
 
     VALTAKIRJA 
 
 
  Valtuutan täten 
 
 
  ________________________________________________ n 
 
  osallistumaan Turun Laivastokilta ry:n  kevätkokoukseen 26.02.2013 ja 
  käyttämään siellä mahdollisesti tulevissa äänestyksissä äänivaltaani 
  parhaaksi katsomallaan tavalla. 
   
  ________________ssa ____/ ____ 2013 
 
  ____________________________ 
 
  Todistajat 
 
  _________________________     ____________________________ 
 
  KOKOUSEDUSTAJA VOI VALTAKIRJALLA ÄÄNESTÄÄ 
  KORKEINTAAN KAHDEN (2) KOKOUKSESTA ESTYNEEN 
  TURUN LAIVASTOKILTA RY:N JÄSENEN PUOLESTA. 
 
 

 
SMMEPA:n komentaja kommodori Timo Ståhlhammar piti esitelmän killan syyskokouksessa. 

 

 

Jouluruokailu 2012 s/s Borella 



Tapahtumakalenteri: 
 

 19. – 20.02. risteilymatka Tukholmaan (m/s Viking Grace), järjestää Naantalin Sotaveteraanit 

 26.02. Turun Laivastokilta ry:n kevätkokous Naantalin kylpylässä klo 18.00 

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

 26. – 27.03. turistimatka Tallinnaan (operetti, TV-torni, yms.)  

 20.04 Sinisen Reservin ampumakilpailu nro 1, perinnekivääri ja vapaavalintainen pistooli, 

Upinniemi 

 14.04. Laivaston Killan ja Sinisen Reservin vuosikokoukset Vaasassa 

 19.05 Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku Laivaston muistoristillä Naantalissa. 

 06. – 09.06. Pohjoismaiset kiltapäivät, Karjalan Prikaati, Vekaranjärvi 

 09.07. Merivoimien 95. vuosipäivä Kotkassa 

 17. – 18.08. Valtakunnalliset Laivastokiltapäivät Turussa  

 21. – 25.08. Turun Messut 2013, TLK:lla oma esittelyosasto 

 31.08. Sinisen Reservin ampumakilpailu nro 2, perinneaseet, Raasi 

 xx.09. Veljesilta Kirkkokarissa 

 xx.10. Turun Laivastokillan pistooliampumakilpailu Pansiossa. 

 29.10. Turun Laivastokilta ry:n syyskokous, paikka avoin 

 
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    

Raunio Pekka 
Puutarhakatu 28 B 38 
20100 Turku 
040 332 4038/ 02049 24038 
pekka.raunio@turunlaivastokilta.net   

Holm Jarmo varapuheenjohtaja 
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  

   

 
Hallituksen apuna: 
Ahomäki Ari taloudenhoitaja 
Iltatuuli 6 
21600 Parainen 
puh 040 771 6371 
ari.ahomaki@turunlaivastokilta.net   

Hirvonen Mika jäsenrekisterii/netti 
Nuhjalantie 3 B 16 
21110 Naantali 
puh 040 587 7636 
mijuhi@utu.fi   

 
 



- hallituksen jäsen Pekka Raunio on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä. Hän 
ilmoittaa, että työkiireet estävät täysipainoisen osallistumisen hallitustyöskentelyyn. 
 

*    *    * 
Toimintasuunnitelmasta 2013: 
 
Alkanut vuosi on Turun Laivastokilta ry:n 49. toimintavuosi. Syyskokouksessa vahvistettiin 
vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja jäsenmaksu.  
 
Aikaisempien vuosien tapaan jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua moniin eri tapahtumiin 
vuoden aikana. Killan omat vuosikokoukset keväällä ja syksyllä antavat jäsenistölle 
mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon ja siten kehittää kiltamme toimintaa. 
 
Turun Laivastokillan toimintaan ja osallistumiseen vaikuttaa kaksi merkittävää tapahtumaa, 
jotka molemmat ovat elokuussa. Viikonloppuna 17. – 18.08. järjestämme valtakunnalliset 
Laivastokiltapäivät täällä Turussa ja sen jälkeen alkavalla viikolla osallistumme Turun 
Messuille 21. – 25.08. Sinisen Reservin mukana omalla esittelyosastollamme. Molempien 
tapahtumien järjestelyihin toivomme jäsenistöltä aktiivisuutta ja talkootyöhön osallistumista. 
 
Ammunnasta kiinnostuneilla jäsenillä on mahdollisuus näyttää taitonsa tai vain muuten olla 
mukana Sinisen Reservin järjestämissä ampumakilpailuissa Upinniemessä ja Raasissa sekä 
TLK:n omassa pistoolikilpailussa syksyllä Pansiossa. 
 
Jäsenmaksun suuruudeksi on päätetty 20 euroa. Jäsenmaksu on maksettava oheisella 
pankkisiirtolomakkeella 28.2.2013 mennessä. 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. 
 
Maanpuolustuskoulutus ry (MPK ry) järjestää edelleen monipuolista koulutusta,  joihin jäsenet 
voivat osallistua. Tiedot tapahtumista löytyvät nettisivuilta https://www.mpk.fi/  
 
Ja lopuksi tärkeä viestityspyyntö: jos sinulla on sähköpostiosoite, niin ilmoita se Mika 
Hirvoselle osoitteeseen mika.hirvonen@turunlaivastokilta.net  jos haluat liittyä nopean 
viestinnän ’kerhoon’. 
 
Kiltamme omat nettisivut löytyvät osoitteesta: www.turunlaivastokilta.net   
 
Tämän tiedotteen liitteenä: 
- tiedote Tallinnan matkasta 
- jäsenmaksulappu 2013 
 
 
 
 
 
 



  
 
Turun Laivastokilta ry:n jäsentiedote 01/2013 
 

                       KEVÄTKOKOUSKUTSU 
 
Turun Laivastokilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Naantalin kylpylässä,  

Matkailijantie 2, Naantali, tiistaina 26.02.2013 klo 18.00. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle  määräämät asiat 

ja päätetään sääntöjen 6.§ muuttamisesta sekä hallituksen täydentämisestä. 

Esitelmä kokouksen alussa: 

”Vedenalainen raivaaminen; sukellusvene S-2 raivaamisoperaatio” 

kaptl Juhani Kuustie, SMMEPA 

Kahvitarjoilu 

Tervetuloa kuulemaan esitelmää ja tekemään päätöksiä 

 

*    *    * 

 

Puheenjohtajan tervehdys. 
 

Turun Laivastokillan jäsenet! 

 

Vuoden vaihduttua toivotan kaikille hyvää uutta vuotta 2013. Ensimmäinen vuosi puheenjohtaja on 

takanapäin. Kiitän jäsenistöä saamastani tuesta ja luottamuksesta valitessanne  minut uudelleen 

puheenjohtajaksenne. Syksyn vuosikokouksessa hallitukseen valittiin uusia jäseniä kun pitkäaikaiset 

sihteerimme Eino Kostian ja jäsensihteeri Jouko Andström jäivät hallituksesta pois omasta 

tahdostaan. Kiitokset heille ansiokkaasta hallitustyöstä. Uusi hallitus tekee lujasti töitä täyttääkseen 

vuosikokouksen tekemät päätökset. Kädessänne on killan tiedote 1/2013, jossa on vuoden 

tiivistetysti vuoden tapahtumat ja  kevätkokouksen kutsu sekä myös jäsenmaksulappu. 

 

Jouni Aho 

*    *    * 

Kevätkokouksen esityslistalla sääntöjen edellyttämien asioiden lisäksi mainituista asioista: 
- sääntöjen 6.§ KOKOUKSET muuttamisesta hallitus esittää, että nykyinen ko. sääntöjen toisen 

kappaleen teksti: 
 ” Killan kokoukset on kutsuttava koolle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen 
kokousta. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille killan julkaisussa tai kirjeellä tai sanomalehdissä 
syyskokouksen määrittämällä tavalla.”  
 
muutettaisiin seuraavaksi: 
”Killan kokoukset on kutsuttava koolle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. 
Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille killan julkaisussa tai kirjeellä tai yhdistyksen 
kotipaikkakunnalla ja toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä.”  


