Helsingin Rauhanturvaajat ry
Rauhanturvaajien veteraanijärjestö
PL 323, 00131 Helsinki
www.helrt.fi
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.

Hyvät kriisinhallintaveteraanit, rauhanturvaajasisaret ja -veljet
Kevätkautta on leimannut koronavirusuutiset. Suojellaksemme jäseniämme tartunnoilta osallistumme
osaltamme yhteiseen tavoitteeseen, taudin etenemisen hidastamiseen lähikontakteja vähentämällä. Tästä
syystä Helsingin Rauhanturvaajat ry on perunut yli 10 hengen kokoukset ja tilanteen yhä edetessä huhtikuun
alkuun suunnitellun kevätkokouksen ja toukokuun jäsenillan. Kokoontumispaikkamme ravintola Zetor on myös
sulkenut ovensa ilmoituksensa mukaisesti “toistaiseksi”. Yhdistyksen hallitus seuraa tilannetta ja kokoontuu
etäyhteyksin.
Tässä vaiheessa kansainvälisen rauhanturvaajan päivän 29.5 tapahtumia ei ole toistaiseksi peruttu. Perinteen
mukaan Puolustusministeriö, Pääesikunta, Vammautuneet kriisinhallintaveteraanit ry ja Suomen
Rauhanturvaajaliitto ry laskevat seppeleen rauhanturvaajien muistomerkille Hietaniemen hautausmaalla.
Tähän voi tulla muutoksia, joten seuraa www.helrt.fi ja yhdistyksen fb-sivuja.
Elämme vielä toivossa, että elokuuksi suunniteltu retki Hamina Tattoo – tapahtumaan 8.8. voidaan toteuttaa.
Toivon kaikille jäsenillemme jaksamista tänä poikkeusaikana. Pysykää terveinä!
Terveisin Kirsti Kujanpää, Helrt:n pj
Koronavirusepidemian takia kevätkauden jäsen/messi-illat, kevätkokous ja vertaistukitapahtumat on
toistaiseksi peruttu, perusteena on Valtioneuvoston päätös rajoitteista ja valmiuslain käyttöönotto.
Helrt:n kevätkokous pidetään syyskokouksen yhteydessä syksyllä. Samoin Suomen Rauhanturvaajaliiton
kevätliittokokous pidetään syysliittokokouksen yhteydessä Raumalla 24.10.2020.

Kauppa- ja apteekkiapu koronapandemian aikana
Yhdistykseemme kuuluu jäseniä, jotka tarvitsevat vallitsevassa koronavirustilanteessa esim. kauppa- ja
apteekkiapua. Meillä on myös jäseniä, jotka voivat olla avun ja tuen antajia näille henkilöille. Yhdistyksemme
jäsen Petri Horto on luvannut toimia yhdyshenkilönä avun tarvitsijoiden ja avun antajien välillä.
Vapaaehtoiset, antakaa Petrille yhteystietonne. Ja avun tarvitsijat, soittaa Petrille, jolloin hän voi etsiä teille
esimerkiksi lähellä asuinaluettanne olevan avustajan. Petrin tavoitat tekstiviestillä ja/tai soittamalla
numeroon 046-841 4687.
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RAUHANTURVAAJAN PÄIVÄ 29.5.20
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry (SRTL) järjestää kunniakäynnin kriisinhallintaoperaatioissa menehtyneiden
rauhanturvaajien muistomerkille YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä perjantaina 29.5.2020 klo
12.00.
Tilaisuudessa
lasketaan
ainakin
Suomen
Rauhanturvaajaliiton
seppele.
Puolustusministeriön,
puolustusvoimien, Vammautuneet Kriisinhallintaveteraanit ry:n (VKVry) osallistuminen selviää myöhemmin.
Soittokunnasta pyritään samaan mukaan edustus.
Helsingin Rauhanturvaajat ry tukee tilaisuutta seuraavasti:






liput ja lippuvartio
kunniavartio muistomerkille
liiton seppeleen hankinta
sopiminen tilaisuudesta seurakunnan kanssa
Huom. kunniaosastoa ei ole

Ohjelma Hietaniemessä
Klo

11.45
11.50
12.00

12.15

Osallistujat kokoontuvat hautausmaan portille
Siirtyminen Sankariaukiolle
Hymni (Faitterit –soittokunnan soittoryhmä) (varmistuu myöhemmin)
Seppeleen lasku
 Puolustusministeriö ?
 Pääesikunta ?
 VKVry ?
 SRTL
Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden asu: paraatipuku tai tumma puku ja kunniamerkit
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HAMINA TATTOO 8.8.2020
Hyvät RT-siskot ja veljet, olemme varanneet 40 riskillistä paikkaa kesäretkellemme Haminan Tattooseen
lauantaiksi 8.8.2020. Johtuen ulkopuolisesta taloudellisesta tuesta näistä paikoista on allokoitu 12 paikkaa
naapuri yhdistyksille.
Vaikka aikaa on retken toteutumiseen, niin kovan kysynnän vuoksi on hyvä saada lähtijät ja maksut hoidetuksi
jo kevään aikana. HelRt:n tämän hetken kiintiössä on eri tilaisuuksissa varattuja paikkoja 22 ja vapaana neljä
(4). On todennäköistä, että lopullinen paikkamäärämme kasvaa siinä vaiheessa, kun saamme naapureitten
ilmoitukset osanottajista. Tässä vaiheessa pyydän halukkaita ensisijaisesti ilmoittautumaan.
Paikkojen vahvistusten jälkeen maksut tulee suorittaa 31.5.2020 mennessä HelRt:n tilille:
Nordea FI50 2142 1800 0337 33.
VIITE 20226 . Hinnat: Jäsenet 30 euroa ja seuralaiset 45 euroa.
Todettakoon, että lippujen ennakkovaraushinta oli 45 euroa/kpl ja nykyinen hinta 50 euroa/henkilö.
Retken alustava ohjelma:
Klo 09.30 Lähtö Helsingistä Marskin patsaalta
 Klo 11.00 Saapuminen Haminaan
 Klo 14.00 Tattoo; Bastion
 Paluu Helsinkiin viimeistään klo 19.00.
Ohjelmaan sisällytetään vapaata aikaa omakustanteiseen ruokailuun ja - vierailuun Wanhan Veteraanin
näyttelyyn. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: mauri.rytkonen@kolumbus.fi tai 040-587 8007.

LENTOPALLO
" Sastamalan Rauhanturvaajat" on elvyttämässä Liiton lentopalloturnausta. Suunnitelmissa on syksyllä 2020
Sastamalassa pelattava turnaus. Ajankohta ja paikka ovat vielä avoinna. Omasta puolestani otin tämän
tiedon ilolla vastaan ja lupasin, että me pk-seudulla teemme kaikkemme, että saamme turnaukseen
iskukykyisen joukkueen.
Pyydänkin lentopalloharrastajia ja turnauksesta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Tarkoitukseni on saada meille mahdollisuus harjoitteluun keskiviikkoisin Kisahallissa klo 19.00-20.30. Tämä
vuoro kuuluu HeSa-nimiselle seuralle, jonka hallituksessa istun.
Vuorot alkavat todennäköisesti taas syyskuun alussa.
Kiinnostuneet ja innostuneet ottakaa yhteyttä tarkempia ohjeita varten: mauri.rytkonen@kolumbus.fi tai 040587 8007.
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KRIHA20 Etelä-pilottiharjoituksen 12.-13.9.2020

Syksyllä 2019 valmistunut Kriisinhallinnan (KRIHA) koulutusohjelma vapaaehtoisille on konkretisoitumassa
käytäntöön. Helsingin Rauhanturvaajat ry (Helrt) yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa
järjestää KRIHA20 Etelä-pilottiharjoituksen 12.-13.9.2020 Tuusulassa Taistelukoulun kampuksella.
Harjoituksen johtaa Helrt:n puheenjohtaja Kirsti Kujanpää apunaan MPK:lle juuri palkattu KRIHAkoulutuspäällikkö Markku Niemi. Harjoitus on koulutusohjelman mukainen ensimmäinen suurharjoitus.
Viikonlopun kestävään harjoitukseen kootaan mahdollisimman monta erilaista koulutusohjelmaan kuuluvaa
kurssia. Aavaintehtäviin ja kurssien johtajille on tarkoitus järjestää valmistava harjoitusviikonloppu, jos korona
ei estä. Pidetään kuitenkin varmasti ennen harjoitusta, viimeistään elokuun lopulla.
Oletko kiinnostunut kouluttaja- ja/tai tukitehtävistä tulevassa harjoituksessa? Ohessa Juha Niemen
terveiset Helrt:n jäsenille.
“Harjoituksen tukitoimiin tarvitaan henkilöstöä. Tehtäviä löytyy henkilöstön vastaanottoon, paperitöihin,
opastukseen, harjoituksen tilannekeskukseen, kuljetukseen, viestintään, ensiapuun ja kurssien
vääpelöimiseen sekä harjoituksen huollon johtamiseen. Voi olla kokeneempaa väkeä. Kuljetukseen
ilmoittautuvat käyvät verkkokurssina B-ajolupakoulutuksen ja lyhyen perehdyttämisen PV sääntöihin. “
Ilmoittautumiset tukitehtäviin sähköpostilla viimeistään 15.5.20
juha.niemi@mpk.fi --- markku.niemi@mpk.fi --- kirsti.kujanpaa@pp.inet.fi
Laita viestiisi: nimi, sähköposti, puhelinnumero ja tehtävä, johon toivot mukaan
Kurssi löytyy järjestelmästä www.mpk.fi/koulutuskalenteri haulla KRIHA20

JÄSENMAKSUT 2020
Vuoden 2020 jäsenmaksujen eräpäivä oli 28.2.20. Ne teistä, joilta maksu on unohtunut tai laskua ei löydy, niin
paperinen lasku on mahdollinen. Seuraava laskun eräpäivä on 15.5.20. Viimeinen maksumuistutus tulee
viikolla 36.
Jäsenmaksu 45 € jakautuu siten, että Helsingin Rauhanturvaajat ry:n osuus on 16 €, Suomen
Rauhanturvaajaliiton 9 € ja Rauhanturvaajalehden 20€.
Jäsenmaksuja EI makseta yhdistyksen tilille, vaan erilliselle keräilytilille, josta jäsenrekisterin pitäjä Membook
ohjaa jäsenmaksun erittelyn edellä mainituille tahoille suoraan.
Ohje maksuun:
Saaja: Membook Oy asiakastili / Helsingin Rauhanturvaajat ry
Saajan tilinumero IBAN: FI85 5410 0220 3139 13
Viitenumero (oli laskussasi). Laita tarvittaessa lisätietoja kohtaan nimesi ja jäsenmaksu 2020
Eräpäivä: 15.5.20 tai HETI
Summa: 45 €
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MYYNTITUOTTEET
RINTAMERKKI ja KAULAKORU
- Hankkimiseen ja käyttöön on oikeutettu jokainen krihaveteraanikortin haltija
- Saatavana myös samanlaisena kaulakoruna (myydään ilman ketjua)
- Käyttö: siistissä asussa (puvun takki, jakku), kunniamerkkien
kanssa toistaiseksi vain järjestön omissa tilaisuuksissa.
- Materiaali: HOPEAA 925/1000
- Koko: rintamerkki Ø 16 mm, kaulakoru Ø 18 mm
- Hinta/kpl: 30 euroa (jäsenille), 35 euroa (ei-jäsenille)
BARETTIMERKKI
- Käyttö: rt-/kriha-baretissa virallisen kokardin (esim. YK:n, valmiusjoukkojen) sijasta,
kun barettia käytetään siviiliasun kanssa.
- Materiaali: hopeapatinoitua pronssia
- Koko: Ø 44 mm
- Hinta/kpl: 35 euroa (jäsenille), 40 euroa (ei-jäsenille)
HAUTAKIVIMERKKI
- Käyttö: rauhanturvaaja- / kriisinhallintaveteraanin hautakiveen
- Materiaali: patinoitua pronssia, musta taustalevy;
erottuu hyvin myös kirjavasta hautakivestä
- Koko: Ø 50 mm
- Hinta/kpl: 50 euroa
NOBEL -MUISTORISTIT
Nobel-muistoristi voidaan toimittaa valinnan mukaan joko täydellisenä sarjana (SET 1) tai mekanismillisen
nauhalaatan kanssa (SET 2).
Katso tilaukseen liittyvät tarkemmat ohjeet: www.helrt.fi/nobelmuistoristinanomusjaohjeet.html
SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON HISTORIIKKI
-osa 1 Suomen Rauhanturvaajaliitto 1968-2018
Teos sisältää Suomen Rauhanturvaajaliiton järjestöhistorian 1968-2018. Teokseen on sisällytetty myös lyhyet
tiivistelmät useimpien jäsenyhdistysten osalta.
-osa 2 Suomen Rauhanturvaajaliitto 1956-2018
Teoksessa esitellään Suomen osallistuminen sotilaallisiin rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioihin vuosina
1956-2018 sekä luodaan katsaus kriisinhallintakyvyn kehitykseen edellä mainittuina vuosina.
Osat 1ja 2 katsotaan yhdeksi kirjaksi (yhteensä 717 sivua) ja myydään kokonaisuutena 40,00 €
RAUHANTURVAAJALEHDEN JUHLANUMERO 2019
SUOMALAINEN VALVONTAJOUKKO LÄHI-IDÄSSÄ 20 VUOTTA VUOSINA 1973-1993.
-58 sivuinen liimasidontainen julkaisu, joka kertoo Lähi-idässä vuosina 1973-1993 UNEF II ja UNDOF operaatioissa palvelleiden n.11 000 suomalaisen rauhanturvaveteraanin 20 vuotta kestäneestä toiminnasta
YKSV 1-40 riveissä ja Kyproksen palokunnan merkittävästä osuudesta UNEF II-operaation alkuvaiheessa.
- hinta 10 € (+postikulut)
Tilaukseen lisätään postikulut
Yhteyshenkilö tilauksiin: Marja-Leena Pihlajamaa, puh.040 724 0223 tai
marja-leena.pihlajamaa@elisanet.fi
Tilauslomake: www.helrt.fi/lomake2.html
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YHTEYSTIEDOT
Kujanpää

Kirsti

Puheenjohtaja

050 305 0327

kirsti.kujanpaa@pp.inet.fi

Rytkönen

Mauri

Varapuheenjohtaja

040 587 8007

mauri.rytkonen@kolumbus.fi

Lehtoaro

Tomi

Sihteeri, tiedottaja

040 757 8095

tlehtoaro@gmail.com

Vaalgamaa

Heikki

Taloudenhoitaja

040 583 0108

heikki.vaalgamaa@elisanet.fi

Välimaa

Petri

Jäsenvastaava

050 317 1551

petrivalimaa@metso.com

Pihlajamaa

Marja-Leena

VETU-vastaava

040 724 0223

marja-leena.pihlajamaa@elisanet.fi

Sinisalo

Harri

Järjestyksenvalvonta

0400 868 81

harri.sinisalo@hotmail.com

Niemi

Juha

Koulutusvastaava

0400 419 670

juha.niemi@mpk.fi

Erkkilä

Kari

Tapahtumat

040 732 1689

sahkokari@gmail.com

Levonen

Kari

Veteraanivastaava

040 767 5586

karilevonen4@gmail.com

Kaiponen

Kari

Veteraanihautajaiset

040 584 8524

kari.kaiponen@pp.inet.fi

Suomen Rauhanturvaajaliiton vertaistuen päivystävä puhelin
0207 698 111 (24/7)

Hyvää kevättä ja kesää!
Helsingin Rauhanturvaajien hallitus

