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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015, 66. TOIMINTAVUOSI 

TOIMINTA-AJATUS 

 Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry on pääkaupunkiseudun reservin viesti-upseerien 

yhdistys, jonka tarkoituksena on jäsentensä viestiupseeritaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen 

sekä jäsenten välisen yhteistoiminnan edistäminen näissä asioissa.  

 Toiminnassa noudatetaan yhdistyksen vuonna 2014 Reserviupseeriliiton linjauksen mukaisesti 

päivitettyjä ja hyväksyttyjä sääntöjä. 

TOIMINTAKENTÄN MUUTOKSET 

 Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) kolmivuotissuunnitelman 2014 - 2016 mukaisesti 

puolustuskyvyn ylläpidon kustannuskehitys ja puolustusmateriaalin laaja vanhentuminen 

yhdessä supistuvien taloudellisten resurssien kanssa pakottaa tekemään laajan 

puolustusvoimauudistuksen. Tämä merkitsee sodan ajan joukkojen koon merkittävää 

pienenemistä mutta myös reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämistä. 

Paikallispuolustusta vahventavien paikallisjoukkojen suunnittelussa hyödynnetään 

maanpuolustusjärjestöjen ja reservin osaamista. Täten näemme että Viestiosaston rooli 

kouluttajapoolin rakentajana Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) korostuu edelleen. 

 Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin, ikääntyminen, työn sitovuuden lisääntyminen ja entistä 

kovempi kilpailu vapaa-ajasta lisäävät reserviupseeritoiminnan tulevaisuuden haasteita. Myös 

koulutettujen reserviupseereiden määrän pieneneminen vaikeuttaa jäsenmäärän pitämistä 

entisellä tasolla. Tämä korostaa jäsenhankinnan ja -huollon merkitystä. 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN  

 Vuonna 2015 yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja kasvattaa jäsenmäärää tarjoamalla 

monipuolista toimintaa. Yhdistys jatkaa jäsenhankintayhteistyötä Helsingin Reserviupseeripiirin 

(HRUP), Viestiupseeriyhdistyksen (VUY) ja muiden viesti- ja sähköalan järjestöjen kanssa.  

 Toiminnan kehittäminen painottuu viestiupseerien sodanajan ammattitaitoa parantaviin ja 

ylläpitäviin koulutustilaisuuksiin, yhdessä MPK:n kanssa. RUL:n ja HRUP:n toimintasuunnitelmien 

mukaisesti yhdistyksen vuoden 2015 toiminnassa pyritään erityisesti panostamaan 

jäsenhankinnan ja -huollon kehittämiseen sekä ampumatoiminnan turvaamiseen ja 

kehittämiseen. Tärkeä alue on edelleen kenttäkelpoisuus, jonka edistämisessä yhdistys jatkaa 

yhteistyössä piirin kanssa panostuksia mm. ampumatoimintaan ja sotilasliikuntaan. 

 Yhteistoimintaa muiden viesti- ja sähköalan yhdistysten ja alan yritysten kanssa syvennetään 

pyrkimyksenä tuoda jäsenille laajempi valikoima erilaisia tapahtumia. Näihin kuuluvat mm. 

esitelmätilaisuudet, tutustumiskäynnit, tutustumisammunnat ja yhteistapahtumat. Tapahtumien 

ja tilaisuuksien koordinointia yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään tehostamaan 

päällekkäisten tapahtumien minimoimiseksi.   

 Jäsenistölle pyritään myös tiedottamaan muista pääkaupunkiseudun kiinnostavista 

maanpuolustustapahtumista. 

 Kerhojen väliseen yhteistyöhön Padasjoella osallistutaan kulloistenkin resurssien mukaisesti. 
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 Uutena toimintamuotona selvitetään Viestiosaston jäsenien roolia tulevia 

varautumiskoulutuksia varten. Osana varautumissuunnitelmia on myös Kyber -asioiden 

huomioonottaminen ja Kyber -koulutuksilla ja kursseilla tulee olemaan tärkeä rooli mm. MPK:n 

koulutustarjonnassa. 

JÄRJESTÖTOIMINTA 

 Viestiosasto osallistuu RUL:n ja HRUP:n toimintaan sen eri hallintoelimiin valittujen edustajiensa 

kautta sekä tukee näiden järjestämiä koulutus-, juhla- ja kilpailutilaisuuksia. 

 Yhteistyötä VUY:n kanssa jatketaan mm. osallistumalla yhdistyksen hallituksen toimintaan ja 

tarjoamalla tutustumisammuntoja. Uudenmaan Viestikilta ry:n kanssa vuonna 2001 aloitettua 

yhteistyötä jatketaan. Yhteistoimintaa MPK:n, VUY:n, Radioamatööriliiton, Sähköinsinööriliitto 

ry:n ja muiden viesti- ja maanpuolustusalan yhdistysten kanssa jatketaan edelleen, samoin 

yhteistyötä Tietotekniikan ja Elektroniikan Seuran (TiES) kanssa. Yhteistyötä pyritään 

syventämään alan toimijoiden kuten Sähköklubin ja alan yritysten kanssa. Suhteita 

puolustusvoimiin ja lähialueen joukko-osastoihin pyritään edelleen kehittämään.  

 Yhteistyötä pyritään kehittämään AFCEA:n kanssa. AFCEA (Armed Forces Communications and 

Electronics Association) on yleishyödyllinen yhdistys elektroniikan, tietoliikenteen ja 

tietojenkäsittelyn ammattilaisille. Yhdistys järjestää mm. yritysvierailuja ja seminaareja. 

VIESTIUPSEERITAITOJEN KEHITTÄMINEN 

 Viestiosasto on toimintavuotena mukana MPK:n järjestämillä kursseilla ja harjoituksissa, joista 

osa on myös Puolustusvoimien tilaamia vapaaehtoisia kertausharjoituksia (VEH). Jäsenemme 

osallistuvat lähinnä MPK:n Helsingin ja Uudenmaan Koulutus- ja Tukiyksikön (KoTu) Viesti- ja 

Johtamisjärjestelmien (JOJÄ) kursseille ja harjoituksiin johtajina, kouluttajina sekä kurssilaisina.  

Viestiosasto tiedottaa järjestettävistä koulutuksista myös omien kanaviensa kautta. 

 Toimintavuonna jatketaan myös kaikille maanpuolustusjärjestöjen jäsenille avoimia, 

viestiaiheisia luento- ja esitelmätilaisuuksia.  

 Tarkoituksena on jatkaa vuosittaista parhaan viestikouluttajan palkitsemista MPK:n esityksen 

pohjalta. 

AMPUMATOIMINTA   

 Ampumatoimintaa kehitetään palvelusaseilla tapahtuvien ampumaharjoitusten suuntaan. 

Samalla jatketaan keväisin ja syksyisin sisäratavuoroja pienoispistoolein ja palvelus-kaliiperisin 

pistoolein Töölön radalla. Mikäli halukkuutta löytyy, voimme osallistua prosenttiammuntoihin. 

Tulemme järjestämään ampumavuoroillamme SRA-ampumatoimintaa (Sovellettu 

reserviläisammunta). Reserviläiskivääriammunnoissa tukeudutaan jatkossakin MPK:n 

ratavuoroihin Santahaminassa. 

 Töölön radan vakiovuorojen puitteissa järjestämme jäsenistöllemme ampumakilpailun 

palkintoineen.     

 Tarkoituksena on vuoden 2014 tapaan osallistua Jääkärin Yö partioammuntakilpailuun 

Viestiosaston omalla joukkueella.  
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 Ampumatoiminnan roolia jäsenrekrytoinnissa tullaan korostamaan järjestämällä 

tutustumisammuntoja melko pian kotiuttamispäivien jälkeen. 

LIIKUNTA 

 Viestiosasto noudattaa Reserviläisurheiluliiton sotilasurheiluohjelmaa ja sen tavoitteita. Fyysisen 

kunnon ylläpitämiseksi ja kohottamiseksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan 

reserviläisjärjestöjen järjestämiin kuntoilutapahtumiin, kuten esimerkiksi Kesäyön marssiin ja 

jotoksille, sekä kokoamaan viestijoukkue Jukolan Viestiin. 

 Jäsenistöllemme järjestämme Reserviläisurheiluliitto ry:n sähköiseen kuntokorttiin perustuvan 

kilpailun palkintoineen.  

MUU TOIMINTA 

 Toimintavuonna järjestämme vuoden 2014 tapaisen toimintapäivän (johon kuului mm. 

ammuntaa, käsikranaatin tarkkuusheittoa, teoriatehtäviä ja lopuksi vielä saunomista sekä 

grillausta). 

 Saunaillan pyrimme järjestämään ainakin toimintapäivän yhteydessä. 

 Kunniavartioihin osallistumme mahdollisuuksien ja resurssien mukaan. 

 Joulupöytä -illanvieton pyrimme järjestämään joko omana tilaisuutena tai muun tilaisuuden 

yhteydessä. 

 Jäseniemme merkkipäiviä muistamme lähinnä adressien muodossa ja pyrimme palkitsemaan 

aktiivisuudesta sekä pitkäaikaisesta toiminnasta maanpuolustuksen hyväksi mm. esittämällä ja 

puoltamalla ansiomitaleita ja ylennyksiä.  

JÄSENHANKINTA 

 Uusien jäsenten hankinnassa keskitytään erityisesti nuorten, sijoituskelpoisten viesti-upseerien 

rekrytointiin. Tulemme aktiivisesti hyväksymään uudet jäsenet RUL:in kautta tulevien 

jäsenanomusten pohjalta, lähettämällä heille henkilökohtaisen tulokirjeen ja ottamalla yhteyden 

myös puhelimitse.  

 Suoritamme jäsenhankintaa tutustumisammuntojen muodossa, joita järjestämme melko pian 

kotiuttamispäivän jälkeen. 

 Jäsenemme pyrkivät kurssien ja harjoitusten yhteydessä tiedottamaan toiminnastamme muille 

kurssilaisille ja suorittamaan jäsenhankintaa.  

 Osana jäsenhankintaa on tarkoituksemme osallistua HRUP:n järjestämään Reservi tutuksi eli 

RETU tapahtumaan, vuoden 2014 tapaan (jolloin Viestiosastolla oli oma esittelypiste noin 4-5 

henkilön miehityksellä ja monipuolisella kalustolla koostuen mm. digiradioista, sanomalaitteista 

ja kohtapuolin jo nostalgiaa edustavasta ABM puhelinkeskuksesta). 

 Jäsenhankintaa pyrimme edistämään myös Viestiosaston kotisivujen kautta tapahtuvalla 

aktiivisella tapahtumien tiedottamisella ja pitämällä sivut ajan tasalla. 
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TIEDOTUSTOIMINTA 

 Viestiosaston tiedotuslehtenä käytetään Helsingin Reservin Sanomia. Yhteydenpitoa jäsenistöön 

pidetään yllä erityisesti jäsenkirjeillä ja tiedotteilla sähköpostin avulla sekä Viestiosaston omilla 

kotisivuilla (www.viestiosasto.net) julkaistavilla tiedotteilla. Pyrimme siihen, että jäsenemme 

pitävät erityisesti sähköpostiosoitteensa ajan tasalla uudessa jäsenrekisterissä 

(www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet). Kehitämme kotisivujamme ja pidämme ne 

aktiivisesti ajan tasalla. 

 Viestiosastolla on internetissä avoin LinkedIn -ryhmä ”Viestiosasto”, johon liittymällä jäsenet 

voivat käydä keskustelua Viestiosaston toiminnasta. Viestiosaston toiminnasta tiedotetaan 

tarvittaessa yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille yhteistyöjärjestöjen kautta. 

 Tapahtumista tiedotamme myös mm. HRUP:n, VUY:n, Uudenmaan Viestikillan ja Helsingin 

muiden reserviupseerikerhojen kautta. 

 Osana tiedotustoimintaa toimii jäsentemme toimesta tapahtuva epämuodollinen tiedottaminen, 

mm. edellä mainituilla kursseilla ja harjoituksissa. 

 Osallistuminen mainittuun RETU tapahtumaan on myös osa tiedotustoimintaamme ja 

näkyvyyttä. 

 RUL:n sähköistä toimintalomaketta pyrimme täyttämään jatkuvasti koko vuoden.  

TALOUS  

 Viestiosaston talous pohjautuu pääosin jäsen- ja kannatusjäsenmaksuihin. Vuoden 2015 

taloudenhoidon puitteet ilmenevät talousarvioesityksestä.  

 

http://www.viestiosasto.net/
http://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet

