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Hyvää alkanutta Suomi 100 -juhlavuotta kiltalaiset! 
 
Killan osalta juhlavuotta vietetään perinteitä vaalien. Keltun talon perinnehuoneen järjestely on loppusuoralla 
ja lennoston historiakirjoitus 1980-2015 työn alla. Valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati järjestetään 
Kuopiossa 6.12.2017. Ensi vuonna vietämme Ilmavoimien ja Karjalan Lennoston 100-vuotisjuhlaa, johon 
valmistaudumme suunnittelemalla juhlallisuuksiin ja tapahtumiin osallistumista lennostoa tukien. 
 
Killan vuosikokous 8.4.2017 
 
Karjalan Lennoston killan vuosikokous pidetään lauantaina 8.4.2017 seuraavasti: 
Kokoontuminen, lounas ja kahvit ravintola Pilotin tiloissa (Savon Voiman talo Kuopion suunnasta Joensuun 
tietä 300 metriä ennen Lentoaseman risteystä oikealla) klo 11.00, siirtyminen Hävittäjälaivueen uusiin tiloihin 
n. klo 12.00, laivueen tiloihin tutustuminen sekä ilmavoimien ja lennoston ajankohtaiskatsaus, vuosikokous, 
jossa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
 
Ilmoittautumiset kokoukseen 24.3. mennessä Heikki Lahtelalle, s-posti lahtela.heikki(at)gmail.com 
puh. 040 589 5701. Ilmoittakaa myös henkilötunnus (ns. A-luokan kohteen kulkulupaa varten) ja mahdolliset 
ruoka-allergiat. 70 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu tilaisuuteen. Tervetuloa kokoukseen! 
 
Kesäretki Mikkeliin ja Tikkakoskelle 
 
Karjalan Lennoston Kilta tekee perinteisen kesäretken yhdessä Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen 
kanssa Mikkeliin ja Tikkakoskelle viikonvaihteessa 5. - 6.8.2017. Kilta ja MP-yhdistys maksavat bussikulut. 
 
Alustava ohjelma alustavine hintoineen on seuraava: 
 
 Lauantai 5.8.: 

-  Lähtö Kuopiosta Maljalahdenkadulta klo 07.30, kahvit sopivassa paikassa matkalla. 
-  Mikkelissä n. klo 10, erillinen ohjelma teemalla Mannerheim ja Päämaja, lounas Mikkelin klubilla, 

hinta sopiva. 
- Siirtyminen jyvässeudulle, majoittuminen Peurungan kylpylässä Laukaassa (arvio klo 17) ja päivällinen 

klo 19, noutopöytä hinta n. 25 €/henk, tietoa majoituksesta alla.  
 
Sunnuntai 6.8.: 

- Siirtyminen klo 09.30 Tikkakoskelle, Ilmasotakoulun esittely klo 10, Ilmavoimamuseon esittely klo 
11.30, hinta n. 5 €/henk 

-  lounas ja kesäteatterin musikaali Ränssin Kievarissa alkaen klo 13.45, hinta 46 €/henk  
- Paluu Kuopioon n. klo 19 

 
Alustava hinta-arvio n. 150-200 €/hlö majoituksesta riippuen, tarkempi ohjelma hintoineen annetaan 
ilmoittautuneille myöhemmin. Ilmoittautumiset 15.6. mennessä Heikki Lahtela, lahtela.heikki(at)gmail.com 
Matkalle mahtuu 50 henkeä. 
 
Kiltaterveisin    Esa Kainulainen, 

 Puheenjohtaja 
 
 
MAJOITUSVAIHTOEHDOT PEURUNGAN KYLPYLÄSSÄ 5.-6.8.2017: 1 hengen huone 99 €/henk. 2 hengen huone 64,50 
€/henk. Huoneistohotelli 4 henkeä 56,75 €/henk. Peurantähti 48 m2,,huoneistohotelli 2 henkeä 101,50 €/henk. 
Peurantähti 48 m2, Huoneistohotellissa on 1 makuuhuone ja 1 makuualkovi, yhteinen oleskelutila ja sauna. 
Kurkista huoneeseen! http://peurunka.visualizer360.com/fin/kylpylahotelli?t=85&p=4366&h=97.83&v=0.38&f=84 
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