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1. TOIMINTA-AJATUS 

Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Recervofficersdistrikt ry (URUP) on alueensa jäsenker-

hojen ja -yhdistysten aatteellinen ja toiminnallinen yhteistyöelin joka edistää suomalaisen yhteis-

kunnan kokonaisturvallisuutta. 

Reserviupseeripiiri tukee jäsenyhdistystensä maanpuolustus- ja johtamisvalmiuksia kehittävää 

sekä maanpuolustustahtoa lujittavaa toimintaa. 

Reserviupseeripiiri toimii yhteistyössä alueellaan toimivien muiden maanpuolustusjärjestöjen, vi-

ranomaisten ja sidosryhmien kanssa. 

2. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2018 

Vuosi 2018 on piirin kuudeskymmeneskuudes (66.) toimintavuosi. Toimintavuonna puolustusvoi-

mat juhlistaa 100-vuotista historiaansa.  

Toiminnan painopistealueet ovat: 

Maanpuolustustahtoa lujittava toiminta  

• 36. Uudenmaan maanpuolustuspäivä 

• Taistelukoulun luentosarjan esitelmät, joissa keskitytään ulko- ja turvallisuuspolitiikan, puo-

lustushallinnon sekä kokonaisturvallisuuden aihepiireihin 

Nuorten toiminta  

• RUL:n nuorisotoimikunnan suositusten ja ohjeiden mukaisesti sekä piirin omien suunnitel-

mien (strategia, nuorten työryhmä jne.) mukaisesti 

Varautumistoiminta 

• Kolmas sektori (yhdistystaso, 4. sektori = vapaaehtoiset kansalaiset) viranomaisten turvalli-

suustoiminnan tukena  

▪ varautumistoiminta (yhteistyö Helsingin piirien kanssa) 

▪ YTS 2017 tiedottaminen ja markkinointi 

▪ yhdistysten varautumisverkostoa edelleen laajennetaan ja se kytketään kiinte-

ästi mukaan koulutustoimintaan 

▪ tulevien maakuntien 1.1.2019 alkaen rooli varautumisessa kasvaa (YTS 2017 

laadinnan järjestöyhteistyömallin mukaisesti tavoitteena maakuntien varautumis-

toimikuntiin järjestöedustajat) 

Ampumatoiminta 

• Osallistumiskynnyksen madaltaminen MP-verkoston resurssien yhteiskäytöllä 

 

3. MAANPUOLUSTUSTAHDON KEHITTÄMINEN JA JÄRJESTÖTOIMINTA 

Piiri tukee ja edistää jäsenyhdistystensä välistä yhteistyötä. Tavoitteena on,  

että koko toiminta-alueella on toimiva ja aktiivinen paikallisyhdistysverkko.  

 

Paikallisyhdistysverkon toiminnassa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että Suo-

men Reserviupseeriliiton ja piirin itsensä asettamien toiminnan painopistealueiden ja 

kehittämistehtävien mukaisesti aktiivisia toimijoita löytyy mahdollisimman useasta 

paikallisyhdistyksestä (nuorisotoiminta, varautumistoiminta, ampumatoiminta). 
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Piiri järjestää yhteistyössä Uudenmaan Reserviläispiirin ja muiden tahojen kanssa 

Uudenmaan 36. Maanpuolustuspäivän 6.10.2018 Nurmijärven Klaukkalassa. Käytän-

nön toteutusvastuu maanpuolustuspäivästä on Nurmijärven Reserviupseerit ry, Nur-

mijärven Reserviläiset ry ja Klaukkalan Reserviupseerit ry:llä. 

Piiri osallistuu voimavarojensa puitteissa Uudellamaalla järjestettäviin paraateihin, 

vuosipäiviin, ylennystilaisuuksiin, kotiuttamistilaisuuksiin sekä vastaaviin tapahtumiin.  

Piiri ja sen jäsenyhdistykset osallistuvat puolustusvoimat 100-vuotta juhlatapahtumiin 

myöhemmin erikseen määritettävällä tavalla. 

Piiri ja sen jäsenyhdistykset osallistuvat valtakunnalliseen reserviupseeripäivään erik-

seen määritettävällä tavalla. 

Piiri järjestää (yhdessä Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n kanssa) puolustusvoimain 

lippujuhlapäivänä 4.6.2018 tai sen läheisyydessä piirin (piirien) yhteisen palkitsemis- 

ja ylennystilaisuuden. Vastaava ylennys- ja palkitsemistilaisuus pidetään tarvittaessa 

itsenäisyyspäivänä tai sen läheisyydessä.  

Piiri järjestää yhdessä Uudenmaan Reserviläispiirin sekä VTRES Keski-Uusimaan ja 

Turvakurssin kilta ry:n Etelä-Suomen Kiltapiirin kanssa maanpuolustustoimintaan liit-

tyviä esitelmätilaisuuksia Taistelukoululla Tuusulassa. 

Piiri avustaa tarvittaessa jäsenyhdistyksiä luennoitsijoiden ja esitelmänpitäjien han-

kinnassa ja julkaisee Oltermannissa toimintaansa liittyviä kirjoituksia. Piiri toimii up-

seeriarvojen ja eettisten periaatteiden edistämiseksi. 

Piiri on kiinteässä yhteistyössä jäsenyhdistystensä lisäksi seuraavien maanpuolustus-

tahojen kanssa: 

• Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) 

• Reserviläisurheiluliitto (RESUL) 

• Uudenmaan Reserviläispiiri (URESP) 

• Helsingin Reserviupseeripiiri (HRUP) 

• Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 

• Uudenmaan Aluetoimisto (UUDALTSTO) 
 

4. KOULUTUS- JA VARAUTUMISTOIMINTA 

Koulutustoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää piirin henkilöjäsenten sotilas-

ammattitaitoa sekä piirin ja sen jäsenyhdistysten luottamus- ja toimihenkilöiden järjes-

tötoiminnan osaamista. Piiri huolehtii järjestämällään koulutustoiminnalla muun mu-

assa siitä, että piirillä ja sen jäsenyhdistyksillä on riittävästi osaavaa ja motivoitunutta 

luottamus- ja toimihenkilöstöä toiminnan edellyttämällä tavalla myös tulevaisuudessa. 

Vuonna 2018 järjestetään piirin ja jäsenyhdistysten luottamus- ja toimihenkilöille kou-

lutusta järjestötoimintaan liittyvissä asioissa. 

Piirin jäsenyhdistykset tukevat kouluttajaresurssein ja viestinnän keinoin Maanpuolus-

tuskoulutusyhdistyksen (MPK) vapaaehtoista sotilaallista koulutusta, muuta sotilaalli-

sia valmiuksia kehittävää toimintaa ja varautumiskoulutusta. Piiri kannustaa yhdistys-

ten jäseniä osallistumaan MPK:n koulutuksiin, edistää yhdistyksissä tapahtuvaa kou-

lutusta ja järjestää tarvittaessa omia koulutustapahtumia. Piiri pyrkii selkeyttämään 

kerhon, piirin, RUL:n ja MPK:n rooleja ja tehtäviä koulutustoiminnassa. 
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Piiri edistää reservin upseerien kouluttautumista vapaaehtoisen maanpuolustuksen 

eri tehtäviin. 

Piiri järjestää Nuorten reserviläisten päivän (NRP) yhdessä puolustusvoimien, MPK:n 

ja Helsingin piirien kanssa. 

Piiri suosittaa, että jokainen kerho valitsee keskuudestaan varautumisvastaavan. Piiri 

järjestää valituille henkilölle vuosittain säännöllistä informaatiota sekä yhteisiä koulu-

tustilaisuuksia, kokouksia ja tapaamisia.  

Jäsenistöä perehdytetään Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan 2017 (YTS) tiedot-

tein, kurssein ja varautumisvastaavien verkoston tuella. Varautumisvastaavat esittele-

vät YTS:ää mm. yhdistysten hallituksen kokouksissa, vuosikokouksissa tai muissa 

tilaisuuksissa. Piirin varautumisvastaavalle ilmoitetaan pidetyt YTS:n esittelytilaisuu-

det, joista koostetaan yhteenvedot syyskuun 2018 ja helmikuun 2019 piirihallituksen 

kokouksiin. 

Pidemmän aikavälin 2018-2019 tavoitteena on kouluttajien ja aktiivitoimijoiden vär-

vääminen ja koulutus. Tavoitteena on myös edistää varautumisen pilottiprojektien to-

teuttamista Uudenmaan alueella mm. kuntasektorin kanssa. Vuonna 2020 MPK:lla on 

tavoitteena varautumiskoulutuksen koulutusohjelman toimeen paneminen ja käyt-

töönotto. 

Nuorten reserviupseereiden rekrytoimiseksi RUL:n ja sen jäsenyhdistysten toimintaan 

mukaan piiri huolehtii yhdessä jäsenkerhojen ja -yhdistysten kanssa siitä, että jokai-

sessa kerhossa tai yhdistyksessä on nimettynä nuorisoupseeri. Piiri ja sen jäsenker-

hot järjestävät vuoden 2018 aikana vähintään yhden, mieluummin useamman (tapah-

tumat piirin eri ”ilmansuunnissa”) nuorille suunnatun tapahtuman, joissa informoidaan 

reserviupseeritoiminnasta ja esitellään nuoria kiinnostavia toimintamuotoja. 

Piiri seuraa aktiivisesti reserviläiskoulutuksen sekä vapaaehtoisen maanpuolustus-

koulutuksen kehittämistä. Piiri pyrkii osana RUL:a ja yhteistyössä muita vapaaehtoi-

sen maanpuolustuksen kentässä toimivien järjestöjen kanssa varmistamaan sen, että 

reserviläisten mahdollisuudet kouluttautua niin puolustusvoimien kuin myös yhteis-

kunnan muihin kriisiajan tehtäviin ovat hyvät. 

 

5. AMPUMATOIMINTA JA RESERVILÄISLIIKUNTA 

Ampumatoiminnan tavoitteina on reserviläisampumatoiminnan tukeminen sekä am-

pumaharrastusmahdollisuuksien edelleen kehittäminen sekä turvaaminen myös tule-

vaisuudessa. 

Piiri jatkaa toimintaa ampumaratojen säilyttämiseksi Uudellamaalla, sekä nykyisten 

rataresurssien entistä tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Selvitämme mahdollisuudet 

piiri- ja yhdistysrajat ylittävään yhteistyöhön ampumaratojen hyödyntämisessä. Piiri 

tehostaa tiedotusta, jotta eri yhdistysten ampumatilaisuuksiin saadaan lisää osallistu-

jia tarkoituksena kohottaa reservin johtajien kykyä kouluttaa ja johtaa ammuntoja 

sekä parantaa heidän ampumataitoaan. 

Piiri kannustaa jäsenyhdistyksiä järjestämään ammunta- ja koulutustilaisuuksia. Sa-

moin annetaan jäsenille ja jäsenyhdistyksille informaatioita ammunnasta, ammunnan 

harjoittelumahdollisuuksista, aseista ja lupamenettelyistä. Piiri seuraa puolustusvoi-

mien vapaaehtoista maanpuolustusta koskevien normien uudistamistyötä ja viestii 
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ammunnanjohtajaoikeuksia tuottavan koulutuksen järjestämisestä reserviläisille, kun 

se on mahdollista. 

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kilpailuja varten piirien urheiluparlamentti nimeää yh-

teyshenkilön, joka ilmoittaa piirin kilpailijat järjestäjille sekä piirin toiminnanjohtajalle,  

joka hoitaa osanottomaksut em. ilmoituksen perusteella. Piiri vaikuttaa RESUL:on, 

jotta ilmoittautumis- ja osallistumismaksumenettelyt saadaan nykyaikaistettua netti-

pohjaiseksi. 

Sotilasliikunta tarkoittaa yksittäisen sotilaan ja joukon taistelu- ja kenttäkelpoisuuden 

ylläpitoon ja kohottamiseen tähtäävää liikuntatoimintaa. Piirin sotilasliikunnan tavoit-

teena on reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpito.  

Piiri vaikuttaa myös muihin maanpuolustustahoihin reserviläisliikunnan kehittämiseksi 

sotilasliikunnan ja kenttäkelpoisuuden suuntaan, ja tekee tiivistä yhteistyötä Uuden-

maan Reserviläispiirin ja Reserviläisurheiluliiton kanssa  

Piirihallitus nimeää reserviupseeripiirin edustajat piirien yhteiseen urheilutoimikun-

taan. Piiri tukee RESUL:n kilpailuihin sekä suuriin sotilasliikuntatapahtumiin osallistu-

misia. 

Urheilutoimikunta järjestää vuosittain urheiluparlamentin, jossa sovitaan mm. seuraa-

van vuoden kilpailukalenterista ja piirikilpailujen järjestäjistä. Kilpailusääntöjä ja järjes-

telyohjeita päivitetään parlamentin päätöksellä tarvittaessa. 

Urheilutoimikunta kannustaa kaikkia reserviläisten sähköisen kuntokortin käyttämi-

seen ja tiedottaa aktiivisesti toimialansa tapahtumista.  

 

6. VIESTINTÄ JA TIEDOTUSTOIMINTA 

Piirin sähköistä viestintää kehitetään edelleen tavoitteena jäsenistön ja yleisön entistä 

laajempi ja ajantasaisempi informointi toiminnasta, maanpuolustuksesta ja kokonais-

turvallisuudesta. Tätä tarkoitusta varten piiri on ottanut käyttöön mm. maanpuolustus-

rekisterin sähköposti-yhteystietoineen sekä jatkaa Internet-sivujensa julkaisemista 

RUL:n tarjoamalla alustalla.  

Tiedotustoiminnassa tavoitteena on lähettää jäsenistölle 4 sähköistä jäsenkirjettä. 

Piiri kannustaa jäsenyhdistyksiään pitämään sähköpostiosoitteistonsa ajan tasalla. 

Piiri perustaa Facebook-sivuston tehostamaan viestintää. FB-viestinnälle tehdään lin-

jaukset. 

Piirin tiedotusvälineenä on lisäksi toimintakauden aikana 4 kertaa ilmestyvä, yhdessä 

Uudenmaan Reserviläispiirin kanssa kustannettava piirilehti Oltermanni, joka tarjoaa 

palstatilaansa yhdistysten käyttöön. Piiri tiedottaa toiminnastaan lehden sivuilla. 

Uusien jäsenten perehdyttämistä varten piiri luo uuden jäsenen tietopaketin. 

Piiri pilotoi jossakin hankkeessaan tai toimintamuodossaan paikkariippumattomuuden 

mahdollistavia viestintävälineitä. Tavoitteena on saada kokemusta ja näkemystä, oli-

siko piiritilaisuuksia mahdollisuus järjestää osin ko. välineitä hyödyntäen. 

Piirin ja sen jäsenkerhojen ja -yhdistysten välistä viestintä- ja tiedotustoimintaa kehi-

tetään siten, että toimintasuunnitelmat ja -kertomukset toimitetaan kerhoista piirille ja 

piiristä vastaavasti kerhoille. Kerhojen ja yhdistysten isommista ja merkittävimmistä 
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tapahtumista ilmoitetaan piirin toiminnanjohtajalle ja tiedotusupseerille (kilpailut, per-

heliikuntapäivät, juhlat, messut yms.).  

 

7. EDUNVALVONTA 

Piiri pitää huolta ja varmistaa, että sillä on RUL:n hallintoelimissä osalleen kuuluva, 

ammattitaitoinen ja motivoitunut edustus (liittohallitus, liittovaltuusto, neuvottelukunta 

ja liiton toimikunnat). 

Piiri osallistuu RUL:n toimintavuonna järjestämään jäsen- ja piirikyselyyn. 

Piiri pyrkii edistämään ampumaharrastusta ja turvaamaan edellytykset reserviläisten 

ampumaharrastuksen jatkumiselle. Tätä tarkoitusta varten piiri osallistuu aktiivisesti 

RESUL:n toimintaan sekä viranomaisten ampuma-aseita koskevan ohjeistuksen ja 

lainsäädännön uudistustyöhön ja on aktiivinen osallistuja RUL:n liittohallituksessa. 

Piiri pyrkii vaikuttamaan siten, että meneillään olevan ampuma-aseita ja ampumara-

toja koskevan lainsäädännön uudistustyön yhteydessä reserviläisten mahdollisuus 

aktiiviseen ampumatoimintaan ja ampumataidon ylläpitoon pysyy vähintään entisellä 

tasolla. 

Piiri jatkaa vaikuttamista ampumaurheilukeskuksen saamiseksi pääkaupunkiseudulle. 

Piiri toimii aktiivisesti Ampumaharrastusfoorumin alaisessa Ampumaharrastuksen Uu-

denmaan alueneuvottelukunnassa, on yhteydessä alueen vaikuttajahenkilöihin, jul-

kaisee asiaa koskevia lehtikirjoituksia, tekee tarvittaessa valtuustoaloitteita sekä osal-

listuu soveltuvin osin alueen yhdistysten, kuntien ja maakuntaliiton tekemään kaavoi-

tus- ja ampumarataselvitystyöhön. 

Piiri toteuttaa reserviupseerien asemaan ja arvostukseen liittyvää edunvalvontaa 

muun muassa käsittelemällä jäsenyhdistysten tekemät ylennysesitykset ja palkitsemi-

set. 

Mutkattomat ja hyvät suhteet yhteistyötahoihin ovat edunvalvontatyön perusedellytys. 

Myönteisesti kehittynyttä yhteistyötä kehitetään ja ylläpidetään. 

 

8. HALLINTO 

Piirin hallintoa ohjataan piirin voimassa olevilla säännöillä, toimintasuunnitelmalla ja 

siihen liittyvällä talousarviolla. 

Piirihallitus kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljä kertaa toimintavuo-

den aikana. Piirihallitus vastaa strategian ajan tasalla pitämisestä ja toteuttamisesta. 

Yhdistykset valitsevat ja ilmoittavat piirihallitusedustajansa piirin sääntöjen mukai-

sesti. 

Piirihallitus nimeää työvaliokunnan, jonka vastuulla on valmistella hallituksen kokouk-

set ja tehdä muita hallituksen sille valtuuttamia tehtäviä.  

Piirihallitus valtuuttaa työvaliokunnan hoitamaan palkitsemiset ja huomionosoitukset 

piirihallituksen vahvistaman ohjesäännön mukaan.  
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Piirin juoksevia asioita hoitavat piirihallituksen jäsenet, piirin toimihenkilöt, työvalio-

kunta, toiminnanjohtaja sekä piirin käyttämät vapaaehtoisen maanpuolustuksen re-

surssit ja ostopalvelut. 

 

9. TALOUS 

Yleistä 

Piiri suunnittelee toimintaansa pitkällä tähtäimellä ja rakentaa kestävän taloussuunni-

telman sen pohjaksi. Käytettävissä olevat resurssit kohdennetaan mahdollisimman 

tehokkaasti. 

Piirin talous perustuu henkilöjäseniltä perittävään jäsenmaksuun, RUL:n avustuk-

seen, sekä muihin avustuksiin ja omatoimiseen varainhankintaan (Oltermannin ilmoi-

tushankinta). Piirin jäsenmaksut ja lehtimaksut pidetään ennallaan vuonna 2018. Ta-

lousarvion ulkopuolisten tuottojen, esimerkiksi ylimääräisten hankeavustusten, käy-

töstä päättää piirihallitus. 

 

Vuoden 2018 näkymät 

Piirin taloudellinen tilanne on vakaalla pohjalla. Oltermannin ilmoitusmyyntiä lisää-

mällä on mahdollista parantaa edelleen piirin taloutta. Merkittävien kuluja aiheuttavien 

tapahtumien (Uudenmaan Maanpuolustuspäivä) osalta on jatkossakin entistä enem-

män turvauduttava ulkopuolisten tahojen avustuksiin ja tukeen.  

Piirihallituksen tehtävänä on turvata toiminnassa tarvittavat taloudelliset resurssit ke-

hittämällä piirin omaa varainhankintaa sekä turvata maksuvalmius riittävällä puskuri-

rahastolla. Kaikista ylimääräisistä rahankäyttöä vaativista rönsyistä kieltäydytään 

edelleen kohteliaasti. 

 

10. TAPAHTUMAKALENTERI 

 

Tapahtumakalenteri täydentyy ja tarkentuu toimintavuoden edetessä kaikkien toimintojen osalta.  

Tiedotusupseeri pitää toimintakalenteria ajan tasalla erillisessä tiedostossa ja julkaisee sen piirin 

verkkosivuilla www.rul.fi/uudres. 

Toimintasuunnitelman liite 1 – Piirin toimintakalenteri 2018 

Suomen Reserviupseeriliiton RUL alustavassa toimintakalenteri 2018:ssa on julkaistu valtakunnal-

liset tapahtumat ja kokoukset. 

Toimintasuunnitelman liite 2 – RUL:n toimintakalenteri 2018 (puuttuu toistaiseksi) 

Toimintasuunnitelman liite 3 – RESUL:n kilpailukalenteri 2018 

http://www.rul.fi/uudres

