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TOIMINTASUUNNITELMA 2021 
 
Vuoden 2021 toiminta pyritään toteuttamaan pitkälti mukaillen KUUDRT:n lähes 50-vuotisia 
perinteitä ja sekä Rauhanturvaajaliiton vuoden 2021 toimintasuunnitelman painopisteitä, 
kuitenkin huomioiden kaikessa toiminnassa Covid19-pandemian vaikutukset yhdistyksemme 
toimintaan. 
 
KUUDRT toimii aktiivisena jäsenenä Keski-Uudenmaan maanpuolustus- ja veteraanityössä sekä 
Rauhanturvaliiton ja sen eri jäsenyhdistysten kanssa. Osallistumme aktiivisesti Rauhanturvaliiton 
järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin. Vuoden 2021 KUUDRT pyrkii julkaisemaan uudet 
internet-sivustonsa, hyödyntäen Rauhanturvaliiton verkkosivustoalustaa. Syvennämme 
yhteistyötämme Maanpuolutuskoulutuksen kanssa. Yhdistyksemme toimii aktiivisesti myös Keski-
Uudellamaalla perustettavan sotien veteraanien perinneyhdistyksen toiminnan aloittamisessa. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu valmistelemaan kevät ja syyskokoukset sekä seuraavat aktiviteetit.  
 
Tammikuu 

• Ei suunniteltua aktiviteettia 
Helmikuu 

• Hallituksen kokous, agendalla mm. kevätkokouksen järjestelyt 
Maaliskuu 

• Yhdistyksen kevätkokous 

• Jouset vastaan pistoolit kilpailu yhteistyössä Jousiampujien kanssa 
Huhtikuu 

• Hallituksen kokous 
Toukokuu 

• Rauhanturvaajaliiton kevät kokous Paraisilla 

• Rauhanturvaajien päivän perinteinen moottoripyöräajelu 
Kesäkuu 

• Kesäyön marssin KUUDRT:n ylläpitämä huoltopiste sekä rauhanturvaamisesta kertova 
infopiste marssijoille. 

Kesä – elokuu 

• Vanhan Veteraanin näyttelyopastuki 

• Falling Plates -kilpailu 
Syyskuu 

• Hallituksen kokous 
Lokakuu 

• YK-päivän illallinen ja seppeleen lasku sankarihaudalle 

• Liiton syyskokous Porissa 
Marraskuu 

• Yhdistyksen syyskokous 
Joulukuu 

• Perinteinen joulusauna Järvenpään Veteraanimajalla 

• Jouluaaton kunniavartiot Tuusulan ja Mäntsälän sankarihaudoilla 

Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat ry 
 
www.rauhanturvaajaliitto.fi 
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TALOUSARVIO VUODELLE 2021 
 
Tulot 
 Rauhanturvaajaliitto esitti vuoden maksujen pysyvän vuoden 2020 tasolla, 

henkilöjäsenmaksuksi näin ollen 9,00 euroa ja kannatusjäseniltä 2,00 euroa.  
 
Hallitus esittää vuodelle 2021 jäsenmaksuksi 44,00 euroa, jolloin yhdistyksen osuus 
olisi 15,00 euroa, liiton osuus 9,00 euroa ja Rauhanturvaajalehden osuus 20,00 
euroa.  
 
Vuoden 2020 syksyllä yhdistykseemme kuului 172 maksavaa jäsentä.  

 
 Jäsenmaksutuotot 172 x 15,00€  2 580,00 € 
 Soppatykin vuokratuotot   500,00 € 
 
 Tulot yhteensä   3 080,00€ 
 
Menot 
 Ampumakilpailuiden maksut  -500,00€ 
 Rauhanturvaajaliiton kokous- ja matkakulut -400,00€ 
 Muistamiset    -200,00€ 
 Soppatykin vakuutukset ja ylläpito  -100,00€ 
 Joulusaunan ja YK-päivän tarjoilut  -800,00€ 
 Avustukset 

- Mäntsälän sotiemme veteraanien  
perinneyhdistys   -100,00€ 

- Järvenpään sotaveteraanit  -200,00€ 
- Järvenpään rintamaveteraanit  -200,00€ 

 
Menot yhteensä   - 2 500,00€ 
 

Tulos/tappio  
 
 Ylijäämä    580,00€ 


