KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTIMISTÖKILTA RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

kaithkilta@gmail.com
www.kaithkilta.fi

TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Yleistä
Vuonna 2009 perustettu kilta toimii tykistön, raketinheittimistön ja kranaatinheittimistön
valtakunnallisena aselajikiltana. Tarkoituksena on toimia valtakunnan virallisen
turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. Kilta pyrkii kasvattamaan
maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta, edistämään
maanpuolustusharrastusta sekä tekemään tunnetuksi Suomen turvallisuuspolitiikan
historiallista taustaa ja nykyisyyttä.
Lisäksi killan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää eri keinoin
yhteistyöjoukkojensa varusmiesten palvelusmotivaatiota, vaalia perinnejoukkojen ja
alueensa maanpuolustusperinteitä ja sotahistoriallisia muistoja sekä kehittää yhteistyötä
muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Yhteistyö
Tärkein yhteistyökumppanimme on Kainuun tykistörykmentti: komentaja, henkilökunta
ja varusmiehet.
Yhteistyö varusmiesten kiltapalkitsemisissa jatkuu Kainuun prikaatin, Kainuun
tykistörykmentin ja Jääkäriprikaatin kanssa.
Osallistutaan kutsusta Kainuun prikaatin ja Kainuun tykistörykmentin juhlapäiviin ja
muihin tilaisuuksiin.
Osallistutaan Hurtti-Ukko lehden toimittamiseen kirjoittamalla killasta kertovia asioita.
Samoin toimitetaan aineistoa (kirjoituksia ja kuvia) Tulikomentoja lehteen.
Tapahtumien järjestelyissä voidaan tukeutua paikallisiin reservi- ja veteraanijärjestöihin.
Keskeisin yhteistyökumppanimme kiltatyössä on Kainuun Prikaatin Kilta ry, jonka
kanssa jatkamme yhteistyötä erilaisten tilaisuuksien, kiltaesitelmien ja -retkien
järjestämisessä.
Varusmies- ja reservitoiminta
Killan tärkeimpiä toimintoja on edelleen varusmieskoulutuksen tukeminen. Kutsusta
killan edustaja käy jakamassa stipendejä Kainuun tykistörykmentin aliupseerikurssien
päätöstilaisuuksissa ja killan nimellä varustettuja puukkoja kotiuttamisparaateissa.

Jääkäriprikaatin Tukikomppanian kranaatinheitinkoulutetuille luovutetaan kotiutuessa
kiltapuukkojamme. Tulenjohtokoulutetuille lahjoitetaan kiltapuukko kotiutuserää kohti.
Kertausharjoituksissa luovutamme reserviläisille kiltapuukkoja mahdollisuuksien
mukaan.
Perinne- ja veteraanitoiminta
Kilta järjestää yhdessä rykmentin kanssa perinnepäivänä 17.6. seppeleenlaskun
perinnejoukkojemme muistomerkeille Nurmeksessa.
Jatketaan perinnejoukkojemme historian tutkintaa. Järjestämme halukkuuden mukaan
retkiä Kainuun ja Rukajärven taistelupaikoille yhteistyössä mm. Kuhmon Reserviläisten
kanssa.
Huolehditaan Heinuvaaran tykistömuistomerkin kunnosta leirivierailujen aikana.
Huolletaan killan perinnetykkiä Fanni-Kristiinaa (76K02), jota säilytetään Kuhmon
Reserviläisten Jyrkänkosken tukikohdassa.
Jatketaan valmistelutyötä perinneheittimen hankkimiseksi.
Killan jäsenet osallistuvat keväisin ja syksyisin veteraanikeräyksiin Kajaanissa ja
muualla.
Jäsenyys, jäsenhankinta ja organisoituminen
Jäsenmäärän säilyttäminen tasaisena on haaste killan toiminnassa. Tavoitteena on
vähintään sataneljäkymmentä maksavaa jäsentä. Jäsenmäärän täydentämiseksi
jäsenet haastetaan edelleenkin jäsenhankintakilpailuun. Parhaat palkitaan killan
tuotteilla.
Esitellään killan toimintaa kotiutuville varusmiehille.
Ollaan tarvittaessa valmiina yhteistyöhön muiden aselajikiltojen kanssa.
Jäsentoiminta
Parannetaan tiedottamista killan toiminnasta.
Perinnetoiminnan lisäksi järjestämme edelleen kulttuuri- ja virkistysmatkoja yhdessä
muiden yhdistysten kanssa. Tiedottaminen hoidetaan sähköpostilla, verkkosivuilla ja
puhelimella.
Muistetaan killan huomionosoituksilla killan jäseniä, yksittäisiä henkilöitä ja merkittäviä
yhteistyötahoja.
Jäseniä pyritään aktivoimaan jäsenlehtien, tiedottamisen ja jäsentapahtumien kautta.

Tykkien huoltoretkelle Museo Militariaan ja leirivierailuille Rovajärvelle kutsutaan
erityisesti lähialueilla olevia jäseniä.
Tiedotetaan jäsenistölle Heikinhallin käyttömahdollisuudesta.
Killan toiminnasta tiedotetaan sähköpostilla, jäsenkirjeillä, lehti-ilmoituksilla paikallisissa
sanomalehdissä, Hurtti-Ukko ja Tulikomentoja lehden kautta sekä killan kotisivuilla
osoitteessa: www.kaithkilta.fi
Käynnistetään Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan kiltaristin suunnittelu ja
valmistelutyö. Päätös hankkimisesta tehdään vuoden 2018 syyskokouksessa.
Huomioidaan, että Suomen puolustusvoimat täyttää 100 vuotta vuonna 2018.
Liitteenä on jäsentapahtumien Tapahtumakalenteri 2018.
Talous
Killan talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Lisäksi kiltatuotteiden myynnillä voidaan
saada lisärahoitusta. Velvoitteista pystytään suoriutumaan entisellä jäsenmaksulla.
Killan käytännön toimintojen kannalta tärkeitä asioita ovat kirjanpito ja jäsenrekisterin
ylläpito. Tilipalvelu on ulkoistettu.
Tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja tulopohjan vahvistamiseksi ja erityisesti aktivoidaan
valtuuskunnan roolia killan toimintaan.
Vuoden 2018 talousarvio on laskettu 20 €:n suuruisen jäsenmaksun perusteella.
Tulikomentoja -lehti ei sisälly jäsenmaksuun (20 €) vaan lehden voi tilata erikseen
maksamalla tilausmaksun (12,50 €) jäsenmaksun yhteydessä.

Hallitus

LIITE

Tapahtumakalenteri 2018 (Luonnos)

Tapahtumakalenteri 2018 (Luonnos)
Tammikuu

Ampumakilpailu ja kuntopiirit Heikinhallilla alkavat.
Jäsenhankintakampanja alkaa: Jokainen hankkii vähintään
yhden uuden jäsenen. Parhaat palkitaan!

Helmikuu

Jäsenmaksun eräpäivä 28.2.2018

Maaliskuu

Kevätkokous

Huhtikuu

Kainuun Prikaatin vuosipäivä
Kiltaesitelmä:

Toukokuu

Tykkihuolto: Hämeenlinna Museo Militaria
Vierailu KAITR:n leirille Rovajärvelle.
Raatteen marssiin osallistuminen.

.
Kesäkuu

Kainuun tykistörykmentin ja killan perinnepäivä 17.6.
Seppeleenlasku perinnejoukkojen muistomerkeille
Nurmeksessa Lokinkankaalla.

Heinäkuu

Jyrkänkosken museoalueen avajaiset Kuhmossa
Kotiväenpäivään osallistuminen.

Elokuu

Syyskuu

Kainuun maanpuolustusjuhla Kajaanissa

Lokakuu

Vierailu KAITR:n leirille Vuosankaan

Marraskuu

Kiltaesitelmä

Joulukuu

Syyskokous

