
 

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY

PIIRITIEDOTE    1/2018

HYVÄÄ UUDEN TOIMINTAVUODEN ALKUA PIIRITOIMISTOLTA!

Alkaneen vuoden toiminnoissa tulee näkymään vahvasti Ilmavoimat ja 
Puolustusvoimat 100 –vuotta teema. Piirin näkyvyyden kannalta 
päätapahtumat ovat:
- puolustusvoimien kesäkiertue ja Ilmavoimat 100 lentonäytös
  Tikkakoski - Jyväskylä (Lutakko) 16.-17.6.2018
- maakunnallinen maanpuolustusjuhla Konnevedellä 28.7.2018
- Tupaswilla Oy:n perinneviikonloppu 24.-26.8.2018.

Piirin puheenjohtajan tervehdys

100-vuotiaan itsenäisen Suomen juhlavuosi on takana monine hienoine 
hetkineen. Maanpuolustustyö tulee olemaan moninaista myös vuonna 2018. 
Kuluva vuosi on teemoitettu 100-vuotis juhlavuosi Puolustus- ja Ilmavoimien 
osalta. Seuraavassa kolme asiakokonaisuutta, joihin toivon jokaisen 
yhdistyksen kiinnittävän erityistä huomiota:

Muistaminen
Sotiemme veteraaneja on jäljellä noin 15 000. Heistä huolehtiminen ja muis-
taminen on meidän kaikkien jatkuva kunniatehtävä. Työ sisältää myös vete-
raaniperinteen ylläpitämisen ja eteenpäin välittämisen yhä uusille sukupol-
ville. Yhtälailla on muistettava maanpuolustustyön tekijöitä, entisiä ja nykyisiä 
sekä hankittava tulevia toimijoita.

Toiminta
Osallistutaan ja järjestetään runsain mitoin maanpuolustus tilaisuuksia ja –
tapahtumia. Haastan myös kaikki oma ehtoiseen liikuntaan ja osallistumaan 
kenttäkelpoisuutta ylläpitäviin marsseihin, jotoksiin ja kilpailuihin. Näin toi-
mien on tilaisuuksien ja kilpailuiden järjestäminen mielekästä jatkossakin. 



 

Tiedottaminen
Tiedotus on usein yhdistystoiminnan kompastuskivi.  Tiedotetaan toimin-
nasta mahdollisimman laajasti, ylläpidetään verkkosivuja ja lähetetään tietoa 
tilaisuuksista ja tapahtumista kaikkia käytössä olevia kanavia hyödyntäen. 

Tiedottaminen on myös osa jäsenhankintaa. Uudet toimijat ovat aina terve-
tulleita yhdistyksiin, tekeviä käsiä ja uusia ajatuksia tarvitaan aina. Kiinnite-
tään huomiota potentiaalisiin jäseniin ja muistetaan heille markkinoida 
jäsenyyttä reserviläisyhdistyksissä. Erityisen tärkeää on nuorten tekijöiden 
mukaan saaminen. Tämä toiminta on tehtävä nuorten omia tiedotuskanavia 
käyttäen, joten matkapuhelimien videotaltiointi aina päälle tilaisuuden tullen. 
Verkkotoimittaja hoitaa tarvittaessa julkaisemisen K-S Maanpuolustajan 
sosiaaliseen mediaan.

Näillä sanoilla toivotan Keski-Suomen maanpuolustusväelle toimeliasta 
vuotta 2018!

Terveisin,
Perttu Hietanen

Kunniamerkkiesitykset ja ylennysesitykset

Valtakunnallisten ritarikuntien (Vapaudenristin, Suomen Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan Ritarikuntien) kunniamerkkien hakemukset on oltava 
helmikuun ensimmäisellä viikolla lopussa toiminnanjohtajalla, mikäli niihin 
tarvitaan piirin lausuntoja. Kannattaa huomioida myös se, että esityksen tekijä 
vastaa kustannuksista.

Reserviläisliiton ansiomitalien esitykset toimitetaan 15.5.2018 mennessä 
toiminnanjohtajalle. Piirin kiintiö on 2 kultaista, 4 hopeista ja 8 pronssista.
Piiri kustantaa kiintiön mukaiset ansiomitalit.

Kaikkien kunniamerkkiesitysten puolloissa on huomioitava ne erityisansiot, 
joihin esitys perustuu. Pelkät henkilötiedot ja tehtävissä vaikuttamisen ajat 
eivät yksistään ole riittävä perustelu.

Ylennysesitykset käsitellään kahdesti vuoden aikana. Esitykset on toimitettava 
toiminnanjohtajalle maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä.



 

Keski-Suomen Aluetoimiston järjestämät maapuolustusillat

Elokuussa:

• Petäjävesi 16.8.2018 

• Karstula 20.8.2018 

• Kivijärvi 21.8.2018 
• Kinnula 23.8.2018 
• Jämsä 29.8.2018 

Lokakuussa:

• Muurame 11.10.2018 
• Äänekoski 23.10.2018 

Marraskuussa:

• Uurainen   15.11.2018 

Tilaisuuksien ohjelma: 
18.00-18.30 Tilaisuuden avaus, aluetoimiston päällikkö; 
yhteiskuntamme kokonaisturvallisuus 
18.30-18.40 Maakuntajoukkojen puheenvuoro/informaatio 
18.40-19.00 Kaikkien reserviläisjärjestöjen esittely (RUL, RES, ResUL) ja 
MPK:n puheenvuoro 
19.00-20.00  Mahdollisuus kysymyksiin 
- asiakaspalvelupisteet /aluetoimisto 
- järjestöjen infopisteet (reserviläisten, MPK:n ja makuntajoukkojen infopisteet) 

- paikalle pyritään saamaan sotilaskotiauto.

Maaliskuussa kokoontuva piirihallitus päättää reserviläispiirin edustajan 
maanpuolustusiltoihin.



 

Keski-Suomen maanpuolustusjuhla 28.7.2018 Konnevedellä

Juhlan valmistelut käynnistyvät kevään aikana. Tämän vuoden 
maanpuolustusjuhla järjestetään Konnevedellä. Reserviläisiä tarvitaan eri 
järjestöjen lippujen kantajiksi. Osallistujien kirjaaminen kannattaa aloittaa jo 
tänään. Menneinä vuosina on ollut monesti pari viikkoa ennen juhlaa varsin 
tyhjä olo kun lipunkantajia on ollut ilmoittautuneina liian vähän. Kuitenkin 
juhlissa on ollut juuri ja juuri riittävä määrä henkilöitä lippulinnassa.

Muistakaa ilmoittautua MPK:n koulutusjärjestelmään kyseiselle 
tukikurssille! 

Silloin on varmistanut itselleen mm. kurssin aikaisen huollon. Keski-Suomen 
maanpuolustusjuhla on näkyvyytemme kannalta vuoden kohokohta. Samoin 
on kunnia-asia, että kaikki veteraanijärjestöjen liput saavat kantajan. 
Tavoitteena pitää olla vähintään 100 lipunkantajaa Konnevedelle Ilmavoimat ja 
Puolustusvoimat 100 –teeman merkeissä.

Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehden asioita

Lehti tulee ilmestymään vuonna 2018 seuraavasti:
Lehti n:o Ilmestyy Aineistot
1/2018 08.03.2018 28.02.2018
2/2018 21.06.2018 31.05.2018
3/2018 20.09.2018 31.08.2018
4/2018 20.12.2018 30.11.2018

Vuoden ensimmäinen printtilehti ilmestyy maaliskuun alussa sen takia, että jos 
jäsenyhdistykset haluavat kutsua koolle omia kevätkokouksiaan lehden 
välityksellä, se on mahdollista. Päätoimittajan sähköpostiin vaan aineisto, 
josta ilmenee tarkka ajankohta.
Ajatuksia/ideoita lehdessä käsiteltäviin asioihin voi/pitää rohkeasti esittää. 
Lehtihän on Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti. Kaikki yhteydenotot ja 
jutunaiheet samoin kuin valmiit jutut pyydän sähköpostilla osoitteeseen: 

paatoimittaja@ksrespiirit.fi  

mailto:paatoimittaja@ksrespiirit.fi


 

Jutut, jotka eivät mahdu painettuun printtilehteen, löytävät paikkansa piirien 
verkkosivulta (www.ksrespiirit.fi). Myös lehden Facebook -sivu on jäsenistöä 
varten rakennettu. Kun pientäkin uutisointia halutaan ulos omasta 
jäsenyhdistyksestä, niin toimittakaa aineisto verkkotoimittajalle ja/tai 
päätoimittajalle. Sivun päivittäminen tapahtuu toistaiseksi tätä kautta. 
Todettakoon tässä yhteydessä, että lehden facebook –sivulle ladattu video 
alokkaiden palvelukseenastumispäivästä on saanut jo yli 25 000 katselijaa! 
Sivun ajankohtaisuus on avainsana. Tämä tiedotuksen kanava on isossa 
roolissa kun pohditte tulevien vuosien jäsenkehitystä. Tiedotustoimikunta 
tekee isompia videoprojekteja sen mukaan miten aikaa on. Nykyajan 
tekniikalla (= älypuhelimella) saa helposti otettua kuvia ja videonpätkiä. 
Facebookiin tarkoitetut tekstit eivät saa pitkiä. Muutama lause riittää. 

Jäsenyhdistys!

Ota rohkeasti käyttöösi koko tämä media-alusta, minkä Keski-Suomen 
Maanpuolustaja tarjoaa. Jäsenrekrytointiin voimme vahvasti vaikuttaa 
tekemällä näkyväksi toimintamme huippuhetkiä. Viesti nuorempaan 
sukupolveen ei enää uppoa pelkästään ”pienillä sanomalehti-
ilmoituksilla”.

Piirikokoukset ja piirihallituksen kokouspäivät

Piirin kokoukset:
- kevätkokous 27.03.2018
- syyskokous 23.10.2018

Piirihallituksen kokoukset ja kokouspaikat:
1/2018 Tiistai 12.12.2017
2/2018 Keskiviikko 07.03.2018
3/2018 Keskiviikko 16.05.2018
4/2018 Keskiviikko 26.09.2018
5/2018 Tiistai 11.12.2018

Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kokouskeskus Falco Tikkakoskella.

http://www.ksrespiirit.fi/


 

Vuoden 2017 toiminnasta palkittavat

Ansiokkaasta toiminnasta palkitaan kevätkokouksessa
- vuoden reserviläinen
- vuoden urheilija
- vuoden ampuja
- vuoden yhdistys.

Jäsenyhdistysten ehdotukset palkittavista pyydetään toiminnanjohtajalle  
helmikuun loppuun mennessä. Piirihallitus käsittelee esityksiä maaliskuun 
kokouksessaan.

Reserviläisliitolta tukea

Reserviläisliitto on myöntänyt Keski-Suomen reserviläispiirille 
suoritusperusteista tukea 300 €. 

Parhaat kiitokset kaikille aktiivisille toimijoille!  

Lopuksi

Tämä piirikirje on luettavissa myös piirien verkkosivuilta www.ksrespiirit.fi

Maanpuolustushengen ylläpitäjinä olemme avainasemassa!

Pidetään tästä huolta myös toimintavuonna 2017!

Puheenjohtaja Perttu Hietanen
Perttu Hietanen

Toiminnanjohtaja Tapio Paappanen
Tapio Paappanen

JAKELU Keski-Suomen Reserviläispiirin jäsenyhdistykset

http://www.ksrespiirit.fi/

