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Yleistä 
 

Piirin tehtävänä on toimia alueensa Reserviupseerikerhojen aatteellisena ja toiminnallisena 

yhdyssiteenä, tavoitteenaan maanpuolustustahdon, maanpuolustuskyvyn ja maanpuolustus-

edellytysten ylläpitäminen ja kohottaminen.   

 

Painopistealueena vuonna 2016 on viestintä.   

Viestinnässä painopistealue on sosiaalisen median koulutuksessa. Piiri järjestää yhdessä 

Reserviläispiirin kanssa aiheesta koulutustilaisuuden.  

Tavoitteena on saada ajan tasalla olevat kotisivut ja facebook sivut myös kerhoille.    

Piirin kotisivuja kehitetään  

Jäsenrekisterin osalta tavoitteena on jäsenistön sähköpostiosoitteiden täydentäminen.   

 

 

Aatteellinen ja järjestötoiminta 
 

Piirillä on kaksi sääntömääräistä yleistä kokousta.  Kevätkokous maaliskuun lopulla (paikka haussa)  

ja syyskokous (paikka haussa) marraskuun lopulla  

 

Piiriorganisaatiota tehostetaan määrittämällä puheenjohtajistolle tarkemmat tehtävät ja 

vastuualueet piirin toiminnassa. 

 

Hallitus kokoontuu 

tammikuussa Seinäjoella, päätösaiheena mm. huomionosoitukset.  

maaliskuussa Alavudella, päätösaiheena mm. kevätkokoukselle valmisteltavat asiat 

huhti-toukokuussa, aiheena kesäajan tapahtumat ja niiden järjestely  

syyskuussa Kauhajoella, päätösaiheena mm. toiminnan suunnittelu vuodelle 2017 

loka-marraskuussa päätösaiheena mm. piirin syyskokoukselle esitettävät asiat   

Muita kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.  

 

Reserviupseeriliitto täyttää 85 vuotta ja juhlii Hamina Tattoon yhteydessä 5.8.   

 

Kolmen vuoden välein järjestettävä liittokokous on Lappeenrannassa 19.-20.11. Samana 

viikonloppuna siellä kokoontuvat myös Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton,  Maanpuolustus-

naisten liiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton edustajat.  

 

5.12. järjestetään yhdessä Reserviläispiirin kanssa Itsenäisyyspäivän vastaanotto  

 

Vuoden Mallikerho- toimintakilpailu jatkuu kahdessa sarjassa.   

 

Toimintapäiviä järjestetään kerhoittain ja alueittain.  Toimintapäivän ohjelman kerho voi rakentaa 

toimintaansa ja tapahtumapaikkaan sopivaksi. Liitosta saa valmiita rastikuvaelmia ja esite-

materiaalia.  

 

Jokaisen jäsenen toivotaan osallistuvan ja pyytävän kaverin mukaan vähintään yhteen reserviläis-

tapahtumaan vuoden aikana. 

 

Pohjanmaan Aluetoimiston kanssa pyritään järjestämään muutama alueellinen Varusmies-

palvelukseen päivä jo ennen kutsuntoja varusmiespalvelukseen lähteville.  

 

Kerhoja kehotetaan hakemaan liitolta projektitukea mm. varuste- ja asehankintoihin, toimitilojen 

hankintaan ja korjauksiin, sekä tiedotuksen tehostamiseen.  
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Toimintatuen saamiseksi piiri on sopimuksessaan liiton kanssa sitoutunut:  

- täyttämään ja valvomaan, että myös kerhot täyttävät toimintalomakkeet 

              vastaamaan liiton lähettämiin kyselyihin ja selvityspyyntöihin  

- pitämään yllä ajan tasalla olevia internet-sivuja  

- olemaan edustettuna piirin toiminnanjohtajien vuosittaisilla neuvottelu- ja koulutus-päivillä 

sekä liiton yleisissä kokouksissa   

- nimeämään toimi- tai luottamushenkilön, joka vastaa yhteydenpidosta ja yhteistyöstä liiton 

suuntaan 

 

Piireillä on käytössä oma huomionosoitus, Antti Isosalon suunnittelema piirien yhteinen mitali, 

jota kerhot voivat hakea ansioituneille jäsenilleen.   

 

 

Jäsenistö 

 
Jäsenhankinnassa tavoitteena on jäsenmäärän pitäminen ennallaan, mikä edellyttää uusien jäsenten 

hankkimista n. 5% jäsenkunnasta.   Resursseja uusien jäsenten hankintaan on muutamalla pienellä 

ja  kaikilla isoilla paikkakunnilla.  

 

Jäsenhuollossa olisi suotavaa, että kerho lähettäisi jokaiselle uudelle jäsenelle tervetulo-

toivotuksen ja kerhoinfon liittymisen jälkeen.  Lisäksi jokaisen kerhon tulee lähettää jäsenkirje 

vähintään kerran vuodessa koko jäsenistölleen. 

 

Kerhoja suositellaan tekemään ylennysesityksiä sopivaksi katsomistaan jäsenistä.  Ylennys-

esitykset tulee lähettää piiritoimistolle talvella 15.2. tai syksyllä 15.8. mennessä.  

 

Liitosta on saatavissa edulliseen hintaan kerhoille jäsenmerkkejä aselajivärein. Uudet jäsenet saavat 

merkkinsä veloituksetta.  

 

Kerhojen tulee kerätä jäsenistönsä sähköpostiosoitteet, jotta sekä piirin, että kerhojen 

tiedottaminen voidaan hoitaa nopeasti, edullisesti ja nykyaikaisesti maanpuolustusrekisterin 

kautta.  

 

Jäsentietojen seuranta tapahtuu reaaliajassa, koska piirillä ja kaikilla yhdistyksillä on mahdollisuus 

oman jäsenrekisterinsä tarkasteluun ja tietojen korjauksiin internetin kautta.  Rekisteristä on 

saatavissa myös erilaisia listauksia.  

 

Valtakunnallinen jäsenhankintakilpailu jatkuu.   

 

 

Hengellinen ja perinnetoiminta  

 
Hengellinen ja perinnetoiminta on yhteistä E-P:n Reserviläispiirin kanssa.   

Myös paikallistasolle suositellaan perustettavaksi reserviläisjärjestöjen yhteinen hengellinen 

työryhmä, johon voidaan kutsua myös veteraanijärjestöjen edustajat.   

 

Tammisunnuntain muistojuhlaan Ähtärissä 31.1. osallistutaan.  

 

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus Taipale-Vuosalmi patsaalla Seinäjoelle järjestetään 

perinteiseen tapaan 13.3. 

 

Karijoella järjestetään piirien yhteinen virsi-ilta ”Sotilaan virsi” 27.4. illalla.  

 

Kerhot järjestävät paikkakunnillaan kirkko- ja seurakuntailtoja.  
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Piirien kesäillan kirkko järjestetään elokuun alussa  

 

Veteraanikeräyksen toimeenpanemiseen osallistutaan eri paikkakunnilla tarpeen mukaan.  

Reserviläisiä odotetaan apuun sekä varusmiesten kuljetukseen, että marketkerääjiksi.  

 

Jatkosodan päättymisen muistotilaisuus järjestetään Kauhavalla 4.9.  

 

Kerhojen toivotaan järjestävän paikkakunnittain joulutulet yhdessä reserviläisyhdistysten kanssa 

joulukuussa, mielellään viikolla 51. 

 

Perinteitä vaalitaan huomioimalla kaikissa tilaisuuksissa sotainvalidit, sotiemme veteraanit ja 

kaatuneitten omaiset.   

 

Veteraanijärjestöjä autetaan eri tapahtumissa tarpeen mukaan. 

 

Kaatuneitten muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä ja jouluna kerhot järjestävät kunnia-vartiot 

sankarihaudoille. 

 

 

Urheilutoiminta 
 

Urheilutoiminta on yhteistä Reserviläispiirin kanssa.  

 

Ähtärissä järjestetään 9.7. reserviläisten valtakunnallinen Golf mestaruuskilpailu. 

 

 

Ampumatoiminta 

Reserviläisten yhteisiin ampumamestaruuskisoihin Tyrrissä ja perinneasekisoihin osanottajia 

joudutaan karsimaan, muihin RESUL:n ampumakilpailuihin voivat kaikki halukkaat ilmoittautua 

piirin kautta.  

 

Piirinmestaruusammunnat järjestetään piirien kilpailukalenterin mukaisesti.  

 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä ampumaratojen säilymiseen ja niiden merkitsemiseen 

maakuntakaavaan. 

 

Prosenttiammunnan raportointia tulee edelleenkin tehostaa, jotta se kertoisi nykyistä paremmin 

ammuntaa harrastavien lukumäärän.  

 

Prosenttiammuntakilpailu jatkuu sekä piiri-, että liittokohtaisena. Prosenttiammunnan tulos on 

myös yksi toimintapalkkioiden jakokriteereistä. 

Prosenttiammuntakilpailussa lasketaan kuinka moni kerhon jäsenistä on ampunut kuluvan vuoden 

aikana.  Ammunnoissa voidaan käyttää ruutiaseiden lisäksi myös muita aseita, ml. ilma-aseet ja 

ekoase.  Suoritukseen vaaditaan vähintään 10 laukausta.  Kuluvana vuonna suoritettu hirvi-, kauris- 

ja karhukoe voidaan myös laskea mukaan.   

 

ResUL:n kilpailuihin ei korvata matkakuluja, mutta osanottomaksut maksetaan.  

 

Piirillä on Reserviläispiirin kanssa yhteinen ampumatoimikunta. 

 

Liitto tukee yhdistyksiä taloudellisesti mm. asehankinnoissa, ampumaratojen perustamisessa ja 

kunnostamisessa.   
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Maastoliikunta 

Talvisotahiihto järjestetään piirikunnallisena mikäli halukas järjestäjä löytyy.   

 

Reserviläismarssi, Lauhan laskeutuminen, järjestetään 21.5. Lauhanvuorella, Kauhajoella ja 

Isojoella.  Vastuullisena järjestäjänä on Kauhajoen Reserviupseerikerho.  

 

Reserviläispyöräily järjestetään yhdessä Reserviläispiirin ja MPK:n kanssa 13.8. Isossakyrössä. 

Käytännön järjestelyistä vastaavat Isonkyrön reserviläisjärjestöt.  

 

Ylihärmässä järjestetään Päämajamarssi 23.1. ja Häjyn rinki vaellus syys-lokakuun vaihteessa.  

 

Kenttäkelpoisuuskokeet 

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntakomppanian Cooperin testeihin voivat osallistua myös 

komppaniaan kuulumattomat reserviläiset.  

Cooperin testejä järjestetään kesän kuluessa myös eri yhdistyksissä.   

 

 

Reserviläisurheiluliiton kotisivuilla on kuntokortti, johon jokainen jäsen pääsee omilla 

jäsenkorttitunnuksillaan. Kuntokortin lisäksi sivuilla on paljon muutakin tietoa mm.  

terveellisestä liikunnasta, ravinnosta ja liikalihavuudesta.  Kuntokortin täyttäjämääristä on 

kerhokohtainen kilpailu.   

 

Ampumajuoksun ja pistooliampumajuoksun pm-kisoihin lisätään avoin, ilman ajanottoa sarja.  

Kilpailujen järjestäjällä on oikeus yhdistää alle 50v. sarjoja, mikäli osanottajia on vain 1-2. 

Piirinmestaruuskilpailut järjestetään kilpailukalenterin mukaisesti.  

Piirinmestaruusmitalit kustantaa järjestävä yhdistys.  Osanottomaksusuositus on max. 15 

euroa/laji.  

 

 

Yhteistyö 
 

Läheistä ja tuloksekasta yhteistyötä E-P:n Reserviläispiirin ja muiden maanpuolustus-järjestöjen 

kanssa jatketaan.  

 

Maanpuolustusjärjestöille laaditaan yhteinen vuosikalenteri, johon suurimmat tapahtumat on 

merkitty.  Tarkoituksena on tehostaa tiedottamista ja välttää päällekkäisyyksiä. 

 

Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä tehdään ja pyritään vielä tiivistämään Porin Prikaatin alaisen 

Pohjanmaan aluetoimiston kanssa.  

Aluetoimisto järjestää PAUHA- ja mahdollisesti ÄRJY -harjoituksen yhteyteen Reserviläispäivän, 

johon halukkaat voivat pyrkiä MPK:n sivujen kautta.  

 

Perinteisesti hyvä alueellinen yhteistyö Lääkintävarikon ja Räjähdekeskuksen kanssa jatkuu.  

 

Materiaalitarpeissa piiri tukeutuu MPK:n apuun.  MPK:lla on Seinäjoella varusvarasto, johon 

materiaali toimitetaan Niinisalosta.   

 

Veteraanijärjestöjen kanssa pidetään vuosittaiset yhteispalaverit. Koollekutsujana toimivat 

reserviläisjärjestöt.  

 

Yhteistyön lisäämistä koulujen kanssa suositellaan.  
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Talous  
 

Piirin merkittävimmät tulonlähteet ovat jäsenmaksutulot ja Lakeuden Maanpuolustajain Tuki ry:n 

avustus. 

Liiton piirituki on 3600 euroa vuodessa. Lisäksi piirillä on mahdollisuus saada ylimääräistä piiritukea 

n. 1000 euroa.  

Näiden lisäksi tarvitaan kuitenkin myös omatoimista varainhankintaa ja myyntitoimintaa.  

Myyntiartikkelina on piirin historiikki ”Kärppä ja hopearuusu”.  Lisäksi piiritoimistolla on jäsenille 

myynnissä logomerkkejä, ”Sinun kanssasi isänmaa” runokirjaa ja adresseja erittäin edulliseen 

jäsenhintaan.  

 

 

Koulutustoiminta 

 
Koulutuksesta vastaa Maanpuolustuskoulutus MPK kurssikalenterinsa mukaisesti.  Kerhojen 

toivotaan esittävän kurssitoivomuksia.  

 

MPK:n piiripäällikkönä toimii Jukka Torppa, joka toimii myös Keski-Pohjanmaan koulutus- ja 

tukiyksikön päällikkönä. 

MPK:n Etelä-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön päällikkönä toimii Maija Haanpää.  

MPK:n Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön päällikkönä toimii Juha Ala-aho. 

 

Puolustusvoimilta lainattava materiaali saadaan käyttöön MPK:n kautta.  

Yhteistyössä MPK:n kanssa järjestetään mm. Lauhan laskeutuminen ja Reserviläispyöräily.   

 

 

Tiedottaminen  

 
Sisäiseen tiedottamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.  

Tavoitteena on  

- kattavan sähköpostiosoitteiston luominen 

- yhä useammalle kerholle avataan omat kotisivut. Kehoilla on mahdollisuus maksuttomiin 

kotisivuihin liiton sivujen yhteydessä.  

- siirtyminen sosiaaliseen mediaan yhä enenevässä määrin   

- käyttää tiedottamisessa myös matkapuhelimen tekstiviestejä maanpuolustusrekisterin 

ryhmäviestien avulla  

- jäsenistön kontaktoinnin toivotaan tapahtuvan myös henkilökohtaisella yhteydenotolla. 

 

Piiri järjestää yhdessä Reserviläispiirin kanssa sosiaalisen median käytön koulutustilaisuuden.  

  

Tiedottamisesta on laadittu piirien yhteinen viestintäsuunnitelma, jota hyödynnetään.  

 

Piiritason tapahtumista pyritään saamaan kirjoituksia Ilkka- ja Pohjalainen-lehtiin ja näiden 

nettisivuille. 

 

Maakuntalehtien seuratoimintapalstaa käytetään varsinkin tiistaisin ja torstaisin, jolloin ne ovat 

maksuttomia.       

 

Kerhojen tulee tehostaa tiedottamistaan paikallislehtiin, sekä kutsua paikallislehden ja 

paikallisradion toimittaja suurimpiin tapahtumiin. 

 

Piirin tiedotteet kerhojen puheenjohtajille ja sihteereille toimitetaan sähköpostilla.  
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Piirillä on Reserviläispiirin kanssa yhteiset kotisivut osoitteessa www.epresp.fi Kotisivuja hoitaa ja 

päivittää tiedottaja Antti Isosalo.  

 

Piireillä on oma rollup-esite, jota yhdistykset voivat lainata. Lisäksi piireillä on paperinen esite, mitä 

on tarkoitettu jaettavaksi mm. messuilla.  

 

Piireillä on omat Facebook-sivut  

 

Piirilehti 

Piirin jäsenlehti, Lakeuden Maanpuolustaja, julkaistaan vuoden aikana neljä kertaa.  

Ilmestymisaikataulu: 

Lehti nro 1 maaliskuussa, materiaali 15.2. mennessä  

Lehti nro 2 toukokuussa, materiaali 15.4. mennessä 

Lehti nro 3 lokakuussa, materiaali 15.9. mennessä  

Lehti nro 4 joulukuussa, materiaali 15.11. mennessä   

 

Materiaali on toimitettava lehdelle viimeistään ilmestymiskuukautta edeltävän kuukauden 

puoliväliin mennessä.  Kaikki materiaali toivotaan toimitettavan sähköisessä muodossa 

osoitteeseen lmplehti@gmail.com  

 

Kerhojen oman tiedottamisen helpottamiseksi LMP-lehdessä on "seuratoimintapalsta" 

paikallistason ilmoituksia varten. Myös kerhojen kevät- ja syyskokousilmoitukset julkaistaan 

lehdessä veloituksetta.  

 

Piirilehti on myös muille kerhojen ilmoituksille maksuton. 

 

Piirilehden ilmoitushankinnasta maksetaan kerhoille 50 % provisio. 

 

 

Piiritoimisto 
 

Piiritoimisto on vuokratiloissa Impivaarantiellä Seinäjoella.  Toimiston vuokran maksaa Lakeuden 

Maanpuolustajain Tuki  

Toiminnanjohtajan lomien ja mahdollisen lomautuksen ajan toimisto on suljettu.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epresp.fi/
mailto:lmplehti@gmail.com

