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         Helsingissä 05.06.2015 

 

Jäsenkirje 1/2015 
 

Hyvä Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry:n jäsen, 

 

Tässä jäsenkirjeessä on tietoa jäsenmaksuista, NBC-2015 symposiumista, apurahoista, tunnus-

tuspalkinnosta sekä syksyn toiminnasta. Lisätietoja löytyy yhdistyksen verkkosivuilta 

www.nbcsec.fi. 

 

NBC-2015 symposium 

 

NBC-2015 symposium järjestettiin Messukeskuksessa Helsingissä 18.-21.5.2015. Tapahtumaan 

osallistui n. 150 ihmistä 21 maasta. Näytteilleasettajia oli 11. Suullisia tiedonantoja kuultiin 27, 

ja postereita oli näytteillä 14. Proceedings-kirja lähetetään myöhemmin jäsenistölle pdf-

muodossa. Hallitus myös valmistelee esitystä syyskokoukselle NBC-2018 symposiumin järjes-

tämisestä. 

 

Vuoden 2015 apurahat 

 

Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry jakaa hakemuksesta pieniä apurahoja yhdistyksen tavoitteita 

tukevaan toimintaan. Vuoden 2015 apurahat ovat haettavissa 17.08.2015 klo 16:00 mennessä: 

- Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry:n hallitukselle. 

- Hakemukset, joiden pituus on 1-2 sivua, toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen 

puheenjohtaja.spt@nbcsec.fi. Liitetiedostot voivat olla joko pdf- tai Word-muodossa. 

- Hakemuksen liitteinä voi tarpeen mukaan olla hakijan ansioluettelo, julkaisuluettelo jne. Suo-

situskirjeitä voi liittää hakemukseen, mutta ne eivät ole välttämättömiä. 

- Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry:n hallitus päättää jaettavista apurahoista syksyn 2015 aika-

na. 

- Hallitus voi halutessaan asettaa apurahan myöntämiselle ehtoja, esim. matkakertomuksen 

toimittaminen tai esitelmän pito yhdistyksen tapahtumissa. 

- Yhdistys voi julkaista tiedot myönnetyistä apurahoista, jos hakijan kanssa ei erikseen toisin 

sovita. 

- Lisätietoja saa tarvittaessa yhdistyksen puheenjohtajalta (puheenjohtaja.spt@nbcsec.fi). 

 

Vuoden 2015 tunnustuspalkinto 

 

Yhdistyksen kevätkokous vuonna 2013 päätti, että yhdistys perustaa vuosittain jaettavan tun-

nustuspalkinnon. Palkinto myönnetään erittäin ansiokkaasta toiminnasta suojelun, pelastuksen 

ja turvallisuuden hyväksi. Palkinto voidaan jakaa yhteisöille ja/tai henkilöille. Henkilöille jaet-

tava palkinto voidaan jakaa osiin useammalle saajalle. Palkintona on diplomi ja 1000,- euron 

rahapalkinto. 

 

Hallitus pyytää jäsenkunnalta perusteltuja ehdotuksia palkinnon saajaksi 17.8.2015 mennessä. 

Ehdotukset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja.spt@nbcsec.fi. 

Hallitus päättää palkinnon saajan, ja asia julkistetaan yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä. 

 

 

 



SUOJELU, PELASTUS JA TURVALLISUUS RY (SPT ry) 
FÖRENINGEN FÖR SKYDD, RÄDDNING, OCH SÄKERHET 

ASSOCIATION FOR PROTECTION, RESCUE, SECURITY AND SAFETY 

 

SPT ry  Y-tunnus: 2314147-1 Pankkiyhteys: 134435-13542 
c/o PVTT  puheenjohtaja.spt@nbcsec.fi     sihteeri.spt@nbcsec.fi   
PL 5  34111 LAKIALA www.nbcsec.fi 

 
SPT_ry_jasenkirje_2015-1.doc 

2 

 

Syyskokous ja -retki 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään syysretken yhteydessä. Lisätietoja koko-

usajasta ja esityslistasta tulee myöhemmin sähköpostitse sekä yhdistyksen verkkosivuille. 

 

Jäsenmaksut 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa 2014 päätettiin, että 

- vuoden 2015 jäsenmaksu on 10,- euroa 

- ainaisjäsenmaksu on 100,- euroa 

- opiskelijan jäsenmaksu 5,- euroa 

- kannatusjäsenmaksu 200,- euroa. 

Jäsenmaksut pyydetään maksamaan viimeistään 01.07.2015 seuraavilla tiedoilla: 

 Maksun saaja: Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry  

 Tili: Nordea 134435-13542 , IBAN FI45 1344 3500 0135 42 

 Viesti: jäsenen nimi, 2015/ainais 

 

Mallina vuosimaksu verkkopankkiin: 
Tili: FI45 1344 3500 0135 42 

Maksun saaja:  Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry 

Maksu 10,00 Euroa 

Eräpäivä 01.07.2015 

Viesti: Tauno Tutkija 2015 

 

Hallitus kehottaa maksamaan jäsenmaksun pikaisesti, ettei asia pääse unohtumaan. Syyskokous 

2014 antoi hallitukselle tehtäväksi poistaa jäsenrekisteristä jäsenmaksunsa laiminlyöneet jäse-

net, joten nyt näillä jäsenillä on tämän vuoden jäsenmaksu maksamalla viimeinen tilaisuus py-

syä mukana yhdistyksessä. 

 

Hallitus toivottaa jäsenkunnalle leppoisaa kesää! 

 

Jussi Paatero 

Puheenjohtaja 
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