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   Etelä-Savon Maanpuolustusyhdistys ry                     JÄSENKIRJE  1/2019 
                                  8.4.2019 
   Hyvät yhdistyksemme jäsenet 
 
   Pitkä ja runsasluminen talvi näyttää vihdoin viimein alkavan antautua keväälle ja onkin jo 
   korkea aika lähestyä jäsenistöämme kevään toiminnan merkeissä. Kevätkokous ja sen yhtey- 
   dessä kevätretki on päätetty tänä vuonna suunnata Kuomiokoskelle, joka onkin sopivalla etäi- 
   syydellä Mikkelistä, Ristiinasta ja Mäntyharjulta. Pyrimme järjestämään kokoukset ja retket 
   eripuolille Etelä-Savoa, jotta mahdollisimman monilla olisi tilaisuus osallistua ainakin silloin 
   tällöin omallakin suunnallaan. 
   
   KEVÄTKOKOUSKUTSU  
   Tervetuloa Etelä-Savon Maanpuolustusyhdistys ry:n  sääntömääräiseen kevätkokoukseen 
    Kuomiokoski Ky:n  tehtaalle Ristiinaan. Osoite  Pohjallistie 1, 52780 Ristiina. Varsinainen 
    kokous alkaa n,. 18.30, jota edeltää tehtaan esittely ja kokous kahvit. Kokousasiakirjat jaetaan 
    osallistujille kokouksessa. 
 
    RETKI KUOMIOKOSKELLE 
    Perinteinen kevätretki järjestetään siis kevätkokouksen yhteyteen Kuomiokoskelle 
    tiistaina  21.5.2019.Yhteiskuljetus omilla autoilla järjestetään siten, että lähtö tapahtuu Mikkelin  
    torin laidalta Marskin  patsaan takaa  klo 16.30. Varaamme matkaan aikaa n 45 min.  
   Tehtaan esittely  klo 17.30 ja  kokous alkaa siis  n. klo 18.30.  Paluumatkalle pyritään lähtemään 
    n klo 19.30.  Tiedossa ei  ole, onko mahdollista suorittaa paikanpäällä ostoksia, mutta se   
    selvinnee viimeistään siellä. 
    IImoittautuminen retkelle ja kokoukseen viimeistään  15.5. mennessä sihteerille 
    sp. anneli.niskanen@surffi.fi tai puh. 040 5190881. 
    Ilmoita myös tarvitsetko kyydin Mikkelistä vai matkanvarrelta (ajamme Ristiinan kautta)    

     tai tuletko omalla autolla ja onko se mahdollisesti käytettävissä kimppakyytejä järjes-  
    tettäessä.  Mäntyharjusta ja Ristiinasta tulevien lienee kannattaa ajaa suoraan Kuomiokoskelle. 
     RUNSAIN JOUKOIN LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 
    

 
JÄSENASIAT Jäsenmaksut 
  Oheisena pankkisiirto vuoden 2019 jäsenmaksun suorittamista varten. 
  Eräpäivä 15.5.2019.  Jäsenmaksu on edelleen 20€  sisältäen Maanpuolustus-  

 lehden vuosikerran  (4 nroa).  Seuraava lehti ilmestyy kesäkuun alussa.   
 Jäsenasioissa ( mm. yhteystietojen muutokset), pyydämme ottamaan yhteyttä 

    sihteeriin. Yhteystiedot alla. Jäsenistöltä toivotaan aktiivisuutta esittää toivomuksia ja 
   vinkkejä mahdollisista tutustumiskäynti-/retkikohteista.  Osallistukaa myös rohkeasti  
  myös muiden maanpuolustusjärjestöjen avoimiin tilaisuuksiin. 
  
 JÄSENMERKKI  (kirjeen vas yläkulmassa olevan logon näköinen pinssi) 
  Merkkiä voivat käyttää valtakunnallisen- tai alueellisen maanpuolustuskurssin 
                     käyneet ja kurssiyhdistyksien jäseniksi liittyneet henkilöt. Merkki on tunnettu ja 
                    arvostettu tunnus. Jäsenmerkkiä on saatavilla sihteeriltä hintaan 10€/kpl 

               
 TIEDOTUS . 
 Tiedotamme yhdistyksemme asioista ja ajankohtaisista tapahtumista nettisivuillamme 
                    osoitteessa  www. esmpy.fi . Myös jäsenten on mahdollisuus tuottaa maanpuolus- 
  tushenkistä aineistoa sivustolle ottamalla yhteyttä joko puheenjohtajaan tai sihteeriin.  
 Tiedoksi myös, että Maanpuolustuslehteen on mahdollisuus kirjoittaa artikkeleita  
 Yhteys sihteeriin kirjoitustenjättöaikataulujen suhteen. 
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TULEVIA MAANPUOLUSTUSAIHEISIA TAPAHTUMIA TIEDOKSI   2019 (siht. tiedossa olevia) 

 
 27.4.klo 11-16  Veteraanipäivän tapahtuma Jalkaväkimuseolla. ”Tuntematon 
      tunnetuksi ”– lukumaratoni, jossa Väinö Linnan teosta Tuntematon 
       sotilas luetaan ääneen. Kirjaa luetaan 5-10 min jaksoissa, kunnes teos 
      on luettu loppuun. Yleisö halutaan mukaan lukemaan. Lukuaikojen  
      varaukset museolta. Museoon vapaa pääsy. Sotilaskotikanttiini. 
                     7.5.klo 14-17   POP UP- sotilaskotiperinnepäivä Mikkelin kirkkopuistossa. Sotilasperinne 
     soittokunnan konsertti klo 15. Sotilaskotikanttiini. 
 11.5. klo 15      Äitienpäiväkonsertti Mikaelissa, Rak.soittokunta, järj. Mikkelin Sotilaskotiyhdistys 

                                                  Solistina Pentti Hietanen 
 11.5.              Arjen turvaa-tapahtuma Mikkelin satama-alue 
    16.5. klo 19     Varusmiessoittokunta: Kevään riemua, Mikaeli ,solisti Kyösti Mäki- 
                       mattila 
                    23.5.klo 18      Puistokonsertti Mikkelin kirkkopuisto, Rintamavet,kuoro 
 25.5. klo 10-13.30  VPK 140 Mikkeli tapahtuma kirkkopuistossa 
 6.6.                  Vartioparaati Mikkelin torilla, jonka jälkeen Rakuunasoittokunnan 

                      puistokonsertti Kirkkopuistossa 
8.6.klo 18?   PV:n kesäkonsertti vanhalla kasarmialueella, Tykkipuisto Mikkeli 

 18.7. klo 17     Varusmiessoittokunta viihdeork.”Satama soi” yht.lauluilta Mikkelipuisto                         

 10.8.              Maanpuolustusjuhla Savonlinna  (res.järj.)                                  

25.8. klo10    Marskin Marssi Karkilalampi          
 
Tapahtumien osalta kannattaa myös seurata paikallisia lehtiä ja järjestöpalsta- 
ilmoituksia. 
 
 Osallistukaa ihmeessä eri tapahtumiin. Iloa itselle ja järjestäjille.  
   
 Hyvää kevään jatkoa! 
 
  
 ETELÄ-SAVON MAANPUOLUSTUSYHDISTYS RY 
 Hallitus   
(Hallituksen jäsenten nimet ja yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme. www.esmpy.fi) 
 
sihteeri: anneli.niskanen@surffi.fi, puh. 040 5190881 
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