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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Vuosi 2023 on yhdistyksen 55. toimintavuosi. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman
laadinnassa on pyritty ottamaan huomioon Reserviläisliiton ja Uudenmaan Reserviläispiirin
toiminnan painopistealueet toimintavuodelle. Koronapandemiaan liittyvät rajoitukset ovat
pääosin poistuneet vuoden 2022 aikana, mutta toiminnassa huomioidaan viranomaisten
mahdollinen uusi ohjeistus.

Toiminta perustuu pääosin Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistyksen kanssa laadittuun
suunnitelmaan, jonka pohjalta tehdään yhteinen toimintakalenteri. Toimintakalenterin
alustava suunnitelma on osa yhdistyksen toimintasuunnitelmaa.

Kuukausikokoukset, luennot ja esitelmät

Kuukausikokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona
Jokirinteen oppimiskeskuksessa. Kuukausikokoukset ovat yleensä olleet luentoja ja
esitelmiä eri aiheista, niin myös vuonna 2023. Mielenkiintoisten esitelmien lisäksi on
tulossa retkiä, joissa tutustutaan kiinnostaviin asioihin sekä paikkoihin.

Ampumatoiminta ja liikunta

Yhdistyksen jäsenten keskuudessa aktiivisin toiminta-alue on ammunta. Ampumavuorot
ovat pääosin tapahtuneet Upinniemen varuskunnan ampumaradoilla, jonne on saatu hyvin
vuoroja. Teemme myös yhteistyötä Porkkalan Ampujat ry:n kanssa, mikä lisää
mahdollisuuksia ampumaharrastukseen. Ratavuoroja pyritään saamaan entiseen malliin
sekä jatkamaan yhteistyötä PorkkA ry:n kanssa.

Prosenttiammuntoihin lasketaan kaikki
vuoden aikana suoritetut ammunnat.
Prosenttiammuntojen tarkoitus on selvittää
kuinka monta prosenttia jäsenistä osallistuu
vähintään kerran vuodessa ammuntoihin.
Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaisia
ampumakilpailuja ja -koulutusta. Yhdistyksen
yhtenä tavoitteena on aktivoida ampujia ja
kehittää SRA-ampujien tasoa. Lisäksi
yhdistyksen SRA-ampujat osallistuvat
toimitsijoina kansallisiin SRA-osakilpailuihin.

Yhdistyksessä toimii aktiivinen PRS- ja TA- jaosto, jonka jäsenet harjoittelevat
tarkka-ammunnan reserviläistaitojen lisäksi myös osallistumalla lajin yksilö- ja
partiokilpailuihin. Ampujat ovat vuosittain mukana MPK:n järjestämillä valtakunnallisilla
tarkka-ammuntakursseilla sekä oppilaina että kouluttajina. He ottavat osaa myös
valtakunnallisen ja kansainvälisen tason PRS-kilpailuihin sekä sotilastarkka-ammunnassa
vuotuisiin Finnsniper ja Häyhä-kilpailuihin. Vuonna 2022 yhdistyksen partio voitti
Finnsniper- kilpailun ja sijoittui sotilastarkka-ammunnan SM-kilpailuissa (Häyhä)
neljänneksi. Edellä mainitun toiminnan lisäksi jaoston jäsenet ovat asettaneet vuoden 2023
tavoitteeksi järjestää kansallisen tason PRS-kilpailu Upinniemessä.
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Hyvä toimintakunto on yksi reserviläisen tärkeimmistä ominaisuuksista. Yhdistys järjestää
liikunnallisia tapahtumia sekä edistää tietoutta hyvän kunnon saavuttamiseksi. Jäsenten
ideoita ja ajatuksia liikuntatapahtumista otetaan vastaan ja pyritään toteuttamaan.

Veteraanityö

Sotiemme veteraanien keski-ikä nousee ja veteraanit vähenevät joukostamme. Suomessa
on n. 3500 veteraania joiden keski-ikä on miesten kohdalla jo 97 vuotta, naisilla 96.
Enemmistö elossa olevista sotiemme veteraaneista on nyt naisia. Nuorimmat
veteraaneista ovat 87-vuotiaita. Veteraaneja arvioidaan olevan vuonna 2023 vielä lähes
2500 henkeä ja vuonna 2024 lähes 1800 henkeä. Koska yhdistyksen toiminta-alueen
veteraanien määrä on pieni ja Siuntio-Kirkkonummi Rintamaveteraaniyhdistys ry:n toiminta
on lakannut, yhdistyksen veteraanityön tavoitteet seuraavat Reserviläisliiton uudistuvia
tavoitteita. Tammenlehvän perinneliiton toimintaan osallistutaan Reserviläisliiton
osoittamalla tavalla.

Paraatit, seppeleen laskut ja kunniavartiot

Yhdistys laskee yhdessä Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistyksen kanssa seppeleen
sankarivainajien muistoksi Kaatuneiden
muistopäivänä Kirkkonummella.
Itsenäisyyspäivänä seppele lasketaan
Kirkkonummen lisäksi myös Siuntion ja Inkoon
sankarihaudoille. Perinteisesti osallistutaan
Maanpuolustuspäivän tilaisuuksiin 30.9.2023
Karkkilassa, jossa yhdistyksen lippu on osana
lippulinnaa.

Joulun kunniavartioon osallistutaan aiempien vuosien tapaan Kirkkonummella.

Tiedottaminen

Reserviläisliitto on uudistanut jäsenyhdistysten tiedotusportaalin, johon on keskitetty sekä
liiton että jäsenyhdistysten sisällöntuotanto. Tärkeää on, että kaikki jäsenet ovat
tiedotusverkoston piirissä, jotta se mahdollistaa aktiivisen yhteydenpidon. Tämä edellyttää
jäsenistöltä aktiivisuutta pitää omia yhteystietoja yllä. Yhdistyksen tiedottaminen tapahtuu
pääsääntöisesti muutaman kerran vuodessa sähköpostitse lähetettävien jäsentiedotteiden
sekä uusien www-sivujen kautta. Postitse lähetettävä jäsenkirje lähetetään kerran
vuodessa, vuodenvaihteessa yhdessä toimintakalenterin kanssa.

Yhdistys ylläpitää omia kotisivuja ja mahdollisimman laajaa jäsenistön sähköpostiverkostoa
Tiedottamisessa hyödynnetään lisäksi myös paikallislehtiä sekä piirin digitaalista
Oltermanni-lehteä.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Yhdistys varautuu lähettämään edustajansa paikalle syksyisin järjestettävään
kutsuntatilaisuuteen. Puolustusvoimien Rannikkoprikaatin kutsumana yhdistys osallistuu
heinä- ja joulukuussa Upinniemen varuskunnassa järjestettävään varusmiesten
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kotiuttamiskahvitilaisuuteen. Kotiuttamistilaisuudessa ojennetaan yhdistyksen palkinto
varusmiespalveluksessa ansioituneille varusmiehille.

Uudenmaan Sotilasalueen kutsumana yhdistys osallistuu ylentämistilaisuuksiin kesä- ja
joulukuussa.

Reserviläisliiton liittokokoukseen osallistuvat yhdistyksen syyskokouksen valitsemat
edustajat. Uudenmaan Reserviläispiirin hallituksen kokouksiin sekä kevät- ja
syyskokoukseen osallistuvat syyskokouksen valitsemat edustajat. Molemmissa
kokouksissa yhdistyksellä on kolme edustajaa.
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Yhdistyksen toimintasuunnitelman pääkohdat vuodelle 2023
- Kerhoillat (kuukausikokoukset) ja vierailut järjestetään yhteistoiminnassa

Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistyksen kanssa

Esitysten aiheet ja puhujat:
- 11.1. Tekoäly ja autonomiset asejärjestelmät (Tatu Tahkokallio tai Petteri Hemminki)
- 1.2. Vierailu eduskuntaan (Anders Adlercreutz)
- 1.3. OSINT (Veli-Pekka Kivimäki)
- 5.4. Panssarivaunut modernilla taistelukentällä
- 3.5. Vierailu Rannikkoprikaatiin
- 7.9. Suomi ja Nato
- 4.10. Itärajan valvonta muutoksessa (Marko Saareks)

Yhdistyksen kokoukset, vierailut ja tapahtumat
- Kevätkokous 1.3.
- Kaatuneiden muistopäivä, seppeleenlasku 21.5.
- Kesäretki Hämeenlinnaan 11.6.
- Mäkiluodon linnakevierailu 20.8.
- Kirkkonummi-päivien järjestötori 26.8.
- Uudenmaan maanpuolustuspäivä, Karkkila 30.9.
- Syyskokous 4.10.
- Elokuvailta 1.11.
- Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku 6.12.
- Kunniavartio Kirkkonummen sankarihaudoilla 24.12.


