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Jyväskylässä 9.11.2021
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1 JOHDANTO

Tämä toimintasuunnitelma on tehty Reserviupseeriliiton (RUL) strategian
hengessä toimintalomakkeen rakenteen mukaisesti. Suunnitelmassa on
huomioitu Jyväskylän reserviupseerien (JRU) oma paikallinen perinteinen
toiminta.
Suunnitelmaa laadittaessa on huomioitu RUL:n toimintasuunnitelman
luonnos, RUL:n toimintalomakkeet aiemmilta vuosilta sekä JRU:n
aikaisemmat
toimintasuunnitelmat
vuosilta
2005
2021.
Toimintasuunnitelman on valmistellut JRU:n hallitus ja sen hyväksyy
lopullisesti yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksen vuoden 2022 ensisijaisena
teemana on oman toiminnan ja jatkuvuuden turvaaminen niin
hallituksessa kuin jäsenistössä. Toissijaisena teemana on jäsenistön
aktivointi
ammuntaan
sekä
kenttäkelpoisuuden
kehittämiseen.
Kolmantena teemana on yhdistyksen 90-vuotisjuhlavuosi Teemat ovat
pääosin RUL:n tavoitteiden mukaiset.



2 TIEDOTUSTOIMINTA
julkaisee
JRU-ruutu
nimistä
palstaa
K-S
⮚ Yhdistys
Maanpuolustajan jokaisessa numerossa toimintavuoden aikana.
JRU ruudussa kuvataan jäsenistölle ajankohtaisia asioita
ylemmällä tasolla.
laajemmat
versiot
jäsenistölle
jaetaan
⮚ Tiedotteiden
jäsentiedotteina
sähköpostiin,
yhdistyksen
oman
Facebook-ryhmän ja/tai web-sivustojen kautta.
⮚ Keski-Suomen maanpuolustajaan laaditaan vähintään yksi JRU:n
toiminnasta kertova artikkeli jokaiseen vuoden aikana
ilmestyvään lehteen.
⮚ Kevät- ja syys kokouksista ilmoitetaan jäsentiedotteina
sähköpostilla
tai
Keski-Suomen
Maanpuolustajassa
tai
yhdistyksen Facebook- ja www-sivuilla.
ylläpidetään
sähköistä
toimintakalenteria.
⮚ Www-sivuilla
Tarvittaessa tiedotetaan toiminnasta myös K-S reservipiirien
www-sivuilla.
toimintapisteet
dokumentoidaan
erillisellä
⮚ Yhdistyksen
lomakkeella www-sivujen kautta.
ylläpidetään
Maanpuolustusrekisterissä.
⮚ Jäsenrekisteriä
Maanpuolustusrekisteri mahdollistaa myös sähköpostijakelun
suoraan jäsenistölle.
⮚ Tarvittaessa perustetaan myös muita sähköpostilistoja eri
toimikunnille.
⮚ Yhdistys ylläpitää sähköistä arkistoa.
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3 OMA TOIMINTA

3.1 Yhdistystoiminta
⮚ Yhdistys järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.
⮚ Hallitus kokoontuu vähintään 6 kertaa toimintavuoden aikana.
⮚ Hallituksen ja yhdistyksen kokousten yhteyteen pyritään
järjestämään
esitelmätilaisuuksia
tai
muuta
toimintaa
(saunominen, ammunta) toimintapisteiden keräämiseksi.
⮚ Järjestetään tutustumiskäyntejä sekä vierailuja sotilaallisiin ja
sotahistoriallisiin kohteisiin, esimerkiksi Mikkelin Klubi ja
jalkaväkimuseo, aikaisempien vuosien tapaan, tarvittaessa
yhdessä piirin kanssa.
90v-juhlatoimikunta
valmistelemaan
2022
⮚ Perustetaan
juhlavuoden tapahtumia (Huom. alkuvuosi).
⮚ Osallistutaan piirin 70v-juhlatoimikuntaan 2022 juhlavuoden
valmisteluun.
⮚ Osallistutaan 2022 liittokokoustapahtuman valmisteluun ja
toteutukseen osana piiriä.

3.2 Aatteellinen toiminta
⮚ Osallistutaan toimintavuoden aikana aktiivisesti piirin, RUL:n ja
RESUL:n järjestämiin tapahtumiin.
⮚ Osallistutaan veteraanikeräykseen, jos sellainen vielä järjestetään.
⮚ Osallistutaan Keski-Suomen maanpuolustusjuhla.
⮚ Yhdistys asettaa kunniavartiot sekä yhdistyksen lipun kantajat
Talvisodan päättymisen muistopäivän 13.3.2022, Kaatuneitten
muistopäivän 15.5.2022 ja jouluaaton 24.12.2022 tapahtumiin.
⮚ Järjestetään lipunkantajat yhdistyksen lipulle sekä avustetaan
tarvittaessa
Keski-Suomen
Reserviupseeripiiriä piirilipun
kantajalla
edellä
mainittujen
tilaisuuksien
lisäksi
Puolustusvoimien lippujuhlapäivään 4.6.2022, Keski-Suomen
maanpuolustusjuhlaan ja 6.12.2022 itsenäisyyspäivään.
⮚ Yhdistys johtaa Kaatuneiden muistopäivän tilaisuuden
Jyväskylän
sankarihautausmaalla
15.5.2022
ja
asettaa
lippu-upseerit ja kunniavartion tapahtumaan.
⮚ Jäseniä kannustetaan osallistumaan maanpuolustusaiheisiin
seminaareihin.
Jäsenten
toivotaan
myös
ilmoittavan
osallistumisistaan hallitukselle.
⮚ Järjestetään yhdistyksen jäsenille kerhoilta.
⮚ Osallistuminen mahdollisesti perustettavan “Keski-Suomen
perinneyhdistyksen”
toiminnan
kehittelyyn
osana
veteraaniperinnön siirtoa
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⮚ Järjestetään yhdistyksen 90-vuotisjuhlakonsertti Lounaispuistossa
25.5.2022 yhteistyössä Ilmavoimien soittokunnan kanssa sekä
erillinen juhlatilaisuus liittyen 90-vuotisjuhlavuoteen.
⮚ Osallistutaan Liittokokous 2022 järjestelyyn KS RUP:n
kumppanina

3.3 Kenttäkelpoisuus
⮚ Yhdistys järjestää reserviläisammuntoja toukokuu – elokuussa
Tikkakoskella Jyväskylän varuskunnan radoilla sekä KSA
ampumaradalla Leppävedellä.
⮚ Yhdistys järjestää halukkaille jäsenille suoritusmahdollisuuden
vuoden 2022 aikana kaikkiin RESUL:n kestävyyslajeihin. Mikäli
kenttäkelpoisuustapahtumiin ilmoittautuu vähemmän kuin 10
yhdistyksen jäsentä, tapahtuman järjestäminen harkitaan
tapauskohtaisesti.
⮚ Järjestetään kuntotestit jäsenistölle. Lihaskunto-, Cooper ja
UKK-kävelytesti.
kannustetaan
osallistumaan
elokuussa
2022
⮚ Jäsenistöä
Jyväskylässä järjestettävään Kesäyön marssi tapahtumaan.
⮚ Elvytetään kuukausimarssiperinne kannustetaan jäsenistöä
osallistumaan niihin.
⮚ Kenttäkelpoisuustapahtumissa tukeudutaan yhteistoimintaan
piirien kenttäkelpoisuustoimikunnan, MPK:n ja JARU:n sekä
alueen muiden yhdistysten kanssa.

3.4 Urheilutoiminta
⮚ Kuokkalan Graniitin ampumavuorot järjestetään talvikaudella
keskiviikkoisin. Jäsenistöä aktivoidaan entisestään osallistumaan
ampuma vuoroille ja kilpailuihin.
jäsenistöä
osallistumaan
aktiivisesti
SRA,
⮚ Aktivoidaan
Reserviläis- ja muuhun ampumatoimintaan.
muita
ammuntatapahtumia
jäsenistölle
⮚ Järjestetään
ampumaupseerien toimesta.
jäsenistöä
osallistumaan
paikallisiin
⮚ Kannustetaan
liikuntatapahtumiin, kuten kuntorasteille ja kuntoilutapahtumiin.
⮚ Ylläpidetään säännöllistä salivuoroa käyttävien jäsenten määrän
ollessa riittävä.
⮚ Selvitetään jäsenistön halukkuus liikuntakurssille.
⮚ Informoidaan jäseniä paikallisista ja kansallisista kilpailuista sekä
jotoksista.
⮚ Järjestetään ampumatapahtuma Jyväskylässä: “Kaiken kansan
ampumapäivä”
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3.5 Kilpailu- ja koulutustoiminta
⮚ Yhdistys järjestää omat reserviläisammuntakilpailut esim.
pistooliammuntojen osalta.
järjestetään
ampumaupseerien
määrittämät
⮚ Lisäksi
ampumakilpailut.
⮚ Jatketaan KSA:n maanantain ratavuoroa SRA–ammuntaan.
⮚ Yhdistyksen ampumakouluttajat järjestävät SRA-koulutusta
tarpeen mukaan.
jäsenille
metsästysaseiden
kohdistusja
⮚ Järjestetään
harjoitusammuntatapahtuma.
⮚ Jatketaan VAPEPA-toimintaa.
⮚ Koulutetaan mahdollisuuksien mukaan ampuma-asekouluttaja
tai useampi yhdistykselle.

3.6 Talous
⮚ Yhdistyksen osuus jäsenmaksusta vuodelle 2021 on 11,5 €/jäsen ja
nuorisojäsen 3 €. Tämän päälle tulevat liitto- ja piirimaksut.
⮚ Jäsenmaksujen lisäksi yhdistyksen tulot muodostuvat pääasiassa
kerhohuoneiston
vuokratuloista
(reservipiirit)
sekä
talkootoiminnasta.
⮚ Kerhotoiminnan menoista merkittävin osa on urheilutoimintaa,
osallistumismaksuja ampumakilpailuihin sekä tilavuokria.
⮚ Talousarviossa varaudutaan mahdollisiin kalustohankintoihin
sekä 90-vuotisjuhlallisuuksiin
⮚ Toimintasuunnitelman liitteenä on talousarvioesitys.



4 OSALLISTUMINEN MUUHUN RESERVILÄISTOIMINTAAN

4.1 Johtamiskoulutus
Jäseniä
ohjataan
osallistumaan
reserviupseereille
johtamiskoulutukseen, sekä kurssilaisina että kouluttajina.

tarkoitettuun

4.2 Yhdistystoiminta
Yhdistys asettaa K-S Reserviupseeripiirin
osallistuvat piirin kokouksiin.

hallitukseen jäsenet, jotka

4.3 Aatteellinen toiminta
Osallistutaan Keski-Suomen maanpuolustusjuhlaan sekä alueella pidettäviin
maanpuolustusluentoihin. Osallistutaan Tupaswillassa järjestettävään
maanpuolustusaiheiseen
tapahtumaan
osana
Reserviupseeripiirin
toimintapäivää.
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4.4 Urheilutoiminta
Kannustetaan jäseniä osallistumaan sekä kansallisiin että paikallisiin
reserviläiskilpailuihin ja reserviläisille suunnattuihin jotoksiin. Rohkaistaan
lisäksi jäseniä järjestämään em. tapahtumia.

4.5 Kilpailu- ja koulutustoiminta
Yhdistyksen jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin ja kansainvälisiin
kilpailuihin.
Haetaan
yhdessä
piirien
kanssa
RESUL:n
kilpailutapahtuman
järjestysoikeutta.
Pyritään osallistumaan mahdollisimman moneen RESUL:n ja RUL:n
mestaruuskilpailuun. Osallistuvia jäseniä tai joukkueita pyritään tukemaan
osallistumismaksuissa yhdistyksen taloudellisen tilanteen niin salliessa.
Tukihakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksessa.
Kannustetaan yhdistyksen jäseniä osallistumaan Keski-Suomen piirien
ampumatoimikunnan julkaiseman ampumakalenterin mukaisiin kilpailuihin
piiri tasolla.



5 MAANPUOLUSTUSKOULUTUS

JA

MUU

VAPAAEHTOINEN

MAANPUOLUSTUSTYÖ

5.1 Veteraaniyhteistyö
Osallistutaan sotiemme veteraanikeräykseen, jos sellaista vielä järjestetään.
Yhdistyksen jäseniä kehotetaan osallistumaan veteraanien ja heidän leskiensä
luona tehtäviin avustustoimiin.

5.2 Maanpuolustuskoulutus
Osallistutaan MPK:n kurssien suunnitteluun ja järjestämiseen. Lisäksi jäseniä
kannustetaan osallistumaan MPK:n kursseihin sekä hakeutumaan
Paikallispataljoonan joukkoihin, kuten Maakuntakomppaniat.

5.3 Aluetoimisto ja alueen varuskunnat
Pidetään yhteyttä K-S aluetoimistoon ja Jyväskylän varuskuntaan. Pyritään
yhdessä K-S aluetoimiston kanssa edistämään yhdistyksen jäsenten
sijoittumista haasteellisiin reservin tehtäviin erityisesti Keski-Suomen alueen
paikallispataljoonaan ja Ilmasotakoulun alaisiin joukkoihin.

5.4 Toiminnan seuraaminen
Liikunta- ja ammunta vuorojen osallistujamääriä ei dokumentoida
yhdistyksen sähköiseen kalenteriin vaan ne kootaan vuoden lopussa.
Kaikki tapahtumat ml. urheilu- ja ampumakilpailut dokumentoidaan
sähköisellä toimintalomakkeella.
Yhdistyksen hallitus seuraa toimintapisteiden kertymistä ja ryhtyy
tarvittaessa toimenpiteisiin.
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Jäseniä kannustetaan kirjaamaan urheilusuorituksensa puolustusvoimien
MarsMars-järjestelmään
sekä
Kymppi-järjestelmä,
johon
kirjataan
ampumasuorituksia.
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