
PÄÄKAUPUNKISEUDUN EVP-OSASTO VUOSIKOKOUSTIEDOTE 2015 

Vuosikokous pidettiin Santahaminan Perinnetalolla 16.2.2015 ja paikalla oli 15 jäsentä. Yhdistyksemme on 

perustettu 21.10.2010 joten nyt käynnistyi viides toimintakausi. 

Toiminta alkoi viime vuonna helmikuussa ”kepittäjäisillä” sekä vuosikokouksella. Maaliskuussa tutustuimme 

oluen panoon Koffin tehtaalla Keravalla. Kaartin Soittokunnan konsertti keväällä sai jälleen hyvän 

palautteen jäsenistöltä. Syyskuussa teimme jo perinteeksi muodostuneen risteilyn Tallinnaan. Lisäksi 

saunoimme Santahaminassa kaksi kertaa. Itsenäisyysaaton juhlaa vietimme Santahaminan Kerholla. 

Jäsenistöämme osallistui myöskin Päällystöliiton evp-yhdistyksen kevätkokoukseen sekä kesätapahtumaan.   

Henkilövalinnoissa vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi Markku K Toivasen. Hallituksen jäseniksi valittiin 

Valto Vainio, Harri Ojanen, Tapani Saari ja Risto Järvinen, varajäseniksi valittiin Antti Kuusela ja Leo Philman. 

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Mika Uosukainen ja Matti Mäkirinne sekä heille varamiehiksi Seppo 

Kähönen ja Juhani Ranta.   

Jäsenmaksuksi päätettiin varsinaisilta jäseniltä 20€ / vuosi, veteraaneilta eikä kannattajajäseniltä peritä 

jäsenmaksua. Myöskään liittymisvuoden jäsenmaksua peritä. Maksut tulee maksaa tämän tiedotteen 

perusteella 31.3.2014 mennessä tilille FI82 5542 2320 2733 03. Laitathan tämän heti maksuun ettei se 

unohdu tänne sähköpostiin. Toimintamme perustuu jäsenmaksutuloihin joten maksun hoitaminen 

eräpäivään mennessä on erittäin tärkeää yhdistyksen maksuvalmiuden varmistamiseksi. 

Tärkeimmät tapahtumat kuluvalle toimintakaudelle; 

•ma 16.2. vuosikokous Santahaminan perinnetalossa 

•ma 2.3. Matka Tallinnaan.   

•la 21.-22.3. Päällystöliiton evp -yhdistyksen ja ATOP:n kokous Tampereella, Sitovat ilmoittautumiset Pertti 

Heikkilälle 28.2. mennessä, pertti.heikkila@pp1.inet 

•vko16-17 vierailu Patrian tehtaalla Hämeenlinnassa, tarkentuu myöhemmin 

•la 9.5. Kaartin Soittokunnan äitienpäiväkonsertti Finlandiatalossa 

•to 21.5. sauna ja liikunta/ammuntatapahtuma ja Santahaminassa 

•ma 25.-26.5. PL:n evp yhdistyksen risteily Tallinnaan 

•la 15.-16.8. Pl:n evp -yhdistyksen ja ATOP:n kesäpäivät (avec) Kuopiossa 

•to 17.9. sauna ja liikuntatapahtuma Santahaminassa 

•la 5.12. kepittäjäiset ja itsenäisyysjuhla Santahaminan kerho 

•kuukausitapaamiset, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin 

Vuoden 2015 virkistyslomista tiedotetaan Päällystölehdessä ja evp -yhdistyksen kotisivuilla. Hakemuksia ja 

lisätietoja saa Matti Lehtolalta, mattijuho.lehtola@dnainternet.net. 

 



Päällystöliiton mestaruuskilpailuihin voi osallistua sen sääntöjen mukaisesti. 

Muistathan, että Saariselkä, Koli ja Vierumäki ovat Päällystöliiton evp -yhdistyksen jäsenten käytössä. 

Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin sähköpostilla. Ellei Sinulla ole sähköpostia ja haluat osallistua niin 

tiedustele tapahtumista sihteeriltä 050 3249440. 

Tiedotustoiminta tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla. Seuraa lisäksi nettisivuja johon pyrimme 

laittamaan kaikista tapahtumista tarkemmat ohjeet www.paakaupunginpaallysto.fi ja www.evp-yhdistys.fi. 

 

Hyvää kuluvaa vuotta kaikille! 

Hallitus 

http://www.evp-yhdistys.fi/

