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TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
Reservi – maanpuolustuksemme perusta! 
 
Yleistä 
 
Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta 
edistävää toimintaa tukien. 
 
Toimintavuosi on piirin 54.  
 
Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirien vuoden teemana on   
Tiedotus osaksi jokapäiväistä toimintaa 
 
Painopistealueet vuonna 2014 ovat:  
Viestintä 
Yhteistoiminta maanpuolustusjärjestöjen kesken  
 
Vuosi tulee vaikuttamaan moniin yhteistyötoimintoihin puolustusvoimien kanssa, koska 
Lentosotakoulu Kauhavalla lakkautetaan 31.12.  Käytännössä toiminta Lentosotakoululla hiljenee 
merkittävästi jo kesäkuun jälkeen. Tukena vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle Lentosotakoulu 
kykenee viimeisenä toiminnan vuotenaan Kauhavalla vielä tarjoamaan tiloja, mm. ampumaradan.  
 
 
Järjestötoiminta 
 
Reserviläisliitto järjestää Yhdistysjohdon koulutustilaisuuden Seinäjoella 8.3. Tilaisuus on tarkoitettu 
erityisesti piirin ja yhdistysten johtokunnissa toimiville jäsenille.   
 
22.3. järjestetään Seinäjoella piirien yhteinen piiriseminaari. Luennoitsijoina Pohjanmaan 
aluetoimiston yhteysupseeri ja RUL:n varapuheenjohtaja Mikko Halkilahti.   
 
Piirillä on kaksi sääntömääräistä yleistä kokousta.  Kevätkokous 22.3. Seinäjoella piiriseminaarin 
jälkeen ja syyskokous lokakuussa viikolla 44 xxx.    
 
Piirihallitus kokoontuu ainakin viidesti: 
tammikuussa pääaiheena järjestäytyminen ja valtiolliset huomionosoitukset  
maaliskuussa pääaiheena kevätkokoukselle esitettävät asiat  
huhti-toukokuun vaihteessa pääaiheena liiton huomionosoitukset,  
syyskuun alussa pääaiheena toiminnan suunnittelu 2015  
lokakuun alussa pääaiheena syyskokoukselle esitettävät asiat   
 
Perinteinen Itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestetään 5.12. yhdessä Reserviupseeripiirin kanssa.  
 
Vuoden Yhdistys- toimintakilpailu jatkuu  
 
Liiton kokouksiin, osallistutaan.  Liitto valmistautuu 60-vuotisjuhlallisuuksiinsa vuonna 2015 ja 
tapahtumien valmistelut näkyvät myös piiritasolla. Juhlavuoden mitali tulee hakuun syksyllä. 
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Syksylle pyritään järjestämään eri maanpuolustusjärjestöjen yhteinen luento- ja kokousilta Liittojen 
mallin mm. Terwasoutu Oulussa 2013, mukaan. 
 
Toimintatukea koskevassa sopimuksessa piiri on sitoutunut: 
- täyttämään ja valvomaan, että myös yhdistykset täyttävät toimintalomakkeet 
- vastaamaan liiton lähettämiin kyselyihin ja selvityspyyntöihin 
- pitämään yllä ajan tasalla olevia internet-sivuja 
- olemaan edustettuna piirin toiminnanjohtajien vuosittaisilla neuvottelu- ja koulutuspäivillä sekä 

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

suuntaan  
 

Liitto on laatinut yhdistyksille uudet mallisäännöt, jotka yhdistysten toivotaan ottavan käyttöön. 
Niistä on poistettu mm. ikäpykälä, eli hallituksen jäseneksi voidaan uusien sääntöjen mukaan valita 
myös 60 vuotta täyttänyt henkilö.  
 
Yhdistyksiä kehotetaan hakemaan liitolta projektitukea mm. toimitilojen hankintaan ja korjauksiin, 
varuste- ja asehankintoihin sekä tiedotuksen tehostamiseen.  
 
Piireillä on käytössä oma huomionosoitus, piirien yhteinen mitali, jota yhdistykset voivat hakea 
ansioituneille jäsenilleen.  
 
 
Jäsenistö 
 
Toiminnassa ansioituneelle jäsenelle piiri voi myöntää piirin pienoislipun, piirin standaarin tai 
Reserviupseeripiirin kanssa yhteisen ansiomitalin.  
 
Jäsenhankinnassa tavoitteena on jäsenmäärän laskun pysäyttäminen.  Tämä edellyttää 
jäsenluetteloiden seurantaa  ja jäsenhankinnan tehostamista. Jäsenmäärän ennallaan pitäminen 
edellyttää uusien jäsenten määräksi n. 6% jäsenmäärästä. 
 
Vuoden mittaan yhdistyksille lähetetään väliaikatilastoja piirin jäsenkehityksestä yhdistyksittäin. 
 
Jäsenhuollossa olisi suotavaa, että yhdistys lähettäisi jokaiselle uudelle jäsenelle 
tervetulotoivotuksen ja yhdistysinfon liittymisen jälkeen.  Lisäksi jokaisen yhdistyksen tulee lähettää 
jäsenkirje vähintään kerran vuodessa. 
 
Yhdistysten tulee kerätä jäsenistönsä sähköpostiosoitteet, jotta sekä piirin, että yhdistyksen 
tiedottaminen voidaan hoitaa nopeasti, edullisesti ja nykyaikaisesti.  
 
Jäsentietojen seuranta tapahtuu reaaliajassa, koska piirillä ja kaikilla yhdistyksillä on mahdollisuus 
oman jäsenrekisterinsä tarkasteluun ja tietojen korjauksiin internetin kautta. Vuoden alusta otetaan 
käyttöön uusi RES:n, RUL:n ja MPK:n yhteinen Maanpuolustusrekisteri. 
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Hengellinen ja perinnetoiminta 
 
Hengellinen toiminta on yhteistä E-P:n Reserviupseeripiirin kanssa.  Myös paikallistasolle 
suositellaan perustettavaksi reserviläisjärjestöjen yhteinen hengellinen toimikunta, johon voivat 
kuulua myös veteraanijärjestöjen edustajat.  
 
Yhdistykset järjestävät paikkakunnillaan kirkko- ja seurakuntailtoja. 
 
Piirien kesäillan kirkko järjestetään elokuun alussa Alajärvellä  
 
Yhdistysten toivotaan järjestävän paikkakunnittain joulutulet mielellään viikolla 51. 
 
 
Perinnetoiminta 
 
Tammisunnuntain juhlaan osallistutaan.  
 
Talvisodan päättymisen muistotilaisuus järjestetään perinteiseen tapaan Seinäjoella 13.3. 
 
Veteraanikeräyksen toimeenpanemiseen osallistutaan eri paikkakunnilla tarpeen mukaan.  
Suositeltavat tempauspäivät market-keräyksissä ovat 8.3, 15.3. ja 26.4.  Marketkeräysten lisäksi 
yhdistysten tehtävänä on varusmiesten kuljetukseen osallistuminen.  
 
Jatkosodan päättymisen muistotilaisuus järjestetään Karijoella 4.9.  
 
Perinteitä vaalitaan huomioimalla kaikissa tilaisuuksissa sotainvalidit, sotiemme veteraanit ja 
kaatuneitten omaiset.   
 
Veteraanijärjestöjä autetaan tarpeen mukaan.  
 
Kaatuneitten muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä ja jouluna yhdistykset järjestävät kunniavartiot 
sankarihaudoille. 
 
 
Urheilutoiminta 
 
Kaikki urheilutoiminta on yhteistä Reserviupseeripiirin kanssa. 
 
 
Ampumatoiminta 
 
Ampumatoiminta ja lajivalikoima ovat jatkuvassa kasvussa.  
Aselupakäytäntöihin on Poliisihallituksen toimesta laadittu uusi yhtenäistämisohje, jonka 
toimivuutta on tarkasteltava huolella.  
 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös ampumaratojen säilymiseen ja niiden merkitsemiseen 
maakuntakaavaan. 
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Prosenttiammunnan raportointia tulee edelleenkin tehostaa, jotta se kertoisi nykyistä paremmin 
ammuntaa harrastavien lukumäärän. 
 
Prosenttiammuntakilpailu jatkuu sekä piiri-, että liittokohtaisena. Prosenttiammunnan tulos on 
myös yksi suoritusperusteisen piiritukijärjestelmän palkitsemiskriteereistä. 
Prosenttiammuntakilpailussa lasketaan kuinka moni yhdistyksen 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.   
RESUL:n ja liiton erilaisiin ampumakilpailuihin ei aseteta piirin toimesta osanottorajoituksia, vaan 
piiri ilmoittaa kaikki halukkaat.  
Osanottajat jaetaan kunkin lajin vastuuhenkilön toimesta joukkueisiin. Piirin ykkösjoukkueeseen 
kuuluvien osanottomaksuista piiri maksaa 2/3 /kilpailija/laji ja yhdistykset n. 1/3 /  kilpailija/ laji (hinta 
pyöristettynä lähimpään euroon). Muiden osanottajien osanottomaksut maksaa yhdistys tai kilpailija 
itse kokonaan.   
 
Piirijoukkueen valitsevat piirin ampumalajien vastaavat: 
Ilma-aseet: Aarno Ala-Honkola  
Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut: Teijo Kimpimäki 
Perinneaseammunnat: Tuomas Laitila 
Palvelusaseammunnat: Mika Raninen 
Sovellettu reserviläisammunta: Juha Lähdesmäki  
 
Piirillä on Reserviupseeripiirin kanssa yhteinen ampumatoimikunta. 
 
Piirillä on jaossa ampumaharrastuskortti. Kortti on hyvä todiste ammunnan harrastamisesta mm. 
aselupaa haettaessa. Kortteja saa toimistolta.  
 
Liitto tukee yhdistyksiä taloudellisesti mm. asehankinnoissa, ampumaratojen perustamisessa ja 
kunnostamisessa.  Tuki on isoissa hankinnoissa prosentuaalinen 15-50 %.  Käsiaseiden hankintaan 
tukea saa 250 euroa/ase ja kivääreihin (itselataava reserviläiskivääri) 400 euroa.  Muihin 
asehankintoihin on saatavissa prosentuaalista tukea. 
 
 
Maastoliikunta 
 
Reserviläismarssi järjestetään 24.5. Lauhanvuorella, Kauhajoella ja Isojoella.  
 
Reserviläispyöräily järjestetään yhdessä Reserviupseeripiirin ja MPK:n kanssa  
 
Kenttäkelpoisuuskokeet 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakomppanian Cooperin testeihin voivat osallistua myös komppaniaan 
kuulumattomat reserviläiset.   
Cooperin testejä järjestetään kesän kuluessa myös eri yhdistyksissä.   
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Reserviläisurheiluliiton kotisivuilla on kuntokortti, johon jokainen jäsen pääsee omilla 
jäsenkorttitunnuksillaan. Kuntokortin lisäksi sivuilla on paljon muutakin tietoa terveellisestä 
liikunnasta, ravinnosta ja liikalihavuudesta.   
 
Kuntokortin täyttäjämääristä on yhdistyskohtainen kilpailu.  Lisäksi henkilökohtaisesti parhaan 
pistemäärän saavuttanut kuntoilija palkitaan.  
 
Piirinmestaruuskilpailut järjestetään kilpailukalenterin mukaisesti.  
 
Piirinmestaruusmitalit kustantaa järjestävä yhdistys.   
Osanottomaksusuositus on 10 euroa/laji. Niissä lajeissa joihin tulee lisäkustannuksia esim. 
ampumaradan vuokrasta tai karttahankinnoista suositus on 15 euroa/laji. 
 
 
Yhteistyö 
 
Läheistä ja tuloksekasta yhteistyötä E-P:n Reserviupseeripiirin ja muiden maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa jatketaan.  
 
Rauhanturvaajien organisoimaan Veteraanikävelyyn (YK:n rauhankävely) osallistutaan ja sitä 
kehitetään monipuolisemmaksi, esim. rastitehtävien avulla.  
 
Kauhavan Lentosotakoulun päätöstilaisuuteen joulukuussa osallistutaan.  
 
Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä tehdään Länsi-Suomen Sotilasläänin alaisen Pohjanmaan 
aluetoimiston kanssa.  
 
Perinteisesti hyvä yhteistyö Lääkintävarikon ja Räjähdekeskuksan kanssa jatkuu.  
 
Materiaali- ja luennoitsijatarpeissa piiri tukeutuu, pääosin MPKn kautta/avulla. 
 
Veteraanijärjestöjen kanssa pidetään vuosittaiset yhteispalaverit sekä piiri- että paikallistasolla. 
Koollekutsujana toimivat reserviläisjärjestöt.  
 
Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta kokoaa piirijärjestöjen yhteisen tapahtumakalenterin. 
 
 
Talous 
 
Piirin tulot koostuvat pääosin jäsenmaksutuloista, Lakeuden Maanpuolustajain Tuki ry:n tuesta ja 
liiton toiminta-avustuksesta.   
 
Näiden lisäksi tarvitaan kuitenkin myös omatoimista varainhankintaa ja myyntitoimintaa.  
 
Myyntiartikkelina on piirin historiikki ”Isänmaa ensin”. Lisäksi piiritoimistolla on jäsenille myynnissä 
logomerkkejä, ”Sinun kanssasi isänmaa” runokirjaa ja adresseja erittäin edulliseen jäsenhintaan. 
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Koulutustoiminta 
 
Koulutuksesta vastaa Maanpuolustuskoulutus MPK kurssikalenterinsa mukaisesti.  Yhdistysten 
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 ja osa-aikaisena 
koulutuspäällikkönä Lasse Kinnunen.  
MPK:n Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikön päällikkönä toimii Juha Ala-aho.  
 
 
Tiedottaminen 
 
Tiedottaminen on vuoden painopistealue. 
 
Tutkimusten mukaan yhä useampi jäsen poimii tietoja useista eri lähteistä, joten tiedon tarjontaan 
on kiinnitettävä huomiota.  
Tavoitteena on  
- kattavan sähköpostiosoitteiston luominen 
- yhä useammalle yhdistykselle tulee omat kotisivut. Yhdistyksillä on mahdollisuus maksuttomiin 

kotisivuihin liiton sivujen yhteydessä.  
- siirtyminen sosiaaliseen mediaan yhä enenevässä määrin  
 
Tiedottamisesta on laadittu piirien yhteinen viestintäsuunnitelma, jota hyödynnetään.  
 
Piirillä on oma tiedottaja.  
 
Piiritason tapahtumista pyritään saamaan kirjoituksia Ilkka- ja Pohjalainen-lehtiin. 
 
Maakuntalehtien seuratoimintapalstaa käytetään tiistaisin ja torstaisin, jolloin ne ovat maksuttomia. 
 
Yhdistysten tulee tehostaa tiedottamistaan paikallislehtiin, sekä kutsua paikallislehden ja 
paikallisradion toimittaja suurimpiin tapahtumiin. 
 
Piirin tiedotteet yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille toimitetaan pääosin sähköpostilla.  
 
Piirillä on Reserviupseeripiirin kanssa yhteiset kotisivut osoitteessa www.epresp.fi  Kotisivuja 
hoitaa ja päivittää piirin tiedottaja Antti Isosalo.  
 
 
Piirilehti 
 
Piirin jäsenlehti, Lakeuden Maanpuolustaja, julkaistaan vuoden aikana neljä kertaa.  
 
Ilmestymisaikataulu: 
Lehti nro 1, maaliskuu 
Lehti nro 2, toukokuu 
Lehti nro 3, lokakuu  
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Lehti nro 4, joulukuu  
 
Materiaali on toimitettava piiritoimistolle ilmestymiskuukautta edeltävän kuukauden puoliväliin 
mennessä.  Kaikki materiaali toivotaan sähköisessä muodossa (sähköposti, USB, dvd, cd jne.).  
 
Yhdistysten oman tiedottamisen helpottamiseksi LMP-lehdessä on "seuratoimintapalsta" 
paikallistason ilmoituksia varten. Myös yhdistysten kevät- ja syyskokoukset julkaistaan lehdessä 
veloituksetta.  
  
Piirilehti on yhdistysten ilmoituksille maksuton, muille 1 euro/pmm 
 
Piirilehden ilmoitushankinnasta maksetaan yhdistyksille 50% provisio. 
 
 
Piiritoimisto 
 
Piiritoimisto on vuokratiloissa os. Impivaarantie 25 Seinäjoki.  
Piiritoimiston vuokran maksaa Lakeuden Maanpuolustajain Tuki ry.  
Toiminnanjohtajan lomien ja mahdollisen lomautuksen ajan toimisto on suljettu. 
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