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        Vuosi 2014 ,kooste kuluneen vuoden tapahtumista.

Hei Seniorit ,ohessa kuluneen vuoden 2014 tapahtumia sekä yleistä 2015 
toiminnasta,jäsentiedotteita on lähetetty tarpeen mukaan,ajankohtaisia asioita on kerrottu 
tiedotteiden lisäksi nettisivuillamme joita päivitetään jatkuvasti. 
http://www.seniorskydivers.com/ajankohtaista/                                                                                     

Sääntömääräisiä yhdistyksen kokouksia olivat kevät-/syyskokous 2014,hallitus on kokoontumisten 
lisäksi hoitanut asioita puhelin-/sähköpostin välityksellä keskenään aina tarpeen mukaan.

*****
Toimihenkilöt vuodelle 2015,(syyskokous 25.10.2014):

Puheenjohtaja 2015 alkaen Kari Tikkunen,varapuheenjohtaja Markku Hämäläinen.
Hallituksessa vuoden 2015 loppuun jatkavat entiset kaudelle 2014-2015 valitut Jouko 
Marjamaa,Lauri Volanen ja Markku Hämäläinen.

Erovuorossa olevien tilalle vuosiksi 2015-2016 valittiin Jukka Juntunen,Ari Kousa ja Lars 
Bäckström.

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin Irja Valta ja Pekka Vainio,varalle Silja Kotkas ja 
Jorma Mali.

http://www.seniorskydivers.com/yhteystiedot/hallitus_ja_toimihenkilot/

Lauri Oksanen jatkaa sivujemme ylläpitoa vanhaan malliin.

Hallituksen puolesta kiitän vuoden 2014 puheenjohtaja Leila Ollikaista sekä erovuorossa olevia 
hallituksen jäseniä hyvästä yhteistyöstä.

***** 
Tapahtumia 2014:

Senior Skydivers asetti perinteisesti hakuun Juniori-stipendin ja Paraoskari-nimityksen saajat.
Juniori-stipendin 2014 sai Valtteri Lipsanen,Skydive Finland,
Paraoskari 2014 nimityksen puolestaan Pilvi Keränen,Skydive Finland
http://www.seniorskydivers.com/palkitut/juniori-stipendi/juniori-stipendin_saajat/            
http://www.seniorskydivers.com/palkitut/paraoskari/   

Porin torilla senioreita kokoontui vanhan tavan mukaisesti Jazz-viikolla.
 
SM 2014 kisoissa Alavudella yhdistyksemme palkitsi hyppääjiä vanhan perinteen mukaan FS4.        
http://www.seniorskydivers.com/tapahtumia_ja_tarinoita/seniorit_edustustehtavissa_alavudella/     
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Seniorit eivät ole pysyneet pelkästään maassa vaan hyppyjä on monelle kertynyt 2014 kaudellakin 
lisää niin koneesta kuin tuulitunneli-lentämisenkin myötä.
Sivuillamme ilmoitettu ja suunniteltu tuulitunneli-tapahtuma infon mukaisesti toteutettuna 
peruuntui määrätyistä syistä ja 2015 uusi yritys.
Seniorit taivaalla
http://www.seniorskydivers.com/tapahtumia_ja_tarinoita/seniorit_taivaalla_/

Museotoimintaa:
Suomen Ilmailumuseossa Vantaalla yhdistyksemme osastolla tehtiin huoltotöitä ja täydennystä 
useampaan otteeseen.
Lahjoituksia on saatu kiitettävästi ja lisää tarjottu mutta toistaiseksi on ollut pakko kieltäytyä koska
nykyisiin tiloihin ei mahdu enempää.
Seinillä olevia kuvia tullaan uusimaan ja vitriineihin lisätään palkintojen kohdalla lisätietoja kuten 
seinävalokuviinkin.

Ajatus osaston esittelystä museon vieraille (11/2014) Ilmailumuseon erittäin myönteisellä 
suhtautumisella osoittautui toimivaksi ja tapahtumaa tullaan jatkamaan.
http://www.seniorskydivers.com/kuvagalleria/ilmailumuseo/
Seniorit Ilmailumuseossa
http://www.seniorskydivers.com/tapahtumia_ja_tarinoita/seniorit_ilmailumuseossa_/

Malmin kentän puolesta on Seniorit olleet näkyvästi esillä niin FB:ssä,omilla sivuillamme kuin 
mediassa,”iskuryhmämme” kahden nuoren ilmailijan avustuksella pysyi tanakasti näyttävän 
banderollimme takana Eduskuntatalolla mielenilmauksessa.
Ilman kuluja saimme näyttävästi yhdistyksellemmekin ilmaista mainosta monella taholla,kiitos 
LB:lle banderollin valmistuksesta ja lahjoituksesta
http://www.seniorskydivers.com/ajankohtaista/senior_skydivers_puolustaa_malmin_lentokenttaa_/

*****
Jäsenmäärässä pysyttiin tavoitellussa tasossa 75-80,uusia jäseniä tuli kiitettävästi ja lisääkin 
toivotaan.
Jäsenmaksu vuodelle 2015 entinen 20,00 euroa,jäsenmaksut tulevat tammi-helmikuussa 2015 
sähköisinä versioina,kirjepostitusta ei enää käytetä.

Kirjelaskukin toki lähetetään mikäli vain joku ilman nettiyhteyttä oleva ilmoittaa halukkuutensa 
jäsenmaksuun ja yhteystietonsa muulla tavoin.

Yhdistyksen talous vakaa,tulevat budjetoidut kulut vuodelle 2015 muodostuvat pääsääntöisesti 
kuluvan vuoden mallin mukaan,Juniori-stipendi,Paraoskari,SM palkinnot sekä 
simulaattoriarvonnat (vaihtoehtoisesti tunnelilennot)  arpajaispalkintoina virallisien kokouksien 
osallistujien kesken arvottuina edelleen jatkossakin.

Historiikin ym yhdistyksen dokumentoinnit ja varmuuskopioinnit tulevat aiheuttamaan pieniä 
lisäkuluja tarvittaessa,muuten mennään kuten ennenkin vapaaehtoisen toiminnan pohjalta.
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Eero Kausalainen on tehnyt mittavan työn laskuvarjoilu-historiikin parissa ja kiitos Eerolle,aineisto
yhdistykselle 2015.                                                                                                                               
Tästä lisäinfoa myöhemmin.

Nettivuillemme liitettäviksi otetaan vastaan kuvia ja kertomuksia joita julkaistaan mahdollisuuksien
mukaan,toivotaan kuville ajankohtatietoja,missä otettu ja ketä kuvassa sekä julkaisulupa.
Kiitos saapuneista aineistoista lähettäjille.

Nettivujen ”ajankohtaista” ja tapahtumakalenteri päivittyvät sitä mukaa kun asiaa tulee.

Hallituksen puolesta kiitän jäsenistöä kuluneesta vuodesta ja toivotan Hyvää Uutta Vuotta 2015 !

Markku O. Hämäläinen
Senior Skydivers ry jäsensihteeri/rahastonhoitaja

markku.ham@gmail.com  (ensisijainen)

markkuoh@gmail.com 

044 3073034  

  

mailto:markkuoh@gmail.com
mailto:markku.ham@gmail.com

