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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
1.

YLEISTÄ
Toimintasuunnitelma käsittelee yhteisesti Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri
ry:n,
Pohjois-Karjalan
Reserviläispiiri
ry:n
ja
Pohjois-Karjalan
Maanpuolustuksen Tuki ry:n vuoden 2015 toimintaan liittyvät asiat.

1.1
TOIMINTA-AJATUS
Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry ja Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry
toimivat reserviupseerikerhojen ja reserviläisyhdistysten sekä reservin
aliupseeriyhdistysten yhteistyöorganisaationa tehtävänään kehittää
maanpuolustusedellytyksiä jäsenyhdistyksissä edistämällä koulutusta ja
muuta hyvään reserviläiskuntoon pyrkivää toimintaa.
Pohjois-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry on molempien piirien
hallinnoima yhdistys, jonka kautta hoidetaan piirilehtenä toimivan Karjalan
Pojat lehden toimittaminen.

1.2

PIIRIEN TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2015
Reserviupseeripiiri


Toiminta-ja vänrikkipäivät, jäsenhankinta ja – huolto, ampumatoiminnan
turvaaminen ja kehittäminen

Reserviläispiiri
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Tiedotus, edunvalvonta, reservin laajan ampumatoiminnan ylläpito sekä
liiton uuden strategian jalkauttaminen

1.3 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT
5.1.
8.1.
Helmikuu
13.2.
24.2.
Maaliskuu
.4.
.5.
Toukokuu
3.6.
4.6.
16.6.
9.7.
21.8.
28.-29.8.
4.12.
17.12.
Joulukuu
24.12

Palvelukseen astuminen P-KR
Tulojuhla P-KR
Allakointitilaisuus
1/15 Vala P-KR
PKARALTSTO Vuosipäiväjuhla
Veteraanikeräyksen tempauspäivä
Kansallinen veteraanipäivä
Kaatuneiden muistopäivä
ISSLE komentajan rynnäkkökiväärikilpailu
Palkitsemis ja ylentämistilaisuus
Lippujuhlapäivä
Kotiutus
Tulojuhla P-KR
Vala P-KR
KPK:n jotos
Marskin Malja
Kotiutus P-KR
Joulutulet
Kunniavartiot

2. KOKOUKSET
Piirihallituksien kokouksia järjestetään neljä.
Piirihallitusten kokoukset:
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1/15
–
–

14.1.2015
uusi puheenjohtajisto
maanpuolustusrekisterikoulutus yhdistysten vastaaville

2/15
–

19.2.2015 Kontiolahti
vuosikokousasoiden käsittely

3/15
–

22.4.2015
kesäkauden toiminnan suunnittelu

4/15

10.9.2015

–

syyskokousvalmistelu

Piirien kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen mukaan. Piirien
kevätkokoukset pidetään yhteisenä tapahtumana 25.3.2015. Syyskokoukset
pidetään erillisinä molemmille piireille. Reserviupseeripiirin kokous pidetään
20.10.2015 ja reserviläispiirin kokous 21.10.2015
YT-toimikunta ja PKMT ry:n hallitus kokoontuu 5.2.2015 ja 1.10.2014 ja
tarpeen vaatiessa.
Työvaliokunnat kokoontuvat YT-toimikunnan kokousten yhteydessä ja tarpeen
vaatiessa.

3. TIEDOTUSTOIMINTA
Piirien tiedotuksen päävälineitä ovat, sähköposti ja piirin nettisivut. Jokaisen
yhdistyksen tulee pitää yllä sähköpostiosoitteet, joihin liiton ja piirin tiedotteet
lähetetään.
Yhdistykset muodostavat omat sähköpostiverkkonsa ja jakavat saadut
tiedotteet edelleen.
Piiritoimisto välittää sähköpostilla tapahtumien ilmoitukset kaikille niille, joille
järjestäjä haluaa. Menetelmä on halpa ja tehokas.
Toinen pääväline on piirilehti KARJALAN POJAT, joka ilmestyy neljästi
vuoden aikana. Ilmestymisaikataulu ja ilmoitushankintavuorot ilmenevät
toimintakalenterista.
Vuoden toiminnasta tiedottavat julkiselle medialle sekä piirit että yhdistykset.
Kaikki tapahtumat on pyrittävä saamaan uutiskynnyksen yli ainakin
paikallislehdissä.
Piirien nettisivuilla: www.pkreservi.fi. on piirin toimintaan liittyviä esityksiä ja
laajat linkkiyhteydet mm. liittojen (www.rul.fi sekä www.reservilaisliitto.fi ja
Reserviläisurheiluliiton (www.resul.fi) ja puolustusvoimien (www.mil.fi)
verkkosivuille. Myös viimeiset julkaisut KARJALAN POJAT -lehdestä löytyvät
piirien kotisivuilta. Yhdistyksien on pyrittävä luomaan omat nettisivut.
KARJALAN POJAT – SIVUILTA LÖYTYVÄT MYÖS LEHDEN
ILMOITUSMYYNNISSÄ TARVITTAVAT LOMAKKEET KUTEN
MAINOSSOPIMUKSET JNE.
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4. KOULUTUS
Maanpuolustuskoulutusyhdistys on reserviläisten koulutusjärjestö. Piiri ja
yhdistykset innostavat jäseniään osallistumaan MPK:n ja liittojen järjestämille
kursseille ja koulutustilaisuuksiin. Yhdistyksen ja piiri tukevat varojensa
puitteissa kouluttautumista. Kaikki osapuolet voivat tehdä aloitteita
kurssiaiheiksi.
Tietoja kursseista julkaisevat mm. KARJALAN POJAT ja Reserviläinen -lehti.
Ajan tasalla olevat tiedot löytyvät myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
sivuilta (www.mpk.fi ). Samoilla sivuilla voit myös rekisteröidyttyäsi
ilmoittautua kursseille. Liittojen kiertokirjeet antavat niin ikään tietoja
tapahtumista.

5. RESERVILÄISLIIKUNTA
Reserviläisliikunnan tehtävänä on jäsenistön fyysisen kunnon sekä
kenttäkelpoisuuden kehittäminen ja ylläpitäminen. Jokainen reserviläinen
vastaa itsestään ja omasta kunnostaan, piirit ja yhdistykset pyrkivät
aktivoimaan jäsenistöään.
Liikuntaa ja kilpailutoimintaa suunnittelee ja koordinoi 2010 perustettu ”TULI
ja LIIKE”-toimikunta. Liikuntatilaisuuksia ei ole aina järkevää järjestää itse.
Yhdistysten tulee innostaa jäseniään osallistumaan niin oman alueensa kuin
piirin alueella järjestettäviin kuntoliikuntatapahtumiin.
Ammunta on edelleen piirien suosituin aktiviteetti. Lisää ammunnanharrastajia
voidaan houkutella hyvin johdetuilla ja järjestetyillä ampumatapahtumilla.
Ampumataidon ylläpito on osa kenttäkelpoisuutta. Prosenttiammuntojen
järjestäminen yhdistyksissä on hyvä tapa ylläpitää ampumataitoa.
5.1. Kenttäkelpoisuus
Molemmat liitot ovat voimakkaasti ajaneet kenttäkelpoisuustestien
järjestämistä yhtenä liikunnan aktivointikeinona sekä palvelemaan
maanpuolustusta reserviläisten kuntotiedoilla. Kenttäkelpoisuustestejä
koordinoi Reserviläisurheiluliitto ja osa testeistä järjestetään yhteistoiminnassa
MPK:n kanssa.
Kenttäkelpoisuutta mittaavia testejä ovat: lihaskuntotesti, kestävyystesti (12
minuutin juoksutesti tai pp-ergometritesti), suunnistus ja kartanluku,
ammunta ja marssi. Suunnistuksen ja kartanluvun jokainen jäsen voi suorittaa
paikallisen seuran suunnistusharjoituksessa. Yhdistykset voivat myös järjestää
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ohjeen mukaisia marssisuorituksia hiihtämällä, marssimalla tai pyöräilemällä.
Piirien järjestämien kenttäkelpoisuustestien tulokset kirjataan suorituspaikoilla.
Jokainen kirjaa omat suorituksensa ResUL:n sähköiseen kuntokorttiin.
5.2. Reserviläisurheiluliiton tehtävä ja painopisteet
Reserviläisliikunnan tärkeimpänä tehtävänä on ylläpitää ja kehittää koko
jäsenistön maanpuolustustaitoja. Maanpuolustustaitoihin kuuluvat fyysinen
kunto sekä kenttätaidot (suunnistus-, ampuma-, kartanluku-/tulenjohto-,
johtamis- ja vaellustaidot).
ResUL:n toiminnasta, kilpailuista ja säännöistä löytyy enemmän informaatiota
sen kotisivuilta: www.resul.fi

5.3. Kilpailutoiminta
Pohjois-Karjalan reservipiirit tukevat ensisijaisesti jäsentensä osallistumista





Liittojen ruutiaseiden ampumamestaruuskilpailuihin
ResUL:n ilma-asekilpailuihin
ResUL:n sovellettuihin reserviläisammuntoihin
ResUL:n ampumajuoksukilpailuihin

Kilpailujen järjestäminen on osa kilpailutoimintaa.
Piirin omia kilpailuja pyritään järjestämään mm. seuraavissa lajeissa:






ilma-asekilpailut
ruutiasekilpailut ja
SRA – kilpailut
ampumajuoksu
suunnistus

Näiden lisäksi puulaakiammuntoja jatketaan
6. HENGELLINEN TYÖ
Piirin ja yhdistysten hengellisen työn päätapahtuma on xx.12.2015
järjestettävät joulutulet.

7. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Piirien talous perustuu liittojen tukeen ja jäsenmaksuihin. Pohjois-Karjalan
Maanpuolustuksen Tuki puolestaan rahoittaa toimintansa piirilehtiin (4
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nro:a/v) myytävillä vuosi-ilmoituksilla ja yhdistysten keräämillä riviilmoituksilla. Yhdistysten piirilehteen hankkimista ilmoituksista (maksetuista)
suoritetaan 40 % keräyspalkkio yhdistykselle keräysvuotta seuraavana
keväänä.

8. YHTEISTOIMINTA
Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos ovat ilmaisseet tukensa jatkuvan vuonna
2015 reservipiirien toiminnalle. Tämän tuen sujuvan järjestämisen vuoksi
piirien ja yhdistyksien on toimittava em. suunnittelurytmin mukaan.
Puolustusvoimien suuntaan yhteistyökumppanina toimii Pohjois-Karjalan
Aluetoimisto
Pohjois-Karjalan Rajavartioston varusmiehille on perinteisesti järjestetty
ryhmänjohtajainfo -tilaisuuksia kaksi kertaa vuodessa. Tilaisuudet ovat olleet
tärkeitä uusien jäsenten rekrytoinnin kannalta. Puolustusvoimien osalta
vuoden 2015 aikana on kartoitettava mahdolliset infotilaisuuden Kainuun
Prikaatin ja Karjalan Prikaatin suuntaan.
Veteraanien auttamiseen keskitytään vuonna 2015 mm. tukemalla
veteraanikeräystä. Keräyspäällikkönä toimii Ilkka Savolahti.
Jokaisen yhdistyksen tulee tukea ja helpottaa veteraanien jokapäiväistä
elämää. Heidän järjestötyönsä turvaaminen ja helpottaminen kuuluu osana
kunniavelkaan, joka on maksettava TÄNÄÄN!
9. LIITOT, RESERVILÄISURHEILULIITTO JA RESERVILÄINEN-LEHTI
RESERVIUPSEERILIITTO
www.rul.fi
RESERVILÄISLIITTO
www.reservilaisliitto.fi
RESERVILÄISURHEILULIITON KILPAILUT 2015
www.resul.fi
RESERVILÄINEN – LEHTI 2015
www.reservilainen.fi
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