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MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNNAN KILTA 

 
 

1. Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan pikkujoulut pe 18.11. 
  

Esikunnan pikkujoulut pidetään perjantaina 18.11. Tampereella Kehräsaaren Villa  
Vintillä seuraavalla ohjelmalla: 
klo 18.00: alkusanat ja glögi 
klo 18.15: tiernapojat 
n. 18.30: ruokailu 
n. 20.30: stand up -koomikko Antti Syrjä 
n. 22.00 bändi LeeWings aloittaa 
 
Matlen palveluksesta pois siirtyneiden kiltalaisten on tilan salliessa mahdollista 
osallistua pikkujouluihin ostamalla 15 euron pääsylipun. Vapaiden lippujen määrä 
selviää 11.11. jälkeen, kun lippujen myynti esikuntalaisille on päättynyt.  
 
Pikkujouluihin halukkaita Matlen palveluksesta pois siirtyneitä pyydetään ottamaan 
yhteyttä killan puheenjohtajaan, joka ilmoittaa pikkujouluun tulevat 
ilmoittautumisjärjestyksessä tilaisuuteen. 

 
2. Itsenäisyyspäivän iltajuhla ti 6.12. 

 
Killan kotisivujen uutisissa on kutsu Itsenäisyyspäivän iltajuhlaan Musiikkiteatteri 
Palatsissa Tampereella. Kutsussa on ohjeet illalliskortin ostamisesta. Juhlapuheen 
pitää Maavoimien Materiaalilaitoksen johtaja prikaatikenraali Kyösti Halonen. 
 
 

3. Avec-matka Pietariin v 2012 
 

Killan hallitus on selvittänyt Pietarin matkan vaihtoehtoja, joihin toivotaan jäsenistön 
kannanottoja.  
 
Matkan ajankohta 
 
Matkan ajankohdaksi on suunniteltu pidennettyä viikonloppua ennen tai jälkeen 
kesäkuukausien. Tällöin hotellien majoitushinnat ovat kesäkuukausia edullisempia 
ja turisteja on kesäkuukausia vähemmän liikkeellä Hallituksen suosittelemat  
ajankohdat ovat keväällä viikot 16 –  19 ja 21 päättävät viikonloput ja syksyllä viikot 
36 – 41 päättävät viikonloput. Viikko 21 ei ole suositeltava, koska silloin on 
Helatorstai ja turisteja on paljon liikkeellä.  
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Matkustusvaihtoehdot 
 
Hallitus on kartoittanut kolmea matkustusvaihtoehtoa: laiva, juna ja tilausajo. Laiva- 
ja junavaihtoehdon voi yhdistää siten, että perillä on sama yhteinen ohjelma 
perjantaista sunnuntaihin ja majoittuminen olisi kaikilla samassa hotellissa. Laivalla 
matkustavilla olisi lähtö Helsingistä torstai-iltana ja laiva olisi takaisin Helsingissä 
maanantaiaamuna. Junalla matkustavat voisivat lähteä Allegrolla perjantaina 
aamupäivällä Helsingistä tai Lahdesta Pietariin ja palata takaisin sunnuntai-iltana. 
Matka-aika Helsingin ja Pietarin välillä on n. 3½ h.  
 
Tilausajon reitti olisi Tampere – Pietari – Tampere. Näin matkustettaessa olisi 
mahdollista tutustua Pietarin lisäksi esim. Karjalan kannaksen taistelupaikkoihin. 
 
Kaikissa matkustusvaihtoehdoissa 400 - 500 eurolla saa varsin hyvätasoisen 
edestakaisen matkan ja hotellimajoituksen. Passin voimassaolon pitää jatkua 
vähintään puoli vuotta matkan jälkeen. Junalla ja tilausajolla matkustettaessa 
vaaditaan viisumi.   

  
Alla on esimerkki mahdollisesta laivamatkasta, joka perustuu tällä hetkellä  
voimassaoleviin hintatietoihin: 

 
Lähtö Helsingistä torstaina  klo 19, Pietarissa perjantaina klo 9.30, Pietarista 
sunnuntaina klo 20, Helsingissä maanantaiaamuna. 

 
 Hyttikategoria Hotelli  Hotelli 
 laivalla  Vasilevski  Olympia Garden 
  
 B = ikkunaton 309 euroa  299 euroa 
 A = ikkunahytti 365 euroa  355 euroa 
 A-Deluxe  490 euroa  470 euroa 
 Commodore 539 euroa  529 euroa 
 Deluxe  715 euroa  705 euroa 
 

Hintoihin sisältyvät edestakainen laivamatka Helsinki-Pietari-Helsinki henkilön 
valitsemassa hyttiluokassa, kaupunkikuljetukset satamasta/satamaan Pietarissa, 
kahden yön yöpyminen hotellissa 2 hengen huoneessa sisältäen aamiaisen, A-
Deluxe- Commodore- ja Deluxe-hyteissä hinta sisältää myös aamiaisen laivalla. 
Risteilymatka on viisumivapaa ja sen edellytyksenä on kaupunkikuljetusten 
lunastaminen satamasta/satamaan Pietarissa.  

 
 Kannanotot 
 

Killan hallitus tarvitsee matkan suunnittelun jatkamiseksi jäsenistöltä kannanottoja 
seuraaviin asioihin: 
1) matkan ajankohta 
- käyvätkö kaikki esitetyt ajankohdat  
- käykö vain kevät- tai syysajankohta 
- käykö vain tietty ajankohta tai tietyt ajankohdat 
- suosikkiajankohta 
2) matkustusmuoto 
- käyvätkö kaikki esitetyt matkustusmuodot 
- käykö vain joku matkustusmuoto tai jotkut matkustusmuodot 
- suosikkimatkustusmuoto 
- vinkkejä hyvästä pakettimatkasta 
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3) ohjelma perillä 
- mitä halutaan, opastettu kiertoajelu ja opastetut museokäynnit (vast.) ovat 

suunnittelun lähtökohtana 
- mitä kohteita halutaan Pietarin ulkopuolelta, onnistuvat parhaiten tilausajolla 
- vinkkejä hyvistä kohteista ja opastuksista 
- vinkkejä hyvistä hotelleista ja ravintoloista 
4) matkalle lähtö 
- mikä on seurueenne vahvuus 
- kuinka varmasti olette lähdössä matkalle  
5) muita vinkkejä tai toiveita 
 
Kannanotot pyydetään lähettämään sähköpostilla killan puheenjohtajalle vuoden 
loppuun mennessä. Ensisijaisesti pyydetään käyttämään liitetiedoston taulukkoa 
(Pietarin taulukko). Myös vapaamuotoisesti voi ottaa kantaa. Pyydetään kuitenkin 
vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Matkavalmistelujen etenemisestä tiedotetaan 
vuoden 2012 alkupuolella. 

 
4. Killan nettisivut 
 

Killan kattavat nettisivut ovat edelleen osoitteessa http://matlenkilta.nettisivu.org. 
Kannattaa käydä katsomassa viimeisimmät uutiset.  

 
 Hyvää syksyn loppua ja talven alkua! 

 
 
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 


