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TIEDOTE

POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 2021
Vuosi 2020
Vuosikokouksessa 18.11.2020 yhdistyksen hallitukseen vuodeksi 2021 valittiin seuraavat
henkilöt: Kullervo Lehikoinen, Anna-Liisa Ala-Poikela, Pauliina Sorsa, Pekka K. Vatanen, Esko
Hätinen, Jari Aho (puheenjohtaja),Ted Puusa ja Jyrki Huusko (uusi). Hallituksen varajäseninä
toimivat Ilpo Pohjola, Ville Leinonen ja Pekka Nevalainen (uusi). Sihteeri-rahastonhoitajana
toimii Mikko Frisk. Toiminnan tarkastajat ovat Raimo Luhanko ja Ahti Korhonen.
Vuosi 2021
Vuoden 2021 suunnittelussa on otettava huomioon vallitseva korona-tilanne ja sen mahdollisesti
tuomat viranomaisten ohjeet ja suositukset.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään touko-kesäkuun aikana. Tarkka aika ja paikka ilmoitetaan
myöhemmin. Kokousesitelmän pitää everstiluutnantti Petri Rantanen Pohjois-Karjalan
aluetoimistolta. Kevätkokouksessa, joka alkaa heti esitelmän jälkeen, käsitellään sääntöjen
mukaisesti menneen vuoden toteuma eli toimintakertomus ja tilinpäätösasiat.
Syyskokous järjestetään loka - marraskuussa. Tarkka aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Silloin päätetään seuraavan vuoden hallituksen kokoonpanosta, puheenjohtajasta sekä
yhdistyksen toiminnasta ja talousasioista. Kokousesitelmän pitäjäksi hankitaan poliisihallinnon
edustaja.
Joensuun Paasikivi-seura järjestää korkeatasoisia luentoja, joihin meillä on mahdollisuus
osallistua. Informoimme jäsenistöä kun tapahtumat/ajankohdat selviävät.
Tavaksi on tullut, että yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua vuosittain ainakin yhteen
mielenkiintoiseen ja kokonaismaanpuolustuksen kannalta tärkeään kohteeseen. Tänä vuonna on
tarkoitus toteuttaa viime vuonna peruuntunut matka Tikkakoskelle syys-lokakuun aikana.
Lopullinen päätös matkasta korona-rajoitteet huomioiden tehdään viimeistään heinäkuussa.
Tarkoitus on vierailla puolustusvoimien yksikössä (tarkentuu myöhemmin) ilmavoimamuseossa
ja mahdollisesti jossakin kulttuurikohteessa.
Kokouksista, esitelmistä ja retkestä tiedotetaan jäsenille sähköpostitse ja sanomalehti
Karjalaisen järjestöpalstalla.
Puheenjohtajan kauteni päättyy tämän vuoden lopussa ja pyydänkin tekemään ehdotuksia
uudesta puheenjohtajasta, joka valitaan sitten aikanaan syyskokouksessa.
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Jäsenmaksut ja yhteystiedot
Tänä vuonna yhdistyksen jäsenmaksu on 20 euroa. Huomioithan, että vuoden 2021
jäsenmaksu tulee maksaa 18.3.2021 mennessä oheisella tilisiirrolla. Mikäli yhdistyksen
jäsen jättää maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena yhdistyksen jäsenmaksun,
katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä.
Lisäksi pyydän kaikkia pitämään Mikko Friskin (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.
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