Rauhanturvaaja sota-alueella - kuinka kotijoukoilla sujuu?
Kuten kaikki rauhanturvatehtävissä työskennelleet tietävät, herättää läheisen
työskentely sotatoimialueella kotijoukoissa monia tunteita.
Ylpeyttä, jälleennäkemisen iloa, pelkoja, ikävää, jännitystä, kiukkua ja jopa
vihaa. Kukin kokee asiat omalla tavallaan, mutta kaikkia yhdistää rakkaus siihen
”alhaalla” olevaan läheiseen. Elämä kotona voi kuitenkin tuntua yksinäiseltä ja
eristetyltä, ellei ystäväpiiristä löydy kokemusta sota-alueelle lähtijöistä.
Rauhanturvaajien Läheiset (ry.) on lokakuussa 2012 perustettu yhdistys, jonka
tarkoituksena on edesauttaa kriisinhallintatehtävissä työskentelevien läheisten
verkostoitumista ja erilaisia vertaistukimuotoja.
Toimimme yhteistyössä Suomen Rauhanturvaajaliiton kanssa ja toivomme voivamme
tehdä yhteistyötä myös teidän yhdistyksenne kanssa läheisten paikallista
verkostoitumista edistäen.
Yhdistyksen tavoitteena on aktiivisesti kerätä tietoa ja tiedottaa jäseniään
olemassaolevista tukitoimista. Yhdistys pyrkii myös järjestämään yhteisiä
tapaamisia sekä ennen kaikkea tarjoamaan vertaistukea ennen missiota, sen aikana
ja sen jälkeen.
Vaikka yhdistyksenä olemme vasta alkutaipaleella, moni jäsenistämme sen sijaan on
jo missiokonkareita. Jäseneksi voi liittyä jokainen, jonka läheinen palvelee, on
lähdössä palvelemaan tai on palvellut sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa
ulkomailla. Yhdistyksemme on myös tarkoitettu kaikille läheisille; puolisoille,
lapsille, vanhemmille, isovanhemmille, sisaruksille, tyttö- ja poikaystäville tai
vaikka kummitädeille ja -sedille.
Toivoisimme teidän keskustelevan yhdistyksennen hallituksessa ja jäsenten
välisissä tapaamisissa siitä, millaista yhteistyötä läheisten ja rauhanturvaajien
yhdistykset voisivat tehdä ja ottavan meihin sitten yhteyttä tuon yhteistyön
merkeissä. Alla hallituksemme esittely yhteystietoineen.
Yhteistyöterveisin
Rauhanturvaajien Läheiset (Ry:n) hallitus

Rauhanturvaajien Läheiset (Ry:n) hallituksen esittely ja yhteystiedot

Puheenjohtaja
Tarja Turunen-Hirttiö
Reilu nelikymppinen lähihoitaja Hämeenlinnasta, neljän lapsen äiti ja tuleva
mummi. Aviomies palvelee sotilastarkkailijana Pakistanissa.
puheenjohtaja.rtlaheiset@gmail.com
puh. 044 3638 038

Sihteeri
Milla Elo

Kolmekymppinen kahden lapsen äiti, automaatiotekniikan insinööri Porista.
Takana ex-avomiehen rauhanturvaajamissiot Kosovossa, EUBG:ssa ja Tshadissa.
Camp Koti -nimisen vertaistukiyhteisön perustaja ja ylläpitäjä.
sihteeri.rtlaheiset@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Tanja Laakkonen
Alle nelikymppinen myyjä, kolmen teini-ikäisen lapsen äiti Keski-Karjalasta.
Aviomies palvellut kaksi kertaa Kosovossa ja kerran Libanonissa.
varapj.rtlaheiset@gmail.com

Rahastonhoitaja
Johanna Tilli
Kahden lapsen äiti, pian kolmekymppinen myyntisihteeri Espoosta.
Yksi reissu kotijoukkolaisena takana ja tällä hetkellä mies keikalla
Afganistanissa.
rahastonhoitaja.rtlaheiset@gmail.com

Vertaistoimintavastaava
Helinä Ahonen

Lähes nelikymppinen sairaanhoitaja Jämsästä, päivätyö mielenterveysasiakkaiden
parissa. Perheeseen kuuluu miehen lisäksi kaksi alakouluikäistä poikaa. Miehellä
yksi Kosovon keikka takana ja seuraava reissu suunnitteilla.
vertaisvastaava.rtlaheiset@gmail.com

