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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
1.

YLEISTÄ
Toimintasuunnitelma käsittelee yhteisesti Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri
ry:n, Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry:n ja Pohjois-Karjalan
Maanpuolustuksen Tuki ry:n vuoden 2017 toimintaan liittyvät asiat.
Suunnitelmaa päivitetään ja sen sisältöä tarkennetaan aina tarpeen
vaatiessa.
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 LIITTOJEN ANTAMAT TEEMAT, PAINOPISTEALUUET, TAVOITTEET YMS.
1.2.1

RESERVIUPSEERILIITTO

Liiton toiminnan painopisteet vuonna 2017 ovat:
•

Suomi 100 vuotta ja Maanpuolustusjärjestöjen yhteinen juhlavuoden hanke

•

Liiton uuden strategian jalkauttaminen

•

Nuorten toiminta

Tavoitteita vuoden 2017 toiminnalle
Liitto
Osallistuu ja vaikuttaa
•
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Suomen itsenäisyyden 100 –vuotisjuhlavuoden tapahtumiin ja
vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen Pro Patria hankkeeseen

•
•

aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen
ampumataidon ja ampumamahdollisuuksien kehittämiseen ja
edunvalvontaan

Muita tavoitteita
•

liiton jäsenmäärä kasvaa

•

vänrikkipäivät järjestetään kymmenessä piirissä

•

toimintapäivätapahtumia järjestetään sata

•

yhdistyksiin nimetään nuorisoupseerit

Piiri
•

piirin jäsenmäärä kasvaa

•

vänrikkipäivä järjestetään

•

toimintapäivä järjestetään

•

prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset

•

edistävät ampumataidon ja – mahdollisuuksien kehittämistä

•

pitävät tiiviisti yhteyttä aluetoimistoihin ja MPK:hon

•

piirin nettisivut ja jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä

•

järjestää tai osallistuu Suomi 100 tapahtumaan

•

yhdistys on suorassa kontaktissa kaikkiin uusiin jäseniin ja esitelleet heille
yhdistyksen toimintaa

•

yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää

•

prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta parempi tulos

•

jäsenrekisteri on aktiivisessa käytössä

•

jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla

•

sähköinen toimintalomake on käytössä koko vuoden

•

järjestää tai osallistuu Suomi 100 tapahtumaan

Yhdistys
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1.2.2

RESERVILÄISLIITTO
Teema:
Reservissä – kaiken varalta
Painopistealueet:
Suomi 100 vuotta
Kansainvälistyvä Reserviläisliitto
Yhdessä eteenpäin

•
•
•

Tavoitteita vuoden 2017 toiminnalle
Liitto:
Tiedotus
•

Tunnettuuden lisääminen

•

Viestintätoimistoyhteistyön jatkaminen

•

Uusi graafinen ilme ja esittely- sekä messumateriaalin uusiminen

•

Some-kampanjat uudella ilmeellä, liiton nettisivujen uusiminen

•

Twitterin käytön laajentaminen

•

Yksi valtakunnallinen messutapahtuma

•

Uusi varusmiesinfojärjestelmä käyttöön

Edunvalvonta
•

Asedirektiivi kansalliseen lainsäädäntöön

•

Puolustusvoimien toimintaedellytykset

•

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja –koulutuksen rahoitus

•

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

Hallinto, säännöt, muuta
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•

Uuden hallintojärjestelmän sisäänajo

•

Liiton sääntömuutoksen mahdollinen jatko

1.3

•

Syyskokous Suomi 100 vuotta –juhlakokouksena

•

Suomen Sotaveteraaniliiton juhlavuoden toiminnot ja tapahtumat

•

Yhdet valtakunnalliset messut

•

Sankarihautausmaakartoitus / veteraaniperinnetyön linjaus

•

Yhdistysjohdon koulutustapahtuma Itä-Suomessa

POHJOIS-KARJALAN RESERVIPIIRIEN TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2017
Piirien toimintaa ohjaavat yllä luetellut liittojen teemat, painopistealueet ja
piirille ja yhdistyksille asettamat tavoitteet. Piiriemme painopistealueet ovat:
Reserviupseeripiiri
•

LIIKU, AMMU, KOULUTTAUDU

Reserviläispiiri
•

Liikunta, tiedotus, edunvalvonta, reservin laajan ampumatoiminnan
ylläpito sekä liiton uuden strategian jalkauttaminen

Molemmat piirit:
•

•

•

•

•
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Kaikessa toiminnassa korostuu Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teemat
ja sen tavoitteet. Juhlavuonna tulee piirien ja yhdistysten
tiedotustoimintaa aktivoida ja siten parantaa reserviläistoiminnan
tunnettavuutta.
Tavoitteena on tukea MPK:n Savo-Karjalan piirin toimintaa ja edistää
sen toimintaedellytyksiä alueellamme yhdessä Pohjois-Savon
Reservipiirien kanssa.
Edellä mainitun yhtenä edellytyksenä on se, että puolustusvoimat tilaa
reserviläisille vuosittain riittävästi sotilaallisia valmiuksia parantavaa
koulutusta. Piirien tulee toimia asiassa aktiivisesti Kainuun prikaatin ja
sen yhteydessä toimivan Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon
aluetoimistojen kanssa.
Piirin, yhdistysten ja yksittäisten jäsenten tulee tukea voimavarojensa
puitteissa sotaveteraanijärjestöjen perinneaikakauden valmisteluja
omissa kunnissaan.
Jäsenhankinnan kehittämiseksi tulee laatia uusi suunnitelma. Asiassa
tulee toimia tiiviisti yhteistyössä PKALTSTO:n ja P-KR:n kanssa.
Jäsenhankinnassa erityisesti huomioitavat ryhmät ovat juuri
varusmiespalveluksesta ja rauhanturvatehtävistä kotiutuneet sekä
nuoret naiset. Reserviläisyhdistysten on huomioitava, kuten
aikaisemminkin, varusmiespalveluksen käymättömät.

•

•

•

•

•

1.3

Käynnistetään aikaisempaa laajempi yhteistoiminta Pohjois-Savon
Reservipiirien kanssa Kuopiossa 8.11.2016 käydyn neuvottelun ja siellä
tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamuotoina ovat ainakin
ammunnat, koulutus, uusien jäsenten rekrytointi, viestintä ja
veteraanityö. Edellä mainitusta tehdään kustakin omat
yksityiskohtaisemmat suunnitelmat, jotka informoidaan yhdistyksille
erikseen.
Maakuntaliiton johtaman ampumaratahankkeen etenemistä seurataan
ja osallistutaan, jos edellytykset sen toteuttamiseksi ovat olemassa
ja/tai se hyödyntää piirien ja yhdistysten ampumatoimintaa pitkällä
aikavälillä. Ensimmäisessä vaiheessa liitytään piireinä hanketta
vetämään perustettavaan yhdistykseen.
Reserviläisjärjestöt osallistuvat aluetoimiston tukipyynnön mukaisesti
puolustusvoimien, MPK:n ja veteraanijärjestöjen organisoimiin Intti
tutuksi –tapahtumiin Pohjois-Karjalan yläkouluissa ja lukioissa.
Reserviläisyhdistykset osallistuvat Sankarihautausmaiden ja
muistomerkkien kunnossapitoon yt:ssa puolustusvoimien, kuntien ja
seurakuntien kanssa vuosittain Kaatuneitten muistopäivän viikolla.
Piirien ja niiden yhdistyksillä on mahdollisuus käyttää ilmaiseksi
kokouksiinsa ja virkistystapahtumiin Olli Tiaisen majaa. Varaukset
tehdään hyvissä ajoin Pohjois-Karjalan aluetoimistoon tstosiht Titta
Tanskaselle (titta.tanskanen@mil.fi) ja ne hyväksyy aluetoimiston
päällikkö. Vastavuoroisesti piirit toteuttavat majan ja sen ympäristön
kevät- ja syystalkoot erillisen sopimuksen mukaisesti.

VUOSIKELLO (laitetaan päivämäärä- tai kuukausitarkkuus)
Talvi
• Toimintalomakkeen palauttaminen tammikuu
• Tukitarve-esitykset aluetoimistolle allakointitilaisuutta (tapahtumat
2018) varten marraskuu
• PH1: Piirihallituksen järjestäytymiskokous tammikuu
• YTT1: Piirihallituksen kokouksen valmistelu helmikuu
• Ylennys- ja palkitsemisesitykset yhdistyksiltä helmikuu
• Palkitsemistoimikuntien kokoukset helmikuun loppu
Kevät
• Toimituskunnan kokous 1: ykköslehden arviointi, kakkoslehden
suunnittelu maaliskuu
• PH2: Kevätkokouksen valmistelu maaliskuu
• Piirien kevätkokoukset maaliskuu
Kesä
• YTT2: Tulevan vuoden suunnittelu ja vanhan arviointi
(toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus (runko),
piirihallituksen kokouksen suunnittelu, vuoden laskujen läpikäynti
(kuittitasolla) elokuu
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•
•
•
Syksy
•
•
•
•
•
•
•

Ylennys- ja palkitsemisesitykset yhdistyksiltä elokuu
Toimituskunnan kokous 2: kakkoslehden arviointi, kolmoslehden
suunnittelu elokuu
Palkitsemistoimikuntien kokoukset elokuun loppu
PH3: Syyskokouksen valmistelu syyskuu
Piirien syyskokous lokakuu
Tulitoimikunnan kokous, lokakuu
Tukitarve-esitykset aluetoimistolle allakointitilaisuutta (tapahtumat
2019) varten marraskuun loppu
Toimituskunnan kokous 3: kolmoslehden arviointi, ykköslehden
suunnittelu joulukuu
Toimintasuunnitelmat toiminnanjohtajalle joulukuu
Yhdistysten jäsenten TULI ja LIIKE tukihakemukset piireille 15.12.2017
mennessä (erillisen ohjeen mukaan)

Yhdistykset tekevät toiminnanjohtajalle hyvin perustellut ylennys- ja
palkitsemisesityksensä virallisilla piirin tai liiton kotisivuilta
löytyvillä lomakkeilla 1) keväällä 15.2. mennessä ja 2) syksyllä 15.8.
mennessä. Toiminnanjohtaja kokoaa esitykset, laatii pisteytystaulukot ja
toimittaa ne palkitsemistoimikunnille. HUOM! RUL:n kultaiset
ansiomitaliesitykset tulee olla toiminnanjohtajalla kuitenkin jo
1.2.2017 mennessä.
Reserviupseeriliittoon menevien esitysten aikataulu on seuraava:
• RUL:n kultainen ansiomitali (RUL kam) ja kultainen ansiomitali soljen kera
(RUL kam sk), haku kerran vuodessa
• piirin puoltamien esitysten tulee olla liiton toimistossa viimeistään 15.2.
Kunniamerkit myöntää puolustusministeri liittohallituksen esityksestä
päivämäärällä 4.6.
• RUL:n hopeinen (RUL ham) ja RUL:n pronssinen ansiomitali (RUL PRAM):
piirien puoltamien esitysten tulee olla liiton toimistosta viimeistään viikko
ennen liittohallituksen kokousta. Mitalit myöntää liittohallitus ja niitä
käsitellään jokaisessa liittohallituksen kokouksessa. Seuraavat
liittohallituksen kokoukset ovat:
• Pe 18.11.2016
• La 14.1.2017
• La 18.3.2017
• La 9.9. 2017
• La 4.11.2017
 Lisätietoja RUL:n palkitsemisista löytyy myös netistä:
https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelutjasenyhdistyksille/huomionosoitukset/

7

Reserviläisliittoon menevien esitysten aikataulu on seuraava:
• Yhdistyksien esitykset PIIRILLE 4/2017
• Piirien esitykset liitolle 5/2017
• Liittohallitus käsittelee 9/2017
• Luovutus Itsenäisyyspäivänä
1.3 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT
Alla on lueteltu muutamia keskeisimpiä tapahtumia vuonna 2017.
Toiminnanjohtaja ja/tai osa piirien puheenjohtajista osallistuu 7.2. KPK:n ja PK:n aluetoimiston järjestämään maanpuolustustapahtumien
allakointitilaisuuteen. Kyseisessä tilaisuudessa tarkistetaan viime keväänä
suunnitellut vuoden 2017 tapahtumat ja niiden tukitarpeet sekä kootaan
vuoden 2018 maanpuolustustapahtumat Pohjois-Karjalassa. Yhdistysten on
toimitettava toiminnanjohtajalle 1.2. mennessä sähköpostilla lista
sen järjestämistä omista tilaisuuksista vuosina 2017-2018 (esim
vuosijuhlat, muistomerkkien paljastustilaisuus tms) ja niihin liittyvistä
tukitarpeista puolustusvoimille (esim sotilassoittokunta, juhlapuhuja,
varusmiestuki jne), P-K:n rajavartiostolle tai Savo-Karjalan
Maanpuolustussoittokunnalle.
2.1.
3.-5.2.
7.2.
10.2.
22.2.
4.-5.3.
11.3.
12.3.
12.3.
15.3.
21.3.
28.3.
5.4.
8.4.
19.4
27.4.
Vko 18
Vko 19-20
14.5.
20.5.
2.6.
4.6.
10.6.
15.6.
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Palvelukseen astuminen P-KR ja KAIPR
1/2017 Vala, KAIPR, Nivala-Kajaani
Maanpuolustustapahtumien 2018 allakointitilaisuus
1/16 Vala P-KR, Onttola
PKALTSTO:n Vuosipäivänjuhla, Joensuu
ResUL Talvijotos Kuopiossa
Veteraanikeräyksen tempauspäivä
Rajasotilaskotiyhdistys 70 v, Onttola
Talvisodan päättymisen muistokonsertti, Joensuu
2/2016 255 vrk palvelleiden kotiuttaminen
RVL:n vuosipäivä
Piirien kevätkokoukset, Taistelijan talo, Ilomantsi
KAIPR vuosipäivä, Kajaani
Reserviläisliiton vuosikokous, Lahti
Suomi 100v Juhlaseminaari ”Sankaruus”, Joensuu
Kansallinen veteraanipäivä
Reserviläisten ampumataitopäivä
Muistomerkkien ja sankarihautausmaiden huoltotyöt kunnittain
Kaatuneitten muistopäivä
VAPEPA:n yhteistoimintapäivä, Joensuu
Palkitsemis- ja ylentämistilaisuus, Joensuu
Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
Amin pytty ammuntakilpailu, Outokumpu
Kotiuttamisjuhla P-KR ja KAIPR

16.6.
3.7.
3.7.
5.8.
10.8.
11.8.
25.-26.8.
1.9.
1.-3.9.
13.9.
16.9.
29.9.
7.10.
10.10.
20.10.
23.10.
27.10.
1.11.
18.11.
25.11.
5.12.
5.12.
6.12.
14.12.
Joulukuu
24.12
31.12.

KAITR:n perinnepäivä, Kajaani (P-K:n perinnejoukko-yksikkö)
Palvelukseen astuminen P-KR ja KAIPR
Kiltapyöräily, PKAPR:n Perinnekilta, Joensuu
Vala KAIPR, Kajaani
Puolustusvoimien Suomi 100 vuotta kesäkiertue, Joensuu
Vala P-KR, Onttola
KPK:n jotos, Juuka (Paalasmaa)
Maanpuolustusjuhla, PKARPR perinnekilta, avoin
14.D:n perinnepäivät, Lieksa
1/2017 255 vrk palvelleiden kotiuttaminen
Reserviläisten rynnäkkökiväärikilpailu, Onttola
Juuan Reserviläiset ry 60 v
Muistojen konsertti, Joensuu
Piirien syyskokoukset, Joensuu
Kiihtelysvaaran Reserviläiset ry 60 v
Rääkkylän Reserviupseerit ry 60 v
Rääkkylän Reserviläiset ry 60 v
Reserviläisurheilukauden päättäjäiset, Joensuu
Syyskokoustapahtuma, Suomi 100 v, Kouvola
PKARPR:n perinnepäivä, Kontiolahti (20.11.)
Ylennys- ja palkitsemistilaisuus, Joensuu
LARY:n iltajuhla, Liperi
Itsenäisyyspäivän 100 v juhlat ja seppeleenlaskutilaisuudet
Kotiuttamisjuhla P-KR ja KAIPR
Joulutulet
Kunniavartiot
Prosenttiammunta päättyy, koko maa

Yhdistyksiä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti myös
yhteistoimintakumppaneiden ja muiden organisaatioiden järjestämiin
tapahtumiin erityisesti omissa kunnissaan.
Pohjois-Karjalan aluetoimiston vuonna 2017 järjestämät Intti tutuksi –
tapahtumat, joihin yhdistykset osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan ovat
(suluissa koulujen ilmoittamat yhteyshenkilöt):

Kevät
31.3.2017 Polvijärven yläkoulu
4.4.2017 Kirkkokadun koulu
11.4.2017 Pielisjoen koulu

Polvijärvi
Nurmes
Joensuu

Syksy
29.8.2017 Valtimon yläkoulu
Valtimo
5.9.2017 Keskuskoulun yläkoulu Lieksa
19.9.2017 Uimaharjun koulu
Joensuu
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Helena Hirvonen
Jukka Ikonen
Jouni Partti

Tiina Kärkkäinen
Reetta-Leena Hiltunen
Timo Alanko

26.9.2017 Enon yläkoulu

Joensuu

Timo Alanko

Yhdistysten on varmistettava tapahtumien aikataulut ja sovittava
osallistuminen alueupseeri majuri Markku Väätäsen kanssa
(markku.vaatanen@mil.fi tai puh 0299 800 (keskus)) vähintään kaksi
kuukautta ennen tapahtumaa.
2. KOKOUKSET

Piirihallituksien kokouksia järjestetään kolme.
1/17 10.1.2017
2/17 14.3.2017
3/17 12.9.2017
Piirien kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen mukaan. Piirien kokoukset
pidetään yhteisinä tapahtumina:
- kevätkokoukset pidetään 28.3.2017 (alustavasti Taistelijan talo, Ilomantsi)
- syyskokoukset pidetään 10.10.2017 (alustavasti P-KR Onttola)
Molemmissa kokouksissa on käsitellä piirikohtaiset asiat erikseen. Kevätkokous
on alustavasti suunniteltu pidettäväksi Taistelijan talolla Ilomantsissa liittyen
yhteistoiminnan tiivistämiseen myös sotahistoriallisesti tärkeiden kohteiden
kanssa. Ilomantsin kunta ja Taistelijan talo Oy hallitus ovat tehneet tästä
aloitteen piireille syksyllä 2016.
YT-toimikunta kokoontuu ainakin 28.2.2017 ja 5.9.2017. Työvaliokunnat
kokoontuvat YT-toimikunnan kokousten yhteydessä ja tarpeen vaatiessa.
PKMT ry:n hallitus kokoontuu kolme (3) kertaa vuodessa lehden
ilmestymisaikatauluun sitoen.
Kokousten yhteyteen ja/tai erillisinä tilaisuuksina järjestetään Suomen (2017)
ja puolustusvoimien (2018) sekä Rajavartiolaitoksen (2019) 100 –vuotisjuhliin
liittyen korkeatasoisia esitelmätilaisuuksia, joilla syvennetään ja ajan
tasaistetaan jäsenistömme tietoutta sotilaallisen maanpuolustuksen alueella,
turvallisuuspolitiikassa, johtaja- ja reserviläiskoulutuksessa, taktiikan ja
operaatiotaidon tutkimuksessa ja kehittämisessä, materiaalihankinnoissa yms,
painopisteen ollessa reserviläistoimintaa lähellä olevissa asioissa. Esitelmän
pitäjiksi ovat lupautuneet jo UNDOF:n suomalainen apulaiskomentaja prkenr
Mauri Koskela, PV:n koulutuspäällikkö prkenr Jukka Sonninen, Maav:n
operaatiopäällikkö prkenr Petri Hulkko, Merivoimien komentaja kontra-amiraali
Veijo Taipalus, MaasK:n johtaja ev Asko Muhonen ja RUK:n johtaja ev Markku
Hutka, P-KR:n komentaja ev Vesa Blomqvist sekä monet muut alansa
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asiantuntijat. Tilaisuuksia pyritään pitämään Joensuun lisäksi myös muualla
maakunnassa. Yhdistyksiä kannustetaan osallistumaan runsaslukuisesti ko
tilaisuuksiin. Ne ovat myös erinomaisia rekrytointitapahtumia, joihin kannattaa
tuoda mukaan myös potentiaalisia uusia jäseniä. Erikseen sovittavat
esitelmätilaisuudet järjestetään yhdessä Pohjois-Karjalan
Maanpuolustusyhdistyksen kanssa.
Toiminnanjohtajan yhdistyskierros alkoi syksyllä 2016, ja se jatkuu keväällä.
Yhdistyksiä, joissa toiminnanjohtaja ei ole vielä käynyt, pyydetään tekemään
esityksiä vierailuajankohdasta hyvissä ajoin etukäteen.
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. Toiminnanjohtaja lähettää omat piiritiedotteet yhdistyksille
2-3 kertaa vuodessa.
Piiritoimisto välittää sähköpostilla tapahtumien ilmoitukset kaikille niille, joille
järjestäjä haluaa. Menetelmä on halpa ja tehokas.
Toinen pääväline on piirilehti KARJALAN POJAT, joka ilmestyy kolme kertaa
vuoden aikana. Ilmestymisaikataulu ja ilmoitushankintavuorot ilmenevät
erikseen laadittavasta liitteestä. ”Reserviläisliitteen” (hieman vastaava kun
tehtiin 2011) tekemisestä neuvotellaan Karjalaisen toimituksen kanssa. Jos
asia toteutuu, niin liite laaditaan kesän/syksyn aikana ja se julkaistaan
Karjalaisen yhteydessä Suomi 100 vuotta teemaan liittyen 6.12.2017. Jos ko
toteutuu, niin silloin yksi paperinen Karjalan Pojat lehti jätetään tekemättä tai
se ilmestyy sähköisenä. Teemalehteen haetaan keväällä projektitukea
molemmilta liitoilta sekä ainakin Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä ja muilta
maanpuolustustyötä tukevilta säätiöiltä. Yhdistykset hankkivat mainoksia
kyseisiin lehtiin erikseen sovittavalla tavalla.
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
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piirien kotisivuilta. Yhdistyksien on pyrittävä luomaan omat nettisivut. Karjalan
Pojat lehden kaikki 60 vuoden aikana ilmestyneet lehdet kootaan ja ne
tallennetaan digimuotoon. Työ valmistellaan päätoimittajaa tukien Pekka
Laakkosen ja Harri Norismaan johdolla.
Molemmat piirit ja useat yhdistykset toimivat aktiivisesti
sosiaalisessa mediassa.
KARJALAN POJAT – SIVUILTA LÖYTYVÄT MYÖS LEHDEN
ILMOITUSMYYNNISSÄ TARVITTAVAT LOMAKKEET KUTEN
MAINOSSOPIMUKSET JNE.
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.
Vuoden yksi keskeisimmistä koulutuksen kehittämiskohteista on
johtajakoulutus. Sitä tehdään liittojen tuella yhteistoiminnassa erityisesti
Pohjois-Savon Reservipiirien sekä MPK:n Savo-Karjalan piirin kanssa.
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.
Erityisesti nuoria jäseniä kannustetaan hakeutumaan ja osallistumaan
kansainväliseen kriisinhallintakoulutukseen (sot/siv) sekä osallistumaan ko
operaatioihin kun elämäntilanne sen mahdollistaa.
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. Jäsenistöä kehotetaan käyttämään ja täyttämään
ajan tasalle omat RESUL:n kuntokortit. Uusille jäsenille tulee neuvoa
kirjautuminen ja kortin luominen ko kantaan.
Liikuntaa ja kilpailutoimintaa suunnittelee ja koordinoi 2010 perustettu ”TULI
ja LIIKE”-toimikunta. Sitä ajantasaistettiin 2015 ja silloin eriytettiin TULI ja
LIIKE omaksi osastokseen. Molemmat osastot vastaavat oman alansa
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tapahtumien suunnittelusta ja koordinoinnista yhdessä yhdistysten kanssa.
Tapahtumien järjestämisvastuu on kuitenkin yhdistyksillä.
Tapahtumia ei ole aina järkevää järjestää itse. Yhdistysten tulee innostaa
jäseniään osallistumaan niin oman alueensa kuin muualla 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.
Yhdistyksiä kannustetaan osallistumaan Jukolan viestiin Enossa kesäkuussa.
Reserviläiset osallistuvat vapaaehtoisina muiden tapahtuman järjestelyihin
muiden toimijoiden johtamissa osastoissa tms.
Kulukorvausten hakeminen (esim osallistumismaksut erilaisiin kilpailuihin ja
tapahtumiin) on ohjeistettu yhdistyksille sähköpostisanomalla 10.11.2016.
Kyseisiä korvauksia voi hakea sähköisellä lomakkeella 15.12.2017
mennessä. Piirit määrittelevät resurssiensa mukaan mitä kuluja korvataan ja
mitä ei.
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
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
Reserviläisurheiluliiton tehtävänä on kohottaa jäsenyhdistysten jäsenien
peruskuntoa ja kehittää heidän maanpuolustustaitoja ja kenttäkelpoisuutta
erityisesti sotilasluonteisen liikunnan ja urheilun avulla.
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ResUL:n toiminnasta, kilpailuista ja säännöistä löytyy enemmän informaatiota
sen kotisivuilta: www.resul.fi
5.3. Kilpailutoiminta (tarkempi kilpailukalenteri, jossa on eri kilpailujen yhteyshenkilöt/vast
löytyy osoitteesta resul.fi/kilpailut/kilpailukalenteri2017)
Ampumahiihto

Raahe

18.-19.2.

Ilma-aseet

Maaninka

25.-26.2.

Talvijotos

Kuopio

4.-5.3.

Pistooliampumahiihto

Sodankylä

25.3.

Talvikilpailu

Sodankylä

26.3.

Reserviläispilkki

Viitasaari

maaliskuu

Ampumasuunnistus

Kauhajoki

29.4.

Perinneaseet

Keuruu

19.-20.5.

Neliottelu

Imatra

27.5.

Pistooliampumajuoksu

Imatra

28.5.

Reserviläisammunnat

Santahami
na

1.7.

Reserviläisgolf

Laukaa

15.7.

SRA:n SM-kilpailut

Hätilä

17.-23.7.

Maastokilpailu

Padasjoki

19.8.

Reservin amp.mestaruus

Rovaniemi

19.-20.8.

Vakiokivääri 300m

Hollola

elo-syyskuu

Häyhä TA-kilpailu

Pahkajärvi

25.-27.8.

Falling Plates

Mikkeli

elo-syyskuu

Partiokilpailu
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syyskuu

Perinnease Pystykorva

Hollola

syyskuu

Syysjotos

Rauma

22.-24.9.

Yhdistykset laativat toimintasuunnitelmaansa alustavan suunnitelman
osallistumisestaan yllä mainittuihin kilpailuihin. Ilmoittautumiset kilpailuihin
tapahtuvat kootusti toiminnanjohtajalle, joka ilmoittaa kaikki em. ajankohdat
yhdistyksille joulukuussa 2016.
Osallistumismaksujen osalta siirrytään järjestelmään, että heti
toiminnanjohtajalle ilmoittautumisen jälkeen tapahtuu laskutus. Vasta kun
kilpailija on suorittanut maksun tilille, piirin henkilöstö ilmoitetaan kilpailun
järjestäjälle. Siksi sisäiset ilmoittautumisajat aikaistuvat noin viikolla.
Pohjois-Karjalan reservipiirit tukevat ensisijaisesti jäsentensä osallistumista
•
•

ResUL:n ilma-asekilpailuihin 25.-26.2.
ResUL:n sovellettuihin reserviläisammuntoihin 17.-23.7. ja Liittojen
yhteisiin ampumamestaruuskilpailuihin 19.-20.8.

Kilpailujen järjestäminen on osa kilpailutoimintaa.
Piirin omia ja/tai yhteisiä kilpailija P-S:n piirien kanssa pyritään järjestämään
mm. seuraavissa lajeissa:
•
•
•
•
•

ilma-asekilpailut
ruutiasekilpailut
SRA – kilpailut
ampumajuoksu
suunnistus

Näiden lisäksi puulaakiammuntoja jatketaan.
Alustava kilpailukalenteri vuodella 2017:
- 28.1. Ilma-aseet piirinmestaruuskilpailut, Kontiolahti (Kontiolahden RES)
- Helmikuu: Joensuun Reserviläisten avoimet pienoispistoolikilpailut, Joensuu
(Joensuun RES)
- Helmi-maaliskuu: Outokummun Reserviläisten avoimet
Pienoispistoolikilpailut, Outokumpu (Outokummun RES)
- Huhtikuu: Perinnekiväärin 300m SM-karsintakilpailu, Ilomantsi (Rääkkylän
RES)
o osa perinnekiväärin SM-karsintoja
- 6.5 tai 13.5: Perinnekiväärin piirinmestaruuskilpailut 150m, Outokumpu,
(Rääkkylän RES)
- Toukokuu: SRA-SM karsintakilpailu
- 3.6: Palveluskiväärin pm-kilpailut, Polvijärvi (Polvijärven RES)
o osa palveluskiväärilajien SM-karsintoja

15

-

-

10.6: Amin Pytty, Outokumpu, (Joensuun RES)
o osa palveluskiväärilajien SM-karsintoja
17.6: Palveluspistoolin piirinmestaruuskilpailut, Outokumpu (Oku RES)
Elokuu: Perinnepistoolin piirinmestaruuskilpailut, Liperi (Liperin RES)
4.-5.8: Isopistooli ja pienoispistooli sekä Pistoolipika piirinmestaruuskilpailut
Outokumpu (Kontiolahden RES)
o SM-karsinta
Elo-Syyskuun: SRA piirinmestaruus-kilpailut
Lisäksi kaudella pyritään järjestämään jälleen kolme palveluskivääricupin
osakilpailua (ovat myös osa SM-karsintoja) sekä joitakin .22 lr ja 9mm
pistoolien ulkopuulaakin kilpailuja.
Sisäpuulaaki järjestetään normaalisti syys-, talvi - ja kevätkauden ajan
Kontiolahden ampumakellarilla.
Kalenterin päivämäärät voivat tarkentua ja muuttua. Muutoksista
ilmoitetaan yhdistyksille piirin kotisivuilla ja sähköpostilla.

6. HENGELLINEN TYÖ
Piirin ja yhdistysten hengellisen työn päätapahtumia ovat joulukuussa
järjestettävät joulutulet. Niistä ilmoitetaan lehtien Menot/tapahtumat –
palstoilla. Tiedot tulee toimittaa toiminnanjohtajalle, joka toimittaa ne kootusti
Karjalaiseen ja paikallislehtiin.
Piirien yhteinen Metsäkirkko -tapahtuma omalle jäsenistölle ja muutamille
kutsuvieraille järjestetään Olli Tiaisen majan maastossa 27.8 tai 3.9.2017.
Tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sotilaspastori Anssi
Törmälä ja Isä Tommi Kallinen, apunaan Liperin Reserviupseerit ry ja Liperin
Reserviläiset ry. Kirkkotapahtuman jälkeen vietetään yhteistä iltaa kahvien ja
makkaranpaiston merkeissä.
7. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Piirien talous perustuu liittojen tukeen ja jäsenmaksuihin. Pohjois-Karjalan
Maanpuolustuksen Tuki puolestaan rahoittaa toimintansa piirilehtiin (3
nro:a/v) myytävillä vuosi-ilmoituksilla ja yhdistysten keräämillä riviilmoituksilla. Tuki-ilmoituksia pyritään myymään lehtien paperiversioihin eli
lehtiin 1 ja 3.

16

8. YHTEISTOIMINTA
Ainakin keskeisimpien yhteistoimintakumppaneiden (PV, RVL, MPK,
veteraanijärjestöt, pelastuslaitos ja Karjalan Maanpuolustussoittokunta)
kanssa pidetään vuosittain palaveri, jossa yhteistoiminta sovitaan käytännön
tasolla. Em lisäksi piirit edistävät yhteistoimintaa edustamiensa toimielinten
/vast kautta. Sellaisia ovat esim PKALTSTO:n päällikön johtama VMPK:n
alueellinen toimikunta, VAPEPA P-K:n maakuntatoimikunta ja Joensuun
Kansalaisjuhlatoimikunta jne.
Yhdistykset kartoittavat ja toimittavat tiedot toiminnanjohtajalle
22.3. mennessä jäsenistönsä osallistumisesta aikaisempina vuosina
VAPEPA:n järjestämään kouluttaja- ja muuhun koulutukseen. Em
perustellaan yhdistyksille suunnitellaan koulutusta yhdessä MPK:n kanssa
(esim. MSO-kurssi, 1 pv), yhdistysten esittämien tarpeiden mukaan.
Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos ovat ilmaisseet tukensa jatkuvan vuonna
2017 reservipiirien toiminnalle. Tämän tuen sujuvan järjestämisen vuoksi
piirien ja yhdistyksien on toimittava em. suunnittelurytmin mukaan.
Puolustusvoimien suuntaan yhteistyökumppanina toimii Kainuun prikaati ja
Pohjois-Karjalan aluetoimisto. Tärkeitä kumppaneita ovat myös Kontiolahden
Sotilaskotiyhdistys ry ja Rajasotilaskoti Onttolan osasto, joita käytetään
mahdollisuuksien mukaan erilaisissa piirin ja yhdistysten tilaisuuksissa
esimerkiksi kahvituksiin.
Pohjois-Karjalan rajavartioston varusmiehille on perinteisesti järjestetty
ryhmänjohtajainfo -tilaisuuksia kaksi kertaa vuodessa. Tilaisuudet ovat olleet
tärkeitä uusien jäsenten rekrytoinnin kannalta. Vuonna 2017 vastaavat
tilaisuudet pyritään järjestämään myös Kainuun prikaatissa yhdessä PohjoisSavon Reservipiirien kanssa.
Veteraanien auttamiseen keskitytään vuonna 2017 mm. tukemalla
veteraanikeräystä. Pohjois-Karjalan keräyspäällikkönä toimii Ilkka Savolahti
apunaan toiminnanjohtaja.
Jokaisen yhdistyksen tulee tukea ja helpottaa veteraanien jokapäiväistä
elämää. Heidän järjestötyönsä turvaaminen ja helpottaminen kuuluu osana
kunniavelkaan, joka on maksettava TÄNÄÄN!
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9 LIITOT, RESERVILÄISURHEILULIITTO JA RESERVILÄINEN-LEHTI
RESERVIUPSEERILIITTO
www.rul.fi
RESERVILÄISLIITTO
www.reservilaisliitto.fi
RESERVILÄISURHEILULIITON KILPAILUT 2017
www.resul.fi
RESERVILÄINEN – LEHTI 2017
www.reservilainen.fi
10 MUUT ASIAT
Yhdistykset laativat omat toimintasuunnitelmansa ja toimittavat ne
sähköisessä tai paperiasiakirjana toiminnanjohtajalle 31.12.2016
kuluessa. Toimintasuunnitelmien tulee sisältää normaalien perusasioiden
lisäksi alustavat suunnitelmat yhdistysten jäsenten osallistumisesta SM-tason
kilpailuihin.
Yhdistysten on päivitettävä omien luottamushenkilöidensä sekä muuttuneet
jäsentiedot Maanpuolustusyhtiön rekisteriin säännöllisesti, ensimmäisen
kerran viimeistään tammikuun puoleenväliin mennessä.
Yhdistysrekisteritietojen päivitys tulee tehdä 12.1.2017 mennessä. Lista em
yhdistyksistä on jaettu erikseen piirihallitusten jäsenille.
PRH poistaa yhdistysrekisteristä yhdistykset, jotka eivät vuoden 1995 jälkeen
ole päivittäneet rekisteritietojaan.
Yhdistysten on ilmoitettava nimenkirjoittajatietonsa yhdistysrekisteriin tai
tehtävä toimintansa jatkumisesta kirjallinen ilmoitus.
•

nimenkirjoittajat tulee ilmoittaa liittoon PRH:n lomakkeella
31.12.2016 mennessä

•

liitto toimittaa ilmoituksen yhdistysrekisteriin ja hoitaa maksun

•

samalla tiedot siirretään jäsenrekisteriin

Tarvittavat lomakkeet löytyvät osoitteesta:
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/lomakkeet_mallisaannot.html
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11 TÄRKEIMPIÄ MÄÄRÄAIKOJA KERTAUKSENA

31.12.

Yhdistysrekisteritietojen päivitys PHR:lle liittojen kautta

tammikuu

Maanpuolustusrekisterin jäsentietojen tarkastaminen ja päivittäminen

1.2

Esitykset RUL:n kultaisista ansiomerkeistä piiritoimistolle

1.2

Tiedot vuosien 2017-2018 maanpuolustustilaisuuksista piiritoimistoon

15.2

Ylennys- ja palkitsemisesitykset 4.6. piiritoimistoon

22.3

VAPEPA –koulutusten osallistumistiedot piiritoimistoon

huhtikuu

RESERVILÄISLIITOON menevät palkitsemisesitykset piiritoimistoon

15.8.

Ylennys- ja palkitsemisesitykset 6.12. piiritoimistoon

15.12

Kulukorvausten hakeminen sähköisellä lomakkeella
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