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MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNNAN KILTA 

 
 

1. Killan vuosikokous 17.2.2011 
 

Killan vuosikokous pidettiin 17.2. Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnassa. Ko-
koukseen osallistui 11 henkilöä. 
 
Toimintavuoden 2010 tärkeimpiä tapahtumia todettiin olleen killan perustamiskoko-
us 27.1, avajaistapahtuma Siivikkalan majalla 25.8. ja retki Hämeenlinnaan 7.10. 
Kokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja taseen.  
 
Vuoden 2011 toimintasuunnitelman mukaan kilta: 
- jatkaa jäsenhankintaa 
- järjestää jäsentapahtuman Tampereen Tattoon yhteyteen 12.9. 
- tekee ainakin killan ensimmäisen julkaisun 
- tekee retken Lounais-Suomeen (PORPR, Rauma ja Turun seutu) 
- tekee matkan Liettuaan (Ryanair) 
- tiedottaa toiminnasta ja tapahtumista Internetissä ja/tai omalla tiedotteella ja 
- ottaa vastaan ideoita toiminnan kehittämisestä. 
Kokous vahvisti vuoden 2011 talousarvion, jonka mukainen henkilöjäsenmaksu on 
10 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 100 euroa.  
 
Kokous valitsi killan puheenjohtajaksi eversti evp Leo Ukkosen ja varapuheenjohta-
jaksi insinöörimajuri Lauri Rajalan. Hallitukseen valittiin: 
jäsenet   varajäsenet 
Seppo Koivumäki  Olli Kivimäki 
Juha Vähäkoski   Marja Salovaara 
Leena Raikamo  Lars-Christian Schauman 
Erkki Tiitinen  Pentti Väänänen 
Pekka Lahdenperä  Henrik Marjamäki 
Jari Vaara   Allan Ahonen 
Killan hallitus valitsi sihteeriksi Nina Ilvon ja rahastonhoitajaksi Allan Ahosen. 
 
Leo Ukkonen kiitti killan puolesta Pentti Väänästä killan perustamistyöstä ja pu-
heenjohtajuudesta. 

 
 

2. Matka Vilnaan 15.-17.4. 
 

Ohjeet Vilnan matkasta on esitetty killan viimeisimmässä tiedotteessa 1/2011 (ko-
kouskutsu 24.1.2011). Ennen lentolippujen ja hotellin varaamista pyydetään otta-
maan yhteys Pentti Väänäseen, 040-7217605 tai pentti.vaananen@suomi24.fi. 
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3. Vuoden 2011 jäsenmaksun maksaminen 
 
Kuluvan vuoden jäsenmaksu on siis henkilöjäseniltä 10 euroa ja se pyydetään 
maksamaan 31.3.2011 mennessä käyttäen seuraavia erittelytietoja: 
 
Killan tilinro: FI32 5731 8220 0914 80 
Viitenumero: 4019 
 
Mikäli suinkin mahdollista pyydämme maksamaan jäsenmaksun verkkopankissa ja 
käyttämään oheista viitenumeroa. Näin menetellen pankin veloitus killalta on pienin 
ja mitään lisäyksiä, kuten esim. ”jäsenmaksu 2011”, ei tarvitse lisätä maksun lisätie-
tokenttään, eikä esim. Op:n verkkomaksutoiminto sallikaan muita lisätietoja, kun vii-
tenumero on käytössä.  
 
Kiltaan voi liittyä  ilmoittamalla siitä sähköpostilla nina.ilvo@mil.fi ja maksamalla  
jäsenmaksun yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Välittäkää viestiä myös niille entisille 
matlelaisille, joiden sähköpostiosoite on tiedossanne. 
 
Kilta koostuu meistä. Anna palautetta ja ideoita toiminnan kehittämiseksi. - Yhdes-
sä aktiivinen! 
 
 
Leo Ukkonen  Nina Ilvo 
Killan puheenjohtaja  Killan sihteeri  
Laalahdenkatu 28 E  PL 69 
33560 Tampere  33541 Tampere 
040-5032350  0299 460 528 
leo.ukkonen@jippii.fi  nina.ilvo@mil.fi 


