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1. YLEISTÄ
Tämä toimintasuunnitelma käsittelee Liperin Reserviupseerit ry:n ja Liperin
Reserviläiset ry:n toimintaan liittyviä asioita vuonna 2023. Yhdistysten toimintaa
ohjaavat Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton sekä Pohjois-Karjalan
Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin ohjeet, teemat, painopisteet ja tavoitteet.

TAVOITTEET VUODELLE 2023:
Yhdistysten tehtävänä on kehittää jäsenistön maanpuolustusedellytyksiä, koulutusta ja
muuta hyvään reserviläiskuntoon pyrkivää toimintaa sekä huolehtia veteraanityöstä.


Tavoitteena on tukea MPK:n Savo-Karjalan piirin toimintaa ja edistää sen
toimintaedellytyksiä alueellamme yhdessä Pohjois-Savon yhdistysten kanssa



Liperin reserviläisyhdistykset osallistuvat aluetoimiston tukipyynnön mukaisesti
puolustusvoimien, MPK:n ja veteraanijärjestöjen organisoimiin tapahtumiin.
Liperin reserviläisyhdistykset osallistuvat vuosittain Sankarihautausmaiden ja
muistomerkkien kunnossapitoon yhteistyössä puolustusvoimien, kuntien ja
seurakuntien kanssa.
Liperin reserviläisyhdistykset osallistuvat sotiemme 1939–1945 Liperin
perinnetoimikunnan toimintaan
Suunnitelmaa päivitetään ja sen sisältöä tarkennetaan aina tarpeen vaatiessa.





2. LIPERIN RESERVIYHDISTYSTEN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2023
1. Painopistealue
 Yhteistyö reservitoiminnassa!
 Yhteistyö reserviläistoimintaa tukevien yhdistysten ja tahojen kanssa
 Fyysistä kuntoa ylläpitäviin tapahtumiin sekä ammuntoihin osallistuminen
 Tiedotuksen ja edunvalvonnan lisääminen ja edistäminen
 Osallistutaan eri yhdistysten ampuma- ja liikuntatoimintaan sekä MPK:n järjestämiin
koulutuksiin
2. Painopistealue
 Veteraanivastuutyön tukeminen sotiemme 1939–1945 Liperin perinnetoimikunnan
kanssa
 Nuoret ja naiset mukaan reserviläistoimintaan, tukea myös piiriltä tähän

3. LIITTOJEN ASIAT
Liperin reserviläisyhdistysten toimintaa ohjaavat liittojen ja piirien
painopistealueet, joita sovelletaan yhdistysten kesken tarpeen mukaan.
RESERVIUPSEERILIITTO















Reserviupseeriliiton painopisteet vuonna 2023:
Toimintakykyinen reserviupseeri
Jäsenyys ja organisaatio
Edunvalvonta
Tavoitteet liittotasolla:
Yhdistysten ja piirien tuloksellista toimintaa tuetaan kannustepalkkioilla ja projektituilla.
Jäsenhuoltoon kiinnitetään erityishuomiota. Yhdistysten jäsenhankintaa tuetaan viestinnällä
sekä jäsenhankintapalkkioilla. Jäseniä kannustetaan aktiiviseen jäsenhankintaan.
Yhdistyspäivillä kerätään aktiivisten yhdistysten hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, joita
jaetaan kaikkien yhdistysten käyttöön. Liitto järjestää vuosittain teemoitettuja
yhdistyspäiviä.
Liitto järjestää vuosittain valtakunnallisen reserviupseeripäivän.
Liiton kenttäkierros piireihin toteutetaan 2023–2024.
Jäsen- ja piirikyselyt tehdään vuonna 2024.
Analysoidaan tarpeet verkkopalvelujen kehittämiselle ja tuottamiselle. Selvitetään ja
kilpailutetaan palvelutarjoajat.
Tavoitteet piiritasolla:
Piireissä ja yhdistyksissä järjestetään vuosittain toimintapäiviä ja vänrikkipäivätapahtumia.
Selvitetään erilaisten, uusien joustavien jäsenmuotojen mahdollisuus sekä pilotoidaan
piirien sisällä toimivia kevytyhdistys-mallia.

RESERVILÄISLIITTO
Reserviläisliiton teema vuodelle 2023 on:
Reserviläisliitto pysyy suunnittelukaudella Suomen vaikuttavimpana
maanpuolustusjärjestönä, jonka tehtävänä on suomalaisten maanpuolustustahdon ja kyvyn ylläpitäminen sekä jäsentensä laaja-alaisena edunvalvojana toimiminen.





Reserviläisiiton toiminnan painopisteet vuonna 2023 ovat:
Viestinnän monikanavaisuus
Ase- ja ampumakoulutus sekä taistelijan keho/mieli keskiössä
Kokonaisturvallisuuden toimintamuotojen tehostaminen
Maanpuolustustietoisuuden vahvistaminen nuorten keskuudessa






Tavoitteet liittotasolla:
Maanpuolustustahdon ja -valmiuden ylläpitäminen
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen keskeinen ja tunnustettu vaikuttaja
Jäsenyhdistysten toiminnan edistäminen
Jäsenistön aktivointi ja jäsenmäärän kasvu





Tavoitteet piiritasolla:
Toteutetaan koko piirin yhteishankkeena RESUL Talvijotos (Karhujotos) Ilomantsissa
Toteutetaan koko piirin tuella RESUL SRA SM -kilpailut Sotinpurolla
Toteutetaan Reserviläispäivä joko yhtenä tai useammalla paikkakunnalla toteutettavana
teemapäivänä

4. LIPERIN RESERVIYHDISTYSTEN TOIMENPITEET 2023
KOKOUKSET JA YHTEISTOIMINTA:




Liperin Reserviyhdistysten kokoukset vuonna 2023:
Kevätkokous Yhteisötalo 03/2023
Syyskokous Yhteisötalo tai OT-maja 10/2023
YT-kokouksia erikseen sovittuina ajankohtina

Muut aihe- tai projektikohtaiset kokoukset tarpeen mukaan.
Yhdistysten edustajat osallistuvat vuosittain seuraaviin kokouksiin:
- RES ja RU liittojen vuosikokoukset
- Pohjois-Karjalan RES ja RU piirihallituksien kokoukset
- Pohjois-Karjalan RES ja RU Kevätkokous (30.2.2023)
- Pohjois-Karjalan RES ja RU Syyskokous (12.10.2023)
-

Piirihallituksien kokouksia järjestetään kolme:
1/23: 26.1.2023
2/23: 16.3.2023
3/23: 28.9.2023

Piirihallituksen kokouksiin edustajina vuonna 2023 toimivat:
Res. kaksi varsinaista jäsentä ja heille varahenkilöt:
- Varsinaiset: Timo Mononen, Marko Halonen, varalla Milja Muikku, Anni Kallio
- RU yksi varsinainen jäsen ja varahenkilö
- Varsinainen Pertti Nylund, varalla Jussi Hirvonen tai puheenjohtajan määräämä
hallituksen jäsen

5. TIEDOTTAMINEN
Yhdistysten tiedotus tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostin (massapostin) ja kotisivujen
kautta. Sähköpostitse lähetetään mm. jäsentiedotteita, kokouskutsuja sekä viikko- tai
aihekohtaisia tiedotteita suoraan jäsenistölle. Kotisivuilla (https://liperin-reservilaiset.
reservilaisliitto.fi/) on uutisia yhdistysten toiminnasta sekä tapahtumakalenteri. Myös
tapahtumien raportointi tapahtuu kotisivujen kautta.
Yhdistyksillä on somekanavia Facebookissa ja Instagramissa. Facebook-sivu (Liperin
Reserviyhdistykset) on luotu tiedottamista ja uutisointia varten, kun taas Facebook-ryhmä
(Liperin Reserviläisyhdistykset) mahdollistaa jäsenten keskinäisen yhteydenpidon ja
keskustelun erinäisistä aiheista. Instagramissa (@liperinreserviyhdistykset) mainostetaan
tulevia tapahtumia ja jaetaan kuvia yhdistysten toiminnasta.
Piirien nettisivuilla: (www.karjalanpojat.fi) on piirien toimintaan liittyviä uutisia ja
ajankohtaisia asioita sekä laajat linkkiyhteydet mm. liittojen (www.rul.fi ja
www.reservilaisliitto.fi), Reserviläisurheiluliiton (www.resul.fi), Maanpuolustuskoulutus
MPK:n (www.mpk.fi), Puolustusvoimien (www.mil.fi) sekä Pohjois-Savon piirien
(www.vihma.fi) viestintäkanaville.
Myös viimeiset julkaisut Karjalan Pojat-lehdestä löytyvät piirien kotisivuilta. Lehtiilmoituksissa tarvittavat lomakkeet, kuten mainossopimukset löytyvät myös samoilta
sivuilta.

6. KILPAILUTOIMINTA
Osallistutaan ja kannustetaan jäseniä osallistumaan seuraaviin piiritason kilpailuihin:









Ilma-asekilpailut
Ruutiasekilpailut
SRA – kilpailut
Ampumajuoksu
Suunnistus
Golf – kilpailut
Puulaakiammunta talvikaudella n. 3 viikon välein (RES yhdistykset)
Kenttäkelpoisuussuoritukset: marssi, ammunta, suunnistus, lihaskunto (res. piirit)



Reserviläisten rynnäkkökivääriammuntakilpailut MPK / Aluetoimisto
Pohjois-Karjalan kilpailukalenteri 2023 (alustava):
-

Tammikuu: Ilma-aseiden piirinmestaruuskilpailut, Kontiolahti
Helmikuu: Joensuun Reserviläisten pienoispistoolikilpailut, Noljakka
Huhtikuu: Outokummun Reserviläisten pienoispistoolikilpailu,
Outokumpu
Toukokuu: Perinnekiväärin piirinmestaruuskilpailut, Outokumpu
Toukokuu: Pohjois-Karjalan RK-kilpailut
Touko-kesäkuu: SRA SM-karsintakilpailu
Toukokuu: Ra1 ja Ra2 piirinmestaruuskilpailut, Outokumpu
Toukokuu: Ra3 ja Ra4 piirinmestaruuskilpailut, Liperi
Kesäkuu: Amin Pytty, Outokumpu
Heinä-elokuu: Perinnepistoolin piirinmestaruuskilpailut, Outokumpu
Elokuu: Isopistooli, pienoispistooli ja pistoolipika-ammunnan
piirinmestaruuskilpailut, Outokumpu
Elokuu: SRA SM-kilpailu, Sotinpuro
Elo–syyskuu: SRA piirinmestaruuskilpailut
Marraskuu: Rääkkylän avoimet perinnekiväärikilpailut, Rääkkylä
Joulukuu: Kinkkukilpailut, Liperi

Edellä mainittujen lisäksi osallistutaan ja kannustetaan jäseniä osallistumaan RESUL:in ja
muiden toimijoiden järjestämiin kilpailuihin. Kalenterin päivämäärät voivat tarkentua ja
muuttua. Muutoksista ilmoitetaan yhdistyksille piirin kotisivuilla ja sähköpostilla.
Lisäksi tulevana vuonna on tarkoitus pitää kaksi Turvallisen ampujan kurssia.
Lisätietoja ja ohjeita löytyy myös: https://karjalanpojat.fi/toimikunnat/tulitoimikunta.

7. TAPAHTUMAKALENTERI
Tammikuu-huhtikuu 2023 (alustava):
-

2-3/2023 Reserviläispilkki

-

1-3/2023 Hiihto-/ lumikenkätapahtuma

-

10.-12.03/2023 Karhujotos

-

Kevät 2023: Viinijärven ampumaradan talkoot: Yhteistyö Taipaleen Erän kanssa,
Pertti Nylund & Esa Laine yhteyshenkilöinä.

Toukokuu – elokuu 2023
-

5/2023 Tulta toukokuussa

-

5/2023 Resul Four Day March

-

5/2023 Sankarihautojen siivous, tarvittaessa, toukokuun alussa ennen kaatuneiden
muistopäivää. Yhteyshenkilö Liperi Jussi Hirvonen, Viinijärvi Pertti Nylund.
15.5.2023 Kaatuneiden muistopäivä, seppeleenlaskutilaisuudet Liperi ja Viinijärvi.
Hallitukset yhteistyössä sotiemme 1939-1945 Liperin perinnetoimikunnan kanssa.
5/2023 Ohjatut viikkoammunnat Roukalahden radalla keskiviikkoisin/torstaisin
klo 17 - 20. Toukokuusta syyskuun loppuun, ruuti- ja ekoasein. Aloituksesta
ilmoitetaan kevään aikana. Ampumapäivistä tiedotetaan etukäteen
Yhteyshenkilö Jesse Kallio.
5/2023 Reserviläispäivä
5/2023 Reserviläispistoolin PM, jäsenistön mahdollisuus suorittaa
prosenttiammunta Roukalahden radalla ampumatapahtuman yhteydessä

-

-

-

PM/SM-karsinta ennen SM kisoja, SRA 2023 yhteyshenkilöinä Jesse Kallio ja
Miika Sotikov
Ampumatapahtumat 1-6 kertaa.
6/2023 Kesäyön marssi - MPK
8/2023 SRA SM-23 Sotinpuro, Liperin Reserviläiset järjestää, yhteyshenkilöinä
Jesse Kallio ja Miika Sotikov

Syyskuu – joulukuu 2023
- 9/2023 Maurin pokaali
- 9/2023 Maaottelumarssi
- 5.12. Lary-illalliset
- 6.12. Kynttilät sankarihaudoille, yhdistysten hallitukset.
- 6.12. Seppeleenlaskutilaisuudet Liperi ja Viinijärvi
- 12/2023 Reserviläisten joulutulet, yhteyshenkilö Jesse Kallio
- 24.12. Kunniavartiot Liperissä ja Viinijärvellä. Yhteyshenkilöt Liperi Alpo Huotari,
Viinijärvi Teemu Räisänen.
- 24.12. Kynttilät sankarihaudoille

8. MUUT ASIAT
-

Kevät- ja syyskokouksien yhteydessä kutsuttaessa PV:n, Rajan tai muu
ulkopuolinen luennoitsija
Keväällä Roukalahden- sekä Viinijärven ampumaradan talkoot
Yhdistysten ja yksittäisten jäsenten tulee tukea voimavarojensa puitteissa
perinneaikakauden valmisteluja omissa kunnissaan yhteistyössä Sotiemme
1939–1945 Liperin perinnetoimikunnan kanssa.
Yhdistyksillä on mahdollisuus käyttää ilmaiseksi kokouksiinsa ja
virkistystapahtumiin Olli Tiaisen majaa. Varaukset tehdään hyvissä ajoin PohjoisKarjalan aluetoimistoon. Esitykset hyväksyy aluetoimiston päällikkö.
Vastavuoroisesti piirit toteuttavat majan ja sen ympäristön kevät- ja syystalkoot
erillisen sopimuksen mukaisesti.

