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Hyvät jäsenet

Vuosikokous on kulumassa loppuun

Elämme adventin  aikaa,  elämme vuoden  pimeintä  aikaa.  Vuosi  2016  on  
kulumassa loppuun ja siirtymässä muistojen lehdille. Voimme myös todeta,  
että  sotiemme  veteraanien  rivit  harvenevat,  eikä  ”tappioilta”  ole  
Venttikään säästynyt.

Vuosi  on  harventanut  Ventin  veteraanien  rivejä  kirjoitushetken  tietojen  
perusteella  kahdella,  sillä  syyskuun  lopulla  saatoimme  Isänmaan  multiin  
Raisiossa Viljo Keppolan, ja lauantaina 17.12. oli vuorossa kaikille Möhkön  
kävijoille  tutuksi  tullut  veteraani  Antero  Tiirikka,  joka  kutsuttiin  viimeiseen  
iltahuutoon  tasavaltamme  99   Itsenäisyyspäivänä.  Tiirikka  oli  myös  
yhdistyksemme Kunniajäsen. Veteraanien arkulle Ventti laski havuseppeleen.

Niinikään  riveistämme  on  poistunut  Kunniajäsenemme,  eversti  Matti  
Koskimaa. Koskimaan siunaus tapahtui lokakuun 19 päivänä. Constantem  
Decorat Honor.

Vuosikokous 2017

Yhdistyksemme vuosikokous pidetään ensi vuonna seuraavasti:

- kokouspaikka on Päämajakaupunki Mikkeli
- kokousajankohta on 3.3.2017.

Vuosikokouspäivän ohjelma on seuraava:

- klo 12.00 – 12.30 saapuminen ja kahvi 
- klo 12.30 – 14.00 vuosikokous
- klo 14.00 – 15.00 tutustuminen oppaan johdolla 

Jalkaväkimuseoon
- klo 15.00 – 17.00 ruokailu 

Vuosikousohjelman tapahtumapaikat ovat seuraavat:
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- kahvit Mikkelin kasarmialueen Museokahvila
- kokous Jalkaväkimuseon Ritari-Sali
- ruokailu Upseerikeho

Ventti maksaa osanottajien kahvit, ruokailu on omakustanteinen.

Sitovat ilmoittautumiset puheenjohtajalle  24.2.2017 mennessä mieluiten jo  
puhelimella 0400 – 908314 tai sähköpostilla ojs@luukku.com

Nähdään vuosikokouksessa Päämajakaupunkin Mikkelissä.

Muita tulevia tapahtumia

Tässä hieman ennakkotietoa vuoden 2017 tapahtumista

Raappana – päivä

Perinteistä Raappana – päivää vietetään jälleen 2.6.2017. Yhdistys osallistuu 
seppeleenlaskuun kenraali  Erkki  Raappanan hautamuistomerkillä.  Yhdistys  
osallistuu myös kunnianosoitukseen rajakapteeni Olli  Tiaisen muistokivellä.  
Toimimme yhteistoiminnassa KKES:n ja P-KR:n kanssa.

Möhkön Ruukkipäivä

Perinteistä Möhkön Ruukkipäivää vietetään jälleen ensi vuoden heinäkuussa. 
Ventin  osallta  se  merkitsee  perinteistä  seppeleenlaskua  Koitajoen  
rannalla olevalle muistomerkillemme (kello 12.00) sekä osallistumista muuhun
päivän  tarjontaan.  Osallistukaamme  ja  toivomme,  että  ilmat  suosivat.  
Lisätietoja päivästä löytyy varmaan vuoden alkupuolella ainakin internetistä  
osoitteesta www.mohko.net 

Kunniakäynti Ekmanin haudalla

Yhdistys suorittaa jälleen kunniakäynnin Ventin komentajan, kenraaliluutnantti 
T E Ekmanin haudalle Turussa maanantaina 24.10.2017 kello 12.00. Viime  
vuosien tapaan toivotaan myös jäsenten osallistuvan.

Tiedotuksesta

Tiedotus toimii edelleenkin Maanpuolustuskiltojen Liiton sivujen kautta. Osoite
on www.mpkl.fi/jäsenyhdistykset/21-prikaatin-perinneyhdistys-ry/ 
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Yhdistyksen taloudesta

Yhdistys  toimii  ensisijaisesti  jäsenmaksutulojen  turvin.  Lahjoitukset  ovat  
tervetulleita.

Tilitiedot Nordea IBAN FI34 1432 3000 2105 26

Osoitteenmuutokset

Mikäli  osoitteenne  muuttuu,  ilmoitattehan  siitä  puheenjohtajalle,  mieluiten  
sähköpostilla ojs@luukku.com tai puhelimitse 0400-908314. 

Sähköpostiosoitteet

Mikäli  Teillä  on  sähköpostiosoite,  toivomme  siitä  ilmoitusta,  niin  voimme  
jatkossa  tiedottaa  asioista  sähköisesti  myös  näiden  tiedotteiden  välillä.  
Ilmoitukset tässäkin asiassa puheenjohtajalle.

Yhdistyksen postiosoite

Yhdistyksen  postiosoite  on  Tupatie  1  as  4,  21500  Piikkiö.  Osoite  on  siis  
puheenjohtaja osoite.

Lopuksi

Jälleen kerran olemme lähestymässä Joulua. Kiitos sotiemme veteraanien,  
saamme viettää sitä rauhan olosuhteissa. Kaikkialla ei tänäkään jouluna ole 
näin.  Viekäämme haudoilla  käydessämme  yksi  kynttilä  myös  heille,  jotka  
antoivat kalleimman annettavissa olevan uhrin, jotta maa saisi elää.

21. Prikaatin Perinneyhdistyksen puolesta sen puheenjohtajana toivotan Teille
kaikille

Rauhaisaa Joulua
ja 

Hyvää alkavaa Itsenäisyytemme 100 vuotisjuhlavuotta 2017
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