
 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 

 

Kutsu kurssikokoukseen risteilyllä Tallinnaan

Kurssitoimikunta järjestää  03.10.2016  kurssikokouksen ja esitelmiä risteilyllä Tallinnaan. Laivasta ei tarvitse,
mu�a saa poistua vähäksi aikaa. Viking Linen m/s Viking XPRS lähtee Helsinki-Katajanokka satamasta
maanantaina 03.10.2016 kello 11:30 ja on Tallinnassa 14:00. Laiva lähtee takaisin Helsinkiin 18:00 ja on
satamassa noin 20:30. Matkan varausnumero on 7474943. Matkan johtajana toimii kurssiveli  Per� Leivo.

Helsingissä lähtöselvitykseen pitää tulla kello 11:00 mennessä. Autopaikkoja on  neljä  ja autonsa laivaan 
ajavien olisi hyvä olla paikalla jo reilu tun� ennen laivan lähtöä. Useampikin auto ehkä mahtuu, mu�a
ylimääräisille lippu on oste�ava laivayh�ön toimistosta.

Meille on vara�u ohjeellises� 60 paikkaa ja enimmillään 80 paikkaa. Kokous�la on tällä �etoa laivan
keulassa aiempaan tapaan. Menomatkalla menemme suoraan kokous�laan, johon on �la�u kahvit,
hedelmiä ja monin tavoin täytetyt patongit. Kokous�la on käyte�ävissä kello 16:00 saakka. Meillä on 
muutama hy� tavaroita varten. Paluumatkalla ruokailu Bistro Buffe�ssa alkaa kello 17:30 eli laivan vielä 
ollessa satamassa.

Menomatkalla esitelmöi evers�  Ah� Lappi  aiheena  Suomen ilma- ja ohjuspuolustus. Esityksen jälkeen 
pidetään kurssin  RUK-102 kurssikokous, agendana ainakin:

1. Toimikunnan jatkaminen nykyisessä kokoonpanossa, kun ei ole tullut muita ehdotuksia
2. Kurssimme 60-vuo�stapahtumaan ja RUK:n 100-vuo�sjuhlaan valmistautuminen
3. Tavoi�eemme vuodelle 2017
4. Mahdolliset matkakohteet myöhemmin, Berliini, Baijeri, itäraja, länsiraja
5. Muut mahdolliset asiat

Jos aikaa jää ennen rantautumista ja jos audienssi sen kestää, pitää  Ma� Kataja  ppt-esityksen  Longitudi,
joka on samalla merenkulun historiaa. Vaihtoehtona on tekninen aihe  Hybridi.

Laivan ollessa Tallinnan satamassa meille esitelmöi Suomen Bal�an so�lasasiamies, komentaja  Jussi 
Vou�lainen  aiheena  Bal�an maiden turvallisuuspolii�nen �lanne. Kovin lyhyt ilmoi�autumisaika johtuu
esitelmöitsijöiden aikatauluista.

Ilmoi�autuminen  viimeistään  19.09.2016  sähköpos�lla  ma�.kataja@iki.fi  tai  teks�vies�nä  numeroon
0400622686.  Olete�avas�  kaikki  ilmoi�autujat  mahtuvat,  mu�a  jos  luku  menee  yli  80,  niin  joudumme
kysymään laivayh�ön kantaa asiaan. Laivalla kyllä on �laa, mu�a kokous�la voi käydä ahtaaksi.

Maksu ”per he�”  €  55  ja autopaikan varanneelle  €  75. Tili:  FI53 8000 1170 7273 42

Tämä kutsu on lähete�y sähköpos�na niille, joilla on sähköpos�. Sähköpos��omille soitetaan.

  -Kurssitoimikunta-

https://ruk102.fi/tiedotuksia.htm

