SALON SEUDUN
RAUHANTURVAAJAT RY.

JÄSENTIEDOTE 1/2012
salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com
http://koti.mbnet.fi/kuso

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Hyvä yhdistyksen jäsen,
Rauhanturvaajaliiton uusi strategia vuosille 2012-2015 hyväksyttiin
liittokokouksessa Porissa. Toiminnan keskeiset peruspilarit säilyvät
edelleen samoina:
- rauhanturvaajien ja heidän läheistensä vertais- ja
veteraanituki sekä tuki sotiemme veteraaneille
- rauhanturvaamisen perinteiden vaaliminen ja
rauhanturvaamistietoisuuden lisääminen
- yhteistyö maanpuolustustoiminnan kaikilla osa-alueilla
- kansainvälisten kriisinhallinta- ja veteraanisuhteiden ylläpito
ja kehittäminen
Näiden haasteiden keskellä Liiton uusi puheenjohtaja
kenraaliluutnantti Paavo Kiljunen pitää tärkeimpänä haasteena
jäsenmäärän lisäämisen.
Yhdistys pysyy hengissä vain jäsenistönsä kautta, siksi hallitus
toivoo aktiivista osallistumista kevät- ja syyskokouksiin.
Kevätkokouksessa esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja
tilinpäätös. Syyskokouksessa vuorostaan päätetään seuraavan
vuoden toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelma on runkona
vuoden tapahtumiin ja toivottavasti siltä löytyy jokaiselle jotakin.
Tämä jäsentiedote 1/2012 on myös yhdistyksen kevätkokouksen
virallinen kokouskutsu. Sääntöjemme mukaan kevätkokous on
pidettävä maaliskuussa ja siitä tiedotetaan kirjallisella
henkilökohtaisella jäsentiedotteella tai ilmoitetaan kotipaikkakunnan
sanomalehdessä. Tänäkin vuonna kevätkokous pidetään ravintola
Vilhossa ja kokous alkaa on 16.3.2012 klo 19:00. Tulethan kahville ja
annat palautetta yhdistyksen toiminnasta.

Tero Joronen
puheenjohtaja

LIITOSSA TAPAHTUU
Porissa pidetyn syysliittokokouksen keskeisimmät päätökset olivat
uudistetun strategian ja uusien sääntöjen hyväksyminen sekä uuden
puheenjohtajan valinta. Puheenjohtajan tehtävässä Heikki Holman
seuraaja Paavo Kiljunen on hyvä valinta. Puolustusvoimissa näkyvän
uran tehnyt Kiljunen on kokenut rauhanturvaaja, jolla on kokemusta
myös järjestötoiminnasta. Paavo Kiljusen suhteet puolustusvoimiin ja
työuran aikana syntyneet muut kontaktit ovat erittäin arvokkaita
liittomme toimintaa kehitettäessä.
Rauhanturvaajaliitto on kantanut huolta vammautuneiden
rauhanturvaajien kuntoutuksesta enemmän, kuin julkisuudessa on
kerrottu. Tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että lähiviikkoina
valtionhallinnossa tehdään päätöksiä, jotka johtavat sanoista
tekoihin.
Yhdistysten ja liittomme huolenaiheena on ollut jäsenmäärän kasvun
hidastuminen. Toivon, että jokainen yhdistyksemme jäsen olisi tässä
asiassa aktiivinen. Uskon, että salonseudulla on monta entistä
rauhanturvaajaa, jotka eivät syystä tai toisesta ole liittyneet jäseneksi
tai ehkä eivät ole tienneet tällaisesta mahdollisuudesta. Tässä on
työsarkaa jokaiselle jäsenelle.
Hyvää alkanutta vuotta!
Heimo Purhonen
Veteraanivastaava

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja, Tero Joronen,
Vanikkatie 8, 25250 MÄRYNUMMI
Puhelin: 044-778 2262, terojoronen@gmail.com
Varapuheenjohtaja, Matti Mäkipää
Masuunintie 4 A 34, 25900 TAALINTEHDAS
Puhelin: 0500-318812, matti.makipaa@hotmail.fi
Sihteeri, ampumavastaava, Jari Sievänen
Romsilantie 663, 25180 PERTTELI
Puhelin: 050-4824173, japitapi@gmail.com
Vertaistukihenkilö
Eeva Laakkio
Vuorikuja 1 B 33, 24100 SALO
Puhelin: 040-7623264, eeva.laakkio@tyks.fi
Juhani Saarinen
Esterinkatu 4 C 31, 24100 SALO
Puhelin: 050 5144511, juhani.saarinen@salo.salonseutu.fi
Petri J. Turunen
Saaliskatu 6, 24280 SALO
Puhelin: 040-5484266, petri.turunen@pp7.inet.fi
Pasi Korko
Ruotsinsalmenkatu 8 A 5, 20240 TURKU
Puhelin: 04-58710402, pazilla@suomi24.fi
Hallituksen varajäsen 1, jäsenkirjuri Matti Tuomi
Forssantie 33, 31600 JOKIOINEN
Puhelin: 044-7355118, matti.j.tuomi@gmail.com
Hallituksen varajäsen 2,
Jarmo Sihvo
Airikintie 3 as 10, 25500 PERNIÖ
Puhelin: 0400375966, jarmo.sihvo@saunalahti.fi

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIHENKILÖT
Tiedottaja, veteraanivastaava
Heimo Purhonen
Haukkalankatu 5 B 13, 24100 SALO
Puhelin: 040-7754458, heimo.purhonen@salo.salonseutu.fi
Vertaistukihenkilö
Raimo Järveläinen
Ojatie 1-3 as 9, 24800 HALIKKO
Puhelin: 044-7745223, raimo.jarvelainen@evl.fi
Taloudenhoitaja
Rauno Nikkilä, Leppäkuja 1, 25360 PERTTELI
Puhelin: 050-5689803, rauno.nikkila@nokia.com

YHDISTYKSEN TULEVAT TAPAHTUMAT
Ti 14.2.2012 Rauhanturvaajaliiton kotiratakisat Helisnummen
konehallilla kello 18:00.
Rauhanturvaajaliiton valtakunnallinen kilpailu, jossa yhdistysten
kotiradalla ammutaan tulokset ilmakiväärillä 20ls ja pistoolilla 20ls.
Neljän parhaan tulokset lähetetään joukkueena kisajärjestäjille.
Kisaan on aikaisempina vuosina ollut vaikeuksia saada joukkuetta
kasaan, joten nyt kaikki mukaan! Lisätietoja ampumavastaava Jari
Sievänen 050-4824173.
La 18.2.2012 vierailu Turun laivastoasemalle. Ilmoittautumiset
henkilötunnuksineen 6.2.2012 mennessä Terolle (p.044 778 2262
tai terojoronen@gmail.com). Ilmoittautuneista tehdään
turvallisuustarkastus. Oppaana ja isäntänä toimii Pasi Korko.
Rajoitettu ryhmäkoko.
Pe 16.3.2012 klo 19:00 yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
ravintola Vilhossa. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja
jäsenistön hallitukselle 14 vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti
esittämät asiat.

Pe 20.4.2012 klo 18:00 Kreikkalainen ilta ravintola Vilhossa.
Yhteyshenkilönä Matti Mäkipää, puh. 0500-318812. Hintaan sisältyy
alkupaukku ja ruokailu noutopöydästä. Osallistumismaksu on 30
euroa, joka maksetaan 17.4. mennessä tilille 572302-20264597,
Kreikkalainen ilta. Tilaisuus on avoin myös kaikille rauhanturvaajien
tutuille.
La 12.5.2012 Laulu-Seppojen kevätkonsertin narikkatehtävät
Kivassa. Narikkaan tarvitaan kolme henkilöä. Yhteyshenkilönä Tero
Joronen.
20.5.2012 Kaatuneitten muistopäivän lippuvartio. Yhteyshenkilönä
Juhani Saarinen.
Ti 29.5.2012 rauhanturvaajienpäivän kahvitilaisuus Fransmannissa
klo 18:00 (Sokos Hotel Rikala, Asemakatu 15). Yhteyshenkilönä
Tero Joronen.
Kesäkuun rosvopaisti-ilta Mjösundissa on peruttu kohonneiden
vuokrakustannusten takia. Mikäli tiedossasi on paikka, jota voitaisiin
käyttää yhteiseen illanviettoon otathan yhteyttä Tero Joroseen.
10. - 11.8. 2012 Falling Plates Kajaanissa.
Salosta tarkoitus kasata neljä henkinen joukkue tai mikäli lähtijöitä
on, niin kaksi joukkuetta. Ilmoittautumisesta tulee lisätietoja
lähempänä tapahtumaa sähköpostin kautta kaikille halukkaille.
Ilmoittautuminen tulee todennäköisesti olemaan MPK ry:n
järjestelmän kautta jo kesäkuussa, koska Puolustusvoimat tekee
kurssille hakevista turvallisuusselvityksen. Merkitse nyt jo
päivämäärät kalenteriisi ja ilmoittaudu alustavasti
ampumavastaava Jari Sieväselle 050-4824173.
Jokaisen tapahtuman kohdalla on merkitty vastuuhenkilö jolta
saat lisätietoja tapahtumasta. Ethän epäröi ottaa yhteyttä.

Yhdistyksemme nettisivuilta http://koti.mbnet.fi/kuso/ löydät
lisätietoja tapahtumista ja mahdollisesti tiedotteita jotka eivät ehdi
jäsentiedotteeseen kiireisen aikataulun takia.

RAUHANTURVAAJALIITON TAPAHTUMAT
19.5.2012 Rauhanturvaajaliiton kevätkokous. Yhdistyksen edustaja
lähdössä kokoukseen, jos haluat mukaan kimppakyytiin, niin ota
yhteyttä puheenjohtajaan.
La 26.5.2012 Taitopartio kilpailut Niinisalon Hämeenkangas, Camp
President ympäristöineen, Leiritie 81, Kankaanpää
Ensimmäistä kertaa järjestettävässä RTP:ssä kisaillaan
(nyky)rauhanturvaajien osaamisessa ja tiedoissa. Kilpailu ei ole
kuntokilpailu. Partioreitin pituus on noin neljä kilometriä ja sisältää
viisi elävää rastia. Lisäksi partioita testataan tietämyksillään kylmillä
rasteilla. Rastien aiheet ovat: viestintä (Nato), lääkintä,
ilmakivääriammunta, toiminta vartiopaikalla ja yksi muu, joka on
aiheeltaan salainen.
Partion koko on kolme henkeä. Yhdistys voi asettaa
rajoittamattoman määrän partioita. Partion saa nimetä itse.
Osallistumismaksu on 50 euroa / partio, sisältäen mm. ruokailut ja
maksetaan etukäteen KansRT:n tilille.
Varustus: ulkoilemiseen ja säähän sopiva varustus. Kilpailussa
tarvittava materiaali jaetaan paikan päällä. Ilmoittautuminen: Alkaa
keväällä. Yksilöt ilmoittautuvat mpk.fi -> Satakunta ja joukkueina
pekka.soderlund@sps.fi. Jokaisen pitää joka tapauksessa
ilmoittautua molempiin. Lisätietoja: kilpailun tiedottajalta Pekka
Söderlundilta joko edellä olevasta sähköpostista tai puhelimella
numerosta 040 8435794. Jari Sievänen kasaa yhdistyksen
joukkueen. Ilmoittautumiset Jarille mahdollisimman pikaisesti.
La 7.7.2012 Sulkavan Soudut (järjestelyvastuu SalSRT). Soudusta
ilmoitus Rauhanturvaaja-lehdessä. Yhteyshenkilönä on Heimo
Purhonen (p.040-7754458 tai heimo.purhonen@salo.salonseutu.fi)

MUUT TAPAHTUMAT
Salon seudun sotahistoriallisen seuran jäsenenä Salon Seudun
Reserviupseerit ry järjestää luentoja.
Esitelmätilaisuudet pidetään Salon lukion isossa auditoriossa,
Kaherinkatu 2, Salo.
Juhlavuoden esitelmät keväällä 2012
Vuonna 2012 tulee kuluneeksi 95 vuotta Suomen itsenäistymisestä
ja 85 vuotta Salon Seudun Reserviupseerit ry:n perustamisesta.
Juhlavuoden kunniaksi koululutustoimikunta järjestää esitelmäsarjan
sotavuosien kriittisistä hetkistä. Kevään esitelmät huipentuvat
huhtikuussa puolustusministeri Stefan Wallinin vierailuun.
Sotiemme ratkaisutaistelut 1939-1944
Esitelmät pitää sotahistorioitsija, everstiluutnantti evp. Ari Raunio.
Esitelmäpäivät ja -aiheet ovat seuraavat:
To 9.2. klo 18 Talvisodan merkittävimmät taistelut
To 1.3. klo 18 Jatkosodan hyökkäysvaiheen merkittävimmät taistelut
To 22.3 klo 18 Jatkosodan merkittävimmät torjuntataistelut

Puolustusministeri Stefan Wallinin esitelmä
to 12.4. klo 19:00 Puolustushallinnon ajankohtaiset asiat
Esitelmät ovat avoimia ja maksuttomia.

ILMOITUSASIAT
RAUHANTURVAAJA LIITON KALENTERI v.2012
•
•

myytävänä liiton kalenteria hintaan 10€/kpl
tilaukset: terojoronen@gmail.com

”RAUHANTURVAAJALIITON HISTORIIKKI” -KIRJA
•
rauhanturvaajaliiton historiikkejä myynnissä
• Voit lunastaa kirjan Jari Sieväseltä. Hinta 25 €/kpl.
PÄIVYSTÄVÄ PUHELIN
• Päivystyspuhelin numero on 020-769 8 111.
• Puhelimesta on mahdollista saada tukea ongelmissa ja
numero on myös sotiemme veteraanien käytössä
mahdollisia avunpyyntöjä varten.
• Lisätietoja Heimo Purhoselta.
SÄHKÖPOSTILISTA
• Sähköposti on nopea ja edullinen vaihtoehto tiedottaa
yhdistyksessä ja liitossa tapahtuvista asioista.
• Jos käytössäsi on sähköpostiosoite, etkä vieläkään ole
postituslistallamme, niin ILMOITA sähköpostiosoitteesi
jäsenkirjuri Matti Tuomelle.
• Puh. 044 735 5118 tai sähköpostilla
matti.j.tuomi@gmail.com

