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1. YHDISTYS 

 

Olemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä yhdistys, joka kuuluu Reserviläisliit-

toon.  Kotipaikkamme on Ylöjärvi ja toiminta-alueemme koko Pirkanmaa. Jäseneksemme 

voi liittyä kuka tahansa Suomen täysi-ikäinen kansalainen. Yhdistys on uskonnollisesti ja 

poliittisesti sitoutumaton. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 198 henkilöä. Jäsen-

määrän kasvu tulevaisuudessa turvaa toimintamme laadun ja mahdollistaa uusien haastei-

den täyttämisen. 

Tämä edellyttää, että uudet aktiiviset jäsenet huomioidaan toiminnassa erityisesti, jotta tu-

levina vuosina myönteinen kehitys jatkuisi. 

 

Yhdistyksen missio ja perustehtävä 

  

Toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.  

Kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytys-

ten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella.  

Ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa. 

Ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia 

vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. 

Järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista 

kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolus-

tusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa. 

 

Yhdistyksen toiminnan arvot  

 

Isänmaallisuus 

Yhdistys tekee vapaaehtoista työtä korkean maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi Ylöjär-

vellä sekä yhteistyöllä koko Pirkanmaan alueella. 

 

Samanarvoisuus 

Yhdistys korostaa kaikessa toiminnassaan jokaisen jäsenensä samanarvoista asemaa ja 

mahdollisuutta olla mukana toiminnassa. 

 

Luotettavuus 

Yhdistys on luotettava toimija, jonka toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen  
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Uskottavuus 

Uskottavuus perustuu osaamiseen, toiminnan läpinäkyvyyteen, yhteistoimintaan alueen 

muiden toimijoiden kanssa sekä oman toiminnan kehittämiseen. 

 

2. YHDISTYKSEN TAVOITTEET 2018 - 2030 

 

 Yhdistyksen tunnettavuus on suurempi kuin nyt 

 

 Jäsenmäärä on nykyistä suurempi  

 

 Yhdistyksen toiminnan järjestelmällinen kehittäminen 

 

 Hallitustyöskentelyn määrätietoinen kehittäminen 

 

 

 Yhdistyksellä on vakaa talous ja toiminnan laajuuteen nähden riittävät toimintaresurs-

sit 

 

 Ylöjärven Reservinaliupseerit ry: n uuden viestintäsuunnitelman päivittäminen 

 

Strategiset valinnat 2021  

 

Hallitus määrittelee vuosittain strategiset painopisteet, joihin kiinnitetään vuoden aikana 

enemmän huomiota. 

 

1) Jäsenmäärän kasvattaminen 

 

 Teemme järjestelmällistä ja suunnitelmallista jäsenhankintaa. 

 

 Toteutamme vuoden aikana 1-2 omaa info-tapahtumaa, jossa pyrimme rekrytoi-

maan uusia jäseniä, myös sosiaalisessa mediassa. 

 

 

2) Yhdistyksessä toteutetaan jäsenkysely, jonka pohjalta kehitetään toimintaa. 

 

 Pyritään monipuolistamaan yhdistyksen tulopuolta, selvittelemällä mm. testa-

menttilahjoituksien mahdollisuutta. Pitämällä myyjäisiä, arpajaisia tai mahdollisia 

yhdistyksen järjestämiä maksullisia tapahtumia. 
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3) Adoptio muistomerkki 

 

 Soppeenharjulla sijaitsevian yhdistyksen hallinnassa olevien juoksuhautojen siis-

teyden ylläpitäminen. Talkoot keväällä ja syksyllä 2021. 

 

4) Juhlavuoden valmistelut ja toteutus 

 

 Budjetti varaukset (Hallitus) 

 Juhlapaikan varaaminen (Pasi) 

 Ohjelman suunnittelu, aikataulut (Sami,hallitus) 

 Kutsuvieraiden kartoitus (Hallitus) 

 Palkitsemiset, muistamiset, puheet 

”Huomioimista tullaan parantamaan myös aktiivisten jäsenten osalta.  

Tähän luetaan myös hallituksen jäsenet”. (Hallitus) 

 Tarjottavat, menu (Pasi&Sami) 

 Yhdistyksen kiteytetty historiikin kirjoittaminen Pirkan Viestiin (Timo&Pasi&Jo-

hanna) 

 Yleisjärjestelyt juhlapaikalla (Hallitus) 

 

Muita pysyviä tavoitteita:  
 

5) Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana järjestetään yhdistyksen 

hallituksen kokouksia noin neljä vuodessa, pois lukien kesä ja heinäkuu. Näihin pyri-

tään sisällyttämään mm. toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen laadintaan 

tarvittavat kokoukset. Lisäksi ovat vuoden aikana eri tapahtumiin liittyvät suunnittelu-

kokoukset, joita pidetään tarpeen mukaan. Tarpeen mukaan tullaan järjestämään 

etäkokouksina. 

 

6) Huomioimme aktiivisia toimijoitamme.  

 

Mietitään mahdollisuutta keväisin hallituksen ja yhdistyksen jäsenien mahdolliseen 

yhteisiin retki- tai tutustumispäiviin, jonnekin mielenkiintoisiin kohteisiin. Tämä olisi 

myös hyvä keino saada toimintaan uusia aktiivisia henkilöitä. Retki peruuntui 2020 

korona pandemian takia, kohteena olisi ollut Panssariprikaati (koitetaan uudelleen 

2021). Lisäksi koitetaan aktivoida jäseniä yhteisliikuntaan mm. yhteislenkkejä Lam-

minpään ulkoilumajalta toukokuun ajan ja elokuussa, kerran viikossa. 

 

7) Olemme mukana aktiivisesti alueellisissa tapahtumissa ja edustustilaisuuksissa. 
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3. VARSINAINEN TOIMINTA  

 

Maanpuolustushenkiset tapahtumat Pirkanmaan alueella, sekä alueelliset muut tapahtumat, 

jotka eivät varsinaisesti ole maanpuolustusteemaisia mm. Ylöjärven kaupungin sekä Ylöjär-

ven seurakunnan tapahtumissa. Panostamme yhdistyksen näkyvyyteen olemalla mukana 

edustustilaisuuksissa sekä satsaamme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa näkymiseen.  

 

Toimintakalenteri 2021 

 

Toimintakalenteri on tämän toimintasuunnitelman (tosu) liitteenä. 

Kalenteria päivitetään vuoden aikana yhdistyksen hallituksen kokousten päätösten mukai-

sesti. 

 

4. TIEDOTTAMINEN 

 

Ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen 

 

Läsnäoloa sosiaalisessa mediassa pidetään nykyisellä tasolla, mm. yhdistyksen kotisivut 

pidetään ajantasaisina samoin Facebook ja Instagram.  

Kannanottoja ajankohtaisiin asioihin nopeutetaan ja päätettävät asiat tuodaan hallituksen 

päätettäviksi. Yhdistyksen virallinen kanta toteutetaan vähintään äänestämällä sähköposti-

kokouksessa, jolloin saadaan yhdistyssäännön mukaiset viralliset päätökset asioista. Tämä 

siinä tapauksessa, että asian päätöksen kiireellisyyden takia ei keritä kutsumaan koolle fyy-

sisesti hallituksen kokousta tai esim. pandemiasta johtuen eletään poikkeusoloissa. Joissa 

fyysiset kokoukset ovat kiellettyjä. 

Äänestys tilanteessa ja äänien ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Yhdistyksen 

hallituksella on oma suljettu WhatsApp ryhmä, jossa pystytään asioista keskustelemaan no-

peallakin aikataululla. Ulkoisesta viestinnästä vastaa puheenjohtaja, jota yhdistyksen sih-

teeri tukee. 

Ylöjärven Reservinaliupseerien viestinnän ensisijainen tavoite on liiton tunnettuuden lisää-

minen. Viestinnällä myös välitetään tietoa ajankohtaisista maanpuolustukseen ja liiton toi-

mintaan liittyvistä asioista paitsi jäsenistölle myös ympäröivään yhteiskuntaan. Tavoitteena 

on myös yleiseen maanpuolustusmielipiteeseen vaikuttaminen positiiviseen suuntaan.  

Tähän liittyen jäsenistön sähköpostiosoitteiden hankinta, kirjaaminen ja päivittäminen on 

otettava yhdeksi tärkeäksi osaksi yhdistysten jäsenten huomioimista, sekä toiminnan kehit-

tämistä. 



Ylöjärven Reservinaliupseerit ry                        6 
 

 

 

5.  HALLINTO JA TALOUS 

 

Yhdistyksen talous pidetään hallinnassa ja sitä seurataan tasaisin väliajoin hallituksessa. 

Yhdistyksen talous perustuu pitkälti jäsenmaksuista saatavaan tuloon. Isoja vuosittaisia 

haasteita ovat varojen käytön tasapainottaminen tulojen mukaiseksi ja tulovirtojen turvaa-

minen tulevaisuudessa.  

Yhdistys myy ulkopuolelle järjestyksenvalvoja palveluita (huomioidaan myös JV- vapaaeh-

toinen) 

 

6. VUODEN TAPAHTUMAT 
 

 

 Tapahtuman vastuuhenkilö merkitty (V: nimi) 

Tammikuu 

16.1. Reserviupseeri- ja aliupseeriyhdistysten hallitustenvälinen   

xx.xx. Ampumakilpailu kello 18.00 alkaen, Epilä (V: Timo ja Pasi). 

 

Helmikuu 

xx.xx. Ylöjärven MP-yhdistysten pilkkikilpailut Veittijärvellä klo 11.00-14.00  

             (V: Pasi). 

14.2. Hallituksen vuosikertomus kokous, tosu/toke (aika ja paikka  

             tarkentuvat) (V: Sami ja Jarkko). 

 

Maaliskuu 

17.3. MP-yhdistysten kevätkokoukset (Aika ja paikka tarkentuvat  

            myöhemmin) (V: Sami, aliups).  

xx.xx. Reserviläispiirin kevätkokoukset (V: Sami). 

19.-21.3.Talvijotos”Pirkka”, Pirkkala 
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Huhtikuu 

17.4. klo 10.00-14.00 Veteraanikeräys Kauppakeskus Elolla (V: Johanna). 

  

25.4. Ammuntapäivä Satakunnan Lennoston ampumaradalla Pirkkalassa. 

            Klo 9.00-12.00 ammutaan kivääreillä ja klo 12.00-15.00 pistooleilla   

            (V: Timo). 

 

Toukokuu  

8 - 9.5. Kevätyön koukkaus, Nokia. Kerää oma partio 2-3 henk. ja osallistu   

            leikkimieliseen jotosteluun. 

  

16.5. Kaatuneitten muistopäivä Ylöjärven kirkossa. Seppeleen lasku ja  

            kunniavartio (V: Sami).  

 

22.05. Ylöjärven Reservinaliupseerit ry 60-vuotisjuhla, Vahannan Nuorisoseurantalolla 

 

31.5. Ylöjärven markkinat Kauppakeskus Elossa (V: Heikki ja Sami, ups)  

 

3.5. Ylöjärven liikuntatapahtuma/kevätsäpinät klo 10.00-14.00. Paikkana  

           Ylöjärven urheilutalo ja piha-alue. Yhdistyksemme mukana  

           tapahtumassa, arpajaispisteellä (V: Topi ja Sami). 

 

Kesäkuu 

4.6. Puolustusvoimien lippujuhlapäivä (V: Timo). 



Ylöjärven Reservinaliupseerit ry                        8 
 

  

          Satakunnan lennoston ampumaratavuorot on käytettävissä koko  

          kesäkauden ma- ke (V: Timo). 

  

xx.xx. Mahdollinen Kesäyön jotos (aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin).               

 

xx.xx. Jäsenhankinta tapahtuma (aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin) 

          (V: Sami). 

  

xx.xx. Yhdistyksen jäsenille suunnattu retki ja tutustumiskäynti   

          Panssariprikaatiin (ajankohta tarkentuu) (V: Sami). 

 

6.6. Kesäyön marssi, Lähtö Pyynikin kentältä (V: Jarkko ja Topi) 

  

Heinäkuu 

Omaehtoista reserviläistoimintaa ja kunnon kohotusta. 

xx.xx. RESUL Neljän päivän etämarssi 

Elokuu 

xx.xx. RES ja RUL yhteiset ampumamestaruuskilpailut, järjestäjää etsiskellään vielä. 

  

6-9.8. (8.8) Nesteralli järjestys ja talkoo ihmisiä tarvitaan (V: Juha). 

 

xx.xx. Reserviläispäivä Lennostossa. (V: Topi ja Jarkko) 

  

Syyskuu 
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4.9. Hämeen Hölkkä, yhdistyksen jäsenille ilmainen. Yhdistykseltä ”marssiporukka”/kävely-
porukka.  

(pakollinen ilmoittautuminen etukäteen: sami.rantanen@yst.net) (V: Sami). 

 

5.9 Pikku-Ahveniston Lenkki (perhejotos, aliups) klo 11.00 -15.00 (V: Pasi ja Sami). 

  

xx.xx. Kotiseutuharjoitus Tre/Lennosto (V: Sami). 

 

Lokakuu 

VKO 40 Hallituksen toimintasuunnitelmakokous ja syyskokous materiaalin    

            laadinta, Pirkkalan Reserviläisten maja (Aika tarkentuu myöhemmin)  

            (V: Sami ja Juha). 

 

VKO 42 Yhdistyksen syyskokous (Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin, ups)   

            (V: Sami). 

  

            Pohjois-Hämeen ilma-aserata käytössä talvikaudella 1.10 – 30.4.    

            osoitteessa Peltokatu 6D, 2krs. Tampere klo 18-20.00 (V: Timo). 

 

Marraskuu 

21.11. Reserviläisliiton liittokokous, Imatralla. 

  

Joulukuu 

6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ja seppeleen lasku Ylöjärven kirkossa  

            (V: Sami ja Pasi). 
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24.12. Jouluaaton kunniavartiot (V: Petri Borg).  
 

 

 

Loppusanat 

 
Tulevana toimikautena Ylöjärven Reservinaliupseerit ry pyrkii kasvattamaan jäsenmää-

räänsä, sekä jatkamaan Ylöjärvellä aktiivista toimintaansa. Yhteinen marssi jatkuu… 

 

”Aktiivinen ja avoin ilmapiiri näkyvät ulospäin positiivisena toimintana” 

 

 

Ylöjärvellä 3.10.2020 

  


