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Laivaston sukeltajakilta ry 16.4.2015 

Tapani Korhonen 

   

Tervehdys hyvät kiltaveljet ja tervetuloa kiltaan uudet jäsenet! 

 

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 7.3.2015 Upinnie-

messä sukeltajakurssi1 yhteydessä. Ko-

tisivuilta www.laivastonsukeltajakilta.fi 

näet muun muassa uuden hallituksen 

kokoonpanon. 

Upinniemen tapahtumaan osallistui lähes 

30 jäsentä. Päivän aikana oli mahdolli-

suus tutustua Sukeltajakoulun uuteen 

sukellusasemaan ja ulkovartiolaiva Tur-

vaan. Turvaan tutustumisesta on juttu 

seuraavassa jäsenlehdessä. 
 

Kiltalaiset ja uvl Turva, 2015. 

 

Kiltatapahtumat 

Utin retki on kalenterisyistä siirretty elokuulle. Retki järjestetään lauantaina 22.8. ja järjes-

telyt säilyvät ennallaan: 

- matkat ”kimppakyydillä”, ilmoittau-

tuminen 15.8. mennessä pj:lle tai 

Petri Härmälle 

- kokoontuminen kello 1045 Mes-

serscmittin eli mersun katoksen 

luona, ennen varuskunnan porttia 

- kalustonäyttely klo 1100 alkaen 

- toiminnalliset näytökset klo 1200 

alkaen 

- Puolustusvoimien varusmiessoitto-

kunta esiintyy 

- varuskuntaravintola myy hernekeit-

toa ja pannaria 

- sotilaskoti myy kahvilatuotteita  

- tapahtuma päättyy klo 1400 

 

Utin Mersu katoksessaan. 

Laskuvarjojääkärikilta on luvannut esitellä 

toimintaansa ja perinnetilojaan Utissa. 

Tapahtumaan on vapaa pääsy. 

Tervetuloa! 
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Jäsentuotteet 

Killalta voi taas tilata kiltalogolla varustet-

tuja tuotteita, ne on esitelty ml hinnat ko-

tisivuilla, kohdassa ”materiaali”. Varas-

tossa on tällä hetkelle seuraavia tuotteita: 

- kangasmerkki 

- lippis 

- t-paita 

- rintamerkki eli pinssi 

Jäsentuoteasioita hoitaa tällä hetkellä 

Jouko Askola, jouko.askola@divetech.fi. 
 

Jussarön kiltatupa 

Työryhmä suorittaa kevään aikana tuvan 

rakenteellisen kunnon inventoinnin ja laa-

tii ehdotukset ei ainoastaan kiltatuvasta 

vaan myös mahdollisuuksista aktivoida 

jäsenistön vierailuja esimerkiksi järjestä-

mällä yhteisiä jäsentapahtumia tai perhe-

retkiä saarelle. Lisätietoja saa Jouko As-

kolalta. 

 
 

Harjoitustauko kiltatuvalla 2013. 

Yhteystietojen ylläpito 

Ilmoitukset ja muutokset sähköpostiosoitteissa on tehtävä rahastonhoitajalle, jar-

mo.kuusinen@eltelnetworks.com tai puheenjohtajalle, tapanikorhonen@kolumbus.fi. 

Tällä hetkellä killassa on 227 jäsentä, joiden sähköpostiosoitteista n. 80 % on ajantasaisi-

na killan jäsenrekisterissä. Käyttämällä sähköpostia säästämme satoja euroja vuodessa 

jäsenten hyväksi. Tämäkin kirje lähetetään useimmille sähköpostitse. 

Postiosoitemuutokset päivittyvät MPKL:n jäsenrekisterijärjestelmään automaattisesti Itellan 

kautta eli niitä ei tarvitse enää erikseen ilmoittaa yhdistykselle. 
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Vuoden 2015 jäsenmaksu 

Kuten olette huomanneet, Maanpuolustuskiltojenliitto on lähettänyt helmikuun alussa mak-

sulomakkeet suoraan yhdistyksen jäsenille. Niille jotka eivät ole vielä suorittaneet jäsen-

maksua, MPKL lähettää lähiaikoina muistutuksen. 

Maksu suoritetaan MPKL:n tilille. Maksulomakkeen viitenumeroa on ehdottomasti käytet-

tävä. Jos viitenumeroa ei käytetä, niin jäsenmaksusuoritus ei kirjaudu kohdallesi killan jä-

senrekisteriin. 

Myytävänä sukelluspullosäiliöitä 

Sukeltajakilta tarjoaa myytäväksi Spiromaticin messinkiventtiilillä varustetut Aga Airin 324 

kolme pullopakettia á-hintaan 100 €/paketti. Pullot vaativat katsastuksen. Lisätietoa antaa 

ja tarjouksia ottaa vastaan Jouko Askola. 

Tapaamisiin sukeltajakurssi 2 ja 3:lla 

Seuraa koulutuskalenterin nettisivujen (www.mpk.fi) ohjetta miten ilmoittaudut MPK:n 

kursseille. Russarön kurssille (15. -17.5.) toivotaan ilmoittautumisia jo huhtikuun loppuun 

mennessä, jotta tarvittavat luvat ehditään hankkia. Lähettäkää lupahakemuksia varten li-

säksi syntymäaikanne s-postilla Petri Härmälle, petri.harma@fortum.com. 

 

 

Laivaston Sukeltajakilta ry 

 

Hallitus 

 

 

 

  


