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1.  Vuosikokous 4.3.2013 klo 15.00 
  

Killan sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 4.3. klo 1500 alkaen Maavoi-
mien Materiaalilaitoksen Esikunnan 2. kerroksen neuvotteluhuoneessa 2157. Ko-
kouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n asiat. Kokouksen aluksi on kahvitarjoilu. Il-
moittautumiset sähköpostilla leksa.ukkonen(at)saunalahti.fi. Tervetuloa! 

 
2. Esikunnan Tallinnan risteily 24.-25.4.2014 
 

Perinteinen Tallinnan risteily järjestetään 24.-25.4. (to-pe). Risteily on tarkoitettu 
esikunnan henkilöstölle ja killan jäsenille avec/ystävät. Liitteenä on tiedote, josta 
selviävät matkan hinnat ja ohjelma sekä käytännön järjestelyt. Ilmoittautumiset pyy-
detään sähköpostilla pirjo.ahlgren(at)mil.fi viimeistään 28.2. 

 
3. Sotahistoriallinen matka Etelä-Viroon 15.-17.8.2014 
 

Vielä on muutama paikka vapaana everstiluutnantti evp Jukka Salminen järjestä-
mälle sotahistorialliselle matkalle Etelä-Viroon. Matka alkaa Helsingin Makasiiniter-
minaalista perjantaina 15.8. klo 9.30. Lindan nopea laiva lähtee klo 10.00. Paluu on 
samaan paikkaan sunnuntaina 17.8. klo 20.40. Matkan hinta on 350 euroa sisältäen 
kaikkien tutustumiskohteiden maksut, täysihoidon ja majoituksen Vörussa Kubijan 
kylpylässä 2-hengen huoneissa sekä kylpylän vapaan käytön. Lauantaina on mah-
dollista tilata joitain hoitoja kylpylästä. 
 
Jukka Salminen toimii oppaana. Mukana on myös suomea puhuva virolainen sota-
veteraani, jos vain hänen terveytensä sallii. Veteraani on itse kokenut ne Etelä-Vi-
ron taistelut, joihin matkalla tutustutaan mm. Suomen Poikien museolla. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset matkalle Jukka Salmiselle, puh. 040-7077730 tai sähköpostilla 
jukkak.salminen(at)elisanet.fi. 

  
 
 Hyvää alkanutta vuotta! 

 
 
Leo Ukkonen  Helena Marjamäki 
Killan puheenjohtaja  Killan sihteeri  
Laalahdenkatu 28 E  PL 69 
33560 Tampere  33541 Tampere 
040-5032350  0299 460 237 
leksa.ukkonen(at)saunalahti.fi helena.marjamaki(at)mil.fi 
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     LIITE 
 
 
 
Onko tämä viimeinen yhteinen...... 

arjen irtiotto -risteily TALLINNAAN.............  

 
 

tarjoaa seuraavaa risteilyä MATLELLE, --> tarkoitettu koko esikunnan henkilöstölle mu-
kaanluettuna avec, ystävät, vast. kiltalaiset..... 
 
Matka  Risteily Tallinnaan m/s Europalla 24.-25.4.2014 (to-pe) 
 
Ryhmän koko  35-40 henkilöä 
 
Matkan hinta      68 €/hlö  B-luokka, 2hh     /  104 €/hlö B-luokka/ 1hh 
 77 €/hlö  A-luokka, 2hh     /  119 €/hlö A-luokka/ 1hh 

  
Hintaan sisältyy * bussikuljetukset Markku Mikkolan tilausajobussilla  
  Tampereelta alkaen; oma bussi mukana Tallinnassa 
  - jos ryhmäkoko täyttyy lähtö MATLESTA n.klo 14.00  
  * risteily TallinkSiljan m/s Europalla valitussa 2-hengen hytissä  
  * ohjelma laivalla           
 
Laiva-aikataulu   to 24.4.2014  Helsinki - Tallinna klo 18:30-23:00  
  Maissaoloaika 8.00-12.00 välillä  
  pe 25.4.2014  Tallinna – Helsinki klo 12:30-16:00  
  Tampereella takaisin n.19.... 

          
Lisämaksusta Illallisbuffet    33 € /aikuinen  
  Aamiainen 10,50 € /aikuinen 
  Lounasbuffet   25 € /aikuinen 
     
Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti. 
Laivayhtiötä varten tarvitaan matkustajien nimet ja syntymäajat (ppkkvv) sekä  
jos omistaa silja-club bonuskortin numero ja hyttikaveritoivomus!! 
Ilmoita myös mahdolliset ruokailut/aamiainen ilmoittautumisen yhteydessä  
(etukäteen tilattuna hieman halvempi). 

Ilmoittautuminen Pirjolle pahvilla /s-postilla viimeistään 28.2.2014 mennessä. 
 
Tarjous edellyttää vähintään 35 maksavaa matkustajaa eli nyt kaikki mukaan. 
   
Maksut Pirjolle 21.3.2014 mennessä, 
(teen maaliskuussa listan/jakelun ja annan sitten tilinumeron lähtijöille mihin voi maksaa:) 

 
Ystävällisin terveisin  
Pirjo Ahlgren sekä   
Matka-Merilä Oy  
 
ps.lomailen vkot 8ja9 

 


