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TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. - 31.12.2020 
 

TOIMINTA-AJATUS: Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, 5. luku 25 § 
 

1)  Kerho vaikuttaa myönteisesti kansalaisten maanpuolustustahtoon kerhostrategian mukaisesti. 

2)  Kerho toimii jäsenten yhdyssiteenä ja reserviupseerien edunvalvojana. 

3)  Kerho tukee reserviupseerien valmiuksien kehittämistä omalla toimialallaan. 

4)  Kerho osallistuu Uudenmaan reserviupseeripiirin sekä RUL:n toimintaan ja kehittämiseen. 

5)  Kerho osallistuu Etelä-Suomen ja Hämeen maanpuolustuspiirin toimintaan. 
 

Toimintasuunnitelma toteutetaan kerhon hallituksen johtotoimilla. 
 

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020 

1) Jäsenhuolto ja edunvalvonta: 

• Suoritetaan jäsenhankintaa ja huolehditaan jäsenkunnan sitoutuneisuudesta kerhoon. 

• Toteutetaan kerhon jäsenhankintakilpailu 2020: Hanki uusi jäsen. Kolmelle parhaalle kirjapalkinto.  

• Suoritetaan ylennys-, sijoitus- ja palkitsemisesityksiä. 

2) Järjestökuvan vahvistaminen maanpuolustusaatteellisesti arvokkaalla toiminnalla: 

• Tiedotetaan toiminnasta jäsenille, sidosryhmille ja lehdistölle. 

• Noudatetaan yhdistyksen syyskokouksessa vahvistettavaa kerhostrategiaa 2020-2024. 

• Ylläpidetään kerhon www- ja fb –sivuja. 

• Osallistutaan sidosryhmäyhteistyöhön. 

• Tuetaan Järvenpään veteraanijärjestöjen (3) toimintaa ja vaalitaan veteraaniperinteitä. 

• Järjestetään nuorisojäsenille kohdennettua toimintaa kerran kevät- ja syyskaudella.  

3) Reserviläisurheilu: 

• Kannustetaan ja tuetaan jäsenten osallistumista reserviläisurheiluun piiri- ja liittotasolla. 

• Kannustetaan jäseniä reserviläiskuntoisuuden ylläpitämiseen.  

• Tuetaan jäsenten ampumatoimintaa. 
 

1. JÄRJESTÖTOIMINTA 

 1.1. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset: 

 25.03. ke klo 19 kevätkokous, kahvitarjoilu ja esitelmä, Sotaveteraanien Veljesmaja 

 04.11. ke klo 19 syyskokous, kahvitarjoilu ja esitelmä, Sotaveteraanien Veljesmaja 
 

 1.2. Yhdistyksen hallituksen kokoukset: 

 08.01. ke klo 18 hallituksen kokous ja yhteiskokous JäRes:n johtokunnan kanssa, 

Sotaveteraanien Veljesmaja 

19.02 ke klo 19 hallituksen kokous, Sotaveteraanien Veljesmaja 

25.03. ke klo 18 hallituksen kokous, Sotaveteraanien Veljesmaja  

22.04. ke klo 18 hallituksen kokous ja yhteiskokous klo 19 JäRes:n, Keski-Uudenmaan 

Rauhanturvaajien, Järvenpään veteraanijärjestöjen (3) ja Turvakurssin Killan 

edustajien kanssa, Sotaveteraanien Veljesmaja 

27.05. ke klo 18 hallituksen kokous Sotaveteraanien Veljesmajalla 

02.09. ke klo 18 hallituksen kokous ja yhteiskokous JäRes:n johtokunnan kanssa, Järvenpään 

hiihtomaja  

14.10. ke klo 19 hallituksen kokous, Sotaveteraanien Veljesmaja 

04.11. ke klo 18 hallituksen kokous, Sotaveteraanien Veljesmaja  
 

Kerhon jäsenet ovat tervetulleita hallituksen kokouksiin. 
  

            1.3. Reserviupseeripiirin ja -liiton kokoukset:  

 Isännöidään ke 18.03. piirin hallituksen- ja kevätkokous. Kerhon syyskokouksen valitsemat edustajat  

 (3) osallistuvat piirihallituksen kokouksiin (5) ja piirin sääntömääräisiin kokouksiin (2). 
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2. TIEDOTUSTOIMINTA 

• Jäsenkirje 1/2020 ja 32. Toimintakalenteri postitetaan helmikuussa.  

• Jäsenkirje 2/2020 jaetaan 14:nentoista kerran pääosin sähköpostilla v:sta 2007, muutamia postittamalla. 

• Tiedotetaan sähköpostilla kerhon ja sidosryhmien sekä MPK:n toiminnasta.  

• Kohdennetaan sähköpostilla erillistiedotteita nuorisojäsenille. 

• Laaditaan toiminnasta ja maanpuolustusaiheista artikkeleita piirilehti Oltermanniin ja paikallislehtiin. 

• Osallistutaan yleisötapahtumiin reserviläistoiminnan esittelyllä.  

• Päivitetään, ylläpidetään ja kehitetään kerhon kotisivuja sekä kerhon jäsenille tarkoitettuja Fb-sivuja. 

• Ylläpidetään jäsenten ja sidosryhmäkumppanien sähköpostiosoitteistoa. 

 

3. KOULUTUSTOIMINTA 

• Osallistutaan Etelä-Suomen ja Hämeen maanpuolustuspiirin toimintaan. 

• Tuetaan ja kannustetaan jäseniä osallistumaan MPK:n kursseille  

• Osallistutaan reserviläistoiminnan koulutustilaisuuksiin. 

• Osallistutaan E-S maanpuolustuspiirin maanpuolustusviikonlopun kurssien toteuttamiseen keväällä. 

• Suoritetaan ampumatoiminnan koulutusta tavoitteena piirimestaruuskilpailuihin osallistuminen. 

 

4. AATTEELLINEN TOIMINTA 

• Huomioidaan toiminnassa PV:n, Järvenpään veteraani- ja naapurireserviyhdistysten toiminta. 

• Toteutetaan Sotiemme Veteraanit -lipaskeräys Järvenpään Pajalan K-Supermarketissa 6.3. (16. krt), 

Citymarketissa 27.4. (2. krt) ja Pajalan K-Supermarketissa 30.10. (33. krt). 

• Osallistutaan VETRES Keski-Uusimaan Talvisodan päättymisen muistoiltaan Keravalla 13.3. 

• Johdetaan varusmiesten suorittamat veteraanikeräykset (2) Järvenpäässä keväällä ja syksyllä. 

• Osallistutaan VETRES Keski-Uusimaan ja kerhon sidosryhmien järjestämiin yleisötilaisuuksiin. 

• Osallistutaan reserviläispiirien kuukausiesitelmätilaisuuksiin (8) PV:n kurssikeskuksessa. 

• Osallistutaan Järvenpäässä 32. kansallisen veteraanipäivän juhlaan ja sen järjestelyihin 27.4. 

• Osallistutaan kaatuneitten muistopäivän messuun ja suoritetaan seppeleenlasku Tuusulassa 17.5. 

• Osallistutaan Uudenmaan 38. maanpuolustuspäivään Karkkilassa 4.10.  

• Toteutetaan itsenäisyyspäivän aaton cocktail-tilaisuus ja vuosipalkitsemiset SV Veljesmajalla 5.12. 

• Sytytetään kynttilät (3) Järvenpään jääkärihaudoille ja osallistutaan itsenäisyyspäivän lipunnostoon 

Järvenpään kirkolla sekä jumalanpalvelukseen ja seppeleenlaskuun Tuusulassa 6.12.  

• Jatketaan kerhon 70-vuotishistoriateoksen valmistamista vuodelle 2021.     

• Pidetään esitelmätilaisuuksia sidosryhmille, suoritetaan veteraanitalkoita ja huolehditaan  

      Järvenpään veteraanijärjestöjen liput (3) niihin paraateihin, joihin kerhon lippu osallistuu. 
 

5. RESERVILÄISURHEILU  

• Osallistutaan Uudenmaan piirimestaruuskilpailuihin ja järjestetään pyydetyt piirimestaruuskilpailut.  

• Osallistutaan RESUL:n mestaruuskilpailuihin kutsujen mukaan Uudenmaan joukkueissa. 

• Osallistutaan XX Heikki Tuokko perinnekivääri- ja perinnepistoolikilpailuun Upinniemessä. 

• Pistooli- ja muut ammunnat Mäntsälän Hirvihaaran, Hyvinkään ja Asikkalan ampumaradoilla. 

• Järjestetään tarvittaessa piirien mestaruuskilpailuja ja pyritään saamaan joukkue Kesäyön marssiin. 

• Tuetaan reserviurheilu- ja ampumatapahtumien järjestelyjä yli kerhorajojen.  
 

6. MUU TOIMINTA: 

• Järjestetään tutustumisilta kerhon jäsenille Sotaveteraanien Veljesmajalla ke 27.5.  

• Ylläpidetään ja kehitetään sidosryhmäyhteyksiä: veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt, Etelä-Suomen 

maanpuolustuspiiri, VETRES Keski-Uusimaa, kaupunki, seurakunta, PV:n kurssikeskus ja 

UUDALTSTO. 

• Osallistutaan kutsuvierastilaisuuksiin. 

• Varmennetaan toimintaedellytyksiä omatoimisella varainhankinnalla ja mainoshankinnalla piirilehteen.   

• Huolehditaan yhdistyksen omaisuudesta ja arkistosta. 
 

Kerhon hallitus 


