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LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 2-2016
Hyvää kevättä kiltaveljet!
Vuosikokous on pidetty ja kesän toiminnalliset tapahtumat ovat edessä. Kaksi
sukellusviikonloppua ja aktiivista ammuntatoimintaa luvassa.

Tapahtunutta:
Panssarimuseoon tutustuminen
Ennen
vuosikokousta
kävimme
Parolan
panssarimuseossa tutustumassa panssarivaunujen tekniseen kehitykseen. Esillä on
varustusta viime vuosisadan alusta nykyaikaisiin vehkeisiin. Suosittelemme käymään
jos aihe kiinnostaa. Museon sijainti on kätevästi
hämeenlinnanväylän varrella.
Vuosikokous
Killan
vuosikokous
pidettiin
Aulangolla
Hämeenlinnassa 12.3.2016. Erillisenä liitteenä
on kokouksen pöytäkirja. Kokouksessa käsiteltiin tavalliset vuosikokousasiat, vahvistettiin
toimintasuunnitelma valittiin uusi hallitus ja päätettiin että jäsenmaksu säilyy ennallaan
ensi vuonna kunhan jäsenmaksuun kuuluvien lisäpalveluiden hinnat pysyvät ennallan.
Vuosikokouksen
jälkeen
osallistuneiden kesken.

illastimme

Aulangon

ravintolassa

vuosikokoukseen

Kiitos kaikille osallistuneille!

Uusia jäseniä
Kiltaan liittyi alkuvuonna uusia jäseniä seuraavasti:
Seppo Brodkin SukK 15, Reino Laajaniemi SukK 11, Mikael Paatela SukK 25, Juhani
Saarento SukK 16, Riitta Tulimaa (perhejäsen)
Tervetuloa mukaan killan toimintaan!
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Tulevaa:
Sukeltajakurssit ja ampumapäivät 2016
Jäsentiedotteen liitteenä on tapahtumakalenteri, jossa on tiedot killan organisoimista MPKkursseista sekä kiltatapahtumista.
Kesän tärkeät päivämäärät kalenterista:
13.-15.5 Russarön sukellusviikonloppu
2.-4.9. Upinniemen sukellusviikonloppu ja
Perinnekivääriammunta Raasissa.
24.9.
Puolustusvoimien
Upinniemessä

ammuntakilpailu

Syksyn toiminnasta ilmoitamme seuraavassa tiedotteessa tarkemmin. Alustavat tiedot ja
tapahtumien yhteyshenkilöt löytyvät tapahtumakalenterissa jo nyt. Muistutamme että
sukellusviikonlopuille voi osallistua myös sellaisia jäseniä jotka eivät sukella itse.
Sukeltamisessa on tarjolla avustavia tehtäviä ja viikonloput mahdollistavat myös muuten
saaristossa
liikkumisen
mukavassa
porukassa.

Killan tapahtumien kuvat ovat jäsenistön
katseltavissa osoitteessa
https://picasaweb.google.com
käyttäjätunnus: sukeltajakilta@gmail.com
salasana: sukeltajapassi

Ampumatoiminnan kehittäminen
Killalle on tarkoitus hankkia kolme ”Ukkopekka” perinnekivääriä. Hallitus on aloittanut
lupaprosessin tätä varten. Ampumatoiminnan kehittämisen taustalla on halu ylläpitää
enemmän sellaista toimintaa johon voivat osallistua sukeltamisen jo lopettaneet jäsenet.
Kiltatuvan luovutus 14.4.2016
Sukeltajakillan vuosia vuokralla ollut kiltatupa Jussarön saarella on luovutettu takaisin
Metsähallitukselle. Luopumisen taustalla oli kiltakellarin katon huono kunto joka olisi killan
kustannuksella pitänyt korjata ja tosiasia että kellarilla ei moneen vuoteen ole ollut kuin
yksittäisiä kävijöitä vuosittain, killan harjoitusten loputtua siellä.
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Killan nettisivut ja jäsentuotteet
Killan kotisivut löydät osoitteesta www.laivastonsukeltajakilta.fi
Sivuilla on nämä tiedotteet tallennettuna, tapahtumakalenteria ja myös esitelty
jäsentuotteemme. Jäsentuoteasioita hoitaa Jouko Askola (jouko.askola@divetech.fi tai
040 505 1146). Killan postimerkkejä on edelleen saatavilla ja niitä voi tiedustella Kauko
Wiréniltä (kauko.wiren@gmail.com tai 050 64 275).
Hauskaa Wappua!

Laivaston sukeltajakilta ry
Hallitus
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Vuosikokouksen pöytäkirja 2016

