Arvoisa kriisinhallintaveteraani!
On varmasti monta hyvää syytä olla liittymättä jäseneksi omaan vertaisryhmään. Mutta varsinkin
nyt on vihdoin yksi huikea, yksi erittäin hyvä syy liittyä jäseneksi Kymenlaakson
Rauhanturvaajiin. Tule tekemään rauhanturvahistoriaa Suomessa. Lue ja tartu tilaisuuteen!
Suomen Rauhanturvaajaliitto (SRTL) on rauhanturvaajien ja kriisinhallintatehtävissä palvelleiden
oma veteraanijärjestö ja kriisinhallinnan asiantuntija. Liittoon kuulutaan maakunnallisten
jäsenyhdistysten kautta. Toimintamuodot ja aktiivisuus vaihtelevat yhdistyksittäin – paljonkin.
Jokaisella suomalaisella kriisinhallintaveteraanilla on vapaus kuulua haluamaansa
jäsenyhdistykseen.
Toimialueella kriisinhallintatehtävissä olevat henkilöt voivat hakea myös jäsenyyttä:
Toimialuejäsenyys on varsinainen jäsenyys, jonka jäsenmaksu
ensimmäisenä kalenterivuonna on maksuton! Käytä etu hyväksi!
Aina aktiivinen Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry (KYMLRT) täyttää tänä vuonna 50 vuotta.
Epäilemättä senkin toiminnassa on ollut aaltoliikettä, ehkä jonkun mielestä jopa ajoittain tylsää ja
tyhjänpäiväistä; kaikkia ei voi tietämättä miellyttää. Mutta aina on ollut myös hyvää,
mielenkiintoista asiaa ja hauskaa yhdessäoloa. Kaikki tämä on tehty kulloisenkin jäsenkunnan
ehdoilla ja valitsemin henkilöin. Tähänkin pääset jäsenenä vaikuttamaan.
Mutta nyt jos koskaan Kymenlaakson Rauhanturvaajat on tekemässä jotain ennenkokemattoman
suurta. Se on ollut perustamassa ainutkertaista valtakunnallista rauhanturvaamisen ja veteraanityön
perinnekeskus Wanha Veteraani –hanketta. Se on samalla Suomesta puuttuva rauhanturvaamisen
valtakunnallinen museo. Wanha Veteraani sijoittuu keskelle Haminaa, vanhan toimiupseerikerhon
tiloihin ja pihalle. Avajaiset pidetään 2.8.2018 klo 15.
Tutustu vielä työn alla oleviin nettisivuihin, ne valmistuvat pian www.rvpk.fi
Wanha Veteraani on moniulotteinen ja monenlaista tekemistä ja yhdessä olemista tarjoava
toimintakeskus. Se on jo sitä, vaikka et juuri sinä tekisi ensi alkuun mitään muuta kuin tulisit
elokuun alun jälkeen käymään. Jo silloin se on yhden tehtävänsä tehnyt, saanut sinut liikkeelle.
Kaikki on aina vapaaehtoista.
Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry rauhanturvaamisen paikallisena asiantuntijana tarvitsee
riveihinsä uutta verta, kykynsä näyttäneitä kriisinhallintaveteraaneja viimeisimmiltäkin vuosilta.
Heille on perinnekeskuksella tarjota todella mielekästä tekemistä perinnekeskuksen
ylösrakentamisessa ja ylläpidossa. Se on historiallista, uraa uurtavaa toimintaa, josta sinäkin voit
olla ylpeä. Ja mikä tärkeää, Wanha Veteraani tarvitsee juuri sinua esittelemässä esimerkiksi omaa
palveluskokemustasi; tuoreinkin kriisinhallintatieto on kohta historiaa. Siis tule tekemään omasta
kokemuksestasi osa suomalaista kriisinhallintahistoriaa!

Wanha Veteraani tuo esille aina myös nykyhetken rauhanturvaamista ja kriisinhallintaa. Paikka on
samalla ikkuna rauhanturvamaailmaan uusille kriisinhallintatehtäviin hakeutuville nuorille naisille
ja miehille. Olemalla mukana toiminnassa olet samalla värväämässä uusia kriisinhallitsijoita, ja olet
näin osaltasi ja omalla esimerkilläsi turvaamassa suomalaisen kunniakkaan rauhanturvatoiminnan
jatkuvuutta!
Iske kiinni, liity Kymenlaakson Rauhanturvaajien, tai jonkin muun hyväksi katsomasi
rauhanturvaajayhdistyksen jäseneksi. Mene KYMLRT:n nettisivuille www.rauhanturvaajat.com
etusivulta löydät painikkeen liity nyt, klikkaa sitä, toimi ohjeiden mukaan ja olet saanut uuden
mielekkään ja palvelukokemuksiasi sivuavan harrastuksen!
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