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Ensi vuonna taas laskut Membookiin
Niille jäsenille, jotka ovat rekisteröityneet Membookin käyttäjiksi, lähetetään lasku
sähköisenä Membookiin. He eivät saa paperilaskua ollenkaan. Membookiin
rekisteröitymättömille lasku lähetetään edelleen paperisena.
Mitä suurempi määrä jäseniä maksaa laskunsa Membookissa, sitä vähemmän liitolle tulee
laskujen postituskuluja.

Muista ensi vuonna
Jotta saat kaikki jäsenetuudet ja koko vuoden lehdet katkotta kotiisi, muista maksaa
jäsenmaksusi ajoissa. Ja kun maksat laskusi, muista myös käyttää viitenumeroa, että
tieto maksustasi tallentuu jäsenrekisteriin. Jos viitettä ei käytetä, Rauhanturvaaja-lehden
kolmosnumero ei automaattisesti tule perille.

Jäsenmaksu ennallaan
Liiton syyskokous päätti säilyttää liiton jäsenmaksun ennallaan. Samoin lehden
vuosikerran hinta pysyy samana ensi vuonna.

Uusia jäseniä liiton hallitukseen
Liiton syyskokous valitsi liiton toiseksi varapuheenjohtajaksi Kirsti Kujanpään. Toisena
varapuheenjohtajana ensi vuoden jatkaa Esko Hakulinen.
Liiton hallitukseen syyskokous valitsi uusiksi jäseniksi vuosiksi 2018-2019 Tom
Asplundin, Ilkka Koskisen, Susanna Lindemarkin ja Hannu Piispasen. Ensi vuoden
hallituksen jäseninä jatkavat Aki Harju, Henry Helakorpi, Heta Ravolainen-Rinne ja Riku
Tenhunen.

Rauhanturvaaja-kalenteria vielä saatavilla
Rauhanturvaaja-lehti teki taas ensi vuodelle laadukkaan kalenterin. Kalenterin hinta on
edellisten vuosien tapaan 10 euroa. Kalenteritilaukset voi lähettää osoitteeseen
asko.tanhuanpaa@rauhanturvaajalehti.fi.
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Tulevaa toimintaa
Ensi vuoden liittokokoukset
Kevätliittokokous pidetään 28.4. Kuopiossa ja sen järjestää Pohjois-Savon
Rauhanturvaajat ry. Syysliittokokous puolestaan pidetään 27.10. Helsingissä. Sen
järjestelyvastuussa on Helsingin Rauhanturvaajat ry.
Biljarditurnaus Tampereella
24.3. järjestetään Tampereella järjestyksessään viides Körmy Open -biljarditurnaus.
Lisätietoa asiasta saa osoitteesta yhdistys@pirmrt.org
Toimintalista
Listaan tässä ilmestymispäivämääriä ja liiton tiedossa olevaa sellaista jäsenyhdistysten
järjestämää tulevaa toimintaa, johon mukaan ovat tervetulleet kaikkien jäsenyhdistysten
jäsenet
 6.12.2017 Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati, Kuopio
 tammi-maaliskuussa yhdistysten välinen ilma-ase -kotiratakisa
 10.-13.1.2018 UDRIA talvipartiokilpailu, Viro
 16.2. e-info 1/18
 23.2. Rauhanturvaaja-lehti 1/18
 helmikussa Kaukopartiohiihto, Utti
 24.-25.2. Finlandia hiihto, Lahti-Hollola
 24.3. Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere
 27.4. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla, Helsinki
 27.4. Rauhanturvaaja-lehti 2/18
 huhti-toukokuussa perinneasekilpailu
 toukokuussa Raatteen marssi, Suomussalmi (liiton osasto)
 toukokuussa Kesäyön marssi
 18.5. e-info 2/18
 20.5. Kaatuneiden muistopäivä
Tämän e-infon toimitti järjestöpäällikkö.
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