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Jäsenmäärä kasvoi
Jäsenmäärä kasvoi viime vuonna pitkästä aikaa. Saimme lisättyä jäsenmaksunsa
maksanutta jäsenistöä yhteensä 134 jäsenellä. Uusia jäseniä tuli paljon, mutta
positiiviseen kehitykseen oli osuutta myös sillä, että jäsenmaksunsa maksamattomien
jäsenten määrä väheni melkoisen radikaalisti. Yleensä jäsenkasvun kiihtymisen myötä
myös poisjääneiden jäsenten määrä kasvaa. Näin ei tällä kertaa ole käynyt. Hyvä suoritus
kaiken kaikkiaan.

Liitto Membookissa
Kuten varmaan olette huomanneet, jäsenrekisterin siirto Nekkarista Membookiin tehtiin
vuoden vaihteessa. Tammikuun lopulla lähetettiin kutsut liittyä Membookin käyttäjiksi
niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite liiton tiedossa oli. Ensimmäisen vuorokauden
aikana yli 10% liiton jäsenistä rekisteröityi Membookiin. Membookiin rekisteröityneet
saavat Membookin kautta jo joitakin sähköisiä jäsenpalveluita. Jo lähitulevaisuudessa
voimme hyödyntää Membookia myös yhdistysten ja liitonkin väliseen viestintään.
Membookissa jäsenet pääsevät myös muokkaamaan jäsentietojaan eli jos osoitteesi
vaihtuu, voit käydä itse vaihtamassa sen Membookissa. Voit myös tarkistaa muiden
tietojesi, esimerkiksi palvelustietojen, oikeellisuuden.
Kaikki Membookiin liittyneet ovat saaneet tämän vuoden jäsenmaksulaskun Membookin
välityksillä. Toivottavasti mahdollisimman moni myös maksaa laskunsa tuota sähköistä
kautta. Sillä tavalla voimme säästää liiton rahoja laskujen postitusmaksuilta ja käyttää
rahat johonkin meitä hyödyttävämpään asiaan. Vaikkapa kriisihallintaveteraanien
tukemiseen.
Membook Oy käyttää Paytrailin maksupalvelua. Paytrail tilittää maksun verkkokauppaan
ja maksajan tiliotteella maksun saajana näkyy Paytrail Oyj. Ei kannata siis pelästyä, jos
saa maksun maksettuaan sähköpostia Paytrailta. Paytrailista saat lisätietoa osoitteesta
www.paytrail.com.

Lasku ja palvelut myös perinteisesti
Membookiin siirtyminen ei tarkoita sitä, että jäsenistö nyt pakotetaan käyttämään
sähköisiä palveluita. Kaikki palvelut saa myös perinteisesti. Paperiset laskut tullaan
jatkossakin lähettämään niille, jotka syystä tai toisesta eivät Membookin käyttäjiksi
ryhdy. Myös osoitteenmuutoksen voi tehdä soittamalla liittoon tai Membookin
asiakaspalveluun tai lähettämällä vaikka tekstiviestin samoihin numeroihin.
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Kriisinhallintaveteraanikortista
Kriisinhallintaveteraani-statukseen liittyen on kyselty kuntoutuksesta. Status ei
valitettavasti oikeuta automaattisesti kuntoutukseen pelkän palveluksen perusteella.
Kuntoutukseen pääsee valtiokonttorin maksusitoumuksella, mikäli operaatioperäinen
vamma sitä edellyttää.
Jaettuun korttiin on saatu neuvotelluksi muutamia etuuksia. Savonlinja Oy myöntää
alennuksen pikavuoroissaan, kun lipun ostaa kuljettajalta. Mäntässä pääsee ilmaiseksi
Serlachius-museoihin. Muutamia muitakin etuuksia on tiedossa. Muun muassa
hotelliketjujen kanssa on neuvotteluja käynnissä. Neuvotteluja valtakunnallisista
etuuksista jatketaan edelleen. Myös useita paikallisia etuisuuksia on jo saatu. Niistä on
ilmoiteltu mm. Facebookin rauhanturvaamisaiheisissa ryhmissä.
Tärkeimmistä etuuksista tullaan tiedottamaan liiton kotisivuilla ja lehdessä.

Kortteja lähetetään taas
Liitto on Puolustusministeriön kanssa sopinut, että liitto kerää myös liittoon
kuulumattomien yli 60-vuotiaiden yhteystiedot veteraanikortin lähettämistä varten.
Ensimmäinen erä yhteystietoja lähetettiin ministeriöön 28.9.2016. Viikolla 8 lähetetään
seuraava erä. Samassa yhteydessä ministeriöön postitetaan myös 28.9. jälkeen
liittyneiden yli 60-vuotiaiden jäsenten ja asevelvollisuusrekisteriin kuulumattomien
naisten yhteystiedot. Seuraavan kerran kortteja postitetaan lähiviikkoina. Uusia kortin
saajia on noin tuhat.

Nyt kutomaan
Alkaneena vuonnakin tullaan lähettämään joulupaketit tuntemattomalle rauhanturvaajalle
yhteistyössä Sotilaskotiliiton kanssa. Villasukat on perinteinen suomalainen tuote, jolle
on käyttöä kotona ja kaukana. Ne sopivat hyvin myös lentorahtina lähetettäväksi.
Sukkien suunnittelun ja kutomisen saa aloittaa jo alkuvuodesta. Liitto harkitsee
upeimpien parien palkitsemista. Mikäli jäsenistö epäilee omia taitojaan, hyväksytään
pakettiin ja kilpailuun myös läheisten kutomat sukat. Sukat voivat olla kokoa 39-45,
painopiste kokojen yläpäässä. Ohjeet sukkien lähettämisestä Säkylään annetaan
myöhemmin.

Jos lehti ei tule?
Jos lehden jakelussa on ongelmia, vaikka mielestäsi olet maksusi maksanut, ota yhteyttä
oman yhdistyksesi jäsenasioista vastaavaan henkilöön tai suoraan liittoon.
Mikäli jäsenmaksusi jäi syystä tai toisesta maksamatta, mutta haluaisit kuitenkin olla
mukana jäsenenä ja saada Rauhanturvaaja-lehden, ota yhteyttä jo mainittuihin tahoihin.

Tulevaa toimintaa
Rauhanturvaaminen tutuksi Sotamuseossa
Suomenlinnassa Isolla Mustasaarella sijaitsevassa Sotamuseon maneesissa pääsee
tutustumaan rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan historiaan 4.–5. maaliskuuta.
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Opastetut kierrokset alkavat molempina päivinä kello 15. Mainittuina päivinä pidetään
myös Autonomiasta Atalantaan -näyttelyn opastukset kello 10. Opastukset sisältyvät
maneesin pääsylipun hintaan. Aikuisten lippu maksaa seitsemän euroa ja koululaiset,
opiskelijat ja eläkeläiset pääsevät sisään neljällä eurolla. Maaliskuun muut opastetut
kierrokset järjestetään seuraavasti, kunakin päivänä kello 15: 4.–5.3. Nainen ja sotaväki,
18.–19.3. Ensimmäinen maailmansota Suomessa ja 25.–26.3. Suomi toisessa
maailmansodassa.
Biljardin Körmy Open 25.3.
Kilpailu käydään Tampereella klo 15.00 alkaen. Kilpailumuotona on ysipallo ja
osallistuminen on ilmainen. Ilmoittautumiset 9.3. mennessä Jari Kanerva,
jarin.sahkoapu@kolumbus.fi, p. 0400 866 463.
Kevätliittokokous Kajaanissa 21.–23.4.
Yhteyshenkilöt: Ermo Saari puh. 044 254 4161 ermo.saari@tutka.net, Timo Kaikkonen
puh. 050 521 2783 timo.kaikkonen@viesti.net
Perinneaseiden IX liiton mestaruuskilpailut Niinisalossa 22.4.
MPK Lounais-Suomi järjestää perinneasekurssin (perinneasekurssi 2) Ilmoittautuminen
henkilökohtaisesti (pakollinen) MPK Lounais-Suomi, kurssin nro 16001712029, 9.4.
mennessä sekä kurssin johtajalle Matti Lappalaiselle, sähköpostitse:
lappismatti@gmail.com tai puh. 040 512 3888, mielellään yhdistyksittäin: nimi, sarja,
laji(t), yhdistys sekä joukkueet. Kurssin hinta 25 euroa.
Kostianvirran Taistelut 16.–18.6.
Taistelut taistellaan Pälkäneen Sappeessa. Majoitus hienoissa 8h-mökeissä, ruokaa on,
saunat kuumina ja huljua voi palovesialtaissa. Ilmoittaudu mukaan vappuun eli 1.5.
mennessä: Ville Mäntysaari, ville@pirmrt.org / 044 306 4549. Hinta 85 € / henk,
sisältäen em. judanssit. Seuraa verkkosivujamme: www.pirmrt.org
Toimintalista
Listaan tässä liiton tiedossa olevaa sellaista jäsenyhdistysten järjestämää tulevaa
toimintaa, johon mukaan ovat tervetulleet kaikkien jäsenyhdistysten jäsenet
 25.3. Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere
 22.4. Perinneaseiden liiton mestaruuskilpailu, Niinisalo
 22.4. Kevätliittokokous, Kajaani
 27.4. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla, Lahti
 21.5. Kaatuneiden muistopäivä
 20.-21.5. Kesäyön marssi, Turku
 27.5. Raatteen marssi, Suomussalmi
 29.5. YK:n rauhanturvaajien päivän tilaisuus Hietaniemen hautausmaalla
Helsingissä
 27.-28.5. Maailma kylässä -tapahtuma Helsingissä
 4.6. Puolustusvoimien lippujuhlan valtakunnallinen paraati Helsingissä
 16.-18.6. Kostianvirran Taistelut Pälkäneellä
 30.6.-2.7. Salpavaellus, Miehikkälä
Tämän e-infon toimitti järjestöpäällikkö

Seuraava e-info – jäsenistö postitetaan 19.5.
3/3

