
  
 

Turun Laivastokilta ry:n jäsentiedote 01/2014 
 

                       KEVÄTKOKOUSKUTSU 
 

Turun Laivastokilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 

varuskuntaravintola Poijussa, Ruotsinsalmenkatu 1-6, Turku 

lauantaina 08.02.2014 klo 12.00. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle  määräämät asiat 

ja päätetään kunniapuheenjohtajan ja yhden kunniajäsenen valinnasta. 

Kokouksen jälkeen killan 50-vuotisjuhlien kahvitarjoilu. 
 

Tervetuloa tekemään päätöksiä ja nauttimaan 50-vuotisjuhlakahvit. 
 
 

Toivomme ennakkoilmoittautumista kahvitarjoilun onnistumiseksi 

2.2.2014 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 

 kyosti.rantanen@gmail.com tai puhelimella numeroon:  0400 825 346 

 

Hallitus 

*    *    * 

Puheenjohtajan tervehdys. 

 

Arvoisat Turun Laivastokillan jäsenet! 

 

Alkanut vuosi 2014 on Turun Laivastokillan 50. toimintavuosi. Juhlavuosi saa 

toiminnassamme sen verran huomiota, että lauantaina 8.2.2014 järjestämme 

kevätvuosikokouksen jälkeen kahvitilaisuuden. Tilaisuudessa on mahdollista antaa 

killallemme huomionosoituksia ja onnitteluja. Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuutta 

osallistua iltajuhlaan ruokailun merkeissä s/s Borella. Muutoin toimintamme on 

suunniteltu toteutettavaksi aikaisempien vuosien tapaan syyskokouksen vahvistaman 

toimintasuunnitelman pohjalta. Syyskokous 2013 valitsi kiltamme vastuuhenkilöt 

seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Kiitän saamastani luottamuksesta jatkaa 

puheenjohtajana ja samalla välitän myös hallituksen muiden jäsenten kiitokset 

jäsenistölle sekä toivotan aktiivista juhlavuotta 2014. 

 

Jouni Aho 

 

*    *    * 
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Toimintasuunnitelmasta 2014: 
 
Vuosi 2014 on Turun Laivastokilta ry:n 50. toimintavuosi ja järjestämme helmikuussa 50-
vuotisjuhlat.  
 
Syyskokouksessa vahvistettiin tälle vuodelle toimintasuunnitelma ja jäsenmaksu.  Talousarvio 
on laadittu sen pohjalta. Toiminnan laajuus ja kustannusten taso pyritään pitämään maltillisina. 
 
Vuoden aikana järjestetään perinteiset tapahtumat ja tilaisuudet, joihin jäsenistön toivotaan 
osallistuvan. Myös uusia toiminta- ja tapahtumamalleja toivotaan. Niistä mikä jäseniä 
kiinnostaa, voi informoida hallituksen jäseniä muulloinkin kuin vain vuosikokouksissa. 
 
Kiltamme omat vuosikokoukset keväällä ja syksyllä ovat jäsenistön päätöksentekotilaisuuksia, 
joissa hallitukselle ja yhdistykselle voidaan antaa toiminnan suuntaviivat ja resurssit. 
 
Pohjoismaiset laivastokiltapäivät järjestetään kesäkuussa Ruotsissa ja matkalle toivotaan 
tietysti vahvaa kiltamme edustusta. 
 
Heinäkuussa Pohjanlahden laivastokilta järjestää Valtakunnalliset laivastokiltapäivät 
Kristiinankaupungissa. Samaan aikaan kaupungissa vietetään Unikeonpäivän tapahtumaa. 
 
Ampuvilla jäsenillä on taas mahdollisuus olla mukana Sinisen Reservin järjestämissä 
ampumakilpailuissa Upinniemessä ja Raasissa sekä kiltamme omassa pistoolikilpailussa 
syksyllä Pansiossa. Merireserviläisten internet.-sivustolla on paljon hyödyllistä tietoa: 
http://www.reservilaisliitto.fi/merireservilaiset  
 
Jäsenmaksun suuruudeksi on päätetty 20 euroa. Jäsenmaksu on maksettava oheisella 
pankkisiirtolomakkeella 28.2.2013 mennessä (käytä viitenumeroa!). Maksamalla viimeistään 
eräpäivänä varmistat Rannikon Puolustaja-lehden tulon kotiisi myös tänä vuonna. 
 
Viime vuonna alkanut liikuntatapahtumakilpailu jatkuu. Sihteeriltä saa kuntokortteja, joihin 
kaikki suoritetut liikuntatapahtumat vuoden aikana merkitään. Aktiivisin liikunnanharrastaja 
palkitaan vuoden lopussa. 
 
Turun Laivastokilta ry jatkaa toiminnasta tiedottamista sähköpostiviesteillä ja Turun Sanomien 
kiltapalstalla. On hyvä seurata myös Varsinais-Suomen Kiltapiirin ja muiden piirin kiltojen 
tapahtumatiedotusta, koska kiltojen välisen yhteistyön tiivistämisen hengessä yhä useampaan 
järjestettävään tapahtumaan voi osallistua myös muiden kiltojen jäseniä. 
 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry (MPK ry) järjestää edelleen monipuolista koulutusta,  joihin 
jäsenet voivat osallistua. Tiedot tapahtumista löytyvät nettisivuilta https://www.mpk.fi/   
 
Ja lopuksi vielä tärkeä viestitysasia. Jos jäsenmaksulapussasi kohdassa E-mail lukee ”Ei 
tiedossa” ja sinulla kuitenkin on sähköpostiosoite, niin ilmoita se sihteerille tai jäsensihteerille, 
niin pääset sähköpostitusjakeluun. 
 
Kiltamme omat nettisivut löytyvät osoitteesta: www.turunlaivastokilta.net    
 
Tämän tiedotteen liitteenä: 
- jäsenmaksulappu 2014 
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Tapahtumakalenteri 2014: 
 

 08.02. Turun Laivastokilta ry:n 50-vuotisjuhlakokous varuskuntaravintola Poijussa klo12.00 ja 

juhlaillallinen s/s Borella klo 18.00 

 08.02. Laivaston Killan vuosikokous, Poiju, Turku 

 13.03. Talvisodan päättymisen muistopäivä, killan lippu Itsenäisyyden kivellä, Turku 

 14.-15.4. risteilymatka Tukholmaan, järjestää Naantalin Sotaveteraanit 

 19.04. Sinisen Reservin ampumakilpailu nro 1, perinnekivääri ja vapaavalintainen pistooli, 

Upinniemi 

 19.05 Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku Laivaston muistoristillä Naantalissa. 

 06. – 09.06. Pohjoismaiset laivastokiltapäivät, Tukholma, Ruotsi 

 09.07. Merivoimien 96. vuosipäivä Turussa 

 26. – 27.7. Valtakunnalliset Laivastokiltapäivät Kristiinankaupungissa, Pohjanlahden LK  

 elo-/syyskuu Sinisen Reservin ampumakilpailu nro 2, perinneaseet, Raasi 

 14.9. psl Ilmarisen muistopäivä ja seppeleen lasku Laivaston muistoristillä 

 syyskuu Veljesilta Kirkkokarissa 

 syyskuu Kalastuskilpailu, Skinnarvik 

 lokakuu Turun Laivastokillan pistooliampumakilpailu Pansiossa. 

 lokakuu Turun Laivastokilta ry:n syyskokous 

 6.12. itsenäisyyspäivä, seppeleen lasku Laivaston muistoristillä 

 joulukuu Turun Laivastokilllan jouluruokailu 

 24.12. kunniavartiot sankarihaudalla 

 
Hallituksen yhteystiedot. 
Aho Jouni puheenjohtaja 
Orminkuja 2as 1 
20610 Turku 
puh 040 701 2611 
jouni.aho@turunlaivastokilta.net 

Honkasalo Ulpu 
Käsityöläiskatu 9 A 28 
20100 Turku 
puh 040 707 1227 
ulpu.honkasalo@ turunlaivastokilta.net    

Seppo Sundell sihteeri 
Kylässuonpolku 7 D 77 
20360 TURKU 
puh 044 259 3576 
Seppo.Sundell@turunlaivastokilta.net   

Holm Jarmo varapj + jäs.sihteeri 
Kreivinkatu 3 A 4 
21110 Naantali 
puh 024353498(k)/0400524253 
jarmo.holm@turunlaivastokilta.net 
 

Rami Kuustonen 
Anavaistentie 1 
23360 Kustavi 
puh 0440824158 
rami. kuustonen@turunlaivastokilta.net  

Korpi Helena 
Ruuhitie 22 as 2 
21110 Naantali 
puh 040 707 6003 
helena.korpi@turunlaivastokilta.net 

Jari Maula 
Juolukkatie 1 
21530 Paimio 
puh 040 091 2103 
jari.maula@turunlaivastokilta.net 

Ylistö Kalervo tiedotussiht 
Nurmikankatu 11  
20240 Turku 
puh 040 552 7534 
kalervo.ylisto@turunlaivastokilta.net 

Rantanen Kyösti 
Lauhankuja 1 
20240 Turku 
puh 0400 825 346 
kyosti.rantanen@turunlaivastokilta.net 

Seppo Kaila 
Kannuskatu 12 E 60 
20880 Turku 
puh 0505225125 
seppo.kaila@turunlaivastokilta.net 

Ahomäki Ari taloudenhoitaja (ei hallituksessa) 
Iltatuuli 6 
21600 Parainen 
puh 040 771 6371 
ahomaki@gmail.com 
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TURUN LAIVASTOKILTA ry 50 VUOTTA 
 

Kiltamme viettää 50-vuotisjuhlallisuuksia lauantaina 08.02.2014 seuraavan 

ohjelman mukaisesti: 

 

Klo 10.00  Seppeleen lasku Laivaston muistoristillä Naantalissa 

 

Päivän ohjelma jatkuu varuskuntaravintola Poijussa, Pansiossa (ent. laivaston 

ruokala). Osoite Ruotsinsalmenkatu 1-6. 

 

Klo 12.00  Kevätvuosikokous 

Klo 13.00  Vastaanotto 

Klo 13.30  50-vuotiskahvit (kutsuvieraat ja kokoukseen osallistuneet) 

 

Kahvitarjoilun onnistumiseksi pyydämme vuosikokoukseen osallistuvia 

jäseniä ilmoittautumaan 2.2.2014 mennessä s-postilla osoitteeseen 

kyosti.rantanen@gmail.com  tai puhelimitse numeroon: 0400 825 346 

 

Juhlapäivän iltana s/s Boren ravintola Kristinassa järjestetään jäsenistölle 

juhlaillallinen klo 18.00. Juhlaillalliselle voi ilmoittautua maksamalla illalliskortin 

hinnan 35 €/henkilö (sis. ruoan, alkumaljan ja yhden ruokajuoman olut/viini) 

2.2.2014 mennessä killan tilille FI49 5710 4920 0536 51 

 

     VALTAKIRJA 
 
 
  Valtuutan täten 
 
 
  ________________________________________________ n 
 
  osallistumaan Turun Laivastokilta ry:n  kevätkokoukseen 08.02.2014 ja 
  käyttämään siellä mahdollisesti tulevissa äänestyksissä äänivaltaani 
  parhaaksi katsomallaan tavalla. 
   
  ________________ssa ____/ ____ 2014 
 
  ____________________________ 
 
  Todistajat 
 
  _________________________     ____________________________ 
 
  KOKOUSEDUSTAJA VOI VALTAKIRJALLA EDUSTÄÄ 
  KORKEINTAAN KAHTA (2) KOKOUKSESTA ESTYNYTTÄ 
  TURUN LAIVASTOKILTA RY:N JÄSENTÄ. 
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