URHEILUKOULUN KILTA RY

JÄSENTIEDOTE 1/2017
Vuosi 2017 on killan 26. toimintavuosi.
KILLAN UUSI NIMI
Syyskokouksen päätöksen mukaisesti killan nimi on jatkossa Urheilukoulun kilta ry.
Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajana jatkamaan Pentti Lindegren ja sihteerinä Pertti Lantti.
PÄÄSY SANTAHAMINAN PORTISTA
Komendantintoimistoon ja siltavartioon tuli viime syksynä uusi Servus järjestelmä, joka vaatii
saareen pyrkijöiltä henkilötunnukset kokonaisuudessaan. Järjestelmä ei hyväksy tietoja, joissa ei
ole henkilötunnuksia. Komendantintoimisto on ainoa joka näkee listat. Siltavartio näkee
tietokoneelta tai viivakoodilukijalta vain saako henkilö tulla saarelle. Tämä tarkoittaa, että mikäli
mielit jatkossakin päästä saareen, etkä vielä ole ilmoittanut henkilötunnustasi kokonaisuudessaan
jäsensihteerille, tee se pikapikaa. Tämä koskee koko killan jäseniä, siis myös Perinneyhdistystä. Ota
yhteyttä Anja Räisänen p. 050 307 2663 tai anja.raisanen@kolumbus.fi
Jos ilmoitat tekstiviestinä, niin muista mainita nimesi!
Myös killan omaa sähköpostiosoitetta kilta@ujkkilta.fi voi käyttää.
VUODEN 2017 JÄSENMAKSUT
Jäsenrekisteristä poistettiin vuonna 2016 reilut 100 henkeä, joiden jäsenmaksua ei saatu. Tilalle
saatiin tosin uusia jäseniä viitisenkymmentä. Hallituksessa mietitään ankarasti mitä jäsenmäärän
pienenemiselle voisi tehdä, miten toimintaa tulisi kehittää että jäsenet pysyisivät ja nuorempiakin
saataisi mukaan.
Syyskokouksessa päätettiin killan vuoden 2017 jäsenmaksuksi edelleen 25 euroa. Maksuaikaa on
28.2. saakka. Liitteenä maksulomake. Ole tarkka viitteen (=alaosaston) merkitsemisessä!
Jos maksusi suorittaa joku muu, esim. vaimo, jolla eri sukunimi, ilmoita siitä jäsensihteerille
MUUTTUNEET YHTEYSTIEDOT
Jos muutat tai muut yhteystietosi muuttuvat, niin muista ilmoittaa jäsensihteerille. Jatkossa
panostamme entistä enemmän sähköpostitiedottamiseen, joten oikea osoite on tärkeä.
KILLAN TAVOITTEET VUODELLE 2017
 Aktiivinen osallistuminen Urheilukoulun tapahtumiin
 Osallistuminen KAARTJRn tapahtumiin
 Jäsenkirjeen lähettäminen jäsenille sekä Urheilukomppaniassa ja Urheilukoulussa palvelleille
 Jatketaan yhteisöjäsenten hankintaa
 Järjestetään koko jäsenkunnalle kiltapäivä
 Killan jäsenrekisterin saaminen ajan tasalle
 Killan tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan killan nettisivuilla sekä jäsentiedotteissa, jotka
toimitetaan kaikille jäsenmaksunsa maksaneille. Sähköpostilla niille, joiden osoite on tiedossa.

TAPAHTUMIA 2017
 Maaliskuussa UUDJPn perinnepäivä
 Toukokuussa sääntömääräinen kevätkokous
 Elokuussa KAARTRJn perinnepäivä
 Elokuussa Urheilukoulun perinnepäivä
 Elokuussa Urheilukomppanian perinnepäivä
 Syyskuussa jäsenistön ampumamestaruuskilpailu
 Marraskuussa sääntömääräinen syyskokous
 Osallistutaan KAARTRJn, UUDJPn ja Urheilukoulun vala- ja läheistenpäiviin
Lisäksi on suunnitteilla ulkomaanmatka sekä elokuussa retki Upinniemeen varusmiesten
liikuntapäiville.
Helsingin osaston saunaillat ovat joka kuukauden toisena tiistaina klo 18 alkaen Killan saunalla.
Saunapäivät 2017 ovat: 10.1.2017, 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 11.7., 8.8., 12.9., 10.10., 14.11.,
12.12. Savusaunat ovat: 9.5. ja 12.12.
UHEILUKOULUN KILLAN YHTEYSTIEDOT 2017
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
Helsingin osastoa parikymmentä vuotta luotsannut liikuntaneuvos Pentti Hintsala luopui
alaosaston syyskokouksessa puheenjohtajuudesta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin aiemmin
varapuheenjohtajana toiminut Markku Aalto. Myös sihteeri Raimo Westerberg luopui
tehtävästään ja hänen tilalleen valittiin Anja Räisänen. Sekä Hintsala että Westerberg jatkavat
kuitenkin osaston hallituksen jäseninä.
puheenjohtaja Markku Aalto
sihteeri
Anja Räisänen

040 9100123 arkkitehti.markkuaalto@kolumbus.fi
050 307 2663 anja.raisanen@kolumbus.fi

Perinneyhdistys
Perinneyhdistyksen syyskokous pidettiin Vantaalla jätevoimalan tiloissa samalla voimalaan
tutustuen. Puheenjohtajana jatkamaan valittiin Arno Latvus ja sihteeriksi edelleen Pertti Lantti.
Puheenjohtaja: Arno Latvus
Sihteeri:
Pertti Lantti

040 848 4777 arno.latvus@hankintatukku.fi
0400 701 482 pertti.lantti@etayhteys.fi

Lahden, Lounais-Suomen, Pohjanmaan ja Kainuun alaosastoista ei jäsensihteerille ole kantautunut
tietoja ko. alaosaston puheenjohtajasta tai onko mitään toimintaa. Nettisivut seisovat siltä osin
tyhjinä. Olisitteko ystävällisiä ja ilmoittaisitte tiedot.
Lukekaa ja hyödyntäkää killan nettisivuja www.ujkkilta.fi sekä Facebookia
@URHEILUKOULUNKILTA

