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ANKKURIJÄSENTOIMINTAA 

 

Tervehdys kaikille. Korona on osittain selätetty ja taputeltu. Hyvin ollaan tietojen mukaan 

selvitty. 

 

ANKKURIJÄSENTEN JA ULKOJÄSENTEN TAPAAMINEN 

Ankkurijäsenten ja ulkojäsenten tapaaminen ja yleiskokous pidetään Upinniemellä eloku-

vasalissa tiistaina 16.8.2022. Kokouksessa valitaan seuraavaksi 2- vuotiskaudeksi 2023 - 

2024 toimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet sekä päätetään toimintasuunnitelmasta ja kan-

natusmaksusta. Tilaisuuden suunniteltu ohjelma on seuraava: 

 
- Kello 12.00 kokoontuminen Upinniemen varuskunnassa ja ruo-

kailu varuskuntaravintola Ankkurissa omakustannushintaan. 

- Kello 13.00 tilaisuuden avaus (elokuvasali) 

- Kello 13.30 Rannikkoprikaatin esitelmä (elokuvasali). 

- Yleiskokous (elokuvasali). 

- Saunomista ja yhdessäoloa Päällystöyhdistyksen saunalla. 

 

Kulkulupien vuoksi kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan perjantaihin 

29.7.2022 mennessä Aki Karvoselle sähköpostilla osoitteeseen akitkarvonen@gmail.com 

tai puh. 041-5076016. Uuden kulkulupajärjestelmän vuoksi tarvitaan henkilön koko henki-

lötunnus. Majoitusta prikaati ei valitettavasti pysty nykypäivänä enää järjestämään. 

 
Prikaatille on mainostettu meitä tulevan suuren joukon. Lähdetään siis kaikki mukaan kat-

somaan miltä Upinniemi ja siellä majaa pitävä Rannikkoprikaati näyttää tänä päivänä. 

 

Tapaamiseen ovat tervetulleita myös avecit ja edesmenneiden Ankkurijäsenten puolisot. 

 

JOULUILLALLINEN 

Vuoden 2021 jouluillallinen sai jälleen suuren suosion. Aiheestakin. Tarina tapahtumasta 

ja muista aikaisemmista tapahtumista on luettavissa Päällystöliiton sivuilla osoitteessa: 

https://www.paallystoliitto.fi/evp-yhdistys/aluetoiminta-1/upinniemi/tapahtumia/ 

 

Tänä vuonnakin jouluillallinen tullaan jälleen järjestämään. Paikka ja aika ovat työn alla. 

 
KUNNIAA JA MAINETTA ANKKUREILLE 

Evp- yhdistyksen vuosikokous kutsui jäsenemme Tapani Flyktmanin yhdistyksen kunniajä-

seneksi. Onnittelut kaikilta hänelle vielä kerran. Tömpsytkin on lupa ottaa. 

 

Ankkurijäsenet ovat muutoinkin edelleen vahvasti edustettuina niin evp- yhdistyksessä 

kuin ATOPissakin. 

 

PERÄÄN EMME HUUTELE, 

mutta olethan muistanut maksaa kannatusmaksun. Se olisi tärkeää toimintamme kannalta. 

Kaikki käytetään toimintaan ja jäsenten muistamiseen. 



 

UPINNIEMEN PÄÄLLYSTÖYHDISTYKSEN VUOSIJUHLA 

Yhdistyksen vuosijuhla pidettiin maaliskuussa Sokos Hotelli Presidentissä. Yhdistys oli 

nähnyt hienosti vaivaa juhlien järjestämisessä ja ne olivat onnistuneet. ”Tärkeimpänä” 

asiana oli tietenkin uusien ainaisjäsenien eläkkeelle saattaminen. Heitä olikin viisi kappa-

letta saapunut paikalle keppiä saamaan. 

 

YHDISTYKSEN SAUNA 

Kesän kynnyksellä on syytä muistuttaa meidän mahdollisuudesta saunan käyttöön. Sau-

nan käyttövaraus tehdään yhdistyksen saunavastaavalle Jani Sillanpäälle 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 ti-

laamaan väliaikaiset kulkuluvat tukikohtatoimistosta kahta arkipäivää ennen saunomista. 

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

numeroon 0299 321804. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Osalle tämä tiedote on lähtenyt sähköpostilla. Toivottavasti saamme pikatilanteita varten 

osoitteita lisää. Ollaksemme paremmin perillä siitä minkä kohtelun sähköpostimme saa-

vat, pyydämme Sinulta sähköpostilukija lukukuittauksen. Samalla voit ottaa kantaa tulevien 

järjestelyjen ohjelmiin. Kaipaamme uusia ideoita niin tapaamisen kuin pikkujoulunkin ryy-

dittämiseksi. 

 

EVP- YHDISTYKSEN KESÄPÄIVÄT JA 20- VUOTISJUHLAT 

Evp- yhdistyksen jäsenille muistutuksena yhdistyksen 20- vuotisjuhlista Hämeenlinnassa. 

Kutsu ja ilmoittautumisohjeet on julkaistu Päällystölehden numerossa kolme ja Päällystölii-

ton sivuilla osoitteessa: https://www.paallystoliitto.fi/evp-yhdistys/aluetoiminta/. 

 

Samassa yhteydessä järjestettävästä peruskurssi 31:n kurssitapaamisesta on siinä myös 

kutsu. Siihen osallistuakseen ei tarvitse olla evp- yhdistyksen jäsen. 

 

 

Kesäterveisin 

Ankkurijäsentoimikunta 


