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TOIMINTASUUNNITELMA 2019
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
Killan tärkein yhteistyökumppani on Kainuun tykistörykmentti: komentaja, henkilökunta ja
varusmiehet.
Osallistutaan kutsusta Kainuun prikaatin ja Kainuun tykistörykmentin juhlapäiviin ja muihin
tilaisuuksiin.
Jatketaan yhteistyötä varusmiesten kiltapalkitsemisissa Kainuun prikaatin, Kainuun
tykistörykmentin ja Jääkäriprikaatin kanssa.
Osallistutaan Hurtti-Ukko lehden toimittamiseen kirjoittamalla killasta kertovia juttuja.
Samoin toimitetaan aineistoa (kirjoituksia ja kuvia) Tulikomentoja lehteen.
Eri tapahtumia voidaan järjestää yhteistyössä paikallisten reservi- ja veteraanijärjestöjen
kanssa.
Keskeisin yhteistyökumppani kiltatyössä on Kainuun prikaatin Kilta, jonka kanssa tehdään
yhteistyötä erilaisten tilaisuuksien kuten kiltaesitelmien ja retkien järjestämisessä.
Varusmies- ja reservitoiminta
Killan tärkeimpiä toimintoja on edelleen varusmieskoulutuksen tukeminen. Kutsusta killan
edustaja käy jakamassa stipendit Kainuun tykistörykmentin aliupseerikurssien
päättäjäisissä. Kotiuttamisparaateissa luovutetaan killan nimellä varustettuja puukkoja.
Jääkäriprikaatin tukikomppanian kranaatinheitinkoulutetuille luovutetaan kotiutuessa killan
nimissä kiltapuukkoja. Tulenjohtokoulutetuille luovutetaan kiltapuukko kotiutuserää kohti.
Kertausharjoituksiin lahjoitetaan mahdollisuuksien mukaan kiltapuukkoja reserviläisille.

Perinne- ja veteraanitoiminta
Kilta järjestää yhdessä rykmentin kanssa perinnepäivänä 17.6. seppeleenlaskun
perinnejoukkojemme muistomerkeille Nurmeksessa.
Jatketaan perinnejoukkojemme historiaan perehtymistä. Järjestetään halukkuuden
mukaan retkiä Kainuun ja Rukajärven taistelupaikoille yhteistyössä Kuhmon Reserviläisten
kanssa.
Huolehditaan Heinuvaaran tykistömuistomerkin kunnosta leirivierailujen aikana.
Huolletaan killan perinnetykkiä 76K02, Fanni-Kristiinaa, jota säilytetään Kuhmon
Reserviläisten Jyrkänkosken tukikohdassa.
Jatketaan työtä perinneheittimen hankkimiseksi.
Killan jäsenet osallistuvat keväisin ja syksyisin veteraanikeräyksiin Kajaanissa ja
kotipaikkakunnillaan.
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 kiltaa kotiutuville varusmiehille saapumiserittäin.
Ollaan tarvittaessa valmiita yhteistyöhön vastaavien maanpuolustuskiltojen kanssa.
Jäsentoiminta
Perinnetoiminnan lisäksi järjestetään edelleen kulttuuri- ja virkistysmatkoja yhdessä
muiden yhdistysten kanssa. Tiedottaminen hoidetaan sähköpostilla, verkkosivuilla ja
puhelimella.
Muistetaan killan hallituksen päätöksillä killan jäseniä, yksittäisiä henkilöitä ja merkittäviä
yhteistyötahoja killan huomionosoituksilla.
Jäseniä pyritään sitouttamaan kiltaan jäsenlehtien, tiedottamisen ja jäsentapahtumien
kautta.
Toimintavuoden aikana tarjotaan jäsenille mahdollisuuksia osallistua seuraaville retkille:
tykkien huoltoretkelle Museo Militariaan, vierailemaan ampumaharjoituksissa Rovajärvellä
ja Vuosangassa sekä sotahistorian retkille. Lisäksi valmistellaan tykistörykmentin kanssa
mahdollisuutta vierailla Bodenin tykistörykmentissä.
Tiedotetaan jäsenistöä Heikinhallin käytöstä.
Killan toiminnasta tiedotetaan sähköpostilla, jäsenkirjeillä, lehti-ilmoituksilla paikallisissa
sanomalehdissä, Hurtti-Ukko- ja Tulikomentoja -lehden kautta sekä killan kotisivuilla
osoitteessa: www.kaithkilta.fi

Hankitaan Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillalle kiltaristi. Vuoden 2019 talousarvioon on
varattu hankintaa varten tarvittava määräraha.
Toimintavuoden aikana killan perustamisesta tulee kuluneeksi kymmenen vuotta. Killan
ensimmäistä toiminnan vuosikymmentä juhlitaan lauantaina 15.6.2019.
Jäsentapahtumat koonnoksena: Tapahtumakalenteri 2019.
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 toiminnassa sekä tehostetaan kiltashopin myyntiä.
Vuoden 2019 talousarvio on laskettu 20 €:n suuruisen jäsenmaksun perusteella.
Tulikomentoja -lehti ei sisälly jäsenmaksuun (20 €) vaan lehden voi tilata erikseen
maksamalla tilausmaksun (14 €).
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