TURUN ILMATORJUNTAKILTA RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
1. YLEISTÄ
Kilta on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on maanpuolustushengen,
Turun Ilmatorjuntapatteriston ja sen seuraajien sekä alueen maanpuolustusperinteiden ja
historiallisten muistojen vaaliminen. Kilta pyrkii vahvistamaan maanpuolustustahtoa sekä
kasvattamaan maanpuolustustietoa ja -kasvatusta.
Killan nykytoiminnassa pyritään elämään vahvasti ajassa osallistumalla valtakunnallisiin
kilta- ja maanpuolustustapahtumiin, järjestämällä mielenkiintoisia vierailuja niin siviilikuin sotilaskohteisiin ja organisoimalla muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa
vuosipäivä- sekä muita tilaisuuksia.
2. KOKOUKSET
Kilta pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokouksensa. Killan hallitus kokoontuu
säännöllisesti vuosikokousten välisenä aikana.
3. VIERAILUT JA RETKET SEKÄ ESITELMÄTILAISUUDET
Ohjelma on viitteellinen ja tapahtumien ja vierailujen ajankohdat saattavat muuttua.
tammikuu

Suomen marsalkka Mannerheimin kuolinpäivän 28.1.
muistotilaisuus Turun Sankariristillä
Tammisunnuntain päiväjuhla

helmikuu

Turun ilmatorjunnan perinnepäivä 1.2.

maaliskuu

Tutustuminen itsenäisyyden museoon ja automuseoon
Salossa
Talvisodan päättymisen muistotilaisuus 13.3. Itsenäisyyden
kivellä
Ilmatorjuntayhdistyksen vuosikokous Tampereella 17.3.

huhtikuu

Killan kevätkokous
Kiltapiirin XVI Kenraalitie-marssi Kakskerrassa 21.4.

toukokuu

Tutustuminen Turun alueen sotilashautoihin

kesäkuu

loma

heinäkuu

loma

elokuu

Herrashenkilökilpailut

syyskuu

Kiltamatka

lokakuu

Killan syyskokous

marraskuu

Ilmatorjunnan vuosipäivä

joulukuu

Joulusauna
Itsenäisyyspäivänä Kiltapiirin seppeleenlasku
Itsenäisyydenkivelle
Jouluaaton kunniavartiot Unikankareella

4. YHTEISTYÖ
Osallistutaan Turun Ilmasillan sekä V-S:n Kiltapiirin toimintaan sekä tehdään yhteistyötä
Turun Seudun Kodinpuolustussäätiön kanssa.
Aktivoidaan Ilmatorjuntayhdistyksen jäseniä liittymään ilmatorjunnan perinteitä
ylläpitävään Turun Ilmatorjuntakiltaan.
Tehdään yhteistyötä myös muiden kiltojen sekä yhdistysten kanssa. Erityisesti yhteistyössä
huomioidaan Ilmatorjuntayhdistyksen tarjoamat mahdollisuudet toiminnan
monipuolistamiseen.
5. JÄSENTEN MERKKIPÄIVÄT JA MUUT HUOMIONOSOITUKSET
Kilta varautuu perinteiseen tapaan yllämainittuun toimintaan.
6. KILLAN KOTISIVUT
Ylläpidetään erinomaiseksi todettuja kotisivuja. Kotisivujen kautta saadaan tiedottaminen
killan toiminnasta leviämään mahdollisimman laajalle, mikä helpottaa yhteydenpitoa killan
jäseniin sekä mahdollistaa uusien jäsenien saamisen kiltaan. Killan kotisivuilla on linkki
Ilmatorjuntayhdistyksen kotisivuille ja vastaavasti Ilmatorjuntayhdistyksen kotisivuilla on
linkki killan kotisivuille.
7. MUU TOIMINTA
Kilta osallistuu ilmatorjunta-aselajiin liittyvään toimintaan ja kokouksiin sekä V-S:n
Kiltapiirin kokouksiin ja huolehtii lippunsa osallistumisesta isänmaallisiin ja
maanpuolustushenkisiin tilaisuuksiin.
Huolletaan Vartiovuoren ja Heikkilän perinnetykit sekä pidetään kunnossa Heikkilän
perinnetykkien väliin pystytetty V-S:n Ilmatorjuntarykmentin joukko-osastotunnus.
8. TULEVAISUUDEN TOIMINNASTA
Kilta järjestää tai osallistuu sotahistoriallisille matkoille lähialueille. Pyritään hankkimaan
mielenkiintoisia eri alojen asiantuntijoita ja alustajia killan tilaisuuksiin.

