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LRUK sääntömuutosesityksen pohdintaa 
 
Alla on verrattu keskeisiä muutoksia LRUK vanhojen sääntöjen ja sääntömuutosesityksen 
(= RULlin mallisäännöt) välillä ja nostettu tärkeimpiä kohtia esiin pohdittavaksi. 
 
Valtaosa muutoksista on puhtaita ajantasaistamisia ilman merkittävää sisällöllistä 
muutosta vanhaan.  
 
pykälä 4: varsinaiset jäsenet ”reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri” 
 
Mikä kerho on? Halutaanko pysyä puhtaana reserviupseerikerhona, jolloin jäsenet ovat 
reserviupseereita [eikä edes tukijäseniä oteta] vai reserviupseerikerhona, jossa mukana on 
myös valikoituja tukijäseniä [katso seuraava kohta tukijäsenistä]?  
Väistämättä tukijäsenet kertovat olevansa LRUKin jäseniä, ja kerhon upseeribrändi 
laimenee. Onko hyvä vai huono asia? 
 
”Reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri”.  
Riittääkö, että on reserviupseeritutkinnon suorittanut upseeri?  
Onko edes järkevää yrittää rajata jäsenpohjasta pois muualla kuin Haminan RUKissa 
reserviupseeritutkinnon suorittaneita?  
Puolustusvoimain ”aliupseerista upseeriksi”-kurssin vahvuus on 30 henkilöä joka toinen 
vuosi, ja PV:n sivujen mukaan ” Kurssin jälkeen opiskelijat ovat suorittaneet 
reserviupseerin tutkinnon ja heidät voidaan ylentää vänrikeiksi ja aliluutnanteiksi”.   
 
 pykälä 4: kannattajayhteisöt ja tukijäsenet: 
 

a) Mikä on kannattajayhteisön ( = tukimaksua vuosittain maksava yritys) 
asema?  

- Saako osallistua kokouksiin (ei äänioikeutta) ja tilaisuuksiin ? 
- Saako käyttää reserviupseeribrändiä mainonnassaan ("olemme 

LRUKin kannattajajäsen"), onko tästä riskejä kerhon maineelle tai toiminnalle? 
- Miten toimitaan, jos yritys kerääkin negatiivista julkisuutta tai yrittää vaikuttaa 

kerhon toimintaan (”kun kerran maksamme teille rahaa joka vuosi”) jne. 
- Tyypillisesti kannattajayhteisön jäsenmaksu voisi olla luokkaa 500 euroa/vuosi, 

koska kyseessä on kerhoa kannatuksen vuoksi tukeva yhteisö 
- Onko tällä hetkellä tiedossa halukkaita kannattajayhteisöjä, vai tehdäänkö 

valmispykälää mahdollista tulevaa tarvetta varten? 
  

b) Mikä on tukijäsenen (henkilöjäsen) asema? 
- Miten hyväksytään tukijäsenet (johdonmukainen linja)? Hyväksyykö hallitus kaikki 

halukkaat, pitääkö olla pari suosittelijaa, otetaanko vain varsinaisten jäsenten 
perheenjäseniä, ... 

- Saako osallistua kokouksiin (ei äänioikeutta) ja tilaisuuksiin ? 
- Saako käyttää reserviupseeribrändiä  ("olen LRUKin jäsen"), onko tästä riskejä 

kerhon maineelle tai toiminnalle? 
- Jos tavoitteena on perheenjäsenten mukaansaaminen harrastuksiin, onko tämä 

oikea tapa, vai pitäisikö kerhon järjestää erikseen perhetilaisuuksia (retkeilyjä 

sotilaallisiin kohteisiin, ampumapäiviä, yms.) 



- Tyypillisesti kannattajajäsenen jäsenmaksu voisi olla luokkaa 200 euroa/vuosi, 

koska kyseessä on kerhoa kannatuksen vuoksi tukeva henkilö (ns. 

nuorisojäsenmaksu ei koske tukijäseniä.) 

- Onko tällä hetkellä tiedossa halukkaita kannattajajäseniä, vai tehdäänkö 
valmispykälää mahdollista tulevaa tarvetta varten? 

 

 pykälä 9: yhdistyksen kokoukset: uudet aikamääreet 
 

- Tilinpäätös valmiina viimeistään helmikuun loppuun mennessä [15.2] 

- Tarkastuskertomus hallitukselle maaliskuun kuluessa [helmikuun kuluessa]. 

- Kevätkokous viimeistään huhtikuun loppuun mennessä [vimeistään 31.3.]. 

- Syyskokous viimeistään marraskuun loppuun mennessä [15.12.] 

 pykälä 9: yhdistyksen kokoukset: kokouskutsun toimittaminen 
 

- Onko vaihtoehto ”kokouskutsu ainoastaan nettisivuilla” riittävä ja 
oikeudenmukainen, koska ei voitane vaatia jäseniä käymään kerhon sivuilla 
viikoittain. Kutsu on kuitenkin syytä aina laittaa nettisivuillekin tiedoksi. 
 

- Riittääkö, että syyskokous päättäisi aina, sääntöjen mukaisesti, että kutsu 
julkaistaan sanomalehdessä, ja lisäksi nettisivulla? 
 

- Sanomalehti-ilmoituksen edut: 
 

o kerhon näkyvyys ja alueen ihmiset näkevät, että kerho toimii aktiivisesti. 
o Lehdessä julkaistu kutsu on tutkijoiden ja historioitsijoiden käytettävissä 

vuosien kuluttua, kun muut sähköiset jäljet kerhosta ovat jo hiipuneet. 
 

- Toinen vaihtoehto on rajata jo säännöissä kutsumistapoja  tyyliin ”sähköpostilla tai 
kirjeitse tai ilmoittamalla lehdessä”, jolloin nettisivut, watsappit ja kaikki tulevat 
suositut kanavat voivat toimia kutsun levittämisen lisäkanavina, mutta virallinen, 
”byrokraattinen” kutsu menee näitä perinteisempiä väyliä. Sähköpostittomien määrä 
ilmeisesti on kuitenkin pienenemään päin.  
 

 pykälä 17: yhdistyksen nimenkirjoittaminen 
 
Kahden nimenkirjoittajan järjestelmä on hyvä. Osaltaan ehkäisee mahdollisia 
väärinkäsityksiä ja riidanaiheita.  
 

 


