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A. KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TAVOITTEET 2020 
 



Keski-Suomen Reserviupseeripiirin toiminta pohjautuu Suomen Reserviupseeriliiton 
(RUL) asettamiin painopisteisiin, joita ovat: 
 

Ø Ammu! – Ylläpidä ampumataitoasi - suorita prosenttiammunta 
Ø Kouluttaudu! – Kehitä osaamistasi - osallistu kertausharjoitukseen, MPK:n 

kursseille tai RUL:n toimintapäivään 
Ø Liiku! – Liiku säännöllisesti - ota sähköinen kuntokortti käyttöösi  

 
Reserviupseereja yhdistää isänmaallinen halu turvata maatamme ja tarpeen 
vaatiessa myös puolustaa sitä. Kunnioitamme isiemme taistelua 
itsenäisyytemme turvaamiseksi. Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ja hyvät 
yhteistyötaidot omaava ihmisten johtaja niin sodan kuin rauhankin aikana. 
Keskisuomalainen reserviupseeri puolustaa puolustusvoimien 
rakennemuutoksenkin aikana yleistä asevelvollisuutta, joka mahdollistaa myös 
muutoksien jälkeen koko Suomen puolustamisen. 

 

TOIMINTA-AJATUS 
 
Keski-Suomen reserviupseeripiiri on alueellaan reserviupseerien valmiuksia 
kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Keski-Suomen 
reserviupseeripiiri edistää toiminnallaan Keski-Suomen alueen ja sen kaikkien 
kansalaisten turvallisuutta. Piirin toiminnassa tärkeintä on alueella toimivien 
reserviupseeriyhdistysten sekä niiden jäsenistön maanpuolustuksellisen 
toiminnan tukeminen aatteellisesti ja taloudellisesti suoraan, sekä reservipiirien 
toimikuntien avulla. 
 

B. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2020  
 
Reserviupseeripiirin toimintaa toteutetaan piirin toimintakalenterin, 
ampumatoimikunnan, kenttäkelpoisuus-liikuntatoimikunnan, veteraani- ja 
perinnetoimikunnan sekä tiedotustoimikunnan laatimien suunnitelmien sekä 
kilpailukalenterin mukaisesti.  Edellisten lisäksi KSALTSTO:n laatiman Keski-
Suomen maanpuolustustapahtumien kalenterin 2020 mukaisesti sekä MPK:n 
Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikön kurssisuunnitelmiin osallistuen. 
 
 
K-S Reserviupseeripiirin tavoitteita vuoden 2020 toiminnalle 
 

Ø Prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset 
Ø Edistetään ampumataidon ja –mahdollisuuksien kehittämistä 
Ø Piirin jäsenmäärä kasvaa 

 
Piiri jatkaa yhteistoimintaa toimintavuonna 2020 Keski-Suomen Aluetoimiston, 
Ilmasotakoulun, MPK:n KOTU -yksikön, Keski-Suomen Reserviläispiirin, Keski-
Suomen veteraanijärjestöjen, Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piirin, 
Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen aleneuvottelukunnan ja muiden 
maanpuolustustahojen kanssa. Tiedottamisen medioina ovat Keski-Suomen 
Maanpuolustaja-lehti, piirien verkkosivut ja piirilehden Facebook-sivut. 

 
Kenttäkelpoisuuden testaamiseen halukkaiden reserviläisten kouluttamista 
Suomen Reserviläisurheiluliiton kanssa jatketaan yhteistyössä Keski-Suomen 



KOTU -yksikön kanssa. Kenttäkelpoisuuden kehittäminen tarkoittaa vahvaa 
panostusta ammuntaan, liikuntaan ja kenttäkelpoisuustestien järjestämiseen. 

 
Piiri esittelee yhdessä reserviläispiirin kanssa toimintaansa seuraavissa 
tapahtumissa: 
- eri paikkakuntien kesätapahtumissa 
- maakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa Joutsassa  8.8.2020 
- Tupaswilla Oy:n perinneviikonlopussa 21.-23.8.2020. 

 
Piiri panostaa alueensa yhdistysten järjestötoiminnan sekä nuorten aktivoinnin 
tukemiseen vuonna 2020.  

C. TOIMINTA 2020 
 

1. Päätapahtumat vuonna 2020 
 
- piirin paikallisyhdistys osallistuu kotiutuvien infotilaisuuksiin IlmaSK:lla  
 
- Ilmavoimien RUK:n priimusten palkitseminen  
  (tammi-helmikuu ja heinä-elokuu) 
 
- toiminnantarkastus maaliskuussa (pj, toimj, taloudenhoitaja) 
 
- Talvisodan päättymispäivän tapahtumat 13.3.2020 Jyväskylässä 
 
- K-S RES kevätkokous 3/2020 
 
- mahdollinen varuskuntavierailu yhdessä reserviläispiirin kanssa 
 
- RES TOUR 2020, yhteistoiminnassa veljespiirin kanssa kehitetään 
  piirien näkyvyyttä, tuotetaan uutta materiaalia kesätapahtumiin  
 
- kaatuneiden muistopäivän tilaisuudet eri paikkakunnilla 
 
- lippujuhlapäivän reserviläisten ylentämis- ja palkitsemistilaisuus 4.6.2020 
 
- Keski-Suomen maanpuolustusjuhla Joutsassa 8.8.2020 

 
- kesäyön marssi Jyväskylässä      15.8.2020 
 
- Tupaswilla Oy:n perinneviikonloppu   21.- 23.8.2020 
 
- mahdollinen tehdasvierailu AGCO Oy Suolahti 
 
- K-S RUP syyskokous 13.10.2020 

 
- itsenäisyyspäivän reserviläisten ylentämis- ja palkitsemistilaisuus 4.12.2020 

 
Piiri osallistuu Keski-Suomen aluetoimiston järjestämiin maanpuolustusiltoihin 

 yhteistoiminnassa reserviläispiirin kanssa. Piirihallitus päättää piirin edustajista 
 tilaisuuksiin. 

 
2. Piirin ja piirihallitusten kokoukset 



 
Piirin sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset. 
Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja 
tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan tulevan vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä suoritetaan henkilövalinnat. 
 
Piirihallituksen kokousten pääaiheet ovat: 
- kokous tammi-helmikuun vaihteessa – RUL:n kultaiset ansiomitalit 
- maaliskuussa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös 
- toukokuussa käsitellään kesään liittyvä toiminta 
- syyskuussa seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
- joulukuussa mm. joulunaikaan ja vuoden vaihtumiseen liittyvät tapahtumat. 
Piirihallitus päättää omat kokousajankohdat joulukuun kokouksessa. 
 
Vuoden 2020 piirin kokousten ajankohdat ovat: 
- kevätkokous  24.03.2020 
- syyskokous  13.10.2020. 
 

3. Piirien yhteinen työvaliokunta (PYT) 
 
Keski-Suomen reservipiirien yhteinen työvaliokunta (PYT) koordinoi 
reservipiirien yhteisesti valmisteltavia asioita. Yhteisellä työvaliokunnalla ei ole 
itsenäistä päätösvaltaa. Työvaliokunnan kokoonpanoon kuuluvat piirien 
puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja ja 
piirilehden päätoimittaja. Kokouksiin kutsutaan tarpeen mukaan piirin 
toimikuntien puheenjohtajat ja eri projektien toimijoita. Työvaliokunta 
kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2020 työvaliokunnan 
puheenjohtajuus on reserviupseeripiirillä. 

 
4. Ampumatoimikunta 

 
Ampumatoimikunta johtaa ja kehittää piirin ampumatoimintaa. Tavoitteena on 
edistää aselain tuntemusta, reserviläisammuntalajien harrastusta, koulutusta, 
aseen käyttöön liittyvää turvallisuuskasvatusta ja parantaa yhdistysten kykyä 
järjestää reserviläislajien harjoittelua ja ampumakilpailuja. 
 
Ampumatoimikunta pitää yhteyttä maakunnan alueella toimivien ampumaratoja 
ylläpitäviin seuroihin ja yhdistyksiin. Toimikunta tukee yhdistyksiä 
ampumakilpailujen ja tapahtumien järjestelyissä.  
 
Toimikunta vastaa pistooli-, kivääri- ja sotilasampumalajien 
ampumatuomareiden ja ammuttajien kouluttamisesta yhteistyössä 
valtakunnallisten ammunnan lajiliittojen kanssa. Toimikunta lähettää 
ammunnasta kiinnostunutta jäsenistöä toimialansa koulutuspäiville. 
 
Toimikunta kehittää piirin sisäistä valintamenettelyä reservin 
ampumakilpailuun, valitsee ja ilmoittaa piirien edustusampujat kilpailuihin sekä 
tekee esitykset toimintavuoden parhaista ampujista.  
 
Ampumatoimikunta esittää piirihallitukselle K-S RU-piirin vuoden ampuja 
arvonimen saajan ennen kevätkokousta.  
 



Ampumatoimikunta osallistuu yhdessä kenttäkelpoisuustoimikunnan kanssa 
työhön, jonka tuloksena julkaistaan piirien kilpailukalenteri piirien verkkosivuilla 
huhtikuun loppuun mennessä. 
 
Toimikunta laatii menneen vuoden toimintakertomuksensa helmikuun loppuun 
mennessä ja vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman elokuun 2020 
loppuun mennessä. 

 
4. Kenttäkelpoisuustoimikunta 

 
Keski-Suomen reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunnan ydintehtävänä on 
piirien reserviläisten sotilas- ja maastotaitojen sekä kenttäkelpoisuuden 
parantaminen, testaaminen, toiminnan kehittäminen sekä 
kenttäkelpoisuustestien tulosten kerääminen kaikilta kenttäkelpoisuuden 
sektoreilta.  
 
Kenttäkelpoisuustoimikunta toimii kiinteässä yhteistyössä RUL:n ja RESUL:n ja 
MPK:n kenttäkelpoisuudesta huolehtivien tahojen kanssa ja hyödyntää liittojen 
ja puolustusvoimien tarjoamaa alan koulutusta ja kursseja. 
Kenttäkelpoisuustoimikunnan toimialueelle kuuluvat piirin maasto-, jotos- 
geokätkentä- ja liikuntatoiminta. Toimikunta tukee yhdistyksiä reserviläisten 
kuntoilutoiminnan kehittämisessä.  
 
Toimikunta esittää koulutettavat henkilöt kenttäkelpoisuustestien 
vastaanottajille suunnatuille puolustusvoimien, RESUL:n ja MPK:n kursseille. 

 
Toimikunta valitsee (liikuntavastaava) piirien edustusurheilijat ja huolehtii 
heidän ilmoittamisestaan piirin ulkopuolisiin kilpailuihin ja huolehtii henkilöiden 
ilmoittamisesta RESUL:n koulutustilaisuuksiin. Liikuntavastaavan tehtävänä on 
tiedottaa piirien ja valtakunnan tason liikuntatapahtumista ja kilpailuista. 
 
Toimikunta valmistautuu jalkauttamaan uuden kenttäkelpoisuusjärjestelmän 
piirin alueella sen valmistuttua. Toimikunta tekee esityksen vuoden 
reserviläisurheilijasta piirihallitukselle. 
 
Yhdessä ampumatoimikunnan kanssa toimikunta kokoaa piirien 
kilpailukalenterin, mikä julkaistaan viimeistään huhtikuussa reservipiirien 
verkkosivuilla!  
 
Toimikunta laatii menneen vuoden toimintakertomuksensa helmikuun loppuun 
mennessä ja vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman elokuun 2019 
loppuun mennessä.  

 
5. Veteraani- ja perinnetoimikunta 

 
Toimikunta koordinoi piirien ja yhdistysten veteraani- ja perinnetyötä 
lähivuosien tavoitteen ollessa veteraanien perinnön siirtäminen nuoremmille 
sukupolville. 
 
Toimikunnan vastuualueeseen kuuluu reservipiirien jäsenistön 
sotahistoriallisen tiedon ylläpitäminen ja lisääminen esitelmä- ja 
luentotilaisuuksin ja sotahistoriallisia matkoja järjestämällä. 

 



Toimikunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa arvioimaan perinteen 
keruuseen ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä veteraanijärjestöjen ja kiltapiirin 
edustajien kanssa. 
 
Toimikunta tukee piirin alueella tapahtuvaa piirin yhdistysten järjestämää 
veteraanien tukemista, johon kuuluu mm. veteraanikeräyksiin osallistuminen, 
veteraanien auttaminen yhteistoiminnassa veteraanijärjestöjen/yhdistysten, 
seurakuntien ja reservipiirien jäsenyhdistysten kanssa. 
 
Toimikunta laatii menneen vuoden toimintakertomuksensa helmikuun loppuun 
mennessä ja vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman elokuun 2020 
loppuun mennessä.  

 
6. Tiedotustoimikunta 

 
Tiedotustoimikunta johtaa ja kehittää piirien julkaisu- ja tiedotustoimintaa 
piirilehdessä, verkkosivuilla www.ksrespiirit.fi ja facebookissa.  Toimikunta 
järjestää järjestö- ja tiedotustoimintaan liittyvää koulutusta tavoitteena tuoreen 
aineiston saaminen piirilehteen ja verkkosivuille. 
 
Keski-Suomen Maanpuolustaja julkaistaan neljä kertaa vuonna 2019. 
Tiedotustoimikunta toimii lehden ohjaus- ja kehittämisryhmänä sekä tukee 
päätoimittajaa ja verkkotoimittajaa. Toimikunta kokoontuu vähintään neljästi 
vuodessa, jolloin voidaan tehdä tarvittavia linjauksia aineistoihin.  
 
Piirilehden ilmestymisaikataulu vuonna 2020: 
 
1/2020  
MAALISKUU 
28.02.2020 MAANANTAI K-S MAANPUOLUSTAJAN 1/2020 AINEISTOPÄIVÄ 
02.03.2020 MAANANTAI K-S MAANPUOLUSTAJA 1/2020 PAINOON 
05.03.2020 TORSTAI K-S MAANPUOLUSTAJA 1/2020 JAKELUSSA  
 
2/2020 
KESÄKUU 
29.05.2020 PERJANTAI K-S MAANPUOLUSTAJAN 2/2020 AINEISTOPÄIVÄ 
15.06.2020 MAANANTAI  K-S MAANPUOLUSTAJA 2/2020 PAINOON 
18.06.2020 TORSTAI  K-S MAANPUOLUSTAJA 2/2020 JAKELUSSA  
 
3/2020 
SYYSKUU 
31.08.2020 KESKIVIIKKO K-S MAANPUOLUSTAJAN 3/2020 AINEISTOPÄIVÄ 
21.09.2020 MAANANTAI  K-S MAANPUOLUSTAJA 3/2020 PAINOON 
24.09.2020 TORSTAI  K-S MAANPUOLUSTAJA 3/2020 JAKELUSSA  
 
4/2020 
JOULUKUU 
30.11.2020 KESKIVIIKKO K-S MAANPUOLUSTAJAN 4/2020 AINEISTOPÄIVÄ 
14.12.2020 MAANANTAI  K-S MAANPUOLUSTAJA 4/2020 PAINOON 
17.12.2020 TORSTAI  K-S MAANPUOLUSTAJA 4/2020 JAKELUSSA 
 
 
 
 
Tiedotustoimikunta valitsee vuosittain reservipiirien tiedotuspalkinnon Majurin 
Mediamaljan saajan. Palkinto luovutetaan päätoimittajan johdolla alueellisessa 
maanpuolustusjuhlassa. 



 
Toimikunta laatii menneen vuoden toimintakertomuksensa helmikuun loppuun 
mennessä ja vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman elokuun 2020 
loppuun mennessä.  

 
D. Talous 

 
Reserviupseeripiirin talouden tuotto muodostuu jäsenmaksuista ja  
säännöllisistä avustuksista (RUL ja Keski-Suomen Maanpuolustussäätiö). 
Jäsenmaksut ja avustukset kuluvat piirin jäsenyhdistyksille tarjoamiin 
palveluihin, jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen ja piirin hallinnon kuluihin.  

 
Piirien taloudenhoitaja laatii piirihallitukselle välitilinpäätöksen 30.8.2020 
tilanteesta ja talousarvioehdotuksen seuraavalle toimintavuodelle syyskuussa 
kokoontuvalle piirihallitukselle.  
 
Talousarvioehdotus vuodelle 2020 on toimintasuunnitelman liitteenä 1. 

 
E. Viestintä ja tiedottaminen 

 
Piirilehti Keski-Suomen Maanpuolustaja julkaistaan neljästi vuodessa 
jäsenlehtenä. Lehti toimitetaan jäsenistön lisäksi mm. KSALTSTO:n 
yleisöpalveluun, MPK:n maanpuolustuspiirille, Keski-Suomen alueen joukko-
osastoihin ja muille yhteistoimintakumppaneille.  
 
Verkkosivustoa kehitetään jatkuvasti. Jäsenyhdistykset vastaavat 
tapahtumakalenteriin lisättävien tapahtumien lähettämisestä verkkotoimittajalle.  
 
Uutena verkkotoimittajana aloittaa vuoden 2019 alusta Juha Hyvärinen. 
 
Piirihallitus hoitaa piirin sisäisen tiedottamisen sähköpostin avulla. Kaikilta 
piirihallituksen jäseniltä ja piirin yhdistyksiltä edellytetään sähköisen viestinnän 
mahdollisuutta.  
   
Reserviupseeripiiri lähettää piiritiedotteita jäsenyhdistysten puheenjohtajille 
(vast.) toimintavuoden kuluessa ilmenevän tarpeen mukaisesti. Piiritiedotteet 
lähetetään sähköpostitse. Ne ovat luettavissa myös piirien kotisivulta 
www.ksrespiirit.fi. Piiri hyödyntää tiedottamisessa myös Keski-suomen 
Maanpuolustajan Facebook-sivustoa.  
 
Jäsenyhdistyksiä kannustetaan käyttämään sähköisiä tiedonvälityskanavia 
entistä enemmän, koska siellä oleva tieto on parhaiten ajan tasalla. 
 
 
Piirihallitus 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     LIITE 1 
TALOUSARVIO 2020 
 
KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY 
5.10.2019/H Jaakkola 
 
TULOT  E2019  B2020 
Jäsenmaksut     9000  9000 
Liiton tuki     3600  3600 
Säätiön tuki   12000          12000 
YHTEENSÄ   24600  24600   
 
MENOT 
Tj- palkkio    5580              5580                      
Tj:n kulut    1600               1600 
Tsto vuokra    1500  1500 
Julkaisutuki     7000               6000 
 
Kilpailu     2300   2000 
⁃ ammunta       600                1100             
⁃ hikilajit       500                   400     
⁃ muut                                                                  500 
⁃  
Kenttäkelpoisuus                          500 
 
Aate    3500  5000 
• tied.tmk    1488  2000 
• perinne      400    500 
• yhdistystuki   1400  2500     
 
Hallinto     3000                3000 
• kokous      750               800   
• matkat       200    200    
• ulkopuoliset palvelut    1600              1200                        
• muut        200    300       
Menot yhteensä  24480                     27580   
 
Tulos        +120  -2980 
 
Pankkitili 30.8.2019               34821,02   
 
Jäsenmaksu: 
Liitto   14,00 
Reserviläinen   8,50 
Piiri    9,00 
 

 
 
 

 LIITE 2 
 



AMPUMATOIMIKUNNAN  TOIMINTASUUNNITELMA 2020  
 
1. Yleistä  
 
Ampumatoimikunnan tavoitteena on edistää reserviläisammuntalajien tuntemusta, 
koulutusta, aseen käyttöön liittyvää turvallisuuskasvatusta ja parantaa yhdistysten kykyä 
järjestää reserviläislajien harjoittelua ja ampumakilpailuja.  
 
2. Toimikunnan kokoonpano  
 
Puheenjohtaja:  
Jami Siukola Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry  
040 837 7817 jami.siukola@gmail.com  
 
Jäsenet:  
Kari Laitinen Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry  
040 581 3540, laitinen.kari@gmail.com  
 
Juha Dahlman Ääneseudun Reserviläiset ry  
040 554 5909, juha.dahlman@gmail.com  
 
Oskari Kettinen Jyväskylän Reserviupseerit ry  
050 544 5233, oskari@kettinen.com  
 
Aarre Karja Haapamäen Seudun Reserviläiset ry  
050 528 2647, aarre.karja@luukku.com  
 
Teuvo Honkamäki Haapamäen Seudun Reserviläiset ry  
044 541 7123, teuvo.honkamaki@gmail.com  
 
Antti Liimatainen Viitasaaren Reserviläiset ry  
040 843 4540, antti.jo.liimatainen@gmail.com  
 
Ampumatoimikunta täydentää tarvittaessa toimintavuoden aikana kokoonpanoaan 
asiantuntijajäsenillä haluamassaan laajuudessa.   
 
 
3. Toiminta-alue ja painopisteet  
 
Ampumatoimikunnan painopisteet vuonna 2020 ovat keskisuomalaisten 
ammunnanharrastajien ja maakunnallisen tason ampumatoiminnan tukeminen. 
Ampumatoimikunta esittää piirihallituksille ja syyskokouksille seuraavia hankkeita ja 
toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi:  
- Jatketaan valtakunnallisten RESUL:n ja liittojen mestaruuskilpailujen 
osallistumismaksujen korvaamista jäsenille siten, että kullekin kilpailijalle korvataan 
korkeintaan yhden kilpailun kulut/vuosi. Mahdolliset joukkueiden osallistumismaksut 
korvataan täysimääräisinä. Jälki-ilmoittautumisista aiheutuneita lisäkuluja ei korvata.  

- Tuetaan piirien mestaruuskilpailujen ja muiden maakunnan sisäisten 
ampumatapahtumien järjestämistä. Tuki voi olla rahallista tai erikseen sovittaessa 
esimerkiksi kalustotukea. Tuen myöntämiselle on yksiselitteiset perusteet ja nämä ovat 
nähtävissä piirien verkkosivuilla.  



- Tuetaan muilla tavoin keskisuomalaista ampumatoimintaa ja ammunnan harrastamista, 
esimerkiksi avustamalla maakunnan nykyisissä ja tulevissa ampumaratahankkeissa. 
Tällainen tuki on ensisijaisesti lajituntemukseen tms. liittyvää.  

- Tiedotetaan ampumatapahtumista.  
 
4. Toiminta ja tapahtumat 2020  
 
Toimikunta hoitaa keskitetysti kilpailijoiden ilmoittautumiset ja osallistumismaksut 
valtakunnallisiin RESUL:n ja liittojen mestaruuskilpailuihin. Mikäli kilpailija ei ole oikeutettu 
osallistumismaksun korvaukseen tai hän ei halua vastaanottaa tukea, tulee 
osallistumismaksu maksaa henkilökohtaisen ilmoittautumisen yhteydessä piirin tilille.  
 
Toimikunta pyrkii osaltaan edistämään kattavan edustusjoukkueen kokoamista vuoden 
2020 valtakunnallisiin reservin ampumamestaruuskilpailuihin.  
 
Toimikunta myöntää tukea piirien mestaruuskilpailujen ja muiden alueellisten 
ampumakilpailujen ja -tapahtumien järjestämiseen.  
 
Toimikunta tiedottaa Keski-Suomen harrastusmahdollisuuksista, kannustaa yhdistyksiä 
yhteistoimintaan ja edistää näin ampumaharrastuksen leviämistä.  
 
Alueen yhdistykset järjestävät yhteistyössä Keski-Suomen SRA-Cupin. Ampumatoimikunta 
huolehtii cupin kokonaistilanteen tuloslaskennasta ja tiedottamisesta.  
 
TOIMIKUNTA LAATII PIIRITASON KILPAILUISTA KALENTERIN, JOTA SE YLLÄPITÄÄ 
PIIRIEN VERKKOSIVUILLA! 
 
5. Viestintä 
 
Toimikunnan pääasiallisina ja ajantasaisimpina viestintäkanavina toimivat piirien 
verkkosivut ja sähköposti. Kilpailukalenteri ja -kutsut julkaistaan myös Keski-Suomen 
Maanpuolustaja -lehdessä.  
 
6. Talous  
 
Toiminnan kulut muodostuvat pääosin valtakunnallisten mestaruuskilpailujen 
osallistumismaksuista. Lisäksi osa toimikunnan budjetista on varattu maakunnallisen tason 
ampumatoiminnan tukemiseen. 
 
Arvio toiminnan kokonaiskuluista vuonna 2020 on noin 4000 €.  
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KENTTÄKELPOISUUSTOIMIKUNTA 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 2020 
 
 
Toimikunta järjestäytyy joulukuuhun 2019 mennessä.  
Alustavasti jäsenet ovat seuraavat henkilöt: Perttu Hietanen (siht), Kimmo Kaipia, Saku 
Liehu, Markku Vikstrand, Mika Marin, Jere Luostarinen, Miikka Maunula ja Markku Riipinen. 
 
Sotilaspartiokilpailut ja jotokset 
 
Keski-Suomen reservipiirit tukevat seuraavia kilpailuja: 
 

Maaliskuu 
Oltermannin hiihto, Jääkäriprikaati (aluetoimisto tukee) 
RESUL talvijotos, Pirkkala 

Huhtikuu 
Etelä-Karjalan sotilasmarssi 

Heinäkuu 
Schmarden – Pioneerijotos 

Elokuu 
 Kesäyön marssi Jyväskylä 

Syyskuu 
  RESUL Syysjotos Tyrsky, Kotka 

RESUL 50 v tapahtuma Finlandia-marathonin yhteydessä 
Kuntotestit 

Kuntotestejä ei järjestetä osanottajien puutteen ja laimean 
kiinnostuksen vuoksi. Vuonna 2019 järjestettyihin kahteen 
testitilaisuuteen osallistui kaksi henkilöä (2+0). 

 
Keski-Suomen reservipiirien kilpailut 2020 
 
K-S alueen kilpailut kuukauden tarkkuudella 2020: 

 
Maaliskuu:  Ampumahiihto ja pistooliampumahiihto 
 
Toukokuu:  Ampumasuunnistus   
 
Elokuu:  Pistooliampumajuoksu   
 
Syyskuu:  Ampumajuoksu 
   
 
Muiden kilpailutapahtumien tukeminen 
 
Reserviläisurheiluliiton ja piirin omien kilpailutapahtumien lisäksi yksittäisiä piirin jäseniä 
osallistuu ampumahiihdon SM-kilpailuihin, veteraanien SM- ja MM-ampuma-
hiihtokilpailuihin, SM-ampumajuoksuihin, SM-ampumasuunnistuksiin sekä rulla-
ampumahiihdon SM-kilpailuihin. 
 
 
Muiden kenttäkelpoisuustapahtumien tukeminen 
 



Piirin jäseniä osallistuu myös muihin jotostapahtumiin vuoden aikana. Näihin voidaan 
myöntää piirin tukea tapauskohtaisesti hallituksen päätöksellä. 
 
Puolustusvoimien Aluetoimisto osallistuu useiden partiokilpailuiden tukemiseen joko 
PVVEH tai KH-harjoituksina.  
 
MPK:n Keski-Suomen koulutuspaikka järjestämiin kenttäkelpoisuus tapahtumiin voidaan 
myös myöntää piirin tukea hallituksen päätöksellä. 
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TIEDOTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2020   
 
Jäsenet  2020 

Panu Moilanen   Puheenjohtaja 
Eeva-Kaisa Rouhiainen 
Ilona Lapinkylä 
Eila Keinonen 
Juha Hyvärinen   Verkkotoimittaja  
Tapio Paappanen   Päätoimittaja  
Perttu Hietanen    RESPiirihallituksen edustaja 

 
Toiminnan painopistealueet 

Keski-Suomen Maanpuolustaja –lehti julkaistaan printtiversiona neljä kertaa 
vuodessa. Lehden sisällön kehittäminen on jatkuvaa. 
Keski-Suomen Maanpuolustajan verkkosivuston ylläpito on ratkaistu 
tehokkaalla ja kestävällä tavalla siten, että sivuston päivittämisestä niin sisällön 
kuin tietoturvankin suhteen huolehtii siihen sitoutunut ja riittävän asiantunteva 
toimija. Jatkossa kehityspanoksia suunnataan ennen kaikkea sivuston 
rakenteen ja sisällön kehittämiseen sekä monialustaisen käytettävyyden 
varmistamiseen. 
 
Verkkoviestintää kehitetään myös sosiaalisessa mediassa niin, että jatkossa 
voidaan tarjota entistä enemmän myös esimerkiksi multimediaalisia sisältöjä ja 
tavoittaa uusia yleisöjä. Tällä tavoin voidaan tavoittaa myös nuorempia 
potentiaalisia jäseniä ja saada heidät kiinnostumaan vapaaehtoisesta 
maanpuolustustyöstö sekä liittymään jäseniksi. Tähän liittyen kiinnitetään 
jatkossa huomiota myös Ilmasotakoulun varusmieskoulutukseen liittyvään 
viestintään, minkä avulla saadaan varusmiespalvelustaan suorittavat 
toivottavasti jo palveluksen aikana tietoisiksi vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön monipuolisista toimintamahdollisuuksista.  
 
Toimikunta valitsee Majurin Mediamalja -palkinnon saajan. Palkinto 
luovutetaan Keski-Suomen alueellisessa maanpuolustusjuhlassa Joutsassa 
elokuussa 2020. 

 
Budjettiesitys 

Toimikunnan määrärahatarve on 4000 euroa. 
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VETERAANI- JA PERINNETOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 
 

Puheenjohtaja Pertti Rahikainen 
  Alpo Vilenius 
  Seppo Virta 
 
Sota- ja kulttuurihistoriallinen retki toteutetaan kesän aikana.  
Toimikunta seuraa alueellista keskustelua veteraanien perinnön siirtoon 
nuoremmalle sukupolvelle. 
 
Toimikunnan määrärahatarve 1000 euroa. 
 
  
 
 
 
 
 
  


