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Urheilukoulun kilta ry toimii yhdyssiteenä puolustusvoimien
urheilukomppanioissa ja –koulussa 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.
JÄSENMAKSU 2018
Jäsenmaksu on sama kuin viime vuonna, 25 euroa. Olet mukana Helsingin osaston toiminnassa
maksamalla jäsenmaksun Urheilukoulun Killan tilille
FI 12 2420 1800 1254 58, ja merkitsemällä viitteeksi 3007 (Helsinki),
Maksun eräpäivä on 28.2.2018. Liitteenä jäsenmaksulomake.
Jos joku muu (esim. vaimo, jolla eri sukunimi) maksaa jäsenmaksusi, niin ilmoita siitä
jäsensihteerille. Muuten tieto ei mene perille.
Santahaminan portilla vaaditaan koko henkilötunnus. Lähetä omasi joko netin kautta
www.urheilukoulunkilta.fi kohdassa ”osoitteenmuutos/muu asia” tai s-postilla
anja.raisanen@kolumbus.fi tai p. 050 3072663. Muista tällöin laittaa viestiin myös nimesi.
Santahaminan portilla on vain jäsenmaksun maksaneiden tiedot! Muistathan ilmoittaa, jos
yhteystietosi muuttuvat! www.urheilukoulunkilta.fi löytyy kohta osoitteenmuutos.
TOIMINTA VUONNA 2018
Pääkillan mottona on edelleen "HUOLI RESERVILÄISTEN FYYSISESTÄ KUNNOSTA". Lisäksi killan
tarkoituksena on kampanjoida erityisesti "kunnossa kaiken ikää" teeman puolesta.
TIEDOTUS
Tiedottamisen painopiste on killan toiminnan tunnettuuden lisäämisessä sekä uusien jäsenten
rekrytoinnissa. Tiedottamisella annetaan tietoa killan toimintamuodoista, tapahtumista ja killan
nykytilasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Kilta tiedottaa toiminnastaan pääsääntöisesti internetsivuillaan www.urheilukoulunkilta.fi , Facebookissa, @urheilukoulunkilta, ja 1- 3 kertaa
ilmestyvässä jäsentiedotteessa sekä tarpeen mukaan sähköpostitse. Olethan siis ilmoittanut
sähköpostiosoitteesi! Internetin kautta helpotetaan liittymistä kiltaan, ilmoittautumista
tapahtumiin sekä tiedonsaantia killasta ja sen toiminnasta.
TULEVAA TOIMINTAA 2018
Pääkillan toiminnan lisäksi Helsingin osasto järjestää myös omaa toimintaa, joka
on avointa koko killan jäsenistölle. Helsingin osasto on perinteisesti järjestänyt
killan matkat. Vuonna 2018 kevään matka suuntautuu Käkisalmeen ja Konevitsan
luostariin 9.-11.5. Matkan ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ovat netissä
urheilukoulunkilta.fi kohdassa ”tapahtumat”.

SAUNAILLAT
Helsingin osaston kuukausisaunat Kaartin Jääkärirykmentin Killan saunalla ovat
Helsingin osaston perustoimintaa. Sauna on joka kuukauden toisena tiistaina
klo 18 alkaen ja on kaikille killan jäsenille avoin. (Bussi 86 Kadettikoulun pysäkiltä
1 200 m itään rannassa). Saunamaksu on kaksi euroa kerralta. Savusaunatiistait
ovat 8.5. ja 11.12. ja muut saunapäivät: 9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 12.6., 10.7., 14.8.,
11.9., 9.10., 13.11.

Killan jäsenet osallistuvat aktiivisesti Urheilukoulun ja Kaartin Jääkärirykmentin tapahtumiin kuten vala- ja
läheistenpäiviin sekä perinnepäiviin. Näistä ilmoitetaan nettisivuilla ja saunailloissa. Läheistenpäivissä
suoritetaan puristusvoiman ja rasvaprosentin mittausta ja siitä kertyneet varat lahjoitetaan Varusmiesten
liikuntakerholle. Valatilaisuuksissa tehdään tunnetuksi killan toimintaa.
KOKOUKSET
Osaston sääntömääräiset kokoukset pidetään ennen pääkillan vastaavia eli toukokuussa ja marraskuussa.
Muuten hallitus kokoontuu tarpeen mukaan.
Pääkillan hallituksessa on osaston edustus.
TAPAHTUMIA VUODELLE 2018
o 16.2. Kaartin Jääkärirykmentin vala Santahaminassa
o Maaliskuussa Uudenmaan Jääkäripataljoonan perinnepäivä
o Touko-kesäkuun vaihteessa on Kesäyön marssi 2018 eri paikkakunnilla, myös Tuusulassa.
o Elokuussa Kaartin Jääkärirykmentin perinnepäivä
o Elokuussa Urheilukoulun perinnepäivä
o Elokuussa Urheilukomppanian perinnepäivä ja vuoden 1968 saapumiserien 50-vuotistapaaminen ja
vuoden 1978 saapumiserien 40-vuotistapaaminen, johon tilaisuuteen voivat osallistua kaikki
Urheilukomppaniassa tai Urheilukoulussa palvelleet tai työskennelleet sekä kannattajajäsenet.
Perinneyhdistys järjestää.
o Syyskuussa jäsenistön mestaruuskilpailut – ammunnassa.
o Syyskuun loppupuolella osallistutaan ns. Veteraani-kävelyyn.
o Joulukuussa pikkujoulut avec-tilaisuutena.
Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan jokin retki/tutustumiskäynti kotimaassa.
Useissa varuskunnissa on loppukeväästä avointen ovien päivä. Tiedot löytyvät puolustusvoimien nettisivuilta.
Kaikki killan omat tapahtumat ja niiden tarkemmat tiedot löytyvät www.urheilukoulunkilta.fi/tapahtumat sekä
Facebookista.
Olethan ilmoittanut sähköpostiosoitteesi. Sen kautta saat tiedot mahdollisimman pian sekä paperitiedotteita
useammin.
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