TIEDOTE 2-2019

1 (5)

Laivaston sukeltajakilta ry

22.04.2019 / Antti Iskala
Kevätterveiset Sukeltajakillan hallitukselta!
Vuosi 2019 on jo pitkällä ja maaliskuussa Meriturvassa vierailun yhteydessä pidetyssä
vuosikokouksessa valittu uusi hallitus on aloittanut toimintansa.
Tälle vuodelle on jälleen suunnitteilla uusia kujeita. Laitathan tämän viestin päivämäärät
kalenteriisi jo nyt.

Sukellusviikonloput Russarössä 24.-26.5. ja Upinniemessä 6.-8.9.
Teksti: Petri Härmä

Viime keväänä jouduimme perumaan perinteisen Russarö-viikonlopun. Tänä vuonna perinne
jatkuu ja sukellamme Russaröön tukeutuen Hangon vesialueiden hylkyjä 24.-26.5.2019.
Kurssille ilmoittaudutaan MPK:n tietojärjestelmän kautta sivulla www.mpk.fi viimeistään
13.5.2019. Varhainen ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta saamme osallistujien nimet
sotilasalue- ja sukelluslupahakemuksiin ajoissa.
Olemme hakeneet Merivoimien Esikunnan puoltoa miinalaiva Louhen ja sukellusvenehävittäjä
UJ-117:n hylyille ja uskomme saavamme niihin luvat Sotamuseolta.
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Myös matalampia, hyviä sukelluskohteita Hangon vesiltä löytyy runsaasti.
Ainakin alustavasti käynnissä oleva SUKK95 on Russarössa samana viikonloppuna, joten
pääsemme tutustumaan toisiimme ja näkemään heidänkin toimintaa.
Sukeltamisen ohella yritämme myös saada tänäkin vuonna järjestettyä ammunnan Russarön
pistooliradalla.
Tämän vuoden toinen sukellusviikonloppu järjestetään Upinniemessä 6.-8.9.2019. Yritimme
vaihtaa syyskurssin Saaristomerelle tukeutumispaikkana Gyltö.
Puolustusvoimat on kuitenkin rajoittanut ainakin toistaiseksi Gyltön käytön pelkästään pv:n
omiin harjoituksiin, joten Porkkalan edustan vedet ja hylyt tulevat taas syksyllä tutuiksi.
Seuratkaan MPK:n sivuja ja käykää ilmoittautumassa, kun kurssi järjestelmässä avataan.
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Killan hallitus ja vastuuhenkilöt 2019
(Vaihtakaa ”at” @-merkkiiin)

Puheenjohtaja Tapani Korhonen, Tapanikorhonen at iclould.com
Varapuheenjohtaja ja killan sukellustoiminta Petri Härmä, Petri.t.harma at gmail.com
Sihteeri, nettisivut ja killan arkisto Janne Harju, Janne.s.harju at kolumbus.fi
Rahastonhoitaja Lassi Meronen, Lassi.meronen at gmail.com
Ampumatoiminta Lasse Riikonen, Lasse.riikonen at hotmail.com
Jäsenrekisteri ja kiltaretket Jarmo Kuusinen, Kuusinen.jarmo at gmail.com
Tiedotus, Facebook, kuvapankki Antti Iskala, Antti at iskala.com
Kiltatuotteet Juha Kytömäki, Juha.kytomaki13 at gmail.com
Projektit, kiltatapahtumat Antti Ellonen, Antti.ellonen at iki.fi (varajäsen)

Killan ampumatoiminta
Killan ampumatoiminnasta löytyy tietoa nettisivuilta osoitteesta
https://mpkl.fi/jasenyhdistys/laivaston-sukeltajakilta-ry/
Killalla on ratavuoroja Upinniemessä. Vuoroista ja kilpailuista on tietoa edellisessä tiedotteessa
lähetetyssä koulutuskalenterissa, joka on katsottavissa myös nettisivuilla osoitteessa
https://mpkl.fi/wp-content/uploads/2015/04/Kurssikalenteri_2019.pdf
Tämän tiedotteen sähköpostin liitteenä on Upinniemessä 13.4.2019 pidetyn Sínisen reservin
ampumapäivän 1/2019 tulokset. Sukeltajakillan osanottajat menestyivät mainiosti.
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Kiltaretki Kaliningradiin 4.-6.10.2019
Teksti: Jarmo Kuusinen

Kiltaretki Kaliningradiin alkaa perjantaina Helsingistä, josta aamukoneella lähtö Puolan
Gdanskiin. Alustavat lentoaikataulut Helsinki-Gdansk-Helsinki ja matkasuunnitelma on
seuraava:
Pe 4.10.2019 (meno HEL-GDN 08:30-09:30)
Perjantai-iltana matka jatkuu Gdanskin nähtävyyksien (Sotamuseo) jälkeen bussikyydillä 250
km Kaliningradiin, jossa majoitus 2 hengen huoneissa. Iltapala/illallinen.
La 5.10.
Lauantaina aamiaisen jälkeen tutustumme Kaliningradin alueen nähtävyyksiin, joita ovat mm.
Valtameri museo ja Baltijskin kielletty kaupunki (mm. Venäjän Itämerilaivaston sotasatama),
jossa Itämerilaivaston museo. Paluu majoitukseen ja tutustumiskierros muihin Kaliningradin
nähtävyyksiin ennen illallista.
Su 6.10. (paluu GDN-HEL 20:05-23:05)
Sunnuntaina aamiaisen jälkeen lähtö bussilla paluumatkalle ja Gdanskiin. Sunnuntain
tutustumiskohteet ovat vielä selvittämättä, mutta meillä on riittävästi aikaa poiketa lounaalle ja
nähtävyyksiin Gdanskissa sekä sen lähialueella ennen paluulentoa. Helsinkiin saavumme klo
23:05.
Retki järjestetään periaatteella, jossa lennot ja majoitukset järjestää vastuullinen
matkanjärjestäjä, l. jokin kilpailutettu matkatoimisto. Paikallisohjelmasta, oppaista ja
bussikuljetuksista vastaa kiltaretkien toimikunta, kuusinen.jarmo@gmail.com.
Arvion mukaan lennot ja majoitukset 2 hh maksavat noin 250 €/hlö. Paikallisoppaan palvelut ja
bussikyydit (n. 150 €) jaetaan osallistujien kesken, mitä kilta tukee sopivaksi katsomallaan
osuudella. Tuella pyritään varmistamaan edellä ilmoitettu matkabudjetti. Muut matkaan liittyvät
kustannukset kuten proviantit ja pääsyliput ovat omakustanteisia.
Alustavat ilmoittautumiset tulee lähettää meilitse ko. toimikunnalle. Osallistujamäärän
perusteella killan hallitus päättää retken toteuttamisesta sekä paikallispalvelujen kustannuksista.
Lentoja ja majoitusta varten matkatoimiston verkkokauppaan tullaan avaamaan matkaa
käsittävä tuote, joka pyritään saamaan verkkokauppaan viimeistään heinäkuussa. Linkki ko.
tuotteen ostamiseksi ilmoitetaan alustavan matkavarauksen tehneille.
Lisätietoja matkasta, matkakohteista ym. jaetaan seuraavassa killan tiedotteessa kesäkuussa.
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Facebook-ryhmä

Kiltatuotteet

Killan jäseniä jotka käyttävät facebookia,
kannustetaan liittymään kiltamme omaan
ryhmään:

Kiltatuotteiden valikoimaa ollaan
laajentamassa monipuolisemmaksi.
Kiltatuotteista ja niiden tilaamisesta löytyy
tietoja kohdasta kiltatuotteet.

https://www.facebook.com/groups/36664030
5817/
Killan nettisivut

Nyt on tilattavissa myös Vedenalainen
Veljeskunta-kirjan hieno toinen painos
hintaan 30€ / kpl. Kirjoja on rajoitettu määrä.

Killan nettisivuilta löytyy osoitteesta:
Uusia jäseniä
https://mpkl.fi/jasenyhdistys/laivastonsukeltajakilta-ry/
Sivuilta löytyy tietoja killan toiminnasta ja
kohdasta yhteystiedot tiedot uuden
hallituksen kokoonpanosta ja mm.
ampumatoiminnasta vastaavien henkilöiden
yhteystiedot.

Edellinen valmistunut sukeltajakurssi
kokonaisuudessaan. Kiltaan on liittynyt Harri
Vornanen SukK32,1975.
Lisäksi nuorisojäseneksi on hyväksytty Lauri
Karhu Vantaalta.

Killan kuvapankki

Kiltatapahtumat kalenteriin

Kuvapankki löytyy osoitteesta:
laivastonsukeltajakilta.kuvat.fi
Salasana on ”sukeltajapassi”
Kuvapankissa on kuvia kursseilta ja
tapahtumista eri vuosikymmeniltä.

Sukeltajakurssi 2, 24.-26.5. (ilm. viim. 13.5.)
Sukeltajakurssi 3, 6.-8.9 (ilm. viim. 29.8.)
Merivoimien vuosipäivä 9.7.2019
Kiltaretki Kalingradiin 4.-6.10.2019

LIITTEET
Koulutus- ja tapahtumakalenteri 2019
Sinisen Reservin Ampumapäivän 1/2019 tulokset

