URHEILUJOUKKOJEN JA –KOULUN KILTA RY

JÄSENTIEDOTE 2016
Vuosi 2016 tulee olemaan Killan 25. toimintavuosi.
Urheilujoukkojen ja koulun Kilta ry toimii yhdyssiteenä puolustusvoimien 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 (sääntöjen 2§, 1 mom.).

TÄRKEÄÄ!
Olet mukana toiminnassamme maksamalla vuoden 2016 jäsenmaksun 25 euroa Urheilujoukkojen ja –koulun
Killan tilille FI 1224201800125458, viite 3007 (Helsinki), 2008 (Lahti), 5005 (Lounais-Suomi)
4006 (Pohjanmaa), 6004 (Kajaani), 7003 (Perinneyhdistys)
Muista viite, jotta maksusi tulee oikealle osastolle. Maksun eräpäivä on 28.2.2016.
Jäsenmaksu ei enää sisällä Suomen Sotilasurheilulehteä.
Jos joku muu (esim. vaimo, jolla eri sukunimi) maksaa jäsenmaksusi, niin ilmoita siitä jäsensihteerille. Muuten
tieto ei kulje perille.
Huomaa! Tämän vuoden alusta vaaditaan Santahaminan portilla koko henkilötunnus. Lähetä omasi joko netin
kautta www.ujkkilta.fi kohdassa ”osoitteenmuutos/muu asia” tai s-postilla kilta@ujkkilta.fi tai p. 050 3072663.
Muista tällöin laittaa viestiin myös nimesi.
Portilla on jatkossa vain jäsenmaksun maksaneiden tiedot!

TOIMINTA VUONNA 2016
Pääkillan mottona on myös tänä vuonna sekä 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.

TAVOITTEET VUODELLE 2016
o
o
o
o
o
o
o

Aktiivinen osallistuminen Urheilukoulun tapahtumiin
Osallistuminen Kaartin Jääkärirykmentin tapahtumiin
Jäsenkirjeen lähettäminen sekä jäsenille että Urheilukomppaniassa ja Urheilukoulussa palvelleille
Jatketaan yhteisöjäsenten hankintaa (à 500 euroa)
Järjestää koko jäsenkuntaa koskeva kiltapäivä
Killan jäsenrekisterin ajan tasalle saaminen
Killan tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan killan nettisivuilla sekä jäsentiedotteissa, jotka toimitetaan
kaikille jäsenmaksun maksaneille. (Sähköpostitse kaikille, joiden sähköpostiosoite tiedetään.)

TIEDOTTAMINEN
Tiedottamisen painopiste on killan tunnettuuden lisäämisessä sekä uusien jäsenten rekrytoinnissa.
Tiedottamisella pyritään antamaan tietoa killan toimintamuodoista, tapahtumista ja viestitetään jäsenistön tuntoja
killan nykytilasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Kilta tiedottaa toiminnastaan internet sivuillaan www.ujkkilta.fi ,
Facebookissa ja 1- 3 kertaa ilmestyvässä jäsentiedotteessa sekä sähköpostitse. Internetin kautta helpotetaan
jäsenten liittymistä kiltaan, ilmoittautumista tapahtumiin sekä tiedonsaantia killasta ja sen toiminnasta.

JÄSENTAPAHTUMIA
o
o
o
o

o
o

o
o

o

Kilta osallistuu aktiivisesti Urheilukoulun ja Kaartin Jääkärirykmentin tapahtumiin kuten vala- ja
läheistenpäiviin sekä perinnepäiviin.
Järjestetään vuoden kuluessa koko jäsenistön kiltapäivä.
Toukokuussa sääntömääräinen kevätkokous
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 10.5. ja 13.12.
Saunailtojen yhteydessä on liikunnallisia tapahtumia sekä nykyisten ja entisten huippu-urheilijoiden ja
valmentajien vierailuita.
Saunaillat 2016 ovat: 12.1., 9.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 12.7., 9.8., 13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.
Matka Pohjois-Saksaan 22.-25.4. Liitteenä esite. Huomaa ilmoittautuminen!
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.
Syksyllä päivän matka Kotkaan tutustumaan mm. merikeskus Vellamoon ja Ruotsinsalmen taisteluun.
Syyskuussa jäsenistön mestaruuskilpailut – rynnäkkökivääriammunnassa
Marraskuussa sääntömääräinen syyskokous

MUITA TAPAHTUMIA VUODELLE 2016
o
o
o
o
o

o

Maaliskuussa Uudenmaan Jääkäripataljoonan perinnepäivä
KaartJr läheistenpäivät 9.-10.7.
Elokuussa Kaartin Jääkärirykmentin perinnepäivä
Elokuussa Urheilukoulun perinnepäivä
Elokuussa Urheilukomppanian perinnepäivä ja komppanian aloittamisen 50-vuotis juhlatilaisuus sekä Killan
25-vuotistilaisuus ja vuoden 1966 saapumiserien 50-vuotistapaaminen ja vuoden 1976 saapumiserien 40vuotistapaaminen, johon tilaisuuteen voivat osallistua kaikki Urheilukomppaniassa tai Urheilukoulussa
palvelleet tai työskennelleet sekä kannattajajäsenet.
Osallistutaan Kaartin jääkärirykmentin, Urheilukoulun ja UudJP:n kotiuttamis- ja valatilaisuuksiin.

Kaikki tapahtumat ja niiden tarkemmat tiedot löytyvät www.ujkkilta.fi/tapahtumat sekä Facebookista. Olethan
ilmoittanut sähköpostiosoitteesi. Sen kautta saat tiedot mahdollisimman pian sekä paperitiedotteita useammin.

UHEILUJOUKKOJEN JA –KOULUN KILLAN YHTEYSTIEDOT
Pääkilta
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
Jäsenet: Markku Aalto, Mika Päärilä (Urheilukoulu), Antero Uitto, Harri Koski (PE) ja Tapio Kantanen (urheilijat).
Hallituksen ulkopuolinen jäsensihteeri Anja Räisänen p. 050 307 2663 tai anja.raisanen@kolumbus.fi
Helsingin osasto

puheenjohtaja Pentti Hintsala
040 575 5830
sihteeri
Raimo Westerberg 0400 451 596 westerbergit@hotmail.com
Perinneyhdistys
Puheenjohtaja: Arno Latvus
Sihteeri:
Pertti Lantti

040 848 4777 arno.latvus@hankintatukku.fi
0400 701 482 pertti.lantti@etayhteys.fi
Vas. Retkellä
Vallisaaressa
toukokuussa 2015.
Oik. Puheenjohtaja
kotiutustilaisuudes
sa maaliskuussa
2015

