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Toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2020–31.12.2020 
 

1. YHDISTYKSEN TARKOITUS, ARVOT JA TOIMINNAN PÄÄTAVOITTEET 
 
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 noudatamme kaikessa kerhomme toiminnassa. 

 

Päätavoitteet toiminnassa vuonna 2020:  
 

● Kerhon toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen 

○ Jäsenistön aktivointi kerhon toimintaan huomioiden jäsenistön ikä- ja 
intressijakauma 

○ Jäsenistön henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien kehittymisen tukeminen 

○ Kerhon taloudellisen tilan vakauttamisen jatkaminen 

○ Aktiivisten jäsenten määrän kasvattaminen erityisesti nuorten upseerien osalta 

● Toiminnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden parantaminen 

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

Sotaveteraanikeräyksissä, Porvoon kaupungin Itsenäisyyspäivän marssilla ja 
Itsenäisyyspäivän juhlan järjestelyissä  

○ Näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa 
○ Toimiminen RUL:n kolmivuotissuunnitelman mukaisten painopistealueiden 

pilottikerhona 

 

2. YHDISTYKSEN KOKOUKSET, JÄSENTILAISUUDET JA TOIMINNAN KOHDISTAMINEN 
 

Kokoukset 

       Sääntömääräisiä kokouksia pidetään toimintavuoden aikana kaksi. Nämä ovat  
kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa 2020. 

       Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kuuden viikon välein pois lukien heinäkuu  2020. 
Hallitusten kokousten päivämäärät ja muukin toiminta perustuu vuosikelloon, jota 
päivitetään  ko. vuoden kuluessa. Vuosikello siirretään jäsenistön nähtäväksi avoimessa 
digitaalisessa ympäristössä. 

 

Jäsentilaisuudet 

       Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimintavuonna 2020 on muita jäsentilaisuuksia, 
joissa  keskitytään vuoden päätavoitteiden mukaisiin asioihin. 

Osallistuminen RUK:n 100-vuotis juhliin Haminassa 6.6.2020. 
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Toiminnan kohdistaminen 

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

 

3. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2020 

Kokonaisvaltainen jäsenistön aktivoiminen 

Eri ikäryhmille suunnatut säännölliset jäsentilaisuudet: 

● Kerhoillat 2-3 kk välein 
● Senioriupseereiden vapaamuotoinen kokoontuminen, n 2-3 krt/ kk 
● Esitelmätilaisuudet kerhoiltojen yhteydessä 

Jäsenistön aktivointi tilaisuuksien sisällön tuottamisessa ja järjestelyissä 

● Tavoite, että yli puolet kerhon järjestämistä tapahtumista on rivijäsenten 
järjestämiä 
 

Sotilaallisten valmiuksien kehittäminen 

Jäsenistön kannustaminen liikuntaharrastuksiin 

● Viikkoliikuntana mm. hiihtoa ja suunnistusta 
● Tavoite on saada kerhon joukkue ainakin kahteen ResUL:n/ vastaavan 

järjestämään jotos-/ vastaavaan tapahtumaan 

Säännöllinen ja monipuolinen ohjattu ampumatoiminta eri ampumaradoilla. 

● Ampumaratatoiminnan lisäksi tavoitteena on hankkia ekoase kerhon 
jäsenten ampumataidon kehittämiseksi sekä käytettäväksi erityyppisissä 
julkisissa tilaisuuksissa 

 

Yhteiskuntaa ja kokonaismaanpuolustusta tukeva toiminta 

Johtamisvalmiuksien kehittäminen ja johtamisoppien kouluttaminen jäsenistölle 

● RUL:n tarjoaman koulutuksen sekä jäsenistön 
työelämäjohtamiskokemuksen hyödyntäminen (tapahtuu 
esitelmätilaisuuksissa/ kerhoilloissa)  

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

 

   Nuorten jäsenten määrän kasvattaminen 

Edellä mainittujen lisäksi jäsenistön hyödyntäminen sekä sotilaallisen että muun 
johtamisen mentoroinnissa erityisesti nuorille jäsenille. 
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Toimiminen RUL:n kolmivuotissuunnitelman mukaisten painopistealueiden 
pilottikerhona 

Kerho hakeutuu pilottikerhoksi nuorten reservinupseerijäsenien mentoroinnissa.  
 

Tavoitteena nostaa nuorten jäsenten pysyvyyttä kerhon jäseninä huolimatta 
mahdollisesta muuttamisesta opintojen / työn takia toisaalle. 

4.  TALOUS 
 

Kerhon hallitus pitää kerhon taloudellisen tilan vakaana. Hallitus suunnittelee ja seuraa 
taloutta toimintoperusteisesti. Hallitus käsittelee ja ennakoi eri tilaisuuksien kannattavuutta 
aina tapauskohtaisesti.  
 
Kerhon mahdollisesti myöntämä taloudellinen tuki kohdistuu ensisijaisesti oman jäsenistön 
sotilaallisten valmiuksien kehittämiseen sekä erilaisten kerhon tapahtumien onnistuneeseen 
läpiviemiseen. 

Toimintansa kerho rahoittaa pääosin jäsenmaksuin, avustuksin, myynti- ja tapahtumatuotoin.  
 
Jäsenmaksuilla katetaan kerhon kiinteät kulut, kuten esim. kerhotilan vuokrat ja vakuutukset, 
pankkikulut, kirjanpitopalvelut, pruk.fi Internet domainin kulut, jne ... 

  

5. MUU TOIMINTA 
 

Jäsenrekisteri ja jäsentietojen päivitys 

Hallitus ylläpitää ja vastaa jäsenrekisteristä. Jäsenrekisterinä käytetään RUL:in 
kehittämää ja ylläpitämää järjestelmää. GDPR vaateet otetaan huomioon kerhon 
jäsenten jäsentietojen käsittelyssä. 
 

Jäsenistön muistaminen ja palkitseminen 

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

 

6. TIEDOTTAMINEN JA YHTEISTOIMINTA 
 

Ulkoinen tiedottaminen 

Ulkoisen tiedottamisen painopistettä siirretään entistä enemmän digitaalisten 
medioiden suuntaan kuten mm. Facebookiin, Instagramiin ja www-sivuille. 
Ulkoisessa tiedottamisessa suositaan lyhyitä tietoiskuja kuvien kanssa. 

Kerho tuottaa toiminnastaan sisältöä Oltermanni-piirilehteen.  

Sisäinen tiedottaminen 

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

 

 

http://www.pruk.fi/
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    Porvoossa 15.10.2019 
  
 
    PRUK ry:n hallituksen puolesta 
 

 
      ___________________________________ 
        Sami Sinkko, PRUK ry:n puheenjohtaja  

 


