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ANKKURIJÄSENTOIMINTA 
 
Tervehdys teille kaikille ja hyvää alkanutta kesää 2021. 
 
Korona jatkaa toimintamme koettelemista edelleen. Osa on jo saanut toisenkin 
rokotepaukun ja siirtynyt potilaasta levittäjäksi. Pysytään ja pidetään muutkin terveinä. 
 

 

SAUNAILLAT JATKUVAT 2021 

Saunailloissa kuitenkin tavataan jokaisen kuukauden viimeisenä tiistaina alkaen klo 18.00. 

Portilla on nimilista kaikista ankkuri- ja ulkojäsenistä. Liikennevartiossa saunalista löytyy 

tunnussanalla: ”Ankkurijäsenten saunailta”. Tervetuloa saunomaan ja vaihtamaan 

mielipiteitä vaikkapa kunnallisvaaleista ja sen tuloksista. Rannikkoprikaati vaatii 
saunalistaamme koko henkilötunnuksen. Voit tarkistaa, että omat tietosi ovat kunnossa 

jäsensihteeri Atte Kainulaiselta. Prikaatin ohjeiden mukaisesti kuljemme portilta suoraan 

saunalle, kulkematta esimerkiksi sotkun kautta. 

 

Yhdistyksen saunanhan saa varata omaankin käyttöön hyvinkin edulliseen hintaan. 

Saunan käyttövaraus tehdään yhdistyksen saunavastaavalle Jani Sillanpäälle. Saunan 

varaukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen jani.sillanpaa@mil.fi Tarvittaessa 

puhelimitse: 0299 321 715 / 040 503 9585. 

 

Varaus on voimassa vasta, kun saunavastaava on ilmoittanut varauksen hyväksymisestä. 

Lasku ja ohjeet ml avainten haku ja palautus lähetetään sähköpostiin. 

 
Maksuperusteet ja hinnat:  

AIKA  JÄSENHINTA EUROA  

päivä (08.00 - 17.00)  10,-  

ilta (17.00 - 24.00)  20,-  

koko päivä (yön yli)  60,-  

Mikäli asiakas haluaa vuokrata saunan seuraavan vuorokauden puolelle, tulee hintaan 

päivämaksu ja niin edelleen.  

 

Varuskunta vaatii myös kulkulupa- anomuksen saunavieraista. Saunan varaaja pystyy 

tilaamaan väliaikaiset kulkuluvat tukikohtatoimistosta kahta arkipäivää ennen saunomista. 

Lähetä kulkulupiin liittyvät kysymykset osoitteeseen tukikohtatoimisto.rpr@mil.fi. tai soita 

numeroon 0299 321804. 
 

 

YLEISKOKOUS JA JOULUILLALLINEN 

Elokuulle suunniteltu ankkurijäsentapaaminen ja yleiskokous on jälleen jouduttu 

perumaan. Toimikunta elättelee toiveita jouluillallisen järjestämisestä. Kertokaapa, hyvät 

ystävät, meille mielipiteenne, että joskopa pidämme jouluillallisen esimerkiksi 

Kirkkonummen palvelukeskuksessa tai muussa vielä löytämättömässä paikassa. Onko 

viime tapaamisesta jo niin pitkä aika, että olisimme näissä poikkeusoloissa valmiita 

luopumaan Upinniemestä pitopaikkana? Tähän tarvitaan teidän mielipiteitä. Samassa 

yhteydessä pyrittäisiin pitämään yleiskokous. 

 
 



ESPOON SOTAVETERAANIEN KIRKKONUMMEN JAOSTO 
Edellisen tiedotteen perusteella ei suurta 
ryntäystä veteraanitoimintaan syntynyt. 
Toivottavasti tämän tiedotteen saatuamme 
muistamme heitäkin.  
 
Kaatuneiden muistopäivän seppeleen laskussa 
16.5.kahden veteraanijärjestömme vanhempien 
jäsentemme ryhti ja varma askellus todistivat 
jälleen, ettei tehty työ ole ollut turhaa. 
Kannetaan siis oma kortemme kekoon liittymällä 
alueellisiin veteraanijärjestöihin ja osallistumalla 
tärkeään perinnetyöhön. Kirkkonummen 
veteraanijaostoon liittyminen tapahtuu Espoon 
sotaveteraanien kautta osoitteessa: 
http://www.espoonsotaveteraanit.fi/jasenistolomake.html 
 

Lisätietoja saa Atte Kainulaiselta p 050 5464545. 
atte.kainulainen@kolumbus.fi 
 

 

 
 

 

 

EVP- YHDISTYKSEN TOIMINTAA 

 

Kesäpäivät pyritään järjestämään suunnitellusti Varkauden Kuntorannassa elokuun 20. – 

22. päivänä. Tästä tapahtumasta ja peruskurssien tapaamisista on jo juttua Päällystö-

lehden numerossa kolme. Samassa yhteydessä pidetään seminaari paikallistoiminnan 

kehittämisestä eri alueilla. Sinne osallistumme vahvoin voimin sekä kokemuksella ja 

toivomme teiltä niin ideoita kuin terveisiäkin muille vietäväksi opiksi ja ojennukseksi. 

 

 
Hyvää kesän jatkoa kaikille 

Ankkurijäsentoimikunta 


