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Hyvä kiltalainen
Mennyt vuosi päättyi komeasti Itsenäisyyspäivän paraatiin Kuopiossa.
Kiltamme lippu liehui lippulinnassa ja myyntiväkemme oli töissä Kuopion torilla.
Alkava vuosi on Ilmavoimien juhlavuosi ja kaikissa Ilmavoimien killoissa on erilaista toimintaa sen tiimoilta.
Meillä vuosi huipentuu Karjalan Lennoston 100-vuotisjuhliin 28.9.
Ilmavoimien vuosipäivänä 6.3. julkaistaan Ilmavoimien kiltojen jäsenlehti Pilven-Veikko, joka tulee olemaan
satasivuinen juhlanumero.
Vuosikokouksen pidämme 24.3. ja tänä vuonna on suunniteltu kaksi kiltaretkeä, joista tiedot ovat tässä
kirjeessä.
Vuoden suurin ponnistuksemme on Karjalan lennosto 1980-2015 historiikki jota eversti evp Ari Jussila on
kirjoittanut ja jonka on tarkoitus olla valmiina Lennoston vuosipäivänä. Jos tiedät, että sinulla on tuosta
ajasta hyviä valokuvia "miehiä työnsä äärellä" niin toimituskunta olisi niistä kiinnostunut, ota yhteyttä Jukka
Nykäseen, jukkan.email(at)gmail.com
Kirja tulee myyntiin syksyllä. Ennakkovarauksia voi tehdä osoitteeseen karjalanlennostonkilta(at)gmail.com
Kirjan hinta tullee olemaan 30 - 40 euroa, lisäksi toimituskulut. Hinta on vielä arvio ja voi muuttua.
Tiedottamisen parantamiseksi olemme avanneet viime syksynä Facebook-ryhmän "karjalanlennostonkilta",
johon olette tervetulleita liittymään ja keskustelemaan, kuvat ja tarinat olisivat tervetulleita.
Ajatuksena on tänä vuonna rakentaa myös omat internet-sivut, kuka, kuinka ja miten on vielä avoin asia, ja
jos osaat näitä taitoja ja sinulla olisi halua tulla rakentamaan kiltamme tiedotusta keskustelen mielelläni
kaikista vaihtoehdoista. Lisäksi on nyt käytössämme sähköpostiosoite karjalanlennostonkilta(at)gmail.com,
jonne voi lähettää "kiltapostia".
Vuosikokous 2018
Killan vuosikokous pidetään lauantaina 24.3.2018 Ravintola Pilotin tiloissa Toivalassa Kapteeninväylällä
(Savon Voiman rakennus ennen Lentoaseman risteystä). Kokous alkaa klo 11.00 ruokailulla ja vuosikokous
on klo 12.00, kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat. Kokouksen aluksi kuulemme
alustuksen ilmapuolustuksen ajankohtaisesta aiheesta. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus tutustua Keltun
talon perinnetilaan. Ilmoittautumiset Heikki Lahtelalle 16.3. mennessä (ilmoita mahd. ruoka-allergiat):
karjalanlennostonkilta(at)gmail.com
p. 040 589 5701
Kiltaretkiä 2018
Karjalan Lennoston Kilta tekee yhdessä Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen kanssa tulevana kesänä
kaksi retkeä. Ensimmäinen tehdään Ilmavoimat 100 vuotta lentonäytökseen Tikkakoskelle lauantaina 16.6.
ja toinen Utti 100 vuotta teemalla viikonvaihteessa 4.-5.8.. Lauantaina 4.8. vieraillaan Utissa ja
Lappeenrannassa ”Kaunis Weera” kesäteatteriesityksessä yöpymisineen. Sunnuntaina käydään Immolassa
tutustumassa Lento-Osasto Kuhlmeyn toimintaan kesän 1944 torjuntataistelujen aikana ja Rajamuseoon.
Tarkemmat matkaohjeet myöhemmin keväällä sähköpostilla ja kirjeellä.
Lisätietoja Heikki Lahtela p. 040 589 5701 s-posti: karjalanlennostonkilta(at)gmail.com (at) = @.
Toivotan mukavaa alkavaa kevättä - tervetuloa mukaan tapahtumiin.
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