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Sivu 01
Vuoden kilta, kiltalainen, kiltalehdet ja
internetsivut julkistetaan liittokokouksessa
Vuoden killan 2017 valinta
Vuoden kilta valitaan niiden kiltojen joukosta, jotka ovat palauttaneet
toimintalomakkeensa helmikuun loppuun mennessä. Julkistus tapahtuu perinteisesti
liittokokouksessa, joka on tänä vuonna Lahdessa 23.4.

Vuoden kiltalaisen 2017 valinta
Vuoden kiltalainen valitaan kiltojen tekemien ehdotusten perusteella ja valinta
perustuu henkilön toimintaan vuoden 2015 aikana.
Ehdotusten on oltava toiminnanjohtajalla 15.3. mennessä sähköisesti
toimitettuna. Ehdotuslomakkeen saa pyytämällä toiminnanjohtajalta.

Vuoden kiltalehti 2016 ja vuoden internetsivut 2017
Vuoden kiltalehden 2016 valinta perustuu vuoden 2016 aikana ilmestyneisiin lehtien
numeroihin. Pyydämme toimittamaan liiton toimistoon viisi (5) kappaletta
sellaista lehden samaa numeroa, jonka katsotte olleen vuoden 2016
paras numero. Lehdet pyydämme toimittamaan 15.3. mennessä.
Vuoden 2017 internetsivut valitaan kiltojen sivujen perusteella.

Sivu 02

Liittokokous 23.4.
Liittokokous pidetään Lahden Upseerikerholla Hennalassa 23.4. Liitto tarjoaa kahvin
ja suolaisen sekä lounaan kokousedustajalle. Kahvi ja suolainen on tarjolla klo
09.30 alkaen. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 10.30 ja kokous klo 11.00.
Kokouksen jälkeen on liiton tarjoama lounas.
Jokainen jäsenkilta voi lähettää kokouksen yhden kokousedustajan. Killan
äänimäärä on 1 ääni/alkava 300 jäsentä.
Esim:
Killan jäsenmäärä 89, ääniä 1
Killan jäsenmäärä 201, ääniä 1
Killan jäsenmäärä 300, ääniä 1
Killan jäsenmäärä 301, ääniä 2
Killan jäsenmäärä 601, ääniä 3
….. jne…..
Killan jäsenmäärä tarkistetaan jäsenrekisteristä ja siihen lasketaan jäsenmaksun
maksaneet jäsenet + veteraanijäsenet.
Liittokokouksen kutsu, kokousmateriaali ja valtakirja lähetetään 15.3. sähköpostilla
kiltojen puheenjohtajille ja sihteereille. Paperiversio kokousmateriaalista
toimitetaan suoraan killan kokousedustajalle 7.-8.4. killan ilmoittamaan
osoitteeseen.

Sivu 03

Maanpuolustaja-lehti
Maanpuolustaja-lehti ilmestyy kokeiluluonteisesti huhtikuussa sähköisenä versiona
(pdf). Sähköisestä versiosta voi helposti tulostaa haluamansa artikkelin.
Pyydämme killoilta juttuja ja kuvia lehteen. Materiaalin voi lähettää päätoimittaja
Jaakko Puuperälle sähköpostitse osoitteella
jaakko.puupera@suomensotilas.fi

Sivu 04

Liiton lomakkeet
Liiton kaikki lomakkeet ovat nykyään sähköisessä muodossa (excel, word tai pdf).
Ne täytetään tietokoneella ja lähetetään liittoon sähköpostilla. Olemme luopuneet
paperitulosteiden käsittelystä.
Kaikkia lomakkeita saa toiminnanjohtajalta sähköpostitse joko soittamalla tai
lähettämällä sähköpostia.
Valtiollisten kunniamerkkien ehdotuslomakkeen saa ritarikuntien internetsivulta
www.ritarikunnat.fi Kunniamerkkiehdotus palautetaan myös sähköisesti liittoon.
Tällä hetkellä saatavilla olevat lomakkeet:
Apuraha-anomus toimintaan.xls
ApurahanKäyttöselvitys.xls
Ehdotus_VuodenKiltalainen2016.xls
Esityslomake_Vaalivaliokunnalle2016.xls
Huomionosoitusesitys.xls
Koulutusmääräraha-anomus.xls
Koulutusraha_ käyttö.xls
MPKLjäsenanomus.doc
MPKLjäsenanomus_liite.doc
Toimintalomake2014piiri.xls
Toimintalomake2015.xls
Toimintalomake2015paikallisosastoille.xls
Toimintalomake2015piiri.xls
Valtiollinen_kunniamerkkiehdotuslomake.pdf
Vapaudenristiesitys_sivu1.doc
Vapaudenristiesitys_sivu2.doc

Sivu 05

Sotahistoriallinen seminaari
Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 13.5.2016 klo 12.00 alkaen.
Aihe: Aseellista toimintaa rintamalinjojen takana Pohjois-Karjalassa jatkosodassa
Esitelmöitsijät: professori Juri Kilin, sotahistorioitsija Tauno Oksanen, Ilomantsin
Sotahistoriallisen Työryhmän ry:n puheenjohtaja Aini Peltola ja dosentti Lassi
Saressalo.
Seminaari on avoin ja maksuton kaikille.
Järjestelyistä vastaavat 21. Prikaatin Perinneyhdistys ry ja Itä-Suomen yliopiston
historia- ja maantieteiden laitos.
Tiedustelut ja seminaariyhteydet:
Pasi Tuunainen p. 050 523 5513
Pekka Ripatti p. 040 567 1104
Osmo Suominen p. 0400 908 314

