan
hopeisen rintamerkin. Sen hankkimiseen on oikeutettu jokainen krihaveteraanikortin haltija.
Helsingin Rauhanturvaajat ry välittää merkkejä jäsenilleen ennakkotilauksesta 30 € hintaan (plus
postikulut). Ei-jäsenille, mutta merkkiin oikeutetuille, hinta on 35 euroa plus kulut. Merkin hinta on
maksettava etukäteen HELRT:n tilille FI5021421800033733 Nordea, tietoja osaan merkintä:
Kriha-merkki ja tilaajan nimi. Messi-iltaan voi tulla noutamaan merkin ja päästä halvemmilla
kuluilla. Messi-iltojen tiedot yllä sekä www.helrt.fi

Suomen Rauhanturvaajaliiton historiikin tilaaminen
Historiikki on kaksiosainen ja maksaa jäsenille vain noin 35 euroa +
toimituskulut. Hinta voi hiukan muuttua, sillä se riippuu ennakkotilausten
määrästä.
Sitovat tilaukset Marja-Leenalle 27.12. mennessä. Historiikista otetaan
ennakkotilausten perusteella vain yksi painos. Ethän siis jää ilman?
Yhteyshenkilö molempiin tilauksiin: Marja-Leena Pihlajamaa,
puh.040 724 0223 tai marja-leena.pihlajamaa@elisanet.fi

Membook-jäsenrekisteri
Vasta reilu puolet jäsenistä on rekisteröitynyt jäsenrekisteri -Membookiin. Moni on kertonut, ettei
rekisteröityminen onnistu. Tässä ohje Membookin sivuilta:




Jos sait sähköpostiisi kutsun liittyä Membookiin, klikkaa kutsussa
tullutta linkkiä päästäksesi rekisteröitymään.
Kun olet rekisteröitymissivulla, Membook -tunnuksen voit luoda kahdella
tavalla:
1. luo täysin uusi tunnus sähköpostisi avulla vain Membookia varten, tai
2. käytä olemassaolevaa Facebook-, Twitter- tai Google+-tunnusta (esim.
Gmail) myös Membook-tunnuksena.
Jälkimmäinen tapa eli tunnusten yhdistäminen on hyvä keino, jos sinun on
vaikea muistaa monia eri salasanoja ja tunnuksia. Tähän ohje membook.fi
sivuilla.
Tapa yksi:

1. Kirjoita nimesi ja sähköpostisi niille osoitettuihin kenttiin.
2. Keksi salasana ja kirjoita se molempiin sille osoitettuihin kenttiin.
3. Lue käyttöehdot klikkaamalla Käyttöehdot-linkkiä. Ne aukeavat uuteen
välilehteen. Palaa rekisteröitymisvälilehdelle ja hyväksy käyttöehdot
klikkaamalla merkki valintaruutuun.
4. Klikkaa Luo tili-painiketta.
Saat sähköpostiisi vahvistusviestin. Näin varmistamme, että sähköpostisi tuli kirjoitettua oikein
ja se toimii.
5. Kirjaudu sähköpostiisi ja etsi vahvistusviesti.
Viestin pitäisi tulla välittömästi, mutta joskus saapumisessa voi kestää hetken, jos palvelu on
ruuhkautunut. Jos viestiä ei kuulu, tarkista myös sähköpostin roskapostikansio ja muut kansiot.
6. Avaa saamasi viesti ja klikkaa sen sisällä olevaa vahvistuslinkkiä.
Membook-tunnuksesi on nyt aktivoitu ja siirryt suoraan Membookin sivulle.
Huomaa siis, että Membook lähettää sinulle vahvistusviestin sähköpostiin ja se on käytävä
vahvistamassa ennen kuin Membook-tiliä pääsee käyttämään. Ensimmäiseksi kannattaa käydä
tarkistamassa omat tiedot ja tallentaa mahdolliset korjaukset.

Kertaus on opintojen äiti eli siis muista ilmoittautua pikkujouluihin,
tilata kriha-merkki ja liiton historiikki! Ja tietenkin seurata nettisivuja helrt.fi sekä Facebookissa olevia
yhdistyksen sivuja.
Lunta ja joulua odotellessa!
Hallitus

