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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.

Hyvät rauhanturvaajasisaret ja veljet

Yhä paheneva koronatilanne pääkaupunkiseudulla ja sen aiheuttamat kokoontumisrajoitukset
(kuusi henkilöä) ja mahdolliset tulevat liikkumisrajoitukset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat jatkossa
myös Helsingin Rauhanturvaajat ry:n toimintaan. Epävarmaa tilannetta on jatkunut käytännössä
jo vuosi. Tätä kirjoittaessani emme tiedä, miten pitkään tilanne tällaisena jatkuu.
Viime vuonna kokoonnuimme jäseniltoihin kuitenkin viidesti kuulemaan mielenkiintoisia esityksiä
ja syksyllä pidimme yhdistetyn kevät- ja syyskokouksen. Jäsenille riittävät turvavälit ja turvalliset
tapaamiset mahdollistuivat Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) auditoriossa Töölössä. Kuluvana
keväänä emme ole tiukkenevien rajoitusten takia voineet järjestää jäseniltoja fyysisesti lainkaan.
Tarve tähän on olemassa, ja varmasti monet meistä kaipaavat jo yhteisiä tapaamisia ja juttuhetkiä
rt-kavereiden kanssa.
Odotamme kevään ja kesän helpottavan tapaamisten järjestämistä, ja suunnitelmissa onkin
mahdolliset ulkotiloissa järjestettävät tapahtumat. Kansainvälisen rauhanturvaajan päivän
seppeleenlasku Hietaniemessä on alustavasti suunniteltu perjantaiksi 28.5. Jäsenet ovat
tervetulleita seuraamaan tapahtumaa yleisönä. Hamina Tattoo elokuussa on vielä
suunnitelmissa. Mukaan mahtuu vielä jäseniä avecien kanssa. Tervetuloa!
Tarkemmat ja ajankohtaiset tiedot löydätte yhdistyksen sivuilta www.helrt.fi

Tsemppiä koronaa vastaan Rt-hengessä!
Kirsti Kujanpää, Helrt:n puheenjohtaja

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 2021
UUSI KUTSU YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEEN 2021
Alkuperäinen läsnäoloa vaativa kevätkokous huhtikuulta on peruttu koronavirusrajoitteiden
takia. Helrt hallitus pyrkii järjestämään kokouksen siirrettynä 16.6.2021 klo 18:00.
HelRt hallitus tarkastelee mahdollisuutta järjestää kevätkokous koronarajoitusten salliessa joko läsnäolon
vaativana perinteisenä tilaisuutena, yhdistelmänä läsnäoloa ja virtuaalista (etä) osallistumista, tai kokonaan
virtuaalisena (etänä).
Tarkemmat tiedot kokouksen järjestelyistä tiedotetaan jäsenistölle erikseen E-kirjeellä, HelRt sivuilla
(www.helrt.fi), sekä Facebookissa lähempänä kokousta.
Mikäli kevätkokousta ei voida pitää laisinkaan siirretään käsiteltävät aiheet, kuten yhdistyksen
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020, syyskokoukseen.

SRTL KEVÄTKOKOUS 28.-30.5.2021 PARAISILLA.
HUOM! Koronaviruspandemiasta johtuen kevätliittokokous 29.5 pidetään etäkokouksena.
Yhdistyksistä tilaisuuteen osallistuu yksi kokousedustaja.
Kokouksessa käsitellään
kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Yhdistykset saavat tarkemmat ohjeet liitolta.

AMPUMATOIMINTA
SRTL on käynnistämässä ampumayhdistystoimintaa jäsenilleen. SRTL:n ampumavastaavaksi on
nimetty Petri Horto (HelRt jäsen). Suunniteltu ampumavastuuvakuutus on hinnaltaan 25 €/hlö.
Toteutus erillisenä maksuna, tieto yhdistysten kautta. Mikäli henkilöllä on vuonna 2020 otettu
vakuutus (Reserviläisjärjestöjen tms. kautta), on se voimassa 2021 vakuutuksen
päättymispäivään saakka. Ampumavakuutuksesta lisätietoa Rauhanturvaajalehti nro
1/2021.
7.8.2021 järjestetään SRTL:n ampumakilpailut Vekaranjärvellä. Kymenlaakson rauhanturvaajat
toimivat vastuuyhdistyksenä.
SRTL perustaa ampumajaoston, joka tulevaisuudessa järjestää ampumaharrastustoimintaa
kriisinhallintaveteraaneille. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan ampuma-asekouluttajana,
ilmoittaudu 31.3.2021 mennessä mukaan vapaaehtoiseksi ampuma-asekouluttajapooliin
sähköpostitse: koulutus@rauhanturvaajaliitto.fi lisätietoa Rauhanturvaajalehti nro 1/2021.

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

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON SRTL PLUS -JÄSENRYHMÄ
SRTL Plus on liiton uusi jäsenryhmä, johon liiton jäsen voi halutessaan liittyä.
Ryhmän jäsenyys maksaa 25 euroa.
SRTL Plus -jäsenryhmän jäsenyys antaa osallistumisoikeuden Suomen
Rauhanturvaajaliiton ja muiden reserviläisjärjestöjen tapahtumiin, joissa ammunta on
keskeisessä roolissa sekä Puolustusvoimien tai muiden tahojen yhteisiin tapahtumiin,
joissa vaaditaan vakuutusturvaa.
SRLT Plus -jäsenryhmän jäsenyys sisältää tapaturma- ja vastuuvakuutuksen. Jäsenryhmän
jäsenyyden tarkoituksena on turvata ammuntaa harrastavan jäsen tapaturman ja vastuuriskien
osalta. Vakuutukset myöntää Pohjola. Rauhanturvaajaliiton SRTL Plus -jäsenryhmän jäsenyys
on voimassa vuoden kerrallaan ja sen voi hankkia normaalin varsinaisen jäsenyyden lisäksi.

SRTL Plus -jäsenyys ei korvaa varsinaista jäsenyyttä.
SRTL PLUS -JÄSENYYDEN HANKKIMINEN
Voit hankkia Plus-jäsenyyden maaliskuun loppuun mennessä seuraavin tavoin:
•

Rauhanturvaajaliiton
itsepalveluna:

Plus

-jäsenyydestä

turva

ampumaharrastukseen

–

kirjaudu Membookiin ja mene ensin omaan yhteisöösi. Siellä klikkaa ”Jäsentiedot”
ja mene ”Lisätiedot”-välilehdelle. Laita ”Kyllä” -rasti ruutuun kohdassa ”SRTL
PLUS -jäsenyys”
– Membook lähettää muutaman päivän sisällä laskun SRTL Plus tuotteesta ja se on
voimassa maksupäivästä alkaen.
•

Membookin asiakaspalvelusta:

-

lähetä sähköpostia osoitteeseen rauhanturvaajaliitto@membook.fi ja kerro
haluavasi hankkia SRTL PLUS -jäsenyys. Kerro viestissä tunnistamista varten
koko nimesi, osoitteesi, sekä liiton jäsenyhdistys, johon kuulut. Saat viestiisi
automaattikuittauksen, kun se on vastaanotettu. Asiakaspalvelu on yhteydessä
erikseen vain, mikäli se tarvitsee tarkentavia tietoja. Saat laskun muutaman
arkipäivän sisällä tilauksestasi.

KEILAUS peruttu toistaiseksi koronarajoitusten vuoksi.

KANSAINVÄLISEN RAUHANTURVAAJIEN PÄIVÄN
SEPPELEENLASKU
Huom. päivä pe 28.5. Seppeleen lasku Hietaniemessä klo 12.00
Tilaisuudessa lasketaan Suomen Rauhanturvaajaliiton seppele kriisinhallintatehtävissä
menehtyneiden rauhanturvaajien muistoksi.
Puolustusministeriön, puolustusvoimien,
Vammautuneet Kriisinhallintaveteraanit ry:n (VKVry) osallistuminen selviää myöhemmin.
Helsingin Rauhanturvaajat ry toimii tilaisuuden järjestäjänä ja lippuvartiossa.
Helsingin koronatilanteen koontumis- ja mahdollisten liikkumisrajoitusten takia tilaisuus
varmistuu vasta toukokuun puolivälissä.

MAAILMA KYLÄSSÄ 28.-30.5.201 VIIKONLOPPUNA.
Maailma kylässä 28.-30.5.2021 toteutuu virtuaalisena. Tapahtuman teemana on tulevaisuus.
Maailma kylässä päivittää sivuillensa virtuaalifestivaaliin liittyviä käytännön ohjeita lähempänä
festivaalia: https://www.maailmakylassa.fi/info/
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HAMINA TATTOO TIEDOTE

Maaliskuu 2021

Hyvät ystävät
Hamina Tattoo-organisaatio on tiedottanut, että kesän 2021 tapahtuma järjestetään
koronaviruksen vuoksi kotimaisin voimin. Katso www.hamina.fi.
Kaikille tähän mennessä ilmoittautuneille on lähetetty henkilökohtainen sähköposti tai muuten
ilmoitettu muutoksesta. Pääosa heistä on jo vahvistanut osanottonsa, mikäli tapahtuma
toteutuu ilmoitetun uuden, alla olevan aikataulun mukaisesti.
HUOM! Henkilökohtaisessa viestissäni
valitettavasti virhe. Alla oikea numeroni.

ilmoittautuneille

oli

puhelinnumerossani

Mikäli joku haluaa vielä ilmoittautua mukaan, niin muutama paikka on vielä vapaana.
Muistin virkistämiseksi:
– tapahtumapäivä on lauantai 7.8.2021. Paikkamme ovat klo 14.00 alkavaan esitykseen
– menopaluu omalla tilausbussilla
– kun tapahtuman toteutus varmistuu lopullisesti, lisäämme ohjelmaan ”jotain uutta hyvää”
– maksusuoritukset (ellei ole jo maksettu) 30.4.2021 mennessä
– HelRt:n tilille: Nordea FI50 2142 1800 0337 33, VIITE:20226
– Jäsenet 30 € ja seuralaiset 40 €.
Osallistumista on tuettu merkittävästi Liiton ja HelRT:n VETU-varoista.
Varaukset ja kysymykset: Mauri Rytkönen
+358 40 587 8007
mauri.rytkonen@kolumbus.fi

KOULUTUS:
Jos olet kiinnostunut Säkylässä pidettävästä KRIHA21 -harjoituksen 10.-12.9.2021 tehtävistä, niin
ilmoittaudu MPK:n koulutuskalenterin kautta: www.mpk.fi/koulutuskalenteri

VERTAISTUKI:
Oulunkylän kuntoutuskeskuksen vartaistuki-illat ja
toistaiseksi tauolla koronaviruspandemiasta johtuen.

rauhanturvaajien

älykuntosaliryhmä

Suomen Rauhanturvaajaliiton vertaistuen päivystävä puhelin 020 769
8111 (24/7)
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
- Huom. alennettu jäsenhinta /kpl: 25 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
-Huom.alennettu jäsenhinta /kpl: 30 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
Vuoden 2021 alusta tilattavissa on muistoristisetti (SET 1).
Hinta jäsenille on 100 €/kpl ja ei-jäsenille 135 €/pkl.
Nobel-muistoristejä koskevat tilaukset toimitetaan kahdesti vuodessa. Kevätkauden tilaukset 30.4
mennessä, jolloin muistoristit pyritään toimittamaan Rauhanturvaajan päiväksi 29.5, ja viimeistään 30.6.
mennessä. Syyskauden tilaukset 30.9 mennessä, jolloin muistoristit pyritään toimittamaan YK-päiväksi
24.10, ja viimeistään 6.12. mennessä.
Nobel-muistoristien luovutuskirjat kirjataan YK:n päivänä 24.10 tai kansainvälisenä rauhanturvaajan
päivänä 29.5.

Katso tilaukseen liittyvät tarkemmat ohjeet ja tilauslomake:
https://www.helrt.fi/nobelmuistoristinanomusjaohjeet.html
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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 UNDOFoperaatioissa 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)
Tilauksiin lisätään käsittely- ja toimituskulut 5 €.
Yhteyshenkilö tilauksiin: Marja-Leena Pihlajamaa, puh.040 724 0223 tai
marja-leena.pihlajamaa@elisanet.fi
Tilauslomake: www.helrt.fi/lomake2.html

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

050 317 1551

petri.valimaa@neles.com

Pihlajamaa

Marja-Leena

040 724 0223

marja-leena.pihlajamaa@elisanet.fi

Niemi

Juha

Koulutusvastaava

0400 419 670

juha.niemi@mpk.fi

Rytkönen

Mauri

Tapahtumat, retket ja
sidosryhmät

040 732 1689

mauri.rytkonen@kolumbus.fi

Kaiponen

Kari

Veteraanihautajaiset

040 584 8524

kari.kaiponen@pp.inet.fi

Jäsenasiat ja
vertaistuki
Veteraanituki ja
varainhankinta

terveisin Helsingin Rauhanturvaajien hallitus

