Kurssikokous risteilyllä Tallinnaan
Kurssikokous järjeste n 03.10.2016 risteilyllä Tallinnaan. Kokouksen avasi kurssitoimikunnan puheenjohtaja
Jussi Pie lä. Aluksi kuul in kvarte laulua Jussi Pie län, Jouko Virtasen, Jussi-Pekka Sepän ja Olli
Niinimäen esi ämänä. Kvarte on esiintynyt tässä kokoonpanossa kouluajoista läh en ja lauloi myös
kurssijuhlassamme 1960. Kokouksen puheenjohtajaksi vali in Pen Hilke ja sihteeriksi Ma Kataja.
Käsitel in seuraavat asiat:
Hiljainen hetki viimeiseen iltahuutoon kutsutuille kurssiveljille
Pääte in kiitoksin jatkaa nykyisen kurssitoimikunnan toimikau a kolmella vuodella
Hyväksy in vuoden 2015 lit ja jatkaa toiminnantarkastajan toimikau a kolmella vuodella
Keskustel in kurssimme 60-vuo sjuhlasta 2020, jolloin RUK täy ää 100 vuo a; tavoi eena on saada
102 kurssiveljeä marssimaan. Panostetaan alueelliseen rekrytöin in ja selvitetään mahdollisuu a
varata ennalta hotellihuoneita läheltä Haminaa tai pääkaupunkiseudulta.
Keskustel in toiminnan tavoi eista vuodelle 2017. Kurssitoimikunnan pohdi aviksi jäi seuraavat
ohjelma-aiheet:
Tutustuminen Kaakkois-Suomen linnoituksiin toukokuussa Sampo Ahton johdolla; yöpyminen
Lappeenrannassa
Esitelmä- ja lounakokous HSK:lla (esitelmäaiheena esim. so las edustelu)
Tutustuminen Mannerheimin metsästysmajaan Lohjalla
Berliinin matka syksyllä 2017
Kun Pen oli kopau anut nuijalla kurssikokouksen pää yneeksi, astui areenalle evers Ah Lappi, joka pi
erinomaisen esitelmän Suomen ilma-ja ohjuspuolustuksesta. Olimme sopineet, e ä aiheen luonteen vuoksi
emme äänitä esitelmää, emmekä tee siitä referaa a ko sivuillemme.
Tallinnan satamassa laivaan astui Suomen Bal an so lasasiamies komentaja Jussi Vou lainen, joka pi
esitelmän Bal an maiden turvallisuuspolii sesta lanteesta. Vou laisen sijoituspaikka on Suomen
lähetystö Tallinnassa. Tämäkin esitelmä oli mielenkiintoinen, mu a olimme pää äneet soveltaa
julkaisuhiljaisuu a myös tämän esityksen suhteen.
Aikaa jäi si en vielä Ma Katajalle pitää ppt-esitelmä aiheesta Longitudi. Aihe oli mielenkiintoinen ja
sisälsi uu a etoa ainakin näin maakravulle. Esitelmän keskeinen sanoma oli, e ä pituusasteen eli
longitudin määri äminen oli varhaisille merenkulkijoille ongelma, kun taas leveysaste pysty in
määri elemään täh en avulla. Kronometrin käy ööno o sekä Greenwichin pituuspiirin sopiminen
nollameridiaaniksi ratkaisivat pituusasteen määritysongelman.
Antoisien esitelmien jälkeen oli mukava käydä viinakaupassa ja si en siirtyä buﬀet-illalliselle sekä
turisemaan kurssiveljien kanssa.
Viking XPRS rantautui Katajanokalle aikataulun mukaises 20:30. Laivasta purkautui jälleen tyytyväinen
porukka "satakakkosia" ja monella jo ehkä mielessään seuraava tapahtuma.
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