Helsingin Rauhanturvaajat ry
JÄSENTIEDOTE 2020_2
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
Käynnistämme syyskauden siinä toivossa, että voimme vihdoin kokoontua fyysisesti yhteen
jäseniltojen ja muiden erilaisten tapahtumien yhteydessä. Ravintola Zetorin henkilökunta on
valmis tarjoamaan meille edelleen tilat kokoontumisia varten, mutta he eivät voi taata
koronavapaata tilaa, koska ravintola on avoin kaikille. Varmistaaksemme jäsentemme
turvallisuuden mahdollisimman hyvin, olemme varanneet syksyn ensimmäistä jäseniltaa varten
tilat Maanpuolustuskoulutuksen auditoriosta. Paikka on rajoitetussa käytössä ja riittävän tilava
turvavälien pitämiseksi.
Ensimmäinen jäsenilta pidetään tiistaina 8.9.20 oman jäsenemme Pauli Perttulan esityksellä.
Voimme samalla keskustella siitä, jatkammeko syksyn jäsenillat samassa paikassa.
YK-päivänä 24.10 teemme kunniakäynnin palveluksessa menehtyneiden rauhanturvaajien
haudalle. Seuraamme syksyn aikana epidemian kulkua ja siinä liittyen mahdollisuuksia
järjestää isompia tapahtumia, kuten YK-päivän juhla ja pikkujoulut.
Keilailu-illat toteutuvat yhteistyössä Suomen Rauhanturvaajaliiton vertaistuen kanssa.
Yhdistysten yhdistetty kevät- ja syyskokous pidetään tiistaina 10.11. Käymme läpi kuluneen
vuoden tapahtumat ja tilit ja esittelemme tulevalle vuodelle suunniteltua toimintaa.
Kokouksessa valitaan vuosittain yhdistyksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle.
Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan toiminnan suunnitteluun tai haluaisit toimia vertais- ja
veteraanityössä tai hallituksessa, niin tuo toiveesi esille jollekin hallituksen jäsenelle tai
puheenjohtajalle.
Hyvää alkavaa syksyä!
Kirsti Kujanpää, Helrt:n puheenjohtaja

MESSI-ILLAT
Koronavirusepidemiasta takia kaikki kevätkauden messi-illat jouduttiin perumaan, perusteena
oli Valtioneuvoston päätös rajoitteista ja valmiuslain käyttöönotto.
Jäsen/messi-illat käynnistyvät vihdoin keväällä alkaneen Koronapandemian ensivaiheen
jälkeen. Illat pidetään kuukauden toisena tiistaina.
Ensimmäinen ilta pidetään tiistaina 8.9.2020 klo 18.30 MPK:n auditoriossa,
Töölöntorinkatu 2, 1 krs. Puhujana on jäsenemme Pauli Perttula, joka kertoo aikaisemmasta
työstään teemalla ”Vientirakentajana Venäjällä”.
Muut jäsen/messi-illat (paikka ja puhuja ilmoitetaan myöhemmin)
ti 13.10.20
ti 8.12.20

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

Sotiemme veteraanit tarvitsevat apuasi!
Sotaveteraaniliiton liittopäivät on tiivistetty alun perin kolmipäiväisestä juhlasta
yksipäiväiseksi. Liittopäivä ja -kokous pidetään maanantaina 21.9.20 Helsingin
Messukeskuksen siivessä. Ohjelma alkaa klo 8 valtakirjojen tarkastuksella ja päättyy klo 16.00
mennessä.
Päivän ohjelma on seuraava;
•
klo 8.00 -> valtakirjojen tarkastus
•
klo 10.30 lounas
•
klo 12.30 juhlallisuudet ja seminaari
•
klo 14.00 liittokokous
Rauhanturvaajia pyydetään tukitehtäviin ja avustamaan:
 liikenteen ohjaukseen klo 8.30–13.00 (2-3 henkilöä)
 yleiseen avustamiseen sisätiloissa (4 henkilöä)
Ilmoittautumiset Kari Kaiponen, 040 584 8524, kari.kaiponen@pp.inet.fi

YHDISTYKSEN YHDISTETTY KEVÄT- JA SYYSKOKOUS 10.11.2020
Kevätkokous peruttiin koronavirusrajoitteista takia. Kevätkokouksen käsiteltävät aiheet, kuten
yhdistyksen toimintakertomus ja tilipäätös vuodelta 2019, käsitellään syyskokouksessa.
Helrt:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 10.11.2020 klo 18.30 MPK:n
auditoriossa, Töölöntorinkatu 2, 1 krs.
Syyskokouksessa tehdään sääntöjen määräämät henkilövalinnat: puheenjohtaja ja hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle, käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä
talousarvio.

KEILAUS
tiistaina 20.10 ja tiistaina 17.11 klo 18–19.
Enintään 12 hlö per ilta, paikkana Helsinginkatu 25, Urheilutalo. Tule paikalle klo 17.45, keilailu alkaa
tasan 18.00 ja klo 19 siirrytään iltapalalle keskustelun merkeissä. Ilmoittautuminen Petri Välimaalle 050317 1551 klo 7–14.
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KRIHA20 ETELÄ-PILOTTIHARJOITUS 11.-13.9.2020
Syksyllä 2019 valmistunut Kriisinhallinnan (KRIHA) koulutusohjelma vapaaehtoisille on
konkretisoitumassa
käytäntöön.
Helsingin
Rauhanturvaajat
ry
(Helrt)
yhdessä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK)
kanssa
järjestää
KRIHA20
Eteläpilottiharjoituksen 12.-13.9.2020 Tuusulassa Taistelukoulun kampuksella.
Harjoituksen johtaa Helrt:n puheenjohtaja Kirsti Kujanpää apunaan MPK:lle juuri palkattu
KRIHA-koulutuspäällikkö Markku Niemi. Harjoitus on koulutusohjelman mukainen ensimmäinen
suurharjoitus. Viikonlopun kestävään harjoitukseen kootaan mahdollisimman monta erilaista
koulutusohjelmaan kuuluvaa kurssia.
Kurssi löytyy järjestelmästä www.mpk.fi/koulutuskalenteri haulla KRIHA20
Harjoituksessa järjestetään:







Gender Focal Point -kurssi (Ilmoittautuminen päättyy 1.9 klo 16)
Asevalvonta yhteysupseeri -kurssi
Kriha kouluttajakurssi -kurssi
Harjoituksen johdon tuki -kurssi (Ilmoittautuminen päättyy 1.9 klo 16)
Kutsuvierastilaisuus lauantaina 12.9.
Naiset rauhaa turvaamaan -seminaari 13.9 klo 12.30–16. (seminaariin ilmoittautumiset:
Seminaari on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu mukaan joko MPK:n nettisivuilla tai
Surveypalissa (Ilmoittautuminen Surveypalin kautta: https://q.surveypal.com/Naiset-rauhaaturvaamassa viimeistään 5.9.2020!

Huomioithan osallistuessasi MPK:n ajantasaisen ohjeistuksen koulutukseen osallistumisesta
koronavirusepidemian aikana: https://mpk.fi/ajankohtaista/mpk/ohjeita-osallistujalle/

RESERVIUPSEERIPÄIVÄ 3.10.2020
Kahden viime vuoden tapaan Reserviupseeripäivässä lauantaina 3.10.2020 Katajanokan
Kasinolla on SRA-aktiiveja esittelemässä sovellettua reserviläisammuntaa ja Kasinon pihapiiriin
pystytetään Noptel-rata, jota osallistujat pääsevät testaamaan päivän aikana.
Suomen Rauhanturvaajaliitto on paikalla vastaamassa kriisinhallinta- ja rauhanturvatehtäviin
liittyviin kysymyksiin, ja Reservin Mentorit saapuvat esittelemään mentor-toimintaa. Lisäksi MPK
on paikalla oman esittelypisteensä kera. Reserviupseeripäivä on mainio tilaisuus tutustua liiton
toimintaan, saada omaa reserviupseeriuraa hyödyttävää tietoa, tutustua muihin
reserviupseereihin ja verkostoitua sidosryhmien kanssa.
Päivän viitteellinen ohjelma:
klo 9.30 kahvi
klo 10 tilaisuuden avaus sekä puheenvuorot
klo 12.30–15 verkostoitumista ja vapaata tutustumista eri toimijoihin
Ilmoittaudu tapahtumaan alla olevasta linkistä ja haasta reserviupseerikaverikin mukaan!

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1223538087&_k=8pWZJ0e_GmEk2x9PERLE8mLbB9L0gapZPJ_
hpctzy2TvR8p9V9Ygq26Ddqw7zziC

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

LENTOPALLO
"Sastamalan Rauhanturvaajat" on elvyttämässä Liiton lentopalloturnausta. Suunnitelmissa on
syksyllä 2020Sastamalassa 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
mauri.rytkonen@kolumbus.fi tai 040-587 8007.

yhteyttä

tarkempia

ohjeita

varten:

YK-PÄIVÄ 24.10. Seppeleen lasku Hietaniemessä klo 17.00
Helsingin Rauhanturvaajat järjestää kunniakäynnin Hietaniemen hautausmaalle palveluksessa
menehtyneiden rauhanturvaajien muistomerkille.
Pukukoodi: tumma takki, baretti ja mustat käsineet.
Ilmoittautumiset Tuomo Ruohoselle 19.10. mennessä
puh.040 586 7874 tai tuomoruohonen1@gmail.com
Ohjelma:
16.30 Kokoontuminen hautausmaan portille (kappelin luona)
16.50 Siirtyminen muistomerkille
17.10 Tilaisuus päättyy
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VERTAISTUKUKIKOULUTUS JA IDEOINTIVIIKONLOPPU 12-13.9.2020
Paikka: Siikaniemen kurssikeskus, Siikaniementie 210, 16730 Kutajärvi (Hollola). Tilaisuus on
tarkoitettu kaikille vertaistukitoiminnasta kiinnostuneille. Ohjelma alkaa 12.9 klo 11 ja
päättyy su 13.9 klo 14 mennessä. Ilmoittautumiset 11.8.20 mennessä kootusti: marjaleena.pihlajamaa@elisanet.fi tai puh.040 724 0223.
VERTAISTUKI-ILLAT SYKSYLLÄ 2020
Paikka: Oulunkylän kuntoutuskeskus, Käskynhaltijantie 5,00640 Helsinki
Vertaisillassa tarjotaan mahdollisuus virkistäytymiseen, keskusteluun, kokemusten jakamiseen
ja saadaan virikkeitä omatoimiseen liikuntaan. Mukaan mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta. Ilta
on osallistujille maksuton. Matkakuluja ei korvata. Ota mukaan tarkoitukseen soveltuvat
liikuntavälineet ja saunomiseen tarvittava varustus.
Ilmoittautumiset sähköpostilla os. kriha@okks.fi. Viestiin tiedot: nimi, ikä, mahdollinen
erityisruokavalio. Etukäteisilmoittautuminen tarvitaan!
Vertaisilta alkaa ilmoittautumisella klo 16.45. Tasan klo 17.00 alkaa liikuntaosuus. Klo 18
mennään saunaan, uimaan ja porealtaaseen. Klo 19 ruokailu, kahvit ja keskustellaan
vapaamuotoisesti. Ilta päättyy klo 20.30 mennessä.
1.9. ”Happihyppyä; ultimate; sauvakävely tai muuta yllättävän mukavaa
ulkoliikuntaa”. Ilmoittautumisaikaa jatkettu poikkeuksellisesti 31.8. asti.
27.10. ”Vesi antaa hyvän vastuksen”: allasjumppa kahdeksalle ensin ilmoittautuneelle,
muille saliharjoittelua. Ilmoittautuminen viimeistään 20.10.
24.11. ”Fasse on elastinen, venyttelyllä vieläkin vetreämmäksi.” Talo tarjoaa lisäksi
kierroksen: kuntosalilaitteet käytössä. Ilmoittautuminen viimeistään 17.11.
15.12. Stop joulustressi! Rentoutus-ilta. Ilmoittautuminen viimeistään 8.12.

VERTAISTUKI- JA KUNTOUTUSVIIKONLOPPU
Oulunkylän kuntoutuskeskus tarjoaa Rauhanturvaajaliiton jäsenille vertaistuki- ja
kuntoutusviikonlopun 2.-4.10.2020.
Ensisijaisesti tilaisuuteen pääsevät sellaiset liiton jäsenet, jotka eivät ole aikaisemmin
päässeet osallistumaan vertaistuki- tai kuntoutustyyppisiin tilaisuuksiin.
Viikonlopun ohjelma sisältää ryhmäkuntoutusta, runsaasti vapaata ohjelmaa, liikunnallisuutta
ja keskustelumahdollisuuksia. Tilaisuuteen voi osallistua max 10 henkeä. Tilaisuus on
osallistujille maksuton. Matkakustannuksia ei korvata. Osallistujat valitaan tarveharkinnan
perusteella. Muutokset ovat mahdollisia, jos koronatilanne aiheuttaa kokoontumisrajoituksia.
Lisätietoa puhelimitse puh 040-7219007 Timo Ryhänen arkisin klo 8-16,
Hakemukset kirjallisesti samaan sähköpostiin 18.9.2020 klo 16 mennessä sähköpostilla:
timo.ryhanen@rauhanturvaajaliitto.fi.
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SRTL yhdistetty kevät- ja syysliittokokous RAUMALLA 23.25.10.2020.
Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot Rauhanturvaajalehdessä no 4
.

HAMINA TATTOO 2021
Hyvät ystävät,
kaikille on varmaan jo kauan ollut selvää, että korona pandemia kurittaa myös Hamina Tattootapahtumaa ja niin myös meidän suunnitelmaamme osallistua tähän hienoon tapahtumaan.
Varauksemme 40 paikkaa lauantain 8.8.2020 tapahtumaan on siirretty suoraan uudelle
päivämäärälle eli lauantaiksi 7.8.2021 klo 14.00 alkavaan esitykseen. Matkaohjelmamme
noudattaa aikaisemmin ilmoitettua ennakko-ohjelmaa. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan
osanottajille erikseen.
Mikäli olet jo maksanut lippusi ja hyväksyt varauksesi siirron uudelle päivämäärälle sinun ei
tarvitse tehdä mitään. Jos kuitenkin haluat peruuttaa oman tai puolisosi osanoton, niin ilmoita
siitä allekirjoittaneelle mahdollisimman pian, sillä kaikki 40 paikkaa on myyty ja muutamia
henkilöitä on jo odotuslistallakin (lisäpaikkoja on tiedusteltu, toistaiseksi tuloksetta). Lisäksi tulee
ilmoittaa pankkitilitiedot maksun palautusta varten, edellyttäen, että olet jo liput maksanut.
Tässä uudessa tilanteessa olemme myös jatkaneet avoinna olevien maksujen aikataulua siten,
että viimeinen maksupäivä on 31.12.2020.
Hinnat kertauksen vuoksi: Jäsenet 30 € ja seuralaiset 40 €.
Maksu tilille HELRT: FI50 2142 1800 0337 33. Muistathan merkitä maksuun:
HAMINA TATTOO 2021, VIITE 20226
31.12.2020 jälkeen maksamattomat ja peruutetut varaukset menevät uusmyyntiin.
Annan mielelläni lisätietoja pyydettäessä. Hyvää ja terveellistä alkavaa syksyä!
Mauri
mauri.rytkonen@kolumbus.fi
040-587 8007
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MYYNTITUOTTEET
Tilauslomake: www.helrt.fi/lomake2.html Tilaukseen lisätään postikulut.
Yhteyshenkilö tilauksiin: Marja-Leena Pihlajamaa, puh.040 724 0223 tai
marja-leena.pihlajamaa@elisanet.fi
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 2018: 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)

TULOSSA SYKSYLLÄ 2020!
Suomalaiset rauhaa turvaamassa Libanonissa
- n. 100-sivuinen erikoisnumero. Lisätietoja tilauksesta myöhemmin www.helrt.fi
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YHTEYSTIEDOT
Kujanpää

Kirsti

Puheenjohtaja

050 305 0327

kirsti.kujanpaa@pp.inet.fi

Rytkönen

Mauri

Varapuheenjohtaja,
sidosryhmävastaava

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

petri.valimaa@neles.com

Pihlajamaa

Marja-Leena

VETU-vastaava

040 724 0223

marja-leena.pihlajamaa@elisanet.fi

Sinisalo

Harri

Järjestyksenvalvonta

0400 868 813

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

TERVETULOA SYKSYN TAPAHTUMIIN
Helsingin Rauhanturvaajien hallitus

