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Hyvä kiltalainen

Vaasa 6.3.2017

Pohjanlahden Laivastokillan sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 21.3. 2017 klo 17.30
Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen kokoushuoneessa, osoite Alatori 3 Vaasa. Kokouksessa käsitellään
normaalit sääntömääräiset asiat. Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita.
Tulevasta toiminasta:
Alkanut yuosi on Suomen itsenäisyyden 100 –vuotisjuhlavuosi. Se tarkoittaa toiminnallisesti
poikkeuksellista vuotta erityisesti maanpuolustusjärjestöille. Laivaston vuosipäivää vietetään
Vaasasa 7.-9.7., jolloin Vaasaan sisäsatamaan saapuu tämänhetkisten tietojen mukaan kolme
merivoimien alusta, kaksi miina-alusta ja ohjusvene. Sinisen Reservi on mukana tapahtumassa.
Kannattaa tulla tutustumaan viikonlopun tapahtumiin. Vuosipäivän järjestäminen Vaasassa liittyy
siihen, että laivaston nykyinen komentajana on tällä hetkellä vaasalaislähtöinen vara-amiraali Veijo
Taipalus.
Toinen merkittävä kesätapahtuma Vaasassa on Puolustusvoimien kesäkiertue 23.8. (Suomi 100 –
vuotta) johon kuuluu MilJazz –konsertti Vaasan torilla. Samana päivänä kokonaisturvallisuuteen
kuuluvien viranomaisten ja vapaaehtoisten toimijoiden esittely sisäsatamassa.
Kesäkuun alussa on suunnitteilla merimatka Oravaisten Vesteröstä Mikkelinsaarille. Keväällä on
myös suunnitteilla matka Kortesjärven Jääkärimuseoon, joka liittyy saumattomasti Suomen
itsenäistymisen historiaan ja joka kuluvana vuonna on erityisen merkittävää. Valtakunnallisen
Laivastokiltapäivien järjestelyvastuussa on Turun Laivastokilta. Päivät järjestetään alustavien
tietojen mukaan Turun Tall Ship´s Racen yhteydessä heinäkuun 22-23. päivinä.
Muusta ohjelmasta ilmoitetaan Pohjalaisen maanpuolustuspalstalla.
Oulun osastolla on kevätkaudella viisi kokoontumista, joihin kuuluvat vierailu Virpiniemessä,
mahdollisesti vierailu jäänsärkijällä ja yksi yrityskäynti. Kokoukset ovat edelleen Aleksinkulmassa.
Osaston yhteyshenkilö on vaihtunut. Esko Pekaman seuraajana on aloittanut Timo Salo, Kirkkokatu
11 A, timo.salo@pp4.inet.fi. Kiitokset Eskolle pitkästä osaston johtajan tehtävästä.
Suupohjan viirikön toiminnasta varmimmin saa tietoja Antero Honkasalolta, puh. 040 848453 tai
osoitteesta laivastokilta.suupohja@gmail.com Kristiinankaupungissa oleva koulutusalus Ahven
osallistuu sekä Merivoimien vuosipäivään että Suomi 100-vuotta –tapahtumaan, joka tarkoittaa,
että Ahven tullaan ajamaan kahdesti Vaasaan Kristiinankaupungista. Muuten Suupohjan vesillä
jatkuu normaali koulutustoiminta.
Kilta tilaa jälleen erän kiltaristiä. Sääntöjen mukaan jokainen vähintään vuoden ajan jäsenenä ollut
voi lunastaa ristin hintaan 50 € + toimituskulut (hinta v. 2017). Ristiä voi käyttää isänmaallisina
juhlapäivinä kuten itsenäisyyspäivänä ja lippujuhlapäivänä, sekä perhejuhlissa harkinnan mukaan.
Ristit toimitetaan tilausjärjestyksessä. Valmistaja on luvannut ristit kevään aikana.
POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA RY.
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