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MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNNAN KILTA 
 
1. Killan perustaminen 

Kaksikymmentä kahdeksan materiaalilaitoksen esikunnassa palvellutta 
ja palvelevaa henkilöä perusti Materiaalilaitoksen esikunnan kilta ry:n 
27.1.2010. 
 
Killan sääntöjen mukaan: 
”Killan tarkoituksena on Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan 
sekä sitä edeltäneiden organisaatioiden perinteiden ylläpitäminen, 
jäsenistön yhteishengen vaaliminen ja tietoisuuden lisääminen 
Maavoimien Materiaalilaitoksesta. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää perinneaineistoa, jul-
kaisee yhdistystä koskevia tiedotuksia ja muita julkaisuja, elävöittää 
historiallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, kes-
kustelu-, retki-, tutustumis- ja muita edellä mainitun kaltaisia tilai-
suuksia.” 
 
Liitteenä/liitetiedostona on killan säännöt. 
 
Perustamiskokouksessa jäsenmaksuksi vahvistettiin henkilöjäseniltä 10 
euroa ja yhteisöjäseniltä 100 euroa. Killan puheenjohtajaksi valittiin 
eversti evp Pentti Väänänen ja varapuheenjohtajaksi eversti evp Leo 
Ukkonen. Hallitukseen valittiin 
jäsenet   varajäsenet   
Seppo Koivumäki  Olli Kivimäki 
Juha Vähäkoski  Marja Salovaara 
Irmeli Tuukkanen  Lars-Christian Schauman 
Erkki Tiitinen  Lauri Rajala 
Esko Lammi  Pekka Lahdenperä 
Jari Vaara   Allan Ahonen 
 
Killan hallitus valitsi sihteeriksi Nina Ilvon ja rahastonhoitajaksi Allan 
Ahonen. 
 

2. Tule mukaan toimintaan 
Killan toiminnassa tapaat entisiä ja nykyisiä työtovereitasi sekä yhteis-
työkumppaneiden edustajia. Lisäksi saat ajankohtaista tietoa Maavoi-
mien Materiaalilaitoksesta ja yhteistyökumppaneista. 
 
Kilta järjestää tänä vuonna avajaistapahtuman 25.8. Siivikkalan majalla, 
jossa kuulemme ainakin Maavoimien Materiaalilaitoksen ja Millog Oy:n 
esitykset sekä ideoimme killan toimintaa. Ilmoittautumiset sihteerille 
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15.8. mennessä. Siivikkalan maja on Ylöjärvellä osoitteessa Vasamatie 
238.  
 
Torstaina 7.10. teemme retken Hämeenlinnaan, jossa tutustutaan Mil-
log Oy:n Ilveskallion toimipisteeseen ja käymme SA-myymälässä sekä 
käymme tykistömuseossa. Matkasta tiedotetaan tarkemmin myöhem-
min. 
 
Maanantaina 6.12. osallistumme Itsenäisyyspäivän iltajuhlaan Musiikki-
teatteri Palatsissa. 
 
Kiltaan voi liittyä täyttämällä oheisen ilmoittautumislomakkeen tai säh-
köpostilla nina.ilvo@mil.fi. Samalla voi maksaa jäsenmaksun Materiaa-
lilaitoksen esikunnan killan tilille 573182-291480. 
 
Killalle avataan myöhemmin myös omat kotisivut, josta saa ajankoh-
taista tietoa killan toiminnasta. Tiedottaminen hoidetaan pääasiassa 
sähköpostilla, joten ilmoita sähköpostiosoitteesi. 
 
Kilta koostuu meistä, anna palautetta ja ideoita toiminnan kehittämisek-
si. 
Yhdessä aktiivinen! 
 
 
Pentti Väänänen  Nina Ilvo 
Killan puheenjohtaja  Killan sihteeri  
Kotikatu 6 E 11  PL 69 
33710 Tampere  33541 Tampere 
040-7217605  0400-966585 
pentti.vaananen@suomi24.fi nina.ilvo@mil.fi 


