POHJANMAAN RAUHANTURVAAJAT RY.

Jäsentiedote 2019
Tervehdys kriisinhallintaveteraanit!
Viime vuonna juhlittiin mm. puolustusvoimia sekä Suomen Rauhanturvaajaliiton ja oman
yhdistyksemme 50-vuotistaivalta. Suomen puolustusvoimat täytti 100 vuotta ja juhlaparaati
järjestettiin 4.6. Seinäjoella. Yhdistyksemme asetti paraatiin Rauhanturvaajaliiton 30-hengen marssiosaston, joka suoriutui tehtävästään kiitettävästi. Yhdistyksemme juhli viisikymppisiään 10.11. Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museolla. Juhlapuheen piti liiton puheenjohtaja Mauri Koskela täydelle salilliselle jäseniä ja kutsuvieraita.
Tänä vuonna ei suuria juhlia ole odotettavissa, mutta toimintaa on silti runsaasti niin rauhanturvaajien kuin maanpuolustuksellisten veljesjärjestöjemme järjestäminä.
Tulevan vuoden merkittävimmistä rauhanturvaajien tapahtumista mainittakoon:


Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous, joka pidetään tällä kertaa Kokkolassa.
Aika on lauantaina 16.3. klo 12 alkaen ja paikkana Ravintola Nera (Isokatu 28). Kokouksen ja kahvitarjoilun jälkeen iltapäivää jatketaan jäsentapahtuman merkeissä jossa
mm. vertaistukiasioista tulee kertomaan liito vetu-koordinaattori Timo Ryhänen. Tapahtumaan on pyydetty mukaan myös Raahen ja Vaasan seudun veljesyhdistykset.
Kokkolaan pääsee kätevimmin ja edullisimmin junalla: esim. Seinäjoelta lähtö klo 09:07
on perillä klo 10:15 ja klo 16:42 lähtevä paluujuna on Sjoella jo klo 17:49.








25.04. Liiton kevätkokous, Jyväskylä
26.07. Yhdistyksen kesätapahtuma, Seinäjoki
17.08. Liiton ampumamestaruus ja Falling Plates, PORPR Säkylä
24.10. Yhdistyksen YK:n päivän seppeleenlasku ja jäsenilta, Kurikka
26.10. Liiton syyskokous, Lahti
07.11. Yhdistyksen syyskokous, Seinäjoki

Toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan, hallituksen kokoonpano ja säännöllisesti päivitettävä toimintakalenteri sekä ajankohtaistiedotteet (mm. ilmoittautumisohjeet tapahtumiin)
ovat nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla www.pohmrt.fi, joilta löytyy myös linkit Rauhanturvaajaliiton ja läheisimpien yhteistyökumppaniemme sivuille. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan myös Rauhanturvaajalehdessä.
Sähköpostitiedotteita lähetetään lisäksi niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet ovat tiedossamme; ilmoitathan / päivitäthän siis tietosi jäsenvastaavalle (olavi.kuoppamaa@kestopalkki.fi, 0400-368388).
Seuratkaa ilmoittelua ja tulkaa mukaan!
Esko Hakulinen
puheenjohtaja
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KOKOUSKUTSU
Pohjanmaan Rauhanturvaajat ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
lauantaina 16.3.2019 klo 12.00 alkaen
Ravintola Nera
(Isokatu 28, 67100 Kokkola)
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12§ mukaiset asiat

TERVETULOA!

KOKOUSKUTSU
Pohjanmaan Rauhanturvaajat ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
torstaina 7.11.2019 klo 18.00 alkaen
(kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen)

E-P:n maanpuolustuspiirin tiloissa Seinäjoella
(Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki)
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11§ mukaiset asiat

TERVETULOA!
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