URHEILUJOUKKOJEN JA –KOULUN KILTA RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
1. KILLAN TARKOITUS
Vuosi 2016 tulee olemaan Killan 25. toimintavuosi.
Urheilujoukkojen ja koulun kilta ry toimii yhdyssiteenä puolustusvoimien urheilujoukoissa
palvelleiden ja muutoin killan jäseniksi hyväksyttyjen välillä. Se tukeutuu Urheilukouluun
Santahaminassa ja toimii maamme turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti edistäen jäsenistönsä
maanpuolustusharrastusta, yhteenkuuluvuutta ja harrastustoimintaa. Kilta vaalii
urheilujoukkotoiminnan perinteitä (sääntöjen 2§, 1 mom.).
2. KILLAN STRATEGIA
Urheilujoukkojen ja – koulun kilta ry on maamme johtava ja vakavarainen maanpuolustuskilta. Killan
toiminnassa yhdistyy maanpuolustus ja urheilu jäsenistöä kiinnostavalla tavalla.
Killan toiminnalle on ominaista läheinen yhteistyö puolustusvoimien sekä maanpuolustus- ja
urheilujärjestöjen kanssa.
Killan mottona on nyt ja seuraavina vuosina ”HUOLI RESERVILÄISTEN FYYSISESTÄ
KUNNOSTA”. Lisäksi killan tarkoituksena on kampanjoida erityisesti ”kunnossa kaiken ikää” teeman
puolesta.
3. KESKEISET TAVOITTEET
Toimintaorganisaatio kehitetään joustavasti alueellisten olosuhteiden vaatimusten mukaan. Uusia
toimintayksiköitä muodostetaan vain riittävin jäsenpohja- ja toiminta-aktiviteettiperustein. Pääkillan
toimintojen rationalisoimiseksi kiltahallituksen sisäinen työnjako on uudistettu käsittämään
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi sihteerin, rahastonhoitajan, alaosastojen edustajat,
Pääesikunnan koulutusosaston edustajan, Urheilukoulun edustajan, urheilijoiden edustajat ja
palveluksessa olevien varusmiesten edustajan.
Killan toimintamuotoja ja –tapoja kehitetään kohdentumaan jäsenkuntaan sen yhteenkuuluvuuden
saavuttamiseksi ja killan päämäärien saavuttamiseksi ja killan päämäärien sisäistämiseksi. Painopiste
on alueellisissa (paikallisissa) tapahtumissa. Niiden lisäksi kehitetään edelleen koko jäsenkuntaa
aktivoivaa vuotuista kiltatapahtumaa. Alueellisesti pyritään toimintaa kohdistamaan erityisesti nuoriin
kiltalaisiin. Tapahtumien ideoinnissa ja toteutuksessa toivotaan jäsenistöltä vinkkejä.
Killan sidosryhmissä painopiste on aktiivisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen Pääesikunnan
koulutusosastoon, Sotilasurheiluliittoon, Urheilukouluun ja muihin perinne joukko-osastoihin. Luodaan
kiinteä yhteys Suomen Liikunta ja Urheilu ry:hyn sekä sen jäsenjärjestöihin. Lisäksi pyritään
ylläpitämään hyvät ja aktiiviset suhteet killan yhteisötukijoihin.

Tiedottamisen painopiste on killan tunnettavuuden lisäämisessä sekä uusien jäsenten rekrytoinnissa.
Tiedottamisella pyritään antamaan tietoa killan toimintamuodoista, tapahtumista ja viestitetään
jäsenistön tuntoja killan nykytilasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Kilta tiedottaa toiminnastaan uusilla
internet sivuillaan ja 1- 3 kertaa ilmestyvässä jäsentiedotteessa sekä sähköpostitse. Internetin kautta
pyritään helpottamaan jäsenten liittymistä kiltaan, ilmoittautumista tapahtumiin sekä tiedonsaantia
killasta ja sen toiminnasta.
Taloudellisten resurssien luomiseksi yksilöidään kiltahallituksen ja valtuuskunnan tehtäväkentät.
Killalle pyritään hankkimaan yhteisöjäseniä ja sponsoreita koko jäsenkuntaa palvelevien tapahtumien
järjestämiseksi ja muiden etujen saavuttamiseksi. Uusia tukijoita haetaan mm. varusmiehille jaettavien
stipendien ja kiertopalkintojen lahjoittajien muodossa.
Kiltaristi jaetaan Killan hallitukselle tulleiden esitysten perusteella Urheilukoulun perinnepäivän
yhteydessä.
4. TAVOITTEET VUODELLE 2016
Aktiivinen osallistuminen Urheilukoulun tapahtumiin
Osallistuminen Kaartin Jääkärirykmentin tapahtumiin
Jäsenkirjeen lähettäminen jäsenille ja Urheilukomppaniassa ja Urheilukoulussa palvelleille
Jatketaan yhteisöjäsenten hankintaa (a 500 euroa)
Järjestää koko jäsenkuntaa koskeva kiltapäivä
Killan jäsenrekisterin ajan tasalle saaminen
Killan tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan killan nettisivuilla sekä jäsentiedotteissa, jotka
toimitetaan kaikille jäsenmaksun maksaneille ja sähköpostitse kaikille joiden sähköpostiosoite
tiedetään.
5. TAPAHTUMAT VUODELLE 2016
Maaliskuussa Uudenmaan Jääkäripataljoonan perinnepäivä
Toukokuussa sääntömääräinen kevätkokous
Elokuussa Kaartin Jääkärirykmentin perinnepäivä
Elokuussa Urheilukoulun perinnepäivä
Elokuussa Urheilukomppanian perinnepäivä ja komppanian aloittamisen 50-vuotis juhlatilaisuus sekä
Killan 25-vuotistilaisuus ja vuoden 1966 saapumiserien 50-vuotistapaaminen ja vuoden 1976
saapumiserien 40-vuotistapaaminen, johon tilaisuuteen voivat osallistua kaikki Urheilukomppaniassa
tai Urheilukoulussa palvelleet tai työskennelleet sekä kannattajajäsenet.
Syyskuussa jäsenistön mestaruuskilpailut – rynnäkkökivääriammunnassa
Marraskuussa sääntömääräinen syyskokous jäsenistölle.
Helsingin osaston saunailta järjestetään joka kuukauden toisena tiistaina Killan saunalla
Lisäksi osallistutaan Kaartin jääkärirykmentin, Urheilukoulun ja UudJP:n kotiuttamis- ja
valatilaisuuksiin.
Liitteenä Helsingin osaston ja Perinneyhdistyksen toimintasuunnitelmat vuodelle 2016.

