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Lappeenrannan Reserviupseerikerho      25.10.2020 / Hallitus 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 

 Uutta toimintavuotta suunnitellaan hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Kuluneen vuoden aikana, 
korona-pandemian vuoksi, on kaikenlainen kokoontuminen ollut hankalaa ja rajoitettua. Tämä 
toimintasuunnitelma pohjaa oletukseen, että tilanne paranee lähemmäs normaalia. Kaikki rajoitukset 
ja turvallisuus arvioidaan luonnollisesti tapauskohtaisesti.   

 
Liiton, piirien ja myös Lappeenrannan reserviupseerikerhon toiminta perustuu koko jäsenistön 
yhteisiin arvoihin, joita ovat Isänmaallisuus, Vastuuntuntoisuus sekä Vapaaehtoisuus. Vuoden 2021 
toiminnassa tulee erityisesti näkymään Reserviupseeriliiton 90-v. juhlavuosi sekä RUK 100 v. 
juhlallisuudet. 

 
Reserviupseeriliitto on asettanut useita tavoitteita jäsenyhdistyksille vuodelle 2021. Näitä ovat mm. 
aktiivinen yhteydenpito uusiin sekä vanhoihin jäseniin, sähköpostiosoitteiden täydentäminen 
jäsenrekisteriin, prosenttiammunnassa edellisvuotta parempi tulos, osallistuminen RUL:n 
juhlavuoden tapahtumaan ja RUK 100 v. juhlaan. Näitä tavoitteita myös LapRU pyrkii täyttämään 
muiden jo perinteisten tapahtuminen ohella.  
 
 
Tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu pääasiassa sähköpostilla. Siksi on tärkeää, että 
mahdollisimman monen jäsenen sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla liiton tiedostoissa. Nyt 
osoitteita puuttuu lähes kolmannes. Tähän pyritään tekemään tulevana vuotena jonkinlainen 
muistutuskampanja. Puheenjohtaja tekee myös jäsentiedotteen muutaman kerran vuodessa joka 
jaetaan sähköpostilla sekä liitetään kerhon nettisivuille.   
 
 
 
Sotilaallisia valmiuksia ja kenttäkelpoisuutta pääsee parhaiten kehittämään 
kertausharjoituksissa ja puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa sekä MPK:n kursseihin 
osallistumalla, kurssilaisena tai erilaisissa johto- ja kouluttajatehtävissä. Lappeenrannan 
reserviupseerikerho järjestää lisäksi muutaman ampumatapahtuman vuoden aikana. Tavoitteena on 
nostaa prosenttiammunnan tulosta reilusti sekä osallistua kerhon joukkueella Tuomas Gerdt – 
ampumakilpailuun.   
Muukon pistooliradalla on edelleen reserviläisten vuoro tiistaisin klo 16 – 20. Ampumaradan avaimen 
voi käydä kuittaamassa Hakalin kioskilta ST1-kylmäasemaa vastapäätä jäsenkorttia vastaan.  
 
 
Liikunta  
Omatoimisen peruskunnon ylläpitämisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Lappeenrannan 
reserviupseerikerho kannustaa kaikkia jäseniään liikkumaan ja harrastamaan kuntoilua – omien 
mieltymystensä mukaan. Sulkapallovuorot MAASK:n liikuntahallissa pe klo 16:30 ja su klo 9:30. 
Samaan aikaan on käytettävissä myös MAASK:n kuntosali. Lentopalloa pelataan perjantaisin klo 18 
jälkeen. Kulkuluvat tulee hakea MAASK:n esikunnasta. Liikuntahalli on toistaiseksi suljettu 
ulkopuolisilta, mutta em. vuorot alkavat mikäli koronatilanne sallii. 
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Yhteistyötä muiden reserviupseerikerhojen kanssa on tarkoitus kehittää edelleen. Isommalla 
porukalla on helpompi saada osallistujia tapahtumiin ja paremmat mahdollisuudet järjestää 
kiinnostavia tapahtumia. Edelleen LapRU ylläpitää hyviä suhteita Puolustusvoimiin sekä alueen 
muihin maanpuolustusjärjestöihin. Lappeenrannan Reserviläisten kanssa yhteistä Salpamajaa 
hyödynnetään mm. kokoustilana ja osallistutaan sen ylläpitoon.  
 
 
Taloustilanne on kerholla vakaa ja varoja pyritään käyttämään ensisijaisesti koko jäsenistölle 
suunnattuihin tapahtumiin. Talousarvio 2021 käsitellään erikseen. 
 
 

Vuoden 2021 tapahtumasuunnitelma: 
 
Kevätkausi: 
 
Ampumatapahtuma Sako Shooting Center  tammikuu 
 
Pyöreiden vuosien juhla  - 2019 + 2020 -juhlijat  helmikuu 
 
Kevätkokous       maaliskuu 
 
Lipunkannot juhlapäivinä       maalis-huhti-touko-kesäkuu 
- 13.3.; 27.4.; 16.5.; 4.6. 
 
Kotkaniemen tutustumisretki Luumäki    toukokuu  
 
RUK 100 v. 12.6.   - yhteiskuljetus   kesäkuu 
 
 
 
Syyskausi 
 
Ampumatapahtuma Muukossa     elokuu 
 
Tuomas Gerdt – ampumakilpailu    syyskuu 
 
Syyskokous         marraskuu 
 
RUL 90 v.         joulukuu 
-  maanpuolustusjuhla Mikkeli   
 
Itsenäisyyspäivän aaton iltajuhla 5.12.     
 
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 6.12. 
 
Jouluaaton soihtukulkue Lpr     joulukuu 
 
Jouluaatonhartaus Lauritsalan kirkossa   joulukuu 


