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salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com
http://koti.mbnet.fi/~kuso/

2/9
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Arvoisa jäsenemme. Tänä syksynä juhlimme yhdistyksemme 20vuotista taivalta. Valtakunnallisella tasolla olemme pieni yhdistys
110 jäsenellämme. Suurimmillaan jäsenmäärä on ollut 125 henkeä.
Määrä on pysynyt lähes samana viimeisen 10 vuotta. Tulkintoja tästä
voidaan tehdä monenlaisia. Itse tulkitsen asian niin että olemme
Salon alueella tarpeeseen ja täytämme alueella elävien
rauhanturvaajien kysynnän oman yhdistyksen muodossa.
Vuosien varrella olemme onnistuneet tarjoamaan oman alueemme
rauhanturvaajille paikan, jonka ääreen on kokoonnuttu vaihtamaan
kuulumisia ja paikallisesti on ylläpidetty sellaista näkyvyyttä että on
tiedetty mistä etsiä, kun samanhenkistä seuraa on haluttu löytää –
hyvänmielentoreilta, lippuvartiosta tai vaikka karaoke-baarista.
Yleensäkin ottaen kaikkialta missä on elämää ja ihmisiä.
Koomiselta ja samalla surulliselta tuntuu se että yhdistyksen
juhlavuosi on samalla jonkinlainen vedenjakaja-vuosi.
Vaikkakin jäsenmäärämme on pysynyt samana vuosien varrella, niin
yhdistyksen aktiivisten toimijoiden määrä on viime vuosina
romahtanut. Ei enää osallistuta niin kuin ennen. Ei tapahtumiin eikä
niiden tekemiseen.
Joudumme syyskokouksessa pohtimaan, mihin suuntaan lähdemme
yhdistystämme tulevaisuudessa viemään.
Olemmeko ”lehtikioski” - eli yhdistys johon kuulutaan vain
Rauhanturvaaja-lehden saamisen takia, vai olemmeko toimiva
yhdistys tapahtumineen?
Kysymys kuuluukin että onko tapahtumatarjontamme liian laajaa,
ettei joka tapahtumaan jakseta tulla, vai kilpailemmeko ”väärillä
markkinoilla”?
Näihin asioihin haluaisin vastausta sinulta, arvoisa jäsenemme.
Toivottavasti näemme syyskokouksessa.
Jari Sievänen – Puheenjohtaja
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KUTSU
Yhdistyksemme

20-vuotisjuhla
YK:n päivänä 24.10.2010
Ravintola Vilhossa
Kello 19:00

Tervetuliaissanat
Jari Sievänen
---Juhlapuhe
---Nobel-ristien jako
---Palkitsemiset
---Ruokailu
----

TERVETULOA!
-Hallitus-
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LIITOSSA TAPAHTUU
Hyvä jäsen!
Yhdistyksemme viettäessä juhlavuottaan on ilo todeta, että
20 -vuotias Salon Seudun Rauhanturvaajat on täyttänyt
olemassaolonsa aikana sille säännöissä asetetun tehtävän kokoamalla
alueellaan asuvat, rauhanturvatehtävissä palvelleet tai palvelevat
yhteisen veljesjärjestön piiriin. Tämä on havaittu myös Suomen
Rauhanturvaajaliitossa.
Yhdistyksemme järjesti viisitoista kertaa SB-Volleyn, joka on
edelleen suurin sisäurheilutapahtuma liiton historiassa. Lisäksi
Salonseutu on koonnut kolmena kesänä 15 -henkisen liiton
venekunnan Sulkavan Suursoutuihin. Näin tehdään myös kesällä
2011. Yhdistyksemme on onnistunut kaksi kertaa järjestetyssä
veteraanikävelytapahtumassa erinomaisesti. Toivon, että
mahdollisimman moni rauhanturvaaja osallistuu 19.9.2010
järjestettävään kävelyyn.
Keväällä julkaistu liiton historiikki on saanut sisältönsä ja
ulkonäkönsä puolesta myönteisen vastaanoton – ei ainoastaan oman
jäsenistön keskuudessa vaan laajemminkin. Historiikin painosmäärä
on 1700 ja sitä voi ostaa yhdistyksemme puheenjohtajalta.
Liittomme strategiaan kuuluu vuosina 2008-2012 vertaistuki ja sen
yhtenä osana palveleva puhelin. Yhdistyksestämme palvelevan
puhelimen päivystäjinä ovat Kari Fresenius, Raimo Järveläinen ja
Eeva Laakkio. Esitän tässä heille liiton kiitokset.
Jaan omalta osaltani yhdistyksemme puheenjohtaja Jari Sieväsen
huolen tulevaisuudestamme. Toivon, että 24.10.2010 kokoontuu
suuri joukko jäsenistöä juhlimaan 20-vuotiasta yhdistystämme ja että
tilaisuus antaa kimmokkeen toiminnan aktivoitumiseen.
Heimo Purhonen – tiedottaja, SRLT:n hallituksen jäsen
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YHDISTYKSEN HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja, ampumavastaava Jari Sievänen
Romsilantie 663, 25180 PERTTELI
Puhelin : 050-4824173, japitapi@gmail.com
Varapuheenjohtaja Matti Mäkipää
Masuunintie 4 A 34, 25900 TAALINTEHDAS
Puhelin : 0500-318812, matti.makipaa@dnainternet.net
Sihteeri Pasi Korko
Paavolankatu 3 D 42, 20240 TURKU
Puhelin : 046-8897634, pazilla@suomi24.fi
Jäsenkirjuri Matti Tuomi
Forssantie 33, 31600 JOKIOINEN
Puhelin : 044-7355118, matti.j.tuomi@gmail.com
Lipunkantaja, veteraanituki - henkilö Raimo Järveläinen
Torikatu 6 A 9, 24100 SALO
Puhelin : 044-7745223, raimo.jarvelainen@evl.fi
Tarmo Laine
Turuntie 26 B 16, 24240 SALO
Puhelin : 044-2698292, ratamo54@windowslive.com
Petri J. Turunen
Saaliskatu 6, 24280 SALO
Puhelin : 040-5484266, petri.turunen@seutuposti.fi
Hallituksen varajäsen, veteraanituki -henkilö
Eeva Laakkio
Puhelin : 040-7623264
Hallituksen varajäsen, www-sivuista vastaava, sotapäiväkirjan hoitaja
Tero Joronen
Puhelin : 044-7782262, terojoronen@gmail.com
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HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIHENKILÖT
Veteraanivastaava, tiedottaja Heimo Purhonen
Haukkalankatu 5 B 13, 24100 SALO
Puhelin : 040-7754458, heimo.purhonen@salo.salonseutu.fi
Taloudenhoitaja
Rauno Nikkilä
Puhelin : 050-5689803, rauno.nikkila@nokia.com

15.10. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
Ravintola Vilhossa kello 19:00
- Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja jäsenistön hallitukselle
14 vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat
-

Valitaan vuoden 2011 yhdistyksen puheenjohtaja
Valitaan vuoden 2011 yhdistyksen hallitus
Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2011
Hyväksytään talousarvio vuodelle 2011

- Lisätietoja puheenjohtaja Jari Sievänen

TERVETULOA!
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YHDISTYKSEN TULEVAT TAPAHTUMAT
19.9. YK:n rauhanpäivän kävely
- Yhteislähtö Salon torilta kello 13.00.
- Kävellään lenkki torilta jokivartta pitkin riippusillalle ja toista
puolta takaisin.
- Paikalla torilla tarvitaan pykäläkopin pystyttäjiä, pinssinjakajia,
huonokuntoisten avustajia ja tietty kävelijöitä.
- Työtehtäviin ilmoittautuminen 10.9. mennessä Heimo Purhoselle.
- Kävelijät - tervetuloa paikalle, vaikka koko perheen voimin.
- Lisätietoja veteraanivastaava Heimo Purhoselta.
9.11. Yhdistyksen ilma-asekisat Helisnummella
- Kokoontuminen Helisnummelle kello 18:00.
- Kilpailussa ammutaan tulokset ilmakiväärillä ja ilmapistoolilla,
joiden yhteistulos ratkaisee.
- Lisätietoja ampumavastaava Jari Sieväseltä.
28.11. Hyvänmielentorin kirjakeräys
- Kerätään kirjoja lähetettäväksi toimialueelle.
- Kirjojen kerääjiä ja pykäläkopin pystyttäjiä kaivataan torille,
tervetuloa paikalle.
- Lisätietoja ja ilmoittautuminen Tarmo Laineelle 15.11. mennessä.
5.12. Laulu-Seppojen joulukonsertti Kivassa
- Narikkatehtäviä tarjolla nopeimmille ilmoittautujille. Neljää henkeä
kaivataan.
- Ilmoittautumiset vastuuhenkilö Pasi Korkolle 20.11. mennessä,
jolta saat samalla tarkemmat ajat.
6.12. Itsenäisyyspäivän lippuvartio Uskelan Kirkkomaalla
- Perinteinen lippuvartio Uskelan Kirkkomaalla.
- Lisätietoja Raimo Järveläiseltä.
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18.12. Joulusauna Ravintola Rikalan saunalla
- Rauhanturvaajien joulusauna Ravintola Rikalassa.
- Saunamaksu 10 €, kerätään paikan päällä, sisältää saunajuoman.
- Ilmoittautumiset 25.11. mennessä Jari Sieväselle.
- Kustannussyistä saunavuoro perutaan, jos ilmoittautuneita on alle
10 henkeä.
- Jäsenhankintakilpailun palkintojenjako.
- Vastuuhenkilönä Jari Sievänen
Jokaisen tapahtuman kohdalla on merkitty vastuuhenkilö jolta
saat lisätietoja tapahtumasta. Ethän epäröi ottaa yhteyttä.
Lisäksi nettisivuiltamme voit käydä lukemassa päivityksiä, jotka
eivät aikataulutuksensa takia ehtineet tähän jäsentiedotteeseen.

RAUHANTURVAAJALIITON TAPAHTUMAT
9.-10.10 Veteraanitukihenkilöstön koulutus Tikkakoskella
- Tarjolla korkeatasoinen koulutus liiton ja puolustusvoimien
yhdessä ylläpitämälle veteraanitukipuhelimelle.
- Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä yhdistyksemme
veteraanitukihenkilöihin, heiltä saat lisätietoja kurssista
30.10 Rauhanturvaajaliiton syyskokous Hämeenlinnassa
- Yhdistyksen edustaja lähdössä paikalle kokoukseen.
- Jos olet kiinnostunut osallistumaan kokoukseen tai haluat lähteä
muuten vaan tapaamaan tuttuja, ota yhteyttä Jari Sieväseen.
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ILMOITUSASIAT
SÄHKÖPOSTILISTA
- Sähköposti on nopea ja edullinen vaihtoehto tiedottaa Sinulle
yhdistyksessä ja liitossa tapahtuvista asioista.
- Jos käytössäsi on sähköpostiosoite, etkä vieläkään ole
postituslistallamme, niin laita viesti yhdistyksen sähköpostiin
salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com.
JÄSENHANKINTA-KILPAILU
- Kuten muistat, keväällä yhdistyksen hallitus julisti
jäsenhankintakilpailun.
- Vuoden 2010 aikana eniten uusia - yhdistyksemme nettisivujen
kautta liittyneitä - jäseniä kerännyt jäsenemme palkitaan
risteilylahjakortilla.
- VAIN yhdistyksemme nettisivujen kautta liittyneet uudet jäsenet,
jotka ovat kirjanneet lisätieto-kenttään liittymään houkutelleen
jäsenen nimen, lasketaan mukaan kilpailuun.
- Vaikka uusia jäseniä yhdistykseen onkin tullut, niin sääntöjen
mukaisesti jäseniä on liittynyt vasta yksi.
- Eli jos risteilylahjakortti kiinnostaa, niin rekrytointihommiin!
- Kilpailu päättyy 30.11.2010 ja kilpailun voittaja julistetaan
joulusaunassa 18.12.2010.

