
KUTSU 

Jääkäripataljoona 27:n 
Perinneyhdistys ry:n sääntömääräinen 
 
TOIMINTASUUNNITELMA – JA VAALIKOKOUS 
 
valmistaudutaan järjestämään koronatilanteen ja sen hallinnasta annettujen ohjeiden niin salliessa  
lauantaina 7.11.2020 Maanpuolustusjärjestöjen talon (ent. Suojeluskuntatalo) auditorio 1. krs., 
Töölöntorinkatu 2 B, 00260 HELSINKI 

 
Mikäli kokousta ei pystytä toteuttamaan edellä mainitulla tavalla toteutetaan kokous 
sähköpostikokouksena vastaavalla tavalla kuin Perinneyhdistyksen vuosikokous. 
 
Päätös tästä tehdään viimeistään 21.10.2020. 
 
Tällöin kokouskutsu lähetään sähköpostikutsuna jäsenille ja kokous toteutetaan 
sähköpostikokouksena 7.11.2020 erikseen annettavan ohjeistuksen mukaisesti. 

 
 

KOKOUSPÄIVÄN OHJELMA 
 

Klo 10.00 Hallituksen ja osastojen puheenjohtajien neuvottelutilaisuus 
Klo 11.45 Lounas ravintola Mamma Rosa, Runeberginkatu 55 
Klo 13.00 Toimintasuunnitelma- ja vaalikokous 
 kokouksessa käsitellään sääntöjen 6§ mukaiset kokousasiat 
Klo 15.00 Kokouspäivän päättäminen 
 
Ilmoittautumiset puheenjohtajien neuvottelutilaisuuteen, toimintasuunnitelma- ja 
vaalikokoukseen 28.10.2020 mennessä Jääkärikansliaan (sähköpostilla parole@jp27.fi). 
 
Lounas sisältää: pieni kauden keitto, päivän tuoretta kalaa, tillihollandaise tai  
karitsanpaahtopaistia, vuohenjuustokastike ja jälkiruokana suklaafondant. 
 
Sitovat ilmoittautumiset lounaalle sähköpostilla kansliaan (ilmoita pääruoka) sekä maksamalla  
22 euroa 28.10.2020 mennessä yhdistyksen tilille FI80 1019 3000 2050 06 merkinnällä ”Mamma 
Rosa”.  
 
Puhelin: 050 377 8845 
Sähköpostilla: parole@jp27.fi 
 
Helsingissä 27.8.2020 
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry 
Hallitus 
 



KALLELSE 

Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner rf har sitt stadgeenliga 
 
VERKSAMHETSPLANERINGS- OCH VALMÖTE 
 
Vi förbereder i enlighet med rådande Corona situation och givna direktiv  
Lördagen den 7.11.2020 i Försvarsförbundens hus, auditorium 1.vån., Tölötorggatan 2 B, 00260 
Helsingfors. 
 
Om mötet inte kan genomföras enligt ovanstående genomförs det som e-postmöte på samma sätt som 
Traditionsföreningens årsmöte. 
 
Beslut om detta fattas senast 21.10.2020. 
 
I så fall sänds kallelsen till mötet per e-post och mötet genomförs som e-postmöte 7.11.2020 enligt särskilt 
givna instruktioner. 

 
 
MÖTESDAGENS PROGRAM 

 
Kl 10.00 Styrelsens och avdelningarnas ordförande möts i Jägarkansliet 
Kl 11.45 Lunch i restaurant Mamma Rosa, Runebergsgatan 55 
Kl 13.00 Verksamhetsplanerings- och valmöte 
Kl 15.00 Mötesdagen avslutas 
 
Anmälningar om deltagande i ordförandenas sammanträde och dels i verksamhetsplanerings- och 
valmötet ombedes före den 28.10.2020 till Jägarkansliet (e-post: parole@jp27.fi). 
 
I lunchen ingår: liten säsongsoppa, dagens färska fisk, dill holländska eller  
lammstek, getostsås och som en efterrätt chokladfondant. 
 
Bindande anmälan till lunch via e-post till Jägarkansliet (med huvudrätt) och genom betalning  
22 euro senast 28.10.2020 till föreningens konto FI80 1019 3000 2050 06 ref. ”Mamma Rosa”. 
 
 
Tel: 050 377 8845  
e-post: parole@jp27.fi 
 
 
Helsingfors 27.8.2020 
Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner rf 
Styrelsen  

 

 


