Jäsenkirje 2/2017

Vaasa 10.6.2017

Hyvä jäsen.
Oheinen jäsenkirje koskee pääsääntöisesti tapahtumia Vaasan ja Suupohjan alueella. Oulun
osaston toiminnasta saa tietoa Timo Salolta, e-mail timo.salo@pp4.inet.f
Kuten jo RP –lehdessä 2/17 todettiin, kesäkausi tulee olemaan poikkeuksellisen vilkas.
Ensimmäinen tapahtuma on Mikkelinsaarten matka 29.6. Se tehdään saaristotila Varpista
Oravaisten Västeröstä (GPS –osoite Västerö 1587). Matka kestää seitsemän tuntia (säävaraus).
Matkaan sisältyy venematka, opastus, lounas ja pullakahvit. Hinta on 65€. Ilmoittautumiset
allekirjoittaneelle 26.6. mennessä, puh 0500-665 413 tai teuvo.roden@netikka.f
Merivoimien vuosipäivää vietetään tänä vuonna Vaasassa. Viikonloppuna 7.- 9.7. Vaasan
sisäsatamaan saapuu MLC Uusimaa, MHC Purunpää, PGG Pori ja PGG Raahe, ei siis kaksi miinaalusta ja kaksi ohjusvenettä. Yleisö voi tutustua aluksiin lauantaina 11.00-18.00. Myös Sinisen
Reservin yhdistysten alukset Sommarö, Halkokari ja Pohjanlahden Laivastokillan Maria ovat
mukana tapahtumassa. Ainutlaatuinen tilaisuus tutusta Suomen laivaston aluksiin, joten
käyttäkää ihmeessä tilaisuutta hyväksenne.
Marialla on suunnitelmien mukaan runsas kesäohjelma; kahden Vaasa –matkan lisäksi Suupohjan
vesillä järjestetään 4-5 koulutuspurjehdusta. Heinäkuussa Mariaan voi tutustua Kaskisten
kalarantapäivillä 1.7.
Sininen Reservi järjestää vuosipäivän iltajuhlan sisäsatamassa Taidemuseo Kuntsin tiloissa.
Katso ilmoitus Rannikon Puolustaja –lehdessä nro 2/2017, sivu 61. Illalliskortin hinta on 40€.
Sinisen Reservin jäsenjärjestöjen, kuten Pohjanlahden Laivastokillan jäsenet ovat tervetulleita.
Turun Laivastokilta on tänä kesänä valtakunnallisten laivastokiltapäivien järjestämisvastuussa.
Päivät toteutetaan 22.-23.7.Turussa. Ohjelmaan sisältyy mm. tutustuminen Forum Marinumin
näyttelyyn, Tall Ships Racen seuraaminen ja Miinamuseoon tutustuminen. Majoitus on
kesähotellissa Naantalissa. Matkan hinta on 40€, ja se sisältää yöpymisen sekä lounaan.
Mahdollisen yhteismatkan järjestelyistä vastaa killan varapuheenjohtaja Timo Koukku, 050
5585987 tai timo.koukku@netikka.f. Lähetän tarkemman ohjelman pyydettäessä.
Elokuussa Vaasassa järjestetään juhlavuoteen Nuku rauhassa Suomi 2017 liittyvä
kokonaisturvallisuustapahtuma Vaasan sisäsatamassa. Järjestelyvastuussa on
Maanpuolustuskoulutuksen Meripuolustuspiiri. Yhteensä yli 20 viranomaista ja vapaaehtoista
maanpuolustusjärjestöä esittelee toimintaansa keskiviikkona 23.8. satamassa, minkä lisäksi
alueelle järjestetään Puolustusvoimien kalustoesittelyä. Pohjanlahden Laivastokillan teltta on
Kuntsin museon vieressä. Killan koulutusalus on niin ikään läsnä ja kiinnostuneiden tutkittavissa.
Ajelullekin saattaa päästä. Tulkaa tutustumaan killan toimintaan ja ota kaverisi/puolisosikin
mukaan! Merihenkistä tietokilpailua, palkintoja ym. Killan toiminnan esittelijöitä on paikalla klo
10.00 - 17.00.
Tapahtumapäivään kuuluu vielä Vaasan torilla järjestettävä konsertti, joka sisältyy
Puolustusvoimien kesäkiertueen ohjelmaan. Konsertti järjestetään saman päivän illalla (23.8.)
Syyskaudella on sitten suunnitteilla matka Kortesjärven uusittuun Jääkärimuseoon ja Oravaisten
Vänrikki Stoolin tupaan.
Teuvo Roden
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