JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

7.11.2012

Vahvistettu syyskokouksessa 7.11.2012

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. - 31.12.2013
TOIMINTA-AJATUS: Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, 5. luku 25 §
1)
2)
3)
4)
5)

Kerho vaikuttaa myönteisesti kansalaisten maanpuolustustahtoon kerhostrategian mukaisesti.
Kerho toimii jäsenten yhdyssiteenä ja reserviupseerien edunvalvojana.
Kerho tukee reserviupseerien valmiuksien kehittämistä omalla toimialallaan.
Kerho osallistuu Uudenmaan reserviupseeripiirin sekä RUL:n toimintaan ja kehittämiseen.
Kerho tukee Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin ja Uudenmaan KOTU-yksikön toimintaa.

Toimintasuunnitelma toteutetaan kerhon hallituksen johtotoimilla.

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2013
1) Jäsenhuolto ja edunvalvonta:
Suoritetaan aktiivista jäsenhankintaa ja huolehditaan jäsenkunnan sitoutuneisuudesta kerhoon.
Suoritetaan ylennys-, sijoitus- ja palkitsemisesityksiä.
2) Järjestökuvan vahvistaminen, maanpuolustusaatteellisesti arvokkaalla toiminnalla:
Tiedotetaan toiminnasta jäsenille, sidosryhmille ja lehdistölle.
Päivitetään ja vahvistetaan kerhostrategia 2012-2020 yhdistyksen syyskokouksessa.
Osallistutaan sidosryhmäyhteistyöhön.
Tuetaan Järvenpään veteraanijärjestöjen (3) toimintaa ja vaalitaan veteraaniperinteitä.
3) Liikunta- ja ampumatoiminta:
Kannustetaan ja tuetaan jäsenten osallistumista reserviläisurheiluun piiri- ja liittotasolla.
Kannustetaan jäseniä reserviläiskuntoisuuden ylläpitämiseen.
Tuetaan kerhon jäsenten ampumatoimintaa.
1. JÄRJESTÖTOIMINTA
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset:
06.03. ke klo 19 kevätkokous, kahvitarjoilu ja esitelmä, Sotaveteraanien Veljesmaja
20.11. ke klo 19 syyskokous, kahvitarjoilu ja esitelmä, Sotaveteraanien Veljesmaja
Yhdistyksen hallituksen kokoukset:
09.01. ke klo 18 hallituksen kokous ja yhteiskokous JäRes:n johtokunnan kanssa,
Sotaveteraanien Veljesmaja
06.02 ke klo 19
hallituksen kokous, Sotaveteraanien Veljesmaja
06.03. ke klo 18 hallituksen kokous, Sotaveteraanien Veljesmaja
10.04. ke klo 19 yhteiskokous: JäRuk:n, JäRes:n, Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajien ja
Järvenpään veteraanijärjestöjen (3) ja Turvakurssin Killan johto,
Sotaveteraanien Veljesmaja
22.05. ke klo 18 hallituksen kokous Sotaveteraanien Veljesmajalla
28.08. ke klo 18 hallituksen kokous ja yhteiskokous JäRes:n johtokunnan kanssa,
Järvenpään hiihtomaja
09.10. ke klo 19 hallituksen kokous, Sotaveteraanien Veljesmaja
20.11. ke klo 18 hallituksen kokous, Sotaveteraanien Veljesmaja
Kerhon jäsenet ovat tervetulleita hallituksen kokouksiin.
Reserviupseeripiirin kokoukset:
Osallistujina kerhon syyskokouksen valitsemat edustajat (3) piirihallituksen kokouksiin (5)
ja piirin sääntömääräisiin kokouksiin (2).

2. TIEDOTUSTOIMINTA
Jäsenkirje 1/2013 ja 25. Toimintakalenteri postitetaan helmikuussa.
Jäsenkirje 2/2013 jaetaan pääosin sähköpostilla ja loppuosa postittamalla syyskuussa.
Tiedotetaan kerhon ja sidosryhmien sekä MPK:n toiminnasta pääosin sähköpostilla.
Laaditaan maanpuolustus- ja paikallislehtiin kirjoituksia toiminnasta.
Päivitetään ja kehitetään kotisivuja.
Ylläpidetään ja päivitetään sähköpostirekisteriä.
3. KOULUTUSTOIMINTA
Tuetaan Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin ja Uudenmaan KOTU-yksikön toimintaa.
Tuetaan ja kannustetaan jäseniä osallistumaan MPK:n kursseille.
Kannustetaan jäseniä osallistumaan Uudenmaan KOTU-yksikön toimintaan.
Osallistutaan reserviläistoiminnan koulutustilaisuuksiin.
Osallistutaan Järvenpään lukiolaisten turvakurssin toteuttamiseen.
4. AATTEELLINEN TOIMINTA
Toteutetaan Sotiemme Veteraanit -keräys 2013 tempauspäivänä 9.3.
Tuetaan ja osallistutaan VETRES Keski-Uusimaan Talvisodan päättymisen muistojuhlaan
Järvenpään kirkossa ja seurakuntakeskuksessa 13.3.
Johdetaan varusmiesten suorittamat veteraanikeräykset Järvenpäässä touko- ja syyskuussa.
Osallistutaan VETRES Keski-Uusimaan ja kerhon sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin.
Osallistutaan TKKK:n kuukausiesitelmätilaisuuksiin (8), tammi- - toukokuu ja loka- - joulukuu.
Osallistutaan Järvenpäässä 26. kansallisen veteraanipäivän juhlaan ja sen järjestelyihin.
Osallistutaan kaatuneitten muistopäivän jumalanpalvelukseen ja seppeleenlaskuun Tuusulassa 12.5.
Toteutetaan 26. Veteraanikeräys Järvenpään Citymarketissa 1.11.
Osallistutaan 31. Uudenmaan Maanpuolustuspäivään Hyvinkäällä lokakuussa.
Toteutetaan itsenäisyyspäivään liittyvä cocktail-tilaisuus ja vuosipalkitsemiset Nordeassa 5.12.
Osallistutaan itsenäisyyspäivän lipunnostoon Järvenpään kirkolla sekä jumalanpalvelukseen ja
seppeleenlaskuun Tuusulassa.
Pidetään esitelmätilaisuuksia veteraaneille, suoritetaan veteraanitalkoita ja huolehditaan
Järvenpään veteraanijärjestöjen liput (3) niihin paraateihin, joihin yhdistyksen lippu osallistuu.
5. RESERVILÄISURHEILU JA -AMMUNTA
Osallistutaan reserviläisurheilussa piirimestaruuskilpailuihin.
Osallistutaan RESUL:n kilpailuihin kutsujen mukaan Uudenmaan joukkueissa.
Osallistutaan Hyvinkään IV Salpajotoksen järjestelyihin rastimiehityksellä.
Osallistutaan piirin kenttäkelpoisuus- ja muihin kuntoilutapahtumiin.
Osallistutaan XIII Heikki Tuokko perinnekivääri- ja VIII perinnepistoolikilpailuun lokakuussa.
Järjestetään pistooliammunnan harjoituksia TKKK:n sisäratavuoroilla osallistumisaktiivisuutta nostaen.
Järjestetään kerhon pistooliampumamestaruuskilpailut TKKK:n sisäradalla.
Tuetaan reserviurheilu- ja ampumatapahtumien järjestelyjä yli kerhorajojen.
6. MUU TOIMINTA:
Otetaan käyttöön kevätkokouksessa 2012 hyväksytyt kerhon säännöt PRH:n hyväksynnän jälkeen.
Järjestetään sauna- ja tutustumisilta kerhon jäsenille Sotaveteraanien Veljesmajalla ke 22.5.
Ylläpidetään ja kehitetään sidosryhmäyhteyksiä: veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt,
maanpuolustuspiiri, VETRES Keski-Uusimaa, kaupunki, seurakunta ja IUUDALTSTO.
Osallistutaan kutsuvierastilaisuuksiin.
Varmennetaan toimintaedellytyksiä omatoimisella varain- ja mainoshankinnalla.
Huolehditaan yhdistyksen omaisuudesta ja arkistosta.
Kerhon hallitus

