Kauniala-ajo no 14.
Sotaveteraaneja on keskuudessamme vielä noin 30 000.
Suomen Pappa Tunturi-mopoilijat jatkavat v. 2002 aloittamaansa
hyväntekeväisyystyötä veteraanien hyväksi ja suuntaavat 15.5.2015
perinteisen mopokulkueen jo 14. kerran Helsingin kauppatorilta kohti
Kaunialan sotavammasairaalaa.
Tarjoamme Teille jäsenkuntamme mopoja käyttöönne ajon ajaksi tai
vaihtoehtoisesti mainostilaa mopoihin. Tapahtumasta kertyvä tuotto
lahjoitetaan lyhentämättömänä Kaunialan toverikunnan ja maakunnissa
olevien veteraaniyhdistysten virkistyskäyttöön.
13 vuoden aikana Kauniala mopotapahtumissa hankitut varat, yhteensä
noin 520 000 euroa, on käytetty lyhentämättöminä sotiemme veteraanien
virkistystoimintaan.
”Kauniala-ajo no 14.” mopotapahtuman kaikki kulut maksamme jälleen itse,
joten jokainen kerätty euro menee perille oikeaan kohteeseen ja varmasti
oikeaan tarpeeseen.
Lämmin kiitos avustanne.
Suomen Pappa Tunturi-mopoilijat
Lisätietoja:
Jyrki Väänänen
Jakke Partinen
Hannu Rissanen
Onni Koponen

044-5267277
050-5528478
040-5371180
050-5915932

Kaunialan mopotapahtumien taustoja
Halavatun Pappojen ja Hallan Pappojen yhteistyön tuloksena syntyi 2001 ajatus järjestää mopotempaus
sotiemme veteraanien hyväksi. Tapahtumassa ajetaan mopokulkueena Helsingin Kauppatorilta Kaunialan
sotavammasairaalaan.
Yritykset tai yksityiset henkilöt voivat lahjoitusta vastaan päästä ajamaan kerholaisten mopoilla ja/tai saada
esim. mainoksiaan mopoihin.
Teemat:
2002 ja 2003 ”Papat parantaa maailmaa”
2004 ”Kerran vielä pojat” tapahtumassa letkassa oli ensimmäisen kerran yli 200 mopoa.
2005 ”Emme tienneet kun läksimme silloin”
2006 ”Tahdissa mars”
2007 ”Vapaina syntyneet”
Alkuvuosien avustukset menivät lähinnä Kaunialan sairaalalle ja Kaunialan Toverikunnalle.
2008 alettiin avustuksia jakaa myös maakuntiin.
2008 ”Ennen oli miehet rautaa”:.
2009 ” Ja me tulemme taas”
2010 ”Veteraanivassi”
2011 ”Papat parantaa maailmaa 10 v”
2012 ”Yhdestoista hetki”
2013 ”Tukipaketti no 12”
2014 ”Sata lasissa”
Avustuskohteet:
13 vuoden aikana näistä mopotapahtumista on kertynyt yhteensä n. 520 000 € , jotka on
lyhentämättömänä jaettu seuraaviin kohteisiin:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaunialan Toverikunta
Iisalmen-seudun Sotainvalidit
Iisalmen-veljeskoti
Rintamaveteraanien Iisalmen osasto ry
Kuopion veteraanit
Punkalaitumen Sotaveteraanit RY
Mikkelin Kyyhkyläsäätiö
Jyväskylän Sotainvalidien Sairaskoti
Oriveden sotaveteraanit
Kainuun sotaveteraanipiiri
Rintamanaisten liitto ry (H:ki)
Ruoveden sotaveteraanit
Sotainvalidien veljesliiton Luumäen osasto
Sotainvalidien veljesliitto, Turku
Otavan veteraanit
Uudenmaan veteraanit
Orimattilan sotaveteraanit ry
Viron Soomipojat
Suomen sotaveteraanien Viron yhdistys

Lisäksi vuosina 2003 -2011 on Vikinglinen ja mopokerhojen tuella vuosittain käytetty bussillinen Kaunialan
veteraaneja Ruotsissa eri retkikohteissa.

Hannu Rissanen, sihteeri Hallan Papat, ry 184129
ake.rissanen@dnainternet.net
040-5371180

