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 Etelä-Savon Maanpuolustusyhdistys ry                     JÄSENKIRJE  2/2020 
                                  26.8.2020 
 KUTSU  SEKÄ KEVÄTKOKOUKSEEN ETTÄ SYYSKOKOUKSEEN 
 
 Viime maaliskuun jäsenkirjeen aiheena oli, että suurin piirtein koko yhdistyksemme tälle vuo- 
delle suunnitellut tapahtumat ja kokoukset piti perua Korona-viruksen vuoksi. Kevät ja kesä 
ovat menneet suht rauhallisissa merkeissä nyt uskallammekin toiveikkaina järjestää  ainakin  
sääntömääräiset kokoukset. Kevätkokous sallittiin valtakunnan hallituksen toimesta siirtää  
pidettäviksi viimeistään syyskuun aikana. Niinpä oheisena onkin kutsu yhdistyksemme 
kevätkokoukseen, joka pidetään Jalkaväkimuseolla  ma 28.9.2020  alkaen klo 18.00.   
Tämän jälkeen jatketaan pienen tauon jälkeen syyskokouksen merkeissä, yhdistyksemme 
sääntöjen mukaan syyskokouksen pito voidaan ajoittaa syys-marraskuun väliselle ajalle. 
Eli tämä on siis samalla kutsu yhdistyksen syyskokoukseenkin. 
Ritarisalissa on mukavasti tilaa kokoilla riittävän väljästi välimatkat säilyttäen. 
Illan ohjelma siis seuraava;  
Klo 17,30 - 18.00  Kahvitarjoilu JV-museon ritarisalissa 
klo  18.00 -            Etelä-Savon aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Joni Volanen kertoo 
                              ajankohtaisia kuulumisia Puolustusvoimien osalta 
n. klo 18.30           Sääntömääräinen kevätkokous 
n. klo 19.00           Jalkaväkimuseon johtaja Markku Riittinen kertoo museon kuulumisia ja 
           syksyn toiminnasta. 
Kokousten asialistat kirjeen liitteenä .Muut kokousasiakirjat laitetaan yhdistyksen nettisivulle 
www.esmpy.fi, josta voi käydä ne tarkistamassa.  
Tarjoilua varten pyydän ilmoittamaan osallistumisesta kokouksiin sihteerille. Yht.tiedot alla 
Keväällä järjestettäväksi suunniteltu  retki Eduskuntaan ja kirjastotalo Oodiin jouduttiin niin- 
ikään perumaan koronan vuoksi ja tälle syksylle sitä ei pystytä järjestämään. Katsotaan 
mikä tilanne on pandemian suhteen ensi vuoden puolella ja jos tilanne sallii ja  eduskunnan  
ovet avautuvat ryhmävierailuille, niin retki on edelleen suunnitelmissa,. Tästä ilmoitellaan sitten 
erikseen 
Koska edelleen elämme melko epävarmassa tilanteessa ja rajoitukset tilaisuuksien yms. jär- 
jestämisiin näyttävät muuttuvan nopealla tahdilla, niin kehotamme jäsenistöämme seuraamaan 
muiden järjestöjen ilmoittelua mahdollisista kiinnostavista tapahtumista. Näillä näkymin 
on vielä voimassa Rakuunasoittokunnan konsertti Mikkelin Mikaelissa 19.11.2020 klo 19. 
Toivottavasti toteutuu.        
JÄSENASIAT Jäsenmaksut 
Jäsenmaksujen osalta on muutamia jäseniä, joiden osalta odotamme vielä suorituksia ja 
asianosaisille seuraa kirjeessä pankkisiirto maksun suorittamista varten,  Jäsenmaksuilla kate- 
taan mm 4 numeroa Maanpuolustuslehteä, joista seuraava ilmestyy syyskuussa. 
Jäsenasioissa ( mm. yhteystietojen muutokset), pyydämme ottamaan yhteyttä sihteeriin. 
Yhteystiedot alla. Jäsenistöltä toivotaan aktiivisuutta esittää toivomuksia ja vinkkejä mahdollisista 
tutustumiskäynti-/retkikohteista vaikka jo valmiiksi kunnes olot taas normalisoituvat.  
 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.   
 
Hyvää syksyn jatkoa ja runsasta osallistumista kokouksiin.  
Pitäkää itsestänne ja läheisistänne huolta! 
 
ETELÄ-SAVON MAANPUOLUSTUSYHDISTYS RY 
Hallitus         (sihteeri: anneli.niskanen@surffi.fi, puh. 040 5190881) 

 


