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Toimintasuunnitelma 2017 

 

Yleistä 
Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta 

edistävää toimintaa tukien. 

Tehtävänä on kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa, -tietoutta ja –taitoa piirin toiminta-alueella 

 

Toimintavuosi on piirin 57.  

 

Toimintavuoden Reserviläisliiton teema on ”Reservissä – kaiken varalta”  

 

Vuosi on itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuosi.  

Reserviläisjärjestöt ovat mukana valtakunnallisessa ”Suomi 100 – Nuku rauhassa” kampanjassa 

Reserviläisnaiset ovat mukana maakunnallisessa suomalaisen naisen toimintaa ja järjestötyötä 

esittelevässä näytöksessä ”Hevoskyydillä pilvipalveluihin”.  

Maakunnallisesti piirien Kesäillan kirkko tapahtuma Isossakyrössä painotetaan Suomi 100 henkeen.  

 

Reserviläisliitolla on kansainvälisen CICOR järjestön puheenjohtajuus.  

 

Aatteellinen ja järjestötoiminta 
Piirillä on kaksi sääntömääräistä yleistä kokousta.  Kevätkokous maaliskuun lopulla Laihialla  ja 

syyskokous lokakuun lopulla Jalasjärvellä.  

 

Piirihallitus kokoontuu ainakin viidesti: 

tammikuussa, pääaiheena järjestäytyminen ja valtiolliset huomionosoitukset  

maaliskuussa, pääaiheena kevätkokoukselle esitettävät asiat  

huhti-toukokuun vaihteessa pääaiheena liiton huomionosoitukset,  

syyskuussa, pääaiheena toiminnan suunnittelu 2018 

lokakuun alussa, pääaiheena syyskokoukselle esitettävät asiat   

 

Reserviläisliiton piiri-info järjestetään   

 

Toimintaa esitellään Farmari näyttelyssä Seinäjoella 14. - 17.6.  

 

Perinteinen Itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestetään 5.12. yhdessä Reserviupseeripiirin kanssa.  

 

Liitosta on saatavissa uudet, ennakkotarkistetut yhdistysten mallisäännöt, jotka kaikkien yhdis-tysten 

toivotaan ottavan käyttöön.  Säännöissä on erilaisia versioita koskien mm. hallituksen jäsenyyden 60 

vuoden ikäpykälää ja jäsenyysehtoja.  

 

Vuoden Yhdistys- toimintakilpailu jatkuu kahdessa sarjassa. 

 

Piiri noudattaa liiton kanssa tehtyä sopimusta, jossa 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 koulutus- päivillä 

sekä liiton yleisissä kokouksissa  

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

suuntaan  

Sopimuksen noudattaminen on myös edellytys ylimääräisen 600 euron piirituen saamiselle.  
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Yhdistyksiä kehotetaan hakemaan liitolta projektitukea mm. toimitilojen hankintaan ja korjauksiin, 

varuste- ja asehankintoihin sekä tiedottamisen tehostamiseen.  

 

Piireillä on käytössä oma huomionosoitus, piirien yhteinen mitali, jota yhdistykset voivat hakea 

ansioituneille jäsenilleen.  

 

Merkkipäivä  

Kauhajoen Reserviläiset 60v 

Suupohjan Reserviläiset 20v (edeltäjä Kristiinan seudun Reservin Aliupseerit 60v) 

Etelä-Pohjanmaan Reserviläisnaiset 20v 

 

 

Jäsenistö 
Toiminnassa ansioituneelle jäsenelle piiri voi myöntää piirin pienoislipun, piirin standaarin tai 

Reserviupseeripiirin kanssa yhteisen ansiomitalin.  

 

Jäsenhankinnassa tavoitteena on vähintäänkin jäsenmäärän säilyttäminen nykytasolla.  Tämä 

edellyttää yhdistyksiltä säännöllistä jäsenluetteloiden seurantaa ja jäsenhankinnan tehostamista. 

Jäsenmäärän ennallaan pitäminen edellyttää uusia jäseniä hankittavaksi n. 6% jäsenmäärästä. 

 

Jäsenhuollossa on välttämätöntä, että yhdistys lähettää jokaiselle uudelle jäsenelle tervetulo-

toivotuksen 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 internetissä toimivan maanpuolustus-

rekisterin kautta.  

 

 

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.  

 

Tammisunnuntain muistojuhlaan 29.1. Lapualla osallistutaan.  

 

Talvisodan päättymisen seppeleenlasku Taipale-Vuosalmi patsaalla Seinäjoella järjestetään 

perinteiseen tapaan 13.3. 

 

Vapaussodan ja itsenäisyyden perinneyhdistyksen järjestää Mannerheim-näyttelyn, seminaarin ja 

150-vuotisjuhlan 4.6.  

 

Ilmajoen Musiikkijuhlilla alkaa Mannerheim oopperan esitykset 9.6. 

 

Piirien yhteinen virsi-ilta ”Sotilaan virsi” järjestetään Kristiinankaupungissa.  
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Piirien kesäillan kirkko järjestetään elokuun puolivälissä Isonkyrön vanhassa kirkossa.  Tilaisuudessa 

huomioidaan itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuosi.  

 

Jatkosodan päättymisen muistotilaisuus järjestetään Korsholmassa 4.9.   

 

Suomalaisen naisen työtä kuvaava näytös ”Hevoskyydillä pilvipalveluihin” esitetään Seinäjoen 

Kaupunginteatterilla 12.9. 

 

Yhdistysten toivotaan järjestävän paikkakunnittain joulutulet  

Veteraanikeräyksen toimeenpanemiseen osallistutaan eri paikkakunnilla tarpeen mukaan.  

Yhdistysten tehtävänä on suorittaa lipaskeräys marketeissa ja tarvittaessa osallistua varusmiesten 

kuljetukseen.  

 

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. 

 

Merkittävin urheilutapahtuma alueella on RESUL:n ampumasuunnistuskilpailu Kauhajoella.  

 

Ampumatoiminta 
Ampumatoiminta ja lajivalikoima ovat jatkuvassa kasvussa.   

 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä ampumaratojen säilymiseen ja niiden merkitsemiseen 

maakuntakaavaan. Tässä asiassa suositellaan oltavan yhteydessä paikallisten ratojen omistajiin.  

 

Reserviläisliitto tekee työtä kansallisen asedirektiivin puolesta. 

 

Ilmajoella järjestetään valtakunnallisestikin osanottajia keräävä, järjestyksessään jo 11.  Syys SRA.  

 

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.   

Toimintavuonna suoritettu hirvi-, kauris- ja karhukoe voidaan myös laskea mukaan.   

 

RESUL:n erilaisiin ampumakilpailuihin ei aseteta piirin toimesta osanottorajoituksia, vaan piiri 

ilmoittaa kisoihin kaikki halukkaat.   

Poikkeuksena on liittojen ampumamestaruuskisa, johon on liittojen asettama osanottorajoitus. 

Osanottajat jaetaan kunkin lajin vastuuhenkilön toimesta joukkueisiin.  
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Piirin ykkösjoukkueeseen nimettyjen osanottomaksuista piiri maksaa 2/3 /kilpailija/laji ja yhdistykset 

n. 1/3 /  kilpailija/ laji (hinta pyöristettynä lähimpään euroon). Muiden osanottajien osanottomaksut 

maksaa kokonaan yhdistys tai kilpailija itse.  

 

Piirijoukkueen valitsevat piirin ampumalajien vastaavat, joiden valinnan hallitus vahvistaa 

tammikuussa.   

 

Vastuualueet ovat ilma-ase kilpailu, reserviläisliittojen ampumamestaruuskilpailut, perinnease-

ammunnat, palvelusaseammunnat, sovellettu reserviläisammunta  

 

ResUL:n kilpailuihin ei korvata matkakuluja.   

 

Piirillä on Reserviupseeripiirin kanssa yhteinen ampumatoimikunta. 

 

Piiritoimistolta on saatavissa ampumaharrastuskortteja. Kortti on hyvä todiste ammunnan 

harrastamisesta mm. aselupaa haettaessa.  

 

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 
RESUL:n ampumasuunnistuskilpailu järjestetään Kauhajoella 29.4.  

 

Reserviläismarssi, Lauhan laskeutuminen, järjestetään Lauhanvuorella, Kauhajoella ja Isojoella 

toukokuun lopulla.  

 

Reserviläispyöräily järjestetään yhdessä Reserviupseeripiirin ja MPK:n kanssa 12.8.  Käytännön 

järjestelyistä vastaavat Alavuden reserviläisjärjestöt.  

 

Häjyn rinki järjestetään syys-lokakuun vaihteessa Ylihärmässä.  

 

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 jäsen-

korttitunnuksillaan. 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 max. 15 euroa/laji.  
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Yhteistyö 
Läheistä ja tuloksekasta yhteistyötä E-P:n Reserviupseeripiirin ja muiden maanpuolustus-järjestöjen 

kanssa jatketaan.  

 

Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä tehdään erityisesti Porin Prikaatin alaisen Pohjanmaan 

aluetoimiston kanssa.  

Pohjanmaan aluetoimisto järjestää Reserviläispäivän PAUHA-harjoituksen yhteyteen.  

 

Perinteisesti hyvä alueellinen yhteistyö Lääkintävarikon ja Räjähdekeskuksen kanssa jatkuu.  

 

Materiaalitarpeissa piiri tukeutuu Puolustusvoimien tukeen MPK:n kautta.  

 

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. 

 

Reserviläisliitto jakaa suoritusperusteista tukea mm. uusien jäsenten hankinnasta ja jäsenmäärän 

noususta. Näitä tavoitellaan.  

 

Koulutustoiminta 
Koulutuksesta vastaa Maanpuolustuskoulutus MPK kurssikalenterinsa mukaisesti.  Yhdistysten 

toivotaan esittävän kurssitoivomuksia.  

 

MPK:n organisaatio on muutosvaiheessa, joka päätetään MPK:n kokouksessa marraskuussa.  

 

Tiedottaminen 
Tiedottaminen on tärkeä painopistealue. 

Tavoitteena on  

- kattavan sähköpostiosoitteiston luominen 

- yhä useammalle yhdistykselle omat facebook ja kotisivut. Yhdistyksillä on mahdollisuus 

maksuttomiin kotisivuihin liiton sivujen yhteydessä.  

 

Uudesta jäsenrekisteristä voi lähettää myös matkapuhelimeen tekstiviestejä, jotka on todettu 

tehokkaiksi osanottajamäärien lisääjiksi.  

 

Piireillä on oma rollup esite, jota yhdistykset voivat lainata sekä paperinen esite, jota myös 

yhdistykset voivat jakaa yleisötilaisuuksissa.  

 

Tiedottamisesta on laadittu piirien yhteinen viestintäsuunnitelma, jota hyödynnetään.  

 

Piirillä on oma tiedottaja.  

 

Piiritason tapahtumista pyritään saamaan kirjoituksia Ilkka- ja Pohjalainen-lehtiin, YLE Pohjan-maahan 

ja näiden nettisivuille. 
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Maakuntalehtien seuratoimintapalstaa piiri ja yhdistykset voivat käyttää erityisesti 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.  Kotisivuja kehitetään vuoden aikana.  

 

Piirillä on Reserviupseeripiirin kanssa yhteiset facebook sivut.  

 

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

Ilmestymisaikataulu: 

Lehti nro 1, maaliskuu 

Lehti nro 2, toukokuu 

Lehti nro 3, lokakuu  

Lehti nro 4, joulukuu  

 

Materiaali lehteen on toimitettava osoitteeseen lmplehti@gmail.com ilmestymiskuukautta edeltävän 

kuukauden puoliväliin mennessä.  Kaikki materiaali toimitetaan sähköisessä muodossa, valokuvat 

täysikokoisina. 

 

Paikallista tiedottamista tulee lisätä ja yhdistyksiä velvoitetaan lähettämään yksi juttu tai kuva vuoden 

aikana.  

 

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 maksullinen 1 euro/pmm.  

 

Piirilehden ilmoitushankinnasta maksetaan yhdistyksille 50% provisio. 

 

Piiritoimisto 
Piiritoimisto on vuokratiloissa Impivaarantiellä Seinäjoella.  

Toiminnanjohtaja Ulla Muurimäki jää vuoden loppupuolella eläkkeelle. Toimi pannaan hakuun 

keväällä. Tarkoitus on, että uusi toiminnanjohtaja aloittaa työnsä syyskaudella.   

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

