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1. Vuosikokous 17.2.2011 klo 15.   

Killan sääntömääräinen vuosikokous pidetään 17.2. klo 15.00 Maavoimien Materi-
aalilaitoksen Esikunnan 2. kerroksen neuvotteluhuoneessa. Kokouksessa käsitel-
lään sääntöjen 9 §:n asiat.  Ilmoittautumiset sihteerille. Tervetuloa. 
 

2. Vuoden 2011 toiminnasta 
Tälle vuodelle on suunniteltu  

• matka Vilnaan 15.-17.4.  
• keväällä tapahtuma Tampereella tai ympäristössä 
• matka Lounais-Suomeen 26.-28.8. 
• osallistuminen Tattooseen 12.9. Tampereella 

Lisää tapahtumista vuosikokouksessa ja seuraavassa tiedotteessa. 
  
3. Matka Vilnaan 15.7.-17.4. 

Kilta järjestää avec-matkan Vilnaan 15.-17.4.2011. Lähtö Pirkkalasta Ryanairin 
vuorolla FR 2732 on klo 22.00 ja tulo Kaunasiin 23.45. Kaunasista jatkamme lento-
kenttäkuljetuksella Vilnaan, joka lähtee klo 00.30. Vilnasta lähdemme 17.4. iltapäi-
vällä bussilla Kaunasin lentokentälle, mistä annan ohjeet erikseen lähtijöille. Paluu-
lento FR 2731 lähtee 17.4. klo 18.20 ja tuloaika Tampereelle on klo 19.55.  
 
Jokainen matkalle lähtijä varaa itse lennon  Ryanairilla Kaunasiin ja takaisin Tam-
pereelle. Samoin jokainen varaa hotellin  tai muun majoituksen Vilnasta. Varasin 
kahden hengen huoneen Amberton hotellista, joka on lähellä katedraalia ja aivan 
vanhan kaupungin vieressä. Huoneen hinta oli 138 euroa kahdeksi yöksi. Netistä 
löytää lähellä olevia muitakin hotelleja mm. Artis Centrum hotelli. Löytyy myös hal-
vempia hotelleja. Sekä lennon että hotellin voi varata Ryanairin sivujen kautta. Itse 
aion pärjätä pelkällä lentolaukulla tuon matkan.  
 
Bussikuljetus  Kaunasin kentältä Vilnaan ja takaisin voi varata osoitteesta 
http://www.airport-express.lt. En päässyt varaamaan vielä lippua noin kauas. Se 
onnistunee lähempänä lähtöä. 
 
Kilta maksaa opastetun kierroksen vanhassa Vilnassa lauantaina noin klo 10.30 
14.00. Illaksi varataan ruokailu koko seurueelle.  
 
Vilnaan voi mennä myös aikaisemmin tai palata myöhemmin, sillä yhteistä on vain 
lauantain ohjelma ja mitä sovimme yhdessä sunnuntaiksi. 
 
Pyydän matkalle lähtijöitä ilmoittamaan nimensä, passin numeron, hotellin ja puhe-
linnumeronsa puheenjohtajalle. Ilmoittautumisella ei ole takarajaa, sillä matka on 
tavallaan jokaisen henkilökohtainen matka Vilnaan, jossa kilta järjestää yhteisesti 
sovittua ohjelmaa.  
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4. Muuta 

Killan kotisivuilta  http://matlenkilta.nettisivu.org  saa ajankohtaista tietoa killan 
toiminnasta. 

 
Kiltaan voi liittyä  ilmoittamalla siitä sähköpostilla nina.ilvo@mil.fi. Välittäkää viestiä 
myös niille entisille matlelaisille, joiden sähköpostiosoite on tiedossanne. 
 
Kilta koostuu meistä. Anna palautetta ja ideoita toiminnan kehittämiseksi. - Yhdes-
sä aktiivinen! 
 
Hyvää talvea 
 
 
Pentti Väänänen  Nina Ilvo 
Killan puheenjohtaja  Killan sihteeri  
Kotikatu 6 E 11  PL 69 
33710 Tampere  33541 Tampere 
040-7217605  0299 460 528 
pentti.vaananen@suomi24.fi nina.ilvo@mil.fi 


