URHEILUJOUKKOJEN JA –KOULUN KILTA RY

JÄSENTIEDOTE 2015
Urheilujoukkojen ja -koulun Kilta ry toimii yhdyssiteenä puolustusvoimien Urheilukoulun,
urheilujoukoissa palvelleiden ja muutoin killan jäseniksi hyväksyttyjen välillä. Se tukeutuu
Urheilukouluun Santahaminassa ja toimii maamme turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti
edistäen jäsenistönsä maanpuolustusharrastusta, yhteenkuuluvuutta ja harrastustoimintaa. Kilta
vaalii urheilujoukkotoiminnan perinteitä.
Olet mukana toiminnassamme maksamalla vuoden 2015 jäsenmaksun 25 euroa Urheilujoukkojen ja –koulun
Killan tilille FI1224201800125458, viite 3007 (Helsinki), 2008 (Lahti), 5005 (Lounais-Suomi)
4006 (Pohjanmaa)
Huom! Muista viite, jotta maksusi tulee oikealle osastolle. Maksun eräpäivä on 28.2.2015. Maksuun sisältyy
Suomen Sotilasurheilulehti neljä kertaa vuodessa.
Jos maksat jonkun toisenkin jäsenen maksun, niin ilmoita siitä jäsensihteerille. Muuten tieto ei kulje perille.
Jos olet jo maksanut Santahaminan Urheilukomppanian Perinneyhdistyksen tai Helsingin osaston
jäsenmaksun tämä maksukehotus ei koske sinua. Perinneyhdistyskin on nykyään killan alaosasto.
Huomioikaa, että Santahaminan portilla on listat vain jäsenmaksunsa maksaneista!

TOIMINTA VUONNA 2015
Pääkillan mottona on nyt ja seuraavina vuosina "HUOLI RESERVILÄISTEN FYYSISESTÄ KUNNOSTA".
Lisäksi killan tarkoituksena on kampanjoida erityisesti "kunnossa kaiken ikää" teeman puolesta.

Yhteistoiminta
Killan toiminnalle on ominaista läheinen yhteistyö puolustusvoimien sekä maanpuolustus- ja
urheilujärjestöjen kanssa. Sidosryhmiin, kuten Pääesikunnan koulutusosasto, Sotilasurheiluliitto ja
Urheilukoulu, ollaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Luodaan kiinteä yhteys Suomen Liikunta ja
Urheilu ry:hyn sekä sen jäsenjärjestöihin.
Keskeiset tavoitteet
Killan toimintamuotoja ja –tapoja kehitetään kohdentumaan jäsenkuntaan yhteenkuuluvuuden
saavuttamiseksi sekä killan päämäärien saavuttamiseksi ja sisäistämiseksi. Painopiste tulee olemaan
paikallisissa tapahtumissa. Niiden lisäksi kehitetään koko jäsenistöä aktivoivaa vuotuista
kiltatapahtumaa. Toimintaa kohdistetaan erityisesti nuoriin kiltalaisiin. Urheilukoulun varusmiehille
kokoamme tietopaketin vuoden 2015 aikana.
Tiedottaminen
Urheilujoukkojen ja –koulun Killalle on vuoden 2014 aikana avattu omat nettisivut ja kilta on myös
Facebookissa. Näin tieto mm. tapahtumista on kaikkien saatavilla nopeasti. Nettisivujen osoite on
www.ujkkilta.fi. Sivuilla on pääkillalle ja kaikille alaosastoille oma sivu. Sivujen kautta voi hakea jäsenyyttä,
tehdä osoitteenmuutokset ja ilmoittautua tilaisuuksiin. Pyydämmekin kaikkia, joilla on sähköposti käytössään,
ilmoittamaan osoitteen netissä kohdassa ”osoitteenmuutos/sähköposti”. Lähettämällä tiedotteet sähköpostilla
mahdollisimman monelle säästetään killan postikuluja.

Jäsentapahtumia
Kilta osallistuu aktiivisesti Urheilukoulun ja Kaartin Jääkärirykmentin tapahtumiin kuten vala- ja
omaistenpäiviin sekä perinnepäiviin.
Järjestetään vuoden kuluessa koko jäsenistön kiltapäivä.
Helsingin osaston kuukausisaunat Kaartin Jääkärirykmentin Killan saunalla joka kuukauden toisena tiistaina
klo 18 alkaen ovat kaikille avoimia. (Bussi 86 Kadettikoulun pysäkiltä 1 200 m itään rannassa). Saunamaksu
on kaksi euroa kerralta. Savusaunatiistait ovat 12.5. ja 8.12.
Saunailtojen yhteydessä on liikunnallisia tapahtumia sekä nykyisten ja entisten huippu-urheilijoiden ja
valmentajien vierailuita.
Saunaillat 2015 ovat: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6., 14.7., 11.8., 8.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.
Jäsenmatka Vilnaan tehdään 2.-6.9.2015. (matkaohjelma ujkkilta.fi/tapahtumat)
Perinneyhdistyksellä on oma perinnepäivä elokuussa ja teemana tänä vuonna on 50 -vuotistilaisuus vuonna
1965 palvelukseen astuneille ja 40 -vuotistilaisuus vuonna 1975 palvelukseen astuneille. Tilaisuuteen voivat
osallistua kaikki vuosina 1964 – 1979 Urheilujoukoissa ja Urheilukomppaniassa palvelleet.

TAPAHTUMIA VUONNA 2015
18.4.

Urheilukoulun omaistenpäivä

12.5.

Urheilujoukkojen ja –koulun killan kevätkokous

12.5.

Helsingin osaston kevätkokous

21.5.

Perinneyhdistyksen kevätkokous

toukokuu

Retki Vallisaareen

6.-7.6.

Kesäyön Marssi, Turku

11.–12.7.

KaartJR omaistenpäivät

21.8.

Urheilukoulun perinnepäivä

elokuu

Perinneyhdistyksen perinnepäivä

19.–20.9.

Veteraanikävely, Helsinki

8.12.

Helsingin osaston syyskokous

Kaikki tapahtumat ja niiden tarkemmat tiedot löytyvät ujkkilta.fi/tapahtumat.

UHEILUJOUKKOJEN JA –KOULUN KILLAN YHTEYSTIEDOT
Pentti Lindegren pj. 040-508 4555 lindegren@kolumbus.fi
Arno Latvus vpj 040-848 4777 arno.latvus@hankintatukku.fi
Pertti Lantti siht 0400-701 482, pertti.lantti@etayhteys.fi
Pertti Räisänen rah.hoit. 040-779 6235, pertti.raisanen@kolumbus.fi
Muut hallituksen jäsenet ovat Markku Aalto, Jari Ek, Mika Päärilä (Urheilukoulu) , Jarmo Viskari
(Pääesikunta) ja Antero Uitto.
Hallituksen ulkopuolinen jäsensihteeri Anja Räisänen p. 050 307 2663 tai anja.raisanen@kolumbus.fi
Pääkillan
syyskokous
11.11.2014
Perinnetalolla
Santahaminassa

