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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.
Kesä oli, kesä meni. Eipä ollut hääppöinen kesä tänä vuonna, mutta kesä kuitenkin. Nyt syksy
kolkuttaa ovelle ja alkaa taas täysi toiminta. Ensimmäinen messi-iltakin on jo vietetty. Siellä
kuultiin suurlähettiläs Jukka Valtasaaren esitys maailman nykytilasta.
Messi-illassa myös palkittiin Mauno Holttinen Rauhanturvaajaliiton kultaisella ansiomitalilla ja
Mauri Akkanen Reserviläisurheiluliiton hopeisella ansiomitalilla.

Suurlähettiläs
Jukka Valtasaari

Mauno Holttinen sai
Rauhanturvaajaliiton
kultaisen ansiomitalin

Mauri Akkanen sai
Reserviläisurheiluliiton
hopeisen ansiomitalin

SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokous pidetään 7.11. klo 19.00 Zetorissa.
Viime syyskokouksessa Kari Kaiponen lupautui puheenjohtajaksi tälle vuodelle. Hän ei enää jatka
ensi vuonna, joten uutta puheenjohtajaa etsitään. Hallituksesta ovat erovuorossa Kari Kaiponen,
Jarmo-Olof Varhimo, Kari Erkkilä ja Jussi Kivioja. Näistä Varhimo ja Erkkilä ovat käytettävissä.
Uusia hallitusjäseniä siis tarvitaan. Ehdotukset sekä puheenjohtajaksi että hallituksen jäseniksi
pyydetään toimittamaan sihteerille 16.10. mennessä anja.raisanen@kolumbus.fi Varsinkin
ehdotuksessa puheenjohtajaksi olisi hyvä olla perustelut.
Ensi vuonna on paljon tehtäviä tarjolla, järjestäähän yhdistyksemme Rauhanturvaajaliiton
syysliittokokouksen 2018 ja yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuoden 2019 valmistelut kiihtyvät.
24.9. VETERAANI-KÄVELY
Tänä vuonna teemme opastetun kierroksen
Hietaniemen hautausmaalla.
Lähtö tapahtuu klo 12.00 uurnalehdon sisäänkäynnin
kohdalta. Jos paikka ei osu silmään, niin myös kappelin
luota käydään hakemassa.
Oppaaksi olemme saaneet Ville-Veikko Kirvesniemen.
Opastusmaksu on vapaaehtoinen, mutta varatkaa
mukaan noin viisi euroa. Rahat menevät Vapaussodan
Perinneyhdistyksen hyväksi.
Kierros kestää arviolta pari tuntia.

MESSI-ILLAT

3.10. professori Juhani Ilmarinen kertoo liikunnan merkityksestä
kaikenikäisten terveydelle.
7.11. Yhdistyksen syyskokous klo 19.00 ja sen jälkeen Mikko Seppälä
5.12. Pikkujoulut
YK-PÄIVÄ 24.10.

YK-päivän iltajuhlaa 24.10. vietetään tänäkin vuonna
ravintola Kappelin Kellarissa klo 18.00 alkaen.
Ohjelmassa lyhyet puheet, palkitsemiset, musiikkia,
arpajaiset ym. Tilaisuus on avec. Kappelin Kellarin
tunnetusti maistuva illallinen maksaa vain
40 €/henkilö. hintaan kuuluu: buffet ateria, sisältäen
salaatit, lämpimän ja jälkiruuan sekä alkudrinkin.
Pukukoodi: Tummapuku kunniamerkkeineen.
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu:
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu Helsingin Rauhanturvaajat ry:n tilille:
FI5021421800033733 Nordea viimeistään siten, että suoritus näkyy yhdistyksen tilillä 17.10.2017.
Maksuun tuleva selkeä viesti: Kappeli 24.10, sekä osallistujien etunimi ja sukunimi.
Hietaniemi 24.10.
Ennen iltajuhlia on perinteiseen tapaan Hietaniemen hautausmaalla kukkienlasku.
Kokoontuminen klo 16.30 kappelin luona asianmukaisesti pukeutuneena (ne tummat käsineet!!!).
Klo 17.00 johtaa Tuomo Ruohonen marssiosaston haudoille.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.10. Kari Kaiposelle: kari.kaiponen@pp.inet.fi tai
puh. 040 5848524 tai netissä helrt.fi kohdassa ilmoittautumiset.
JÄSENMAKSU JA MEMBOOK
Olethan maksanut jäsenmaksusi ja rekisteröitynyt jäsenrekisteri Membookiin!
Yhdistyksessä on tällä hetkellä tasan 600 jäsentä. Näistä puolet, 305, on vielä rekisteröitymättä
Membookiin. Jäsenmaksuja puuttuu 36 henkilöltä verrattuna vuoteen 2016. Maksamattomat
tullaan poistamaan rekisteristä lähiaikoina.
Uusia jäseniä tippuu vähitellen. Loppuvuonna liittyvien ei enää tarvitse maksaa tämän vuoden
jäsenmaksua.
Muistakaa myös päivittää muuttuneet tietonne Membookiin. E-kirjeet, ym. muu tiedotus tulee
kulkemaan paljolti Membookin kautta. Toistaiseksi E-kirjeet ovat myös nettisivuilla helrt.fi
kohdassa tiedotteet pdf-muodossa.
NYT KUTOMAAN!
SRTL ry lähettää tänäkin vuonna joulupaketin tuntemattomalle rauhanturvaajalle yhteistyössä
Sotilaskotiliiton kanssa. Suomen juhlavuonna halutaan kaikille rauhanturvaajille lähettää villasukat.
Ne ovat perinteinen suomalainen tuote, jolle on käyttöä kotona ja kaukana. Ne sopivat myös
lentorahtina lähetettäviksi.
Rauhanturvaajaliitto harkitsee upeimpien parien palkitsemista. Väriltään ja malliltaan sukan voi siis
kutoa oman mieltymyksensä mukaan ja ne voivat olla kokoa 39-45, painopiste kokojen yläpäässä.
(Netistä löytyy ohjeet mm. Suomi 100 sukkiin.)
Yhdistyksen ”sukkavastaava” on Marja-Leena Pihlajamaa.

PRO PATRIA - PUOLUSTUSVOIMIEN SUOMI 100 –KONSERTTI 21.11.2017 klo 19.00 Musiikkitalo
Pro Patria -konsertissa Kaartin soittokunta esittää suomalaista perinteistä sotilasmusiikkia, jonka
lisäksi yleisö valloitetaan sopraano Essi Luttisen ja viihdetaiteilija Jari Sillanpään tähdittämillä
tunnetuilla teoksilla. Konsertissa tuodaan samalla esille Kaartin soittokunnan monipuolinen
osaaminen myös viihdemusiikin puolella. Sotilasmusiikkia suoraan sydämiin!

Toivotamme kaikille jäsenille aktiivista syksyä!
Hallitus

Hallitus
Yhteystiedot
Kaiponen

Kari

puheenjohtaja,
jäsenvastaava

040 5848524

kari.kaiponen@pp.inet.fi

Kujanpää

Kirsti

varapj.,
taloudenhoitaja

050 3050327

kirsti.kujanpaa@pp.inet.fi

Pihlajamaa

Marja-Leena

VETU

040 7240223

marja-leena.pihlajamaa@elisanet.fi

Varhimo

Jarmo-Olof

Veteraanihautajaiset 045 6708242

poro.varhimo@gmail.com

Räisänen

Anja

sihteeri/tiedotus

anja.raisanen@kolumbus.fi

050 3072663

