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  PPSU:n TOIMINTASUUNNITELMA 2016 - 2017  

  Hyväksytty osana ORUKin toimintasuunnitelmaa syyskokouksessa 11.10.2016 

 

PPSU:n johtokunta 
 

Seppo Suhonen, majuri (res), puheenjohtaja  
Kari Ahokas, majuri (res), varapuheenjohtaja 
Esko Junno, majuri (res), sihteeri 
Juhani Niva, majuri (res), johtokunnan jäsen 
Esko Kurvinen, yliltn (res), johtokunnan jäsen 

 

PPSUn sääntöjen mukaan toiminnassa huomioidaan 

 Kokoukset sekä esitelmä- ja luentotilaisuudet 

 Osallistuminen alueen reserviupseerikerhojen toimintaan 

 Maanpuolustusaiheiset tapahtumat ja retket 

 Terveyttä ja kuntoilua edistävä toiminta 

 Juhlat, teatteri- ja konserttitapahtumat 

 Veteraanien ja reserviupseerien perinteiden vaaliminen 

 Asiantuntijatehtävät 

 Kunnianosoitukset, palkitseminen ja huomiointi 

 Upseerimaja Rokulin käyttö ja toimintaan osallistuminen 
 

Käynnistysjakson 2016 – 2017 periaatteita 
 
 Ensimmäinen toimintajakso käsittää loppuvuoden 2016 ja vuoden 2017. 

Painopiste PPSU:n käynnistysvaiheessa on toiminnan jäsenrekisterin luomisessa, jäsen-

tietojen päivityksessä ja jäsenten aktivoinnissa. Konkreettisena määrällisenä tavoitteena 

pidetään 150 senioriupseerin liittyminen PPSUn jäsenrekisteriin 2017 loppuun mennessä. 

PPSUn toiminnan tunnettuus rakennetaan muutamien hyvin järjestettyjen ja kiinnostavien 

tapahtumien tuottamisella ja toiminnasta tiedottamisella siten että kiinnostus PPSUn 

toimintaa kohtaan herää ja säilyy.  

PPSU lanseerataan upseeriosastona johon liittymiselle kynnystä ei juuri ole ja jossa 

toimiminen on mielekästä ja upseeriveljeys on arvossaan.  

 Toimintamalleja kehitetään siten, että tavoitteiden mukaiset asiat toteutuvat 

mahdollisimman hyvin ja että senioriupseerien osaaminen, taidot ja yhteydet saadaan 

hyödynnettyä piirin ja sen upseerikerhojen, PPSU:n ja jokaisen sen jäsenen itsensä eduksi. 

 Päätavoitteena on PPSUn jäsenten sisällökäs, aktivoiva ja motivoiva sekä kaikkia yhdistävä 

senioriupseeritoiminta osana jokaisen jäsenen omaa aktiivista upseerikerhotoimintaa. 
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Maanpuolustusaiheiset tapahtumat ja retket 
  

Tulevan käynnistysjakson aikana pyritään järjestämään ainakin yksi retki tai osallistumaan 
yhteiselle retkelle jonkin muun maanpuolustusjärjestön kanssa. Kohteina ovat mahdollisesti 
entiset taistelutantereet tai Hämeenlinna - Parola.   
 
Toukokuussa 2017 PPSU osallistuu Erämessujen maanpuolustusjärjestöjen yhteisosastolle. 
PPSU osallistuu Veteraanikeräyksiin avustamalla niiden järjestelyissä. 
PPSU esittää että sen edustajia saisi osallistua sankarivainajien kunniavartioihin tai että se 
saisi perustaa oman vartion mm. jouluaatoksi. 
 
Tapahtuma- ja retkivastaavana toimii puheenjohtaja Seppo Suhonen. 
 

Esitelmätilaisuudet ja seminaarit 
 
PPSU:n kontaktit kattavat laajasti yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden vaikuttajia.  
Tulevat omat esitelmätilaisuudet suunnitellaan siten että myös reserviupseeripiirin kerhot 
voivat hyödyntää niitä vuosiohjelmissaan.  
 
PPSU osallistuu Suomi 100v juhlavuoden ”Vapaaehtoisuus turvallisuuden takeena” 
seminaariin Oulussa 25.4.2017 sekä MPK:n järjestämään kokonaisturvallisuustapahtumaan 
25.-26.8.2017.   
 
PPSU on aktiivisesti mukana reserviupseerikerhojen järjestämissä esitelmätilaisuuksissa. 
 
Asiantuntijana, esitelmöitsijöiden hankkijana ja kontaktihenkilönä ko. asioissa toimii PPSUn 
johtokunnan jäsen Esko Kurvinen.  

 

Terveyttä ja kuntoilua edistävä toiminta 
 

PPSU pyrkii aktivoimaan jäsenistöänsä omatoimiseen kunnon ylläpitämiseen ja osallistumaan 
monipuoliseen mm. Oulun kaupungin tarjoamaan edulliseen senioriliikuntaan ja osallistu-
maan myös oman kerhonsa liikunta-aktiviteetteihin ja ylläpitämään sähköistä RESUL 
kuntokorttia. Kuntokortin perusteella voidaan vuosittain palkita huomionosoituksilla 
aktiivisimmat liikkujat. Lisäksi pyritään kehittämään monitorointia jolla voidaan näyttää 
konkreettisesti toiminnan tulokset. 

 

Juhlat, teatteri- ja konserttitapahtumat 
  

Kauden juhlallisuudet liittyvät pääosin Suomi 100 juhlavuoden tapahtumiin. Kysynnän ja 
kalenterin mukaan voidaan osallistua yhdessä johonkin teatteri- tai konserttitapahtumaan ja 
erityisesti sotilasmusiikkitapahtumaan. 
 

Muu toiminta 
 

PPSU pyrkii huomioimaan ansioituneita jäseniään mm. tekemällä esityksiä kunniamerkkien 
saajiksi ja jakamalla kunniakirjoja sekä huomioimalla jäsenten isoja merkkipäiviä. PPSU 
huomioi myös rivistä poistuneet upseeriveljet yhdessä reserviupseerikerhon kanssa. 
 

PPSUn jäsenet osallistuvat aktiivisesti reserviläisammuntoihin ja toimivat niissä myös 
toimitsijoina. 
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PPSU pyrkii aktivoimaan jäseniään Upseerimaja Rokulin kunnostustalkoisiin ja aktiivi-
käyttäjiksi, joka on jokaisen senioriupseerin etuoikeus. PPSU suunnittelee myös yhteistä 
saunareissua Rokuliin.   

 

Kokoukset 
 
Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja järjestää yleiskokouksen syksyllä 2017 hyvissä 
ajoin ennen ORUKin syyskokousta. Syyskokouksessa 2017 tehdään katsaus käynnistysjakson 
onnistumiseen, käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja valitaan johtokunta sitä 
toteuttamaan.   

 

Rekvisiitta 
 
ORUK valmistuttaa Temrexillä seuratuotteita myös PPSUn logolla ja niitä tarjotaan 
ostettavaksi nettikaupassa. Jäsenistö on oikeutettu käyttämään PPSU merkkiä ja asusteita. 
PPSUlle suunnitellaan tapahtumakäyttöön esite, roll-up ja mahdollisesti oma lippu ja pinssi.    

 

Tiedotus 
 
PPSU tiedottaa toiminnastaan jäsenistölleen, piirin upseerikerhojen hallituksille ja 
yhteistyökumppaneilleen aktiivisesti kaikilla käytettävissä olevilla ja kulloinkin sopivimmilla 
viestintävälineillä; Pohjanpoika-nettilehdellä, kerhojen jäsenkirjeissä, sähköposteilla, 
tekstiviesteillä, puhelimella, Facebookissa kerhojen ja omalla sivulla sekä maanpuolustus-
tilaisuuksissa. Tiedotus- ja rekvisiittavastaavana toimii sihteeri Esko Junno.  
 
 
 
 

 
 


