Keravan Reserviupseerikerho r.y.
TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Tuleva vuosi on kerhomme 86. toimintavuosi.
Keravan Reserviupseerikerho r.y:n keskeisenä toimintamuotona on aatteellinen maanpuolustustyö
Keravalla ja sen ympäristössä sekä jäsenten yhdyssiteenä toimiminen. Tavoitteeseen pyrimme
järjestämällä erilaisia kerho- ja yleisötilaisuuksia sekä tiedottamalla alueen koulutus- ja
urheilutapahtumista. Kerho toimii Uudenmaan Reserviupseeripiirin alaisuudessa osallistuen sen ja
Suomen Reserviupseeriliiton (RUL:n) toimintaan ja niiden kehittämiseen.
KOULUTUSTOIMINTA
Tuemme ja kannustamme jäsenistöä osallistumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK:n)
järjestämille kursseille sekä rohkaisemme jäsenistöä hakeutumaan kouluttajatehtäviin.
AATTEELLINEN TOIMINTA
Osallistumme ja järjestämme perinteisiä maanpuolustushenkisiä tilaisuuksia kuten kunniavartioita
ja seppeleen laskuja kaatuneiden muistopäivänä, kansallisena veteraanipäivänä sekä
itsenäisyyspäivänä. Osallistumme Taistelukoulun esitelmätilaisuuksiin sekä isännöimme niitä
tarvittaessa ja jatkamme yhteistyötä muiden maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen kanssa.
Tuemme VETRES Keski-Uusimaan sekä Veteraanivastuu ry:n toimintaa osallistumalla
varusmiesten suorittamiin veteraanikeräyksiin keväällä ja syksyllä sekä osallistumalla sovittuihin
lipaskeräyksiin. Valmistaudutaan panostamaan sotiemme veteraanien perinnetyöhön, mikäli
vastuuta siirtyy entistä enemmän reserviläiskerhoille.
Pyrimme lähettämään kerhon edustajan RUL:n ja reserviupseeripiirin eri juhla-, kokous- ja
koulutustilaisuuksiin.
RESERVILÄISTAITOJEN KEHITTÄMINEN
Ampumatoiminta:
Ampumatoiminta tapahtuu lain, viranomaisten ja Puolustusvoimien ohjeiden mahdollistamalla
tavalla toteuttaen reserviläistoiminnalle asetettuja tavoitteita. Tavoitteenamme on tarjota kerhon
jäsenille mahdollisuus osallistua ampumaharjoituksiin ja -kilpailuihin sekä prosenttiammuntoihin.
Harjoituspaikkoina käytämme Puolustusvoimien palvelukeskuksen sisärataa (ellei sitä lakkauteta)
sekä Keski-Uudenmaan Ampumaseuran käytössä olevia ampumaratoja. Piirin
ampumamestaruuskilpailuihin osallistumme yhteisjoukkueella Keravan Reserviläisten kanssa.
Parhaat ampujamme osallistuvat RUL:n ja RESUL:n mestaruuskilpailuihin.
Urheilutoiminta:
Tavoitteenamme on osallistua kaikkiin Uudenmaan reserviläispiirien järjestämiin
maastourheilukilpailuihin. Piirikilpailujen joukkueen muodostamme yhdessä Keravan
Reserviläisten kanssa. Järjestämme piirin kilpailuja urheiluparlamentin päätösten mukaisesti (ilmaasekilpailu). Osallistumme myös jäsenistön toiveiden mukaisesti Keski-Uudenmaan
maanpuolustusjärjestöjen välisiin urheilutapahtumiin. Suosittelemme erityisesti kerhon

nuoremmille jäsenille jotostoimintaa ja pyrimme osallistumaan RESUL:n valtakunnallisille
jotoksille.
Kuntoliikuntatoiminta:
Ohjaamme jäsenistöämme kuntoliikuntatapahtumiin (erityisesti kuntosuunnistuksiin ja Kesäyön
marssiin) sekä RESUL:n ja RUL:n suositusten mukaisesti tapahtuviin kenttäkelpoisuustesteihin.
NUORISOTOIMINTA
Aktivoimme jäsenistön nuorempia ikäluokkia osallistumaan kerhon toimintaan tiedottamalla
erityisesti toiminnallisista, sotilashenkisistä tapahtumista sekä jotoksista. Nuorten osuutta
hallituksessa pyritään lisäämään. Tarjotaan erityisesti nuorille MPK:n kursseja kerhon
kustannuksella.
KERHOTOIMINTA
Hallinto:
Kerhon hallitus vastaa toimintasuunnitelman toteutumisesta työnjakonsa mukaisesti. Hallituksen
kokouksia pidetään tarvittaessa. Osallistumme RUL:n ja piirin järjestämiin kokouksiin. Piiri
suosittaa, että jokainen kerho valitsee keskuudestaan valmius/varautumisupseerin osana
varautumiskoulutuksen edistämistä. Yhteistyö Keravan Reserviläisten kanssa jatkuu (mm. yhteinen
kerhohuone pyritään saamaan kuntoon).
Kerhotoiminta:
Järjestämme kerhon sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset mahdollisuuksien mukaan
Taistelukoulun esitelmäiltojen yhteydessä. Tapahtumia pyritään suuntaamaan myös koko perheelle.
Talous:
Rahoitamme toimintaamme jäsenmaksuilla. Kannustamme jäseniämme aktiiviseen jäsenhankintaan.
Muulla varainhankinnalla pyrimme kartuttamaan kerhon käyttövaroja tavoitteena oman pääoman
säilyminen entisellä tasolla. Tuemme mahdollisuuksien mukaan muuta vapaaehtoista
maanpuolustustoimintaa.
Tiedotustoiminta:
Tiedotukseen käytetään erityisesti verkkosivuja ja sosiaalista mediaa sekä lisäksi paikallislehteä.
Tiedotamme toiminnasta myös jäsenkirjeillä, jotka jaetaan pääosin sähköpostitse. Kerhon
jäsenkirjeet ovat luettavissa myös kerhon kotisivuilla www.keravanreserviupseerikerho.fi.
Oltermannia ja paikallislehtiä käytetään tiedottamiseen tapauskohtaisen harkinnan mukaan.
Järjestetyistä tapahtumista laaditaan uutismuotoisia juttuja Oltermanniin ja paikallislehtiin.
Uudenmaan piirien tiedotusta voi seurata piirien verkkosivuilta: www.uudres.fi

HALLITUS

