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Tammelan Reserviupseerit ry.                                                                  
Toimintasuunnitelma 2020 

   
1. Yleistä           

Tammelan Reserviupseerit Ry:n tehtävänä on johtaa ja järjestää kerhon 
jäsenistön upseeritaitoja ja ylläpitävää ja edistävää toimintaa, mukaan luet-
tuna myös asianmukaisella luvalla järjestetyt urheiluammunnan harjoitus- 
ja kilpailutilaisuudet. 
 

2. Hallinto ja yleiset kokoukset 
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja syysko-
kouksen päättämä määrä muita hallituksen jäseniä. Hallitus kokoontuu pu-
heenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja 
syyskokous marraskuussa. Yhdistyksen edustaja osallistuu piirihallituksen 
toimintaan sekä piirin vuosikokouksiin. Ampuma/urheilu-upseeri osallistuu 
piirin urheiluparlamenttiin. 

 
3. Yhteistoiminta 

Yhteistoimintaa jatketaan Tammelan reserviläiset ry:n kanssa mm. kilpailu-
tapahtumien järjestämisessä. Yhteistyössä ollaan alueen muiden reservi-
läiskerhojen ja yhdistysten kanssa mm. järjestämällä ja osallistumalla toi-
mintaan: ampumakilpailut, kerhoillat, teemaillat, tutustumisretket, haaste-
kilpailut. Yhteistyötä MPK:n Hattulan koulutuspaikan kanssa lisätään osal-
listumalla koulutuksiin ja koulutuksen järjestämisiin viiden kunnan alueella. 
Tammelan kunnan, seurakunnan ja paikallisten urheiluseurojen kanssa ol-
laan yhteistyössä erilaisissa tapahtumissa.  

 
4. Veteraanitoiminta 

Tiedostetaan paikallisten veteraaniyhdistysten lisääntyvä avuntarve yhteis-
työssä järjestöjen edustajien kanssa. Kunniakäyntien yhteydessä avuste-
taan yhdistysten lippujen kantajina. Yhdistyksen edustajat jatkavat toimin-
taansa veteraaniyhdistysten hallituksissa. 
 

5. Talkootoiminta 
Liikenteenohjausta Pilvenmäen raveissa jatketaan. Pystytetään ja pure-
taan aurausviittoja Kaukjärventien varteen. Suvi-illan juoksutapahtuman lii-
kenteenohjaukseen osallistutaan. Muu mahdollinen talkootoiminta järjeste-
tään resurssien puitteissa. 
 

6.Toimitila 
Toimitilana käytetään Veteraanitupaa, jota voimme käyttää toistaiseksi jat-
kossakin. Yhdistyksellä on mahdollisuus käyttää Manttaalin yhdistystilaa, 
jossa on varastointimahdollisuus. 

 
7. Talous ja jäsenmaksut 

Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Jäsenmaksun suuruus pidetään 
entisellään. 

 
8. Tiedotus 

Jäsenistöä informoidaan sähköpostilla, jäsenkirjeillä ja puhelinviesteillä se-
kä yhdistyksen kotisivuilla. 
Yhdistyksen jäsensivut löytyvät osoitteesta www.rul.fi/tammela. 
 
 

http://www.rul.fi/tammela
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9. Kuntoilu- ja ampumatoiminta 

Jäsenistöä aktivoidaan fyysisen kuntonsa ylläpitoon ja suoritusten kirjaa-
miseen. Tiedotetaan ja kannustetaan jäsenistöä osallistumaan liiton ja pii-
rin järjestämiin kilpailu- ja kuntoilutapahtumiin. Jäsenistöä aktivoidaan säh-
köisen kuntokortin jatkuvaan täyttämiseen. Ampumaharrastus-
ta/kilpailutoimintaa tuetaan ja uusia lajin harrastajia houkutellaan mukaan. 
Järjestetään piirin ja alueen kilpailuja kilpailukalenterin mukaan. 

 
10. Juhlat ja huomionosoitukset 

Kerho osallistuu yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa sankarihautojen 
kunniakäynteihin Kansallisena veteraanipäivänä, Kaatuneiden muistopäi-
vänä ja itsenäisyyspäivänä sekä niiden yhteydessä järjestettäviin juhlatilai-
suuksiin. Itsenäisyyspäivänä autetaan pyydettäessä sotaveteraaneja kynt-
tilöiden sytyttämisessä sankarivainajien haudoille. 
Jouluaaton kunniavartiot hoidetaan perinteiseen tapaan. Jäsenistön, vel-
jesjärjestöjen ja paikallisten yhdistysten merkkipäivät huomioidaan.    
        

11. Virkistystoiminta 
Järjestetään tutustumiskäynti johonkin varuskuntaan. Osallistutaan myös 
seurakunnan järjestämään reserviläisten saunailtaan Kaitalammilla. 

 
12. Jäsenasiat 

Luodaan entistä paremmat edellytykset nykyisen jäsenmäärän säilyttä-
miseksi sekä kampanjoidaan uusien, nuorten reserviupseerien saamiseksi 
yhdistyksen toimintaan mukaan. 
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