
Toimintasuunnitelma 2019 Kempeleen reserviläiset 

 

Toiminta-alue/Vastuuhenkilö 

Yleistä/ 1. Puheenjohtajat yhdessä hallituksen kanssa 

• Jäsenhankinnan tehostaminen 

• Tiedotus- ja internetsivustovastuu (jäsenposti) 

• Vastaavat mainosmyynnin ja talkootyökehittämisestä 

• Yhteistyösopimukset ja mainosmyynti kotisivuillemme, uusi varanhankkija tarvitaan 

• Pohjanpoika-verkkolehden ja sivuston hyödyntäminen, jäsenet tekevät juttuja 

• Hyödynnetään MPK:n kursseja, koulutuksia ja resursseja 

• Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan, valtakunnallisiin puolustusvoimien, Suomen 
Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton sekä Reserviläisurheiluliiton tapahtumiin ja 
kilpailuihin 

• Kotikäyntivierailut veteraanien luona 

• Airsoft-kurssi 25.5.2019, Esa Niskanen 

• Hyvä kasvaa Kempeleessä 2019, Esa Niskanen 

• Muut mahdolliset tapahtumat 

 

Hallinnollinen toiminta vuosikello 2019/1.puheenjohtajat yhdessä 

• Hallituksen kokouksia pidetään 2019 vähintään neljä kertaa, eri jaostojen vetäjät tulee 
olla mukana hallituksen talouskokouksissa ja ns. vuosilinjakokouksessa 

• Vuosisuunnittelukokous viikolla 2 tai 3, jossa käydään toimintasuunnitelma läpi, 
esitetään kullekin tehtävälle vastuuhenkilöt/- henkilöt, mm Res Au varapuheenjohtajat, 
sihteeri jne. Käsitellään jaoksien toiminnan tuoma tulo-/kuluarvio vuoden aikana 

• Hallituksen talouskokous 2-3 viikkoa ennen jäsenten kevätkokousta viikolla 5/RAu 
mukaan tai vko 10/Ups mukaan 

• Yhdistyksen kevätkokous viikolla (RAu Ry:n viimeistään vko 8 ja RES-Ups viimeistään vko 
13) 

• Hallituksen kokous, toiminnan puolivuotiskatsaus, vko 32–34 

• Hallituksen syyskokous 2-3 viikkoa ennen jäsenten syyskokousta eli viikolla 38/RAu 
mukaan tai vko 45–46/UPs mukaan 

• Yhdistyksen syyskokous viikolla (RAu Ry:n viimeistään vko 41 ja RES_Upsviimeistään vko 
49–50) 

• Muut kokoukset kutsutaan kokoon tarpeen mukaan, yleisen kokouksen kutsuaika min 2 
vko ja hallituksen 3 vrk. 

 

 

 

 

 



Liikuntajaos/ Kari Pentti 

• Suksien voitelu hoidetaan henkilökohtaisesti 

• Markon Hiihtoralli, tammikuu-maaliskuu 2019 

• Liikuntasalivuoro ammattikoululla OSEKK, Kari Pentti 

• Liikuntasalivuoro Ketolanperän koulu, Marko Röntynen 

• Puntin Lenkki 2019, MPK, Timo Uusimäki 

• Kempeleen reserviläisten osallistuminen reserviläisten lentopallon SM-kisat 2019 
järjestelyihin 

• Osallistuminen aktiivisesti muihin liikuntatapahtumiin 
• Hiihtojotos Lumikenttien kutsu, maaliskuu, johtaja Kari Pentti ja varajohtaja Jari Pakanen 

• Polkupyörämarssi, Teuvon muistolle, toukokuu, johtaja Marko Röntynen 

 

Ammuntajaos/ etsitään jaokselle vetäjää 

• Omat ammuntavuorot keskiviikkoisin Kempeleen ampumaradalla (MPK)  

• Osallistuminen: Saken Malja, Lakeus Cup, reserviläisten mestaruuskilpailu, 
perinnekiväärikilpailu, kenttäammuntakilpailu ja piirimestaruuskilpailu (MPK) 

• JORY-ammunta elokuu 2019 (MPK), Tero Haapalainen 

• Kempeleen reserviläisten ampumamestaruuskilpailu (MPK), Tero Haapalainen, Kari 
Pentti ja Timo Uusimäki 

• Ohjattua TYKY ammuntaa eri kohderyhmille (MPK) 

• Ammuntajaoksen asiat tarkentuvat ammuntajaoksen vetäjän löydyttyä 

 

Talousjaos/ Jorma Kananen 

• Tekee yhdessä puheenjohtajiston kanssa talouteen ja toimintaan liittyvää kehitystyötä 

• Puheenjohtajan hyväksymän tai talousarviossa olevan toiminnan tuoma laskujen maksu 

• Syyskokoukseen tulevan vuoden talousarvion tekeminen (budjetin tekeminen) 
hallitukselle 

• Tilinpäätöksen tekeminen 

• Veroilmoituksen tekeminen 

• Puheenjohtajan ohjauksen mukaan PRH:lle tehtävät ilmoitukset 

• Muut puheenjohtajien ohjauksen mukaan tulevat julkishallinnollinen vaatimien 
ilmoitusten tekeminen 

 

 

 

 

 

 

 

 



MPK/ Veijo Kosola 

Johtoryhmä (Kari Ahokas, Veijo Kosola, Jari Pakanen, Antti Peuralahti) suunnittelee ja toteuttaa 
Case Kempeleen toimintaa yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa 

Varautumisen työryhmä / Pohjois-Pohjanmaan reserviupseeripiiri (PPRUP) 

 

• Case Kempele, evakuointisuunnitelmainfo, tammikuu, vastuuhenkilö Antti 
Peuralahti (Toteutetaan yhdessä kunnan johdon kanssa.) 

• Case Kempele, evakuointikoulutus, 26.1.2019 ja 23.2.2019, johtaja VeijoKosola, 
varajohtaja Jari Pakanen 

• Case Kempele, evakuointiharjoitus, 21.–22.9.2019, johtaja Veijo Kosola, varajohtaja Jari 
Pakanen 

• Lukiolaisten turvakurssi, huhti-toukokuu, johtaja Hannu Harmainen, 
varajohtaja Veijo Kosola 

• JORY-ammunta, syyskuu 

Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan MPK:n Pohjois-Suomen koulutuspaikan 
kursseille mm. Vänrikkipäivä (RUL), Reserviläispäivä (RES), kouluttajakoulutukset 

 

 


