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Sisältö:

Suomen marsalkka Mannerheimin metsästysmaja, Marskin maja on
70 –vuotias. Nykyisin Lopella sijaitsevan majan omistavan yhdistyksen
jäseniä ovat RUL, Jääkärisäätiö, Kadettikunta ja Upseeriliitto
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01.
Jokaista ampumarataa tarvitaan

Ampumatoimintaa säätelevän lainsäädännön
kehitystyö
jatkuu.
Seuraavassa vaiheessa tarkastelussa
on ampumaratalaki sekä tehokkaimpia ilma-aseita ja eräitä jousiaseita
koskevan lainsäädännön uudistaminen. Samassa yhteydessä selvitetään
myös kaasusumuttimien käyttöturvallisuutta koskevien säännösten
uusimistarve. Työlistalla on lisäksi ampuma-aseiden säilyttämistä
koskevan säännöstön mahdolliset
tarkistukset.

Samanaikaisesti puolustushallinto
selvittää puolustusvoimien ampumaratojen tulevaisuutta. Tällä hetkellä puolustusvoimien käytössä on
49 ampumarata-aluetta, joilla on
yhteensä 200 erillistä ampumarataa.
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Puolustusvoimat on ilmoittanut, että
kaikkia rata-alueita ei tulevaisuudessa kyetä ylläpitämään. Arvio on,
että puolustusvoimat luopuu noin
kymmenestä ampumarata-alueesta. Isojen varuskuntien yhteyteen jää
varmasti myös ampumaratoja. Lakkautettavien varuskuntien kohdalla päätös tehdään tapauskohtaisesti.
Käyttömäärien lisäksi päätöksentekoon vaikuttaa mm. ympäristöseikat
sekä ratojen sijaintikuntien suhtautuminen ratoihin.

Puolustusvoimien
rataverkoston harveneminen on äärimmäisen
huolestuttavaa, koska niillä pystyy
ampumaan myös rk-kaliiperisilla
kivääreillä ja isoilla pistooleilla. Puolustusvoimien rataverkoston kattavuutta ei voi tarkastella pelkästään
talousasiana. Pv:n ampumaratoja tarvitaan niissäkin maakunnissa, joissa ei ole varuskuntia. Ilman
ratoja ei onnistu maakuntakomppanioiden kouluttaminen, MPK:n sotilaallisten kurssien pitäminen tai
reserviläisten omaehtoinen ampumataidon ylläpitäminen. Niin kauan
kun puolustusratkaisumme perustuu
yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan
reserviin, on puolustusvoimien ampumarataverkoston oltava riittävän
tiheä ja koko maan kattava. Vaikka se
jotain maksaakin.

Puolustusvoimien
ampumaratojen ja isojen maakunnallisten ampumakeskusten lisäksi tarvitaan myös
runsaasti pienempiä ampumaratoja
ja -paikkoja. Ne ovat laajan ja säännöllisen ampumaharrastuksen ehdoton edellytys. Näidenkin toiminta
tulee toki olla säädeltyä ja valvottua, mutta niiden toimintaa ei saa
uhata liian raskailla lupa- ja valvontamenettelyillä. Pienimpien ampumaratojen kohdalla varmaankin
riittää kevyempi ilmoitusmenettely varsinaisten, kalliiden ja monimutkaisten ympäristölupien sijaan.
Tämä vaatii sitä, että ampumaradat

pystytään luokittelemaan toiminnan
laajuuden perusteella.

Vanhimmat ampumaratoja koskevat
säännökset ovat peräisin autonomian ajalta. Ampumaratalainsäädännön saattaminen ajan tasalle onkin
ehdottoman tärkeää. Yhtä tärkeää
on se, että työ tehdään hyvässä
yhteistyössä ympäristölupia koskevan uudistustyön kanssa. Tällä
hetkellä ampumaratojen ympäristölupien kohdalla on ongelmia sekä
ohjeistuksessa itsessään että niiden
liian vaihtelevissa tulkinnoissa maan
eri puolilla. Ohjeiden ja tulkintojen pitää olla kohtuullisia, ja ymmärrettäviä ja niitä pitää tulkita samalla
tavalla joka puolella Suomea.

RUL:n tavoitteet ampumatoiminnan osalta ovat ennallaan. Suomessa
on jatkossakin oltava mahdollisuus
harrastaa vastuullista, turvallista ja
monipuolista ampumatoimintaa. Se
vaatii meidän vastuullisten harrastajien lisäksi toimivaa lainsäädäntöä ja
kattavaa ampumarataverkostoa.

Janne Kosonen,
toiminnanjohtaja
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02.
Jäsenhuolto ja
-hankintakilpailu
Jäsenhankinta ja – huolto on yksi liiton tämän vuoden toiminnan painopisteistä. Tähän liittyen liiton
toimisto on lähettänyt yhdistyksille
ja piireille säännöllisesti väliaikatietoja jäsenmäärän kehityksestä yhdistyksittäin. Maksaneiden jäsenten
määrä alkuvuonna on ollut useimmissa piireissä viime vuotta heikompi.
Maaliskuussa järjestetyn RUL:n yhdistyspäivän yksi teema oli jäsenhuolto ja -hankinta. Näissä hyvin
menestyneiden kerhojen viesti oli
selkeä: Jäsenhankinta ei ole tähtitiedettä, mutta se vaatii työtä ja asiaan
omistautuneita henkilöitä.

Vinkkejä onnistuneeseen
jäsenhankintaan
Yhdistyspäivän esityksistä
koottiin vinkkejä ja konkreettisia toimia
onnistuneeseen jäsenhankintaan ja
-huoltoon.
•
Tunnista potentiaalinen jäsen omasta kaveripiiristäsi, kertausharjoituksista, työpaikaltasi jne.
Myös ylennyslistoilta löytyy potentiaalisia uusia jäseniä.
•
Henkilökohtainen yhteydenotto on ratkaisevan tärkeää. Puhelinsoitto on paljon tehokkaampi kuin
sähköpostiviesti.
•
Seuratkaa
jäsenmaksujen kertymistä vuoden mittaan aktiivisesti. Soitto loppuvuodesta
jäsenmaksunsa vielä maksamattomille jäsenille on myös tärkeä.
•
Tiedota säännöllisesti yhdistyksen toiminnasta. Nettisivut,
sähköpostiviestit,
puheenjohtajan
kirjeet ovat kaikki tärkeitä.
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•
Kysy millaisesta toiminnasta
uusi jäsen on kiinnostunut.

kana hankkinut henkilö palkitaan
myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

•
Tarjoa uusille jäsenille helppo
mahdollisuus tulla mukaan käytännön toimintaan.

Lisäksi Reserviupseeriliitto palkitsee
vuonna 2012 jäsen- hankinnassa kunnostuneita yhdistyksiään ja piirejään
rahapalkinnoin samalla tavalla kuin
aiemminkin.

•
Vänrikkipäivät ja johtamispäivät (tänä vuonna toimintapäivät)
ovat hyviä toiminnallisia tapahtumia,
joita voi myös hyödyntää jäsenhankinnassa.
Jäsenmäärän seuraamisen kannalta
nettijäsenrekisteri on toimiva työkalu. Yhdistysten ja piirien kannattaa seurata säännöllisesti erityisesti
seuraavia listoja:
• Maksaneet jäsenet
• Uudet jäsenet kuluvalta vuodelta
• Laskuttamattomat jäsenet
• Laskutetut, mutta maksamattomat jäsenet

Jäsenhankintakilpailu
Reserviupseeriliiton
jäsenhankintakilpailu jatkuu kuluvana vuonna
vanhoilla säännöillä. Kilpailussa huomioidaan jokainen vuoden 2012 aikana jäsenmaksunsa ensimmäistä
kertaa maksanut uusi jäsen. Mukaan ei lasketa niitä henkilöitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa
RUL:n kerhossa. Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen kilpailuaikana liittoon saapunut, sähköinen tai
paperinen ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija.
Toimintavuonna kolme uutta jäsentä,
tai vaihtoehtoisesti kuusi uutta
opiskelijajäsentä, hankkinut jäsenhankkija palkitaan Fiskarsin X5 -retkikirveellä, johon on kaiverrettu
liiton logo. Kymmenestä uudesta
jäsenestä, tai vaihtoehtoisesti kahdestakymmenestä uudesta opiskelijajäsenestä, jäsenhankkija palkitaan
puolustusvoimien M/05 varsikengillä.
Eniten uusia jäseniä vuoden ai-

03. Toimintapäivä
Toimintapäivä on yhdistyksille ja
piireille tarjottu suhteellisen valmis
paketti toiminnallisen tapahtuman
järjestämiseen. Näin jäsenistöllä on
mahdollisuus saada toimintaa ja
jopa hiukan kertausta reserviläisasioihin. Toimintapäivä-paketissa on
20 valmiiksi suunniteltua rastia, joita
voi sitten soveltaa oman maun mukaan ja ottaa sieltä sellaiset mitä haluaa ja pystyy järjestämään. Mikään
ei kiellä kehittelemästä rasteja lisää.
Liiton toimistolta saatavasta paketista löytyy myös hiukan ohjeita tapahtuman järjestämiseen ja
myös palkintoja järjestäjille ja osallistujille. Toimintapäivän voi järjestää
yksi tai useampi yhdistys yhdessä tai
Toimintapäivän vetovastuu voi olla
myös piirillä. Yhteistyötä kannattaa
harrastaa myös muiden alueen reserviläisten ja toiminnasta kiinnostuneiden kanssa. Ja tapahtuma voi olla
joko vain jäsenille tai kaikille avoin
yleisötapahtuma. Toimintapäivää voi
käyttää hyvin pr-tempauksena.
Toimintapäiviä on järjestetty nyt
liiton toimiston kirjanpidon mukaan 21 kappaletta, Muoniosta Porvooseen akselilla. Järjestelyissä on
ollut mukana yli 30 yhdistystä. Eli
Toimintapäivää on järjestetty hyvin yhteistyössä naapuriyhdistysten
kanssa. Lisää toimintapäiviä on ilmoitettu järjestettävän reilu 10 kappaletta, pohjoisin Inarissa. Mutta
lisää saa vielä järjestää, materiaali ei
ole vielä loppunut.
Materiaalia

Toimintapäivästä

on
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lähetetty kaikille piireille, jotenka
sieltä voi ensi alkuun kysellä mietintä
vaiheessa suunnittelun avuksi.
Kun yhdistys tai piiri päättää järjestää
Toimintapäivän, ilmoittakaa siitä
liiton järjestösihteerille jarjesto@rul.
fi ja saatte sitten materiaalin itsellenne. Ilmoituksessa pitää ilmetä
vastuuhenkilö osoitteineen, tapahtuman arvioitu koko ja järjestäjien
määrä. Kun Toimintapäivä on sitten järjestetty, ilmoitus myös siitä
järjestösihteerille ja mielellään myös
muutama kuva ja pieni juttu tapahtumasta. Lisäksi materiaaliin kuuluvan,
RUL logolla varustetun, retkikirveen
voittajan osoitetiedot, niin liiton toimisto lähettää kirveen voittajalle.

04. Turvallisuus ja
puolustus 2012
Kuudennet
kansainväliset
turvallisuus- ja puolustusalan erikoismessut järjestetään Lahden
Messukeskuksessa 27. – 29.9.2012.
Messujen teemana on ”Yhdessä turvalliseen arkeen”.
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tua jo nyt Survival Track -sivuilla.

RUL tarjoaa messulippuja
piireille ja yhdistyksille
RUL:lla on messuilla oma mielenkiintoinen osasto A-hallissa.
Lahden tapahtuma on oivallinen piirin tai yhdistyksen syysmatkan kohde. Liiton kautta on piirien
ja yhdistyen mahdollista saada veloituksetta pääsylippuja messuille.
Lippuja on varattu noin 30 – 40 kpl /
piiri. Yksittäisiä lippuja ei lähetä jäsenille. Liput voi varata liiton toimistosta Kirsti Suortilta (toimisto@rul.fi
tai 09 – 4056 2054). Lipputilaukset
on tehtävä liiton toimistoon elokuun
loppuun mennessä.

05. Liikuntatapahtumat
Kesän ja syksyn aikana on paljon hyviä kilpailuja ja tapahtumia joihin
vielä kerkiää mukaan. Ohessa muutama poiminta tulevista tapahtumista.

Messuilla
esittäytyvät
kaikki
tärkeimmät yhteiskunnan turvallisuuteen ja turvallisuusteknologiaan
liittyvät
viranomaiset,
järjestöt
ja yritykset. Pelastusopisto, poliisi, meri- ja rajavartiolaitokset sekä
puolustusvoimat esittelevät tapahtumassa työtehtäviään. Suomalainen puolustus- ja ilmailuteollisuus
on myös näyttävästi mukana.

Palvelusammuntojen
Hollolassa 21.07.

Messuilla on monipuolisten messuosastojen lisäksi myös mahdollisuus
testata omaa osaamistaan turvallisessa ja ohjatussa ympäristössä
Survival Track – turvallisuuskisassa.
Kisa järjestetään perjantaina 28.9. ja
lauantaina 29.9. ennakkoon ilmoittautuneiden perheiden kesken. Kilpailu toteutetaan kolmen hengen
joukkueina ja kilpailuun voi ilmoittau-

Reserviläisten SM-golfmestaruuskilpailut Lappeenrannassa 28.07.

SM-kilpailut

SRA:n SM-kilpailut Pahkajärvellä 28.29.07.
CIOR/PM – ottelut, Tanskassa 28.7.3.8.
RUL:n ampumamestaruuskilpailut
18.-19.08. Salossa.

Perinnease “Pystykorvan” SM-kilpailut 1.9. Keuruulla
RESUL:n syysjotos “NIKKARI JOTOS
2012” Jurvassa 14.-16.09.
Lisätietoa kilpailuista www.resul.fi
->Kilpailut ja tapahtumat

06. Syksyllä mielenkiintoisia seminaareja
Syksyllä 2011 järjestetyn arvoseminaarin aiheena oli hallinnon käsite
ja sen merkitys muutospaineessa olevissa organisaatioissa. Hallintoon liittyy myös organisaation
kyky reagoida uusiin tapahtumiin ja
kriisitilanteisiin. Suomen Reserviupseeriliiton, Kadettikunnan ja Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen
ja sotilaspedagogiikan laitoksen sekä
Poliisiammattikorkeakoulun yhteisseminaarin esitykset on julkaistu
Hyvä – paha hallinto -kirjana, joka
on tilattavissa RUL:n toimistosta
(toimisto@rul.fi). Kirja on luettavissa myös netissä osoitteessa: http://
www.doria.fi/handle/10024/77003
Mielenkiintoiset seminaarit jatkuvat
myös tänä vuonna. 12.10. Maanpuolustuskorkeakoulun pääauditoriossa
Santahaminassa
järjestetään Asevelvollisuus kansalaisoikeutena - kuka kasvattaa, kuka
kouluttaa? -seminaari. Järjestäjinä
toimii RUL:n lisäksi mm. Kadettikunta ja Maanpuolustuskorkeakoulu.
Seuraavalla viikolla HRUP:n Senioriupseereiden Kerho järjestää
puolestaan Itämeren alueen turvallisuusseminaari Katajanokan Kasinolla. Lisätietoja näistä seminaareista
löytyy RUL:n nettisivuilta ja syyskuun
Reserviläisestä.
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07. Reserviupseerien
tukisäätiön apurahat haettavana
Suomen
Reserviupseerien
tukisäätiön tarkoituksena on tukea
suomalaisten reserviupseerien henkisiä ja fyysisiä maanpuolustus- ja
turvallisuusvalmiuksia sekä Suomessa toimivien suomalaisten reserviupseeriyhdistysten
valtakunnan
turvallisuutta edistävää toimintaa
maanpuolustustietouden ja -tahdon ylläpitämiseksi ja kohottamiseksi sekä muutoinkin maanpuolustus
edellytysten parantamiseksi.
Säätiö
toteuttaa
tarkoitustaan
tukemalla maanpuolustus- ja turvallisuuspoliittista työtä reserviupseerien keskuudessa myöntämällä
varoja sääntöjensä mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, koulutus- ja julkaisutoimintaan,
reserviupseerien toiminnan laajentamiseen ja tehostamiseen, erillisprojektien tukemiseen ja uusien
toimintamuotojen kehittämiseen.
Perustellut säätiön hallitukselle
osoitetut apurahahakemukset tulee
lähettää RUL:n toimistoon 31.8.2012
mennessä. Lisätietoja Tukisäätiön
apurahoista saa RUL:n
toimistosta sekä nettisivuilta www.rul.fi/
tukisaatio.

RUL:n tunnus hautakiveen
kiinnitettäväksi
RUL on jäsenten ja omaisten
toivomuksesta teettänyt liiton tunnuksen kiinnitettäväksi poisnukkuneen jäsenen hautakiveen.
Merkin halkaisija on noin 60 mm
ja se on valettu pronssista. Tunnus
kiinnitetään
hautakiveen
piilokiinnityksenä tunnuksen takaa
kierretapeilla, jotka toimitetaan mer-
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kin mukana. Kuva merkistä löytyy
tukisäätiön nettisivuilta.
Merkin hinta on 40 euroa + postikulut.
Hautamuistomerkkiä
myy Suomen Reserviupseereiden
tukisäätiö ja merkki on tilattavissa RUL:n toimistosta Kirsti Suortilta,
puh. (09) 4056 2054 tai toimisto@
rul.fi .

08. Tukea yhdistyksille ja piireille
Yhdistysten projektituki on tarkoitettu
sellaisten
poikkeuksellisten
merkittävien toimintojen, erillisprojektien tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit eivät
omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan.
Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat mm. erilaiset kertaluontoiset
toimintatapahtumat, ase-, koulutusmateriaali-, majoitus-, esite- tai
muut hankinnat sekä toimitilojen
korjaaminen tai rakentaminen. Tukea
myönnetään vain osalle toiminnon
tai hankinnan kokonaisbudjettia.
Yhdistyksille ja piireille suunnattua
projektitukea on alkaneenakin vuonna jaossa 14.000 euroa. Tähän mennessä projektitukea on myönnetty jo
yli 11.000 euroa.
Projektitukihakemukset
käsittelee taloustoimikunta ja tuen
hakuajat ovat 15.8. ja 30.11. Tarkat
tuen hakuohjeet löytyvät netistä liiton kotisivuilta www.rul.fi.

09. Uusi toimintalomake
Uusi toimintalomake on juuri valmistunut. Se pyritään saamaan
piirien ja yhdistysten käyttöön ennen Juhannusta, noin kuukauden
myöhässä luvatusta. Uusi toimintalomake tulee löytymään suoraan liiton
sivun sisältä. Ne joilla on jo tunnukset uusipohjaisille nettisivuile tulette
pääsemään niillä samoilla tunnuksilla myös toimintalomakkeeseen.
Muille tullaan toimittamaan uudet tunnukset. Tunnukset tulevat
sähköpostilla ja ne pitää käydä kuittaamassa mahdollisimman pian aktiivisiksi. Samalla kaikille piireille ja
yhdistyksille tulee automaattisesti myös uusi nettisivupohja kaupan
päälle. Jos teillä on jo toimivat nettisivut käytössä, niin tämä ei muuta
mitään. Ne joilla on vanhat, joomlapohjaiset, sivut voivat rakentaa tästä
sivupohjasta uuden sivun. Tämä
on suositeltavaa sillä joomla-sivujen pystyssä pysymistä emme pysty
lupaamaan kovin pitkään. Ja samoin
ne joilla ei vielä ole sivuja ollut, niin
voitte ottaa ne käyttöön. Ilmoitus
sivujen käyttöönotosta pitää tehdä liiton järjestösihteerille jarjesto@
rul.fi niin saatte mm. ohjeistuksen
sivujen luomiseen. Vasta sitten sivut
ohjataan liiton sivuille ja tällöin vanhat sivut lopettavat olemassaolonsa.
Toimintalomakkeeseen pääsee siis
jatkossa liiton nettisivun oikeasta
alalaidasta, kirjautumalla tunnuksilla kohtaan Jäsenyhdistykset. Aukeavalta Jäsenportaalisivulta löytyy
Toimintalomake. Lomake on kalenteri muotoinen. Sinne voi lisätä koko
vuoden tapahtumia kullekin päivälle,
kun ne ovat tapahtuneet. Tai voi
lisätä vanhan mallin mukaan massalisäyksenä yhdellä kerralla kaikki. Ohjeistus toimintalomakkeesta
jaetaan vielä myöhemmin ja se tulee myös lomakkeen yhteyteen.
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Yhdistykset ja piirit saavat sieltä
kätevästi yhteenvedot exel-taulukoina. Tiedustelut asiasta järjestösihteeri Saku Liehulle jarjesto@rul.fi

10. Jäsenrekisteriasiaa
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rekisteriin merkitylle puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille
tai yhteyshenkilölle.

Toimintakertomus

11. Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinnot 2012

Suomen Reserviupseeriliiton vuoden
2011 toimintakertomus on luettavissa
netissä kahtena eri versiona.

Sotavahinkosäätiö on myöntänyt
vuoden 2012 tunnustuspalkinnot
vapaaehtoisesta työstä.
Tunnustuspalkinnon saa 14 yhteisöä ja 6
henkilöä. Palkintojen yhteissumma
on 32.000 euroa. RUL:n esityksestä palkinnon saavat tänä vuonna
Ylitornion Reserviupseerit, Lavian
seudun Reserviupseerikerho, Merikarvian–Siikaisten Reserviupseerikerho sekä Juhani Pura Valkeakoskelta ja
Seppo Posio Liedosta. Lisätietoa asiasta löytyyy liiton nettisivuilta: www.
rul.fi

Painettu Toiminta 2011 -dokumentti lähetetään liiton luottamus- henkilöille sekä keskeisille
yhteistyötahoille. Piireillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus tilata painettua kertomusta omaan
käyttöönsä sekä jakomateriaaliksi
erilaisiin tapahtumiin.

Rahanjaot
Vuoden toinen rahanjako piireille
ja yhdistyksille suoritettiin viikolla
24. Rahanjaon tilitysraportti seuraa
jäsenkirjeen mukana.
Kaikkiin rahanjakoon ja tilitysraporttiin liittyvissä kysymyksissä voi
kääntyä liiton toimiston puoleen
(toimisto@rul.fi tai (09) 4056 2054).
Kuluvan vuoden kolmas rahanjako on
viikolla 41.

Uudet jäsenet
Kiertokirjeen liitteenä on myös lista
uusista 22.3. – 13.6.2012. Yhdistykset
ja piirit voivat seurata uusien jäsenten tilannetta joustavasti nettirekisterin avulla.

Nettirekisteri
Yhdistysten käytössä on veloituksetta internetin kautta toimiva jäsenrekisteri.
Yhdistykset voivat netin kautta selata omaa jäsenlistaansa, tehdä jäsentensä tietoihin päivityksiä, seurata
jäsenmaksukertymän kehittymistä
ja tarvittaessa myös tulostaa listat
itselleen. Nettirekisteri toimii yhdistyskohtaisten tunnuksien avulla, jotka voi tilata tunnukset itselleen liiton
jäsenrekisteristä jäsensihteeri Virpi
Kukkoselta, 09 40562011, jasenasiat@rul.fi. Käyttäjätunnus ja salasana
luovutetaan vain yhdistyksen jäsen-

Niitä voi tilata lisää maksutta liiton
toimistosta (toimisto@rul.fi).

Sotavahinkosäätiö myöntää tunnustuspalkintoja vuosittain vuodesta 2009 lähtien. Tarkoituksena
on palkita henkilöitä ja yhteisöjä,
joiden saavutukset maanpuolustuksen saralla ovat poikkeuksellisen
merkittäviä. Palkintoja myönnetään
Kadettikunnassa, Maanpuolustuskiltojen liitossa, Reserviläisliitossa ja
Suomen Reserviupseeriliitossa tehdystä maanpuolustustyöstä.

12. Muut asiat

Liiton toimintakertomus on tarjolla kahdessa eri muodossa. Painettu versio on 8 sivuinen, runsaasti
kuvitettu lyhennelmä täydellisestä
liittovaltuuston hyväksymästä toimintakertomuksesta.

Toimintakertomukset löytyvät netistä osoitteesta: http://www.rul.fi/
reserviupseeriliitto/tiedotus/toimintakertomukset/

Rukkilainen
Haminan RUK:n joukko-osasto-    
lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Jäsenkirjeen liitteenä jokaiselle yhdistykselle ja piirille lehden tuorein
numero, jossa on koulun uutisten
lisäksi tietoa mm. kesän Hamina Tattoosta, puolustusvoimien uudesta
taistelutavasta sekä Haminan Kadettikoulun tunnetuimmasta oppilaasta
Gustaf Mannerheimista.

Liiton toimisto lomalla
heinäkuussa
Toimintaesite
Paperisen jäsenkirjeen mukana yhdistyksille ja piireille lähetetään näytteeksi liiton uusittu toimintaesite.

Liiton toimiston henkilökunnan kesälomat on keskitetty heinäkuulle, jonka aikana toimisto on suljettu.
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Jäsenkirje uusiutui
Osana RUL:n viestinnän kehittämistä
myös tämä jäsentiedote on uusiutunut. Ulkoasu on liiton graafisen
ohjeen ja mm. nettisivujen mukainen.
Myös nimi muuttui Kiertokirjeestä
RUL:n kenttäpostiksi. Nimikilpailun
palkintona olleen MPY Oy:n 50 €:n
lahjakortin voitti Tuomas Taivalmaa
Ilmajoelta. Kiitos kaikille ehdotuksen
tehneille jäsenille!
Otamme vastaan vinkkejä RUL:n
kenttäpostin
ulkoasun
parantamiseksi.

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry
															
															
															
															
															
Majuri (res) Mika Hannula

Majuri (res) Janne Kosonen

Puheenjohtaja

Toiminnanjohtaja

́́ Jakelu: Jäsenyhdistykset, piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat, liitovaltuusto, liittohallitus, liiton

neuvottelukunta, koulutustoimikunta, piirilehtien yhteyshenkilöt, RES, MPKL, MPK
́́ Liitteet: Tilitysraportit, uudet jäsenet –listat, toimintakertomus 2011, RUL:n toimintaesite, Rukkilainen 1 / 2012,

RESUL-tiedote

Reserviläisurheiluliitto ry,  Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI,  (09) 4056 2060, fax (09) 4056 2061,  sähköposti: info@resul.fi

RESUL tiedottaa 1/2012
Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat
Tiedotteen sisältö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hallinnolliset asiat
Vuoden 2011 reserviläisliikkuja Reijo Hannuksen tarina
Reserviläisliikunnan ohjausryhmä/kilpailukalenteri 2013
Sähköinen kuntokortti
Sisäasiainministeriön asettamispäätös
Turvallisuus ja Puolustus –messut 27.-29.09. Lahdessa
Perheliikuntapäivä 01.09.2012, toimintaohje järjestäjille
RESUL:n kampanjatuotteet

1. Hallinnolliset asiat
Liiton strategiaprosessi etenee niin, että liiton jäsenyhdistyksien avainhenkilöille on toimitettu
kysely, jossa keskeisinä asioina ovat palautteet edelliseltä strategiakaudelta ja kannanotot tulevan strategiakauden keskeisimpiin asioihin. Liiton strategiatyöryhmä työstää ohjelmaa siten,
että luonnos on jäsenyhdistysten lausunnolla alkusyksystä 2012 ja liiton toimintastrategia
2012 – 2015 julkistetaan liiton syyskokouksessa 10.11. Tampereella.
Reserviläisurheiluliiton kevätkokous 28.04.2012 Helsingissä hyväksyi vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka osoitti alijäämää 18 950,59 €. Liiton taloustilanne pysyi
välttävänä. Kevätkokousesitelmän piti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) varapuheenjohtaja Juha Parkkonen aiheenaan mm. yhteistyö MPK:n ja Reserviläisurheiluliiton välillä. Parkkonen toimi myös kokouksen puheenjohtajana.
Samassa tilaisuudessa luovutettiin vuoden 2011 reserviläisliikkuja Reijo Hannukselle liiton
kiertopokaali ja henkilökohtainen muistoesine. Reijon tarina seuraavassa kappaleessa.
Maanpuolustusnaisten Liitto on ilmoittanut, että se eroaa RESUL:n jäsenyydestä ensi vuoden
alusta. RESUL:n hallitus on käsitellyt tämän ilmoituksen kevätkokouksen yhteydessä pidetyssä hallituksen kokouksessa.
Liiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen on vuosilomalla 20.06 – 03.08. välisen ajan ja toimistosihteeri Eero Hiltunen 01.07. – 31.07. välisen ajan. Toimisto on suljettu kokonaan heinäkuun ajan.

2. Vuoden 2011 reserviläisliikkuja Reijo Hannuksen tarina
Reijo Hannus, syntymävuosi 1949 , syntymäpaikkaa Kaarina, siviiliammatti lääkäri erikoisalana työterveyshuolto. Varusmieskoulutus valmiina lääkärinä erikoisupseerikoulutuksessa Lääkintäkoulussa Lahdessa, sotilasarvo lääkintäluutnantti.
Urheilun aloitin kotikunnassani 6-vuotiaana aluksi yleisurheilijana ja koululiikkujana, sitten
lukioaikana päälajiksi muotoutui kestävyysjuoksu ja siitä siirryin suunnistajaksi, mitä harrastin aktiivisesti parikymmentä vuotta pääosin Angelniemen Ankkurin joukkueessa, paras tulos seuran kakkosjoukkueessa 17. sija Jukolassa.

Yli 40-vuotiaana halusin uusia haasteita ja päälajikseni muodostui Kalevan kierros eli kuuden
kestävyyslajin yhteiskilpailu saman vuoden aikana ja tätä kiersin pitkillä matkoilla 13 vuotta.
Kierros päättyi osaltani kertaheitolla v. 2005 kun sain sydäninfarktin ja sydänpysähdyksen
120 km:n pyöräilyn jälkeen, minut elvytettiin ja heräsin sairaalassa seuraavana päivänä. Minulle tehtiin sydämen ohitusleikkaus viikkoa myöhemmin, samalla sain myös aluksi huomiotta
jääneen aivoverenvuodon ja sen jäljiltä lääkärintyöt jäivät. Myöhemmin minusta löytyi harvinainen sairaus, mikä tukkii verisuonia ainakin 10 kertaa normaalia herkemmin.
Reserviläisurheilussa olen ollut mukana kotiutuksestani alkaen nyt 34 vuotta, nyt terveyteni
pysyy kunnossa terveellisillä elämäntavoilla, lääkityksellä ja reilun puolentoista tunnin päivittäisellä ja monipuolisella liikunnalla.
RESUL:n kuntokorttia olen käyttänyt koko ajan, kun se on ollut käytössä eli 4. vuosi on menossa, peruspisteitä olen suorittanut n. 600 vuodessa ja viime vuonna sain ennätyksekseni
628 pistettä, myös testipisteissä olen saavuttanut EV-tason joka vuonna ja viime vuonna huimat 33 testipistettä.
Suurimpana urheilusaavutuksenani pidän valintaa vuoden reserviläisliikkujaksi 2011, toinen
huippukohta on se kun pystyin vaikean sairauden jälkeen palaamaan urheilun pariin.

3. Reserviläisliikunnan ohjausryhmä/kilpailukalenteri 2013
Reserviläisliikunnan ohjausryhmässä 07.02. päätettiin puolustusvoimien tuesta Reserviläisurheiluliiton tapahtumiin vuodelle 2013 (ks. liite, kohta tukeva j-os tai vastaava).
Uusina tapahtumina mukaan tulevat Tarkka-ammuntakilpailu Säkylässä talvisissa olosuhteissa sekä kansainvälinen sotilastaitokilpailu Sodankylässä huhtikuussa.
Edellisten lisäksi talvijotos, SRA:n SM-kilpailut, Tarkka-ammunnan Simo Häyhä –kilpailu sekä
syysjotos järjestetään yhteistyössä MPK.n kanssa, näin mahdollistetaan sekä toimitsijoille että
osallistujille rinnasteiset kh-vuorokaudet.

4. SÄHKÖINEN KUNTOKORTTI - käytännön työkalu juuri sinulle!
Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelussa osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti on jäsenetuna kaikille Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton
jäsenille sähköinen kuntokortti.
Tämän palvelun avulla voi henkilö seurata omaa liikunta- aktiivisuuttaan merkitsemällä korttiin
päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksensa.

Sähköinen kuntokortin käyttö on käyttäjälleen maksutonta!
Oman liikunta-aktiivisuuden seuraamisen lisäksi palvelu tarjoaa tietoa mm. ravitsemuksesta ja liikunnasta sekä harjoittelusta ja lihashuollosta. Lisäksi palvelussa on ampumapäiväkirja, jonka voi tulostaa ja todistaa tällä tavalla ampuma-aktiivisuutensa mm. viranomaisille.
Reserviläisurheiluliitto palkitsee kaikkia aktiivisia käyttäjiä juhlavuonaan seuraavasti:
 vähintään 150 peruskuntopistettä kirjannut henkilö saa diplomin
 vähintään 250 peruskuntopistettä saavuttanut maanpuolustaja saa diplomin ja
vyötärönympärysmittanauhan

TERVETULOA SÄHKÖISEN KUNTOKORTIN KÄYTTÄJÄKSI OSOITTEESSA
www.resul.fi/kuntokortti

5. Sisäasiainministeriön asettamispäätös
Sisäasiainministeriö asettaa hankkeen ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskevan
lainsäädännön sekä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.
Toimikausi on 25.04.2012 – 31.12.2013 .
Tehtävänä on valmistella ampumaratojen perustamista ja ylläpitämistä koskevan lainsäädännön sekä tehokkaimpia ilma-aseita sekä eräitä jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistaminen. Ampumaratoja koskevan lainsäädännön uudistaminen koordinoidaan mahdollisuuksien
mukaan ympäristöministeriön ampumaratojen ympäristölupia koskevan uudistustyön kanssa.
Hankkeen toteuttamiseksi perustetaan työryhmä, johon Reserviläisurheiluliitto esittää kaikkien
jäsenyhteisöjensä puolesta edustajakseen liiton ampuma-asetoimikunnan puheenjohtajaa, reservin luutnantti ja lakimies Eino Svinhufvudia. Hän on myös aktiivinen ammunnan harrastaja.

6. Turvallisuus ja Puolustus –erikoismessut 27.-29.09. Lahdessa
Reserviläisurheiluliitolla on oma osasto näillä messuilla ja osaston aktiviteetteina ovat laserammunta kiväärillä ja pistoolilla sekä puristusvoiman mittaus. Parhaat suoritukset palkitaan
tuotepalkinnoilla ja kaikki osallistujat saavat makean pikapalkinnon.
Osastolla esittelijöinä toimivat Päijät-Hämeen alueen maanpuolustajat sekä liiton luottamus- ja
toimihenkilöt. Messujen yhteydessä järjestämme Suomen Sotilasurheiluliiton ja Reserviläisurheiluliiton hallitusten tapaamisen.

7. Perheliikuntapäivä 01.09., toimintaohje järjestäjille
Reserviläisurheiluliitto pyrkii aktivoimaan jäseniään liikunnan pariin haastamalla jäsenyhdistyksensä ja piirit järjestämään valtakunnallisen perheliikuntapäivän, jonka sisältö voi vaihdella eri
paikkakuntien välillä.
Erilaiset toteuttamistavat ovat mahdollisia ja kunkin paikkakunnan yhdistys päättää itse siitä,
millainen tapahtuma on heidän mielestään sopivin. Päivän ohjelman suunnittelussa kannattaa
huomioida myös erilaiset ikäryhmät, koska perheliikuntapäivä on lähtökohtaisesti tarkoitettu
koko perheen tapahtumaksi.
Perheliikuntapäivän tarkoituksena on yhdessäolo ja kaikenikäisten kannustaminen liikunnan pariin.

Tapahtuman järjestäminen ja siihen osallistuminen
Perheliikuntapäivä on lauantaina 1.9. järjestettävä tapahtuma, jonka järjestelyistä vastaa paikallinen yhdistys tai useammat yhdistykset yhdessä. Reserviläisurheiluliitto toivoo, että annettua
päivämäärää noudatettaisiin, mutta myös muu ajankohta on mahdollinen. Vastaavasti perheliikuntapäivä voidaan järjestää jonkin toisen tapahtuman yhteyteen, jos se katsotaan sopivaksi.
Tapahtumaan voivat osallistua Reserviläisurheiluliiton jäsenyhdistyksien jäsenet perheineen.
Perheliikuntapäivän ohjelman tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä, jotta kynnys
tapahtuman järjestämiseen ja siihen osallistumiseen olisi mahdollisimman pieni. Lisäksi osallistumista voidaan kannustaa järjestämällä esimerkiksi arpajaiset kaikkien osallistujien kesken.

Perheliikuntapäivän ohjelma
Järjestävä taho päättää itse perheliikuntapäivän ohjelmasta. Alla on esitetty muutamia kokonaisuuksia ja esimerkkejä perheliikuntapäivän ohjelmaksi, joita voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla myös yhdistellä keskenään:
 Yhdistys järjestää omalla paikkakunnallaan ulkoilureitin kahden paikan välille ja kannustaa perheitä liikkumaan perheliikuntapäivän aikana. Ulkoilureitti olisi hyvä suunnitella siten, että matkan varrella on mahdollisesti joitakin nähtävyyksiä tai muuta näkemisen/pysähtymisen arvoista. Ulkoilureitin alku- ja loppupisteet voivat olla myös samat
(esim. yhdistyksen maja tms.)
 Ulkoilureittejä järjestetään useampia, jotka vaihtelevat erityisesti kuljetun matkan suhteen. Lisäksi reittien alku-/loppupisteissä olisi järjestettynä jotain oheisohjelmaa. Matkallakin voi olla joko miehitettyjä tai hiljaisia toimintarasteja, missä olisi joko toiminnallisia
tai kirjallisia tehtäviä.
 Ulkoilureitille lähtö toteutetaan yhteislähtönä tiettynä kellonaikana.
 Tutustuminen varuskuntaan tai muutoin sotahistoriallisesti mielenkiintoiseen paikkaan.
 Pihatalkoot esimerkiksi paikkakunnalla sijaitsevalla yhteiskäytössä olevalla alueella tai
tienvarsien siivous.
 Lihaskuntotesti, UKK-kävelytesti tai Cooperin juoksutesti.
 Tikanheittoa tai muuta oheistoimintaa.
 Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät tietoiskut.
 Päivän päätteeksi järjestettävä rentoa yhdessäoloa esimerkiksi yhdistyksen majalla
tms.
 Nuorison vetonaulaksi voi kutsua paikallisen ”idolin” paikalle.

Tiedotus ja talous
Tapahtuman tiedotus on kaiken A ja O. Tiedotuksen osalta on huolehdittava siitä, että tieto
tapahtumasta saavuttaa kohderyhmän mahdollisimman hyvin ja ajoissa.
Perheliikuntapäivän kustannuksista vastaavat järjestävät yhdistykset. Tapahtuman yhteyteen
voi myös järjestää esim. kahvi- tai makkaramyyntiä, mutta myös sponsoreita tapahtumalle voidaan hankkia. Lisäksi järjestäjiä kannustetaan tekemään yhteistyötä eri maanpuolustus- ja liikuntajärjestöjen kanssa.

Raportointi ja aikataulu
Reserviläisurheiluliitto toivoo, että perheliikuntapäivän järjestäjät laatisivat lyhyehkön raportin
perheliikuntapäivän onnistumisesta ja käytännön järjestelyistä.
Raportoinnin tarkoituksena on kerätä ideoita perheliikuntapäivän kehittämiseksi seuraavina
vuosina. Reserviläisurheiluliitto laatii yhteenvedon toimitettujen raporttien pohjalta ja toimittaa
yhteenvedon edelleen jäsenyhdistyksilleen.
Reserviläisurheiluliitto pyytää kaikkia perheliikuntapäivään osallistuvia järjestelytahoja ilmoittamaan osallistumisestaan kesäkuun loppuun mennessä.

8. RESUL:n kampanjatuotteet
Mahdollisimman monen liikuntaa harrastavan reserviläisen toivotaan käyttävän näitä
korkealaatuisia tuotteita liikuntatapahtumissa tukien liiton toimintaa.
Reserviläisurheiluliiton logolla varustetut tuotteet ovat myynnissä liiton internet –sivulla osoitteessa www.resul.fietusivumyyntiartikkelit

Valikoimassa mm.
Mannerheim –sarjan tuotteita
Olkalaukku
-

laukun mitat 27x38x8 cm
laukkuun mahtuu 14 tuuman läppäri
puhelintasku
sivulla tasku mm. laturille ja
ulkoiselle kovalevylle
materiaali mokkanahkaa
hinta 150€

Passikotelo
- materiaali nahkaa
- hinta 70€

Reserviläisurheiluliitto toivottaa kaikille maanpuolustajille virikkeellistä ja rentouttavaa kesää, kesä on hyvää aikaa ladata pattereita ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan vaikkapa liikkumalla!

Timo Sysilampi

Risto Tarkiainen

Puheenjohtaja
Luutnantti res

Toiminnanjohtaja
Sotilasmestari res

