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Tervehdys arvoisat jäsenet!
Syyskausi on pyörähtänyt jälleen käyntiin. Pohjois-Savolaiset Rauhanturvaajat toivottaa kaikille jäsenilleen
menestyksekästä syksyä toiminnan parissa. Kriisinhallintatehtävät ja yhteisen aatteen ylläpitäminen
reserviläistoiminnassa on meidän juttu, joten olkaamme siitä ylpeitä.
Verkostoitumalla maanpuolustuskentässä ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa pääsemme mukaan
kollegiaaliseen yhteisöön missä omalla aktiivisuudellamme voimme vaikuttaa ja saada muilta tukea yhteisten
tapahtumien toteutumiseen. Tiedottamisessa Rauhanturvaajalehti on yksi osoitus siitä. Lisäksi sosiaalista
mediaa käsittelevät sivustot ovat kovasti suositeltavia foorumeita meidän työtä kehitettäessä.
Sotiemme veteraanit
Yhdistyksemme Sotiemme veteraaneille kerätyt hernekeittotuotot erämessu- ja vapputapahtumasta jaettiin
viidelle veteraanijärjestölle. Erikoisinta oli se, että keräyksen tuotot jaettiin Pohjois-Savon alueella
veteraaneille kutsuntojen yhteydessä. Tapahtumassa tapasivat toisensa nuoret tulevat alokkaat ja sotiemme
veteraanit. Tuki kohdennettiin tällä kertaa jalkojenhoitoon ja kodintukeen.
YK:n rauhanpäivän haaste kansa kävelemään ja hölkkäämään
20.9. YK:n rauhanpäivän kävely ja hölkkä tapahtuma starttaa jo kahdeksannen kerran Kuopion
Sotaveteraanimuseon edestä monipuolisine ohjelmineen. Ohjelmassa mm. alkulämmittelystä vastaa Tarmo
Manninen Shiatsu liikunnalla, Rauhanturvaajat tarjoilevat hernekeittoa, Sotilaskoti sisaret ovat paikalla
munkki kahveineen, ilmainen tutustuminen Sotaveteraanimuseoon, Kuopion Palolaitoksen
alkusammutusnäytökset, Pohjois-Savon Sieniseura esittelee syksynsieniä, Maanpuolustusjärjestöt
esittäytyvät, ekoammuntaa ja musiikista vastaa soitinorkesteri SAVONIA. Lisäksi olemme edellisenä päivänä
19.9. maanpuolustusjärjestöjen kanssa yhteisosastolla Feel Yuor Movenmet liikuntatapahtumassa Kuopio
hallissa.
Turvallisuuspoliittinen seminaari
Turvallisuuspoliittisen seminaarin ajankohta on 21.11. ja paikkana BEST WESTERN Hotelli Savonia.
Luennoitsijoina mm: kenraalimajuri Juha Kilpiä, ulkopoliittinen asiantuntija Mika Aaltola, MPK
toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen, RVL PKR everstiluutnantti Marko Turunen ja Karjalan Lennoston
komentaja Jari Mikkonen. Ilmoittautumiset MPK:n järjestelmän kautta.

PSavRT:n syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidetään Puijon Värissä 28.10. klo 17 – 19. Tulevassa kokouksessa päätämme
yhdistyksen erovuorossa olevien jäsenten valinnoista ja puheenjohtajasta. Lisäksi keskusteluun nousee mm.
jäsenmaksun suuruus ja yhdistyksen historiikki. Tervetuloa kakkukahville ja päättämään yhteisistä asioista.

Hyvää syyskauden alkua!

Tuomas Oinonen
puheenjohtaja

Pohjois - Savon Rauhanturvaaja ry:n syksynohjelma
12.9.

Vesannon syysjotos
Lisätietoa jotoksesta ja ilmoittautumiset: MPK:n nettisivujen kautta
www.mpk.fi tai Markku Huuskonen 0400 719 224.

12.9.

AR – 15 Reserviläisaseammunta peruskurssi, Keitele.
Lisätietoa jotoksesta ja ilmoittautumiset:
MPK:n nettisivujen kautta www.mpk.fi.

19.9.

Feel Yuor Movement liikuntatapahtuma Kuopio – hallissa.
Viidettä kertaa järjestettävä seuraliikunnan suurtapahtuma, Feel Your
Movement tarjoaa runsaasti tapahtumia lauantaina. Paikalla ovat
liikuntalajien ja – järjestöjen edustajat kertomassa toiminnastaan.
Rauhanturvaajat ovat myös mukana muiden maanpuolustusjärjestöjen
kanssa yhteisosastolla. Vapaaehtoisia esittelijöitä kaivataan osastolle.
Ilmoittautumiset 13.9. mennessä tuomas.oinonen(A)josset.fi.

20.9.

YK:n rauhanpäivän haaste Kansa kävelemään
Perinteinen Kansa Kävelee – tapahtuma järjestetään Kuopion
Sotaveteraanimuseon ja Valkeisenlammen ympärikävelynä ja - hölkkänä.
Tapahtuman yhteislähtö tapahtuu Sotaveteraanimuseon edestä klo 12 ja
päättyy noin 15. Lähtöpaikalla mm. tuttuun tapaan puheita, alkulämmittelyä,
sieniesittelyä, verenpaineen- ja kolesterolinmittausta, Sotilaskoti sisaret
paikalla, hernekeittoa tarjolla, maanpuolustusjärjestöt esittelevät
toimintaansa ja ilmainen tutustuminen Sotaveteraanimuseoon. Lisäksi
tapahtuman musiikista vastaa Savonian soitinorkesteri.
Vapaaehtoisia toimijoita kaivataan.
Ilmoittautumiset 13.9. mennessä tuomas.oinonen(A)josset.fi.

21. – 22.9.

SRA – kurssi Kuopiossa.
Kuopion opiskelevat reserviläiset – KORes järjestää sovelletun
reserviläisammunnan kurssin. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti jo
jonkinlaista ampumakokemusta omaavalle henkilölle. Kurssilaiselta
vaaditaan ennakkoilmoittautumiset 14.9. mennessä sähköpostitse
ositteeseen ammunta(A)koresry.fi

3. – 4.10.

Reserviläisaseammunta perus- ja jatkokurssi Rissalassa
Lisätietoa ammunnoista ja ilmoittautumiset:
MPK:n nettisivujen kautta www.mpk.fi.

17.10.

SRTL:n sääntömääräinen syyskokous Raumalla
Lisätietoja Tuomakselta.

24.10.

Perinneasekilpailu Iisalmessa
Iisalmen Hanhilammen ampumaradalla järjestetään 24.10. perinneasekilpailu
ja se on samalla haastekilpailu Pohjois – Karjalan Rauhanturvaajia vastaan.
Lisätietoa perinneasekilpailusta ja ilmoittautumiset 10.10. mennessä
Jukka Moilaselle 040 5283 320.

24.10.

Puolustusvoimien B – ajolupakurssi
Lisätietoa ajolupakurssista ja ilmoittautumiset:
MPK:n nettisivujen kautta www.mpk.fi.

28.10.

PSavRT:n sääntömääräinen kokous Puijon Värissä klo 17 - 19
Kokouskutsu tiedotteen lopussa.

30.10.

Keilausta Kuopion keilahallilla klo 18
Ilmoittautumiset 28.10. mennessä Artolle 040 5248 505

21.11.

Turvallisuuspoliittinenseminaari klo 9 - 15
Seminaarin tapahtumapaikka on BEST WESTERN Hotelli Savonia,
Sammakkolammentie 2. Nimekäs luennoitsijajoukko luennoi ajankohtaisista
asioista turvallisuuspolitiikan saralta. Lisätietoa tuomas.oinonen(A)josset.fi.

27.11.

DARTS – ilta ravintola Freetimessa klo 18
Ilmoittautumiset 20.11. mennessä Artolle 040 5248 505

5.12.

PSavRT pikkujoulu Iso - Valkeisella
Paikkana Rantasaunan takkakabinetti 5.12. klo 18 – 23. Takkakabinetin
pikkujoulubuffet on omakustanteinen hintaan 33 euroa. Mahdollisuus jatkaa iltaa
tanssiravintolan puolella pikkujoulutanssien merkeissä. Illan isäntänä toimii Mauri
Pekurinen. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 30.11. mennessä Paula Smedberg

040 7333 837
6.12.

Itsenäisyyspäivän tapahtumat.
Lisätietoja Tuomas Oinonen 044 5180 937.

12.12.

Veteraanien jouluruokailu Kylpylähotelli Rauhanlahdessa klo 12 – 16.
Vapaaehtoisia kuljettajia ja tarjoilijoita tarvitaan.
Ilmoittautumiset 5.12. mennessä Tuomas Oinonen 044 5180 937.

24.12.

Jouluaaton kunniavartiot.
Lisätietoja Tuomas Oinonen 044 5180 937.

28.10.

PSavRT:n sääntömääräinen syyskokous klo 17 – 19.
Kokouspaikkana Puijon Väri. Tehdaskatu 8.
Luennoitsija tulee VAPEPA:sta

Esityslista
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle (2) ääntenlaskijaa.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Ilmoitusasiat.

7. Päätetään seuraavan vuoden 2016 toimintakauden jäsenmaksun suuruus.
8. Käsitellään ja hyväksytään vuoden 2016 toimintasuunnitelma.
9. Käsitellään ja hyväksytään vuoden 2016 talousarvio.
10. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja heidän
varahenkilönsä erovuoroisten tilalle.
11. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
12. Valitaan viralliset edustajat liiton kokouksiin.
13. Valitaan liiton valtuuskunnan varajäsen.
14. Muut asiat.
15. Kokouksen päättäminen

PSavRT ry:n sääntömääräisen kokouksen henkilövalintojen ehdotukset
ja muut asiat ilmoitettava hallitukselle viimeistään 15.10. mennessä
tuomas.oinonen@josset.fi

Kokousväelle tarjotaan kokouskahvit ja täytekakkua.

TERVETULOA!

TIEDOKSI
Rauhanturvaajalehti, aikataulu 2015
(suluissa viimeinen aineistopäivä) 30.10. (2.10.) ja 18.12. (25.11.)

Linkit yhteisiin tapahtumiin
Pohjois-Savon Reserviläispiirin tapahtumat löytyvät ositteesta http://www.rul.fi/pohjois-savo/
Pohjois-Savon reserviläispiirien ammunnan aikataulut 2014 löydät sivulta ( mukana myös
valtakunnalliset ampumakilpailut). http://www.kuopionreservilaiset.fi/ammunta.html
RESUL:in kilpailukalenterin löydät osoitteesta www.resul.fi

Rauhanturvaaja - Vuokraa mökki tai loma-asunto 2014–2015
Levillä lomamökki ja Tahkolla loma-asunto

Lue Rauhanturvaaja -lehden 3/2014 juttu
Kauppiaiden ja Yrittäjien Keskusliitto haluaa tukea rauhanturvaajien ja läheisten
hyvinvointia ja jaksamista tarjoamalla mökin ja loma-asunnon heidän jäsenhintaan.
Suomen Rauhanturvaajaliiton Raha-automaattiyhdistyksen tukema Rauhanturvaajat
vertaisina – Tukea kotona ja kaukana – projekti 2013–16 on neuvotellut Kauppiaiden ja
Yrittäjien Keskusliiton edustajan yrittäjä Harri Hämäläisen (toimistotukku 4-M oy) kanssa,
että rauhanturvaajat läheisineen voivat vuokrata Levin lomamökkiä ja Tahkon lomaasuntoa Kauppiaiden ja Yrittäjien Keskusliiton jäsenhintaan.
Tämä etu on voimassa myös vuonna 2015. Käytön mukaan etu voi jatkua jatkossakin.
HUOM!!! Rauhanturvaajan EI tarvitse huolehtia 50 € jäsenmaksusta, vaan varaat
vain mökin tai loma-asunnon vapaana olevana ajankohtana.
Lue tarkkaan varaamis- ja maksamisohjeet.
Kuvaus mökistä ja loma-asunnosta löytyy http://www.keskusliitto.fi/jasenyys
KIRJOITA VARAUSLOMAKKEEN Yrittäjä/yritys kohtaan: RAUHANTURVAAJA
Lomamökki varataan omilta sivuilta ja loma-asunto varataan omilta sivuilta.
Palautteet, kyselyt ja kehitysehdotukset voi lähettää osoitteeseen
tapio.ruosteinen@keskusliitto.fi
Mökin ja loma-asunnon lisätiedot ja varaukset suoraan sivuilta www.keskusliitto.fi
- See more at:
http://www.rauhanturvaajatvertaisina.fi/uutiset.html?11#sthash.Qeeqqfjq.dpuf
http://www.rauhanturvaajatvertaisina.fi/

