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SUUNNITELMAN TARKOITUS 

 
Toimintasuunnitelman tarkoituksena on luoda perusta Oulun Reservi-
upseerikerhon toiminnan suunnittelulle ja kehittämiselle vuosille 2017 – 2019 
määrittelemällä ne asiat, joiden mukaan toimitaan. 
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LIITE PPSU:n toimintasuunnitelma 
 

 

 
1. ARVOT JA PÄÄSTRATEGIAT  
 

ORUKin toiminta perustuu Suomen Reserviupseeriliiton 2017:lle määrittämiin 
arvoihin, jotka ovat:  

Isänmaallisuus 
Reserviupseereita yhdistää isänmaallisuus, joka ilmenee vahvana 
maanpuolustustahtona, haluna ja kykynä kehittää maamme kokonaisturvallisuutta 
ja tarpeen vaatiessa valmiutena puolustaa aseellisesti Suomea. Kunnioitamme 

veteraanisukupolvien uhrauksia ja työtä itsenäisen Suomen hyväksi. 

Vastuuntuntoisuus 

Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ihmisten johtaja niin rauhan kuin sodankin 
aikana. Sotilasvalassa olemme vannoneet kantavamme vastuun myös 
alaisistamme. Arvojemme perustana on yleinen asevelvollisuus, joka mahdollistaa 

aina koko Suomen puolustamisen.  

Vapaaehtoisuus 
Toiminta perustuu reserviupseerien aktiiviseen vapaaehtoisuuteen. Haluamme 

määrätietoisesti kehittää kenttäkelpoisuutta ja omaa sotilasosaamistamme. 

Painopistealueilla toimitaan seuraavia toimintaperiaatteita noudattaen: 
 

 Erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä asioiden valmistelussa ja käsittelyssä ei  
 karteta, vaan ne nähdään voimavarana. 



 

 

 

 

Toimintaa keskitetään siten, että saadaan aikaan nykyistä enemmän konkreettisia  
tuloksia. Käynnistetyt toimenpiteet saatetaan loppuun. 
 
Kerhon piirissä käsitellään vain asioita, joilla on merkitystä kerhon jäsenten  
maanpuolustustiedon, -taidon ja tahdon kehittymiselle sekä vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön kehittymiselle. Mikäli käsiteltävillä asioilla on myös myönteistä  
julkisuusarvoa, pyritään se tiedottamaan mediassa. 

 

2. TOIMINTA-AJATUS 
 
 Oulun Reserviupseerikerho ry on alueensa reserviupseerien yhteistoimintajärjestö,  

jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä maanpuolustusvalmiutta ja –tahtoa, 
jakaa maan virallista turvallisuuspolitiikkaa tukevaa tietoutta ja kehittää  
kokonaisturvallisuutta varautumisella. 

 

3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
 3.1. Toiminta-alueen kuvaus 

 
Oulun Reserviupseerikerho ry:n toiminta-alue käsittää Oulun kaupungin alueen ja 
sen senioriosasto PPSU Pohjois-Pohjanmaan maakunnan.  

 
 3.2. Jäsenkunta 

Oulun Reserviupseerikerhon jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa suoritetun 
laskennan mukaan 599 maksanutta reserviupseeria. Viimeksi suoritetun 
(4.10.2016) tilastoinnin mukaan jäseniä oli kaikkiaan 724, joista maksaneita 

jäseniä oli 586. Uusia jäseniä on vuoden 2016 aikana liittynyt 88. 

Jäsenkunnan jakaumia huomioidaan ja hyödynnetään kerhon toiminnan 
painottamisessa hyväksytyn suunnitelman puitteissa. 

 
 3.3. Jäsenkunnan tarpeet ja odotukset 

 
Jäsenkunta odottaa, että: 
Oulun Reserviupseerikerho toimii kaikilla vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
tasoilla keskittyen erityisesti jäsenkunnan maanpuolustusvalmiuden ja -tahdon  
parantamiseen. 

 
Oulun Reserviupseerikerho toimii tiiviissä yhteistyössä muiden vapaaehtoista  
maan puolustustyötä tekevien järjestöjen kanssa. 
 
Oulun Reserviupseerikerho toimii tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan  
aluetoimiston sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa 
  
Oulun Reserviupseerikerhon tarjoamat palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien 
jäsenten saatavilla ja sen senioriosaston palvelut tavoittavat koko 
reserviupseeripiirin senioriupseerit. 

 
 3.4. Toimintaympäristön kehittymisnäkymät suunnittelukauden aikana: 

 
Vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä on mahdollisuus tarjota täydentävää 
toimintaa muiden vapaa-ajanviettotapojen ohessa.  
Kansainvälinen ja kansallinen tilanne lisää kiinnostusta vapaaehtoiseen  
maanpuolustustyöhön. 



 

 

 

 

 
Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan tarjonta kasvaa ja sen merkitys  
lisääntyy. Sidosryhmäajattelu ja yhteistyö lisääntyvät. 
Koulutuksen pitkäjänteinen suunnittelu yhdessä Maanpuolustuskoulutus- 
yhdistyksen kanssa huomioidaan aina kaksi vuotta eteenpäin. 

 

4. PÄÄMÄÄRÄT 
 
 4.1. Taloudellinen päämäärä 
 

Oulun Reserviupseerikerhon talous on vakaa ja kerho voi taloudellisesti tukea  
vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta vuosittaisen budjetin puitteissa.  

 
 4.2. Toiminnalliset päämäärät 

 
Oulun Reserviupseerikerho tunnetaan jäsenkunnan ja eri sidosryhmien piirissä  
aktiivisena ja luotettavana yhteistyökumppanina ja vaikuttajana. 

 
Oulun Reserviupseerikerho ja sen tarjoamat toiminnan muodot ovat saavuttaneet  
jäsenkunnan suosion. Toiminnan taso on tunnustettu ja kehitystyö on jatkuvaa.  
Järjestetty toiminta kohtaa jäsenkunnan odotukset. 
 
Oulun Reserviupseerikerho tunnetaan aktiivisesta yhteistyöstä muiden  
maanpuolustus järjestöjen, paikallisten kerhojen ja kiltojen, veteraani-järjestöjen ja  
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, aluetoimiston sekä muiden sidosryhmiensä  
suuntaan. 

 

5. PAINOPISTEALUEET 
 

Suunnittelukauden aikana keskitytään päämäärien mukaisesti erityisesti profiilin 
kohottamiseen sekä jäsenkunnan aktiivisuuden parantamiseen toiminnan 
keskeisillä osa-alueilla.  

 
Tehostetaan kerhon sisäistä työnjakoa ja tiedotustoimintaa mediassa sekä 
parannetaan yhteydenpitoa jo olemassa oleviin sidosryhmiin. 

 
Parannetaan kerhon jäsenten kenttäkelpoisuutta ja fyysistä kuntoa muun muassa  
kannustamalla sähköisen kuntokortin käyttöön. 

 
Taataan toiminnan edellyttämien voimavarojen saatavuus. 
 
Tehostetaan yhteistyötä Puolustusvoimien, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
aluetoimiston, MPK:n ja muiden reserviläisjärjestöjen sekä piirien ampumatoimi- 
kunnan kanssa kurssien ja tapahtumien järjestämisessä ja niistä tiedottamisessa.  

 Kehitetään maanpuolustushenkistä sidosryhmäyhteistyötä. Määritellään ja  
 luokitellaan kerhon jäsenkuntaa hyödyttävät ja aktivoivat uudet sidosryhmät, 
 tarjotaan yhteistyötä ja toteutetaan yhteiset hankkeet. Sidosryhmätoiminnalla 
 luodaan uusia mahdollisuuksia kokea ja saada hyötyä kustannustehokkaasti.   

6. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 
 

Suunnitelma tarkistetaan vuosittain siten, että se vahvistetaan kerhon 
syyskokouksessa perustaksi eri osa-alueiden toiminnan suunnittelulle. 



 

 

 

 

7. TOIMINNAN TAVOITTEET 
 
 7.1. Yleiset tavoitteet 
 

Tavoite 1 Yhteistyö, kommunikointi ja tiedotus mediassa muiden reservi-
upseerikerhojen, reserviläisten, reserviläispiirien ja MPK:n kanssa.  

Tavoite 2 Muu virallinen edustaminen, yhteydet puolustusvoimiin ja Suomi 100  
   juhlavuoden huomioiminen. 
Tavoite 3 Kerhon ampumamenestyksen ylläpito  
Tavoite 4 Määritellään ja luokitellaan kerhon jäsenkuntaa hyödyttävät ja  
  aktivoivat sidosryhmät, joille tarjotaan yhteistyötä  
Tavoite 5 RUL:n Toimintapäivän ja Vänrikkipäivän järjestäminen yhdessä  
  Kempeleen Reserviupseerikerhon ja Pohjois-Pohjanmaan  
  Reserviupseeripiirin ja MPK:n kanssa.  
Tavoite 6 Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen koulutustilaisuuksien  

 markkinointi, erityisesti MPK:n järjestämä kokonaisturvallisuus- 
 tapahtuma 25.-26.8.2017. 

Tavoite 7 Jäsentuotteiden myynnin jatkaminen ja niistä saatavien tulojen  
  ohjaaminen hallituksen määrittämiin kohteisiin.  
Tavoite 8 Jäsenille suunnattujen esittelyjen ja kerhoiltatoiminnan kehittäminen  
  vuoden 2017 aikana 
Tavoite 9 Vuonna 2014 aloitetun jäsenhankintakilpailun toteuttaminen myös  
  vuonna 2017 ja parhaiden kerhokohtainen palkitseminen 
Tavoite 10 Jäsenille suunnatun retken järjestäminen vuoden 2017 aikana  
  yhteistyössä senioriosaston, lähikerhojen, kiltojen, aluetoimiston,  
  piirin ja muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa 

 Tavoite 11 Nuorten vänrikkien ja seniori-ikäisten aktivointi kerhotoiminnan eri  
   muotoihin mukaan, tavoitteena jäsenyyden säilyminen kerhossa.  
 
 7.2. Hallituksen tavoitetehtävät 

 
Puheenjohtaja 

 Tavoite 1 Vastaa kerhon hallinnosta yhteistyössä muiden hallituksen jäsenten 
kanssa. 

 Tavoite 2 Vastaa kerhon yhteiskuntasuhteiden kehittämisestä erityisesti 
valtiovallan ja Oulun kaupungin suuntaan, yhteyksistä 
puolustusvoimiin, veteraanijärjestöihin ja muihin yhteisöihin sekä 
sidosryhmiin. 

 Tavoite 3 Kutsuu hallituksen kokoukset koolle ja johtaa niitä 
 
 Varapuheenjohtaja 

 Tavoite 1 Vastaa kerhon hallinnosta yhteistyössä muiden hallituksen jäsenten 
kanssa 

 Tavoite 2 Vastaa yhdessä kerhon puheenjohtajan kanssa yhteiskunta- 
  suhteiden kehittämisestä erityisesti valtiovallan ja Oulun kaupungin  
  suuntaan, yhteyksistä puolustusvoimiin, veteraanijärjestöihin ja  
  muihin yhteisöihin sekä sidosryhmiin. 
 Tavoite 3 Vastaa yhdistyksen tiedotustoiminnasta ja tukee varainhankintaa  
  sekä yritysyhteistyötä 
 Tavoite 4 Nettisivujen ja Facebookin ylläpito 
 Tavoite 5 Tiedotustoiminta Pohjanpoika -lehden ORUK:in sivuilla 
 Tavoite 6 Toteuttaa yhteistyössä perinneupseerin ja sihteerin kanssa  
  kerhoperinteen ja –aineiston dokumentointia 
 Tavoite 7 Veteraanityön ja -perinteen tukeminen yhdessä lippu-upseerin ja  

  perinneupseerin kanssa 



 

 

 

 

 
 Sihteeri 

 Tavoite 1 Vastaa kerhon hallinnosta yhteistyössä muiden hallituksen jäsenten 
kanssa 

 Tavoite 2 Toteuttaa yhteistyössä puheenjohtajan kanssa kerhon materiaalien  
  dokumentointia ja tallentamista, toteuttaa kerhon markkinointia 

 Tavoite 3 Tukee yhdistyksen varainhankintaprosesseja ja yritysyhteistyötä 
 Tavoite 4 Toteuttaa yhteistyössä varapuheenjohtajan ja perinneupseerin  

kanssa perinneupseerin tehtävien mukaista aineistojen 
dokumentointia ja tallentamista  

Tavoite 5 Toimii yhdistysmateriaalien dokumentoinnin sekä markkinoinnin 
toteuttamisessa ja PPSU;n sihteerinä 

 
 Urheilu-upseeri 

 Tavoite 1 Kerhon jäsenten kilpa- ja kuntourheilusaavutusten kirjaaminen ja  
  parhaiden palkitseminen 
 Tavoite 2 Vastaa jäsenille tarjottavista urheilu- ja kuntoilutapahtumista sekä  
  niiden monipuolisesta kehittämisestä 
 Tavoite 3 Toimii yhteistyössä mm. kerhon ampumaupseerin ja piirin  
  urheiluvastaavan kanssa 
 Tavoite 4 Sähköisen kuntokortin käyttäjämäärän kasvattaminen 
 
 Ampumaupseeri 

 Tavoite 1 Vastaa kerhon ampumatoiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista  
  yhdessä ampumajaoksen kanssa 
 Tavoite 2 Vastaa jäsenille tarjottavista ammuntatapahtumista ja niiden  
  kehittämisestä 
 Tavoite 3 Toimii kerhon linkkinä ja koordinaattorina Pohjois-Pohjanmaan  

 reserviläispiirien ampumatoimikunnan suuntaan yhteistyön ja  
 integraation asioissa, toiminnan järjestämisessä ja  
 koordinoinnissa. 
 

Harjoitusupseeri 

Tavoite 1 Vastaa kerhon ammuntatapahtumien johtamisesta ja kerhon  
 järjestämien kilpailujen riittävästä toimitsijaresursseista.  

 Tavoite 2 Johtaa kerhon järjestämien harjoitusten ammuntoja, jos niissä  
  tarvitaan PV:n hyväksymää ammunnanjohtajaa.  
 Tavoite 3 Suunnittelee ja toteuttaa kerhon vastuulla olevia harjoituksia yhdessä  

 puheenjohtajan kanssa. 
 

Kerhoupseeri 

 Tavoite 1 Kerhon standaari-, kunniamiekka- ja palkitsemisrekisterin ylläpito 
 Tavoite 2 Vastaa kerhon ja yritysten välisestä yhteistyöstä ja yrityskontak- 
  toinneista  
 Tavoite 3 Vastaa kerhon varainhankinnasta  
 Tavoite 4  Vastaa juhlatilojen ja kokoustilojen hankinnasta ja varauksista,  

 kokousjärjestelyistä ja tarvikehankinnoista niihin  
   

Lippu-upseeri 

 Tavoite 1 Vastuu toistuvista tapahtumista kuten kunniavartiot ja lippulinnat 
 Tavoite 2 Huolehtii kerhon materiaalista, lipusta ja muistoesineistä  
 Tavoite 3 Tukee veteraanityötä ja –perinteitä yhdessä varapuheenjohtajan  
  ja perinneupseerin kanssa 
 

 
 



 

 

 

 

Perinneupseeri 

Tavoite 1 Vastaa kerhoperinteen ja -aineiston kokoamisesta ja tallentamisesta 
yhteistyössä varapuheenjohtajan ja sihteerin kanssa 

 Tavoite 2 Veteraanityön ja -perinteen tukeminen yhdessä varapuheenjohtajan  
  ja lippu-upseerin kanssa 
 

Talousupseeri 
Tavoite 1 Vastaa kerhon talouden hoidosta, talousarvion ja tilinpäätöksen  
 laatimisesta sekä niiden kehittämisestä 
Tavoite 2 Vastaa kerhon varojen sijoittamisesta yhdessä puheenjohtajan  
 kanssa 
 
Majaupseeri 
Tavoite 1 Vastaa Rokuli-majan kuntoon, ylläpitoon ja talouteen liittyvistä  
 asioista 
Tavoite 2 Kontrolloi ja tehostaa majan käyttöä sekä raportoi hallitukselle majan  

 talouteen, ylläpitoon sekä korjaushankkeisiin liittyvistä seikoista 
Tavoite 3 Hoitaa suhteita Metsähallitukseen ja muihin sidosryhmiin 
 
 Nuoriso- ja jäsenupseeri 
Tavoite 1 Ylläpitää kerhon jäsenkunnan tilastointia, rekistereitä ja 

sähköpostituslistoja  
Tavoite 2 Valmistelee hallitukselle uusien jäsenien listat hyväksyttäväksi 
Tavoite 3 Kehittää jäsenille suunnattuja tapahtumia.  
Tavoite 4 Kehittää kerhon jäsenhankintaa, jäsenhankintakilpailuja  
Tavoite 5 Toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi kerhoon 
Tavoite 6 Lähettää onnitteluadressit 50-, 60-, vuotta jne. -täyttäneille. 

 
 7.3. Toimikunta- jaos- ja osastotyö 
 

Ampumajaos 

Tavoite 1 Kerhon asekalusto on asianmukainen ja hyvässä kunnossa  
Tavoite 2 On mukana piirien ampumatoimikunnan koordinoimassa ampuma- 

 toiminnassa 
 Tavoite 3 Järjestää syksyllä seuranmestaruuskilpailun 
 Tavoite 4 Aktivoi kerhon jäsenistöä osallistumaan aktiivisesti yksilöinä tai  
  joukkueina paikallisiin ampumakilpailuihin 
 Tavoite 5 Aselain vaatimien lupa- ym. menettelyjen seuraaminen ja  
  mahdollisiin muutoksiin reagoiminen 

 
Majatoimukunta 

Tavoite 1 Toteuttaa majaupseerin johdolla Rokuli-majan kuntoon ja huoltoon  
 liittyviä ylläpidollisia toimenpiteitä  
Tavoite 2 Toteuttaa suunnitellut hankeohjelmat käytännössä 
Tavoite 3 Järjestää Rokulin talkoot keväällä ja syksyllä 2017 
 
Perinnetoimikunta 
Tavoite 1 Kerhoperinteen ja –aineiston dokumentointi ja materiaalien  
 asianmukainen säilytys ja varastointi  
Tavoite 2  Historiallisen aineiston tallentaminen sähköiseen muotoon. 
 
Palkitsemistoimikunta 

Tavoite 1 Kerhon toiminnassa ansioituneiden palkitsemisehdotusten  
 esittäminen hallitukselle 
 
 



 

 

 

 

Senioriosasto PPSU 

Tavoite 1 60 vuotta täyttäneiden aktiivisten reserviupseerien aatteellisena ja  
 toiminnallisena yhdyssiteenä toimiminen piirin alueella 

 Tavoite 2 Huolehtii Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin jäsenkerhojen  
  senioritoiminnasta laadittujen sääntöjen puitteissa 

Tavoite 3 Edistää kokonaisturvallisuutta 
Tavoite 4 Maanpuolustushenkisen toiminnan järjestäminen ja sellaiseen  

 osallistuminen ja tukeminen sekä reserviupseeriperinteiden  
 vaaliminen  

 
 
 
 ORUK hallitus 
 
 
 
 Ari Vuolteenaho 
 puheenjohtaja 

 


