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LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 3 - 2016 

Hyvää lomanjälkeistä aikaa! Toimintakautta on vielä jäljellä,  mielenkiintoisia tapahtumia 

on koettu ja on niitä vielä jäljelläkin. 

 

Kesän tapahtumia 

 

Vallisaareen tutustuimme 25.8. Linnake on tällä hetkellä todella suosittu pääkaupunkiseu-

dun retkeilykohde, eikä syyttä. Kiltalaisiakin oli mukavasti paikalla ja kesäinen sää suosi 

vesibussimatkaamme. Vallisaaren jälkeen kävimme vielä katsastamassa Merisotakoulun 

peruskorjatun luokkarakennuksen, jossa kaksi kiltamme jäsentä kadetit Aleksi Kiikko ja 

Anssi Hätälä ansiokkaasti kertoivat laivastolinjan  koulutuksesta ja sukeltajakunnon ylläpi-

dosta. 

 

Koulun esittelyjen jälkeen pidimme yhdistyksen ylimääräisen vuosikokouksen ja valmistel-

lut asiat hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Perinneaseammunnat toimeenpantiin 3.9 Raasin radan kunnostustöiden takia Säkylässä. 

Sukeltajakurssi 4 toteutettiin Upinniemi-Mäkiluoto alueella samana viikonloppuna. 

  

Loppusyksyn tapahtumia (katso www.laivastonsukeltajakilta.fi) 

 

1. Puolustusvoimien ampumakilpailu, Sinisen reservin ampumapäivä 2, rynnäkkökivääri, 

lauantaina 24.9.2016 Upinniemessä. 

2. Sukeltajakurssi 5, palaute 2016 ja suunnittelu 2017, lauantaina 8.10. Santahaminassa. 

3. Kiltatapaaminen ja vierailu Vartiolentolaivueessa, lauantaina 22.10.2016 Turussa. 

Vierailun ja kiltatapaamisen ohjelma: 

1200   Kokoontuminen Turun lentoasemalla, Kerosiinitie 21,Turku 

1210-1400 Tutustuminen Vartiolentueen tukikohtaan ja toimintaan, yhteysup-

seerina entinen puheenjohtajamme Paavo Korhonen 
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1400-1430 Siirtyminen Forum Marinumiin, Turun Linnankatu 21, P-alue 

1430   Killan kustantama opastettu tutustuminen sukellusvenenäyttelyyn. 

 

 
 

1630 Siirtyminen Hamburger Börsiin, jossa majoittujat kirjautuvat hotel-

liin ja kuittaavat huoneensa. Hotellivieraiden asiakaspysäköinti on 

mahdollista valita kolmesta eri vaihtoehdosta: Hotellin kattota-

sanne (ahdas, vähän paikkoja, autot nostetaan tasanteelle his-

sillä), P-Louhi  ja Q-Park Wiklund. Pysäköinnin hinta 15,50 €/vrk. 

1730 Luennot ”Sukeltajakillan” kokoustilassa: Jarmo, Petri ja Reino ku-

kin noin 30min, luentojen välillä. Kilta maksaa kokouskahvin ja 

suolapalan. 

 Tauko 

1930 - Omakustanteinen illallinen Börssin Oscar Pub & Grill -ravinto-

lassa 

 

Majoitus: 

Hamburger Börssistä on tehty majoitusvaraus 22.-23.10.2016 nimellä  "Laivaston sukelta-

jakilta”. Alustavasti on varattu 20 standard-huonetta, standard 1hh 87€/vrk, standard 2hh 

97€/vrk. Huonehinta sisältää buffet-aamiaisen sekä saunan ja uima-altaan käytön. Hin-

nasta myönnetään S-kortilla bonusta tai S-korttiedut. 

Huonevaraukset on tehtävä 7.10.2016 mennessä keskusmyyntipalvelusta ma-pe klo 

08.00-20.00, puh 020-1234 600 tai sähköposti: sokos.hotels@sok.fi. Varausta tehdessä 

on mainittava hotelli, sekä tapahtuman tunnus ”Laivaston sukeltajakilta” erikoishinnan saa-

miseksi. 
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Varaukset on tehty kiintiövarauksena eli jokainen tekee itse lopullisen varauksen omalla 

nimellään ja hoitaa maksut paikan päällä käteisellä tai luottokortilla. Vaihtoehdon Börssin 

majoitukselle tarjoavat lukuisat muut alueen hotellit. 

PUKUKOODI: Smart Casual 

V.P. 4.10.2016 mennessä: 

Pj. Tapani Korhonen,+358 40 558 3194, tapani.korhonen@kotikone.fi, tai 

Vpj. Petri Härmä,+358 40868 4012, petri.harma@fortum 

Vastauksessa pyydetään ilmoittamaan järjestelyjen takia: 

 Tuletko solo/avec? 

 Osallistutko koko päivän ohjelmaan? 

 Syötkö illallisen, mikä ryhmämenun vaihtoehto? 

Katso ryhmämenut https://www.raflaamo.fi/fi/turku/oscar-pub-grill#/#browsing: 

 Ryhmämenu 1 (Menu Classic), pääruokana pippuripihvi, 59,60 € 

 Ryhmämenu 2 (Menu Oscar), pääruokana maissikanaa, 34,60 € 

 Ryhmämenu 3 (Menu Waldemar), pääruokana siikaa, 41,70 € 

 Missä yövyt? 

 

Laivaston sukeltajakilta ry 

Hallitus 

https://www.raflaamo.fi/fi/turku/oscar-pub-grill#/#browsing

