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VARUSMIESLIITON LIITTOHALLITUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAESITYS
VUODELLE 2021

YLEISTÄ
Varusmiesliitto ry (ruots. Beväringsförbundet rf.) on vuonna 1970 perustettu valtakunnallinen varusmiesja siviilipalvelusta suorittavien edunvalvontajärjestö. Liitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
sekä Puolustusvoimista riippumaton.
Liiton toiminnan tarkoituksena on parantaa varusmies- ja siviilipalvelusta suorittavien oikeudellista ja
sosiaalista asemaa, edistää varusmies- ja siviilipalveluksen kehittämistä ja edistää turvallisuuspoliittista
keskustelua.
Liiton toimintaa ohjaavat säännöt, strategia, toimintasuunnitelmat, talousarviot ja tavoiteohjelmat. Liiton
jäseneksi voivat liittyä 17–29-vuotiaat Suomen kansalaiset, jotka hyväksyvät liiton tarkoituksen ja
tavoitteet. Kannatusjäseneksi voivat liittyä sekä yksityishenkilöt että Suomeen rekisteröidyt yhdistykset,
yritykset ja muut yhteisöt.

Varusmiesliitto ry
www.varusmiesliitto.fi
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
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EDUNVALVONTA
Varusmiesliiton toiminnan keskiössä on edunvalvonta. Varusmiesliitto on Suomen johtava asiantuntija
varus- ja siviilipalvelusmiesten palvelusolosuhteiden sekä sosioekonomisen aseman osalta. Lisäksi
Varusmiesliitto osallistuu aktiivisesti yleiseen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja pitää tässä
keskustelussa esillä erityisesti varusmiesten asemaa. Liiton edunvalvonnan työkaluja ovat erityisesti
sidosryhmäyhteistyö ja osallistuminen toimialan keskeisten työryhmien toimintaan. Lisäksi liitto
osallistuu aktiivisesti julkisuudessa käytävään keskusteluun kannanotoilla ja mielipidekirjoituksilla sekä
liiton omalla mediatuotannolla.
Liiton tehtävä on edistää vastuullista keskustelua maanpuolustuksen, asevelvollisuuden ja
varusmiespalveluksen tulevaisuudesta. Sellaisia tahoja, jotka haluavat romuttaa asevelvollisuuden ja
suomalaisen maanpuolustuksen on riittävästi, mutta vastuullista keskustelua asevelvollisuuden
uudistamisesta ei käydä tarpeeksi.
Liiton edunvalvonnasta vastaa ensisijaisesti liiton puheenjohtaja. Lisäksi varapuheenjohtaja ja
liittohallituksen jäsenet sekä liiton pääsihteeri osallistuvat omalta osaltaan edunvalvonnan toteuttamiseen
sekä tavoitteiden ja lausuntojen laadintaan. Liiton puheenjohtajalle maksetaan työstään palkkiota. Myös
varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiota korvaukseksi liiton hyväksi käytetystä ajasta.

Tavoite

Toimenpiteet

Varusmiesliitto vaikuttaa voimakkaasti
suomalaisen asevelvollisuuden sekä
varusmiesja
siviilipalveluksen
kehittämiseen.

Varusmiesliitto ry
www.varusmiesliitto.fi
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

•

Liitto pitää tiivistä yhteyttä ja ylläpitää hyviä
suhteita Puolustusvoimiin – erityisesti sen
pääesikuntaan, joukko-osastoihin ja niiden
varusmiestoimikuntiin.

•

Varusmiesliiton toimijat tapaavat aktiivisesti
kansanedustajia ja asevelvollisuuden kanssa
tekemisissä olevia tahoja.

•

Liitto antaa lausuntoja asevelvollisuutta sekä
varusmies- ja siviilipalvelusta koskevaan
päätöksentekoon ministeriöille, eduskunnan
valiokunnille sekä muille asioiden parissa
työskenteleville tahoille.

•

Liitto käy aktiivista ajatustenvaihtoa puolueiden
ja niiden nuorisojärjestöjen kanssa asevelvollisuuden sekä varusmies- ja siviilipalveluksen tulevaisuudesta.

•

Liitto kehittää yhteistyötä turvallisuus- ja maanpuolustuskysymyksissä myös muiden kansalaisjärjestöjen suuntaan.
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Varusmiesliitto
herättää
näkyvästi
keskustelua
asevelvollisuuden
sekä
varusmiesja
siviilipalveluksen
kehittämisestä.

Varusmiesliitto on tunnustettu asiantuntija varusmies- ja siviilipalvelusta
suorittavia
sekä
asevelvollisuutta
koskevissa kysymyksissä ja edustettuna
niihin liittyvässä päätöksenteossa.

Varusmiesliitto ry
www.varusmiesliitto.fi
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
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•

Liitto tuottaa vuoden 2021 aikana tarpeen
mukaan tutkimusluontoisia julkaisuja varusmiespalveluksen
kehittämiseksi
ja
järjestää
mahdollisten julkaisujen ympärille seminaarit.

•

Liitto osallistuu Suomi-Areenalle kesällä 2021
oman keskustelutilaisuuden muodossa.

•

Liiton mediatuotanto on ajankohtaista ja
ennakkoluulotonta ja siinä nostetaan esille liiton
edunvalvontaa tukevia teemoja.

•

Liiton mediaulostuloissa pyritään tuomaan
mahdollisimman
kattavasti
palvelustaan
suorittavilta
ja
muilta
maanpuolustusvelvollisuuttaan suorittavilta kerättyä tietoa.
Tieto
kerätään
palveluspaikkavierailujen
yhteydessä.

•

Liitto harjoittaa aktiivista mediaseurantaa ja
reagoi tarvittaessa uutisvirrassa nouseviin epäkohtiin. Liitto ottaa aktiivisesti kantaa uutisiin,
jotka koskevat asevelvollisuutta suorittavien
asioita.

•

Liitto
osallistuu
keskusteluun.

•

Liitto pyrkii olemaan hyvin edustettuna
asevelvollisuuteen
ja
maanpuolustukseen
liittyvien sidosryhmien toiminnassa.

•

Liitto pyrkii saamaan edustajansa kaikkiin
puolustushallinnon ja ministeriöiden työryhmiin,
joissa uudistetaan tai selvitetään asevelvollisten
oikeudellisia, taloudellisia tai sosiaalisia etuuksia
tai oikeuksia.

turvallisuuspoliittiseen
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Varusmiesliitto on aktiivinen toimija
suomalaisessa järjestö- ja maanpuolustuskentässä.

Varusmiesliiton jäsenistön mielipiteet
välittyvät liiton työhön kattavasti ja
jäsenistö
kokee
liiton
tekemän
vaikuttamistyön omakseen.
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www.varusmiesliitto.fi
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
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•

Liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri nuorisojärjestöjen kanssa

•

Liitto käy aktiivista ja molemminpuolista
ajatustenvaihtoa
maanpuolustusjärjestöjen
kanssa asevelvollisuuden sekä varusmies- ja
siviilipalveluksen tulevaisuudesta.

•

Varusmiesliitto lisää
yhteistyötä
palveluskeskuksen kanssa.

•

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen keskuudessa
liitto näyttäytyy aktiivisena, luotettavana ja
merkittävänä sidosryhmä- ja yhteistyöjärjestönä.

•

Liitto lisää läsnäoloaan varuskunnissa
vuonna 2021.

•

Vuonna 2021 varusmiesliitto kehittää vuonna
2016 perustettua verkostotoimintaa, jonka
tehtävänä on tukea liiton edunvalvontaa.

siviili-

o

Naisverkosto
vastaa
naisten
vapaaehtoista
asepalvelusta
suorittavien erityisolosuhteiden ja ongelmien esiin nostamisesta liiton
päätöksenteossa
ja
edunvalvontatyössä.

o

Siviilipalvelusverkosto
vastaa
siviilipalvelustaan
suorittavien
edunvalvonnallisista kysymyksistä.

•

Liitto tekee tiivistä yhteistyötä joukko-osastojen
Varusmiestoimikuntien kanssa

•

Liitto osallistuu Varusmiestoimikuntapäiville
(VMTK-päivät) ja tarjoaa siinä yhteydessä
koulutusta VMTK-toimijoille.

•

Liitto kerää kohderyhmältään mielipiteitä
ajankohtaisista asevelvollisuutta sekä varusmies-
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ja
siviilipalvelusta
koskevista
esimerkiksi kyselyjen avulla.

•

Varusmiesliitto ry
www.varusmiesliitto.fi
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

asioista

Liitto toteuttaa tarvittaessa kyselyitä Puolustusvoimien joukko-osastojen Facebook-ryhmissä
paikallisten Varusmiestoimikuntien kautta.
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JÄSENHANKINTA
Varusmiesliiton tavoitteena on, että liiton jäsenyys koetaan luontevana osana varusmies- ja
siviilipalveluksen suorittamista. Keskeistä on vahva näkyminen palvelustaan suorittavien arjessa
varuskunnissa, siviilipalveluskeskuksessa ja varusmiestoimikuntatoimijoiden keskuudessa. Merkittävä
jäsenmäärä vahvistaa liiton edunvalvonnallista valmistelutyötä sekä vahvistaa liiton tavoitteiden
legitimiteettiä. Liitto tavoittelee jäsenmääräkseen 10 000 jäsentä vuoden 2021 loppuun mennessä.
Liitto hankkii ja kehittää konkreettisia jäsenetuja niin, että liittoon kuuluminen koetaan houkuttelevaksi.
Siviilipalvelustaan suorittavien tavoittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Tavoite

Toimenpiteet

Varusmiesliiton
jäsenyys
koetaan
luontevana osana varusmies- ja siviilipalveluksen suorittamista.

Varusmiesliitto ry
www.varusmiesliitto.fi
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

•

Liitto terävöittää viestintäänsä ja kertoo kohderyhmälleen tekemästään työstä ja tarjoamistaan
eduista.

•

Liitto pyrkii mahdollisimman moneen varuskuntaan
alokasoppitunneille
kertomaan
toiminnastaan joko itse paikalle menemällä tai
tervehdyksen muodossa Varusmiestoimikuntien
kautta.

•

Liitto
pyrkii
mahdollisimman
moneen
siviilipalveluksen koulutusjaksoon kertomaan
toiminnastaan.

•

Varusmiesliiton jäsenyys säilyy jatkossakin
maksuttomana palvelustaan suorittaville.

•

Varusmiesliitto
pyrkii
tavoittamaan
upseerioppilaita
RU-koulutuksen
aikana
kertoakseen liiton toiminnasta ja jäsenyydestä
tuleville varusmiesjohtajille. Tällä tavoitellaan
tiedotuksen valtakunnallista kattavuutta upseerikokelaiden kautta.

•

Varusmiesliitto lisää panostusta erityisesti
sosiaalisen median kanaviin ja kasvattaa yleisön
määrää sosiaalisen median sivuissaan.
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jäsenyys
tarpeellisena ja hyödyllisenä.
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koetaan

Varusmiesliitto on tunnettu varusmies- ja
siviilipalvelustaan
suorittavien
keskuudessa ja se näkyy palvelustaan
suorittavien arjessa.

Varusmiesliitto tarjoaa jäsenistölleen
merkittäviä jäsenpalveluja.

•

Varusmiesliiton edunvalvonnallinen työ on
tunnettua ja tehokasta.

•

Varusmiesliitto tarjoaa ja kehittää jäsenpalveluita
jäsenilleen.

•

Varusmiesliiton julkaisema Varusmies-lehti
jaetaan
joka
kasarmille
sekä
siviilipalveluskeskukseen. Varusmies-lehti on nuorille
suunnattu aikakauslehti, joka nostaa esille
varusmiehiä kiinnostavia aiheita.

•

Varusmiesliitto kohdentaa vuonna 2019
enemmän resursseja varuskunta- ja siviilipalveluskeskusvierailuihin.

•

Varusmiesliitto tarjoaa jäsenetuna puhelimitse,
sähköpostitse ja tarpeen mukaan myös
tapaamisten muodossa neuvontapalveluita asevelvollisuuteen liittyvissä asioissa palvelustaan
suorittaville ja vapaaehtoisesti palvelustaan
suorittaville, sekä näiden läheisille.

•

Toimikaudella 2019 liitto edistää asevelvollisten
saattamista yhä laajemman alennusoikeuden
piiriin kulttuuri- ja liikuntapalveluissa sekä
joukkoliikenteessä
ja
muissa
julkisissa
palveluissa.

Laaja jäsenpohja takaa Varusmiesliitolle kiistattoman aseman kaikkien asevelvollisten edunvalvojana ja
jäsenistöstä muodostuu aito vaikuttamistyön voimavara.

Varusmiesliitto ry
www.varusmiesliitto.fi
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
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VIESTINTÄ
Varusmiesliitto näyttäytyy sekä päättäjille että varusmies- ja siviilipalvelustaan suorittaville uskottavana
toimijana ja vakavasti otettavana edunvalvojana. Liitto myös tarjoaa omalla viestinnällään realistista
tietoa palveluksesta ja asevelvollisuudesta kohderyhmälleen palveluksen suorittamisen tukemiseksi ja
helpottamiseksi.
Liiton mediatuotanto muodostuu viisi kertaa vuodessa ilmestyvästä painetusta aikakauslehdestä
(Varusmies-lehti), verkkomedioista (varusmieslehti.fi, varusmiesliitto.fi, inttiin.fi, sivariin.fi), sekä
sosiaalisen median kanavista. Varusmies- lehden toimituskunta saa palkkiota tekemästään työstä. Lisäksi
liitto tekee vaikuttajaviestintää, joka koostuu lähetettävistä lehdistötiedotteista ja kannanotoista sekä
liiton tuottamista laajemmista julkaisuista.

Tavoite

Toimenpiteet

Varusmiesliitto näyttäytyy sekä päättäjille
että varusmies- ja siviilipalvelusta
suorittaville uskottavana toimijana ja
vakavasti otettavana edunvalvojana.

Varusmiesliiton kannat ja niiden
perustelut ovat päättäjien tiedossa.

Varusmiesliitto ry
www.varusmiesliitto.fi
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

•

Varusmiesliitto julkaisee lehdistötiedotteita ja
kannanottoja tavoitteidensa viestimiseksi.

•

Varusmiesliitto jakaa eduskunnan valiokunnille
tai ministeriöille annetut lausunnot omilla
verkkosivuillaan sekä sosiaalisessa mediassa.

•

Liitolla
on
suomalaisten
mediatalojen
toimituksissa vakiintunut asema ja liiton
kannanotot tulkitaan laajasti uutisoinnin
arvoisiksi.

•

Liiton kannat saavat
kunnallisissa medioissa.

•

Liitto viestii päättäjille myös suoraan
julkaisemiensa raporttien ja henkilökohtaisten
tapaamisten muodossa.

•

Liitto osallistuu sidosryhmien järjestämiin
tilaisuuksiin ja vaikuttaa keskusteluun omilla
tavoitteillaan.

näkyvyyttä

valta-
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Varusmiesliiton julkaisemat
mediat
tavoittavat laajan joukon ihmisiä ja
fasilitoivat asevelvollisuutta koskevaa
keskustelua.

Varusmiesliiton
viestintäkanavat
tavoittavat
pääosan
palvelustaan
suorittavista.

Varusmiesliitto
tarjoaa
asevelvollisuuttaan
suorittaville
tietoa
palveluksen suorittamisen tukemiseksi ja
helpottamiseksi.

Varusmiesliitto ry
www.varusmiesliitto.fi
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
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•

Varusmiesliiton
mediatuotanto
on
ennakkoluulotonta ja nostaa rohkeasti esille
sellaisiakin aiheita, joista ei normaalisti toimialalla puhuta.

•

Liitto
selvittää
Varusmies-lehden
saavutettavuuden
lisäämistä
ammattiin
opiskelevien keskuudessa.

•

Liiton Varusmies-lehti julkaistaan viisi kertaa
vuodessa ja jaetaan jokaiselle kasarmille sekä
siviilipalveluskeskukseen.

•

Kaksi kertaa vuodessa tuotetaan erillinen abiextra, joka jaetaan lisäksi jokaiselle lukiolle. Abiextralla viestitään liiton toiminnasta nuorille jo
ennen palveluksen alkamista, sillä liiton
kohderyhmänä käsitetään myös tulevaisuuden
varusmiehet.

•

Liiton julkaisemilla inttiin.fi ja sivariin.fi sivustoilla käsitellään sekä lukijan kannalta
tärkeitä että Varusmiesliiton mielestä merkittäviä
asioita.

•

Inttiin.fi ja sivariin.fi -sivustoilla vastataan
asevelvollisten henkilökohtaisiin kysymyksiin
palvelusta koskien.

•

Varusmiesliitto
uudistaa
nettisivujen
kokonaisuutta ja lisää aamukampa.net -sivuston
osaksi liiton hallinnoimia nettisivuportaaleja.
Uutta
sivustoa
lähdetään
rakentamaan
tavoitteena yhdistää se kokoavaksi sivuksi
aikaisemmille nettisivustoille.
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JÄRJESTÖ
Varusmiesliiton järjestöpuolen tärkeimpänä tavoitteena on toiminnan vakaana pitäminen
vakavaraisuuden ja suunnitelmallisen taloudenpidon avulla. Liiton työ- ja luottamustehtävät ovat
tavoitetilassa houkuttelevia ja haluttuja näköalapaikkoja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Liitto pyrkii
kiinnittämään erityistä huomiota henkilöstön ja luottamushenkilöiden motivaatioon ja sitoutuneisuuteen
työhönsä.
Suunnitelmallisuudella ja taloudellisten resurssien kasvattamisella liitto pyrkii henkilöstötyövuosien
kasvattamiseen. Suuremmat henkilöresurssit mahdollistavat nykyistä suuremman edunvalvonnallisen
vaikuttavuuden.
Liitto allokoi vuonna 2021 lisäresursseja vapaaehtoistoimijoiden lisäämiseen, tapahtumien
järjestämiseen ja järjestölliseen kehitykseen palkkaamalla kaksi korkeakouluharjoittelijaa.

Tavoite

Toimenpiteet

Varusmiesliitto on vakavarainen järjestö ja
sen taloutta hoidetaan suunnitelmallisesti.

Varusmiesliitto osallistaa toimintaansa
kattavasti asevelvollisia.

Varusmiesliitto ry
www.varusmiesliitto.fi
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

•

Liitolla on palkattu pääsihteeri, joka vastaa liiton
talous-, asiakirja- ja henkilöstöhallinnosta sekä
sidosryhmäyhteistyöstä
ja
järjestöllisestä
kehittämisestä.

•

Liittohallitus seuraa säännöllisesti kokouksissaan
talousarvion toteutumista.

•

Liitto
laajentaa
rahoituspohjaansa
yritysyhteistyöllä, Varusmies Median tuottojen
kasvattamisella sekä kannatusjäsenmaksujen
avulla.

•

Liitto palkkaa kaksi korkeakouluharjoittelijaa
työskentelemään liiton viestinnän, järjestöllisen
kehittämisen ja hallinnon parissa. Lisäksi
harjoittelijat vastaavat liiton valtakunnallisten
tapahtumien järjestämisestä. Toinen korkeakouluharjoittelu ajoitetaan kevääseen ja toinen
syksyyn.
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Varusmiesliiton työ- ja luottamustehtävät
ovat
houkuttelevia
ja
haluttuja
näköalapaikkoja
yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen.

Varusmiesliiton
henkilöstö
ja
luottamushenkilöt ovat motivoituneita ja
sitoutuneita työhönsä.

Varusmiesliitto ry
www.varusmiesliitto.fi
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Toimintasuunnitelma
toimintavuodelle 2021

•

Liitto järjestää kaksi (2) valtakunnallista
tapahtumaa varusmiehille ja siviilipalvelustaan
suorittaville

•

Liiton nais- ja siviilipalvelusverkostojentoiminta
on tarkoituksenmukaista ja suunniteltua.

•

Varuskunta- ja siviilipalveluskeskusvierailuilla
tarjotaan mahdollisuuksia lähteä mukaan liiton
toimintaan.

•

Liitto tekee tiivistä yhteistyötä puolueiden
nuorisojärjestöjen
sekä
nuorisoja
opiskelijajärjestöjen kanssa. Liiton tehtävät
antavat eväitä vastaavanlaisten vastuutehtävien
jakamiseen muissa yhteisöissä.

•

Liitto keventää yksittäisen työntekijän ja
luottamushenkilön työmäärää palkkaamalla
kaksi
korkeakouluharjoittelijaa
sekä
parantamalla
jäsenten
osallistumismahdollisuuksia liiton toimintaan.

•

Varusmiesliitossa aloittavat työntekijät ja
luottamushenkilöt
saavat
kattavan
perehdytyksen tehtäviinsä tehtävänsä alussa.
Varusmiesliiton toimijat ryhmäytyvät aina
luottamusjohdon vaihtuessa.

•

Varusmiesliiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja saavat maltillista palkkiota korvaukseksi
työstään
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