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KILTAKRJE
Tervehdys hyvät kiltalaiset!
Erinomaista kuluvaa vuotta 2019. Tätä kirjoitettaessa on meneillään reipas lumipyry. Myös lehdistöstä on pyryttänyt viime aikoina ilmavoimien suuntaan, varmaan liiankin kanssa. Positiivisesti ajatellen kunnon talvi upeine lumimaisemineen on kuitenkin täällä Tampereellakin totta.
Hiihtokausikin on avattu ja näyttää tulevan hyvä talvi.
Kilta palaa juhlavuoden jälkeen tuttuun ohjelmarunkoon, joka alkaa perinteisesti kiltapäivillä.

SATAKUNNAN LENNOSTON KILLAN KILTAPÄIVÄ Pirkkalassa 14.02.2019
Kiltapäivä järjestetään Satakunnan lennostossa torstaina 14. helmikuuta 2019. Ohjelma alkaa
kokoontumisella lippukentälle klo 11:35, minkä jälkeen on omakustanteinen ruokailu Varuskuntaravintola Sääksessä 11:45 – 12:30. Ruokailun jälkeen siirrymme Satakunnan lennoston Suojauskomppanian auditorioon.
Ohjelma auditoriossa alkaa 12:45. Kuulemme puheenjohtajan terveiset, lennoston esitykset
Alaskan Red Flag harjoituksesta ja saamme lopuksi tietoa ajankohtaisesta uusiutuvasta varusmieskoulutuksesta. 14:30 on mahdollisuus omakustanteiseen kahviin sotilaskodissa. Killan vuosikokous pidetään 15:00 – 16:00. Halukkaat voivat jäädä vuosikokouksen jälkeen seuraamaan
17:00 alkavaa valatilasuutta.
Toivotamme kaikkien ilmavoimien ja ilmatorjunnan kiltojen sekä ilmasiltojen jäsenet tervetulleiksi tapahtumaan.
Kilta järjestää tilaisuuteen omakustannushintaisen linja-autokuljetuksen. Lähtö Porista Liisantorilta on
klo 09:15. Tampereelta tulijat voivat nousta autoon Keskustorilta Vanhan kirkon edestä, josta matka
jatkuu klo 10:45. Vuosikokouksen jälkeen on paluukuljetus.
Omilla autoilla tulevia pyydetään saapumaan klo 11:30 mennessä tukikohdan pääportin viereiselle
parkkipaikalle ja ilmoittautumaan vartiostossa sekä siirtymään sen jälkeen lippukentälle.
Kuljetukset, muonitus ja järjestelyt edellyttävät ennakkoilmoittautumista (syntymäaika ml.). Ilmoittautumiset tulee tehdä SatLston Killan sihteeri Jarmo Aallolle 6.2.2019 mennessä; jarmoaalto@dnainternet.net, 044 – 270 9272, muiden kiltojen jäsenet oman killan tai ilmasillan sihteerin kautta.

KUTSU SATAKUNNAN LENNOSTON KILLAN VUOSIKOKOUKSEEN
Killan vuosikokous pidetään Pirkkalassa 14. helmikuuta 2019 Satakunnan lennoston Suojauskomppanian auditoriossa klo 15:00 alkaen. Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt
asiat.
SATAKUNNAN LENNOSTON KILTA ry.
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ILMOITTAUTUMINEN KILTAMATKALLE
Satakunnan Lennoston Kilta järjestää kiltamatkan Valko-Venäjän Minskiin 6. - 9.9.2019. Jäsenistölle tehdyt tiedustelut ovat tuottaneet 25 ennakkoilmoittautunutta. Olemme juuri saaneet viisi
lisäpaikkaa, jotka vielä täytetään. Mikäli matka kiinnostaa, pyydämme ilmoittamaan osallistumishalukkuudesta (yksin tai avec) killan sihteerille Jarmo Aallolle mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen jarmoaalto@dnainternet.net tai puhelimella numeroon 044 2709297.
Alustava matkasuunnitelma on liitteenä (pdf).
Ilmoittautuminen varmistetaan 18.02.2019 mennessä maksamalla ennakkomaksu 250€/hlö.
Lentoyhtiön peruutussääntöjen takia maksettua ennakkomaksua ei voida palauttaa. Matkan loppumaksu tapahtuu heinäkuun puolivälissä. Sihteeri varmistaa ilmoittautuneille summat, eräpäivät ja tilitiedot. Matkan kokonaiskustannus tulee olemaan noin 600 euroa. Yhdenhengen huoneen lisämaksu on noin 80 euroa.

KOKOONTUMINEN PORISSA 14.06.2019 JA PIRKKALASSA 18.10.2019
Vuosiohjelmaan kuuluu Porissa palvelleiden kokoontuminen perjantaina 14. kesäkuuta Porin
lentoasemalla ja Satakunnan Lennostossa palvelleiden kokoontuminen perjantaina 18. lokakuuta Pirkkalassa. Tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Päivät kannattaa kuitenkin
jo merkitä kalenteriin.

PUHEENJOHTAJAN VAIHTO
Neljä vuotta on nyt kulunut puheenjohtajana ja on sopiva aika antaa tilaa toisille. Vuosikokous
valitsee uuden puheenjohtajan. Sauli Keskinen on luvannut ottaa tehtävän vastatakseen ja killan hallituskin esittää häntä seuraajakseni. Itse jatkan kyllä killan hallituksessa, jos vuosikokous
niin hyväksyy.
Kiitän jo tässä vaiheessa lämpimästi kaikkia jäseniä ja yhteistyökumppaneita saamastani tuesta
ja yhteistyöstä kuluneina vuosina. Työ on antanut paljon ja olen saanut olla keskellä yhteisöä,
johon tunnen vahvasti kuuluvani.
Toivotan kaikille menestyksekästä vuotta ja valoisaa tulevaisuutta!
Suuret Kiitokset!
Make

