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LAHDEN RESERVIUPSEERIKERHO R.Y. 
SENIORIUPSEERIT 
 

 

 

PERUSTAMINEN JA SÄÄNNÖT 
 

1. Perustaminen 
 

Lahden Reserviupseerikerho r.y.:n hallitus perusti 

kokouksessaan 12.12.2005 uuden toimikunnan – senioriupseerit . 

 

 Pöytäkirja 11/2005, kohta 13 – Muut esille tulevat asiat: 

- Pertti Nurmela on ehdottanut senioriupseeritoiminnan 

aloittamista kerhossa. Kyseessä olisi toimikunnan tapainen 

osasto, johon kutsutaan 60 vuotta täyttäneitä kerhomme 

jäseniä. Päätettiin perustaa senioriupseeritoimikunta, 

jonka puheenjohtajana aloittaa Risto Vuorisalo ja muut 

jäsenet aloittavassa toimikunnassa ovat Pertti Nurmela, 

Atte Sarilo ja Toivo Juntunen. 

 

2. Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 
 

Toimikunnan nimenä käytetään ”Senioriupseerit” ja mikäli sitä 

käytetään yhdessä kerhon nimen kanssa, niin tällöin käytetään 

muotoa: Lahden Reserviupseerikerho r.y. – Senioriupseerit tai 

lyhenteen kanssa: LRUK – Senioriupseerit. 

 

Toimikunnan kotipaikkana on kerhon mukaisesti Lahti, ja sen 

toiminta-alueena on pääsääntöisesti Päijät-Häme. 

 

3. Tarkoitus ja toiminta 
 

Toimikunnan tarkoituksena on olla ikääntyvien, mutta 

aktiivisten reserviupseerien aatteellisena ja toiminnallisena 

yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa 

tukien. 

 

Tavoitteena on maanpuolustushenkisen toiminnan järjestäminen, 

sellaisen tukeminen sekä reserviupseeriperinteiden vaaliminen. 

Toiminnassa tuetaan myös perinteiden keräämistä ja 

tallentamista. 

 

Toimikunta vastaa omasta toiminnastaan, mutta se voi 

tarvittaessa myös tukea Lahden Reserviupseerikerhon toimintaa 

sekä osallistua sen järjestämiin koulutus-, retki- yms. 

tilaisuuksiin. 

 

 Toiminnan keskeisiä elementtejä ovat mm: 

- perinteiden vaaliminen 

- maanpuolustustoiminnan tukeminen 

- maanpuolustusaiheiset retket ja messut 

- terveys ja kuntoilu 
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- teatteri- ja konserttimatkat 

- seniorit ja yhteiskunta 

- asiantuntijatehtävät 

 

Senioriupseerien toiminnalle on luonteenomaista koko perheen 

mukanaolo soveltuvin osin edellä mainittujen tapahtumien 

puitteissa. 

 

Toimikunta ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan. 

 

 

 

 

4. Toimielimet 
 

Toimikunnan toimieliminä ovat senioriupseerien kokous ja 

seniorineuvosto, jonka jäsenmäärä voi olla 4-6 henkilöä. 

 

Senioriupseerien kokous valitsee seniorineuvoston jäsenet 

vuosittaisessa kokouksessaan syksyllä ennen kunkin 

kalenterivuoden loppua. 

 

Seniorineuvoston tehtävänä on suunnitella ja johtaa 

senioriupseerien toimintaa ja toteuttaa senioriupseerien 

toimikunnassa tehtyjä päätöksiä. Säännöissä ei erikseen 

määritellä seniorineuvostoon valittujen toimiaikaa eikä 

tehtäviä, vaan työt hoidetaan käytännön edellyttämällä, 

sisäisesti sovittavalla tavalla. 

 

Seniorineuvostossa on käytössä varsinaisina tehtävänimikkeinä 

ruotumestari (pj.) ja kirjuri (siht.), ja muita nimikkeitä 

voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Seniorineuvosto valitsee 

keskuudestaan omat virkailijansa. 

 

Seniorineuvosto suunnittelee ja toteuttaa senioriupseerien 

toimintaa itsenäisesti ja raportoi soveltuvin osin toimikunnan 

tapahtumista Lahden Reserviupseerikerhon puheenjohtajalle. 

Tavoitteena on toiminnan koordinointi kerhon toiminnan kanssa. 

 

Senioriupseerien ruotumestari edustaa yksin tai tilanteen 

vaatiessa yhdessä kirjurin kanssa toimikuntaa kerhoon (LRUK) ja 

Suomen Reserviupseeriliittoon (RUL) päin. 

 

5. Jäsenet 
 

Toimikuntaan voi kuulua pääsääntöisesti Lahden 

Reserviupseerikerhon noin 60 vuotta täyttäneitä jäseniä, jotka 

ilmoittavat halukkuutensa senioriupseerien toimintaan, sekä 

samalla tarvittavat henkilö- ja yhteystietonsa seniorineuvoston 

kirjurille. 

 

Seniorineuvostolla on oikeus harkintansa mukaan kutsua jäseniä 

myös muista Päijät-Hämeen alueella toimivista 

reserviupseerikerhoista. Kutsuttavan henkilön tulee olla 
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paikallisen reserviupseerikerhon aktiivinen jäsen, ja iältään, 

arvomaailmaltaan, tavoitteiltaan ja toiminnaltaan soveltua 

toimikunnan työskentelyyn. 

 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, myös muualla asuva, 

joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut senioriupseerien 

toimintaa. 

 

Senioriupseerien jäsenellä on oikeus toiselle paikkakunnalle 

muuttaessaankin säilyttää jäsenyytensä toimikunnassa. 

 

6. Eroaminen ja erottaminen 
 

Jäsen voi erota toimikunnasta omasta pyynnöstään lähettämällä 

sitä koskevan kirjallisen ilmoituksen tai sähköpostiviestin 

ruotumestarille, tai ilmoittamalla siitä kokouksessa. 

 

Seniorineuvostolla on oikeus erottaa jäsen, joka omalla 

käytöksellään on toiminut selvästi senioriupseerien 

tarkoitusperien vastaisesti, vahingoittanut toimintaa tai 

käyttäytynyt upseeriarvolle sopimattomalla tavalla. Ennen 

päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava 

tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. 

 

7. Talous ja jäsenmaksut 
 

Senioritoimikunnan jäsenet vastaavat pääsääntöisesti itse oman 

toimintansa kuluista, eli jokainen vastaa omista kuluistaan ja 

yhteiset kulut jaetaan osallistuvien kesken. Toimikunta voi 

kuitenkin tarvittaessa anoa rahallista tukea sekä kerholta 

(LRUK) että liitolta (RUL). 

 

 Erillistä jäsenmaksua ei peritä. 

 

 Toimikunnalla ei ole omaa kassaa eikä kirjanpitoa. 

 

8. Tiedottaminen 
 

Jäsenistölle tiedottaminen perustuu lähinnä sähköpostin ja 

yhdistyksen nettisivun käyttöön. Tarvittaessa voidaan 

poikkeuksellisesti sopia myös tekstiviestin käytöstä niiden 

osalta, joilla ei ole sähköpostia käytettävissä. 

 

9. Toimikunnan kokoukset 
 

Senioriupseereilla on vuosittain vähintään yksi kokous, joka 

pidetään syksyllä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tässä 

kokouksessa käsitellään mm. 

- seniorineuvoston jäsenvalinta 

- vuoden aikana toimintaan liittyneet uudet jäsenet 

- tulevan vuoden toimintaa ja tavoitteita 

- mahdolliset sääntömuutokset 
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Senioriupseerien kokouksen kutsuu koolle seniorineuvosto, ja 

kutsumuotona on pääsääntöisesti sähköposti, ja sovittaessa 

tekstiviesti. 

 

Seniorineuvostolla ei ole sääntömääräisiä kokouksia, vaan se 

kokoontuu tarvittaessa ruotumestarin kutsusta, tai kun 

vähintään puolet seniorineuvoston jäsenistä sitä vaatii. 

 

10. Päätöksen teko 
 

Seniorineuvoston kokouksissa päätösten tulee syntyä 

yksimielisesti, ja neuvosto on päätösvaltainen, kun 

ruotumestari ja vähintään 2 muuta jäsentä on läsnä. 

 

Senioriupseerien kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, 

joka on saanut eniten kannatusta, ja äänten ollessa tasan 

ratkaisee ruotumestarin kanta. 

 

11. Sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen 
 

Seniorineuvostolla on oikeus tehdä käytännössä tarpeellisiksi 

katsomiaan muutosehdotuksia näihin sääntöihin, ja muutokset 

astuvat voimaan, kun senioriupseerien toimikunta on ne 

kokouksessaan hyväksynyt ja antanut tiedoksi Lahden 

Reserviupseerikerho r.y.:n hallitukselle. Voimassa on sääntöjen 

viimeksi hyväksytty ja päivätty versio. 

 

12. Toimikunnan lopettaminen 
 

Toimikunnan työ ja sen olemassaolo tässä muodossa perustuu 

Lahden Reserviupseerikerhon hyväksyntään ja tukeen. Mikäli 

kerho katsoo aiheelliseksi, on sillä oikeus toimikunnan 

perustajana myös lopettaa kerhoon kuuluva toimikunta kerhon 

hallituksen yksimielisellä päätöksellä. 

 

Mikäli toimikunta lakkautetaan edellisen kohdan mukaisesti, 

tekee senioriupseerien kokous oman päätöksensä toiminnan 

lopettamisesta, ja sen mahdollinen omaisuus ja varat käytetään 

lakkauttamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

 


