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Etuudet netissä
Kriisinhallintaveteraanikortilla saatavat etuudet on nyt listattu liiton nettisivuille osoitteeseen
http://www.rauhanturvaajaliitto.fi/etuudet/
Listaa kannattaa käydä vilkuilemassa aina silloin tällöin, sillä etuisuuksia tulee jatkuvasti
lisää.

Kortti puuttuu?
Jos et jostain syystä ole saanut vielä kriisinhallintaveteraanikorttia tai olet jo ehtinyt kadottaa
omasi, täytä lomake http://www.rauhanturvaajaliitto.fi/veteraanikortti/, niin saat kortin
seuraavassa postituksessa, joka suoritetaan joskus kesän jälkeen.

Poikkeuksellinen laskutusvuosi
Jäsenrekisterijärjestelmän vaihdon vuoksi kuluvan vuoden jäsenmaksulaskutus on ollut
monivaiheinen ja venynyt normaalia pidemmälle keväälle. Sen johdosta muistutuslaskujen
lähettäminen on päätetty siirtää normaalia myöhemmäksi. Karhulaskut lähetetään vasta
kesäkuussa ja niiden eräpäivä tulee olemaan kesäkuun lopussa. Laskua verkkopankissa
maksaessa kannattaa huomioida, että liiton jäsenmaksutili on vaihtunut uuden järjestelmän
myötä. Vanhalle tilille menevät suoritukset saadaan kyllä edelleen poimittua mukaan, mutta
se aiheuttaa ylimääräistä työtä ja hidastaa maksun näkymistä jäsenrekisterissä.

Nobel 1988 -muistoristejä edelleen jaossa
Muistathan, että jos olet palvellut YK:n rauhanturvatehtävissä ennen 10.12.1988, olet
oikeutettu lunastamaan itsellesi Nobel 1988 -muistoristin.
Ristin voit hankkia itsellesi oman yhdistyksesi kautta. Hakuohjeet ja anomuslomakkeen
löydät liiton kotisivuilta.
Ristiä myönnetään kaksi kertaa vuodessa, päivämäärillä 29.5. ja 24.10. Hakemusten tulee
olla yhdistyksillä vastaavasti huhtikuun ja syyskuun loppuun mennessä.
http://www.rauhanturvaajaliitto.fi/component/content/article/37-liitto/106-nobel-1988muistoristi-hakuohjeet

1/2

Tulevaa toimintaa
Nuku rauhassa - kokonaisturvallisuustapahtuma 19.-20.5. Turussa Heikkilän
kasarmilla.
Varsinais-Suomen Sinibareteilla oma rauhanturvaamiseen liittyvä osastonsa. Tilaisuuteen
vapaa pääsy.
Kostianvirran Taistelut 16.–18.6.
Pälkäneellä Sappeessa
– majoitus 8 hengen laadukkaissa mökeissä
– pihvilounas
– rt-supailua, mahtavat maisemat
– 85 e/ hlö/ sis. majoituksen koko ajalta ja pihvilounas lauantaina.
Varmista paikkasi heti ville@pirmrt.org
RESUL:n maastokilpailut Padasjoki 19.8.
Ilmoittautuminen maanantaihin 7.8.2017 mennessä Kimmo Perälälle. Joko
kimmo_perala@yahoo.com tai 050 487 6170.
RESUL:n Falling Plates -ammunnan mestaruuskilpailut 26.8.
Kangasniemen reserviläiset ry järjestää ResUL:n mestaruuskilpailut Falling Plates
ammunnassa Mikkelissä, Kyrön pellon ampumaradalla lauantaina 26.8.2017. Osoite on
Kyrön-pellontie 1 Mikkeli. Ilmoittautuminen: pirkkaj@gmail.com. Osallistumismaksu 60 €/
joukkue.
Toimintalista
Listaan tässä liiton tiedossa olevaa sellaista jäsenyhdistysten järjestämää tulevaa toimintaa,
johon mukaan ovat tervetulleet kaikkien jäsenyhdistysten jäsenet
 20.-21.5. Kesäyön marssi, Turku
 21.5. Kaatuneiden muistopäivä
 27.5. Raatteen marssi, Suomussalmi
 29.5. YK:n rauhanturvaajien päivän tilaisuus Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä
 27.-28.5. Maailma kylässä -tapahtuma Helsingissä
 4.6. Puolustusvoimien lippujuhlan valtakunnallinen paraati Helsingissä
 16.-18.6. Kostianvirran Taistelut Pälkäneellä
 30.6.-2.7. Salpavaellus, Miehikkälä
 8.7. Sulkavan Suur-Soudut, Sulkava
 18.-21.7. Nijmegen marssi, Hollanti
 28.-30.7. Liiton kesäpäivät Nilsiän Tahkolla
 29.7. Liiton golf-mestaruuskilpailut, Nilsiän Tahko
 1.-5.8. ADMIRAL PITKA tiedustelupartiokilpailu Virossa
 11.-13.8. Vaasan marssi, Vaasa
 24.9. Valtakunnallinen veteraanikävely, Kotka
 21.10. Syysliittokokous, Kuusamo
 21.-22.10. XVII Rauhanturvaseminaari Niinisalossa.15.10
Tämän e-infon toimitti järjestöpäällikkö
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