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Arvoisat kiltasisaret ja -veljet, 

Syyskokous 
 
Lentovarikon kilta ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään to 17.11.2022 alkaen klo 16.00 
Vuoreksessa. Asialistalla, joka on ilmoi?autumisohjeineen ohessa, on myös kevätkokouksesta 
siirtyneiden sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen esitys killan sääntöjen muu?amiseksi. 
 
Lentotekniikkapäivät 
 
Perinteiset Lentotekniikkapäivät pideBin parin koronavuoden jälkeen 21.-22.10.2022 Ellivuoressa. 
Tilaisuus oli onnistunut ja perinne varmasE jatkuu olosuhteiden niin salliessa ensi vuonna. 
 
Ilmavoimien kiltaliiGo 
 
Lentovarikon kilta kuuluu sekä Maanpuolustuskiltojen lii?oon (MPKL) e?ä Ilmavoimien kiltalii?oon 
(IVKL). Ensin maini?u tarjoaa meille virallisen ja asianmukaisesE suojatun jäsenrekisterin sekä 
osallistumismahdollisuuksia erilaisiin Elaisuuksiin ja Maanpuolustaja-lehden. Viimeksi mainitun 
keskeinen jäsenetu on korkeatasoinen Pilven veikko -lehE. Mielestäni IVKL:n osalta on huoma?avaa 
myös suuremman jäsenkunnan kau?a paremmat vaikutusmahdollisuutemme MPKL:ssa. 
 
IVKL on nyt vailla toimijoita, oikeastaan on ollut jo pidempään. Tehtävät eivät ole kovinkaan työllistäviä, 
mu?a silE eri?äin tärkeitä kiltaliiton toiminnan kannalta. Täyte?ävänä ovat: sihteerin, jäsensihteerin 
sekä Pilven veikon toimitussihteerin tehtävät. Tehtävistä kiinnostuneet saavat tarkempia Eetoja 
tehtävistä minulta tai IVKL:n varapuheenjohtaja Veli-AnB Huotariselta. Myös ilmiantoja varteen 
ote?avista henkilöistä voi tehdä. YhteysEedot löytyvät Pilven veikosta ja kiltaliiton verkkosivuilta. 
 
Tapahtumat verkkosivuilla 
 
Tulevia tapahtumia kirjataan killan verkkosivuille sitä mukaan, kun ne vahvistuvat. Sivustoa kanna?aa 
seurata, näiden kiltakirjeiden välilläkin. 
 
JäsenIedot – jälleen kerran 
 
Jokaisen jäsenen on itse huolehdi?ava jäsenEetojensa oikeellisuudesta jäsenrekisterissä. Vain ajan 
tasalla olevat jäsenEedot mahdollistavat yhteydenpidon toimivuuden; näin lehdet, kiltakirjeet sekä 
jäsenmaksulaskut löytävät perille. Voit ilmoi?aa muu?uneet Eedot ja täydentää Eetojasi joko suoraan 
MPKL:n jäsenrekisteriin, ilmoi?amalla niistä killan sihteerille tai MPKL:n jäsenrekisterin hoitajalle. 
KirjeposEn kulun yhä hidastuessa ja kallistuessa, toivon edelleen, e?ä jokainen ilmoi?aisi 
sähköposEosoi?eensa. Killan hallitus o?aa puu?uvien sähköposEosoi?eiden osalta yhtey?ä jäseniin. 
 
Hyvää syksyn jatkoa ja mukavaa Joulun odotusta Killan jäsenille toivo?aen, 
 
Esa.



LENTOVARIKON KILTA RY KUTSU 
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LENTOVARIKON KILTA RY:N SYYSKOKOUS 2022 

 
Paikka  Puolustusvoimien Logistiikkalaitos, Ruokala Kievarikko, 

Vuoreksenkatu 20 (Vuores), Tampere.  
 
Aika  torstaina 17.11.2022 klo 16.00 

 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu 

 
ESITYSLISTA 

 
1. Kokouksen avaus 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
5.  Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja 

toiminnantarkastajien lausunto (siirtynyt kevätkokouksesta 2022) 
 
6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kaudelta 2021 
(siirtynyt kevätkokouksesta 2022) 

 
7.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
 
8.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet 
 
9.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. 

Ainakin toisen tilintarkastajan ja toisen varatilintarkastajan on oltava 
killan jäsen 

 
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat 
 - Päätetään hallituksen esityksestä Killan sääntöjen muuttamiseksi 
 
12. Kokouksen päättäminen. 
 
 

Ilmoittautuminen kokoukseen 
 
Ennakkoilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla viimeistään perjantaina 
12.11.2022 Anna-Sofia Eskola, anna-sofia.eskola@mil.fi tai puh. 0299 578 826. 
Ilmoittautuessa on mainittava syntymäaika sekä mahdolliset ruoka-ainerajoitteet. 

 
Lentovarikon kilta ry:n hallitus 

 
 


