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SUUR-SAVON SOTILASPOIKIEN PERINNEKILTA RY 
		
Itäkaari 16,  52550 Hirvensalmi
  
  


Toimintakertomus vuodelta 2018


Yleistä	Vuoden 2018 päättyessä kiltamme 25-toimintavuotena oli jäsenmäärä 112.
Kiltamme jäsenmäärä väheni kuluneena vuonna kuudella (6) kahden (2) erotessa. Kiltaan liittyi kaksi (2) uuta jäsentä. 
Kiltamme jäsenistä nukkui pois: Veikko Mustala, Raili Laitsaari, Raili Häkkinen, Ilmari Paljakka, Veli Ripatti ja Oiva Hyyryläinen

Hallinto	Killan hallitukseen ovat vuoden 2018 aikana kuuluneet seuraavat henkilöt:
Juhani Manninen Hirvensalmi (pj), Olli-Pekka Kanninen Mikkeli (vpj, kiltamestari ja matkavastaavana), Eero Jokinen Mikkeli (museovastaava), Raimo Mikkonen Mikkeli (museovastaava), Jussi Saarinen Mikkeli (perinneasiat), Kauko Olkkonen Mikkeli (perinneasiat) ja Pentti Lohko Mikkeli (perinneasiat). 
	Hallitus on kokoontunut 3 kertaa ja käsitellyt 51 asiakohtaa.
	Jalkaväkimuseon sotilaspoikaosaston vastaavina ovat toimineet Eero Jokinen ja Raimo Mikkonen. Killan sihteerinä, rahastonhoitajana on toiminut Anneli Lehto ja matkailuvastaavana Olli-Pekka Kanninen. 

Toiminta	Vuosikokous pidettiin 9.3.2018 klo 18.00 Upseerikerholla.
Vuosikokouksessa paikalla oli 26 killan jäsentä.
Vuosijuhla pidettiin 9.3.2018 Upseerikerholla 70 henkilön voimin. Juhlaesitelmässä FT Heikki Kupiainen vieritti Suomen 100 vuotista historiaa kuulijoille sijoittaen sotilaspoikatoiminnan mielenkiintoisesti kiinni erimuodoissaan aina kulloiseen aikaan.
Vuosijuhlassamme kertyi arpajaisista 329 €.
	Osallistuimme Perinneliiton liitokokoukseen Porvoossa.
Kiltaretkemme kohteena oli Hamina Tattoon Marssi Show, mikä ei saanut jäsenistöämme liikkeelle, vaan matka jouduttiin perumaan.
Järjestimme kesäkuun alussa Hirvensalmella Sataman Herkun ulkoterassilla Rakuunasoittokunnan konsertin ”Soi raikuen torvet ja rummut”, mikä kokosi paikalle reilut 100 kuulijaa.
Osallistuimme Museoiden yöntapahtumaan Jalkaväkimuseolla esittelemällä Sotilaspoikaosastoa ja näyttämällä ”Isänmaan nuoret puolustajat – Sotilaspojat ja lottatytöt” elokuvaa.
Toimintakaudella toteutettiin vuosikokouksen päätös toimittaa sotilaspojille ja pikkulotille lahjaksi saamamme Suomi 100 vuotta villasukat.
Sijoitimme saadustamme lahjoituksesta 4000€:a OP SIJOITUSOBLIGAATIO POHJOISMAAT I/2018, minkä tuotto-odotus on minimissään 7% vuositasolla.
	Jäsentiedotteita lähetettiin 3 kappaletta, joissa kerrottiin ajankohtaisista asioista mm 	liittomme kokouksista. 
Toiminta kauden aikana on pidetty esitelmiä eri tahoille otsikolla ”Päämaja kutsui – sotilaspoikien rooli sotavuosien Mikkelissä”.
On esitetty Suomen sotahistoriallisia elokuvia eri paikkakunnilla.
Kotisivujamme on ylläpidetty tapahtumien, kuvien ja artikkeleiden muodossa.
Vuoden aikana olemme lähettäneet Sotilaspoikalehteen useita artikkeleita. 

Suuren Kiitoksen ansaitsevat yhteistyökumppanit Etelä-Savon Aluetoimisto, Rakuunasoittokunta ja eri maanpuolustusjärjestöt muiden yhteistyökumppaneiden ohessa unohtamatta kiltamme toimintoja tukeneita yhteisöjä ja henkilöitä. 


Lahjoitukset	
	Toivakka yhtiöt 200 euroa.

Edustus 	
Killan hallitus ja sen jäsenet ovat yhdessä ja erikseen osallistuneet eri järjestöjen ja yhteisöjen kutsumiin tilaisuuksiin.
Olemme tervehtineet yhteistyökumppaneitamme heidän vuosipäivinään.
Killan jäseniä on muistettu merkkipäivinä onnittelukortein ja merkkipaalulla Sotilaspoikalehdessä.
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