
 

 

 

Nurmeksen Reserviupseerit ry 

 

TOIMINTASUUNNITELMA V.2018–19 

Vuosi 2018 on yhdistyksen 77 toimintavuosi, yhdistys on perustettu 5.1.1941. 

 

1. Toiminta-ajatus 

Nurmeksen Reserviupseerit ry toimii jäsenistönsä yhteistyöorganisaationa tehtävänään ylläpitää 
sekä kehittää jäsenistönsä maanpuolustusedellytyksiä ja muuta hyvään reserviläiskuntoon 
pyrkivää toimintaa. 

2. Toiminnan painopistealueet ja tavoitteet 

o Isänmaallisuus 
o Kuntoliikunta 
o Sähköisen toimintalomakkeen käyttö koko vuoden 
o Veteraanien perintö (perinnetoimikunnat) 
o Ampumataitoinen reservi (prosenttiammunta, tavoite edellisvuotta parempi tulos) 
o Nuorten toiminta (kontakti uusiin jäseniin, nuorisoupseerin nimeäminen) 
o Jäsenrekisterin jatkuva ylläpito (mm. sähköpostiosoitteet)  

3. Tärkeimmät tapahtumat v.2018–19 

o veteraanikeräyksen tempauspäivä, Kainuun prikaatista varusmiehet keräämään ja 
kyyditykset yhdistyksiltä? 

o 27.4. Kansallinen veteraanipäivä, sankarihaudat 
o sankarihautojen ja varuskunnan muistomerkin haravointi, jonka päätteeksi 

juhlatilaisuus Jääkäripuistossa  
o 20.5 Kaatuneiden muistopäivä, sankarihaudat 
o Kainuun tykistö- ja heitinkillan perinnepäivä kesäkuussa 
o prosenttiammunta toukokuun aikana 
o 4.6 Puolustusvoimain Lippujuhlapäivä? 
o 6.12 Itsenäisyyspäivä 
o Joulutulet 
o 24.12 Jouluaaton kunniavartiot ja kynttilät 
o varautuminen perinnetoimikunnan perustamiseen  

4. Kokoukset  

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidetään 
sääntöjen mukaisesti (kevätkokous pidetään maaliskuun 31 päivään ja syyskokousjoulukuun 15. 
päivään mennessä).  



Yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä järjestetään liikuntailtapäivä, sauna ja ruokailu 
perhetapahtumana, jolloin mukana puolisot ja perheenjäsenet. 

Piirihallitus kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja piirin kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen 
mukaisesti.  

5. Tiedotustoiminta 

Yhdistys tiedottaa sähköpostilla ja osin tekstiviesteillä. Varsinaisten kokousten kokouskutsut 
toimitetaan sääntöjen mukaisesti paikallislehdessä, Ylä-Karjala lehti. 

Piirin ja liiton toiminnasta jäsenet saavat tiedon piirin nettisivuilta www.pkreservi.fi , 

josta on linkit liiton www.rul.fi , reserviläisurheiluliiton www.resul.fi sekä puolustusvoimien 
www.mil.fi verkkosivuille.  

Piirin kotisivuilta löytyvät viimeiset Karjalan Pojat-lehden julkaisut.  

6. Koulutus 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on reserviläisten koulutusjärjestö. 

Yhdistys tukee jäsentensä kouluttautumista ja innostaa jäseniään  

osallistumaan MPK:n kursseille. Tietoja kursseista sekä ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n 

sivuilla (www.mpk.fi).  

7. Reserviläisliikunta 

Jokainen reserviläinen vastaa itsestään ja omasta kunnostaan. Yhdistys pyrkii aktivoimaan 

jäsenistöään kuntoilemaan. Yhdistyksen ampumatoiminta on jokaisen jäsenen oman aktiivisuuden 
varassa, ampumataito on osa kenttäkelpoisuutta. 

Yhdistys tukee jäsentensä osallistumista kenttäkelpoisuutta ylläpitävään toimintaan (ampumataito, 
suunnistustaito ja marssikunto) 

8. Hengellinen työ 

Veteraaninen hautaan siunaamisen yhteydessä yhdistys laskee veteraanijärjestöjen seppeleen. 

9. Taloudellinen toiminta 

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja Tetrivaaran myynnistä saatuun tuloon. 

10. Yhteistoiminta  

Yhdistys pyrkii kehittämään yhteistoimintaa vuoden tärkeimpien tapahtumien järjestäjätahojen 

kanssa ja osallistumaan Tammenlehvän Perinneliiton alueelliseen toimintaan. 

11. Yhdistyksen tulevaisuus 

 

http://www.pkreservi.fi/
http://www.rul.fi/
http://www.resul.fi/
http://www.mil.fi/
http://www.mpk.fi/
http://www.mpk.fi/


Yhdistyksen tulevaisuus on haasteellinen jäsenten ikääntyessä ja uusien jäsenten saannin 
vaikeudessa (pienet ikäluokat/ RUK:sta valmistuneet) 


