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Jäsenmäärä edelleen kasvussa
Liiton jäsenmäärä on tällä hetkellä noin sataa jäsentä suurempi kuin mitä se oli viime
vuonna vastaavana aikana. Jäsenkehitys näyttää hyvältä siis ainakin tämän vuoden osalta.
Huonompi asia puolestaan on se, että uusien jäsenten määrä on tänä vuonna ollut edellistä
vuotta paljon vaatimattomampi.

Loppuvuoden jäsenyys ilmainen uusille jäsenille
Tämän vuoden laskutus uusilta jäseniltä lopetetaan kuun vaihteessa. Tuon jälkeen
liittyvien uusien jäsenten loppuvuoden jäsenyys on ilmainen. Tämä tarkoittaa sitä, että
loppuvuodesta liittyneet jäsenet saavat maksutta mm. Rauhanturvaaja-lehden kotiinsa.
Loppuvuosi on siis otollinen aika värvätä uusia jäseniä. Kaikki me tunnemme ainakin
yhden rauhanturvaajaveteraanin, joka ei jostain syystä vielä kuulu mihinkään liittomme
jäsenyhdistyksistä.

Rauhanturvaaja-kalenteri julkaistaan taas
Rauhanturvaaja-lehti tekee taas ensi vuodelle laadukkaan kalenterin. Kalenterin hinta on
edellisten vuosien tapaan 10 euroa. Jos tilaat kalenterisi ennen 10.11., saat sen 9 euron
hintaan. Kalenteritilaukset voi lähettää osoitteeseen
asko.tanhuanpaa@rauhanturvaajalehti.fi.

Liiton 50-vuotishistoriikki valmistumassa
Liitto täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Pääjuhla järjestetään keväällä. Liiton hallitus on
päättänyt juhlan kunniaksi mm. toimittaa kirjan liiton perustamisesta ja kehittymisestä
itsenäiseksi maanpuolustus- ja veteraanijärjestöksi.
Kirjan käsikirjoitus valokuvineen on lähes kokonaisuudessaan valmis ja toimitettu
taittajalle kesän 2017 aikana. Tavoite on saada kirja taitettuna oikolukuun ja
päivitettäväksi vuoden 2017 loppuun mennessä.
Päivityksiä on vuoden 2018 alkupuolella kaksi, joten liittoa koskevat tiedot ja muutokset
operaatioissa ja tietysti liiton 50-vuotisjuhlat pyritään saamaan kirjaan mukaan.
Kirja julkaistaan liiton syysliittokokouksessa. Kirjan hinta tulee olemaan 25€.
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Tulevaa toimintaa
14.10. Körmy Open -keilaturnaus 2017
Kaikille rauhanturvaajille avoin Körmy Open -keilaturnaus järjestetään Kaupin
keilahallilla Tampereella.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Pekka Kytö, kytpekka9@gmail.com, p. 0400 635652.
Turnauksen järjestää Pirkanmaan Rauhanturvaajat ry.
20.–22.10. Syysliittokokous Kuusamon Hotelli Rukahovissa
Osallistujat varaavat itse majoituksen, puh. +358 200 48128 tai (north.sales@restel.fi).
Varaukset varauskoodilla ”Rauhanturvaajat”.
50 €/henkilö. Maksu Koillismaan Rauhanturvaajat ry:n tilille FI23 5194 0720 0405 13
(10.10. mennessä). Viestikohtaan nimet, allergiat ja yhdistys.
Yhteyshenkilöt: Viljo Määttä, 0440 200 430, viljo.maatta@gmail.com ja
Tapio Korhonen, 050 400 8140, korhonentapio@gmail.com.
20.–21.10 XVII Rauhanturvaseminaari Kankaanpäässä
Kurssino: 1600 17 12047
Järjestäjänä Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ja MPK - KOTU/Satakunta.
Seminaariin ilmoittautumiset www.mpk.fi - (Satakunta). Ilmoittaudu viimeistään
8.10.2017 mennessä. Seminaariin otetaan mukaan max 60 henkilöä
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Seminaarin hinta on 70 €, joka sisältää materiaalin, kurssikuvan, majoituksen, saunan ja
muonituksen pl. seminaari-illallisen. Seminaari järjestetään Tykistökoulussa (MAASK)
Niinisalossa.
Tiedustelut: Hannele Toivonen, seminaarinjohtaja, 040 5913 600,
hanneletoivonen@hotmail.com
18.11. Turvallisuuspoliittinen seminaari Kuopiossa
Hotel Savonia. Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio. Puh. 017 2555 100.
Seminaariin ilmoittautumiset 30.10. mennessä osoitteessa www.mpk.fi/koulutuskalenteri
(Savo-Karjalan maanpuolustuspiiri, Kuopion
koulutuspaikka) tai sähköpostilla harri.tossavainen@mpk.fi (ilmoita nimi, syntymäaika,
osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).
Tapahtuman koordinaattori Tuomas Oinonen, 044 5180 937, oinotu@gmail.com
Koulutuspäällikkö Harri Tossavainen, 0400 672 719, harri.tossavainen@mpk.fi
Toimintalista
Listaan tässä liiton tiedossa olevaa sellaista jäsenyhdistysten järjestämää tulevaa
toimintaa, johon mukaan ovat tervetulleet kaikkien jäsenyhdistysten jäsenet.
 24.9.Valtakunnallinen veteraanikävely Kotkassa
 14.10. Körmy Open –keilaturnaus Tampereella
 20.-22.10. Syysliittokokous Kuusamossa
 20.-22.10. XVII Rauhanturvaseminaari Niinisalossa.
 18.11. Turvallisuuspoliittinen seminaari Kuopio ssa
 Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati 6.12. Kuopiossa
Tämän e-infon toimitti järjestöpäällikkö.
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