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POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUS-  TIEDOTE 
YHDISTYS RY     
Puheenjohtaja 
Jari Aho                                                           
                                                          18.2.2019                                       
 
POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 2019 
 
Hyvät yhdistyksen jäsenet 
 
Aloittaessani Pohjois-Karjalan Maanpuolustusyhdistyksen puheenjohtaja, haluan kiittää 
jäsenistöä minun kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Yhdessä toimien lisäämme taas 
yhteistä tietämystämme kokonaismaanpuolustuksesta. 
 
Vuosi 2018 
Kulunut vuosi oli 53. toimintavuotemme. Yhdistyksemme jäsenmäärä on ollut useamman 
vuoden ajan noin 550. Vuoden 2017 lopussa meitä oli yhteensä 581 jäsentä, miehiä 467 ja 
naisia 114, joista vapaajäseniä 39 (valtakunnallisen kurssin käyneet), miehiä 35 ja naisia 4. 
Kunniajäseniä meillä on kahdeksan. Rekrytoimme 37 uutta jäsentä yleiskurssilta, joka 
järjestettiin Onttolassa viikolla 39/2017. Yhdistyksestä katsottiin eronneen 1.1.2018 lukien 42 
jäsentä. Yhdistys kannustaa jo pidettyjen yleiskurssien isäntiä ja emäntiä järjestämään 
kurssiensa vapaaehtoisia tapaamisia ennen jatkokurssia ja sen jälkeen. Tuemme niiden 
järjestämistä erikseen sovittavalla tavalla. Ottakaa asiassa yhteyttä puheenjohtajaan. 
 
Syyskokouksessa yhdistyksen hallitukseen vuodeksi 2019 valittiin seuraavat henkilöt: vanhoina 
jäseninä  Kullervo Lehikoinen (varapuheenjohtaja), Riitta Himanka, Anna-Liisa Ala-Poikela, 
Pauliina Sorsa (sihteeri), Pekka K. Vatanen, Jarno Hätinen, Esko Hätinen. Uusina jäseninä 
hallitukseen valittiin Jari Aho (puheenjohtaja) ja Ted Puusa. Hallituksen vanhoina varajäseninä 
toimivat Ilpo Pohjola ja Pertti Virolainen. Uudeksi varajäseneksi valittiin Ville Leinonen. 
Rahastonhoitajaksi hallituksen ulkopuolelta valittiin Mikko Frisk. Toiminnan tarkastajat ovat 
Raimo Luhanko ja Ahti Korhonen. 
 
Vuosi 2019 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään Karelia-ammattikorkeakoulun Wärtsilä-
kampuksella (Karjalankatu 3) 21.3.2019. Kokousesitelmä, joka alkaa klo 18.00, on 
yhteinen Joensuun Paasikivi-seuran kanssa. Esitelmän pitää Suojelupoliisin itä-
suomen päällikkö ylitarkastaja Heikki Saikkonen. Esitelmän aihe: ”Suojelupoliisi 
osana kansallista turvallisuutta”. Kevätkokouksessa, joka alkaa heti esitelmän jälkeen, 
käsitellään sääntöjen mukaisesti menneen vuoden toteuma eli toimintakertomus ja 
tilinpäätösasiat.  
 
Syyskokous järjestetään loka - marraskuussa. Silloin päätetään seuraavan vuoden hallituksen 
kokoonpanosta sekä yhdistyksen toiminnasta ja talousasioista. Esitelmän pitäjä on vielä 
avoinna. Ilmoitamme tuon kokousten tiedot kotisivuillamme ja sähköpostilla heti kun ajankohta 
ja esitelmän pitäjä ovat varmistuneet. Kutsu on Karjalaisen järjestöpalstalla vähintään kaksi 
viikkoa ennen kokousta. 
 
Joensuun Paasikivi-seura järjestää korkeatasoisia luentoja, joihin meillä on mahdollisuus 
osallistua. Myös Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen kanssa jatketaan pari vuotta sitten 
uudelleen alkanutta yhteistoimintaa. Informoimme teitä niistä erikseen kun 
tapahtumat/ajankohdat selviävät. 
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Tavaksi on tullut, että yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua vuosittain ainakin yhteen 
mielenkiintoiseen ja kokonaismaanpuolustuksen kannalta tärkeään kohteeseen. Tällä kertaa 
järjestämme jäsenistön virkistysmatkan Mikkeliin 5.10.2019. Mikkelissä kohdelistalla 
ovat ainakin Päämajamuseo, Viestikeskus Lokki ja Jalkaväkimuseo. Tutustumme lisäksi vielä 
johonkin maanpuolustuksen / kokonaisturvallisuuteen liittyvään kohteeseen. Matkan tarkka 
ohjelma julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla (pkmpy.net) ja jaetaan sähköpostilla viimeistään 
ennen kesää. 
 
Jäsenmaksut ja yhteystiedot 

Tänä vuonna yhdistyksen jäsenmaksu on 20 euroa. Noin xxx henkilöllä on jäsenmaksu 
maksamatta jo yli kahden vuoden ajalta. Pyydän teitä maksamaan jäsenmaksunne 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään x.x.2019 mennessä. Lisäksi pyydän kaikkia 
pitämään Pauliina Sorsan (pkarmpy@gmail.com) tietoisena mahdollisesti muuttuneista 
yhteystiedoistanne (osoitetieto tai sähköpostiosoite). Näillä toimenpiteillä varmistamme, 
että saatte jäseninä ilmaisen Maanpuolustuslehden neljä kertaa vuodessa ja kaikki tiedot 
yhdistyksen toiminnasta lähes reaaliaikaisesti.  

 
 
 
Jari Aho 
Puheenjohtaja 
Pohjois-Karjalan Maanpuolustusyhdistys ry 
jari.aho@pohjois-karjala.fi 
0400 904 947 
 
Pauliina Sorsa 
Sihteeri 
pkarmpy@gmail.com 
 


