URHEILUJOUKKOJEN JA –KOULUN KILTA RY

HELSINGIN OSASTO
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.
Pääkillan toimintaperiaatteen mukaisesti myös Helsingin alaosaston tavoitteena on saada alueellaan toimivia
Urheilukoulussa tai –komppanioissa palvelleita mukaan toimintaansa.
Olet mukana toiminnassamme maksamalla vuoden 2015 jäsenmaksun 25 euroa Urheilujoukkojen ja –koulun
Killan tilille FI1224201800125458, viite 3007
Huom! Muista viite, jotta maksusi tulee Helsingin osastolle. Maksun eräpäivä on 15.2.2015. Maksuun
sisältyy Suomen Sotilasurheilulehti neljä kertaa vuodessa.
Jos maksat jonkun toisenkin jäsenen maksun, niin ilmoita siitä jäsensihteerille. Muuten tieto ei kulje perille.
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. Helsingin
osasto tukee osaltaan pääkillan tavoitteita.

Yhteistoiminta
Tiivistämme yhteistoimintaa Kaartin Jääkärirykmentin Killan kanssa. Osallistumme omaistenpäiviin tekemällä
rasva- ja puristusvoimamittauksia, joiden tuotto lahjoitetaan varusmiesten liikuntakerholle.
Osallistumme Urheilukoulun perinnepäivään sekä vala-, kotiutus- ja omaistenpäiviin. Jaamme killan stipendit
Urheilukoulun johtajan valitsemille varusmiehille ja kantahenkilökuntaan kuuluville. Kokoamme tietopaketin
Urheilukoulun varusmiehille vuoden 2015 aikana.
Yhteistoimintaa tiivistämme myös Santahaminan Urheilukomppanian Perinneyhdistyksen, Pääesikunnan
henkilöstöosaston liikuntasektorin ja Sotilasurheiluliiton kanssa .

Jäsentapahtumat
Helsingin osaston pääasiallisia jäsentapahtumia ovat kuukausisaunat Kaartin Jääkärirykmentin Killan
saunalla joka kuukauden toisena tiistaina klo 18 alkaen. (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 joko Saksaan tai Baltiaan on suunnitteilla syksyksi.

TAPAHTUMIA VUONNA 2015
10.-11.1.

KaartJR omaistenpäivät

18.4.

Urheilukoulun omaistenpäivä

12.5.

Helsingin osaston kevätkokous

toukokuu

Retki Vallisaareen

6.-7.6.

Kesäyön Marssi, Turku

12.-13.7.

KaartJR omaistenpäivät

21.8.

Urheilukoulun perinnepäivä

19.-20.9.

Veteraanikävely, Helsinki

8.12.

Helsingin osaston syyskokous

TIEDOTUS
Urheilujoukkojen ja –koulun Killalle on vuoden 2014 aikana avattu omat nettisivut ja kilta on myös
Facebookissa. Näin saadaan tieto kulkemaan nopeasti ja se on kaikkien saatavilla yhtä aikaa. Sivut toimivat
myös killan ”käyntikorttina” ulkopuolisille. Nettisivujen osoite on www.ujkkilta.fi. Sivuilla on pääkillalle ja
kaikille alaosastoille oma sivu. Käykää tutustumassa! 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.

HELSINGIN OSASTON YHTEYSTIEDOT
Pentti Hintsala pj. 040-575 5830
Markku Aalto vpj. 040-910 0123, arkkitehti.markkuaalto@kolumbus.fi
Antero Uitto vpj. 050-435 5044, antero.uitto@saunalahti.fi
Raimo Westerberg siht. 0400-451 596, westerbergit@hotmail.com
Pertti Räisänen rah.hoit. 040-779 6235, pertti.raisanen@kolumbus.fi
Anja Räisänen jäsensiht. 050-307 2663, anja.raisanen@kolumbus.fi
Muut hallituksen jäsenet ovat Sauli Helenius, Risto Kopra, Erkki Koskinen, Hannu Ojala, Hannu Raatikainen
ja Seppo Tonteri.
Syyskokouksessa valittiin hallitukseen Anja Räisänen. Kari Haataja jäi pois hallituksesta.
Kuvia Helsingin osaston
matkalta
Ahvenanmaalle
syyskuussa 2014.
Vasemmalla koko
porukka.
Oikea ylä: tutustuttiin
Pommernin sisäosiin.
Oikea ala: perinteinen
matkaryyppy tauolla.
Matkanjohtajana oli
prikaatikenraali Asko
Kilpinen.

