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I SuOmen reSerVIupSeerIlIIttO 2008

yleinen asevelvollisuus
Yleinen ja yhtäläinen asevelvollisuus 
on Suomen puolustuskyvyn kulmakivi. 
Yksittäisten poliitikkojen avaukset am-
mattiarmeijasta tai valikoivasta asevel-
vollisuudesta eivät onneksi ole saaneet 
laajaa kannatusta.

Yleinen asevelvollisuus on omi-
aan ylläpitämään tasa-arvoa ja yhteis-
tä tunnetta siitä, että tätä maata voi ja 
kannattaa puolustaa. Yleisellä asevel-
vollisuudella on myös monia tärkeitä yh-
teiskunnallisia vaikutuksia, joita emme 
aina tule ajatelleeksi.

Toisin kuin monessa muussa maas-
sa, meillä kaikki asepalvelustaan suorittavat varusmiehet 
aloittavat alokkaina samassa tuvassa. Kuten kenraali Gus-
tav Hägglund on kirjoittanut, armeija on ollut Suomessa su-
latusuuni, jossa vuorineuvoksen vesa ja torpan poika ovat 
kohdanneet toisensa – kumpikin samalla viivalla. 

Alokasajan jälkeen osa varusmiehistä valitaan johta-
jakoulutukseen. Tästä seuraa, että suomalaisessa yhteis-
kunnassa johtajat tuntevat alaisensa ja alaiset tuntevat joh-
tajansa. Tämä ei päde pelkästään Puolustusvoimiin, vaan 
koko yhteiskuntaan. 

Yleinen asevelvollisuus ja sen yhdenvertaisuutta yllä-
pitävä voima tuottavat sellaista aineetonta pääomaa, josta 
Suomen kaltaisen osaavan, mutta pienen maan ei kannata 
tulevaisuudessakaan luopua. 

reserviläisen vastuu
Reserviläinen on sotilaskoulutuksen saanut henkilö, joka 
ei rauhan aikana työskentele sotilaana. Varusmiespal-
veluksessa saatu sotilaskoulutus on meille reserviläisille 
kuitenkin vasta asevelvollisuuden alku. Sen jälkeen alkaa 
reservissä olon aika ja oma vastuu sotilasammattitaidosta 
ja kenttäkelpoisuudesta korostuu erityisesti johtajakoulu-
tuksen saaneilla.

Reserviupseeriliitto ja muut vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä tekevät järjestöt tukevat reserviläistä tämän vas-
tuunsa kantamisessa. Reserviupseeriliiton ominta alaa on 

johtamiskoulutus. Meille tärkeää on 
myös kenttäkelpoisuuden ylläpitämi-
nen ja ammuntaharrastus.

laki vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta
Laki vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta tuli voimaan 1.1.2008. Lain 
myötä Maanpuolustuskoulutus ry 
muuttui julkisoikeudelliseksi Maan-
puolustuskoulutusyhdistykseksi. 
Kesällä Puolustusvoimat julkaisi nor-
miohjeistuksen, joka aiheutti paikoin 
merkittäviä vaikeuksia vapaaehtoi-
selle maanpuolustuskoulutukselle. 

RUL teki yhdessä Reserviläisliiton 
(RES) kanssa kyselyn piireille normiohjauksen vaikutuksista. 
Pääesikunnan tulkinnan mukaan Puolustusvoimien aseilla 
tapahtuvia ammuntoja on mahdollista toteuttaa vain kerta-
usharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa. Tämä 
tarkoitti käytännössä sitä, että ammunnat Puolustusvoimien 
aseilla muissa kuin sen tilaamissa Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) harjoituksissa vähenivät huomatta-
vasti. Lain soveltamisen ongelmat huomioitiin eri toimijoiden 
välisissä neuvotteluissa ja tilanne parantuikin jo vuoden vaih-
detta kohden. 

ampuma-aselain uudistaminen
Ampuma-aselain uudistamista nopeutettiin syksyllä ja RUL:n 
jäsenkunnassa nousi huoli aselain muutosten vaikutuksista 
vastuulliseen ampumaharrastukseen.

Reserviläisten ampumataito on keskeinen osa sotilas-
osaamista ja reserviläisen kenttäkelpoisuutta. RUL:n ta-
voitteena on, että reserviläisten ampumaharrastusmahdol-
lisuudet säilyvät nykyisen kaltaisena ja toimintaan voi tulla 
mukaan uusiakin ammunnanharrastajia. Liitto on vaikuttanut 
lakiprosessiin tiedotusvälineiden kautta ja olemalla suoraan 
yhteydessä kansanedustajiin, eri ministeriöiden virkamiehiin 
sekä puolustushallinnon johtoon. Olemme korostaneet, että 
lupaviranomaisille on varmistettava monipuoliset tietolähteet 
aseluvan hakijan arvioimiseksi. Menestyksellisesti suoritettu 
varusmiespalvelus pitää huomioida lupaharkinnassa.
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kiitos vuodesta 2008
Vuotta 2008 leimasivat vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
lain vaihtelevat tulkinnat, keskustelu asevelvollisuudesta, 
turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon odottelu sekä 
aselain uusimistyö. 

Näiden asioiden varjoon ei kuitenkaan saa jättää sitä 
valtavaa määrää isänmaallista vapaaehtoistoimintaa, jota 
tehtiin yhdistyksissämme. Lukemattomissa koulutus-, esi-
telmä ja liikuntatilaisuuksissa oli vuoden aikana yhteensä 

kymmeniätuhansia osanottosuorituksia. Tämän työn ansi-
osta liiton jäsenmäärä nousi yli 250 jäsenellä ollen vuoden 
lopussa 27.999 maksanutta jäsentä.  

Haluan kiittää liiton jäseniä, yhdistyksiä ja piirejä sekä 
liiton yhteistyökumppaneita maanpuolustustyöntäyteisestä 
vuodesta 2008! 

Mika Hannula
Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja
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Useita MPK:n kursseja saatiin vietyä läpi vasta sen jälkeen, kun ne muutettiin vapaaeh-
toisiksi kertausharjoituksiksi. Alueelliset erot MPK:n ja maanpuolustusjärjestöjen piirien 
sekä puolustusvoimien aluetoimistojen välisessä yhteistoiminnassa olivat suuria.
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II VapaaeHtOISen maanpuOluStukSen keHIttÄmInen

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön kehittämisen kannalta vuoden tärkein asia oli uuden vapaaehtoisen maan-
puolustuksen lain voimaantulo 1.1.2008. Lain myötä Maanpuolustuskoulutus ry muuttui julkisoikeudelliseksi 
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseksi.  

VapaaeHtOISen maanpuOluStukSen lakI
Eduskunta hyväksyi vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen lain 14.2.2007. Tasavallan presidentti vahvisti lain 
(556/07)11.5.2007. Laki astui voimaan vuoden alussa. 
Laissa määritellään ensimmäistä kertaa lakitasolla mm. 
viranomaisten johto ja valvonta vapaaehtoisessa maan-
puolustuksessa, vapaaehtoinen sotilaallinen koulutus 
sekä sitoutuminen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulu-
tukseen. Nimestään huolimatta uusi laki on ennen kaik-
kea laki vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta. 
Muuta maanpuolustustoimintaa siinä käsitellään hyvin 
ohuesti.

Lain myötä uusittiin vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
neuvottelukunta, jonka tehtävänä on toimia puolustusminis-
teriön apuna vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteenso-
vittamista, ohjaamista ja kehittämistä koskevissa asioissa. 
Neuvottelukunta muodostetaan huomioiden eduskunnassa 
vallitsevat parlamentaariset voimasuhteet. 

Valtakunnallisen neuvottelukunnan alle perustettiin nel-
jä alueellista neuvottelukuntaa sekä lisäksi merivoimien ja 
ilmavoimien neuvottelukunnat. RUL toivoi, että alueneuvot-
telukunnat olisi perustettu maakuntapohjalta. Tämä järjes-
töjen yhteinen toive ei kuitenkaan toteutunut.

Alue- ja puolustushaaraneuvottelukuntien kokoamises-
sa puolestaan kuultiin järjestöjä hyvin. RUL sai edustajan ja 
varahenkilön jokaiseen kuuteen neuvottelukuntaan. 

maanpuOluStuSkOulutuSyHdIStyS
Uuden lain mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 
on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallise-
na vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjär-
jestönä. 

Yhdistyksen julkisina hallintotehtävinä on järjestää va-
paaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa sotilaallista 
koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta, 
kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen sekä ohjata, tukea ja sovittaa yhteen 
jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta. MPK voi myös 

antaa sotilaallista koulutusta puolustusvoimien tilauksesta 
korkeintaan komppanian kokoisille joukoille.

RUL ja kaikki muut entisen Maanpuolustuskoulutus ry:n 
jäsenjärjestöt jatkoivat uuden julkisoikeudellisen yhdistyk-
sen jäseninä. Vuoden lopussa jäsenjärjestöjä oli yhteensä 
15. 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valtioneuvoston 
yleisistunto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä. Yhdis-
tyksen kokous valitsee varapuheenjohtajan ja muut jäsenet 
yhdistyksen jäsenjärjestöjen esityksestä. Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen puheenjohtajana jatkoi vakuutus-
neuvos, maj Harri Kainulainen. RUL:n edustajana MPK:n 
hallituksessa toimi puheenjohtaja Mika Hannula. Hän toimi 
myös MPK:n koulutusvaliokunnan puheenjohtajana. 

Käytännössä lain voimaantulo merkitsi MPK:n roolin 
vahvistumista ja vastuun kasvamista. Tärkeää on myös se, 
että uuden lain myötä MPK jatkaa toimintaansa poikkeus-
oloissa. Uusi tilanne vaatii MPK:lta koulutusjärjestelmän 
kehittämistä, koska puolustusvoimat vaatii sodan ajan jou-
koilleen tasokasta ja mitattavissa olevaa koulutusta. Tässä 
kehitystyössä ei vuoden 2008 aikana vielä päästy kovin-
kaan pitkälle.

puOluStuSVOImIen nOrmIOHJeIStuS
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain ja siihen liittyvien 
asetusten voimaantulo aiheutti tarpeen uusia puolustus-
voimien ohjeistusta. Kevään ja kesän aikana puolustusvoi-
milta tuli useita ohjauskirjeitä, normeja, joilla pyrittiin vas-
taamaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain käytännön 
toteutuksen esille nostamiin kysymyksiin ja ongelmiin. Osa 
puolustusvoimien uusista tulkinnoista aiheutti suurta epä-
tietoisuutta vapaaehtoisissa toimijoissa.

Erittäin ongelmallinen normiohjeistus on erityisesti am-
muntojen osalta. Pääesikunnan oikeudellinen osasto tul-
kitsi, että puolustusvoimilla ei ole mahdollisuutta toteuttaa 
sotilaalliseen jaksoon kuuluvia ammuntoja muuten kuin ker-
tausharjoituksena tai vapaaehtoisena harjoituksena. Käy-
tännössä tämä tarkoitti sitä, että puolustusvoimien aseiden 
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käyttö muissa kuin sen tilaamissa MPK:n harjoituksissa 
loppui. Sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa 
ei siis enää voida ampua puolustusvoimien aseilla.

RUL ja RES lähettivät syyskuussa piireilleen kyselyn, 
jossa kysyttin, mitä vaikutuksia puolustusvoimien uudella oh-
jeistuksella on MPK:n kurssien määriin sekä piirien omaan 
toimintaan.  Kyselyyn tuli vastaus yhteensä 18 maakunnasta, 
vaikka MPK:n toiminnanjohtaja kielsikin MPK:n piiripäälliköi-
tä vastaamasta reservipiirien puheenjohtajien kysymyksiin. 

Saatujen vastausten perusteella puolustusvoimien oh-
jeistuksen johdosta MPK:n kursseja peruttiin syksyllä 2008 
lähes joka toisessa piirissä. Yhtä useassa piirissä ohjeis-
tus aiheutti muutoksia kurssin sisältöihin. Niissä piireissä, 
joissa kursseja jouduttiin perumaan, niitä peruttiin yhdestä 
neljääntoista kappaletta. 

RUL piti tärkeänä selvittää, miksi lähtökohtaisesti sama 
ohjeistus aiheuttaa näin erilaisia vaikutuksia käytännön 
koulutustoimintaan.

Normiohjeistus aiheutti paljon keskustelua mm. Reser-
viläinen -lehdessä ja piirilehdissä. Osittain käydyn keskus-
telun ansiosta puolustusvoimat, puolustusministeriö ja MPK 
kävivät syksyn aikana useita neuvotteluja, joiden tuloksena 
useat ongelmakohdat saatiin korjattua.

laIn JatkOtarkaStelu Ja muu laInSÄÄdÄntötyö

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain toimivuuden jatko-
tarkastelu aloitettiin syksyllä 2008. Jo lakia hyväksyttäessä 
oli sovittu lain toimivuuden tarkastelusta, mutta esille nous-
seet ongelmakohdat nopeuttivat prosessia. 

Marraskuussa pidetyssä puolustusministeriön koolle 
kutsumassa neuvottelussa RUL nosti esille mm. sotilaal-
lisen koulutuksen ja sotilaallisia valmiuksia palvelevan 
koulutuksen ongelmalliset määritelmät, vapaaehtoisiin 
harjoituksiin liittyvät ongelmat sekä keskeneräisen sitou-
tumisjärjestelmän. Liitto esitti, että vapaaehtoisen maan-
puolustuksen laki ja siihen liittyvät asetukset ja normiohjeet 
analysoidaan perusteellisesti. 

Edellä mainitussa tilaisuudessa keskusteltiin myös 
1.1.2008 voimaantulleista asevelvollisuuslaista ja laista puo-
lustusvoimista. Näiden lakien osalta liitolla oli vain vähän 
huomautettavaa. Puolustusministeriö pyysi kaikista kolmes-
ta laista kirjallisia lausuntoja tammikuun alkupäiviksi 2009.

RUL jätti maaliskuussa puolustusministeriölle lausun-
non Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuu-
den suorittamisesta.

Puolustusvoimien maakuntajoukkojen koulutustoiminta laajentui selvästi vuoden 2008 aikana. Joukkojen taistelukestä-
vyyttä parantaa huomattavan suuri upseeriosuus. 
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III JÄrJeStötOImInta

lIIttOValtuuStO, -HallItuS Ja lIItOn 
neuVOttelukunta

Liittovaltuusto toimii vuosikokouksena eli RUL:n kor-
keimpana päättävänä elimenä liittokokousten välillä. Liitto-
valtuuston puheenjohtajana toimi projektipäällikkö, majuri 
Matti Ankelo ja varapuheenjohtajana majuri, HTM-tilintar-
kastaja Arto Kivistö. Liittovaltuusto piti kevätkokouksen Ka-
tajanokan Kasinolla 19.4. 

Liittovaltuuston syyskokous pidettiin Katajanokan Kasi-
nolla 29.11.

Liittohallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 
Liiton puheenjohtajana toimi professori, kapteeni Mika 

Hannula. Varapuheenjohtajina toimivat komentajakapteeni 
Yrjö-Pekka Rautalahti ja kapteeni Hannu Lahtinen. 

Vuoden aikana liittohallituksen kokouksissa käsiteltiin 
mm. vapaaehtoisen maanpuolustuksen lainsäädäntöä, 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamiskoulutuksen 
kehittämistä, Suomen Sotilas -lehden ostoa, kenttäkelpoi-
suutta ja reserviläisliikunnan kehittämistä sekä liiton sijoi-
tustoimintaa. Jokaisessa kokouksessa kuultiin eri toimikun-
tien ja työryhmien toimintaraportit. 

Liiton neuvottelukunta kokoontui huhtikuussa ja 
syyskuussa. Kevään kokouksessa neuvottelukunta antoi 
lausunnon liiton vuoden 2007 toiminnasta. Syyskokous 
pidettiin Lahdessa. Neuvottelukunnan kokouksissa nousi 
toistuvasti esille huoli yleisen asevelvollisuuden ja koko 
Suomen puolustamisen tulevaisuudesta. Neuvottelukun-
nan puheenjohtajana toimi professori, lääkintämajuri Ta-
pani Havia ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja, majuri 
Martti Ehrnrooth. 

tOImIkunnat
Liittohallituksen työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 
viisi kertaa. Työvaliokunta valmisteli pääosan liittohallituk-
sen käsittelemistä asioista sekä vastasi yhteydenpidosta 
keskeisiin yhteistoimintatahoihin, Suomen Sotilas -lehden 
oston valmisteluista sekä viestinnästä ja kansainvälisen 
toiminnan koordinoinnista. Työvaliokunta vastasi myös 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen lakiin liittyvistä asioista, 
mm. piireille tehdystä kyselystä puolustusvoimien normioh-
jeistuksen vaikutuksista.

Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi liiton puheen-
johtaja, kapteeni Mika Hannula. 

Taloustoimikunta käsitteli vuoden viidessä koko-
uksessaan mm. liiton tilinpäätöstä ja talousarviota sekä 
seurasi liiton talouden toteutumaa ja varallisuuden hoitoa. 
Toimikunta vastasi osaltaan myös Suomen Sotilas -leh-
den oston valmisteluista sekä aloitti liiton talouden pitkän-
tähtäimen suunnitelman valmistelun. Lisäksi toimikunta 
käsitteli projektitukihakemukset. Tapiola Varainhoito Oy 
aloitti liiton varainhoitajana 1.1.2008. Toimikunnan pu-
heenjohtajana toimi riskienhallintapäällikkö, vänrikki Aaro 
Mäkelä.  

Koulutustoimikunta piti vuoden aikana kaksi semi-
naarikokousta sekä kaksi iltakokousta. Toimikunta työsti 
vuoden aikana MPK:n toimeksi annosta vapaaehtoisen 

Reserviupseeriliiton liittohallitus 2008. 
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maanpuolustuskoulutuksen johtamiskoulutusta. Painopis-
te oli sotilasjohtamisen jatkotason kurssien valmistelussa. 
Toimikunta tuki Pirkanmaalla pidettyä johtamisen jatkota-
sonkurssia. Kurssi toimi sotilasjohtamisen jatkotason kak-
koskurssin pilottina. 

Reservin päällystön täydennyskoulutuksen osalta ei 
muuten vuoden aikana tapahtunut merkittävää edistymis-
tä. Liiton puheenjohtaja keskusteli vuoden aikana useaan 
otteeseen puolustusvoimien johdon kanssa reservin up-
seereiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Koulutustoi-
mikunta piti lisäksi yhteyttä Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tykseen. 

Syyskuussa valmistui Göran Lindgrenin toimittama 
Johtaminen ja johtajuus-kirja. Hyvän vastaanoton saanutta 
kirjaa käytetään vapaaehtoisen maanpuolustuksen johta-
miskoulutuskursseilla. 

Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimi hammas-
lääkäri, majuri Tuomo Erkkola.

Järjestötoimikunta piti vuoden aikana neljä kokousta. 
Toimikunta sai vuoden aikana valmiiksi RUL:n mitalien uu-
delleen hinnoittelun, yhtenäisen joukko-osastojen parhaille 

kokelaille jaettavan kokelaslevykkeen ja kunniakirjan sekä 
uudet Taistelukoulun kilpi –kuntokilpailun säännöt. 

Toimikunta ideoi myös useita motivointikeinoja kerhojen 
ja jäsenten aktiivisuuden parantamiseksi, mm.  toimintalo-
makkeiden palauttaneiden kerhojen kesken arvotaan pal-
kintoja vuodesta 2009 alkaen, piireittäin palkittaisiin kent-
tätyön puurtajia jne. 

Toimikunnan puheenjohtajana toimi liiton 2. varapu-
heenjohtaja, kapteeni Hannu Lahtinen.

Palkitsemistoimikunta kokoontui yhden kerran käsit-
telemään liiton kultaisten ansiomitalien ja kultaisten ansio-
mitalien soljen kera hakemuksia. Kapteeni Juhani Pura oli 
palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja.

tukea yHdIStykSIlle Ja pIIreIlle
Reservipiirien toiminnanjohtajien neuvottelupäivät pidettiin 
maaliskuussa yksipäiväisenä tilaisuutena Helsingissä ja 
elokuussa kaksipäiväisenä tilaisuutena Hämeenlinnassa. 
Tilaisuuksissa oli paikalla sekä liiton puheenjohtajiston että 
liiton toimiston edustus. 

RUL:n ja RES:n piirien toiminnanjohtajien kaksipäiväiset neuvottelupäivät pidettiin Hämeenlinnassa elokuun lopulla. Piiri-
en toiminnanjohtajat ilmaisivat syvän huolensa puolustusvoimien tiukentuneen ohjeistuksen vaikutuksista vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen yleensä ja maanpuolustuskoulutukseen erityisesti. Kuvassa eturivissä istuvat toiminnanjohtajat Terho 
Pelli Kainuusta, Kari Löfgren Keski-Suomesta ja Arto Pulkki Helsingistä keskustelivat maanpuolustuskoulutuksen haas-
teista Lepaan puutarhaopistolle suuntautuneen kiertomatkan aikana.

10



kannustepalkkiot 
Kannustepalkkiona yhdistyksille ja piireille jaettiin vuoden 
2008 toiminnan perusteella yhteensä 16.000 euroa, josta 
toimintapalkkioina jaettiin 11.070 euroa ja jäsenhankinta-
palkkioina 4.930 euroa. 

Määräaikaan mennessä liittoon saapui 255 toimintalo-
maketta – 19 lomaketta enemmän kuin toimintavuodelta 
2007 ja enemmän kuin koskaan aiemmin. Toimintalomak-
keissa ilmoitetut tiedot pisteytettiin liittohallituksen päättä-
mien painotuksien mukaisesti. Vuoden 2008 toiminnassa 
painotettiin mm. koulutusta, yhteistoimintaa toisten ker-
hojen kanssa, vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja 
liikuntatoimintaa. Toimintalomakkeet oli nyt toista kertaa 
mahdollista palauttaa sähköisessä muodossa. 

Toimintapalkkiot jaettiin kahteen osuuteen: noin puo-
let kokonaissummasta eli 6.000 euroa jaettiin pistepalkki-
ona liiton 30. eniten pisteitä saavuttaneelle yhdistykselle, 
jokaiselle 200 euroa. Toinen puolikas jaettiin sarjapalkkiona 
jokaisen sarjan 10. parhaimmalle yhdistykselle sarjassa 
edustetun jäsenmäärän suhteessa.

Tilaisuuksien käytännön järjestelyistä vastasi vuorotte-
luperiaatteen mukaisesti RES, mutta tilaisuuksien kustan-
nukset jaettiin RUL:n ja RES:n kesken. Liittojen ja piirien 
tiedotus- ja toiminta-asioiden lisäksi neuvottelupäivillä kes-
kusteltiin mm. piirien toimintaedellytyksistä, maanpuolus-
tuskoulutuksesta, reserviläisliikunnasta sekä liittojen tule-
vista tapahtumista.

Liitto maksoi piireille säännöllistä toiminta-avustusta yli 
64.000 euroa. Samoin liitto jatkoi piirien atk-hankintojen tu-
kemista. Liitto vastasi edelleen kaikista jäsenmaksuperin-
tään sekä jäsenrekisterin ylläpitoon ja kehittämiseen liitty-
neistä kuluista. Liiton tuottama messu- ja esittelymateriaali 
oli piirien ja yhdistysten käytössä veloituksetta. 

Piireille ja yhdistyksille tarkoitettua projektitukea myön-
nettiin 12.000 euroa. Tuen tarkoituksena on osaltaan mah-
dollistaa aktiivista toimintaa ja jäsenhankintaa kehittävien 
projektien toteutuminen. Vuonna 2008 projektitukea myön-
nettiin 30 hankkeeseen. Tukea myönnettiin mm. ampuma-
ratojen ja toimitilojen kunnostamiseen, pistooli-, kivääri- ja 
laserasehankintoihin sekä erilaisiin jäsenhankintakampan-
joihin.

Pistooliammunnan kouluttaja ylil Juhani Alkion kanssa tutkittiin tarkasti, miten tulosta voisi vielä parantaa. Etelä-Pohjan-
maan reserviupseeripiiri järjesti huhtikuussa vänrikkipäivän, johon piiri kutsui kaikki nuorisojäsenensä. Liitto tuki tätä ja 
vastaavia päiviä taloudellisesti.
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Yhdistyksen sarjapalkkion suuruus määräytyi edelleen 
saavutetun pistemäärän mukaisesti.

Sarjat D ja E yhdistettiin ja näissä sarjoissa sarjapalkki-
ota pyöristettiin ylöspäin siten, että pienin maksettu palkkio 
oli 30 euroa.  

Yhdistys Jäsen-
määrä

Toiminta-
pisteet

1 Salon Seudun Reserviupseerit ry 326 583
2 Kouvolan Reserviupseerikerho ry 260 521,5
3 Tikkakosken Reserviupseerit ry 166 516,5
4 Jyväskylän Reserviupseerit 416 507,5
5 Lahden Reserviupseerikerho 298 452,5
6 Rovaniemen Reserviupseerit ry 257 450,5
7 Turun Reserviupseerit ry 831 440
8 Toijalan Seudun 

Reserviupseerikerho ry
122 399,5

9 Töölön Reserviupseerit 103 387,5
10 Länsi-Vantaan Reserviupseerit 192 383
11 Kurikan Reserviupseerikerho ry 98 380,5
12 Hämeenlinnan Seudun 

Reserviupseerikerho ry
205 375,5

13 Mynämäen Seudun 
Reserviupseerikerho ry

63 359,5

14 Valkeakosken 
Reserviupseerikerho ry

393 342,5

15 Tampereen Reserviupseerit ry 965 341,5
16 Iisalmen Reserviupseerikerho 155 328
17 Vesilahden 

Reserviupseerikerho ry
33 316,5

18 Seinäjoen Reserviupseerikerho 253 313
19 Kangasalan 

Reserviupseerikerho
255 302

20 HRUP:n sissikerho 214 299
21 Inarin Reserviupseerit 46 298
22 Tuusulan Reserviupseerikerho 170 289
23 Nastolan 

Reserviupseerikerho ry
67 273

24 Sastamalan  Reserviupseerit ry 91 268
25 Hattulan-Tyrvännön 

Reserviupseerikerho ry
58 265,5

26 Järvenpään Reserviupseerikerho 299 260
27 Itä-Helsingin Reserviupseerit 248 246
28 Kannuksen Reserviupseerikerho 33 244
29 Ristijärven 

Reserviupseerikerho ry
26 242,5

30 Oriveden 
Reserviupseerikerho ry

78 237,5
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Jäsenhankintapalkkiot
Jäsenhankintakilpailun tulokset ratkaistiin liiton jäsenrekis-
teristä saatujen jäsenmäärien perusteella. Ratkaisevaa oli 
maksaneiden jäsenten määrän kasvu. Jäsenhankintapalk-
kion maksu edellyttää lisäksi, että yhdistys on palauttanut 
täytetyn toimintalomakkeen. 

Suomen Reserviupseeriliiton jäsenmäärä kasvoi vuon-
na 2008 yhteensä 263 jäsenellä. Vuoden lopussa liitossa 
oli 27.999 maksanutta jäsentä. 

Jäsenmäärä kasvoi neljässätoista piirissä ja väheni 
kuudessa piirissä. 

Suomen Reserviupseeriliiton julkaisemassa jäsenmää-
rässä ovat mukana vain ne jäsenet, jotka ovat suorittaneet 
jäsenmaksuvelvoitteensa päättyneeltä toimintavuodelta 
2008. 

Yhdistyksille ja piireille maksettiin jäsenhankintapalk-
kioita 4760 euroa. Eniten jäsenmäärä kasvoi Opiskelijain 
(ORUP) reserviupseeripiirissä (+69), Uudellamaalla (+56), 
Helsingissä (+56) ja Pirkanmaalla (+39). Jäsenmäärä vä-
heni eniten Pohjois-Karjalassa (-22), Päijät-Hämeessä (- 
14) ja Kymenlaaksossa (-12). 

Suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä eli 4,61 % kas-
vatti Opiskelijain piiri. Tästä hyvästä piirille maksettiin 500 
euron jäsenhankintapalkkio. Muut jäsenmääräänsä kasvat-
taneet kolmetoista piiriä saivat kukin 170 euron palkkion. 
Piirikohtaiset jäsenmäärät löytyvät liitteistä.

Yhdistyksistä eniten jäsenmääräänsä kasvatti toiseksi 
suurin yhdistys, Tapiolan Reserviupseerit. Se sai 350 euron 
palkkion nettojäsenmäärän kasvettua 42 henkilöllä. Sarjoit-
tain suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattaneet yh-
distykset saivat 170 euron palkkion. 

Sarja A, yli 250 jäsentä: ARU (+ 7,47 %), Järvenpää 
(+ 6,03 %)
Sarja B, 100 – 249 jäsentä: JARU (+ 9,34 %), Kent-
tätykistökerho (8,02%)
Sarja C, 50 – 99 jäsentä: Oulainen (11,32 %), Iso-
kyrö (+ 11,11 %)
Sarja D, 20 – 49 jäsentä: Luopioinen (25,00 %), Pa-
rikkala (14,71 %)
Sarja E, alle 20 jäsentä: Klaukkala (+86,67 %), Kor-
tesjärvi (7,69 %) ja Tuusniemi (7.69 %)

pIIrIkIerrOkSet
Liittohallituksen tammikuun kokouksessa päätettiin koko 
maan kattavasta piirikierroksesta. Tavoitteena on, että lii-
ton johto vierailee jokaisessa piirissä seuraavan kahden 
vuoden aikana ja tutustuu paikan päällä piirien toimintaan. 
Samalla liiton edustajat kertovat liiton toiminnasta. Toinen 

•

•

•

•

•



tärkeä tavoite on edesauttaa piirin ja sen tärkeiden sidos-
ryhmien välistä yhteistyötä. Näitä ovat mm. MPK:n piiripääl-
likkö, aluetoimiston päällikkö tai paikallisen reserviläispiirin 
edustajat. 

Vuonna 2008 liiton puolelta piirikierroksen erityisaihee-
na olivat uusittu strategia sekä uusitun MPK:n toiminnan 
käynnistyminen ja yhteistyö aluetoimistojen kanssa..

Vuoden aikana liiton johto kävi yhdentoista piirin vieraana.
 12.3.  Etelä-Häme
 19.3.  Pohjois-Savo
 27.4.  Pirkanmaa
 17.5.  Uusimaa
 21.10.  Keski-Suomi
 29.10.  Varsinais-Suomi
 4.11.  Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja  
   Vaasa
 11.11.  Kymenlaakso
 10.12.  Kainuu

Liiton edustajina tilaisuuksissa ovat olleet pääsääntöi-
sesti puheenjohtaja Mika Hannula ja toiminnanjohtaja Jan-
ne Kosonen.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Liiton puheenjohtajisto kiitteli Päijät-Hämeen puheenjohtaja Juha Tarnasta aktiivisista messuisännistä liiton ständillä (va-
semmalta liiton 2. vpj Hannu Lahtinen, Juha Tarnanen, liiton 1. vpj Pekka Rautalahti, liiton pj Mika Hannula). Lahdessa 
syyskuun lopulla pidetyt maanpuolustusmessut olivat laajin koskaan Suomessa toteutettu valtioneuvoston kanslian, minis-
teriöiden, keskusvirastojen ja turvallisuusalan kansalaisjärjestöjen sekä yritysten yhteisesiintyminen.

nettIrekISterI Ja Internet
Liiton jäsenrekisterin kerho- ja piirikäyttäjien ohjeistusta 
kehitettiin vuoden aikana. Lisäksi marraskuussa toteutettiin 
käyttäjäkysely verkossa yhdessä Reserviläisliiton kanssa. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 151 jäsenrekisterin kerho- ja pii-
rikäyttäjää. Vastausten mukaan rekisteriin oltiin pääsääntöi-
sesti tyytyväisiä, mutta erityisesti rekisteripoimintojen teko 
ja osoitetarrojen teko koettiin vaikeaksi. Reaaliaikaisuutta 
ja mahdollisuutta tehdä itse jäsentietomuutoksia suoraan 
tietokantaan kiiteltiin. Yhdistyksille rekisterin käyttö oli mak-
sutonta.

Jäsenrekisteriä tullaan kehittämään kyselyn tulosten 
mukaisesti vuoden 2009 aikana yhteistyössä Maanpuolus-
tusyhtiön ja järjestelmän tehneen YAP Oy:n kanssa.

Vuoden aikana jatkettiin liiton nettisivujen www.rul.fi 
kehittämistä. Myös reserviupseeripiirit ja -kerhot siirtyivät 
yhä kiihtyvällä vauhdilla verkkoon ja vuoden lopulla 80% 
piireistä ja 42 % kerhoista oli omat nettisivut. Näistä 43 
nettisivua oli kerhojen liiton toimittaman sivupohjan päälle 
rakentamia.



HallIntO
Liiton toimistossa työskenteli vuoden lopussa kokopäiväi-
sesti kolme henkilöä. Liiton toiminnanjohtajana toimi VTM, 
kapteeni Janne Kosonen. Järjestösihteerinä toimi tekn.yo, 
yliluutnantti Tommi Verho. Toimistosihteerinä toimi Kirsti 
Suortti. 

Liiton jäsenrekisteristä ja taloushallinnosta vastaavan 
Maanpuolustusyhtiö Oy:n toiminnalliset edellytykset olivat 
hyvät. RUL omistaa 50% yhtiöstä. Maanpuolustusyhtiön 

taloudellinen tulos vuonna 2008 välttävä. Myynti kahdessa 
MP-myymälässä sekä postimyynnissä ei toteutunut vuo-
den aikana odotetusti. Reserviläinen-lehden ilmoitusmyynti 
puolestaan onnistui suunniteltua paremmin. Liiton edustaji-
na hallituksessa olivat majuri Tapio Peltomäki kapteeni Ville 
Maijanen ja kapteeni Janne Kosonen. Yhtiön toimitusjohta-
jana jatkoi FM, luutnantti Heikki Suominen. MPY:n palve-
luksessa RUL:n jäsensihteerinä toimi Virpi Kukkonen. 

Yhteistyötä puolustusvoimien kanssa harrastettiin vuonna 2008 joka tasolla. Kuvassa Lahden maanpuolustusmes-
sujen messuisännät luovuttavat uuden Johtaminen ja johtajuus -kirjan puolustusvoimien komentaja, amiraali Juhani 
Kaskealalle.
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IV yHteIStOImInta Ja edunValVOnta

yHteIStOImInta reSerVIJÄrJeStöJen 
kanSSa
Liiton puheenjohtajisto piti neljä kokousta Reserviläisliiton 
(RES) puheenjohtajiston kanssa. Lisäksi RUL:n ja RES:n liit-
tohallitukset pitivät yhteiskokouksen syyskuussa Lahdessa. 
Yhteiskokouksissa käsiteltiin mm. maanpuolustuskoulu-
tukseen, reserviläisliikuntaan sekä Maanpuolustusyhtiöön 
liittyviä asioita. 

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) johto tavattiin kah-
dessa yhteispalaverissa, joihin osallistui myös RES:n 
edustajia. Näissä keskusteluissa asialistalla oli mm. ampu-
ma-aselakiin, ampumatoiminnan kehittämiseen, kenttäkel-
poisuuteen sekä sähköiseen kuntokorttiin liittyviä asioita. 
Liittojen toimihenkilöt pitivät vuoden aikana säännöllisesti 
yhteistyöpalavereja. 

Maanpuolustuskiltojen Liiton (MPKL) johdon kanssa 
pidettiin kuusi neuvottelua, joissa käsiteltiin Kustannus-
osakeyhtiö Suomen Miehen kauppaan liittyviä asioita. 
Lippujuhlapäivänä 4.6. allekirjoitetussa kaupassa RUL osti 
MPKL:ltä 50% sen omistamista Suomen Miehen osakkeis-
ta. Kustannusosakeyhtiön päätuote on Suomen vanhin so-
tilasalan lehti Suomen Mies. Lehden päätoimittajana toimii 
Jaakko Puuperä.

yHteIStyö upSeerIJÄrJeStöJen kanSSa
Päättynyt vuosi oli Upseerijärjestöjen yhteistyöelimen, 
YTE:n, 60. toimintavuosi. YTE:n jäseniä ovat RUL:n lisäksi 
Jääkärisäätiö, Kadettikunta ja Upseeriliitto. Perinteisessä 
toiminnassa korostui järjestöjen yhteistoiminta sekä upsee-
rien henkilöstö- ja sotilasarvojärjestelmiin liittyvä keskuste-
lu. 

Yhteistyö muiden upseerijärjestöjen kanssa oli vuoden 
aikana tiivistä. Upseerijärjestöt juhlistivat yhdessä puolus-
tusvoimain lippujuhlaa 4.6. Lippujuhlapäivän yhteinen juh-
laillallinen nautittiin Katajanokan Kasinolla. Kunniavieraana 
oli tasavallan presidentti, puolustusvoimien ylipäällikkö 
Tarja Halonen. Eversti Sampo Ahto piti juhlaesitelmän ai-
heesta ”Mannerheimin johtamistoiminta vapaussodassa”. 
Juhlaillallisen järjestelyistä vastasi Kadettikunta.

YTE:n vuosikokous pidettiin 4.2.2008 Taistelukoulun 
upseerikerholla Tuusulassa. Vuoden toinen kokous pidet-
tiin 15.10. ESSL:n päävartion kokoustilassa. Kokouksessa 

keskusteltiin vuoden 2009 tärkeimmistä tapahtumista ja 
järjestöjen toiminnan koordinoimisesta.

Upseeriliiton kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä Kataja-
nokan Kasino ry:n hallituksessa. Kolmantena osapuolena 
yhdistyksen hallituksessa on Helsingin Reserviupseeripiiri. 
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän 
kertaa. Yhdistys omistaa Kiinteistö Oy Katajanokan Kasi-
non. 

yHteIStyö puOluStuSVOImIen kanSSa
Liitolla on vakiintuneet yhteistyösuhteet puolustusvoimien 
kanssa. Liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimin-
nanjohtaja osallistuivat Reservin neuvottelukunnan kokouk-
siin. Liiton puheenjohtaja tapasi vuoden aikana puolustus-
voimien ja maavoimien korkeinta johtoa kahdenkeskisissä 
tapaamisissa.

Liitolla on pitkät perinteet yhteistoiminnasta Haminan 
Reserviupseerikoulun ja sen Oppilaskunnan kannatusyh-
distyksen kanssa. Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa yh-
teistyötä tehtiin erityisesti johtamisen laitoksen kanssa. 

edunValVOnta
Edunvalvonnan keskeiset asiat olivat vaikuttaminen vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen lain täytäntöönpanoon sekä 
ampuma-aselakiin.

Puolustusvoimien lisäksi liiton johto piti yhteyttä mm. 
puolustusministeriöön, sisäasianministeriöön sekä edus-
kuntaan. 

Liiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen esitteli reservi-
läistoimintaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelu-
kunnalle toukokuussa. Lokakuussa annettiin liiton lausunto 
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan turvallisuusjaostolle 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen taloudellisien resurssi-
en niukkuudesta.

Sotilaallisen kriisinhallinnan palvelusehtoihin vaikutta-
misesta keskusteltiin vuoden aikana Suomen Rauhantur-
vaajaliiton, Upseeriliiton ja Aliupseeriliiton kanssa. Asiaa 
koskevat päätökset siirtyivät vuoteen 2009.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen niukkoihin resurs-
seihin kiinnitettiin huomiota myös RUL:n ja RES:n lausun-
nossa, joka annettiin liittohallitusten yhteiskokouksessa 
syyskuussa 
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Vapaaehtoisille maanpuolustusjärjestöille ikävänä yllä-
tyksenä on tullut puolustusvoimien tiukka linjaus puolustus-
voimien aseilla tapahtuvien ammuntojen järjestämisestä. 
Ohjeiden mukaan armeijan aseilla ampuminen on jatkossa 
mahdollista vain, jos koulutuksen järjestää puolustusvoimat 
itse. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että sotilaallista 
valmiutta palvelevien kurssien järjestäjien on joko hankitta-
va aseensa muualta tai olla ampumatta.

ampuma-aselain uudistaminen
Kauhajoen ampumavälikohtauksen jälkeen virisi vilkas 
keskustelu ampuma-aselain uudistamisesta ja jo käynnissä 
ollutta prosessia nopeutettiin. RUL:n jäsenkunnassa nousi 
aito huoli ampuma-aselain liiallisesta kiristämisestä, joka 
hankaloittaisi merkittävästi myös vastuullisen ampuma-
toiminnan harrastamista. Tähän viittasi syksyllä voimaan 
tulleet poliisin uudet ohjeet, jotka pysäyttivät lyhyiden käsi-
aseiden uusien lupien saannin lähes kokonaan. 

Ohjeistuksen antamisen jälkeen asetti sisäasiainminis-
teriö 29.9. hankkeen ampuma-aselainsäädännön, ampu-
maratojen laittamista ja kunnossapitoa koskevan lainsää-
dännön sekä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön 
uudistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on ensimmäisessä 
vaiheessa valmistella käsiaseiden luvansaannin edellytys-

Huhtikuinen Tuli seis vai turvallisia laukauksia -seminaari kokosi Finlandia-talolle laajan kuulijakunnan. Urheilu- ja 
reserviläisammunnan tulevaisuus Suomessa herätti laajaa keskustelua liitossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa koko 
vuoden 2008 ajan.

ten tiukentamisen, luvanhakijoiden ja -haltijoiden tervey-
dentilan valvonnan tehostamisen, YK:n tuliasepöytäkirjan 
kansallisen voimaansaattamisen sekä asedirektiivin muut-
tamisesta annetun direktiivin edellyttämät muutokset am-
puma-aselainsäädäntöön.

RUL pyrki vaikuttamaan ampuma-aselain uudistuspro-
sessiin mm. RUL:n, RESUL:n ja SAL:n lausunnoilla medias-
sa ja suorilla yhteyksillä poliitikoihin ja sisäasianministeriön 
virkamiehiin, toimimalla aktiivisesti Ampumaratafoorumissa 
ja RESUL:ssa sekä tukemalla RESUL:n ampuma-aseoh-
jeen levittämistä ja sen edustajien työtä ampuma-aselain 
työryhmissä ja ampuma-aselautakunnassa.

Ampumaratafoorumin nimellä kulkevaan yhteistyö-
elimeen kuuluvat: RUL, RES, RESUL, MPK, Suomen 
Ampumaurheiluliitto (SAL), Metsästäjäin Keskusjärjestö 
(MKJ), Suomen Metsästäjäliitto (SML) ja Suomen Ampu-
mahiihtoliitto (SAHL). Foorumin tehtävänä on yhteisvoimin 
vaikuttaminen päättäjiin valtakunnallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla ampumaharrastusmahdollisuuksien 
turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Osana foorumin po-
liittista vaikuttamista kokoontuivat 25.4.2008 harrastajat, 
järjestöt ja yritykset Finlandia-talolle keskustelemaan am-
pumaharrastuksen uhista ja mahdollisuuksista foorumin 
järjestämään seminaariin.
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Liitolla on paljon yhteistyötä Haminan Reserviupseerikoulun ja sen oppilaskunnan kannatusyhdistyksen kanssa. Ku-
vassa RUL:n puheenjohtaja Mika Hannula palkitsee priimusmiekalla kurssin 232 parhaimman upseerioppilaan Tomi 
Fyrqvistin.

Kaikessa vaikuttamisessaan RUL pyrki korostamaan 
reserviläisammunnan merkitystä johdettuna, turvallisena 
ja kurinalaisena harrastustoimintana, joka on tärkeä osa 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja reservin kenttäkel-
poisuuden ylläpitämistä.

liiton puheenjohtajan kannanottoja
Liiton puheenjohtaja Mika Hannula esitti vuoden aikana 
useaan otteeseen huolensa yleisen asevelvollisuuden tu-
levaisuudesta sekä reserviupseerien jatkokoulutusjärjestel-
mästä. Hän otti myös kantaa Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen kehittämiseen ja ampuma-aselakiin. 

Liittohallituksen tammikuun kokouksessa Hannula 
muistutti, että MPK on julkisoikeudellinen yhdistys, joka 
toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen yhteistyöjärjestönä. Näin ollen se ei ole, eikä 
saa olla perinteisten reserviläisjärjestöjen, kuten Suomen 
Reserviupseeriliiton tai sen yhdistysten kanssa kilpaileva 
toimija. On hyvä muistaa, että suurin osa MPK:n koulutta-
jista on reservin upseereita tai aliupseereita. MPK tarjoaa 

siis meille juuri sellaista koulutusta, mitä me itse suunnitte-
lemme ja toteutamme.

Hannula muistutti mm. Reserviläinen-lehden vuoden 
toisessa numerossa, että yleinen asevelvollisuus ei ole us-
kottavaa ilman riittävän suurta ja riittävän hyvin koulutettua 
sodan ajan kenttäarmeijaa. Muutokset muualla eivät kui-
tenkaan tarkoita sitä, että meidän olisi syytä luopua meille 
parhaiten sopivasta järjestelmästä. Yleisen asevelvollisuu-
den kiistattomat edut, mm. koko maan puolustaminen, ylei-
set hyödyt yhteiskunnalle ja poikkeuksellisen korkea maan-
puolustustahto, puoltavat järjestelmän käyttöä jatkossakin. 

Lapin Reserviupseeripiirin 50-vuotisjuhlassa Mika Han-
nula kiinnitti huomiota vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
lain toteutumiseen. Hän kertoi ymmärtävänsä hyvin, että 
puolustusvoimat haluaa kohdistaa niukat resurssinsa sin-
ne, missä ne vaikuttavat suoraan sodan ajan joukkojen 
suorituskykyyn. Asiaa tulisi kuitenkin tarkastella pidemmäl-
lä aikavälillä. Jos resurssit kohdistetaan pelkästään sodan 
ajan joukkojen kouluttamiseen, jää ulkopuolelle iso joukko 
sijoittamattomia reserviläisiä ja varusmiespalvelusta käy-
mättömiä naisia. 
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V  aatteellInen tOImInta

RUL:n aatteellinen ja perinnetoiminta ovat kiinteä ja näkyvä osa järjestötoimintaa. Yhdistysten ja piirien vakiintu-
nutta aatteellista toimintaa ovat alueelliset ja paikalliset maanpuolustusjuhlat, osallistuminen kaatuneiden muis-
topäivän tilaisuuksiin sekä reserviläisten joulutulet. Reserviläisten kunniavartioita oli sankarihaudoilla monilla 
paikkakunnalla Itsenäisyyspäivän lisäksi myös jouluaattona ja kaatuneiden muistopäivänä. Useissa reserviup-
seeripiireissä järjestetään erilaisia juhla- ja muistotilaisuuksia tammisunnuntaina, puolustusvoimien lippujuhla-
päivänä sekä talvisodan alkamis- ja päättymispäivänä. Vuoden aikana järjestettiin lisäksi useita Vapaussodan 
90-vuotismuistotapahtumia. 

Yhteistyö sotiemme veteraanien ja heidän yhdistystensä 
kanssa on vakiintunut aatteellisen toiminnan muoto useilla 
paikkakunnilla. Yhteistyön muodot vaihtelevat talkootöistä 
ja kuljetusavusta veteraanijuhlien järjestämiseen ja vete-
raanien käytännön yhdistystoiminnan auttamiseen. Liitto 
osallistui vuoden 2008 Veteraanikeräykseen virallisena 
kerääjäjärjestönä. Tärkein panos veteraanikeräykseen tuli 
paikallisista lipaskeräyksistä sekä varusmiesten kuljetuk-
sista.

RUL on Tammenlehvän perinneliiton jäsen. Tammen-
lehvän perinneliiton tarkoituksena on varmistaa, että jälki-
polville säilyy olennainen osa viime sotiemme perinnemuis-
toista.

Liitto osallistui 28.1. Suomen Marsalkka Mannerheimin 
kuolinpäivän juhlallisuuksiin. Puolustusvoimien lippujuhla-
päivänä 4.6. liitto oli mukana kansalaisjärjestöjen kunnian-
osoituksissa Hietaniemen sankarihaudoilla ja Suomen Mar-
salkka Mannerheimin haudalla sekä ratsastajapatsaalla. 

RUL:n kunniamiekka luovutettiin maavoimien kurssien 
priimuksille Reserviupseerikoulussa Haminassa, Merisota-
koulun reserviupseerikurssien priimuksille Suomenlinnas-
sa sekä Ilmavoimien reserviupseerikurssien priimuksille 
Tikkakoskella. 

PsRUK:n kurssien 230 ja 231 priimuksille luovutettiin 
RUL:n kunniakilpi.  
Liiton kunniamiekan saivat seuraavat ru-kurssien 
priimukset:

RUK 231 Jaakko Pihlaja
RUK 232 Tomi Fyrqvist
Ilmavruk 84 Aake Korkelainen
Ilmavruk 85 Pyry Sipilä
Merisk 152 Lassi Luomala
Merisk 153 Antti Vanhala

yHdIStySten taSaVuOSIJuHlat
Vuoden aikana useat liiton jäsenyhdistyksistä viettivät tasa-
vuosijuhliaan. Liiton edustajat vierailivat seuraavissa yhdis-
tysten ja piirien tasavuosijuhlissa:
 12.1.  Padasjoen Reserviupseerit 60 vuotta
 9.2.  HRUP:n Pioneeriosasto 50 vuotta
 27.2.  Joensuun Reserviupseerit 75 vuotta
 15.3.  Turun Reserviupseerit 80 vuotta
 22.5.  Töölön Reserviupseerit 40 vuotta
 28.9.  Tuusulan Reserviupseerikerho 50 vuotta
 4.10.  Lapin Reserviupseeripiiri 50 vuotta
 11.10.  Vaasan Reserviupseerikerho 75 vuotta
 9.11.  Ähtärin Reserviupseerikerho 75 vuotta
 29.11.  Haminan Reserviupseerikerho 75 vuotta
 13.12.  Opiskelijain Reserviupseeripiiri ja Tampereen 

Korkeakoulujen Reserviupseerit 40 vuotta
 14.12.  Heinolan Reserviupseerit 70 vuotta

palkItSemISet
liiton pienoislippu
RUL:n pienoislipun voi liittohallitus myöntää harvinaisena 
kunnianosoituksena liiton kehittämiseksi ja sen tarkoitus-
perien edistämiseksi erityisen merkittävällä tavalla vaikut-
taneesta pitkäaikaisesta johtajatoiminnasta.

Liittohallitus päätti tammikuun kokouksessaan, että lii-
ton pienoislippu nro 6 myönnetään liiton edelliselle puheen-
johtajalle, maj Tapio Peltomäelle ja, että pienoislippu nro 
7 myönnetään entiselle pitkäaikaiselle liittovaltuuston pu-
heenjohtajalle kapt Juhani Puralle. Pienoisliput luovutettiin 
liiton neuvottelukunnan kevätkokouksessa. 
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kultaiset ansiomitalit
Puolustusministeri Jyri Häkämies myönsi 4.6.2008 Suo-
men Reserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin soljen kera 
pitkäaikaisesta ja erityisen ansiokkaasta toiminnasta mm. 
komentajakapteeni Pekka Roineelle, majuri Raimo Kinnas-
lammelle sekä kapteeneille Arne Lindholm, Risto Pehko-
nen ja Hannu Lahtinen. He kaikki ovat toimineet pitkään 
useissa eri tehtävissä RUL:n piiri- ja liittotasolla. 

Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali 
myönnettiin mm. eduskunnan varapuhemies Seppo Kää-
riäiselle sekä pääesikunnan päällikkönä toimivalle kenraali-
luutnantti Ari Puheloiselle. 

Kaikkiaan puolustusministeri myönsi kymmenen Suo-
men Reserviupseeriliiton kultaista ansiomitalia soljen kera 
ja neljäkymmentäyhdeksän kultaista ansiomitalia. 

maanpuolustusmitali miekkojen kera
Maanpuolustusmitalitoimikunta voi myöntää maanpuolus-
tusmitalin numeroituna kultaisten miekkojen kera maan-

puolustustyön hyväksi suoritetusta erityisen ansiokkaasta 
työstä.

Vuonna 2008 maanpuolustusmitalin miekkojen kera 
saivat Mika Hannula, Petri Kukkonen ja Yrjö-Pekka Rau-
talahti.

Vuoden maanpuolustusteko

Vuoden maanpuolustusteko 2008 tunnustus myönnettiin 
Lahden Messuille Turvallisuus ja puolustus 2008 –tapah-
tuman onnistuneista järjestelyistä. Kyseessä oli kaikin mit-
tarein mitattuna laajin koskaan Suomessa toteutettu alan 
tapahtuma. Erityisen ansiokasta oli valtiohallinnon laaja 
mukanaolo, suuri yhteistoimintanäytös sekä turvallisuus-
alan koulutusmahdollisuuksien laaja esittäytyminen. Mes-
suihin tutustui yli 21.000 henkilöä.

Vuoden maanpuolustusteko -tunnustus voidaan myön-
tää poikkeuksellisen ansiokkaasta maanpuolustusta, 
maanpuolustustahtoa tai yleistä turvallisuutta lisäävästä 
teosta yksityishenkilölle, yhteisölle tai projektille.

Majuri Tapio Peltomäki ja kapteeni Juhani Pura hetki liiton korkeimman tunustuksen, eli liiton pienoislippujen vastaanotta-
misen jälkeen.
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 VI kOulutuStOImInta
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Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa on sovittu RUL:n merkittävästä roolista vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamis-
koulutuksen kehittämisessä. Johtamisen peruskurssin tyyppikurssi valmistui vuonna 2007. Tästä huolimatta johtamisen 
peruskursseja järjestettiin eri puolilla maata varsin erilaisilla sisällöillä ja eri nimillä. 

Sotilasjohtamisen jatkokurssi 2 sai uuden nimen: Reserviläisjohtaja 2. Kurssia työstettiin vuoden aikana koulutustoi-
mikunnan työseminaareissa sekä Pirkanmaalla elo- syyskuussa pidetyllä kurssilla. Vuoden loppuun mennessä kurssi oli 
viimeistelyä vaille valmiina. 

Koulutustoimikunnan toimeksiannosta Kari Ahokas ja Pentti Leikas valmistivat varautumiskoulutuksen koulutuskoko-
naisuutta. Se koostuu 16 tunnin teoriaosuudesta (7 moduulia) ja 16 tunnin harjoittelusta (5 moduulia). Kokonaisuus pilotoi-
tiin huhtikuussa Kempeleessä. Vuoden lopussa oli vielä kesken MPK:n ja pelastusalan toimijoiden keskustelut siitä, mitä 
varautumiskoulutusta MPK:n puitteissa voidaan antaa. 

Liiton puheenjohtaja keskusteli puolustusvoimien ja maavoimien johdon kanssa mm. esikuntatyöskentelykursseista, 
joilla koulutettaisiin reserviupseereita vaativiin esikuntatehtäviin. 

SOtIlaSammattItaIdOn yllÄ-
pItÄmInen
Jäsenistön sotilasammattitaidon ylläpitoa 
ja kehittämistä tuettiin mm. hankkimalla ja 
tuottamalla sotilastaito- ja johtamismateri-
aalia jäsenistön käyttöön sekä järjestämäl-
lä johtamisseminaareja. 

Vuoden aikana valmistui järjestykses-
sään seitsemäs Huomio! - Reserviläisen 
käsikirja, joka on tiivis tietopaketti täynnä 
keskeisiä sotilaallisia asioita. Kirjassa oli 
monipuolisia teemaan liittyviä artikkeleita 
mm. aseista, taisteluvälineistä, suojautu-
misesta sekä taktisista merkeistä. Kirja 
toteutettiin yhteistyössä Suomen Sotilas 
–lehden kanssa. Liitto hankki kirjaa kaik-
kiaan 4.000 kappaletta. Jakelu hoidettiin 
reserviupseeripiirien välityksellä.

Liiton tuottama Johtaminen ja johtajuus -kirja valmistui 
syyskuussa. Kirjaa jaettiin RUL:n piirien ja MPK:n kautta 
loppuvuoden aikana noin tuhat kappaletta. 

RUL osti puolet Suomen Sotilasta julkaisevasta Kus-
tannusosakeyhtiö Suomen Miehestä,  koska liitto näkee 
lehden hyvänä välineenä reserviupseereiden  sotilasam-
mattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

padaSJOen kOulutuSkeSkuS
RUL vastasi edelleen maanpuolustusjärjestöjen Padasjoen 
koulutuskeskuksen ylläpidosta, kehittämisestä ja käytän-
nön varaustoiminnasta. Vuoden aikana parannettiin mm. 

isoimman majoitustilan, tupa Hauhon, lämmitystä ilmaläm-
pöpumpulla. Käyttäjäpalaute oli yksimielisen kiittävä, tupa 
lämpeni nopeammin ja tasaisemmin. Myös lämmityslasku 
pieneni huomattavasti.

Maanpuolustusjärjestöt käyttivät koulutuskeskusta 34 
viikonloppuna. Viitenä viikonloppuna oli keskuksessa vä-
hintään kaksi käyttäjäryhmää. RUL:n yhdistykset olivat 
keskuksen aktiivisimpia käyttäjiä. Useat RUL:n yhdistykset 
käyttävät Padasjoen koulutuskeskusta säännöllisesti ker-
ran tai kaksi vuodessa. Puolustusvoimien eri yksiköt käytti-
vät koulutuskeskusta useita kertoja vuoden aikana. 

Käyttäjämäärien laskuun verrattuna edelliseen vuoteen 
vaikutti MPK:n varausten lukuisa peruuntuminen puolus-
tusvoimien uuden normiohjauksen myötä.



Norjan Ringerikessä järjestetyissä reserviupseerien pohjoismaisissa 
maastomestaruuskilpailuissa RUL:n joukkueet ylsivät partiokilpailussa 
kolmannelle tilalle ja ottivat ampumasuunnistusviestissä kaksoisvoiton.

Team Finland 3, eli HRUP:n Pioneerikerhon joukkue lähdössä yhdel-
le partiokilpailun hyvin järjestetyistä ampumarasteista

Suomi 1:n, eli Kuopiolaisten, nuorem-
pi luutnantti Hyvärinen tulossa päi-
vänvaloon norjalaisten mielikuvitus-
rikkaan esteradan konttausesteestä.

Tuusulan taistelijoiden muodostamalla Suomen kakkosjoukkueella 
riitti virtaa vielä partiokilpailun jälkeiseen huulenheittoon.
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prosenttiammunta
Prosenttiammunnan tarkoituksena on aktivoida koko jäse-
nistöä säännölliseen ampumaharrastukseen.  Prosenttiam-
munnassa kilpailevat RUL:n yhdistykset ja piirit keskenään 
vuosittain suurimmasta suhteellisesta osanotosta jäsen-
määräänsä nähden.

Prosenttiammunnan kilpailuaika on kalenterivuosi. 
Tulos lasketaan 1.1.–31.12. välisenä aikana järjestetyistä 
liitton, piirien tai kerhojen valvotuista kilpailuista, ampuma-
harjoituksista, koulutus- ja koetilaisuuksista. Kultakin osal-
listuneelta yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi ampuma-
suoritus vuodessa.

Liittotulos: 11,2 % (v. 2007: 7,9 %)

Piirit:
 1. Kainuu 47,5 %
 2.  Etelä-Pohjanmaa 36,6 %
 3.  Kymenlaakso 25,2 %

Yhdistykset:
Sarja A 1.  Salon Seutu 48,2 %
 2.  Hamina 39,2 %
 3.  Lahti  34,6 %
Sarja B 1.  Helsinki 93,6 %
 2.  Janakkala 59,1 %
 3.  Tikkakoski 55,4 %
Sarja C 1.  Outokumpu 100 %
 2.  Voikkaa 98,0 %
 3.  Ähtäri 79,5 %
Sarja D 1.  Tammela 100 %
 2.  Ristijärvi 96,2 %
 3.  Kortesjärvi 85,7 %

 

VII urHeIlutOImInta

Vuoden aikana jatkettiin jäsenistön aktivoimista kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen. Suuri osa toimista toteutet-
tiin RUL:n, Reserviläisurheiluliiton ja Reserviläinen –lehden yhteistoimintona. Liitto osallistui RESUL:n sähköisen 
kuntokortin kehittämistyöhön, mm. Varsinais-Suomen piiri toimi kuntokortin testaajana ennen sen käyttöönottoa 
syystalvella.
Reserviläisessä esiteltiin mm. sotilastaitokilpailuja sekä marssi- ja maastotapahtumia. Edellisvuosien tapaan 
suuri osa järjestely- ja raportointityöstä oli liiton toimiston ja kerhojen vastuulla.

reserviläisurheiluliiton tapahtumat
Reserviläisurheiluliitto (RESUL) hoiti Reserviupseeriliiton ja 
Reserviläisliiton sekä liittotason urheilukilpailujen ja liikun-
tatapahtumien hallinnon ja koulutustoiminnan. Liitto-, piiri- 
ja paikallistason tapahtumien järjestäjinä toimivat RUL:n ja 
RES:n paikallisyhdistykset. Kaikkiaan reserviyhdistyksien 
ja –piirien järjestämissä kuntoliikuntatapahtumissa, kilpai-
luissa ja koulutustilaisuuksissa oli liki 100.000 osallistujaa.

piirien väliset kilpailut 
Reserviupseeripiirit kilpailevat vuosittain Taistelukoulun kil-
vestä ja Kalevan maljasta. Taistelukoulun kilpi luovutetaan 
aktiivisimmalle piirille kuntoliikunnassa. Kilpailun voittaa 
piiri, jonka jäsenistä suurin osa on saavuttanut vähintään 
A-kuntoluokan. 

Kuntokilpailun tulokset (Taistelukoulun kilpi):
1. Keski-Suomi 8,19 %
2. Pohjois-Karjala 8,04 %
3. Kainuu 7,17 %
4. Päijät-Häme 6,86 %
5. Lappi 6,46 %
6. Keski-Pohjanmaa 6,34 %

Yleismestaruuden tulokset (Kalevan malja):
1. Keski-Suomi 30 pistettä
2. Etelä-Häme 25 pistettä
3. Kainuu 18 pistettä
4. Etelä-Pohjanmaa 15 pistettä
5. Varsinais-Suomi 15 pistettä
6. Päijät-Häme 14 pistettä
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rul:n ampumamestaruuskilpailut
Pistoolilajit nousivat päärooliin RUL:n ampumamestaruus-
kilpailuissa, jotka ammuttiin Laukaassa 9. – 10.8. 

Pistoolilajeissa oli runsaasti osanottajia ja tulostaso 
nousi korkeaksi. Ari Meinander voitti kaikki yleisen sarjan 
pistoolilajit. 

RUL:n ampumamestaruuskilpailut käytiin ratatilantees-
ta johtuen supistetulla lajivalikoimalla. Kolmen pistoolila-
jin lisäksi kilpailulajeina oli ainoastaan pienoiskiväärin 60 
ls makuu ja 3x20 ls asentokilpailu. Kaikkiaan viikonlopun 
aikana ampumasuorituksia tehtiin 200 kpl eli puolet edel-
lisvuoden määrästä. Kiväärilajeissa kärki ampui hyvät tu-
lokset, mutta osanottajia lajeissa oli varsin vähän. 

RUL:n yleismestaruuden voitti Varsinais-Suomi 
(11035p.) ennen Keski-Suomea. Hyvin pistooliammunnas-
sa menestyneet Kymenlaakso ja Etelä-Häme eivät saaneet 
joukkuetta kiväärilajeihin. 

RUL:n ampumamestaruuskilpailujen onnistuneista jär-
jestelyistä vastasi Keski-Suomen Reserviupseeripiiri. 

pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut
Norjan Ringerikessä 27. - 29.6.2008 järjestetyissä reser-
viupseerien pohjoismaisissa maastomestaruuskilpailuissa 
RUL:n joukkueet ylsivät 28.6. järjestetyssä partiokilpailussa 
kolmannelle tilalle ja ottivat 29.6. suunnistetussa ampuma-
suunnistusviestissä kaksoisvoiton.
Partiokilpailun tulokset (yht. 10 joukkuetta):

1.  Norja 1, 188,25p.
2.  Norja 2, 240,12p. 
3.  Suomi 1, 262.73p. (Kuopion Reserviupseerikerho; 

Linnaranta, Saarijärvi, Hyvärinen)
..
6.  Suomi 2, 304,28p. (Tuusulan Reserviupseerikerho; 

Lahdenkauppi, Nieminen, Teerioja)
.. 
8.  Suomi 3, 329,07p. (HRUP Pioneerikerho; Saarela, 

Laakkonen, Rusila
(lisäksi Suomen varamiehinä toimivat pioneerien Kekkonen 
ja joukkueenjohtaja Verho) 
Ampumasuunnistusviesti (yht. 6 joukkuetta):

1. Suomi 1, 4:24:55 (ei muutoksia kokoonpanossa)
2. Suomi 3, 4:42:48 (Verho Saarelan tilalla)
3. Tanska 1, 4:47:05
4. Suomi 2, 5:53:07 (ei muutoksia kokoonpanossa)
Norja 1 ja Tanska 2 hylätty leimausvirheen vuoksi 

rul – erOk sotilasmoniottelu
Perjantaina ja lauantaina 9. - 10.5.2008 pidettiin Lahdessa 
ja Padasjoella RUL:n kesäpäivien yhteydessä perinteinen 
RUL:n CIOR-urheilujoukkueen karsintakilpailu ja samalla 
RUL-RES-EROK (Viro) kolmen liiton ottelu. Sotilasmoni-
ottelun lajeina olivat esterata, esteuinti, pistooli- ja kivääri-
ammunta ja suunnistus. Reserviupseeriliiton joukkue voitti 
kilpailun selvästi.

Joukkuekilpailu: 
1. RUL (Hautala, Siivonen, Hyvärinen) 8345,4p. 
2. RES (Auvinen, Leppänen, Kontkanen) 6017,0p. 
3. EROK, Viro (Ruul, Hindov, Kivinuk) 5545,7p. 
Viidentoista kilpailijan näyttäessä parastaan nähtiin 

useita hienoja suorituksia. Simo Jääskeläinen murskasi 
Sami Leinosen neljä vuotta vanhan esterataennätyksen 
ajallaan 2.38 min. Esteuinnissa RUL:n taso oli kova; kol-
moisvoitto ja kaikki uimarit alle 45 sekunnin ajalla 50 m ja 
viiden esteen radalla.

Karsintojen muuttaminen kaksipäiväisiksi sai yksimie-
lisen kiitoksen kilpailijoilta ja suunnistuksen haastavuutta 
kiiteltiin.

RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa Ari Meinander voitti 
kaikki kolme pistoolilajia selvällä erolla. Pienoispistoolissa 
ja pistooli pika-ammunnassa eroa kakkoseen oli seitsemän 
pistettä ja isopistoolissa peräti kymmenen.
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cIOr:n sotilasmoniottelu
NATOn reserviupseerien sotilasmoniottelu CIOR MIL-
COMP 2008 kisailtiin eksoottisessa Istanbulissa 9. - 11.7. 
Suomen joukkue voitti oman kutsuvierassarjansa ja sijoittui 
kokonaiskilpailussa 10:ksi, mikä on Suomen kautta aikojen 
paras sijoitus. 

Hyvässä yhteistyössä on RUL:n 
kilpaurheilijoiden voima. Mikko 
Hautala ja Saku Liehu yrittä-
mässä tiputtaa toisiaan Turkin 
laivastoakatemian lihaskunto-
laitteelta CIOR:n kilpailujen 
aikaan.

Luutnantti Mikko Hautala CIOR:n 
sotilasmoniottelun kivääriosuudella. 
Erityisesti kiväärin pika-ammunta 
sujui kehnosti, mutta onneksi pis-
tooliammunta pelasti joukkueen 
katastrofilta. Loppujen lopuksi este-
radan, esteuinnin ja partiokilpailun 
hienot suoritukset auttoivat joukku-
een ennätyssijoitukseen.

Kilpailuun osallistui kaiken kaikkiaan 48 kolmihenkistä 
joukkuetta kuudestatoista eri maasta. Suomi kilpaili kutsu-
vierassarjassa Ruotsin ja Etelä-Afrikan kanssa. Suomen 
joukkueen muodostivat Mikko Hautala, Simo Jääskeläinen 
ja Saku Liehu. Varamiehenä toiminut Janne Hyvärinen kil-
paili kansainvälisessä sarjassa yhdessä italialaisen luut-
nantin ja kanadalaisen naisvänrikin kanssa.



Liiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen kannusti urheilijoitamme Saku Liehua ja taustalla olevaa Simo Jääskeläistä 
CIOR:n Turkin kesäkongressin avajaisissa.

Viron reserviupseerikunnan EROK:n joukkue kertoi sotilastaitokilpailuissa kertyneitä kokemuksiaan RUL:n kesäpäivillä 
toukokuussa. Tapahtuma järjestettiin Lahdessa ja Padasjoella yhdessä liiton CIOR sotilasmoniottelukarsintojen kanssa.
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VIII kanSaInVÄlInen tOImInta

pOHJOISmaInen preSIdIum Ja urHeIlu-
neuVOStO nIr
Pohjoismaisten liittojen puheenjohtajistoista koostuvan 
presidiumin työkokous järjestettiin tammikuun lopussa Hel-
sinki Vantaan lentoasemalla. PM -maastomestaruuskilpai-
lujen viikonloppuna Norjan Ringerikessa kokoontui myös 
kilpailujen säännöistä vastaava urheiluneuvosto (NIR) sekä 
presidium. 

Presidiumissa jatkettiin keskusteluja pohjoismaisen 
yhteistyön kehittämisestä. Runsaasti keskustelua herätti 
Baltic Talks / Baltic Sea Cooperation -seminaarisarjan tule-
vaisuus sekä CIOR -yhteistyö. 

Presidiumin pääsihteerinä toimi maj Matti Kuula. Poh-
joismaisen urheiluneuvostossa, NIR:n, liiton edustajina 
toimivat majuri Seppo Sundberg ja yliluutnantti Armo Pa-
sonen. NIR vastaa maastomestaruuskilpailujen teknisestä 
toteutumisesta. 

cIOr
CIOR (The Interallied Confederation of Reserve Officers, 
Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) on 
vuonna 1948 perustettu Nato -maiden reserviupseerijärjes-
tö. Järjestön toimintaan voivat osallistua myös PfP -maat. 
CIOR:n toimintaan osallistuu 34 maata. Varsinaisia jäseniä 
voivat olla vain Naton jäsenmaiden reserviupseerijärjestöt. 
RUL on ollut mukana 1990 -luvun puolestavälistä lähtien 
ns. liitännäisjäsenenä. RUL:n kanssa samanlaisella statuk-
sella CIOR:n toimintaan osallistuu mm. Ruotsi, Itävalta ja 
Sveitsi.

CIOR:n hallituksessa, Executive Councilissa (EC), on 
edustus jokaisesta jäsenmaasta. RUL:n edustajina EC:ssä 
toimivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

Merkittävä osa järjestön toiminnasta tapahtuu komite-
oissa, jotka keskittyvät mm. turvallisuuspolitiikkaan, siviilien 
ja sotilaiden yhteistyöhön (Civil Military Cooperation, CI-
MIC), sotilasurheiluun tai nuorten toimintaan. Suomalaisia 
osallistuu säännöllisesti CIMIC -komitean työskentelyyn, 
sotilasmoniotteluun sekä nuorten reserviupseereiden toi-
mintaan.

CIOR:n päätapahtumia ovat talvikokous Brysselissä 
sekä vuosittain eri paikoissa järjestettävä kesäkongressi. 
Viimeksi mainittu tapahtuma kokoaa useita satoja reser-

viupseereita jäsenmaista. Kesäkongressin ohjelmaan kuu-
luu komiteatyöskentelyn lisäksi mm. nuorten reserviupsee-
reiden tapahtuma (YROW), sotilasmoniottelu sekä kaikille 
avoin, korkeatasoinen seminaari. 

CIOR:n talvikokouksessa 14. - 17.2. Brysselissä sekä 
kesäkongressissa 6. - 13.7. Turkin Istanbulissa liittoa edus-
tivat puheenjohtaja Mika Hannula ja toiminnanjohtaja Jan-
ne Kosonen CIOR:n hallituksessa (Executive Committee) 
sekä yliluutnantti Jari Heino CIMIC –komiteassa. 

CIOR:n, kesäkongressi järjestettiin ensimmäisen ker-
ran Turkissa. Kesäkongressin symposiumin aiheena oli 
työnantajien tuki reserviläisille. Näkökulma oli erityises-
ti siinä, kuinka työnantajat tukevat pitkiin kansainvälisiin 
komennuksiin osallistuvia reserviläisiä. Lähes jokaisessa 
maassa lainsäädäntö takaa reserviläiselle mahdollisuuden 
palata entiseen työhönsä kansainvälisen mission jälkeen. 
Käytännössä osallistuminen kansainväliseen tehtävään 
kuitenkin tapahtuu oman siviiliuran kustannuksella. Nuoret 
reserviupseerit korostivat, että opintojen mahdollisimman 
joustavaan jatkumiseen operaation jälkeen on kiinnitettävä 
huomiota. Nuoret olivat myös huolissaan siitä, kuinka kan-
sainvälisissä tehtävissä saatu kokemus voidaan todentaa 
työnantajille.

yrOW:ssa mukana kolme suomalaista

CIOR:n kesäkonferenssin olennaisena osana on nuo-
ren reserviupseeriston Young Reserve Officer Work-
shop (YROW). Tämän vuoden tapahtuma järjestettiin 6.-
13.7.2008 Istanbulissa Turkissa, ja toimintaan osallistuivat 
Suomen Reserviupseeriliiton hakumenettelyn kautta valitut 
luutnantit Timo Joki-Suikko, Sampsa Lauerma ja vänrikki 
Aaro Mäkelä.

YROW -tapahtuman tärkeimmät tehtävät ovat eri mai-
den nuorten reservinupseerien välinen verkostoituminen, 
muiden maiden toimintatapoihin tutustuminen ja kirjallisten 
kannanottojen muodostaminen vuosittain valitun seminaa-
riteeman pohjalta. 

Vuonna 2008 työskentelyn päämääränä oli luoda NATO 
-operaatioihin osallistuvien maiden kattava suositus siviili-
työnantajan ja operaatioon osallistuvan reserviläisen välis-
tä toimintaa, yhteydenpitoa ja molemminpuolista tukemista 
varten.
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VIrOn reSerVIupSeerIkunta, erOk
Yhteistyötä Viron Reserviupseerikunnan kanssa jatket-
tiin molemminpuolisilla tapaamisilla. Matti Ankelo, Hannu 
Lahtinen ja Arto Juntunen osallistuivat helmi- maaliskuun 
vaihteessa EROK:n Winter Camp -tapahtumaan. Talvileirin 
ohjelmassa oli ajankohtaisluentoja Viron puolustuksesta ja 
maanpuolustuskoulutuksesta sekä liikunta-aktiviteetteja. 
Pärnussa pidettyyn Summer Camp -tapahtumaan osallistui 
Matti Ankelo. 

baltIc Sea cOOperatIOn
Itämeren alueen reserviupseerien kymmenes Baltic Sea 
Cooperation -seminaari pidettiin syyskuussa Latvian Si-
guldassa. Aikaisemmin seminaarit tunnettiin nimellä Baltic 
Talks.

Suomen Reserviupseeriliittoa edustivat majuri Matti An-
kelo, majuri Markku Kyytsönen, kapteeni Arto Juntunen ja 

luutnantti Kari Juutilainen. Tilaisuudessa olivat edustettui-
na suomalaisten lisäksi isäntämaan Latvian reserviupsee-
riliiton edustajien ohella Liettuan, Viron, Ruotsin, Tanskan, 
Norjan ja Puolan liittojen edustajat.

muut kanSaInVÄlISet kOntaktIt
Perinteinen reservi- ja aktiiviupseerien Kalottitapaami-
nen järjestettiin Norjassa 22. – 24.8. Liittoa tapahtumas-
sa edusti Yrjö-Pekka Rautalahti. Hän edusti liittoa myös 
Ruotsin Reserviupseeriliiton (SVEROF) vuosikokoukses-
sa sekä Viron Suomen Poikien reserviupseerikehon vuo-
sikokouksessa.

Liiton johto tapasi vuoden aikana Ruotsin, Venäjän, Yh-
dysvaltojen, Kiinan ja Puolan sotilasmiehiä.

Useilla reserviupseeriyhdistyksillä ja -piireillä on suoria 
kontakteja naapurimaiden reserviupseeri- ja maanpuolus-
tusjärjestöihin. 

Suomen nuoria reserviupseereja Turkin YROW -seminaarissa edustivat ltn Sampsa Lauerma, vänr Aaro Mäkelä ja ltn 
Timo Joki-Suikko.
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VIeStInnÄn taVOItteet Ja nIIden 
tOteutumInen

Liiton viestinnän tavoitteet toimintavuodelle 2008 määri-
teltiin liittohallituksen hyväksymässä viestintästrategiassa 
osana liiton kolmivuotissuunnitelmaa 2008 - 2010. 

Liiton viestintää käytännössä toteuttavilla puheenjohta-
jistolla ja toimistolla oli käytössään lisäksi erillinen viestin-
täsuunnitelma, jossa oli kartoitettuna vuoden viestintätilan-
teet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Keskeisiä asioita tässä 
viestintäsuunnitelmassa olivat liiton uusittujen nettisivujen 
käyttöönotto, liiton näkyvyyden parantaminen ja Reserviläi-
nen –lehden kehittäminen.

Liiton viestinnän konkreettiset tavoitteet vuodelle 2008 
kirjattiin suunnitelmiin seuraavasti:

1.  Liiton kannanotot ja tiedotus tavoittavat kohde-
ryhmät. RUL näkyy julkisuudessa paikallisesti, 
alueellisesti ja valtakunnallisesti 

2.  Varmistettu edellytykset tehokkaalle tiedottami-
selle

3.  Sähköisiä tiedotuskanavia hyödynnetty aikai-
sempaa enemmän

4.  Turvallisuus ja puolustus 2008 -tapahtumassa 
liitto on näkyvästi esillä 

Ensimmäisessä tavoitteessa liiton tiedotuksen tavoittavuu-
dessa onnistuttiin kohtuullisesti. Erityisen aktiivisesti liitto 
otti kantaa ampuma-aselain uudistamiseen ja vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen lain käytännön soveltamisen epä-
kohtiin. Liiton tunnettuuden ja arvostuksen voidaan olettaa 
kasvaneen yhteistyökumppaneiden ja muiden viiteryhmien 
parissa, mm. puolustusvoimissa oltiin kiinnostuneita liiton 
kannanotoista ja niistä saatiin myönteistä palautetta. Myös 
MPK:ssa RUL:n kannanotot huomioitiin. 

Liiton edellytyksiä tehokkaalle tiedottamiselle vahviste-
taan tulevaisuudessa vuonna 2009 aloittavan viestintätoi-
mikunnan avulla.

Reserviupseerien asemaan ja etuihin liittyvä tiedotustyö 
suunnattiin pääasiassa puolustusvoimien ja puolustusmi-
nisteriön suuntaan.

IX VIeStIntÄ

Reserviläisten kenttäkelpoisuuden edistäminen on liiton 
toiminnan keskeisimpiä tavoitteita. Liikunnallisia aiheita kä-
siteltiin useissa artikkelissa ja tiedotteessa Reserviläinen-
lehdessä sekä piirilehdissä. 

reSerVIlÄInen -leHtI 
Suomen Reserviupseeriliiton pää-äänenkannattaja ilmestyi 
vuoden 2008 aikana kahdeksan kertaa ja lehden painos-
määrä oli keskimäärin 57.700 kappaletta. Lehden kustan-
taja on Maanpuolustusyhtiö MPY Oy

Lehden vastaavana päätoimittajana jatkoi toimituspääl-
likkö, FM Kari Vainio. Reserviläinen-lehden toimituspääl-
likkönä jatkoi sotilasmestari Jarmo Riikonen. Lehdellä oli 
lisäksi apunaan useita freelance-toimittajia. Liiton toimisto 
tuotti suoraan toimintavuoden aikana lehteen 52 artikkelia 
ja ilmoitusta sekä useita valokuvia.

SÄHköInen VIeStIntÄ 
Vuoden aikana jatkettiin liiton nettisivujen www.rul.fi kehittä-
mistä. Myös reserviupseeripiirit ja -kerhot siirtyivät yhä kiih-
tyvällä vauhdilla verkkoon ja vuoden lopulla 80% piireistä ja 
42 % kerhoista oli omat nettisivut. Näistä 43 nettisivua oli 
kerhojen liiton toimittaman sivupohjan päälle rakentamia. 
Palvelu on yhdistyksille maksuton. Vuoden loppupuolella 
aloitettiin nettisivujen siirtäminen Joomla1.5 kehitysympä-
ristöön aiemmasta Joomla1.0 ympäristöstä.

Liiton toimintalomake oli toista vuotta sähköisesti suo-
raan tietokantaan täytettävässä muodossa. Palvelun kehi-
tys onnistui hyvin, toimintalomakkeen palautti ennätysmää-
rä, 

Vuoden lopulla uudistettiin myös yhdistysten toiminta-
lomake siten, että sen täyttäminen ja lähettäminen liittoon 
onnistuu sähköisesti. Yhdistysten kannalta merkittävää on 
myös marraskuussa käyttöön otettu uusi nettirekisterijär-
jestelmä.

ruk- Ja kOkelaSInfOt
RUK-infoja pidettiin vuoden aikana Haminan reserviupsee-
rikursseille kahdesti. Infoissa annettiin molempien kurssien 
oppilaille tiivis tietopaketti vapaaehtoisesta maanpuolus-
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tustyöstä sekä erityisesti RUL:n roolista reserviupseerien 
yhteistoimintajärjestönä. Tilaisuuksissa esiteltiin lisäksi 
liiton kansainvälistä toimintaa, yhdistysten monipuolisia 
toimintoja sekä liikuntamahdollisuuksia. Valkeakosken Re-
serviupseerikerho järjesti infotilaisuuksia Panssariprikaatin 
reserviupseerikurssien oppilaille. Helsingin Reservimeriup-
seerit järjestivät vastaavat tilaisuudet Merisotakoulun up-
seerioppilaille.

Joukko-osastoissa kokelaille pidettäviä RUL-infoja, 
Kokelaskrisoja, järjestettiin kymmenen seuraavissa jouk-
ko-osastoissa ja -yksiköissä: Lapin ilmatorjuntarykmentti 
ja Lapin lennosto, Satakunnan lennosto, Pohjois-Karjalan 
prikaati ja Pohjois-Karjalan rajavartiosto, ERjK Immolassa, 
Kaartin Jääkäripataljoona, Panssariprikaati sekä Suomen-
lahden meripuolustusalue.

Tilaisuudet kestivät noin neljä tuntia. Antamassaan 
palautteessa kokelaat pitivät tilaisuuksien parhaina puo-
lina mm. uusien näkökulmien saamista johtamiseen ja 
johtamisen monipuolista pohdintaa, pulmallisten johtamis-
tilanteiden käsittelyä sekä tilaisuuksien avointa ilmapiiriä. 

Perinteinen ensivai-
kutelman antaja lii-
tosta on Haminassa 
tapahtuva RUL-info 
upseerioppilaille.
Liiton toinen varapu-
heenjohtaja Hannu 
Lahtinen oli mukana 
kehittämässä tapah-
tumaa.

Tilaisuuksien vetämisestä ovat vastanneet paikalliset re-
serviupseerit piirien ja liiton tukemina.

turVallISuuS Ja puOluStuS 2008
Syyskuun lopulla Lahdessa järjestetty Turvallisuus ja puo-
lustus 2008 oli kaikkien aikojen suurimmat turvallisuus- ja 
puolustusalan erikoismessut . Alan viidennet messut antoi-
vat kokonaiskuvan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisesta valtion, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjes-
töjen yhteistyönä. Messuilla oli esillä kolme keskeistä tee-
maa; yhteiskunnan turvallisuus, yritysten ja kodin turvalli-
suusteknologia sekä turvallisuusala ammattina. Lahdessa 
esittäytyi näyttävästi myös 90-vuotisjuhlavuottaan viettänyt 
puolustusvoimat. Messuilla kävi yli 21.000 henkilöä. 

RUL:lla oli messuilla oma mielenkiintoinen osasto A-
hallissa. 

RUL järjesti messutapahtuman aikaan Lahdessa liitto-
hallituksen ja liiton neuvottelukunnan kokoukset sekä piti 
yhteiskokouksen RES:n liittohallituksen kanssa.
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X talOuS

Taloudellisesti vuosi oli hyvin haastava. Liiton varsinainen toiminta toteutui lähes budjetoidusti. Varsinaiseen 
toimintaan käytettiin vuoden aikana varoja yhteensä noin 488.000 €. Liiton vakavaraisuus ja maksuvalmius oli 
hyvä koko vuoden. 

Liitolla oli vuoden alusta alkaen uusi varainhoitaja. Tapiola 
Varainhoito Oy hoiti liiton sijoitussalkkua täyden valtakirjan 
sopimuksella. Sijoitussalkun kehitys oli –14,4 %. Sijoitus-
salkun markkina-arvo laski vuoden aikana merkittävästi 
sekä laskevan kurssikehityksen että liiton toiminnan ja likvi-
diteetin varmistamisen johdosta.

Liitto maksoi reserviupseeripiireille ja -yhdistyksille toi-
minta-avustuksia, kannustepalkkiota, jäsenhankintapalkki-
oita ja projektitukia yhteensä noin  90.000 €. Jäsenmaksuja 
liitolle kertyi 210.000 €. Liitto vastasi jäsenmaksuperinnän 
kuluista myös yhdistysten ja piirien osalta. 

Maanpuolustuksen Tuelta RUL sai yleisavustuksia noin 
81.000 € ja lisäksi MPT:n kautta ohjattiin valtion 21.000 €:n 
avustus. Jälkimmäinen käytettiin sovitusti piiri- ja yhdistys-
tason yhteistoimintaa tukevaan toimintaan. Liiton toimis-
totilat sijaitsevat Urlus-säätiön omistamassa kiinteistössä 
säätiön antaessa liitolle perimäänsä vuokraa vastaavan 
avustuksen. 

Tilikauden ylijäämäksi muodostui 46.335,40 euroa.  
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat majuri Jyri Favorin, 

HTM ja kapteeni Matti Mäkinen, HTM sekä varalla kapteeni 
Harry Eklundh, HTM ja kapteeni Kaarlo Hirvikoski HTM.

Suomen Reserviupseeriliitto osti puolet Suomen Sotilas –lehteä julkaisevasta Kustannusosakeyhtiö Suomen Miehestä 
Maanpuolustuskiltojen liitolta (MPKL), joka jatkaa yhtiön toisena omistajana. Kauppasopimuksen allekirjoittivat RUL:n pu-
heenjohtaja Mika Hannula ja MPKL:n puheenjohtaja Erkko Kajander Helsingissä lippujuhlapäivänä 4.6.2008.



XI SVenSk reSumé

fInlandS reSerVOffIcerSförbund 2008
Tyngdpunkten för Finlands Reservofficersförbunds (FROF) verksamhet under året 2008 låg i ledarskolning, 
samarbete inom försvarssektorn, intressebevakning samt organisationsverksamhet. 
Den nya lagen on det frivilliga försvaret verkade avsevärt i det praktiska förverkligandet av försvarsutbildningen.  
Förnyandet av vapenlagen åstadkom dessutom en livlig diskussion.

lagen om det frivilliga försvaret
Lagen om det frivilliga försvaret trädde i kraft från början av 
året.  Med den nya lagen förändrades Försvarsutbildning 
rf till den offentligsrättsliga Försvarsutbildningsföreningen 
(MPK).  Den är en riksomfattande samarbetsorganisation 
för det frivilliga försvaret.  Föreningens uppgift är att anord-
na militär utbildning, utveckla kvinnornas möjligheter att 
delta i det frivilliga försvaret samt all styra, stöda och koor-
dinera medlemsorganisationernas utbildningsverksamhet.

Med lagen förstärktes MPK:s ställning och ansvar-
sområde.  Viktigt är att MPK fortsätter sin verksamhet även 
under undantagstillstånder.  Utbildningssystemet kräver 
utvecklande då Försvarsmakten fordrar för sina krigstida 
trupper en högklassig och mätbar utbildning.

Huvudstabens juridiska avdelnings tolkning av den nya 
lagen var att Försvarsmakten kan verkställa skjutningar en-
dast under repövningar eller frivilliga övningar.  Saken togs 
och tas upp ännu med Försvarsmakten som fortsättningsvis 
är en av de viktigaste FROF:s samarbetsorganisationer.

Vapenlagen kommer att förnyas och det kan ha en ne-
gativ verkning på reservisternas skytteverksamhet.  Som 
en del av FROF:s intressebevakning tog förbundet tillsam-
mans med andra reservistorganisationer m.m. aktivt del i 
den förberedande diskussionen om lagen med bl.a. politi-
ker och tjänstemän i inrikesministeriet.

Organisationsverksamhet
Huvuddelen av FROF:s  verksamhet pågår i reservoffi-
cersföreningarna som under året anordnade tiotusentals 
skolnings-, föreläsning- och idrottsevenemang.  FROF:s   
medlemssiffra steg med 250 reservofficerare till närmare 
28 000 medlemmar.

En ny verksamhetsform prövades i Österbotten.  Denna 
s.k. Fänriksdag är en verksamhetsdag då åt unga fänrikar 

presenteras mångsidigt det frivilliga försvarsarbetet. Under 
dagen anordnas även skjutning och annan verksamhet.  
Evenemanget anordnades tillsammans med Försvarsmak-
tens lokalavdelning.

I september anordnades i Lahtis en mycket omfattande 
mässa Säkerhet och Försvar där även FROF hade en egen 
avdelning. 

Förbundets netsida med adressen www.rul.fi besöktes 
aktivt under året.

utbildning
Under året fortsatte FROF som sin grunduppgift att up-
pehålla reservofficerarnas militära kunskaper, kunnighet 
och fältduglighet.  En viktig del härvid är FROF:s målsätt-
ning att all reservisters möjlighet att idka skjutning i dess 
olika former bibehålles och att även nya skyttar kan påbörja 
denna sport.

FROF fortsatte under året utvecklandet av det frivilliga 
försvarets ledarskolning enligt MPK:s föreskrifter.  Tyngd-
punkten härvid var föreberedande av militärledandets fort-
sättningskurser.  Även dryftades möjligheter att sammanfo-
ga civilledar- och militärskolning.

FROF strävar till att upprätthålla och utveckla reservoffi-
cerarnas fältduglighet genom att sporra till regelbunden och 
långsiktig motion: mångsidigt skytte, militärstig, landsvägs-
marscher, skidfärder, terrängtävling och militärmångkamp. 

Internationell verksamhet 
De fyra nordiska länders reservofficerssamarbete började 
redan på 1930-talet och har fortsatt.  Reservofficersförbun-
denas ordförande och generalsekreterare bildar det nordis-
ka presidiet som sammanträdde i januari i Helsingfors och 
i juni i Ringerike i Norge.  I Ringerike sammanträdde även 
det nordiska idrottsrådet NIR.
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FROF är associerad medlem av NATO:s år 1948 grundade reser-
vofficersorganisation CIOR från medlet av 1990-talet och deltar i dess 
arbete.  FROF:s  ordförande och verksamhetsledare deltar i CIOR:s 
styrelse, Executive Council.  I CIOR:s verksamhet deltar 34 länders 
reservofficerare och det försiggår mest i kommittéer: säkerhetspolitik, 
militär idrott, ungdomsverksamhet.

I CIOR:s sommarkongress i Istanbul, Turkiet, deltog FROF:s ord-
förande och verksamhetsledare samt tre unga reservofficerare som 
FROF sände till YROW (Young Reserve Officers Workshop). 

Baltic Talks seminariet hölls för elfte gången, 
nu i Sigulda i Lettland.  Seminariet är närmast 
en diskussionskanal för reservofficerare från de 
deltagande länderna, dvs förutom den arrange-
rande Lettland: Finland, Litauen, Estland, Sveri-
ge, Danmark, Norge och Polen. 

Den traditionella Kalotträffen anordnades i 
augusti i Norge.  Därutöver har ett flertal FROF:
s distrikt och föreningar direkta kontakter med 
grannländernas reservofficers – och försvarsor-
ganisationer.

Idrott
Förutom den aktiva inhemska tävlings- och an-
nan idrottsverksamhet tog FROF under året del 
i flera internationella idrottsevenemang.

Om det nordiska fältmästerskapet tävlades i 
Ringerike i Norge i juni nu för 69 gången.  FROF:
s lag nådde i patrulltävlingen en tredje placering 
medan Norges lag blev nordisk mästare. I orien-
teringslöp vann FROF guld och silver.

Med den estniska EROK tävlades i militär 
mångkamp i maj i Lahtis och Padasjoki nu för 
sjunde gången.  Tävlingsgrenarna var hinder-
bana, hindersimning, pistol- och gevärsskytte 
samt orientering. FROF:s tremannalag vann 
tävlingen.

CIOR- militärmångkampen försiggick under 
tre dagar i Istanbul i samband med CIOR- som-
markongress.  Tävlingsgrenarna var skytte, hin-
derbana, hindersimning och patrullorientering. 
FROF:s tremannalag vann de inbjudna lagens 
serie och placerade sig totalt på tionde plats av 
flere tiotal tävlande lag, den bästa placeringen 
genom tiderna.

förbundsstyrelsen 
Förbundsordföranden, kapten Mika Hannulas 
treårsmandat vidtog från början av verksamhet-
såret.  

Som förbundsstyrelsens första viceordfö-
rande fortsätter kommendörkapten Yrjö-Pekka 
Rautalahti och som andra viceordförande kap-
ten Hannu Lahtinen.

Förbundsfullmäktige med delegater från 
FROF:s alla tjugo distrikt valdes även den för 
tre år under fjolårets förbundsmöte i Åbo. Dess 
ordförande från årets början är major Matti An-
kelo och viceordförande major Arto Kivistö.

Perfekt nordiskt samarbete vid Nordiska Mästerskapen i Ringerike, 
Norge. FROF:s verksamhetsledare, kapten Janne Kosonen låtsas sty-
ra medan norske reserveoffiserers forbundets generalsekretär, övers-
ten Jon Rogstad rullar fram.
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XII englISH Summary
tHe fInnISH reSerVe OffIcerS’ federatIOn 2008

The focus of the Finnish Reserve Officers’ Federation (FROF) during 2008 was in leadership training, co-operation with other 
organizations within the defence sector, lobbying efforts and federation activities. The new Act on Volunteer Defence had a 
great impact on how voluntary military training took place in the field. The ongoing renewing of firearms laws sparked a heated 
debate.      

the act on Volunteer defence
The Act on Volunteer Defence was passed in the beginning of 
the year. As a consequence the National Defence Training As-
sociation became the public corporation MPK. MPK is a nation-
wide organization bringing together all of the voluntary defence 
organizations and is commissioned to organize military training, 
develop women’s possibilities to participate in voluntary defence 
and to direct, support and co-ordinate associate member organi-
zations’ training activities.

MPK’s role and duties were strengthened with the act. MPK 
will continue its work even in times of martial law. Its training sys-
tem needs further development since the Finnish Defence Forces 
(FDF) uses MPK for some of its reserve forces training. The Defen-
ce Forces require good quality training and measurable results.        

The FDF’s Defence Command’s legal department’s inter-
pretation of the new act was that the Defence Forces can only 
organize shooting with military weaponry during military refresher 
courses or voluntary military refresher courses. This led to the 
cancelling of tens of MPK’s courses. FROF discussed and will 
further discuss the problem with the Defence Command.

The laws on firearms and gun ownership will be revised in the 
year 2009 and this can have a very negative impact on reservists’ 
firearms training. As an important part of FROF’s lobbying the fede-
ration took part in the sometimes heated discussions before the ac-
tual revision of the laws with media, politicians and civil servants.

activities
The main part of FROF’s operation is carried out in the local as-
sociations, whose training, lecture and sports events attracted 
thousands of visitors during the year. The membership numbers 
rose with 250 new members to just over 28.000. 

A new activity was introduced in the district of Ostrobothnia. 
The so called second lieutenant’s day is a multi activity day where 
young second lieutenants are presented with a varied image of 
voluntary defence work. The day was organized with help from 
the local military district.

FROF participated in the Lahti Security and Defence fair in 
September with a popular stand of its own.

The Federation’s netpage www.rul.fi was visited very actively 
during the year. 

leadership training
In 2008 FROF continued with work on reserve officers’ milita-
ry management and leadership training and on maintaining and 
improv¬ing physical fitness. An important part hereof is FROF’s 

mission on maintaining the popular possibility to train with diffe-
rent types of firearms and to keep the starting of shooting as a 
hobby possible in Finland.

FROF continued to develop management and leadership 
training on behalf of MPK. Continuing and expert training in ma-
nagement and leadership was planned and ideas of the matching 
up of voluntary and official military management and leadership 
training were thought up.

FROF places special emphasis on maintaining and improv¬ing 
physical fitness. During the year, the federation’s districts organi-
zed dozens of events for maintaining combat readiness and physi-
cal fitness, such as all-terrain marches, com¬bat shooting and field 
exercises. Participant numbers were counted in thousands..

International activities
The Nordic Field Sports Championships were held in Norway. 
The federation’s teams won bronze in the patrol competition and 
gold and silver in the military orienteering and shooting competiti-
on. The chairmen of the Nordic reserve officers’ associations held 
their meeting at the same time.

The military pentathlon competition between the reserve of-
ficers’ organisations of Finland and Estonia was arranged for the 
seventh time. 

FROF had a delegation in the Interallied Confederation of Re-
serve Officers (CIOR) Winter Meeting in Brussels and in the Sum-
mer Congress in Istanbul, Turkey. A team of four successfully rep-
resented Finland in the CIOR military pentathlon competition held 
during the summer congress placing tenth in a field of about forty 
teams. Three young members took part in the YROW Young Reser-
ve Officers’ Workshop focussing on employer support to reservists. 

Three young members took part in the YROW Young Reser-
ve Officers’ Workshop held in conjunction with the CIOR summer 
congress. The workshop focussed on employer support to reser-
vists and the various problems caused by overseas deployment 
on employer – employee relations.

FROF participated in the Baltic Talks seminar held this time 
in Sigulda, Latvia. The seminar is a forum for current affairs for 
reserve officers of the participating nations (Finland, Sweden, 
Norway, Denmark, Poland, Lithuania, Latvia and Estonia).

administration
Professor Mika Hannula of Tampere was the President of the 
Federation. Vice-Presidents were Commander Yrjö-Pekka Rau-
talahti and Captain Hannu Lahtinen. Captain Janne Kosonen 
worked as the Secretary General of the Federation



XIII lIItteet
lIIttOValtuuStO 2�.10.200�- 2010
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Varsinainen jäsen

Vanhempi kehityskemisti, maj Matti Ankelo
HTM-tilintarkastaja, majuri Arto Kivistö
Varajäsen

ETELÄ-HÄME
KTM, maj Olli Vierto
Toimitusjohtaja, ylil Jukka Yrjölä

ATK-konsultti, kapt Reijo Toivonen
Energiapäällikkö, kapt Hannu Reko

ETELÄ-KARJALA
Maanviljelijä, kapt Aarto Kosunen Maanviljelijä, ltn Juha Kosonen
ETELÄ-POHJANMAA
Toimitusjohtaja, kapt Kari Ratavaara
Varatuomari, ylil Veli Suvanto

Suunnittelija, kapt Jukka Sysilampi
Rahoitusjohtaja, ylil Antti Havula

HELSINKI
KTM, kapt Jukka I Mattila
Toimitusjohtaja, kapt Veli-Heikki Saari
Toiminnanjohtaja, ylil Arto Pulkki 
Rakennusmestari, ylil Keijo Talja
VTM,tutkija, ylil Sakari Saikku

Palvelupäällikkö, kapt Kimmo V. Kinos
Isännöitsijä, kaptl Antti Jäntti
Pankinjohtaja, ylil Esa Rahkonen
Projektipäällikkö, maj Tapio Jaakkola
Insinööri AMK, ltn Markus Saarela

KAINUU
Ulosottomies, kapt Terho Pelli Opettaja, kapt Auvo Kärnä
KESKI-POHJANMAA
Varatuomari, ylil Kari Autio Lehtori, maj Antti Roiko-Jokela
KESKI-SUOMI
Johtava kihlakunnansyyttäjä, maj Martti Porvali
Ekonomi, kapt Matti Hyvärinen

ATK-suunnittelija, ylil Kai Jörgensen
Toimittaja, kapt Hannu Karjalainen

KYMENLAAKSO
Rikosylikomisario, kapt Taisto Puustelli
Projektijohtaja, ltn Janne Puonti

Toiminnanjohtaja, maj Heikki Marjomaa
Tekninen johtaja, yli Pasi Laari

LAPPI
Tiimipäällikkö, ylil Jarmo Sieppi Lehtori,FT, kapt Kari Filpus
ORUP
Diplomi-insinööri, ltn Miikka Hurmalainen
VTM, ltn Kari Juutilainen

Kauppatieteen yo, ltn Anssi Ruismäki
Teol.yo, vänr Vesa Engström

PIRKANMAA
Yrittäjä, kapt Jari Lindell
Kuvatoimittaja, ylil Jaakko Lampimäki
Toimitusjohtaja, ltn Pinja Hellman

Tuotepäällikkö, ltn Hannu Jokinen
Toimitusjohtaja, kapt Hannu Komppa 
Maanviljelijä, vänr Jussi Pohjala

POHJOIS-KARJALA
Opettaja, kapt Hannu Kauppinen Koulunjohtaja, kapt Harri Norismaa
POHJOIS-POHJANMAA
Rehtori, maj Eero Nevala
Toiminnanjohtaja, maj Markku Holopainen

Lääkäri, kapt Eero Virkkunen
Insinööri, ylil Matti Kariniemi

POHJOIS-SAVO
Toimitusjohtaja, kapt Pertti Kortelainen  
Henkilöstöpäällikkö, maj Jukka Korhonen

Lehtori, maj Arvi Alpia
TtM, tradenomi, ylil Simo Jääskeläinen 

PÄIJÄT-HÄME
Toimitusjohtaja, kapt Jukka Anttonen Kenttämestari, kapt Heimo Lahtinen
SATAKUNTA
Ylikonstaapeli, ylil Hannu Salo
Operaattori, ylil Ravo Sarmet

Koulutoimenjohtaja, maj Ari Harju
Suunnittelupäällikkö, kapt Esko Isohannu 

SUUR-SAVO
Kehityspäällikkö, kapt Esa Hirvonen Pankinjohtaja, kapt Kalevi Vauhkonen
UUSIMAA
Kiinteistöpäällikkö, kapt Pekka Kunnas
HTM-tilintarkastaja, maj Arto Kivistö

Myyntijohtaja, kapt Kari Vahala
Kylmäasentaja, ylil Esko Kaappola

VAASA
Riskosylikomisario, kapt Raimo Latvala Laivaussuunnittelija, ltn Rodney Strandvall
VARSINAIS-SUOMI
Vanhempi kehityskemisti, maj Matti Ankelo
Agronomi, kapt Jussi Keskitalo
Pankinjohtaja, ylil Juha Lehtonen

 
Maanviljelijä, kapt Timo Maanpää
Luokanopettaja, ltn Tapio Turunen
Hankintapäällikkö, ltn Tommi Isoniemi

KTM, ltn Peter Norrgård
Opiskelija, vänr Aku Lindström
Kehittämispäällikkö, ylil Juhani Orhala
Pääsuunnittelija, kapt Martti Minkkinen
Hallintojohtaja, kapt Esko Vuokko

KTM, ylil Joakim Flinck
Opiskelija, ylik Mikael Montonen
Rehtori, kapt Kimmo Tastula
Lääkäri, maj Olli Vesala
Autoinsinööri, kapt Panu Pankakari
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lIIttOHallItuS  2008
Puheenjohtaja Professori, kapt Mika Hannula, Tampere
I varapuheenjohtaja Johtaja, komkapt Yrjö-Pekka Rautalahti, 
 Kauniainen
II varapuheenjohtaja Maanviljelijä, kapt Hannu Lahtinen, Iitti
Jäsenet
Etelä-Häme Metsänhoitaja, kapt Antti Koskimäki, Riihimäki
Etelä-Karjala Tulliylitarkastaja, kapt Petri Kukkonen, 
 Lappeenranta
Etelä-Pohjanmaa Talouspäällikkö, maj Jorma Kallio, Lapua
Helsinki IT-manager, kapt Ville Maijanen, Nurmijärvi
Kainuu Rakennusmestari, kapt Timo Toivonen, Paltamo
Keski-Pohjanmaa Insinööri, kapt Matti Kiviniemi, Reisjärvi
Keski-Suomi Vuoromestari, kapt Timo Salo, Äänekoski
Kymenlaakso Tekninen johtaja, ylil Pasi Laari, Kouvola
Lappi Kehittämisins., inskapt Ahti Alanärä, Keminmaa
Opiskelijat Riskianalyytikko, vänr Aaro Mäkelä, Helsinki
Pirkanmaa Leipomon johtaja, kapt Jarmo Talasrinne, 
 Tampere
Pohjois-Karjala Rehtori, kapt  Arto Juntunen, Tohmajärvi 
Pohjois-Pohjanmaa Kunnanjohtaja, maj Kari Ahokas, Kempele
Pohjois-Savo Rehtori, maj Seppo Räihä, Kiuruvesi
Päijät-Häme Yrittäjä, kapt Juha Tarnanen, Lahti
Satakunta Tradenomi, ylil Hannu Aho, Pori
Suur-Savo Varatuomari, kapt Pentti Nuutilainen, Ristiina
Uusimaa Osastopäällikkö, maj Markku Kyytsönen, 
 Mäntsälä
Vaasa Toimitusjohtaja, maj Alpo Koivuniemi, Pietarsaari
Varsinais-Suomi Toimitusjohtaja, kapt Jari Hlavatý, Turku

lIItOn neuVOttelukunta 2008
Puheenjohtaja Professori, lääkmaj Tapani Havia, Muurla
Varapuheenjohtaja  Toimitusjohtaja, maj Martti Ehrnrooth, Vaasa
Jäsenet
Professori, maj Antti Ahlström, Nurmijärvi
Varatuomari, ltn Ossian Antson, Helsinki † 11/2008
Professori, kapt Mika Hannula, Tampere
Kanslianeuvos, maj Pekka Heikkinen, Oulu
Arkkitehti, maj Lauri Hollmén, Salo 
Rehtori, maj Erkki Kiviniemi, Kemijärvi
Vuorineuvos, evl Teppo Korte, Turku 
Hallintopäällikkö, maj Jorma Kotisaari, Tampere
Toimitusjohtaja, kapt Antero Kronqvist, Ylitornio
VTM, maj Matti Kuula, Espoo
Opettaja, kapt Erkki Laak, Joensuu
Maanviljelijä, kapt Hannu Lahtinen, Iitti
Toimitusjohtaja, inskapt Jaakko Lamberg, Mikkeli
Toimitusjohtaja, evl Eero Lapinleimu, Toijala
Rehtori, maj Harri Larinaho, Lassila
Muusikko, kapt Kai Leinonen, Rovaniemi
Toimitusjohtaja, kapt Matti Lepistö, Tuusula
Hallintopäällikkö, maj Esa Markkanen, Tornio
Toimitusjohtaja, kapt Reijo Martikainen, Kuopio
Riskipäällikkö, ylil Sampo Martiskainen, Vantaa
Lehtori, maj Paavo Mikkonen, Anjalankoski
Vuorineuvos, maj Esko Muhonen, Espoo
Varatuomari, maj Heikki Mäki, Loimaa
Varatoimitusjohtaja, ylil Jorma Nisula, Helsinki
Ylietsivä, ylil Reijo Nummela, Kerava
Liikkeenharjoittaja, maj Esa Pajunen, Helsinki
Metsätalousinsinööri, maj Jukka Pasanen, Lappeenranta
Toimitusjohtaja, maj Tapio Peltomäki, Turku
Maanviljelysneuvos, maj Pentti Perttuli, Säkylä
Pankinjohtaja, kapt Filip Pettersson, Helsinki
Maanviljelysneuvos, maj Kalle Pettilä, Salo
Metsänhoitaja, maj Matti Ponsi, Ylöjärvi
Toimitusjohtaja, kaptl Risto Pouttu, Kannus
Ylikomisario, maj Matti Pulkkinen, Mikkeli
Koulunjohtaja, kapt Juhani Pura, Valkeakoski
Valtiotieteiden maisteri, maj Klaus A. Raninen, Helsinki
Kauppatieteiden maisteri, maj Jarmo Raulo, Somero
Johtaja, komkapt, Yrjö-Pekka Rautalahti, Kauniainen
Toimitusjohtaja, maj Seppo Rusila, Espoo
Lehtori, kapt Matti Saarinen, Hämeenlinna
Pankinjohtaja, maj Pekka Selín, Jyväskylä
Maanviljelijä, maj Juhani Sepponen, Karttula
Asessori, maj Erkki Sutela, Iitti
Kenraali Lauri Sutela, Helsinki
Varatuomari, maj Turo K. J. Tukiainen, Kauniainen
Rehtori, maj Seppo Tähkäpää, Ristijärvi
Diplomi-insinööri, kapt Pekka Unkila, Nokia
Osastopäällikkö, maj Kari Vilamo, Helsinki
Talousjohtaja, maj Risto Vuorisalo, Lahti
Ylikonstaapeli, ylil Rauno Yli-Hynnilä, Kurikka 

pIIrIen tOImInnanJOHtaJat 2008
Etelä-Hämeen piiri  Kapt Markku Nöyränen, Riihimäki (siht)
Etelä-Karjalan piiri Kapt Petri Kukkonen, Lappeenranta (pj) 
Etelä-Pohjanmaan piiri  Ulla Muurimäki, Seinäjoki
Helsingin piiri  Ylil Arto Pulkki, Espoo 
Kainuun piiri  Kapt Terho Pelli, Suomussalmi
Keski-Pohjanmaan piiri  Maj Antti Roiko-Jokela, Kannus
Keski-Suomen piiri  Kapt Kari Löfgren, Jyväskylä
Kymenlaakson piiri  Ylik Jari Suni, Kouvola
Lapin piiri  Kapt Kai Leinonen, Rovaniemi
Opiskelijain piiri  Vänr Aku Lindström, Jyväskylä 
Pirkanmaan piiri   Päivi Huotari, Tampere
Pohjois-Karjalan piiri  Ylil Ari Eskelinen, Joensuu
Pohjois-Pohjanmaan piiri  Maj Markku Holopainen, Oulu
Pohjois-Savon piiri  Evl Paavo Kotiaho, Kuopio
Päijät-Hämeen piiri  Kapt Juha Tarnanen, Lahti (pj)
Satakunnan piiri  Kaptl Seppo Heino, Pori 
Suur-Savon piiri  Maj Mauri Parantala, Mikkeli
Uudenmaan piiri  Evl Pekka Pulkkinen, Tuusula 
Vaasan piiri   Maj Alpo Koivuniemi, Pietarsaari (pj)
Varsinais-Suomen piiri  Evl Jukka Eskola, Turku



��

palkItSemISet
Puolustusministeri Jyri Häkämies  myönsi 4.6.2008 liittohallituksen esi-
tyksestä seuraavat Suomen Reserviupseeriliiton viralliset ansiomitalit:
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali soljen kera 
(RUL am sk) 
komkapt Pekka Roine Meriupseerit, kapt Arne Lindholm Länsi-Vantaa, 
maj Raimo Kinnaslampi Kt-Kerho, ltn Seppo Seppälä Pohjois-Helsinki, 
kapt Veikko Hintikka Simo, kapt Reijo Kohonen Kitee, kapt Risto Peh-
konen Iisalmi, kapt Tapio Marjamäki Parainen, komkapt Veijo Räsänen 
Parainen, kapt Hannu Lahtinen
Kultaisen ansiomitalin (RUL am)
ylil Tapani Soittila Hauho, ylil Tapio Vainio Tammela, maj Kari Tahvanai-
nen Luumäki, kapt Markku Happonen Joutseno, kapt Kari Myyryläinen 
Ruokolahti, lääkkapt Heikki Ilanmaa Taipalsaari, ylil Hannu Humalamä-
ki Ähtäri, maj Jorma Kallio Lapua, ylil Juhani Kunnas Länsi-Vantaa, ltn 
Hans-Göran Gabrielsson Töölö, kaptl Antti Jäntti Meriupseerit, ltn Esko 
Sillankorva Itä-Helsinki, ylil Juha Iiskola Itä-Helsinki, ylil Jaakko Sievänen 
Pohjois-Helsinki, kapt Timo Toivonen Paltamo, kapt Esko Härkönen Pal-
tamo, kapt Antti Roiko-Jokela Kannus, kapt Hannu Karjalainen Jämsä, 
kapt Kari Hämäläinen Viitasaari, maj Paavo Tiainen Hamina, kapt Esa 
Hankia Hamina, ylil Yrjö Ollila Tornio, maj Jouko Hernetkoski Ranua, ylil 
Heikki Kauppila Vesilahti, ylil Olli Aaltonen Ylöjärvi, ltn Kalervo Karimo 
Messukylä, ltn Juhani Malmberg Orivesi, kapt Matti Kataja Messukylä, 
ylil Juha-Matti Ritakallio Kangasala, kapt Tapio Väisänen Lapinlahti, kapt 
Juha Tarnanen Lahti, ylil Kimmo Salojoki Lahti, kapt Arto Koistinen Lahti, 
ylil Mikko Knuutila Eura, evl Pekka Pulkkinen Tuusula, ltn Isto Hyyryläi-
nen Tuusula, ylil Kari Haapala Järvenpää, kapt Jan Sandvik Vaasa, ylil 
Jari Parkkonen Vaasa, maj Tuomo Erkkola Salo, kapt Pekka Vahala Rai-
sio, kapt Arvi Teppala Somero, ltn Heikki Hannula Taivassalo-Kustavi, 
kenrl Ari Puheloinen, maj Seppo Kääriäinen, maj Karsten Heiselberg, ev 
Pekka Rapila, sotmest Jarmo Riikonen, kapt Marko Puumalainen

kunnIapuHeenJOHtaJa Ja kunnIaJÄSenet
KUNNIAPUHEENJOHTAJA
Suomen Marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim 1941 – 51
KUNNIAJÄSENET
Jalkaväenkenr Rudolf Walden 1943 - 1946
Maj N. A. Osara 1945 - 1990
Jalkaväenkenr Erik Heinrichs 1957 - 1965
Maj Ilmo Ollinen 1958 - 1967
Evl Lauri K. J. Tukiainen  1965 -19 87
Jalkaväenkenr Sakari Simelius 1966 - 1985
Jalkaväenkenr Adolf Ehrnrooth 1981 - 2004
Maj Eero Harkia 1981 - 1987
Maj Heikki Sysimetsä 1981 - 2003
Kenr Lauri Sutela 1984 – 
Kapt Filip Pettersson 1986 – 
Maj Waldemar Bühler 1994 - 1997
Maj Randall Nybom 1994 - 2003
Maj Erkki Sutela 2002 – 
Maj Pentti Perttuli 2006 – 
Maj Antti Ahlström 2006 – 
SUOMEN RESERVIUPSEERILIITON PUHEENJOHTAJAT
Maj N.A. Hildén (Osara) 1931 - 1945
Maj Ilmo Ollinen 1945 - 1957
Evl Lauri K.J. Tukiainen 1958 - 1964
Maj Aarne Santavuori 1965 - 1971 
Kapt Antti O. Kolehmainen 1971 - 1977
Kapt Erkki R. Haarla 1978 - 1980
Maj Waldemar Bühler 1981 - 1989
Maj Antti Ahlström 1990 - 1995
Maj Pekka Selín 1996 - 2001
Maj Tapio Peltomäki 2002 - 2007
Kapt Mika Hannula 2008 -

JÄSenmÄÄrIen VertaIlua �1.12.200�, �1.12.200� Ja �1.12.2008 makSuntarkkaIlulIStan mukaan
MAKSANEET JÄSENET
PIIRI Maksaneet 2006 Maksaneet 2007 Maksaneet 2008 Erotus 2008 - 2007
101 E-HÄ 1549 1553 1570 17
102 E-KA 933 938 936 -2
103 E-PO 1277 1300 1302 2
104 HKI 4369 4321 4377 56
105 KAI 604 595 600 5
106 KE-PO 566 573 584 11
107 KE-SU 1182 1183 1185 2
108 KYM 1477 1459 1447 -12
109 PÄI-HÄ 839 830 816 -14
110 LAP 960 947 945 -2
111 ORUP 1776 1496 1565 69
112 PIR 2361 2351 2390 39
113 PO-KA 859 868 846 -22
114 PO-PO 1221 1211 1242 31
115 PO-SA 1156 1167 1183 16
116 SAT 1305 1313 1318 5
117 SU-SA 792 780 784 4
118 UUS 1913 1937 1993 56
119 VAA 406 399 388 -11
120 V-SU 2493 2515 2528 13
LIITTO YHT. 28038 27736 27999 263



tulOSlaSkelma
1.1.2008 – 31.12.2008 1.1.2007 – 31.12.2007

Varsinainen toiminta 
Henkilöstökulut -142.793,89 -134.150,29 
Poistot -3.494,35 - 2.835,61
Järjestötoiminta -247.935,22 - 244.933,48
Koulutustoiminta, tuotot 361,99 139,56
Koulutustoiminta, kulut -20.854,13 - 11.803,47
Padasjoki, tuotot 10.088,00 7.610,25
Padasjoki, kulut -9.911,44 - 16.682,59
Tiedotustoiminta, tuotot 635,50 429,40
Tiedotustoiminta -27.387,70 -27.592,83
Liikuntatoiminta, tuotot 0,00 920,00
Liikuntatoiminta, kulut -32.764,36 - 35.730,40
Kansainvälinen toiminta, tuotot 0,00 1.917,64
Kansainvälinen toiminta, kulut -13.598,04 -12.581,50
Varsinainen toiminta yhteensä - 488.289,14 - 475.292,88
Varainhankinta
Tuotot 727.246,99 699.955,40
Kulut -530.341,39 - 499.257,25
Varainhankinta yhteensä - 196.905,60 200.698,15
Tuotto- / kulujäämä - 291.383,54 - 274.594,73
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 309.162,38 260.158,52
Kulut -119.299,45 - 40.310,09
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 189.862,93 219.848,43
Tuotto- / kulujäämä -101.520,61 - 54.746,30
Satunnaiset erät 0,00 0,00
Yleisavustukset 147.856,01 130.843,32
Tilikauden tulos 46.335,40 76.097,02
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 46.335,40 76.097,02
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taSe
31.12.2008 31.12.2007

VASTAAVAA 
PYSYVÄT VASTAAVAT
Koneet ja kalusto 9.344,93 7.798,01
Muut aineelliset hyödykkeet 1.082,47 1.461,84
Aineelliset hyödykkeet yhtensä 10.427,40 9.259,85
Muut osakkeet ja sijoitukset 2.371.268,39 2.317.677,02
Sijoitukset yhteensä 2.371.268,39 2.317.677,02
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 2.381.695,79 2.326.936,87
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus yhteensä 13.334,30 15.379,84
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 379,30 488,50
Lainasaamiset 17.143,00 32.966,83
Muut saamiset 202,96 414,68
Siirtosaamiset 0,00 309,92
Saamiset yhteensä 17.725,26 34.179,93
Rahat ja pankkisaamiset 46.918,73 45.934,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 77.978,29 95.494,63
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2.459.674,08 2.422.431,50

VASTATTAVAA 
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien ylijäämä - 2.365.775,31 - 2.289.678,29
Tilikauden ali- / ylijäämä -46.335,40 -76.097,02 
OMA PÄÄOMA yhteensä - 2.412.110,71 - 2.365.775,31
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat - 4.436,47 - 8.527,15
Muut velat - 24.699,99 - 29.352,30
Siirtovelat - 18.426,91 - 18.776,74
Lyhytaikainen vieras pääoma, yhteensä - 47.563,37 - 56.656,19 
VIERAS PÄÄOMA, yhteensä - 47.563,37 - 56.656,19
VASTATTAVAA YHTEENSÄ - 2.459.674,08 - 2.422.431,50
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