________________________________________________________________________________________________________________________
Juhani Manninen kiltapuheenjohtaja,  Itäkaari 16,  52550 Hirvensalmi.
tel. +350 500 750252.   e-mail:  juhani.manninen@surffi.fi
file_0.png


file_1.wmf


SUUR-SAVON SOTILASPOIKIEN PERINNEKILTA RY     Tiedote 1/2021
		
Itäkaari 16,  52550 Hirvensalmi 	www. suur-savonsotilaspojat.yhdistysavain.fi.	
  
  
Jäi talvi taa ja hanget, jäät, ol`armas aika taas,
niin kuulin: ”Miesnä kaatunut sult`isä eest`maas.”
Se mielen sai kuin huumeeseen,
huolt`, innon tulta tulvilleen;
äit`itki iltaan kolmanteen,
jo hellän kalma kaas.
(J.L. Runeberg: Vänrikki Stoolin tarinat; Sotilaspoika, neljäs säe)


Arvoista Perinnekiltalaiset

27. vuosikokouksen päätöksiä
Vuosikokous pidettiin vieläkin poikkeuksellisesti 27.5.2021 Mikkelin Upseerikerholla 13 jäsenen voimin. 
Kokouksen alussa vietimme hiljaisen hetken edellisen vuosikokouksen jälkeen iäisyyskutsun saaneiden jäsentemme muistolle.
Vuosikokous valitsi hallituksen erovuoroiset jäsenet Eero Jokisen, Kalevi Laitsaaren ja uutena Jukka Röngän seuraavaksi kahdeksi vuodeksi ja Jussi Saarinen, Raimo Mikkonen sekä Olli-Pekka Kanninen jatkavat hallituksessa. Parhaat kiitokset Kauko Olkkoselle pitkäaikaisesta työstä killan hallituksessa ja jaksamista elämän polulla.
Alla on hallituksen kokoonpano tehtävineen ja yhteystietoineen.
Toimintakertomus ja –suunnitelma sekä talousarvio ja tilinpäätös hyväksyttiin sellaisinaan – ovat luettavissa Killan kotisivuilta. 

27. vuosijuhlamme jouduttiin perumaan koronaepidemian vuoksi. 
Vuoden 2022 vuosijuhlaa vietämme 25.3.2022 Mikkelin Upseerikerholla Rakuunasoittokunnan tahdittamana – laittakaapa kalentereihin!

Hallituksen kokoonpano yhteystietoineen ja tehtäväjakoineen 

Puheenjohtaja		Juhani Manninen 	Itäkaari 16 52550 HIRVENSALMI	
Jäsen- ja kotisivuasiat	0500 750 252  	e-mail: juhani.manninen@surffi.fi

Varapuheenjohtaja	Olli-Pekka Kanninen	Esalanmäentie 15 71775 TUOVILANLAHTI
Kiltamestari		040 903 3507		e-mail: olli-pekka,kanninen@markkinointiopix.fi. 
Matka-asiat

Sihteeri		Anneli Lehto 		Petterinpolku 5-7 B 5 52550 HIRVENSALMI
Rahastonhoitaja	050 501 3575		e-mail: anneli.lehto@luukku.com

Hallituksen jäsen	Eero Jokinen		Pietarinkatu 1 as. 18  50100 MIKKELI
Museovastaava	0500 213 161		e-mail: eero.jokinen31@gmail.com 

Hallituksen jäsen	Raimo Mikkonen	Tapiontie 2 B 7  50190 MIKKELI
Museovastaava	050 350 7208		e-mail: raimo.mikkonen@netti.fi

Hallituksen jäsen	Jukka Rönkä	 	Veteraanikuja 1  50150 MIKKELI	
Museovastaava	0400 769 5397	e-mail: @surffi.fi" jukka.ronka@surffi.fi

Hallituksen jäsen	Kalevi Laitsaari	Hallituskatu 1 A  5  50100 MIKKELI
Perinneasiat	       	050 532 1271 	 	015-365 166	 

Hallituksen jäsen	Jussi Saarinen	Huhtisaarentie 3a  51720 RAHULA
Perinneasiat		0400 384 737		e-mail: jussi.saarinen@kotimaisetyrtit.fi" jussi.saarinen@kotimaisetyrtit.fi


Huomionosoituksia
Vuosikokouksessa jaettiin seuraavat huomionositukset:
Vuoden sotilaspoika;  	Hannu Ollikainen
Kultainen jäsenmerkki;	Kalevi Laitsaari 
Hopeinen ansiomitali;	Kalevi Laitsaari ja Raimo Mikkonen 

Parhaat onnittelut huomionosoitusten saajille!

Sotilaspoika-lehden päätoimittajana toiminut Pentti Ruohotie on menehtynyt – rauha Pentin muistolle ja kiitokset yhteistyöstä.

Tulevia tapahtumia

Perinneliiton Liittopäivät Nokian Edenissä 19.-20.8.2021, kaikki halukkaat mukaan. 
Asiasta on enemmän kesäkuun Sotilaspoika-lehdessä.
Kokouksessa valitaan Perinneliitolle uusi puheenjohtaja, nykyisen puheenjohtajan Hannu Luotolan jouduttua jättämään tehtävän perhesyiden johdosta.
Ehdokasasettelun päätyttyä huhtikuun lopulla Perinneliiton hallitus asetti Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n puheenjohtajan Juhani Mannisen liittokokoukselle puheenjohtajaehdokkaaksi.
Liittopäivien mahdollisesta peruutuksesta tiedotetaan erikseen.

Killan kaikki tulevat tilaisuudet ja tapahtumat mahdollistuvat koronarajoitusten puitteissa, joista ilmoitetaan killan kotisivuilla ja Länsi-Savon järjestöpalstalla.

Ohessa jäsenmaksut kannattajajäsenille – kiitokset Teille Perinnekillan puolesta mukana olemisesta ja yhteisen asiamme - sotilaspoikien ja pikkulottien perinnetoiminnan tukemisesta.
Varsinaiset jäsenet, sotilaspojat ja pikkulotat ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Olkaa rohkeasti yhteydessä kiltamme hallitukseen aina asioiden niin vaatiessa.

                                 
P.S.	Ilmoitamme edelleenkin merkkipäiviään viettävien tiedot Sotilaspoika-lehden merkkipaaluun, ellei henkilö halua sitä erikseen kieltää.


Hyvää ja toivottavasti koronasta vapautuvaa kesää toivotellen Teille ja perheillenne!
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