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Toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2019–31.12.2019 
 

Tarkoitus ja arvot 

Yhdistyksemme tarkoituksena on ”toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena 
yhdyssiteenä, valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien” (Suora lainaus PRUK 
ry:n säännöistä vuodelta 1972.) 

       Avoimuus ja yhteistyö ovat arvomme, joita noudatetaan kaikessa kerhomme toiminnassa. 

 

Päätavoitteet toiminnassa vuonna 2019:  
 

● Kerhon toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen 

○ Jäsenistön aktivointi kerhon toimintaan huomioiden jäsenistön ikä- ja 
intressijakauma 

○ Jäsenistön henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien kehittymisen tukeminen 

○ Kerhon  taloudellisen tilan vakauttaminen 

○ Aktiivisten jäsenten määrän kasvattaminen erityisesti nuorien osalta 

● Toiminnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden parantaminen 

○ Yhteistoiminta Uudenmaan ja erityisesti Itä-Uudenmaan reserviläisten kanssa 
○ Osallistuminen ja näkyminen Porvoon seudun tapahtumissa, kuten mm. 

Sotaveteraanikeräyksissä, Itsenäisyyspäivän marssilla ja Itsenäisyyspäivän 
juhlan järjestelyissä  

○ Näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa 

 

1. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 
Kokoukset 

       Sääntömääräisiä kokouksia pidetään toimintavuoden aikana kaksi  
(kevätkokous ja syyskokous). 

       Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kuuden viikon välein pois lukien heinäkuu  2019. Hallitusten 
kokousten päivämäärät ja muukin toiminta perustuu vuosikelloon, jota päivitetään  ko. vuoden 
kuluessa. 

Jäsentilaisuudet 

       Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimintavuonna 2019 on muita jäsentilaisuuksia, joissa 
keskitytään vuoden päätavoitteiden mukaisiin asioihin 

 

 

Jäsenistö 

Toiminta kohdennetaan Porvoossa sekä itäisellä Uudellamaalla oleviin tapahtumiin ja kerhon 
omien ja/tai yhteistyössä lähialueen toimijoiden kanssa järjestettävien  tapahtumien sekä 
jäsentilaisuuksien järjestämiseen. 
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2. TOIMINNAN PAINOPISTEET 

Kokonaisvaltainen jäsenistön aktivoiminen 

Eri ikäryhmille suunnatut säännölliset jäsentilaisuudet. 

Jäsenistön aktivointi tilaisuuksien sisällön tuottamisessa ja järjestelyissä. 
 

Sotilaallisten valmiuksien kehittäminen 

Jäsenistön kannustaminen liikuntaharrastuksiin  

Säännöllinen ja monipuolinen ohjattu ampumatoiminta eri ampumaradoilla. 
  

Yhteiskuntaa ja kokonaismaanpuolustusta tukeva toiminta 

Johtamisvalmiuksien kehittäminen ja johtamisoppien kouluttaminen jäsenistölle.  

Kerho tukee jäsenistön osallistumista erilaisiin johtamis- ja koulutusvalmiuksia kehittäviin 
koulutuksiin (esim. MPK:n kurssit). 

 

   Nuorten jäsenten määrän kasvattaminen 

Edellä mainittujen lisäksi jäsenistön hyödyntäminen sekä sotilaallisen että muun johtamisen 
mentoroinnissa erityisesti nuorille jäsenille. 

 

2. TALOUS 
 

Kerhon hallitus vakauttaa kerhon taloudellisen tilan, jotta kerhon olemassaolon ja 
jatkuvuuden edellytykset  paranevat sekä  taloudellinen liikkumavara kasvaa. 

Hallitus suunnittelee ja seuraa taloutta toimintoperusteisesti sekä käsittelee että ennakoi 
tilaisuuksien kannattavuutta tapauskohtaisesti.  
 
Kerhon mahdollisesti myöntämä taloudellinen tuki kohdistuu ensisijaisesti oman jäsenistön 
sotilaallisten valmiuksien kehittämiseen sekä erilaisten kerhon tapahtumien onnistuneeseen 
läpiviemiseen. 

Toimintansa kerho rahoittaa pääosin jäsenmaksuin sekä avustuksin, myynti- ja 
tapahtumatuotoin.  
 
Jäsenmaksuilla katetaan kerhon kiinteät kulut kuten tilojen vuokrat ja vakuutukset, 
pankkikulut, kirjanpitopalvelut. 
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3. MUU TOIMINTA 
 

Jäsenrekisteri ja jäsentietojen päivitys 

 Hallitus ylläpitää ja vastaa jäsenrekisteristä. 
 

Jäsenistön muistaminen ja palkitseminen 

Jäsenistön muistamiset  (mm. merkkipäivät, adressit, jne…) toimitetaan jäsenistölle 
sähköisesti.  
 
Kerho palkitsee edelleen jäseniään ansioista, mutta noudattaa palkitsemisessa korutonta 
linjaa. Tarvittaessa hallitus perustaa palkitsemistyöryhmän, joka käsittelee 
palkitsemisehdotukset ja varmistaa perusteet palkitsemiselle. 

 

4. TIEDOTTAMINEN JA YHTEISTOIMINTA 
 

Ulkoinen tiedottaminen 

Ulkoisen tiedottamisen painopistettä siirretään entistä enemmän digitaalisten medioiden 
suuntaan kuten mm. Facebookiin, Instagramiin, www-sivuille. Huomiota on kiinnitettävä 
nykyaikaiseen ulko- ja kieliasuun. 

Kerho tuottaa toiminnastaan sisältöä Oltermanni-piirilehteen.  

Sisäinen tiedottaminen 

Kerho tiedottaa tulevasta toiminnastaan yhdistyksen Internet-sivuilla ( www.pruk.fi ), 
Facebookissa sekä sähköpostitse jaettavilla jäsentiedotteilla. 

Huomio myös sisäisessä tiedottamisessa kiinnitetään nykyaikaiseen ulko- ja kieliasuun. 

 

    Porvoossa 23.10.2018 
    PRUK ry:n hallitus  

 

http://www.pruk.fi/

