
Tohmajärvi - Värtsilän Reservinupseerit ry:n ja Tohmajärven - Värtsilän
Reserviläiset ry:n 

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2020 

1. YLEISTÄ
Toimintasuunnitelmassa käsitellään yheisesti  Tohmajärvi-Värtsilän Reserviupseerit ry:n ja
Tohmajärven-Värtsilän  Reserviläiset  ry:n  vuoden  2020  toimintaan  liittyvät  asiat.
Toimintasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

1.1 TOIMINTA-AJATUS  
Tohmajärvi-Värtsilän Reservinupseerit ry ja Tohmajärven- Värtsilän Reserviläiset ry 
edistävät maanpuolustustahtoa ja kehittävät jäsenistönsä maanpuolustusedellytyksiä. 
Tämä tapahtuu edistämällä koulutusta ja muuta hyvään reserviläiskuntoon pyrkivää 
toimintaa. 

1.2. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 
Yhdistyksen toiminnan avainalueet vuonna 2020 ovat:
 AKTIVOIDAAN JÄSENISTÖÄ AMPUMAHARRASTUKSEEN
 YHDISTYSTEN TOIMINNAN MARKKINOINTI
 TOHMAJÄRVEN SOTAHISTORIAN TUNNETUKSI TEKEMINEN
 SOTAVETERAANIJÄRJESTÖJEN TULEVAISUUDEN 

PERINNETOIMIKUNNAN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN JA SEN 
TUKEMINEN

2. KOKOUKSET
Yhdistysten johtokunta ja hallitus kokoontuvat kahdesta viiteen kertaa 
vuodessa.Yhdistysten kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti. 
Yhdistysten kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistysten
syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.

3. TOIMINTA
 Kunniavartiot kaatuneitten muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä sekä 

jouluaattona sankarihaudoilla.
 Sotahistoriallinen retki kesällä 2020 Häyhä museoon ja simulaattoriin 

Rautjärvelle
 Joku esitelmä/esittely kevätkokouksessa 2020.
 Talkootoimintaa yhdistysten varainhankintaa varten.
 Reserviläiskivääri- ja pistooliammunnat Jylmällä kesäkuukausina.
 Osallistutaan Rajavartiolaitoksen ja Perinnetoimikunnan tapahtumiin.
 Osallistutaan RUK:n 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin mahdollisuuksien 

mukaan (pääjuhla 6.6.2020)
 Osallistutaan piirien järjestämiin tapahtumiin
 Huolehditaan jäsenten sähköpostiosoitteet ajan tasalle
 Sähköinen toimintalomake on käytössä koko vuoden (ups.)
 Lisätään yhteistoimintaa naapuriyhdistysten kanssa
 Osallistutaan aktiivisesti yhteistoimintakumppaneiden ja muiden 

organisaatioiden järjestämiin tapahtumiin omassa kunnassa
 Osallistutaan veteraanikeräyksiin oman kunnan alueella



4. TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistysten tiedotuksen päävälineitä ovat sähköposti, tekstiviestit, WhatsApp-
ryhmä, paikallislehti ja KARJALAN POJAT  -lehti.
 

5. KOULUTUS
MPK on reserviläisten koulutusjärjestö. Yhdistykset innostavat jäseniään 
osallistumaan MPK: n ja liittojen järjestämille kursseille ja 
koulutustilaisuuksiin. Yhdistykset tukevat varojensa puitteissa 
kouluttautumista. Tietoja kursseista julkaisevat mm. KARJALAN POJAT ja 
Reserviläinen-lehti. Ajan tasalla olevat tiedot löytyvät myös 
Maanpuolustuskoulutus ry:n sivuilta (www.mpk.fi ja valinta Pohjois-Karjala). 
Samoilla sivuilla voit myös rekisteröidyttyäsi ilmoittautua kursseille. Liittojen 
kiertokirjeet antavat niin ikään tietoja tapahtumista. 

 6. RESERVILÄISLIIKUNTA
Reserviläisliikunnan tehtävänä on jäsenistön fyysisen kunnon sekä 
kenttäkelpoisuuden kehittäminen ja ylläpitäminen. Jokainen reserviläinen 
vastaa itsestään ja omasta kunnostaan. Yhdistykset pyrkivät aktivoimaan 
jäsenistöään.
Osallistutaan keväällä 2020 mahdollisesti järjestettävälle Rajajotokselle. 

Innostetaan jäseniä osallistumaan niin oman alueensa kuin muualla piirin 
alueella järjestettäviin kuntoliikuntatapahtumiin. Jäsenistöä kehotetaan 
käyttämään ja täyttämään ajan tasalle omat RESUL:n kuntokortit. 

Vuosi 2020 on Reserviläisurheiluliiton 50-vuotisjuhlavuosi. Juhlakiertue 
maakunnissa syksyllä ja pääjuhla järjestetään Helsingissä 12.12.2020.

6.1. Kenttäkelpoisuus
Yhdistykset pyrkivät edistämään jäsenistönsä kenttäkelpoisuustestejä 
tiedottamalla MPK:n järjestämistä testeistä. 

6.2. Kilpailutoiminta
Yhdistykset tukevat jäsenistönsä osallistumista erilaisiin kilpailuihin 
taloudellisen tilanteen mukaan maksamalla osanottomaksuja.
Osallistutaan perinnekiväärikilpailuun ja Reserviläisten 
rynnäkkökiväärikilpailuun mahdollisimman usealla joukkueella.

6.3. Ammunta
Reserviläisammuntoja järjestetään kesällä 2020. Osallistutaan 2020 
mahdollisesti järjestettävään ISSLE:n reserviläisammuntaan suurella joukolla.

Ampumataidon ylläpito on osa kenttäkelpoisuutta. Prosenttiammunnat 
järjestetään kesän 2020 aikana. Tavoitteena on yhdistysten 
prosenttiammuntojen suorittamisprosentin korottaminen.Tärkeintä ei ole se, 
että ampuu juuri kenttäkelpoisuustestit, vaan se, että jäsenistö ylläpitäisi 
ampumataitoaan ampumalla jollakin aseella vuoden aikana. 

7. HENGELLINEN TYÖ
Yhdistysten hengellisen työn päätapahtumia 2020 ovat Kaatuneitten 
muistopäivänä järjestettävä reserviläisten kirkkopyhä ja joulukuussa 
järjestettävät joulutulet. 

8. TALOUDELLINEN TOIMINTA 
Yhdistysten talous perustuu jäsenmaksuihin ja muihin tuloihin. Esimerkkinä 
KARJALAN POJAT -lehden ilmoitusmyynti ja talkootyöt. Varainhankintaa 
tehostetaan vuoden aikana.

http://www.mpk.fi/


9. YHTEISTOIMINTA
Yhteistoimintaa paikallisen Rajavartiolaitoksen henkilöstön kanssa jatketaan.
Toimitaan aktiivisesti Sotaveteraanien perinnetoimikunnassa. 
Jokaisen yhdistyksen jäsenen velvollisuus on tukea ja helpottaa veteraanien 
jokapäivästä elämää tarpeen mukaan. 

10. TIIVISTELMÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA JA TAPAHTUMIEN PÄIVÄMÄÄRIÄ

Tammikuu:
 hallitus/johtokunnan järjestäytymiskokous
 Maanpuolustusrekisterin jäsentietojen tarkastaminen ja 

päivittäminen
 työvaliokunnan järjestäytymiskokous, kevään toiminnan tarkempi 

suunnittelu
 piirien hallitusten kokous 1/2020 22.1.2020
 Tammisunnuntai 26.1.2020
 Toimintalomakkeet täytettyinä 28.1.2020

Helmikuu: 
 tiedot yhdistysten vuosien 2020-2021 maanpuolustustilaisuuksista 

piiritoimistoon 1.2.2020
 1/20 Vala P-KR, Joensuu
 ylennys- ja palkitsemisesitykset (4.6.) liitolle ja piireille 

piiritoimistoon 16.2.2020
 hallitus/johtokunta kevätkokousta valmisteleva kokous
 yhdistysten kevätkokous
 Veteraanikeräys 25.2.2020 (KAIPR)

Maaliskuu:
 Toimintasuunnitelma 2020 ja Toimintakertomus 2019  

toiminnanjohtajalle 1.3.2020 
 piirien hallituksen kokous 2/2020 10.3.2020
 Talvisodan päättymisen muistokonsertti 13.3.2020, Joensuu ??
 piirien kevätkokoukset 25.3.2020, paikka avoin 

Huhtikuu: 
 mahdollinen Rajajotos 
 21.4.2020 Valtimon Reserviupseerit ry 60 vuotta
 27.4.2020 Kansallinen veteraanipäivä
 Huhti-toukokuu OT majan siivoustalkoot (vastaa Liperin 

yhdistykset)

Toukokuu:
 hallitus/johtokunta kesän toiminnan suunnittelu
 vkot 19-20 Muistomerkkien ja sankarihautausmaiden huolto
 24.5.2020 reserviläisten kirkkopyhä: Kaatuneitten muistopäivä 
 Polvijärven Reserviläiset 60 vuotta

Kesäkuu:
 talkootoimintaa (kesäteatteri yms.)
 reserviläisammunnat
 12.-14.6.2020 Kotiseutuharjoitus, MPK



Heinäkuu:
 talkootoimintaa (kesäteatteri, Värtsiläpäivät)
 reserviläisammunnat
 23.7.2020 Karelia soutu
 heinä – elokuu Tohmajärven reserviläisten kesäretki (Häyhä museo,

Rautjärvi)

Elokuu:
 reserviläisammunnat
 työvaliokunta: syksyn toiminta
 ylennys- ja palkitsemisesitykset (6.12.) piireille, 

palkitsemisesitykset RUL:lle 16.8.2020, palkitsemisesitykset RUL:lle
 piirien Metsäkirkko, paikka avoin (elo-, syyskuussa)
 Kiltapyöräily, PKAPR:n Perinnekilta, Joensuu
 Elo- syyskuu Sotinpuro 2020 – harjoitus, MPK

Syyskuu:
 12.9.2020 Muistojen konsertti, Joensuu
 14.9.2020 Viekin Reserviläiset ry 60 vuotta
 piirien hallitusten kokoukset 3/2020 18.9.2020

Lokakuu:
 13.10.2020 OT majan siivoustalkoot (vastuu Joensuun yhdistykset)
 piirien syyskokoukset 21.10.2020, paikka avoin
 hallitus/johtokunta syyskokousta valmisteleva kokous
 PKARPR perinnekillan 30. maanpuolustusjuhla, avoin
 Veteraanien ja sotaorpojen kirkkopyhä, avoin
 Reserviläisten rynnäkkökiväärikilpailu, Onttola
  21.10.2020 piirien syyskokoukset, paikka avoin

Marraskuu:
 14.11.2020 Outokummun Reserviupseerit ry 70 vuotta
 20.11.2020 PKARPR:n perinnepäivät, Kontiolahti

Joulukuu:
 6.12.2020 Itsenäisyyspäivän juhlat ja seppeleenlaskutilaisuudet
 Joulutulet
 Jouluaaton kunniavartio
 31.12.2020 Prosenttiammunta päättyy, koko maa 
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