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Yleistä
Päijät-Hämeen Viestikilta ry on aktiivisesti toimiva, eri viestinnän osapuolia 
yhdistävä ja maanpuolustustyötä tekevä järjestö, joka järjestää erilaista 
viestillistä harrastus- ja koulutustoimintaa jäsenistölleen ja sidosryhmilleen. 
Toiminnan pääpaino on viestillisten sekä kokonaismaanpuolustuksellisten 
harrasteiden ja taitojen ylläpitämisessä, niin fyysisin, kuin myös ammatillisin ja 
henkisin tavoittein. Kilta toimii yhteyksien rakentajana, paikallisesti ja 
alueellisesti. Tärkeänä haasteena ovat viestilliset kehityshankkeet sekä niihin 
liittyviin projekteihin osallistuminen.

Killan vuosi 2017 on sen ensimmäinen toimintavuosi. Perustavassa 
kokouksessa valittavalla hallituksella on toisaalta velvollisuus luoda killalle niille
ominaista toimintaa mutta myös mahdollisuus luoda jotakin aivan uutta.

Ensimmäisen vuoden toiminta on luonnollisesti killan järjestäytymistä ja 
verkostojen ja yhteistyösuhteiden luomista. Muu toiminta tulee perustumaan 
esitelmätilaisuuksiin, vierailuihin ja kiltalaisia lähellä olevien tapahtumien 
järjestämiseen ja osallistumisiin. Tavoitteena on tuoda viestin ja yleisen 
tietoliikennetekniikan kehitys sekä perinneasiat kiltalaisten tietoisuuteen.

Toimintasuunnitelmaa uusi vuosille laadittaessa pyritään mahdollisimman laaja-
alaisesti ja tarkkaan kaavoittamaan kaikki ne haasteet joihin uusi kilta tulee 
toiminnassaan kohtaamaan. Tapahtumat sekä viestiliikenteen uudet haasteet 
vaativat jatkuvaa valppautta killan toiminnan kehittämisessä. Myös jäsenistön 
saaminen mukaan tähän kehitystyöhön tulee olemaan myös ensimmäisen 
vuoden haasteena. Viestikillan toiminta on suunniteltu joustavaksi, jolloin 
pystytään paremmin vastaamaan uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Järjestötoiminta
Päijät-Hämeen Viestikilta liittyy Viestikiltojen Liittoon. Kilta ja kiltalaiset 
osallistuvat VKL:n ja muiden järjestämiin tilaisuuksiin, erityisesti 
vuosikokouksiin. 

Jäsen- ja koulutustoiminta
Osallistutaan Viestikiltojen liiton sekä muiden vastaavien yhteisöiden 
tilaisuuksiin.

Killan toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan sähköpostitse ja perinteisten 
”jäsenkirjeiden” lisäksi killan www-sivuilla ja killan Facebook-sivuilla.

Kehitetään yhteistoimintaa muiden lähialueen kiltojen kanssa. Viestikilta 
järjestää vuoden aikana säännöllisesti tilaisuuksia jäsenistölleen ja 
yhteistyökumppaneilleen koko toiminta-alueellaan, tavoitteena määrätietoinen 
ja aktiivinen kiltatyö ja sen näkyminen koko toiminta-alueella. Killan toiminnan 
aktiviteettejä tulevat olemaan toiminnallisten harrasteiden säilyttäminen 
koulutuksen ja aatteellisen toiminnan tukijoina.

Koulutuksen tavoitteena on antaa jäsenistö mahdollisuus monipuoliseen 
harrastamiseen niin henkisten kuin fyysisien harrasteiden parissa. Tavoitteena 
on ylläpitää korkea koulutuksen taso ja toimintamalli.



Tutustumiskäynneillä ja erilaisilla esitelmätilaisuuksilla ylläpidetään yhteyttä 
alueen teollisuuteen ja yhteiskunnan toimintaan. 

Sotilaallisen maanpuolustuksen koulutustoiminta toteutetaan pääsääntöisesti 
MPK:n kurssitoiminnan kautta. 

Toteutetaan myös historiallisia seminaareja ja luentosarjoja eri teemojen 
ympärillä.Koulutustoiminnan kautta autetaan muita maanpuolustusjärjestöjä 
sekä yhteistyökumppaneita heidän työssään ja samalla aikaansaamaan 
laajamittaista yhteistyötä sidosryhmien ja koko maanpuolustuskentän välille.

Muu toiminta
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan myös yhteisönä poikkeusoloihin 
varautumiseen ja vastaaviin tapahtumiin tai harjoituksiin.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan paikalliseen Vapepa-toimintaan 
yhteistyössä Lahden Radioamatöörikerho ry:n ja muiden yhteisöiden kanssa.

Killan tunnettuutta lisätään pitämällä killan tapahtumat esillä mediassa, esim. 
Viestimies-, Maanpuolustaja- ja Radioamatööri-lehdessä sekä paikallisalueen 
lehdissä.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan radioamatöörien perinneradio-
toimintaan sekä teknisen tiedon keräämisen että perinneradioiden 
kunnostamisen osalta. 

Muistamiset ja palkitsemiset
Jäseniä ja yhteistyökumppaneita palkitaan tarpeen mukaan. Jäseniä muistetaan
erityisinä merkkipäivinä.

Talous ja talousarvio
Toiminta tulee perustumaan jäsenmaksutuloille ja mahdollisille saataville 
avustuksille. Ensimmäisen vuoden jäsenmaksuna peritään 20 €.


