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01. Näytön paikka
Paljon keskustelua aiheuttanut puolustusvoimauudistus
etenee. Uudistukseen liittyy sodan ajan joukon merkittävä pienentäminen sekä usean varuskunnan lakkauttaminen. Nykyistä pienemmät sa-joukot tarkoittavat sitä, että
reserviläisten suhde puolustusvoimiin muuttuu olennaisesti. Yhä harvemmalla yli 35 vuotiaalla on jatkossa enää
sodan ajan sijoitusta. Toisaalta niiden reserviläisten kohdalla, jotka saavat jatkosijoituksen, side puolustusvoimiin
muodostunee nykyistä tiiviimmäksi.
Puolustusvoimien sijoituksista vapautuville reserviupseereille on todellista tarvetta muiden viranomaisten poikkeus- ja häiriöolojen organisaatioissa. Jos tämän kokeneen
reservin osan osaamista halutaan oikeasti hyödyntää
kokonaisturvallisuuden parantamisessa, pitää viranomaisten yhteistyötä tiivistää pikaisesti, jotta saadaan
kartoitettua, kuinka paljon ja millaisiin tehtäviin reserviläisiä kannattaa kouluttaa ja käyttää.
Puolustusvoimauudistuksen paikalliset vaikutukset
vaihtelevat voimakkaasti maan eri osissa. Varuskuntien
mukana uhkaa loppua ampumatoiminta useimmilta kiinni menevien joukko-osastojen ampumaradoilta. Näiden
säilyttäminen toiminnassa vaatii kaikilta osapuolilta,
mutta erityisesti puolustusvoimilta ja kunnilta, myönteisen asenteen ja kannustavien puheiden lisäksi myös
taloudellisia panostuksia.
Pohjimmiltaan välttämättömän puolustusvoimauudistuksen tehtävänä on säilyttää sodan ajan joukkojemme
suorituskyky, ei suinkaan ajaa sitä alas. Reserviläisten
kannalta yksi uudistuksen positiivista asioista on paikallispuolustuksen vahventaminen paikallisjoukoilla. Näitä
joukkoja on suunniteltu käytettäväksi muun muassa paikallisiin taistelu-, suojaus- ja valvontatehtäviin, joukkojen
perustamiseen, alueellisten ja operatiivisten joukkojen
tukemiseen, yhteydenpitoon viranomaisten kanssa sekä
niiden tukemiseen. Myös vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen roolin korostuminen paikallisjoukkojen
koulutuksessa on kannatettavaa.
Paikallisjoukkojen merkitys puolustuksellemme selviää
kuitenkin vasta, kun tiedämme, paljonko joukkoja perustetaan sekä kuinka ne koulutetaan ja varustetaan. Mikäli
joukkojen määrä jää kovin pieneksi ja mikäli niiden runkoosien koulutukseen ei pystytä suuntaamaan kertausharjoituksia, ei paikallisjoukoista muodostu merkittävästi
puolustustamme vahvistavaa elementtiä. Paikallisjoukkojen yhteyteen suunniteltujen kokonaisturvallisuuden
toimintojen, siis mm. virka-avun antaminen muille viranomaisille, kytkeminen osaksi joukkojen toimintaa vaatii
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sekin ennakkoluulottomuutta sekä aktiivista ja avointa
yhteistyötä viranomaisten kesken.
Paikallisjoukkojen koulutus ja toiminta perustuu pitkälti
vapaaehtoisuuteen. Koulutuksesta suuri osa toteutettaneen MPK:n kursseilla viikonloppuisin ja iltaisin
vapaaehtoisten reserviläisten toimiessa kouluttajina
ja koulutuksen suunnittelijoina. Tämä voi käytännössä
onnistua vain jos kouluttajien lisäksi itse joukkoihin saadaan sitoutumaan riittävä määrä aidosti vapaaehtoisia
reserviläisiä.
Reserviläisiltä pitää löytyä halukkuutta sitoutua riittävän
pitkäksi aikaa koulutukseen ja sen mukanaan tuomaan
tehtäviin. Samalla on pidettävä huolta omasta kenttäkelpoisuudesta siten, että pystyy suoriutumaan oman
tehtävänsä fyysisistä vaatimuksista.
Puolustusvoimilta vaaditaan nyt avointa mieltä, jotta
sitoutumiskykyisille reserviläisille löytyy mielekkäitä
tehtäviä. Paikallisjoukkojen sijoituksia täytettäessä pitää
ensiksi käydä läpi ne reserviläiset, jotka ovat ilmaisseet
halukkuutensa osaamisensa kehittämiseen myös vapaaehtoisesti. Samassa yhteydessä puolustusvoimien
kannattaa käydä läpi myös oma ohjeistuksensa vapaaehtoisen koulutuksen osalta. Toimintaa turhaan jäykistävät
hallinnolliset ohjeet on muutettava joustavammiksi. Jos
jotain asiaa ei ole välttämätöntä kieltää turvallisuuden
takia, niin sitä ei kannata kieltää varmuuden vuoksi pelkästä kieltämisen ilosta. Esimerkiksi puolustusvoimien
aseiden käyttöä MPK:n sotilaallisia valmiuksia kohottavilla kursseilla ei ole perusteltua kieltää kategorisesti.
Nyt onkin näytön paikka paitsi reserviläisillä myös puolustusvoimilla ja muilla viranomaisilla. Se vaatii asenteiden ja toimintojen reivaamista jokaiselta toimijalta. Kun
tavoite on meille kaikille yhteinen ja tärkeä, kokonaisturvallisuuden lisääminen rajallisilla resursseilla, niin tämä
kyllä onnistuu.
Janne Kosonen,
toiminnanjohtaja
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02. Jäsenkysely ja
kolmivuotisstrategia
RUL:n liittokokous järjestetään 23.11.2013 Oulussa. Kokouksessa mm. valitaan liitolle puheenjohtaja ja liittovaltuusto sekä hyväksytään uusi kolmivuotissuunnitelma.
Viimeksi mainittuun liittyen RUL on toteuttanut helmi- maaliskuun aikana jäsenkyselyn. Kysely on lähetetty
tammi-helmikuun alussa kaikille liiton jäsenille, joiden
sähköpostiosoite löytyy jäsenrekisteristä. Reserviupseerikerhoille ja -piireille lähetettiin samanaikaisesti omat
kyselyt.
Henkilöiden osalta jäsenkysely on jo päättynyt. Kyselyyn
vastasi reilusti yli 3300 jäsentä. Lämmin kiitos kaikille
vastanneille!
Reserviupseeriyhdistykset ja -piirit voivat vastata kyselyyn maaliskuun loppuun saakka. Jo nyt muutama piiri ja
monta kymmentä kerhoa on vastauksensa antanut.
Kyselyjen tavoitteena on kartoittaa jäsenten mielipiteitä
liiton toimintojen, palvelujen ja organisaation kehittämistä. Kyselyt ovat tärkeä osa liiton kolmivuotisstrategian
valmistamista. Jäsenkyselyjen tuloksia julkaistaan kevään
ja kesän aikana mm. Kenttäpostissa ja Reserviläisessä.

03. Toimintapäivä
Osassa yhdistyksiä on jo ilmoittanut päivämäärän tämän
vuoden Toimintapäivää varten. Toimintapäivän järjestäviä
tahoja toivotaan ilmoittavan tapahtuman järjestämisestä maaliskuun loppuun mennessä. Kuitenkin kuukautta
ennen tapahtumaa, niin saamme edellisvuosien kaltaisen
paketin tulemaan ajoissa auttamaan järjestelyissä. Paketti sisältää mm. pienet palkinnot järjestäjille ja rastikuvaelmat. Itse rastipakettia ei ole hirveästi muutettu tälle
vuodelle. Samoja rasteja kun voi hiukan vain muunnellen
käyttää useamminkin. Tämä onnistuu varmasti yhdistyksissä ja se samalla kehittää omaa toimintaa.
Toimintapäivän järjestelyissä kannattaa miettiä voiko
tapahtuman järjestää avoimena kansalaistapahtumana,
jossa saadaan enemmän osallistujia ja muitakin kuin itse
liiton jäseniä.

04. Kannustepalkkiot
Kannustepalkkiona yhdistyksille ja piireille jaettiin vuoden
2012 toiminnan perusteella yhteensä 16.000 euroa, josta
toimintapalkkioina jaettiin 10.700 euroa ja jäsenhankintapalkkioina 5.300 euroa.
Määräaikaan mennessä liittoon saapui 257 toimintalomaketta eli kahdeksan edellistä vuotta vähemmän. Vuoden
2012 toiminnassa painotettiin mm. Toimintapäivän järjestämistä, tiedotusta, infotilaisuuksia, koulutusta, vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja liikuntatoimintaa.
Toimintapalkkiot jaettiin kahteen osuuteen: noin puolet
kokonaissummasta eli 5.000 euroa jaettiin pistepalkkiona liiton 20 eniten pisteitä saavuttaneelle yhdistykselle,
jokaiselle 250 euroa.
Toinen puolikas, 5.000 euroa, jaettiin sarjapalkkiona jokaisen sarjan viidelle parhaimmalle yhdistykselle sarjassa
edustetun jäsenmäärän suhteessa. Yhdistyksen sarjapalkkion suuruus määräytyi edelleen saavutetun pistemäärän mukaisesti.
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Pistepalkkion (liiton 20 eniten pisteitä saavuttanutta yhdistystä) saivat seuraavat yhdistykset:
Yhdistys					Sarja

Jäsenmäärä

Pisteet		Palkkio

Tikkurilan Reserviupseerikerho 			A

209		383,5		250

Salon Seudun Reserviupseerit ry		

A

338		

378		

250

Valkeakosken Reserviupseerikerho ry 		

A

350		

370,5		

250

Tikkakosken Reserviupseerit ry			B

127		362		250

Töölön Reserviupseerit ry			A

157		350,5		250

Lahden Reserviupseerikerho ry			A

270		256,5		250

Itä-Helsingin Reserviupseerit ry			A

207		252,5		250

Jyväskylän Reserviupseerit ry			A

430		238		250

TaKoRU 					A

412		228		250

Järvenpään Reserviupseerikerho ry		A

312		224,5		250

Kontiolahden Reserviupseerit ry			C

52		221		250

Tapiolan Reserviupseerit ry			A

610		219,5		250

Iisalmen Reserviupseerikerho ry			A

151		218,5		250

Helsingin Sissikerho ry				A

221		215,5		250

Joensuun Reserviupseerit ry 			A

296		208,5		250

Oriveden Reserviupseerikerho ry			B

82		207,5		250

Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys ry Kyrkslätts Reservofficerförening rf		B

147		207,5		250

Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry		

150		

A

196		

250

Kouvolan Reserviupseerikerho ry		A

274		192		250

JARU 						A

195		191		250

Sarjassaan viisi eniten pisteitä saaneet yhdistykset (palkkio suhteutettu jäsenmäärään):
Yhdistys					Sarja

Jäsenmäärä

Pisteet		Kannustepalkkio

Tikkurilan Reserviupseerikerho 			A

209		383,5		440

Salon Seudun Reserviupseerit ry		

A

338		

378		

435

Valkeakosken Reserviupseerikerho ry 		

A

350		

370,5		

425

Töölön Reserviupseerit ry			A

157		350,5		405

Lahden Reserviupseerikerho ry			A

270		256,5		440

Tikkakosken Reserviupseerit ry			B

127		362		405

Oriveden Reserviupseerikerho ry			B

82		207,5		230
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Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys ry - K
yrkslätts Reservofficerförening rf		B

147		207,5		230

Kurikan Reserviupseerit ry			B

95		181		200

Janakkalan Reserviupseerikerho ry		B

104		163		405

Kontiolahden Reserviupseerit ry			C

52		221		250

Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry

C

53		

187,5		

215

Virolahden-Miehikkälän Reserviupseerikerho ry C

49		

165,5		

190

Inarin Reserviupseerit ry			C

52		158		180

Taipalsaaren Reserviupseerikerho ry		C

46		147,5		170

Paltamon Reserviupseerikerho ry		D

25		168,5		225

Ristijärven Reserviupseerikerho ry		D

26		130		170

Hauhon Reserviupseerikerho ry			D

29		104,5		140

Sipoon Reserviupseerit ry			D

28		87,5		115

Vesannon Reserviupseerikerho ry		D

26		76		100
SARJA A, yli 150 jäsentä:

Lisäksi arvalla jaettiin kaikkien lomakkeen täyttäneiden,
mutta muuten palkkioita jääneiden kesken jokaisessa
sarjakategoriassa yksi rahapalkinto, yhteensä 700 euroa.
Palkkion saivat Lohja (A-sarja, 250 €), Ilmajoki (B, 180 €),
Oulainen (C, 170 €) ja Tuusniemen seutu (D, 100 €).

Jäsenhankintapalkkiot
Jäsenhankintakilpailun tulokset ratkaistiin liiton jäsenrekisteristä saatujen jäsenmäärien perusteella. Ratkaisevaa
oli maksaneiden jäsenten määrän kasvu. Palkkion saaminen edellyttää lisäksi toimintalomakkeen palautusta.
Suomen Reserviupseeriliiton jäsenmäärä väheni vuonna
2012 yhteensä 52 jäsenellä. Liiton virallisessa jäsenmäärässä ovat mukana vain ne jäsenet, jotka ovat suorittaneet
jäsenmaksuvelvoitteensa päättyneeltä toimintavuodelta.
Vuoden lopussa liitossa oli 27.350 maksanutta jäsentä.
Suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä eli 2,82 % kasvatti
Opiskelijain reserviupseeripiiri. Piiri sai 500 euron palkkion. Muut jäsenmääräänsä kasvattaneet 6 piiriä saivat
200 euron jäsenhankintapalkkion. Nämä ovat Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Pohjois-Karjala, Suur-Savo, Uusimaa ja
Varsinais-Suomi.
Yhdistyksistä jäsenmääräänsä kasvatti absoluuttisesti
eniten Kirkkonummen Reserviupseerit, 16 uutta jäsentä.
Se sai 400 euron palkkion. Sarjoittain suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattaneet yhdistykset saivat 200
euron palkkion.

HRUP:n Sissikerho (+4,74 %)
Porvoo (+ 4,32 %)
JARU (+3,72 %)
Hyvinkää (+3,55%)
SARJA B, 60 – 149 jäsentä
Toijala (+12.78 %)
Kyrön seutu (+10,99 %)
Messukylä (+6,35 %)
Ikaalinen (++5,97 %)
SARJA C, 30 – 59 jäsentä
Voru (+35,14 %)
Ylitornio (+28,00 %)
Mäntyharju (+19,44 %)
Loru (+17,31 %)
SARJA D, alle 30 jäsentä
Åbolands (41,67 %)
Sipoo (+ 21,74 %)
Lemi (14,29 %)
Kivijärvi (14,29 %)
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Kaikki toimintapalkkiot maksetaan ansioituneille piireille
ja yhdistyksille huhtikuun loppuun mennessä.

5. Prosenttiammunta
Liittotulos: 11,4%
(2011: 13,7 %, 2010: 14,4 %, 2009: 12,7 %)
Piirit:
1. Kainuun Reserviupseeripiiri ry		

37,0 % (200 €)

2. Vaasan Reserviupseeripiiri ry		

35,9 % (100 €)

3. Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry 28,7 % (100 €)
Yhdistykset:
Sarja A
1. Salon Seudun Reserviupseerit ry

58,3 % (100 €)

2. Tikkurilan Reserviupseerikerho

48,8 % (50 €)

3. Lahden Reserviupseerikerho ry

39,6 % (50 €)

Sarja B
1. Lopen Reserviupseerit ry		

100 % (100 €)

2. Pietarsaaren Reserviupseerikerho ry 76,7 % (50 €)
3. Elimäen Reserviupseerikerho ry

76,7 % (50 €)

Sarja C
1. Ylitornion Reserviupseerit ry		

100 % (100 €)

2. Vesilahden Reserviupseerikerho ry

86,0 % (50 €)

3. Virtain Reserviupseerikerho ry

86,0 % (50 €)

Sarja D
1. Kortesjärven Reserviupseerikerho ry 100 % (100 €)
2. Kristiinan Seudun Reserviupseerikerho 95,7 % (50 €)
3. Ristijärven Reserviupseerikerho ry

92,3 % (50 €)

6. Jäsenhankintakilpailu
RUL:n aktiivisin jäsenhankkija vuonna 2012 oli VeliMatti Kesälahti Imatralta. Hänen ansiostaan liittoon
tuli 7 uutta jäsentä. Kaikki vähintään kolme uutta
jäsentä hankkineet henkilöt palkitaan RUL:n retkikirveellä. Vuoden paras jäsenhankkija palkitaan lisäksi
Maanpuolustusmyymälän lahjakortilla.
RUL-jäsenhankkijat 2012
				Uudet jäsenet
Kesälahti Veli-Matti
Imatran Reserviupseerikerho		
7
Puhakka Paavo
Ristiinan Reserviunpseerit		
6
Hämäläinen Martti
Kuhmon Reserviupseerikerho		
5
Heinonen Santeri
Jyväskylän Reserviupseerikerho		
4
Kokkinen Atte
Sipoon Reserviupseerit			4
Taivalmaa Tuomas
Ilmajoen Reserviupseerikerho		
4
Ala-aho Juha
Vaasan Reserviupseerikerho		
3
Lassheikki Markus
Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys 3
Uusimäki Timo
Kempeleen Reserviupseerikerho		
3

Jäsenhankintakilpailu 2013
Jäsenhankintakilpailu jatkuu alkaneena vuonna vanhoilla
säännöillä. Jäsenhankintakilpailussa huomioidaan jokainen vuoden 2013 aikana jäsenmaksunsa ensimmäistä
kertaa maksanut uusi jäsen. Mukaan ei lasketa niitä henkilöitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa Reserviupseeriliiton kerhossa. Jäsenhankintakilpailuun osallistuu
jokainen kilpailuaikana liittoon saapunut, sähköinen tai
paperinen ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi
merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija.
Tänä vuonna vähintään kolme uutta jäsentä, tai vaihtoehtoisesti kuusi uutta opiskelijajäsentä, hankkinut
jäsenhankkija palkitaan myöhemmin ilmoitettavalla liiton
logo-tuotteella. Kymmenestä uudesta jäsenestä, tai vaihtoehtoisesti kahdestakymmenestä uudesta opiskelijajäsenestä, jäsenhankkija palkitaan puolustusvoimien M/05
varsikengillä. Eniten uusia jäseniä vuoden aikana hankkinut henkilö palkitaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.
Lisäksi Reserviupseeriliitto palkitsee vuonna 2013 jäsenhankinnassa kunnostuneita yhdistyksiään ja piirejään
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07. Liikunta
16. Kesäyön marssi 8.6. Pirkkalassa
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Tapahtuma pitää sisällään työryhmätyöskentelyä muiden
osallistujien kanssa ja tutustumista heidän toimintaansa. Tilaisuus antaa varmasti hyvän poikkileikkauksen
muiden maiden reservitoiminnasta. Lisätietoja YROW
hausta löytyy liiton sivuilta kohdasta http://www.rul.fi/
reserviupseeriliitto/kansainvalisyys/yrow mm. täytettävä
hakulomake. Sinä alle 30-vuotias jäsen, hae nyt mukaan
mielenkiintoiseen tapahtumaan huhtikuun loppuun mennessä.

Sotilasmoniottelu-karsinta Lahdessa
Joukkue kesän CIOR sotilasmoniotteluun Tšekin Vyskoviin
karsitaan Lahdessa 17.–18.5. järjestettävässä karsintakilpailussa. Samassa kilpailussa kisaillaan myös Eestin reserviupseerien (EROK) kanssa liittojen RUL-EROK välinen
ottelu. Nyt uusilla kyvyillä on oiva mahdollisuus lähteä
kisailemaan, koska myös Pohjoismaiset maastomestaruuskisat ratkotaan samalla kertaa Tšekissä. Näin ollen
matkaan pyritään saamaan kaksi joukkuetta, entisen yhden sijaan. Lisätietoja löytyy liiton nettisivuilta kohdasta
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/toiminta/liikunta
Lisäksi liiton sivuille päivitetään harjoitusajankohdat kevään mittaan.
Järjestyksessään 16. Kesäyön marssi järjestetään kesäkuun 8. päivänä Tampereen naapurikunnassa Pirkkalassa.
Osallistujat lähtevät liikkeelle yhteislähdössä lauantaina
puolen päivän aikaan Pirkkalan vapaa-aikakeskuksesta.
Kesäyön marssi on kaikille sopiva kävelytapahtuma. Reitit kiertelevät kokonaisuudessaan Pirkkalan ja osittain
myös Lempäälän ulkoilualueiden maastossa.
Marssin ilmoittautumisaika päättyy 2.6. 2013. Marssille
voivat osallistua vain etukäteen ilmoittautuneet Suomen
kansalaiset ja ulkomaalaiset.

Itse tapahtumasta löytyy lisää tietoa www.cior2013.cz.
Hakemus- ja ilmoittautumisaika päättyy 30.4.2013. Lisätietoja voi kysyä liiton toimistolta järjestösihteeri Saku
Liehulta jarjesto@rul.fi puh (09) 4056 2053. Liitto korvaa
jäsenilleen koti- ja ulkomaan matkustuskulut ko. tapahtumissa.

09. Tukea yhdistyksille ja
piireille

Lisätiedot ja ilmoittautuminen netissä: http://kesayonmarssi.fi
Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poikkeuksellisten merkittävien toimintojen, erillisprojektien
tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit
eivät omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan. Hankkeen pitää tukea yhdistyksen varsinaista toimintaa. Tukea
voidaan myöntää projekteihin, jotka kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Esimerkkejä
tällaisesta toiminnasta ovat mm. erilaiset kertaluontoiset
toimintatapahtumat, ase-, koulutusmateriaali-, majoitus-, esite- tai muut hankinnat sekä toimitilojen korjaaNaton reserviupseerien (CIOR:n) kesäkongressin nuorten minen tai rakentaminen. Tukea myönnetään vain osalle
upseerien työryhmä (YROW) tapahtuma järjestetään toiminnon tai hankinnan kokonaisbudjettia.
tänä vuonna Tšekin Brnossa 29.7.–3.8.2013.
Yhdistyksille ja piireille suunnattua projektitukea on alkaTilaisuuteen lähetetään liitosta 2-4 edustajaa. Edus- neenakin vuonna jaossa 22.000 euroa.
tajan tulee alle 30-vuotias reserviupseeri, aktiivisesti
toiminnassa mukana oleva ja englanninkielen taitoinen. RUL:ssa projektitukihakemukset käsittelee taloustoimi-

08. YROW ja CIOR
sotilasmoniottelu
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kunta neljä kertaa vuodessa. Projektituen hakemisaika- Nettirekisteri toimii yhdistys- tai piirikohtaisten tunnuktaulu, huomatkaa muuttuneet päivämäärät syksyllä:
sien avulla, jotka voi tilata itselleen liiton jäsenrekisteristä
jäsensihteeri Virpi Kukkoselta, 09 40562011, jasenasiat@
• vuoden toinen jako: hakemusten oltava liitossa 15.5.
rul.fi. Käyttäjätunnus ja salasana luovutetaan vain yhdistyksen jäsenrekisteriin merkitylle puheenjohtajalle, vara• vuoden kolmas jako: hakemusten oltava liitossa 31.8.
puheenjohtajalle, sihteerille tai yhteyshenkilölle.
• vuoden neljäs jako: hakemusten oltava liitossa 20.10.

10. Jäsenmaksu ja
-rekisteriasiaa

Paperisten listojen jakelu on päättynyt

Paperisten jäsenlistojen ja -raporttien postitus on päättynyt em. uudistuksen myötä. Jatkossa yhdistyksille
ilmoitetaan sähköpostilla erilaisten jäsenlistojen ja – raporttien sekä RUL:n kenttäpostin ilmestymisestä. Tästä
poikkeuksena ovat ne yhdistykset, jotka ovat ilmoittaneet
haluavansa edelleen paperiset listat ja raportit.

Rahanjaot ja jäsenmaksut

Näin saat yhdistyksesi varojenjakoraportin jäsenVuoden 2013 ensimmäinen rahanjako tehtiin viikolla 12. rekisteristä.
Seuraavan kerran piireille ja yhdistyksille tilitetään rahaa Viimeisin nettijäsenrekisterissä julkaistu jäsenraportti on
viikolla 24.
vuoden 2013 ensimmäistä jäsenmaksutilitystä koskeva
Vuoden ensimmäinen karhumaksu maksamattomille tilitysraportti. Alkuvuonna maksetut jäsenmaksut tilijäsenille lähetetään huhti- toukokuun vaihteessa. Maksa- tettiin yhdistyksille ja piireille 21.3.2013. Nettijäsenrekismattomille jäsenille lähetetään vielä maaliskuun Reservi- teristä tätä tilitystä koskeva raportti löytyy valitsemalla
valmislistat / yhdistyksen varojenjakoraportti, jonka
läinen.
jälkeen voi muodostaa tilitystä 1/2013 koskevan tilitysraRUL ei peri jäsenmaksua nuorilta jäseniltään sinä vuonna, portin. Raportteja on saatavissa myös aiemmilta vuosilta.
kun he kotiutuvat varusmiespalveluksesta.

Uudet jäsenet

Nettirekisteri

Aikaisemmin kiertokirjeen liitteenä lähetettiin yhdistyksille listaus uusista jäsenistä. Nyt yhdistykset ja piirit
voivat seurata uusien jäsenten tilannetta joustavasti
nettirekisterin avulla.

Jäsenhankinta ja – huolto on yksi liiton tämän vuoden
toiminnan painopisteistä. Jäsenmäärän seuraamisen kannalta nettijäsenrekisteri on toimiva työkalu. Yhdistysten
ja piirien kannattaa seurata säännöllisesti erityisesti seuraavia listoja:

Sähköinen tilitysraportti käyttöön

• Maksaneet jäsenet

Kaikki yhdistysten tarvitsemat jäsenlistat ja raportit ovat • Uudet jäsenet kuluvalta vuodelta (kaikkiin tällä listalla
nyt saatavissa reserviläisjärjestöjen yhteisestä nettijäse- oleviin kannattaa olla suoraan ja pikaisesti yhteydessä ja
nrekisteristä. Tämän myötä paperisten rekisteritulostei- kertoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista)
den jakelu päättyy.
• Laskuttamattomat jäsenet (tässä listassa pitäisi olla
Suomen Reserviupseeriliitto hoitaa perinteisesti jäsen- vain alle kaksi kuukautta sitten liittyneitä jäseniä sekä
maksuperinnän jäsenyhdistystensä puolesta. Saatuja niitä vänrikkejä / aliluutnantteja, jotka ovat kotiutuneet
jäsenmaksuja tilitetään yhdistyksille sekä piireille viidesti palveluksesta kuluvana vuonna)
vuodesta. Jokaisesta tilityksestä lähetään tilitysraportti,
josta selviää laskutettu ja tilitetty summa sekä kokonai- • Laskutetut, mutta maksamattomat jäsenet (näiden
jäsenten osalta jäsenmaksu on siis rästissä, ensimmäinen
suutena että jäsenkohtaisesti eriteltynä.
karhulasku lähtee maksamattomille jäsenille huhti- touSuomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton yhteiseen kokuun alussa).
nettijäsenrekisteriin on lisätty mahdollisuus sähköiseen
tilitysraporttiin. Nyt jokainen yhdistys ja piiri saa nettijä- Lisäksi nettijäsenrekisterin avulla yhdistykset voivat tehsenrekisterin kautta muodostettua omaan käyttöönsä ti- dä jäsentensä tietoihin päivityksiä. Nettirekisterin kautta
litysraportin jokaisen jäsenmaksutilityksen osalta. Tämän on myös helppoa lähettää sähköpostia jäsenille.
uudistuksen myötä kaikki tarvittavat jäsenlistat sekä – Nettirekisteri toimii yhdistys- tai piirikohtaisten tunnukraportit ovat nyt saatavissa nettijäsenrekisteristä. Ne voi sien avulla, jotka voi tilata itselleen liiton jäsenrekisteristä
muodostaa rekisterissä pdf- tai excel-muodossa.
jäsensihteeri Virpi Kukkoselta, 09 40562011, jasenasiat@
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11. Minne mennä?
Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys ry - Kyrkslätts
Reservofficerförening rf esitelmätilaisuus keskiviikkona 3.4.2013 klo 19.00 Lippueamiraali (evp) Bo Österlund:
Kuntien varautumisen haasteet, Kirkkonummen koulukeskus, auditorio, Koulupolku, Kirkkonummi
Salon Seudun Reserviupseerikerhon esitelmätilaisuus
torstaina 4.4.2013 klo 19.00 Sotahistorioitsija, everstiluutnantti evp. Ari Raunio: Turvallisuuspolitiikka kylmän
sodan aikana. Tilaisuudet pidetään Salon lukion isossa
auditoriossa, Kaherinkatu 2, Salo.
Johtamisen teemaseminaari Tuusulassa 13.4.2013
Johtamisen teemaseminaari on MPK:n Johtamisen koulutusohjelmaan kuuluva valtakunnallinen erikoistason
kurssi. Seminaarin aiheena on tänä vuonna Valmentava
johtaminen.
Tämän vuoden teemaseminaarin alustajina toimivat johtamiskoulutuksen kehittäjä, Deep Lead Oy:n hallituksen
jäsen Vesa Nissinen, henkinen valmentaja, entinen maajoukkuejalkapalloilija Christina Forssell sekä Fiskars Oyj:n
henkilöstöjohtaja Timo Leskinen.
Ilmoittautuminen 1.4. mennessä ja lisätietoja MPK:n nettisivuilta: www.mpk.fi (Johtamisen teemaseminaari, 1700
13 13040).

12. Aselajijäsenmerkki

9
Liiton jäsenmerkki on nyt mahdollista saada aselajin värityksellä. Pohjavärit ovat vihreä, punainen, musta, violetti
ja sininen. Merkki olisi tarkoitus olla ilmainen uudelle jäsenelle, vanhoille jäsenille se on maksullinen. Piirit keräävät alueensa yhdistyksistä tiedon kuinka paljon mitäkin
merkkiä toimitetaan ja tilaa ne liiton toimistolta. Yksi
merkki maksaa 3 euroa. Suositushinta vanhalle jäsenelle
on 6 euroa. Yksittäin tilattuna liiton toimistolta merkki
maksaa 10 euroa plus toimitus ja käsittelykulut. Tässä
yhdistykset voivat tehdä myös varainhankintaa.
Merkki ohjeistetaan luovuttamaan uudelle jäsenelle
yhdistyksen kokouksissa kunniakirjan ja esimerkiksi
yhdistyksen toimintakalenterin kanssa. Näin uusi jäsen
aktivoidaan ja sitoutetaan paremmin jäsenyyteen.

13. Eko-ase
Liiton toimistolle on hankittu Eco-Aimsin optinen pistooli. Järjestelmään kuuluu pistooli, punapistetähtäin, yksi
taulu ja näyttölaite. Nämä toimivat täysin langattomasti.
Paketti kulkee näppärästi salkussa. Laitetta voi lainata
liiton toimistolta eri tapahtumiin postimaksun hinnalla.
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14. RUL verkossa
Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat
nopeasti tietoa liiton ajankohtaisista asioista.
RUL verkossa:
Nettisivut: www.rul.fi
Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto
Twitter: http://twitter.com/reserviupseeri

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry

JAKELU
jäsenyhdistykset
piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat
liittovaltuusto
liittohallitus
liiton neuvottelukunta
koulutustoimikunta
RES, MPKL, RESUL ja MPK

10

