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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.

MEMBOOK-jäsenrekisteri
Muistakaa rekisteröityä Membookiin. Jäsenmaksun eräpäivä oli 28.2.
MESSI-ILLAT
Messi-illat pidetään ravintola Zetorissa joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18 alkaen
ellei toisin mainita. Esitelmät alkavat klo 19.00
4.4. yhdistyksen kevätkokous klo 19.00 sekä liiton puheenjohtajan Paavo Kiljusen tietoisku
9.5. Arto Nokkala aiheenaan voiko maailman politiikkaa ennustaa nyt Trumpin ja Putinin
aikakaudella.
Huomaa myös toukokuun päivä, joka on vasta kuukauden toinen tiistai!
TYÖPANOSTASI KAIVATAAN:
TULEVIA TAPAHTUMIA KEVÄTKAUDELLA
27.-28.5. Maailma kylässä
Tapahtumaan kaivataan esittelijöitä yhdistyksen ständille. Ennen tapahtumaa järjestetään
esittelijäkurssi, jonne on suotavaa osallistua. Tapahtuman vastuuhenkilö on Jarmo-Olof Varhimo,
jolle voi ilmoittautua poro.varhimo@gmail.com
Ilmoita Varhimolle aika, jonka voit olla paikalla. Lyhyempikin osallistumisjakso on
tervetullut!
29.5.

Kansainvälinen rauhanturvaajien päivä.
Perinteiseen tapaan ensin käynti Hietaniemessä ja illalla juhlavastaanotto.
Hietaniemeen ilmoittautumiset Kari Kaiposelle, kari.kaiponen@pp.inet.fi tai puh. 040 5848524
Iltajuhlasta tulee tiedot myöhemmin.

4.6.

Lippujuhlapäivän paraati on Helsingissä ja yhdistyksemme tehtävänä on koota
rauhanturvaajien marssiosasto. Osallistujaksi tulee ilmoittautua 15.4. mennessä Kari Kaiposelle, joka on
homman vastuuhenkilö. Myös helrt.fi-sivuilla on ilmoittautumislomake. Vielä kymmenkunta marssijaa
tarvitaan.

MYÖHEMMIN TULEVIA TAPAHTUMIA
Suomi 100-tapahtumaan Kansalaistorilla 18.-19.8 teemalla ”Nuku Rauhassa”. tullaan tarvitsemaan
esittelijöitä, joten laita jo allakkaasi päivät ylös.
APUA VETERAANIHAUTAJAISIIN
Jarmo-Olof Varhimo peräänkuuluttaa apua veteraanihautajaisiin. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
pyytää apua yhdistykseltämme veteraanien hautajaisiin, joissa tehtävinä ovat seppelepartio ja saattoosasto. Ilmoita halukkuutesi Varhimolle ja hän ottaa yhteyttä aina tarvittaessa. Yhdistyksemme kunniaasia on hoitaa nämä tehtävät.
MUITA ASIOITA:
JÄRJESTYKSENVALVOJAKORTTI (TÄRKEÄ!)
Onko korttisi vanhentumassa? Kortin uusimisen säännöt ovat tiukat. Uusittaessa kortin on oltava
voimassa vielä 6 kuukautta. Jos näin ei ole, on käytävä uusi yhden päivän kurssi. Ota siis korttisi esiin ja
tarkista asia. Jos haluat uusia korttisi, ota pikaisesti yhteyttä Kari Kaiposeen. Samoin, jos uutena haluat
saada kortin. Yhdistys järjestää ennen kesää kurssin tarvittaessa.
KAARTIN SOITTOKUNNAN KEVÄTKONSERTTI
21.4.2017 klo 19:00 Finlandia talossa. Konsertissa nautitaan
musikaalimusiikin helmistä sekä Jussi Lampelan uusista ikivihreistä
Maria Ylipään tähdittämänä. Liput 33,50 €
lippu.fi

KESÄYÖN MARSSI
20.-21.5. Neljällä eri paikkakunnalla: TURKU 20.5.2017, Tuusula 10.6.2017, Rovaniemi 10.6.2017
Jyväskylä 19.8.2017 https://www.mpk.fi/Ajankohtaista/Kes%C3%A4y%C3%B6n-marssi-2017

RAATTEEN MARSSI
27.5. Suomussalmella. http://www.raatteenmarssi.fi/
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