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YLEISTÄ
Helsingin osasto noudattaa pääkillan, Urheilukoulun Kilta ry:n, asettamia suuntaviivoja ja tavoitteita.
Tavoitteenamme on saada Urheilukoulussa ja muissa yksiköissä palvelleita urheilijoita mukaan
toimintaamme. Myös kaikki muut urheilusta kiinnostuneet ovat tervetulleita jäseniksemme.
Haasteet
 jäsenten aktivointi ja nuorempien saaminen mukaan killan toimintaan ja hallitustyöhön.
 Hallituksen jäsenten aktiivisempi osallistuminen hallitustyöhön ja kokouksiin.
 Yhteistyön kehittäminen Urheilukoulun kanssa.
 Jäsenistölle suunnatun toiminnan kehittäminen.
Hallinto
Helsingin osasto toimii pääkillan ei-rekisteröitynä alaosastona.
Hallituksessa on puheenjohtaja ja 10 jäsentä.
Edustukset
Pääkillan hallituksessa on Helsingin osaston edustus.
JÄSENTOIMINTA
Jäsenhankintaa tehdään jatkuvasti. Nettisivuilla on mm. jäseneksi liittymislomake.
Kokoukset
Helsingin osasto pitää syys- ja kevätkokoukset ennen pääkillan vastaavia kokouksia. Hallitus kokoontuu
tarpeen mukaan.
Kuukausisaunat
Joka kuukauden toisena tiistaina olevat saunaillat ovat Helsingin osaston perustoimintaa. Saunaillat ovat
Kaartin Jääkärirykmentin Killan saunalla. Savusauna lämmitetään aina toukokuussa ja joulukuussa.
Saunaillat ovat avoimia koko killan jäsenistölle.
Pikkujoulut pidetään avec-tilaisuutena joulukuun alkupuolella.
Matkat
Helsingin osasto on perinteisesti järjestänyt killan matkat. Tavoitteena on yksi ulkomaan matka
lähiseudulle ja yksi tai kaksi retkeä kotimaassa.
PALKITSEMISET
Stipendit
Helsingin osasto jakaa stipendit Urheilukoulun johtajan valitsemille varusmiehille ja kantahenkilökuntaan
kuuluville. Stipendit jaetaan Urheilukoulun perinnepäivän päiväjuhlassa elokuussa.
Osaston jäseniä palkitaan aktiivisesta killan hyväksi tehdystä työstä.

YHTEISTOIMINTA
Urheilukoulu
Helsingin osaston jäsenet osallistuvat Kaartin Jääkärirykmentin ja Urheilukoulun läheistenpäiviin,
valatilaisuuksiin ja kotiutustilaisuuksiin. Muuta yhteistyötä parannetaan.
Kaartin Jääkärirykmentin kilta
Kaartin Jääkärirykmentin läheistenpäivissä suoritetaan puristusvoiman ja rasvaprosentin mittauksia
yleisölle. Näin saadut varat luovutetaan Kaartin Jääkärirykmentin killan kautta käytettäväksi varusmiesten
liikuntaharrastuksen edistämiseen.
Muut
Retkiä ja muitakin tapahtumia voidaan järjestää yhteistyössä killan muiden osastojen sekä muiden
maanpuolustuksellisten yhdistysten kanssa.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Helsingin osaston talous perustuu pääkillan jäsenmaksuista palauttamaan summaan 20 €/jäsen. Helsingin
osastolla on jonkin verran myyntituloja lippalakeista ja T-paidoista.
Saunamaksuilla (2€/hlö/kerta) katetaan pääosa saunasta maksettavasta vuosivuokrasta, joka on
500 euroa. Pikkujouluissa järjestetään arpajaiset.
MUUT TAPAHTUMAT
Osallistutaan Veteraani-kävelyyn, joka on lähimpänä sunnuntaina 21.9. olevaan YKn Rauhanpäivään
nähden.
TIEDOTUS
Killan nettisivuilla www.urheilukoulunkilta.fi on ajantasaiset Helsingin osaston tapahtumat ja tiedotukset
sekä myös killan Facebook-sivuilla @urheilukoulunkilta. Lisäksi lähetetään sähköpostin omaaville
tiedotteita tarpeen mukaan. Sihteeri hoitaa tiedotusta.

