VARSINAIS-SUOMEN SINIBARETIT
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Varsinais-Suomen Sinibaretit ry (VSuoSB) on perustettu 21.2.1969
ja vuosi 2017 oli yhdistyksen 49. toimintavuosi. Yhdistys on
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) jäsenyhdistys.

1. HALLITUS JA MUUT TOIMIHENKILÖT
Hallituksen puheenjohtajana toimi Jorma Paukku, varapuheenjohtajana Ari Ahomäki,
sihteerinä Juha Laine ja taloudenhoitajana Ari Ahomäki. Lisäksi hallitukseen kuuluivat Mikael
Andersson, Risto Harjula, Hannu Jälkö, Markko Novola, Seppo Papunen ja Jukka Soon.
Varajäseninä toimivat Kaj Uottisalmi ja Teuvo Tikkanen.
Yhdistyksen jäsensihteerinä aloitti Seppo Papunen ja myyntivastaavana toimi hallituksen
jäsen Hannu Jälkö. Toiminnantarkastajana toimi Ismo Salminen ja varatoiminnantarkastajana
Voitto Äijö.
2. JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä 31.12.2017 oli 372 maksanutta jäsentä (2014, 357; 2015, 363, 2016, 360). Eero
Kuisma oli kannatusjäsenenä. Tietoomme tuli kahden yhdistyksemme jäsenen kuolema
toimintavuoden aikana.
Kunniajäsenemme ovat Stig Röberg, Heikki Jansson ja Timo Hjort.
3. KOKOUKSET
Hallitus kokoontui 10 kertaa.
Kevätkokous pidettiin 9.3. Heikkilän sotilaskodissa, läsnä 28 jäsentä.
Syyskokous pidettiin 9.11. Heikkilän sotilaskodissa, läsnä 36 jäsentä.
Kuukausikokoukset (= messi-illat) järjestettiin pääsääntöisesti kuukauden II torstaina.
4. TOIMINTA
Yhdistyksen toiminta oli kuluneen vuotena vilkasta ja noudatti pitkälti perinteisiä muotoja.
Messi-iltoja vietettiin kuukausittain. Esitelminä kuultiin mm. kokemuksia UNTAES ja
Makedonian operaatioista.
Pistooliammunta toteutui keväällä Roukkulin radalla 14 ampujan voimin.
Jäseniämme on käynyt Punaisen Ristin veripalvelussa luovuttamassa verta kuluneena
vuonna (28 luovutuskertaa). Verivalmisteiden tarve on jatkuvaa ja jäsenistölle suositellaan
jatkossakin osallistumista verenluovutuksiin ja kirjaamaan luovutuksensa yhdistyksen
FinVaitteri luovuttajaryhmän tilastoon.
Suomen 100-vuotis juhlintaan osallistuimme Heikkilän alueella pidetyllä Nuku Rauhassa
kokonaisuusturvallisuustapahtumassa olleella osastollamme. Siellä oli esillä mm. aikakausien
mukaisesti puettuja nukkeja, mitaleita ja muuta kriisinhallintaan liittyvää materiaalia. Lisäksi
tilaisuudessa jaettiin Rauhanturvaaja-lehteä.

Rauhanturvaajaliiton kevät- ja syyskokouksissa oli edustus yhdistyksestämme, samoin myös
järjestökoulutuksessa, missä jatkettiin perehtymistä Membook -jäsenrekisteriohjelman
saloihin.
Veteraanijärjestöjen kanssa on tehty yhteistoimintaa tuttujen toimintojen merkeissä, mm.
yhdistyksen jäseniä on osallistunut järjestöjen hallintotyöhön (Turun Sotaveteraanien hallitus
sekä tuki- ja perinnejaosto) sekä järjestöjen tukemisella tilaisuuksissa talkooväkenä.
Sotainvalidien perinnejärjestössä olemme yhteisöjäsenenä. Osallistuimme yhtenä toimijana
Tasavallan Presidentin tervehdyskirjeen ja paketin toimittamiseen alueemme
sotaveteraaneille. Yksittäisiä sotiemme veteraanien tukipyyntöjä olemme myös toteuttaneet.
Urheilua on kukin jäsenemme harrastanut omien mieltymystensä mukaisesti ja yhteisiä
toimintoja sen puitteissa ei ollut.
Talkootoiminnan perustana oli kuluneena vuonna liikenteen ohjaus elokuisessa Turku
Challenge Triathlon-tapahtumassa. Järjestyksenvalvontaa oli Operaatio Ruokakassin
vähävaraisten Itsenäisyyspäivän tilaisuudessa Turun kauppatorilla. Kriisinhallintatehtävissä
palvelevien joulupakettien pakkauksessa avustettiin Säkylän sotilaskotisisaria.
Edustustilaisuudet, kunnia- ja onnittelukäynnit ovat hoituneet joko puheenjohtajan tai
hallituksen kuhunkin tilaisuuteen erikseen nimeämän edustajan toimesta. Tasavuosia
täyttäneitä jäseniämme on muistettu 50 vuoden rajapyykistä lähtien onnittelukortilla ja
tietoomme tulleiden poisnukkuneiden jäsentemme omaisia olemme muistaneet
osanottokortilla. Vanhimman jäsenemme luona käytiin onnittelukäynnillä. Turussa on ollut
kunniavartiot itsenäisyyspäivänä, jouluna ja uutena vuotena Turun lisäksi Rymättylässä.
Joka toinen vuosi järjestettäville Turun messuille osallistuimme yhteisosastolla V-SRT kanssa,
tuoden esille rauhanturvaamisen 60-vuotista historiaa ja jakaen Rauhanturvaaja-lehteä
samalla jäsenhankintaa tehden.
Yhdistys perustamisesta on ensi vuonna kulunut 50 vuotta. Tämän johdosta on aloitettu
yhdistyksen historiikin kirjoittaminen. Päävastuun historiikin teossa kantaa Heikki Jansson ja
kustannustoimittajana toimii Seppo Papunen.
5. VETERAANITUKITOIMINTA
Veteraanitukitoiminnan muodostavat kriisinhallintaveteraaneille suunnattu vertaistuki (aiempi
Kotona ja Kaukana –toiminta) sekä sotiemme veteraaneille kohdistuva pienimuotoinen
avustustoiminta. Tukipyynnöt yhdistykselle tulevat joko suoraan tai liiton päivystävän
tukipuhelimen välityksellä.
Veteraanitukitoiminnassa ei kuluneena kautena järjestetty tapahtumia. Yksittäisiä ja varsin
säännöllisiä tapaamisia laitoksissa asuvien jäsentemme pariin on tehty heidän toiveidensa
mukaisesti.
Vertaistukitoiminnan kehittämis- ja jatkumisvastuu on siirtynyt yhdistyksille ja liiton palkattu
henkilö koordinoi toimintoja valtakunnan tasolla.
6. LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
Yhdistyksen jäsen Mauri Ikonen toimi SRTL:n hallituksen jäsenenä. Jorma Paukku oli
edustajamme SRTL:n valtuuskunnassa. Mauno Suominen edusti yhdistystä Turun
Maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötoimikunnassa (TMY).
7. PALKITSEMISET JA HUOMIONOSOITUKSET
Yhdistyksen vuoden 2017 sinibaretiksi valittiin yhdistyksen jäsensihteerinä ja historiikin
kustannustoimittajana toiminut Seppo J. Papunen.

Yhdistyksemme jäsenistä huomioitiin kuluneena vuotena SRTL II lk:n ansioristillä Mauri
Ikosta, hopeisella ansiomitalilla Raimo Koskista ja Risto Laitista sekä pronssisella
ansiomitalilla Kimmo Hyyppää.
8. TIEDOTUS
Jäsentiedotteessa päädyttiin yhden tiedotteen malliin, joka tehtiin joulukuussa tulevan vuoden
tapahtumia silmälläpitäen. Rauhanturvaajalehdessä on ollut säännöllisesti kirjoituksia
yhdistyksemme tapahtumista ja ilmoitukset jäsentemme merkkipäivistä. Tulevista
tapahtumistamme on tiedotettu kotisivuillamme, Facebook –ryhmässämme,
Rauhanturvaajalehden toimintapalstalla ja Turun Sanomien maanantain lehden
mielipidepalstan yhteydessä julkaistavalla Killat-palstalla. Internetissä tiedot ovat olleet
luettavissa myös http://menovinkit.ts.fi/ sivustolla. Yhteydenpitoa jäseniin on hoidettu myös
sähköpostilla, minkä vuoksi jäsenistön sähköpostiosoitteiden ajantasaisuus jäsenrekisterissä
olisi erittäin toivottavaa.
Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.v-suosb.org ja sivuilta löytyy mm.
yhteystietomme, sääntömme, tapahtumakalenteri, myyntituotteet, kuvia ja mahdollisuus
palautteen antoon lomakkeen välityksellä. Sivuja on päivitetty tarvittaessa. Yhdistyksen
sähköpostiosoite on baretti@v-suosb.org
Yhdistyksellä on Facebook-ryhmä, joka löytyy osoitteesta facebook.com/vssinibaretit.
9. HALLINTO JA TALOUS
Yhdistyksellä on Senaattikiinteistöltä vuokrattu toimitila Heikkilän kasarmin alueella rakennus
viidessä. Toimistolla on päivystetty kuukausittain, tuntia ennen messi-iltaa (ei kesä-elokuussa)
ja silloin (sekä erikseen hallituksen jäsenen kanssa sopimalla) jäsenistöllä on ollut
mahdollisuus mm. lainata rauhanturvaamisaiheisia kirjoja kirjahyllystämme.
10. LOPUKSI
Varsinais-Suomen Sinibaretit on kaikkien rauhanturvaajien järjestönä järjestänyt monipuolista
ja mielenkiintoista toimintaa jäsenistölleen. Yhdistyksellä on vakiintunut ja arvostettu asema
maanpuolustusjärjestöjen joukossa. Yhdistyksen jäsenmäärässä ei ole tapahtunut juurikaan
muutosta edellisiin vuosiin nähden.
Yhdistyksen hallitus esittää lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta jäsenistölle.
HALLITUS
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Osallistumiset eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin vuonna 2017
Kokoukset
Kevätkokous
Syyskokous
Hallituksen kokoukset, 10 kokousta, keskimäärin 8,8 osallistujaa
TMY
SRTL kevätkokous Kajaanissa 22.4.
SRTL syyskokous Kuusamo 21.10.
SRTL järjestökoulutus Tampere 18.11.
Messi-illat

Hlö
28
36
88
1
1
2

Tammi, Seppo Papunen matkoistaan Kanadassa
Helmi, Esa Pärnä Palestiina Länsiranta ja Israel
Maalis, kevätkokous
Huhti, ensiapu SPR:n toimijat
Touko, Kansainvälinen YK:n rauhanturvaajien päivä
Kesä, Svarte Rudolfilla
Heinä, Svarte Rudolfilla
Elo, Svarte Rudolfilla
Syys, Pertti Rame kokemuksia UNTAES operaatiosta
Loka, Esa-Marko Puittinen kokemuksia Makedonian operaatiosta
Marras, syyskokous, Seppo Papunen Saksa ja kolmekymmenvuotinen sota
Joulu, Maanpuolustusjärjestöjen puurojuhlan yhteydessä

23
37
28
24
40
15
24
21
25
36
36
20

Ammunnat
Roukkuli, kevät 29.5.

14

Retket ja tutustumiskäynnit
Lokalahden sauna 31.8.

20

Talkoot
Muuttotalkoot yhdistyksen jäsenelle
Suomi 100, Nuku rauhassa, muissa tehtävissä
Suomi 100, Nuku rauhassa, yhdistyksen osastolla Heikkilä
Laivakoira Axelin puuhapäivä, Jokisataman avajaiset 22.5.
Triathlon Challenge Turku, liikenteenohjaustalkoot
Kriha-palveluksessa olevien joulupakettien pakkaus, Säkylä
Operaatio Ruokakassi 6.12.
Työttömien ja vähävaraisten jouluruokailu
Talkoolaisten saunailta 6.9.

7
5
10
6
24
6
12
2
18

Veteraanityö, veteraanituki
Yksittäiset Kriha veteraanien tukikäynnit (1-2 hlö käynnillä)
Sotaveteraanien konsertin tukitehtävät
Sotiemme veteraaneihin liittyvien järjestöjen hallinnon kokoukset
Harvavointitalkoot sotiemme veteraaninen lesken luona Rymättylässä
Jouluaaton kunniavartio Maarian kirkon sankariristillä
Yhdistyksen jäsenen muistotilaisuus
Kunniavartio itsenäisyyspäivänä
Tasavallan Presidentin veteraanitervehdyksen toimittamisissa
10.6. lippuvartio Mannerheiminristin ritarien 10 vuotis tapahtumassa
Kynttilöiden sytytys Maarian kirkon sankarihaudoille
Kunniavartiot Turussa ja Rymättylässä Uutena vuotena

20
3
1
4
4
5
2
8
1
3
8

Muut
Mannerheimin muistotilaisuudet 28.1.
Suomi 100 juhlavuosi, avaustapahtuma V-S Liitto ja Turun kaupunki
Suomi 100, Nuku rauhassa järjestelykokoukset
L-S aluetoimiston ja sotilassoittokunnan tiedotustilaisuus
PorPr apulaiskomentajan vaihtotilaisuus 4.8.
Turun Messut, yhdistyksen osastolla
Salpavaellus, tukitehtävissä
Admiral Pitka tuomaritehtävissä Virossa

2
1
3
1
1
4
1
2

Sulkavan soutu SRTL:n joukkueessa
Suomi 100 v. itsenäisyyspäivän juhla PorPr 5.12.

1
1

