URHEILUKOULUN KILTA RY
JÄSENTIEDOTE 2019
Urheilukoulun kilta Ry perustettiin vuonna 1992 ja vuosi 2019 on Killan 28. toimintavuosi. Urheilukoulun 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 2019 jäsenmaksun 25 euroa Urheilukoulun Killan tilille
FI 12 2420 1800 1254 58
viite 3007 (=Helsinki)

6004 (=Kajaani)

7003 (=Santahaminan Urheilukomppanian Perinneyhdistys)

Merkitse oikea viite, jotta maksusi tulee osastolle, jonka jäsen haluat olla. Maksun eräpäivä on 28.2.2019.
2008 (Lahti), 5005 (Lounais-Suomi) ja 4006 (Pohjanmaa) on poistettu.
Jos joku muu (esim. vaimo, jolla eri sukunimi) maksaa jäsenmaksusi, niin ilmoita siitä jäsensihteerille. Muuten
tieto ei tule perille.
Santahaminan portista ei pääse, jos syntymäaikaa ei ole ilmoitettu.
Lähetä omasi joko netin kautta www.urheilukoulunkilta.fi kohdassa ”osoitteenmuutos/muu asia” tai s-postilla
urheilukoulukilta@gmail.com tai
soita tai laita tekstari Anjalle p. 050 3072663. Muista laittaa viestiin myös nimesi.
Santahaminan portilla on vain vuoden 2018 jäsenmaksun maksaneiden tiedot!
TOIMINTA VUONNA 2019
Pääkillan mottona on nyt ja seuraavina vuosina tukea reserviläisten fyysisen kunnon ylläpitoa. Lisäksi killan
tarkoituksena on kampanjoida erityisesti ”kunnossa kaiken ikää” puolesta. Pysy siis valiojoukossa!
TIEDOTTAMINEN
Kilta tiedottaa toiminnastaan internet- sivuillaan www.urheilukoulunkilta.fi, Facebookissa, @urheilukoulunkilta,
ja alkuvuodesta ilmestyvässä jäsentiedotteessa sekä sähköpostitse tarpeen mukaan. Internet-sivujen kautta voi
liittyä kiltaan, ilmoittautua tapahtumiin sekä saada tietoa killasta ja sen toiminnasta. Myös matkat ja niiden
ohjelmat löytyvät nettisivulta.
Lahden, Lounais-Suomen ja Pohjanmaan osastot lakkautettiin hallituksen lokakuussa pitämässä kokouksessa,
koska osastojen toiminta on hiipunut.

TAPAHTUMIA 2019
Kilta osallistuu aktiivisesti Urheilukoulun ja Kaartin Jääkärirykmentin tapahtumiin kuten vala- ja läheistenpäiviin sekä
perinnepäiviin. Vuosittain järjestetään killan taholta ainakin yksi lähialuematka ja jokin retki kotimaassa.
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Urheilukoulun valatilaisuudet 13.6. ja 12.12.
Maaliskuussa Uudenmaan Jääkäripataljoonan Perinnepäivä
Urheilukoulun kotiuttamistilaisuudet 27.3. ja 25.9.
Elokuussa Kaartin Jääkarirykmentin perinnepäivä
Urheilukoulun perinnepäivä 24.8.
Elokuussa Santahaminan Urheilukomppanian perinnepäivä ja vuoden 1969 saapumiserien 50vuotistapaaminen, johon tilaisuuteen voivat osallistua kaikki Urheilukomppaniassa tai Urheilukoulussa
palvelleet tai työskennelleet sekä kannattajajäsenet.
Toukokuussa sääntömääräinen kevätkokous
5.7. killan Golf-tapahtuma Linna Golfissa Hämeenlinnassa.
Syyskuussa jäsenistön mestaruuskilpailut ammunnassa
Marras- joulukuussa sääntömääräinen syyskokous jäsenistölle.
Helsingin osaston kuukausisaunat Kaartin Jääkärirykmentin Killan saunalla joka kuukauden toisena
tiistaina klo 18 alkaen ovat kaikille killan jäsenille avoimia. (Bussi 86 Kadettikoulun pysäkiltä 1 200 m itään
rannassa). Saunamaksu on kaksi euroa kerralta.
Saunapäivät ovat : 12.2., 12.3., 9.4., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10., 12.11. Savusauna touko- ja joulukuussa.
(Kesä-, heinä- ja elokuun saunavuorot vielä varmistusta vailla.)
Tulevista matkoista ohjelmineen löytyy tiedotteet netissä urheilukoulunkilta.fi ja Facebookissa
@urheilukoulunkilta.
Järjestetään vuoden kuluessa koko jäsenistön kiltapäivä.

Kaikki tapahtumat ja niiden tarkemmat tiedot löytyvät www.urheilukoulunkilta.fi/tapahtumat sekä
Facebookista. Olethan ilmoittanut sähköpostiosoitteesi. Sen kautta saat tiedot mahdollisimman pian.
UHEILUKOULUN 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, Antero Uitto, Harri Koski ja Tapio Kantanen ja Juha Kylä-Harakka.
Hallituksen ulkopuolinen jäsensihteeri Anja Räisänen p. 050 307 2663 tai anja.raisanen@kolumbus.fi
Helsingin osasto
puheenjohtaja Markku Aalto
sihteeri
Anja Räisänen
Perinneyhdistys
Puheenjohtaja: Arno Latvus
Sihteeri:
Pertti Lantti

040 9100123 arkkitehti.markkuaalto@kolumbus.fi
050 3072663 anja.raisanen@kolumbus.fi
040 848 4777 arno.latvus@hankintatukku.fi
0400 701 482 pertti.lantti@etayhteys.fi

