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ANKKURIJÄSENTOIMINTA 
 
Tervehdys teille kaikille ja hyvää alkanutta vuotta 2022. 
 
Vuosi on jälleen vaihtunut, mutta väki ei vanhene. 
 
Korona tuntuu hellittävän ja toimintamme palautuu toivottavasti entiselleen. Sinnitellään 
vielä jonkin aikaa. Makuahan entisestä saatiin jo jouluillallisen muodossa. Kiitos siitä vielä 
kaikille. 
 
Tärkeimmät tapahtumamme eli yleiskokous kera jäsentapaaminen sekä jouluillallinen 
kyettäneen järjestämään. Kesäkauden avajaisiin osallistuminen on vielä kysymysmerkin 
alla. 
 

UPINNIEMEN PÄÄLLYSTÖYHDISTYKSEN VUOSIJUHLA 2022 

 

Yhdistyksen vuosijuhla järjestetään perjantaina 11.3.2022 kello 19.00 alkaen Sokos Hotelli 
Presidentin Sylvi- salissa. Lähdetään joukolla suuremmalla mukaan. 

 

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 20.2. mennessä Aki Karvoselle mielellään sähköpostilla 

osoitteeseen akitkarvonen@gmail.com tai puhelimella numeroon 041 507 6016. Ilmoita 

samalla mahdolliset ruoka- ainerajoitukset. 

 

Yhdistys tukee meitä illalliskortin hinnassa. Illalliskortin hinta on 35,- euroa/ osallistuja ja se 

tulee maksaa 23.2. mennessä yhdistyksen tilille (Faarao Iivari) tilinumero poistettu 

nettiversiosta. Viestikenttään pitää laittaa osallistujien nimet, koska viitenumeroa ei 

käytetä. 

 

SAUNAILLAT JATKUVAT 2022 
Saunaillat jatkuvat kuukauden viimeisenä tiistaina alkaen klo 18.00. Portilla on nimilista 

kaikista ankkuri- ja ulkojäsenistä. Liikennevartiossa saunalista löytyy tunnussanalla: 

”Ankkurijäsenten saunailta”. Tervetuloa saunomaan, tapaamaan tuttuja ja muistelemaan 

menneitä sekä vaihtamaan mielipiteitä tämän päivän asioista. Onnistuuko sote vai minkä 

piikin eläkeläisille tarjoavat. Prikaatin ohjeiden mukaisesti kuljemme portilta suoraan 

saunalle, kulkematta sotkun kautta. Tule terveenä paikalle. 

 

KANNATUSMAKSU VUODELTA 2022 

Yleiskokous on jättänyt päättämisen mahdollisen kannatusmaksun keräämisestä 

toimikunnan harteille. Vuonna 2020 kannatusmaksun suoritti noin puolet ja 2021 sitä ei 

kerätty. Nyt toimikunta on asiaa vakavasti pohtinut ja päättänyt postimaksujen nousun ja 

toiminnan palautumisen vuoksi ryhtyä perintätoimiin. Toivommekin sinun suorittavan 
kannatusmaksun oheisen pankkisiirtolomakkeen myötä. 



 

PÄÄLLYSTÖLIITON KALENTERI 2023 

Mikäli Evp- yhdistyksen jäsenenä jäit edelleen kaipaamaan tämän vuoden kalenteria, se 

johtui puuttuvasta ilmoituksesta liiton jäsensivuilla olevassa e- asioinnissa. Mikäli haluat 

saada ensi vuoden kalenterin, ilmoita asiasta Aki Karvoselle, niin hoidetaan asia ensi 

vuodeksi kuntoon. 

 

EVP- YHDISTYKSEN JA ATOP:N UUTISIA 2022 

Evp- yhdistyksen vuosikokous ja talvipäivät jäsenille järjestetään Mikkelissä 18. – 
20.3.2022. Päällystölehden numerossa 6/2021 on tilaisuudesta tietoa 

ilmoittautumisohjeineen. 

 

Vastaavasti kesäpäivät ovat 19. – 21.8.2022 Hämeenlinnassa. Viime vuoden kesäpäivät 

Varkauden kuntorannassa olivat hyvä ja kaivattu pelinavaus tapaamisille, josta ei 

myöskään syntynyt mitään koronapommia. Terveinä säilyttiin. 

 

ATOP saanee ammattikunnan historiikin toisen osan ensi vuonna valmiiksi ja se tullaan 

jakamaan kaikille ATOPin jäsenille kustannuksitta. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Tiedotamme edelleen tapahtumista ja asioista jäsenkirjeissä. Helpoiten ja nopeimmin se 
tapahtuu sähköpostilla. Aina kirjettä ei ehditä laatimaan. Toivoisimme, että ilmoittaisitte 

osoitteenne (ml sähköpostiosoite) muuttumisesta edelleenkin Atte Kainulaiselle. Kiitos! 

 

EVP- yhdistyksen ja ATOP:n kotisivut ovat Päällystöliiton kotisivujen yhteydessä 

osoitteessa: www.paallystoliitto.fi/evp-yhdistys. Samoilla sivuilla kohdassa 

”Paikallistoiminta” on kirjoituksia myös meidän tapahtumista kohdassa 

”Upinniemi”. Käykää katsomassa. 

 

ANKKURIJÄSENTOIMIKUNNAN YHTEYSTIEDOT 

 

Nettiversiosta on muiden toimikunnan jäsenten yhteystiedot poistettu 

 
Puheenjohtaja Aki Karvonen 

Niittypolku 3 A1 

02460 Kantvik 

041 507 6016 

akitkarvonen@gmail.com 

 

Hyvää kevään alkua kaikille 

Ankkurijäsentoimikunta 


