
  
  
 

Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry / www.pohjois-savonrauhanturvaajat.org 
 

JÄSENTIEDOTE 1/2016 

Tervehdys Savolaiset veteraani Rauhanturvaajat! 

Tuleva vuosi 2016 on Suomen Rauhanturvaajaliitolle ja paikallistoimijoille ympäri maata todellinen näytönpaikka. 

Vietämmehän rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlavuotta: ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat osallistuivat Suezin 

Unef-operaatioon 1956. Pääjuhla järjestetään 8.12. Lahdessa Sibelius-talossa. Sotamuseo puolestaan järjestää 

viisiosaisen luentosarjan rauhanturvaamiseen liittyen. Luennot alkavat maaliskuussa Sotamuseossa ja sinne on vapaa 

pääsy. Monet muutkin järjestöt täyttävät pyöreitä vuosia meidän lisäksi. 

Yhdistyksemme osallistuu 60-vuotis juhlavuoteen järjestämällä Kuopion Sotaveteraanimuseolle näyttelyn kesäkuussa 

ja Rauhanturvaaja symposiumin marraskuussa. 

Itsekin osallistuin juuri Pohjois-Savon Sotainvalidien veljesliiton 75-vuotisjuhlatilaisuuteen Savoniassa. Hieno tilaisuus. 

Jäin miettimään juhlan aikana kuinka sotiemme sankarit ovat selvinneet tähän päivään. Tohtori Lasse Lehtinen 

mielestäni kiteytti ajatuksen tutkimustulosten pohjalta, että sotainvalidit ovat paljon onnellisimpia parisuhteessa kuin 

muut veteraanit. Syy tähän on se, että sotainvalidit ovat saaneet vertaistukea rintamalta palatessaan mahdollisimman 

pian. Merkittävimmässä roolissa on olleet sotainvalidien puolisot. 

Tämä sama asia nousee esiin aika ajoin myös rauhanturvaajaveteraanien vertaistukitoiminnan keskusteluissa. Perheen 

tuki ja vuorovaikutussuhteet ovat yksi kantava voimavara psykotraumaattisten läpikäyneille. 

Veteraanistatus 

Suomen Rauhanturvaajaliitto on tehnyt pitkäjänteisen ansiokasta työtä kriisinhallintatehtäviin osallistuneiden kanssa. 

Juhlavuoden päätavoite onkin veteraanistatuksen luominen kaikille rauhanturvaajille. 

Liiton puheenjohtaja ja puolustusministeriö valmistelevat yhdessä, vuoden lopussa käyttöön otettavaa 

veteraanikorttia ja sen tuomia etuisuuksia. Uudistus koskee kymmeniä tuhansia rauhanturvaajia ja parhaillaan 

toimialueella palvelevia. 

Pohjoismaissa rauhanturvaajat ovat luokiteltu veteraaneiksi. Suomalaisia on palvellut rauhanturvaajatehtävissä noin 

45 000. 

Rauhanturvaaja vertaisina – Tukea kotona ja kaukana –projekti 

Projektin kotisivut löytyvät www.rauhanturvaajatvertaisina.fi. Tietoa löytyy toiminnasta, kriisinhallintatehtävään 

valmistautumisesta ja sen vaikutuksista. Sivuilta löytyy tietoa miten tunnistaa oma tai toisen avuntarve ja mistä apua 

saa. 

Rauhanturvaajille ja läheisille on valmistumassa opaskirjanen ”Miten valmistautua kriisinhallintapalvelukseen (ennen, 

aikana ja jälkeen palveluksen)”. Opas julkaistaan rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlassa Lahdessa. 

Kauppiaiden ja yrittäjien keskusliitto on solminut sopimuksen liiton kanssa juhlavuoden kunniaksi rauhanturvaajille ja 

heidän läheisilleen tarjoamalla Levin lomamökin ja Tahkolla loma-asunnon Keskusliiton jäsenhintaan. Ole hyvä arvoisa 

jäsen ja käytä tämä etu hyväksesi osoitteessa http://www.keskusliitto.fi. 

Lisäksi SRTL Rauhanturvaajat vertaisina -projektille on myönnetty tuettua perhelomaa vuodelle 2016. Lisätietoja saat 

osoitteesta www.mtlh.fi tai sähköpostilla lomat[a]mtlh.fi tai puh. 010 2193 460. Katso myös lisätietoja 

www.rauhanturvaajavertaisina.fi.  
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Yhdistyksemme Rauhanturvaaja vertaisen projektin yhteyshenkilöinä toimii Anne Ålander a.alander[a]jippii.fi, 

anne.alander[a]112.fi, 050 5205 009 ja Lauri Antikainen lauri.olavi45[a]gmail.com, 040 5914 131.  

Jäsenasiat 

Vuoden 2015 lopussa jäseniä yhdistyksessä oli 248. Uusia jäseniä yhdistykseen tuli kuusi. Vaikkakin liiton 

jäsenmäärässä on tapahtunut hieman notkahdusta jäsenmäärissä, olemme täällä Savossa luottavaisin mielin, että 

jäsentilanne seuraa yleistä trendiä samalla tavalla kuin reserviläisjärjestöissä. 

Jouduimme korottamaan yhdistyksemme jäsenmaksua syyskokouksessa piirun verran ylöspäin 35 eurosta 38 euroon. 

Syynä olivat liiton ja lehden korotukset. Olemme samassa tilanteessa kuin liitto. Jäsenmäärät ”tippuvat” ja lehden 

mainosten hankinta ”tökkii”. Suurimmat automainostajat ovat hiipuneet mainostamasta autojaan ja aktiivisia 

mainostenhankkijoita lehdelle on vähän. 

Etelän lämpöön 

Pohjois-Savon Rauhaturvaajat olivat noin 15 vuotta sitten käynnistämässä Nicosiaan Ukkokotia Lauri Mykkäsen 

johdolla. Ukkokoti sai hyvän vastaanoton ja kävijöitä riitti mukavasti. Vaikkakin viime vuosina on ollut hiljaista 

remontin takia.  

Uudet tuulet puhaltavat ja Ukkokoti elää ajassa tarjoten rauhanturvaajille mielenkiintoisen seikkailun Kyproksen 

maaperällä. Uusi ”SUPA” Panoksen Ukkokoti Perivolian kylässä, Larnakassa on nähnyt päivänvalon. Talossa on 7 

huoneistoa, joista neljä yksiötä, kaksi kaksiota ja yksi kolmio. Jokaisessa huoneistossa on varustuksena: jääkaappi, 

pesukone, hella ja tietysti tarpeellinen astiasto. Lisäksi ilmastointi! Vuodepaikkoja löytyy yhteensä 22.  

Hinnasto ei päätä huimaa: 2016 veteraani rauhanturvaajalle viikko 150 euroa, kaksi viikkoa 200 euroa ja neljä viikkoa 

300 euroa. Pitempi aikainen lomanvietto on mahdollinen edulliseen hintaan. Lennot jokainen hoitaa omia reittejä 

käyttäen. Tarkempia tietoa saat uudesta lomakohteesta olemalla yhteydessä suoraan Panokseen puh. (357) 9964 

1450 tai panayiosgeorgakis[a]hotmail.com.  

Yhdistyksen tiedotus 

Jos joku yhdistyksemme jäsenistä on käynyt nettivuillamme ja ihmetellyt, niin sivut olivat hetken ns. ”finitto”. 

Militaariset sivut näyttävät kiinnostavan viruksia. Tämä jos mikä on yhdistyksessämme lapsen kengissä. Tästä 

operatiivisesta toimenpiteestä johtuen tulemme uudistamaan sivut jäseniä paremmin palveleviksi vuonna 2016. 

Ajankohtainen tieto markkinoinnin kannalta on, että mm. blogi, some ja facebook jne. saadaan toimimaan ja 

ajankohtaisen tiedon päivittäminen mahdollisimman helpoksi. Näin saadaan jäsenille ajankohtainen tieto tulevista 

tapahtumista. 

Toimintakalenteri 

Kuten huomaatte arvoisat jäsenet, monipuolinen toimintavuosi odottaa 2016. Tapahtumia riittää joka lähtöön. 

Yhdistyksemme järjestää messi-illan merkeissä laadukasta laatuaikaa mm. avecin kanssa osallistuen keilaamiseen ja 

darts -iltoihin. Ei ole tarkoitus, että osallistut kaikkiin. Yksikin riittää. Toivomme, että löydät oman toimintamuodon 

kertomalla mitä haluat yhdistyksemme tekevän. Pallo on sinulla Veteraani Rauhanturvaaja. 

 

Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry  

Puheenjohtaja Tuomas Oinonen  
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Tulevaa ohjelmistoa! 

Ammunta Viikkoammunnoista kiinnostuneet saavat lisätietoa Pohjois-Savon reserviläisten 2016 seuraavilta 
paikkakuntien sivuilta:  

Kuopio: www.kuopionreserviläiset.fi  ja www.kru.fi/ammunta 

Iisalmi: www.iisalmenseudunreserviläiset.fi  ja www.rul.fi/iisalmi  

Juankoski: www.juankoskenreserviläiset.fi  

Karttula: www.reserviläisliitto.fi/karttula   

Leppävirta: www.reserviläisliitto.fi/liitto/piirit/sivustot/leppavirran_reservilaiset_ry  

Mukana myös valtakunnalliset ampumakilpailut. 

Muista hankkia reserviläisten ampumaturva Reserviläisliitosta, numerosta 09 4056 2040 ja www.reservilaisliitto.fi. Jos 
et ole aikaisemmin käynyt, varaa aika etukäteen paikkakuntasi ampumaratakoulutuksen vastaavalta. Reserviläisten 
kalustoa on mahdollista lainata, kun edellytykset vuoroille osallistumiseen ovat kunnossa. Lisätietoja ammunnoista ja 
säännöistä saat yllämainituilta sivuilta. 

Rauhanturvaajien ammunnoista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Kuopiossa Teemu Toloseen, puh 044 7938 520, 
teemutol76[a]gmail.com ja Iisalmessa Jukka Moilaseen, puh 040 5283 320, jukka_moilanen[a]luukku.com  

MPK ja jotokset 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) tarjoaa yli 1 800 mahdollisuutta lisätä turvallisuutta. Eri puolilla Suomea 
järjestettävillä kursseilla saat tietoa, taitoja ja valmiuksia, joita tarvitset selviytyäksesi arjen vaaratilanteissa ja 
poikkeusoloissa. 

MPK tarjoaa rauhanturvaajille: Sotilaallista koulutusta, kouluttaja- ja johtamiskoulutusta ja varautumiskoulutusta 
yhteiskunnan häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten turvallisuuden kansalaistaitoja. 

Pohjois-Savon koulutus- ja tukiyksikön löydät osoitteesta: pohjois-savo[a]mpk.fi, www.mpk.fi. Löydät monia 
mielenkiintoisia kursseja MPK:n kertausharjoitusrinnasteisista kursseista tammi-kesäkuun ajalta ja sovellettuja 
kursseja kuten mm. VAPEPA tutuksi ja hygieniapassikoulutus. 

18.3. Darts -ilta Freetime klo 18.30. Ilmoittautuminen Artolle 15.3. mennessä osoitteeseen artopyy[a]gmail.com, 040 
5248 505.  

19.3. PSavRT pilkkikilpailut. Ilmoittautumiset Laurille 15.3. mennessä osoitteeseen lauri.olavi45[a]gmail.com, 040 5914 
131  
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30.3. Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry:n sääntömääräinen kevätkokous klo 17.00 – 20.00 Tätilässä, Inkiläntie 7b, 
70340 Kuopio. Luennoitsijoiksi pyrimme saamaan tulevien www-sivujen suunnittelijat. Lisäksi jäsenistön 
toivomuksesta vapaata keskustelua, yhdistyksen toiminnan statiikasta.  

ESITYSLISTA  

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen.  

2. Valitaan kokoukselle (2) ääntenlaskijaa.  

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  

6. Ilmoitusasiat.  

7. WWW. sivujen menneiden sivujen kohtalo ja tulevaisuus.  

8. Päätös PSavRT sivujen ulkoisesta mainostamisesta.  

9. Esitellään yhdistyksen edellisen 2015 toimintavuoden toimintakertomus ja sen hyväksymisestä.  

10. Esitellään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajan lausunto 2015.  

11. Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.  

12. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen esittämät tai jäsenten ennen kuluvan maaliskuun päivää 
kirjallisesti esittämät asiat.  

13. Kokouksen päättäminen.  

PSavRt ry:n sääntömääräisen kokouksen asialistalle muut asiat kohtaan käsiteltävät asiat ilmoitettava 
hallitukselle viimeistään 15.3. mennessä tuomas.oinonen[a]josset.fi. Kokouksessa tarjolla maittavat 
kokouskahvit! 

TERVETULOA KAUEMPAAKIN!  

 

15.4. Keilat kumoon klo 19. Kuopion keilahalli. Ilmoittautuminen Artolle 12.4. mennessä osoitteeseen 
artopyy[a]gmail.com, 040 5248 505.  

1.5. Vapputapahtuma Kuopion torilla. Yhteistyössä Lion LC Kuopio ja Pohjois-Savon Rauhanturvaajat. Leijonat myyvät 
arpoja ja rauhanturvaajat keittävät hernekeittoa, tuotto Sotiemme veteraaneille ja päihdevastaiseen nuorisotyöhön. 
Mukaan tarvitaan vapaaehtoisia arpojen myyjiä ja hernerokan tarjoilijoita. Yhteyshenkilönä Mauri Pekurinen 044 3624 
898 ja Tuomas.  

13.5. Darts – ilta Freetime klo 18.30. Ilmoittautuminen Artolle 9.5. mennessä osoitteeseen artopyy[a]gmail.com, 040 
5248 505.  

13. – 15.5. SRTL:n kevätkokous Imatran Kylpylässä. Lisätietoa tapahtumasta Tuomakselta. 

21. – 22.5. Sandels-jotos Ylä-Savossa. Ilmoittautumiset Jukka Moilaselle jukka_moilanen[a]luukku.com, 040 5283 320.  

Viikko 21 Suunnistusviikko reserviläisille. Ilmoittautumiset tuomas.oinonen[a]josset.fi, 044 5180 937  

11.6. Superkessukisa. Kisan järjestävät Kuopion Reserviläiset. Yhteyshenkilö tuomas.oinonen[a]josset.fi, 044 5180 937.  
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18.6. Rantakalatapahtuma Kallan Melojien tukikohdassa klo 12. Yhteyshenkilönä toimii Paula Smedberg, 
paula.smedberg[a]gmail.com ja Jouni Korhonen joenko[a]suomi24.fi. Lisätietoja paikasta saat tutustumalla Kallan 
melojien sivuihin http://www.kallanmelojat.net/seura/yhteystiedot.  

1. – 3.7. Salpavaellus. Lisätietoja saat sivuilta. www.salpavailus.fi. Ilmoittaudu mahdollisimman pian osoitteeseen 
rklyytinen[a]gmail.gom, 0407 365 483.  

9.7. Reserviläisten Golf Ähtärissä. www.reserviläisliitto.fi/liitto.  

5.8. Hamina Tattoo sotilasmusiikkifestivaali. Päivä on osa rauhanturvaamisen 60- juhlavuoden tapahtumia. SRTL:n 
jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hankkia tapahtumaan alennuslippuja. Hinta on 40 euroa sisältäen lippupalvelun 
toimitusmaksun perjantai-illan marssishow-esitykseen (max. 2 lippua/jäsen). Liput on lunastettavissa lippupalvelu 
Oy:n toimipisteistä 31.3. www.haminatattoo.fi. Lisätietoja Tuomakselta.  

13.8. SRTL:n kesäpäivät Savonlinnassa. Yksi merkittävimmistä tapahtumista 60 - juhlavuoden kunniaksi. Lisätietoa 
löydät SRTL:n Rauhanturvaajalehden 2015 joulukuun numerosta, sivulta 40. Tutustu ja toimi pikaisesti. Lisätietoja 
Tuomakselta.  

Tulevia merkkitapahtumia syksylle mm:  

17.9. Feel Your Movement -tapahtuma Kuopio hallissa. Yhteyshenkilö: Tuomas Oinonen.  

18.9.. Kansa kävelee -tapahtuma. Suunnitelmissa on, että tapahtuma muutetaan osaksi Feel Your Movement -
tapahtumaa. Yhteyshenkilö: Tuomas Oinonen.  

12.11. Rauhanturvaaja symposiumi. Yhteyshenkilö: Tuomas Oinonen.  

19.11. PSavRT pikkujoulut klo 15 – 23. Puijonkatu 29. Entinen Nordean pankkitalo. Yhteyshenkilönä: Paula Smedberg, 
paula.smedberg[a]gmail.com, 040 7333 837 ja Jouni Korhonen, joenko[a]suomi24.fi  

 

2016 Yhteystiedot  

www.pohjois-savonrauhanturvaajat.org, Satamakatu 16 as 19, 70100 Kuopio  

PsavRT hallituksen jäsenet: PJ ja tiedotus / VAPEPA toiminta:  Tuomas Oinonen, tuomas.oinonen[a]josset.fi, 044 
5180 937.  

VPJ:  Paula Smedberg, paula.smedberg[a]gmail.com 040 7333 837 

Jäsenasiat ja internetsivut:  Juha Lehtola, juhalehtola[a]jippii.fi, 040 5583 405.  

Vertaistuki: Lauri Antikainen lauri.olavi45[a]gmail.com, 040 5914 131 ja Anne Ålander a.alander[a]jippii.fi, 
anne.alander[a]112.fi, 050 5205 009  

Ammunta:  Teemu Tolonen, puh044 7938 520, teemutol76[a]gmail.com.  

Tapahtumat:  Jouni Korhonen, joenko[a]suomi24.fi, 040 5249 452, Paula Smedberg paula.smedberg[a]gmail.com ja 
Arto Pyykkönen, artopyy[a]gmail.com.  

Kunniavartio- ja lippulinna:  Timo Turunen, timoturunen77[a]gmail.com, 044 3404 589 ja Tommi Mourujärvi, 
tommi.mourujarvi[a]kuh.fi, 044 2648 486.  

Ylä-Savon yhteyshenkilö ja ammuntavastaava:  Jukka Moilanen, jukka_moilanen[a]luukku.com, 040 5283 320.  

Varkauden yhteyshenkilö ja kilpailuvastaava:  Jussi Kiira, jussi.kiira[a]hotmail.com, 040 7270 900.  

VAPEPA varavastaava:  Mika.Paldan[a]lähitapiola.fi. 


