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Reserviläisurheiluliitto 2017; Perusyhdistyksen pelikirja
1. TAUSTAA
Perusyhdistyksen pelikirjan – PELI – tarkoituksena on auttaa reserviläisyhdistysten toimijoita kehittämään omaa
liikuntaan liittyvää toimintaansa yhteistyössä - ja muiden yhdistysten käytännön kokemusten avulla.
Pelikirja perustuu pilottityöpajaan, joka järjestettiin Kuortaneella huhtikuussa 2017. Mukana oli kymmenen
reserviläisyhdistyksen toimijaa, jotka jakoivat omia kokemuksiaan ja saivat itselleen hyviä, käytännössä koettuja
ideoita ja esimerkkejä. Palaute työpajasta oli erinomainen. Työpajan osallistujat ovat kaikki käytännön toimijoita ja
siksi kiinnostuksen kohteet olivat saman suuntaisia:
Marko Mäki-Könnö, Etelä-Pohjanmaa
Sakari Ranta, Pohjois-Pohjanmaa
Kari Pentti, Pohjois-Pohjanmaa
Erkki Vilja, Päijät-Häme
Mika Pakkanen, Keski-Suomi
Peter Korvensyrjä, Helsinki
Jan Falck, Helsinki
Erkki Saarijärvi, Pohjois-Savo
Risto Tarkiainen, RESUL
Jukka Pekkala, Corridor, fasilitointi

Tämä pelikirja kertoo käytännöllisen tavan toimia. Pelikirjan kertoo, miten kannattaa toteuttaa verkostoitumalla ja
yhteisellä työskentelyllä työprosessi tai kokoontuminen, jonka tuloksena osallistujat saavat aikaan
-

innostusta
käytännön kokemuksia oman toimintansa kehittämiseen
jakamaan omat hyvät kokemuksensa muille.

Kuortaneen pilottijaksolla keskusteleva työtapa ja ideointi koettiin hyvin positiivisesti.
Lopputuotoksena syntyi siis ohjeisto yhteisestä kokoontumisesta, miten se kannattaa järjestää, valmistella sekä
toteuttaa. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että eri järjestöillä on jo olemassa olevaa hyvää materiaalia koskien
yhdistystoiminnan periaatteita, lainsäädäntöä, vastuita sekä erilaisia keinoja toiminnan ja tapahtumien
järjestämiseksi. Siksi tässä pelikirjassa ei käsitellä näitä asioita. Löydät hyviä oppaita mm.: Yhdistystoiminnan
avaimet; Pirjo Rosengren ja Anneliina Törrönen (Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2008) tai Järjestötoiminnan
koulutus; Annika Tahvanainen-Jaatinen (OK-opintokeskus 2015) tai Seuratoiminnan esite syksy 2017, Suomen
Olympiakomitea (materiaalipankki).
Maanpuolustuksen Kannatussäätiön apuraha on mahdollistanut tämän pelikirjan suunnittelun ja toteutuksen.
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2. TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU
Kaikessa kehittämistyössä on tärkeää tarkastella ja tunnistaa toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia, jotka
koskevat myös vapaaehtoisen maanpuolustustyön toimijoita ja heidän liikuntatoimintaansa.
Testasimme asiaa pilottijaksolla ja saimme hyviä näkemyksiä asiasta.
Tässä muutamia toimintaympäristömme muutoksia, jotka vaikuttavat jokaisen yhdistyksen toimintaan ja toimijoihin:
- perinteiset lajit eivät välttämättä kiinnosta nuoria
- viestintäkanavat ovat muuttuneet – segmentointi on välttämätöntä, mikäli halutaan saavuttaa niin nuoret kuin
vanhemmatkin henkilöt
- hinnoittelu on välttämätöntä, vapaa-aika on kortilla ja kilpailu ihmisten vapaa-ajasta kasvaa
- kysymys kuuluu; miten saada ihmisiä mukaan, miten erottautua muista harrastuksista edukseen
- ihmisten arvot ja asenteet muuttuvat, miten pystymme ennakoimaan näitä muutoksia
Katso Youtubesta: Seuratoiminnan tulevaisuus, Suomen Olympiakomitea, jossa kuvataan urheiluseuran haasteita ja
ratkaisuja. Kokeilukulttuuri Anssi Tuulenmäki (11 min): Video kertoo mielenkiintoisella tavalla kokeilemisen
voimasta ja eduista. Kokeileminen on yksi keino yhdistyksenkin kehitystyössä. Aina ei tarvitse suunnitella pitkään ja
huolellisesti vaan voidaan myös hyödyntää kokeilemista. Tästä aiheesta lisää myös: Youtube, Sitra, kokeilukulttuuri.
Tekstimuotoista toimintaympäristön muutosta kuvaava opas on saatavilla RESUL:n toimistosta nimellä
Tulevaisuusnavigaattori (Valo, Juha Heikkala)
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Erkki Vilja: Päijät-Hämeen reserviläisliikunta

3. YHDISTYSTEN VAHVUUKSIA JA KEHITETTÄVÄÄ
Kuortaneen pilottityöpajan osallistujat kertoivat omia vahvuuksiaan: On tärkeää havaita, että osa
yhdistyksistä koki vahvuuksinaan juuri niitä asioita, joita osa koki heikkoutena ja kehittämisen kohteinaan.
Näin moni sai jo tässä vaiheessa hyviä käytännön ideoita oman toimintansa kehittämiseen. Alla
esimerkkejä yhdistysten liikuntatoiminnan vahvuuksista ja kehittämistarpeista:
Vahvuuksia:
-

Paljon aktiivisia toimijoita
Kuntotestaajien määrä
Vertaistukea löytyy – usein löytyy joku. joka voi auttaa
Löytyy hyviä yhteistyötahoja
”Nykäise hihasta” -periaate – lähellä ihmisiä olevat asiat

-

Perinnemarssit ja kunniamarssit
Naisten ilta
Joukkuelajit mukana
Koulutustoiminta
Valmis asiakaspohja – valmis rekisteri
Saadaan taistella voitosta
Osaamisen jakaminen

-

Piirin ja vast. hyvä yhteistyö
Piiritason yhteiset tapahtumat
PV -yhteistyö
Liitto ym. tukena tarvittaessa
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Reserviläisliikunnan kehittäminen – case Kempele

Kehittämiskohteita:
-

Talkoohenki, vapaaehtoisten puute
Naisten mukaan saaminen; usein rimakauhua lähteä mukaan
Vähän osallistujia
Liikkumattomien aktivointi
Nuorten mukaan saaminen
Vähän kuntotestaajia

-

Viestintä
Somen hyödyntäminen
Piirien pitäisi koordinoida asioita
Paljon on toimintaa, mutta viestintä ei pelaa

-

Liian totista kilpaurheilua – pitäisi olla helppoa lähteä mukaan, leikkimielisyyttä lisää
Tarvitaan vakiintunutta toimintaa lisää
Ei yhteistä selkeää toimivaa kalenteria
Testaustoiminta
Yhdistysten välinen yhteistyö heikkoa
Kenttäkelpoisuustoimikunnan rooli heikko

Pelikirjan tarkoituksena ei ole löytää yleispäteviä ja teoriassa hyvältä tuntuvia keinoja vahvuuksien vahvistamiseksi ja
kehittämiskohteiden ratkaisemiseksi vaan tarkoituksena on koota ja kuvata toimintatapoja, joilla yhdistyksen voivat
jakaa ja saada erilaisia onnistuneita kokemuksia. Kuortaneenkin kokemus osoittaa, että osalla yhdistyksissä on
ratkaisukeinoja toisten yhdistysten kehittämiskohteisiin – ja päinvastoin. Käytännössä toteutetut esimerkit ovat
parasta opastusta!
Näitä vahvuuksia ja kehittämiskohteita voi antaa osallistujille jo ennakkoon mietittäväksi.
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4. MITEN JÄRJESTÄT YHTEISEN KOKOONTUMISEN - MITEN TOIMIA
KÄYTÄNNÖSSÄ?
Tavoite: Sijoitettu reservi on kenttäkelpoista – perusyhdistysten toimintaa voidaan vahvistaa yhteistyötä ja
viestintää parantamalla/lisäämällä ja erilaisia käytännön kokemuksia vaihtamalla.

Seuraavassa kuvataan pääpiirtein, miten yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa kannattaa vahvistaa.
Valmistelut
Ohjelmasisältö ja ajankäyttö
Toimintatavat
Viestintä ja tiedottaminen
Kustannukset
Palaute
Kokeile
Verkostot

5

RESUL 2017, PERUSYHDISTYKSEN PELIKIRJA

4.1.

Valmistelut

Tapaamisen valmistelut ovat tärkeä osa onnistumista. Kun ajatus kokoontumisesta on syntynyt, kannattaa etsiä
muita reserviläisyhdistysten toimijoita, jotka ovat asiasta innostuneita. Miettikää yhdessä, millaisella
ennakkotehtävillä tapaamiseen tullaan. Se voi olla esim. oman yhdistyksen toiminnan kuvaamista. Usein halutaan
kertoa onnistumisista, mutta huomaa, että joskus myös pieleen mennyt toiminta tai kokeilu ja siitä saatu oppi auttaa
muita enemmän kuin onnistuneen toiminnan kuvaaminen.
Muita valmisteluun liittyviä asioita ovat kutsu ja sen lähettäminen – ja kutsuun liittyvät asiat. Mieti myös, miten
kerrot asiasta piirille/alueelle ja vast. ja saisitko sieltä mukaan henkilön yhteiseen tapaamiseen.
Sopiva määrä tapaamiselle on 4 – 8 henkilöä.
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4.2.

Ohjelmasisältö ja ajankäyttö

Kuortaneen pilotin perusteella aikaa tarvitaan sen mukaan, miten kauan ihmiset haluavat kertoa omista
kokemuksistaan. Kun kyseessä on arki-ilta, tapaamisen kesto voi olla korkeintaan kolme tuntia.
Tapaamisen sisältö kannattaa miettiä tilanteen mukaan, esimerkiksi näin: esittelyt, jossa jokainen kertoo oman
taustansa ja toimintansa yhdistyksessä – ennakkotehtävän purku, joka on tärkein osa koko tapaamisessa – käydään
keskustelua ja vaihdetaan ajatuksia, syntyykö uusia ideoita ja mahdollisia yhteisiä toimenpiteitä – sovitaan, jos
mahdollista, jostain konkreettisesta yhteisestä toimenpiteestä – sovitaan seuraava tapaaminen ja sen mahdollinen
ennakkotehtävä. Huomaa, että jo ajatusten ja kokemusten vaihtokin on riittävä syy tapaamiselle. Jokin yhteinen
toimenpide on plussaa, jos sellainen syntyy.
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4.3.

Toimintatavat

Yhteinen tapaaminen on joskus paras keino kehittää omaa toimintaansa. Sosiaalisen median ja muun viestinnän
kautta saa hyvää tietoa ja ideoita. Kohtaamisen merkitys korostuu, kun voidaan vaihtaa usean tahon kanssa
kokemuksia – niin hyviä kuin paranneltaviakin. Keskustelujen avulla löytyy usein uusia ideoita ja niistä voi kasvaa
hyviä käytännön toimenpiteitä.
Pelin henki kannattaa rakentaa avoimeksi: Jaa omia kokemuksia ja hyviä käytänteitä, niin saat muilta vastaavasti
ideoita omaan toimintaasi.
Kannattaa katsoa Youtubesta kokeilukulttuuri, Anssi Tuulenmäki. Siinä Tuulenmäki kuvaa oivallisesti, miksi kannattaa
kokeilla eikä vain yrittää suunnitella asiat valmiiksi. Kokeilukulttuuriin liittyy lopputuloksen näkökulmasta tärkeä
seikka: Onnistuminen lisää intoa jatkaa ja epäonnistuminen voi olla vieläkin tärkeämpi tulos oppimisen kannalta:
tehdään seuraavalla kerralla asioita toisella tavalla.
Kun ryhmä kokoontuu ensimmäistä kertaa, kannattaa yhdessä miettiä myös mahdollisia työnjakoja niin, että kaikki
vastuu ei ole yhdellä henkilöllä. Kiertävä isännyys ja tiedottamisesta vastaaminen voi olla jo riittävä työnjako.

8

RESUL 2017, PERUSYHDISTYKSEN PELIKIRJA

4.4.

Viestintä ja tiedottaminen

Mieti viestintää ja tiedottamista – ei pakollisena pahana vaan tärkeänä asioiden edistäjänä.
PROCOM (viestinnän ammattilaiset): Viestintä on suhteiden rakentamista ja ylläpitämistä yhteisölle tärkeiden
sidosryhmien ja yleisöjen kanssa. Hyvät suhteet ja yhteistyö ovat hyödyksi sekä yhteisölle että sen yleisöille. Toimiva
viestintä luo myös yhteisöllisyyttä, mikä vaikuttaa muun muassa me-henkeen ja jatkuvaan uudistumiseen. Toimiva
viestintä osallistaa ihmisiä vaikuttamaan päätöksentekoon. Viestintä on yritysten ja yhteisöjen toiminnan elinehto.
Hyödynnä sähköposti, WhatsApp, Facebook ja muita sosiaalisen median kanavia. Myös tapaaminen on tärkeä
viestinnällinen keino.
Sopikaa, kuka viestittää asioita – ja vastuu voi olla myös kiertävä.
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4.5.

Kustannukset

Kustannuksista on sovittava sopivassa kohdassa. Kokontumisten kustannukset ovat pieniä. Jokainen hoitaa omat
matkakustannukset ja kokoontumisten kustannuksista vastataan yhdessä (tilat, tarjoilut).
Mikäli päädytään toteuttamaan jokin yhteinen toimenpide (tapahtuma, tms.), pitää budjetti laatia mahdollisimman
nopeasti ja yhdessä. Silloin syntyy yhteinen käsitys sekä kuluista, miten ne katetaan että mahdollisista tuotoista.
Lisäksi on sovittava mikä taho (yhdistys, jne) toimii kirjanpitoyksikkönä.
Rahoitusta kannattaa etsiä monesta eri lähteestä. Tästä paikallisyhdistyksillä on paljon kokemuksia. Kannattaa kysyä
asiaa!
Rahoitusta voi selvittää mm: liitoista, -piireistä ja -yhdistyksistä, erilaisita maanpuolustuykseen liittyvistä säätiöistä,
kunnilta (mm. olosuhteita vapaasti käytettäväksi), EU -rahoitus (mm. Leader), yritykset ja yksityiset.
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4.6.

Palaute

Palaute on ensisijaisesti kehittämiskeino – missä onnistuttiin, sitä vahvistetaan ja missä ei - sitä kannattaa parantaa.
Siksi palautteen kerääminen on tärkeää. Tapaamisen jälkeen on tärkeä kaikkien tietää, miten meni.
Kuortaneen tapaamisen ”palautesloganiksi” muodostui hyvä lauseke: Hyvä palaute – kerro se muille, Huono palaute
- kerro se meille!
Tapaamisen lopuksi kirjoita fläpille otsikot, joista halutaan palautetta (esim. järjestelyt, sisältö, ajankäyttö, jne…) ja
jokainen käy laittamassa kuhunkin kohtaan numeron 4-10 tai vaikkapa 1-5. Näin saat jo hyvän kokonaiskuvan
ihmisten kokemuksista. Lisäksi kannattaa käyttää lopussa aikaa viisi minuuttia kirjallisen palautteen antamiseksi.
Palautteen kerääminen ei vaadi kovin suuria ponnistuksia, mutta se antaa paljon eväitä jatkoa ajatellen.
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4.7.

Kokeile

Kokeileminen on vanha asia, mutta suunnittelukulttuurissa usein unohdettu keino. Kuitenkin nykyisin kannustetaan
kokeilemaan jo senkin takia, että maailma muuttuu nopeasti. Kaikkea ei kannata suunnitella loppuun asti vaan
syntynyttä ideaa voidaan kokeilla käytännössä ja sen kokemusten perusteella parannella syntynyttä ideaa.
Kokeilemiseen liittyy onnistumisia ja epäonnistumisia. Kannattaa huomata, että epäonnistuminen kokeiluissa on
ihan eri asia kuin mitä tavallisesti epäonnistumisella ymmärretään. Kokeilussa epäonnistuminen voi olla yhtä tärkeä
tulos – jopa tärkeämpi – kuin onnistuminen. Kokeilussa keskeistä on kokemusten kerääminen ja oppiminen.
”Mieti, miten sinä olet oppinut ampumaan. Tuskin niin, että heti ensimmäisestä laukauksesta lähtien ole ampunut
vain kymppejä? Olet ampunut ohi – siis epäonnistunut. Sen jälkeen on kaksi vaihtoehtoa: 1: Harmittelet, että
ammuit ohi ja ei minusta taida olla ampujaksi. Tai 2: Kokeilet vähän erilaista asentoa ja taas erilaista ja kokeilet
tähdätä rennommin, jne. Pikkuhiljaa huomaat oppivasi paremmaksi ampujaksi. Tätä kokeileminen käytännössä on –
tuttua ja hyväksi koettua.”
Kaikessa toiminnassa kannattaa miettiä kokeilemisen vaihtoehtoa. Se ei aina ole paras keino, mutta aika usein
kuitenkin.
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4.8.

Verkostot

Verkostot ja yhteistyö – siinä parhaat keinot onnistua, kun tarvitaan resursseja, ideoita, osaamista ja ihmisiä. Yllä on
kuvattu reserviläistoiminnan verkostoja pienemmästä suurempaan. Lisäksi verkostoon voi kuulua
reserviläistoiminnan ulkopuolisia toimijoita, joilla on saman suuntaisia tavoitteita liikkumisen, lajitoiminnan tai
maanpuolustuksen suhteen.
Samalla tavalla, kun mietit kokeilemisen mielekkyyttä, mieti millaisia verkostoja sinä tunnistat ja keitä ihmisiä niissä
tunnet. Voisiko joku asia ratketa paremmin verkoston avulla?
Verkostot ja yhteistyö kuuluvat tämän ajan toimintatapoihin!
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5. ESIMERKKEJÄ JA HYVIÄ IDEOITA YHDISTYKSEN LIIKUNTATOIMINNASTA
5.1.

Erkki Vilja, Päijät-Hämeen reserviläisliikunta

Päijät-Hämeen liikunnallisesti aktiivisimmat reserviläiset löytyvät Maakuntajoukoista. Heti perustamisesta lähtien
liikuntaa ja testausta lähdettiin tukemaan kouluttamalla testaajia Puolustusvoimien järjestämillä kursseilla, joilta sai
oikeudet toimia lihaskuntotestaajina omissa yksiköissä.
Päijät-Häme on alueena hyvinkin laaja. Matkaa kertyy toista sataa kilometriä etelästä pohjoiseen. Tätä silmällä
pitäen myös testaajat löytyvät ympäri maakuntaa läheltä liikkujia. Koulutettu Maakuntajoukkojen henkilöstö toimii
runkona koko reservin liikuttajana ja tapahtumat ovat yleensä avoinna kaikille reserviläisille eikä ainoastaan
Maakuntajoukkoihin kuuluville.
Vuosittain järjestetään useita lihaskunto- ja coopertestejä. Suuren panoksen tähän tuovat paikalliset kuntosalit ja
urheiluopistot, jotka antavat tilansa maksutta käyttöön. Myös urheiluopiston opiskelijat ovat saaneet
mahdollisuuden tehdä opinnäyttötyönsä testaamalla reserviläisiä.
Marssitapahtumat ovat myös pääosin avoimia kaikille. Marsseja on pyritty saamaan houkuttelevaksi erilaisuudella.
Valikoimasta löytyy perinteiset 25 km marssit, yömarssi, Kesäyön marssi 40km, kevyempi reitti Lahden kaupungin
ympäri, kaukopartiohiihto ja erikoisuutena perinnemarssit. Perinnemarsseja on pidetty muutama paikkakunnilta
perustettujen rykmenttien muistoksi ja matka on marssittu silloisen kokoontumispaikan ja rautatieseisakkeen väli.

5.2.

Reserviläisliikunnan kehittäminen - case Kempele

Lukion äidinkielenopettaja kielsi kirjoittamasta aikanaan seuraavasti: “Olipa kerran kaksi
innokasta”, mutta tässä tapauksessa on ihan pakko aloittaa näin, koskapa ei ole muuta
vaihtoehtoa. Siis olipa kerran kaksi innokasta reserviläistä, jotka miettivät kuumeisesti kerhon
jäsenten liikunta-aktiivisuuden lisäämistä. He tutkivat erilaisia valmennussuunnitelmia,
teoreettisia neuvoja ja lajijärjestöjen ohjeita. Jotenkin nämä ohjeet ja suunnitelmat tuntuivat
jäykiltä ja vierailta. Muutaman kuukauden jälkeen nämä innokkaat liikkujat ymmärsivät kysyä
reserviläisten, mummojen, pappojen, nuorten ja työssäkäyvien mielipidettä asiasta.
Palaute oli yksisuuntainen ja yksinkertainen: “Sellaista kivaa ja mukavaa liikkumista, liikkumista
matalalla sykkeellä, ja sellaista liikkumista, jossa voi jutella, vaihtaa ajatuksia, nauttia hyvästä
seurasta.
Näiden vastausten jälkeen nämä kaksi reserviläistä ymmärsivät reserviläisliikunnan syvimmän olemuksen.
“Kivaa yhdessäoloa, pelejä, mukavia iltalenkkejä yksin tai kaverin kanssa, ei stressiä, ei suorituspainetta”.
Tästä saimme liikuntafilosofian, jota aloimme toteuttamaan. Yksinkertaista, yksinkertaista ja yksinkertaista.
Kempeleen liikuntaharrastus sisältää useita lajeja. Ammuntaharrastus on hyvin aktiivista ja
ampujamme ovat menestyneet erinomaisesti Resul:n alaisissa kilpailuissa. Kilpailijamme
ovat voittaneet useita valtakunnallisia mestaruuksia, Häyhä-voittoja ja SAL:n alaisten
kilpailujen voittoja. Ammuntajoukkueemme harjoittelee useita kertoja viikossa ja osallistuu
aktiivisesti myös kilpailujen järjestelytehtäviin ylikunnallisesti ja olemme olleet
järjestelyvastuussa mestaruuskilpailujen organisaatioissa. Ampumajaostoa vetää
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aktiiviampuja, joka laatii toimintasuunnitelman, ohjaa, valvoo ja rekrytoi uusia innokkaita
aloittelijoita. Lisäksi ampumajaosto talkoilee lisärahan hankkimiseksi.
Liikuntajaostoa vetää edelleen nämä kaksi innokasta reserviläisliikkujaa. Toinen henkilöistä
on entinen Painonnostoliiton aluepäällikkö ja aikanaan useita kilpailijoita menestyksellä
valmentanut himoliikkuja. Toinen vetäjistä ideoi, suunnittelee ja liikkuu itsekin innokkaasti
ilman paineita hienoista maisemista ja ystävistä nauttien. Liikuntajaoksen “Matalan
kynnyksen taktiikka” on kantanut hedelmää. Kerholla on kaksi liikuntasalivuoroa viikossa,
ohjattuja hiihtolenkkejä, suksienvoiteluiltoja, ravintoneuvontaa tapahtumien yhteydessä,
minijotoksia, sunnuntaipyöräilyjä ja nuorille alle lukioikäisille nettirastiliikuntaa kesäiltaisin. Ja
edelleenkin yksinkertaisesti omaa sykettä kuunnellen.

Liikuntajaos kehitti reipas kymmenen vuotta sitten kansanliikuntatapahtuman “Puntin
Lenkin”, joka sai aluksi murskaavan arvion liikunnan koulutetuilta ammattilaisilta.
Todellisuudessa vastavirtaan uiminen on kantanut hedelmää ja tapahtumaan on ottanut
osaa keskimäärin 500 liikkujaa vuosittain. Ideana on laittaa ylös kaikki liikunta kesäaikana ja
osallistua tapahtumaan Resul:n kuntokortin tai manuaalikirjauksen avulla. Eniten pisteitä
saaneet ikäryhmittäin palkitaan ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan muan muassa
sykemittareita. Puntin Lenkki palkittiin aikanaan Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinnolla
merkitätvänä liikuntatapahtumana.
Toinen kerhomme liikunta-aktiivisuutta lisäävä tapahtuma on talvikuukausille sijoittuva Markon Hiihtoralli.
Eniten aikaa ja kilometrejä laduille uhrannut palkitaan. Edelleenkin mukavalla sykkeellä ja liikunnasta nauttien.
Lisäksi tarjoamme innokkaille pyöräilijöille Teuvon Kierros -pyöräilytapahtuman. Sunnuntaipyöräily päättyy aina
kerhomme tarjoamaan lohikeittoon.
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Kerhollamme on mahdollisuus hyödyntää hiihdon voiteluammattilaisia ja tarjoamme kaikille hiihtäjille ilmaisia
voitelutapahtumia talven aikana ja sopimushintaisia palveluja alan liikkeisiin.
Kempele-case liikunnan osalta perustuu kolmeen asiaan: “Innosta, motivoi ja näytä itse
esimerkkiä”. Muista pitää asiat yksinkertaisina ja tehdä asiat matalalla sykkeellä” Ota
yhteyttä rohkeasti naapurikerhoihin, tee yhteistyötä eli verkostoidu ja ota yhteyttä Resuliin.
Mainosta kerhosi liikunta-asioita niin nuorille kuin vanhoille, naisille ja miehille. Käytä
hyväksesi Tarkiaisen Riston ammattitaitoa.
Usein pieni arvontapalkinto ja motivaatioporkkana lisää aktiivisuutta. Kerhomme hankkii yhteistyötahoiltamme
palkintoja ja palauttaa ison osan jäsenmaksuista suoraan liikkujille. Kuljemme tapahtumissa kerhomme
omissa urheiluasuissa yhteisöllisyyttä korostaen. Loppujen lopuksi liikunta ja sen organisointi
on yksinkertainen asia, älä epäröi, älä usko auktoriteettejä - kuuntele sydäntäsi, tee niin kuin
hyvältä tuntuu. Palkinto siitä tulee varmasti - ennemmin tai myöhemmin.

5.3.

Tuusulan Reserviupseerikerho: Ote toimintakertomuksesta 2016

LIIKUNTA JA URHEILU
Reserviupseerikerhomme urheilu- ja liikuntatoiminta jatkui varsin vilkkaana myös vuonna 2016. Järjestimme
Uudenmaan Reservipiirien ampumahiihtokilpailut 3.3.2016. Ko. kilpailuihin saimme järjestäjien lisäksi myös viisi
osallistujaa kerhostamme. Risto Sirola osallistui kerhostamme ainoana liittotason RESUL:n kilpailuun sijoittuen
Neliottelussa neljänneksi omassa ikäsarjassaan H70. Uudenmaan reserviläispiirien kilpailuihin osallistuimme Tuusulan
yhteisjoukkueella.
Uudenmaan reservipiirien kaikkien lajien yhdistävässä Osuuspankkimalja -kilpailussa Tuusulan yhteisjoukkue sijoittui
toiseksi keräämällä 230 pistettä. Mäntsälä voitti kilpailun pisteen erolla.
Lustilan hölkkä oli kuluneena vuonna 46. lajissaan. Hölkkään osallistui 6 henkilöä ja polkupyöräsarjaan 3 henkilöä.
Ilahduttavaa oli, että kaksi hölkkääjää oli Järvenpään RUK:sta ja yksi pyöräilijä Keravan RUK:sta.
Kenttäkelpoisuussuunnistuksia saatiin kirjattua usealta kerhomme jäseneltä.
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TOIMINTAPÄIVÄ
Toisena vuotena peräkkäin pidettiin kerhon toimintapäivä Taistelukoululla 17. tammikuuta. Liikuntaosuus sisälsi
lämmittelyn, kuntotestauksen osista istumaan nousun (vatsalihakset), vauhdittoman pituuden ja
etunojapunnerrukset. Ampumaupseerit Kimmo Heikkinen ja Isto Hyyryläinen johtivat pienoispistooliammunnat.
Näiden jälkeen jatkettiin kuntosalilla ja lentopallolla. Taistelukoulun perinneyhdistyksen sihteeri Juha Mäki-Kokkila oli
kertomassa rakennuksen historiasta. Tilaisuuden päätteeksi saunottiin. Mukana oli parikymmentä osanottajaa.
Sanomalehti Keski-Uusimaa julkaisi toimintapäivästä reilun puolen sivun artikkelin.

Tuusulan Reserviupseerikerho: Ote toimintasuunnitelmasta 2017
Liikunta ja urheilu
Kerhon liikunta- ja urheilutoiminnan tavoitteena on:
-

Kannustaa kerhon jäsenistöä omaan aktiiviseen ja säännölliseen liikuntaharrastukseen,
Elvyttää kerhon omaa liikuntatoimintaa ideoimalla ja kokeilemalla uusiakin liikuntatapahtumia ja aktivoimalla
suurempaa osaa jäsenistöstä osallistumaan niihin,
Saavuttaa menestystä piiritasolla ja kamppailla Osuuspankkimaljasta sekä
Asettaa mahdollisimman hyvin menestyviä joukkueita tai partioita kansallisiin kilpailuihin (RESUL) ja kannustaa
kerhon lahjakkaimpia urheilijoita osallistumaan valtakunnallisin karsintoihin (MILCOMP).
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6.4. Sipoon Reserviläiset liikkuu
Sipoon Reserviläisten liikuntatoiminnan kivijalka on marssitoiminta. Yhdistys järjestää kerran viikossa ns.
tiistaimarssin. Marssin pituus on aina 10-15 kilometriä. Reitti vaihtelee säännöllisesti ja sisältää sekä asfaltti- että
sorateitä. Välillä poiketaan myös maastossa, ja vaihtelua haetaan myös keksimällä marssille erilaisia teemoja, kuten
alueen historia.
Marssit kuljetaan aina hitaimman tahtiin. Kovakuntoisimmat voivat säädellä vaikeusastettaan repun painoa
muuttamalla tai lisäämällä marssiharjoituksen loppuun tai alkuun muita suoritteita. Tavoite on saada
mahdollisimman moni jäsen liikkeelle matalalla kynnyksellä.
On huomattu, että yksin ei moni tulisi työpäivän päätteeksi lähteneeksi kymmenen kilometrin kävelylenkille. Hyvässä
porukassa asia on toinen, ja matka taittuu huomaamatta.
Viikonloppupäivisin järjestetään silloin tällöin pidempiä, 20-30 kilometrin marsseja. Kesällä ohjelmassa on aina yksi
pyörämarssi ja talvisin yksi hiihtomarssi. Muutaman kerran vuodessa osallistutaan muiden järjestämiin
marssitapahtumiin, kuten Kesäyön marssille, Brandenstein-marssille ja vastaaviin.

Yhdistys järjestää vuosittain maaliskuussa myös oman kevätyön marssinsa. Marssi pidetään nykyään MPK:n kurssina,
jolloin sen suorittamisesta saa rinnasteisen kertausharjoituspäivän ja marssimerkinnän. Osallistujia marssilla on jo yli
50, ja matkavaihtoehdot ovat 25 ja 40 kilometriä.
Marssitoiminnan lisäksi harrastetaan maastoretkeilyä, joko päivän tai parikin yötä kestävillä retkillä. Kohteet ovat
normaaleja retkeilyalueita, kuten Evon retkeilualue, Sipoonkorven ja Nuuksion kansallispuistot ja vastaavat. Kerran
vuodessa järjestetään Cooperin testi, jossa voi testata oman kuntonsa kehittymisen.
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Kaikkea liikuntatoimintaa leimaa Sipoon Reserviläisissä yksinkertaisuus: ei isoja järjestelyjä, vaan sekä osallistujalta
että järjestäjältä vaaditaan lähinnä vain paikalle meneminen. Liikkeelle pitää päästä pienellä kynnyksellä.
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