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 liiton tehtävät
Toiminta-ajatustaan toteuttaakseen Suomen Reserviupseeriliitto:

Ylläpitää ja kehittää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, taitoja ja kenttäkelpoisuutta.
Toimii reserviupseerien etujärjestönä.
Toimii asiantuntijana koulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja niiden kehittämistä 
koskevissa kysymyksissä.
Toimii reserviupseerien, reserviupseeriyhdistysten ja -piirien yhdyssiteenä. 
Vaalii upseeriperinteitä sekä sotiemme veteraanien henkistä perintöä.
Osallistuu kansainväliseen reserviupseeritoimintaan.
Kehittää vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistoimintaa.
Vaikuttaa maanpuolustusedellytysten parantamiseksi sekä kohottaa kansalaisten maan-
puolustustahtoa ja -tietoutta.
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i suomen reserviupseeriliitto 2007
Vuonna 2007 Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) toiminnan painopisteinä olivat reservin pääl-
lystön koulutusjärjestelmän kehittäminen, kenttäkelpoisuus sekä järjestökoulutus. Vuoden aika-
na liitto osallistui aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain valmisteluun. Tärkein jär-
jestötapahtuma oli Turussa pidetty liittokokous. Vuoden aikana liitolla oli suoria kansainvälisiä 
yhteyksiä Viroon, pohjoismaihin, Naton reserviupseerijärjestöön sekä Venäjälle.

vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen laki

RUL osallistui aktiivisesti vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen lain valmisteluun. 
Eduskuntakäsittelyssä lakiin tehtiin vielä 
useita liiton esittämiä korjauksia ja paran-
nuksia. Eduskunta hyväksyi lain lopulli-
sesti helmikuussa ja tasavallan president-
ti vahvisti sen toukokuussa. 

Lain toimeenpanon valmistelun yhtey-
dessä liitto antoi lausunnot valtioneuvos-
ton ja puolustusministeriön valmistelemiin 
asetuksiin. 1.1.2008 voimaan tulleen lain 
myötä Maanpuolustuskoulutus ry muuttui julkisoikeudellisek-
si Maanpuolustuskoulutusyhdistykseksi. Syksyn aikana val-
misteltiin vanhan yhdistyksen lakkauttamista ja uuden käyn-
nistämistä mm. päättämällä hallituspaikoista ja säännöistä.

Johtamiskoulutuksen kehittäminen

Liiton koulutustoimikunta jatkoi vuoden aikana vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen johta-miskoulutuksen kehittämistä 
MPK:n toimeksiannon mukaisesti. Kaikille avoin johtami-
sen peruskurssi saatiin valmiiksi vuoden 2006 lopulla ja 
ensimmäiset kurssit pidettiin vuonna 2007. Vuoden aikana 
järjestettiin yksi johtamiskoulutuksen koulutustilaisuus. Li-
säksi liitto jatkoi johtamisen jatko- ja erikoistason kurssien 
valmistamista sekä ideoi johtamiskoulutuksen ja sotilaalli-
sen koulutuksen yhteensovittamista. Myös varautumiskou-
lutuksen kehittämistä jatkettiin.

kenttäkelpoisuuden ylläpito
Fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen kiinnitet-
tiin vuoden aikana erityistä huomiota. Piireissä järjestettiin 
kymmeniä tilaisuuksia, joihin osallistui tuhansia henkilöitä. 
Eniten reserviläisiä osallistui erilaisille marsseille, mutta 
myös ampumatilaisuuksiin ja kenttäkelpoisuuskokeisiin riitti 
runsaasti osallistujia. 

RUL tuki jäsenistön kenttäkelpoisuutta 
tuottamalla sotilas- ja johtamisosaamista 
lisäävää materiaalia. Jäsenistön käyt-
töön hankittiin yhteensä 4 000 kappaletta 
Huomio! – Reserviläisen käsikirjaa. Kirjan 
järjestyksessä seitsemäs vuosikerta on 
aikaisempien kirjojen tapaan tiivis ja mo-
nipuolinen sotilasosaamisen tietopaketti. 
Liiton julkaisema Tulikoe -kirja jaettiin Ha-
minassa kaikille reserviupseerikurssi 229 
oppilaille RUK:n Oppilaskunnan Kanna-
tusyhdistyksen taloudellisella tuella. 

RUL ja liiton jäsenet olivat aktiivises-
ti mukana MPK ry:n toiminnassa liitto-, 

alue- ja paikallistasolla. 
RUL vastasi edelleen maanpuolustusjärjestöjen Pa-

dasjoen koulutuskeskuksen ylläpidosta. Vuoden aikana 
koulutuskeskuksen alueella tehtiin ampumaratojen perus-
parannuksia.

Järjestötoiminta

Pääosa liiton toiminnoista tapahtuu yhdistyksissä, joiden 
järjestämissä koulutus-, esitelmä- ja liikuntatilaisuuksissa 
oli vuoden aikana yhteensä kymmeniätuhansia osanotto-
suorituksia. Liiton jäsenmäärä laski hieman ollen vuoden 
lopussa 27 736 maksanutta jäsentä.  

Reserviupseeriyhdistysten ja -piirien toimintaa tuettiin 
toiminta- ja jäsenhankintapalkkioilla sekä projektituella 
yhteensä yli 90 000 eurolla. Lisäksi liitto vastasi kaikista 
jäsenmaksuperinnän kuluista myös piirien ja yhdistysten 
osalta.

Vuoden aikana uudistettiin sekä liiton nettisivut osoit-
teessa www.rul.fi että liiton jäsenrekisteri. Nettisivujen 
uudistamisen yhteydessä jokaiselle jäsenyhdistykselle ja 
piirille tuli mahdollisuus saada omat nettisivut liiton sivujen 
alle veloituksetta. Uusi jäsenrekisteri toi yhdistysten käyt-
töön aikaisempaa monipuolisemman nettirekisterin. Reser-
viläinen -lehden ulkoasu uudistettiin alkuvuodesta.



Neljässä joukko-osastossa pidettiin yhteensä kymme-
nen Kokelaskriso -tilaisuutta. Näissä tilaisuuksissa koke-
laille kerrottiin siviili- ja sotilasjohtamisen yhtäläisyyksistä ja 
vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. Lisäksi liitto järjesti 
infotilaisuuksia reserviupseerikursseilla.

liittokokous
Joka kolmas vuosi järjestettävä liiton korkein päättävä elin, 
liittokokous, järjestettiin Turussa lokakuun viimeisenä vii-
konloppuna. Liittokokous valitsi liitolle uuden puheenjoh-
tajan ja liittovaltuuston sekä hyväksyi kolmivuotissuunnitel-
man ja sääntömuutosesityksen.

Puheenjohtajavaalin johdosta liittokokous keräsi Tur-
kuun tavallista suuremman ja aktiivisemman osanottajajou-
kon. Kokouksessa oli edustettuna 225 jäsenyhdistystä ja 
niiden kautta yhteensä 24 225 jäsentä eli paikalla oli yli 86 
% kaikista mahdollisista äänistä. 

Puheenjohtajavaalissa oli peräti viisi ehdokasta, mutta 
tulos oli lopulta selvä. Professori, kapteeni reservissä Mika 
Hannula valittiin RUL:n puheenjohtajaksi 1.1.2008 alkaen. 
Hän sai lähes 72 % annetuista äänistä.

Liittokokous hyväksyi hallituksen valmisteleman kolmi-
vuotissuunnitelman eli liiton strategian muutoksitta. Liiton 
toiminnan arvot, toiminta-ajatus ja tehtävät säilyivät käy-
tännöllisesti katsoen ennallaan. Suurimpina toimintaympä-
ristöön vaikuttavina tekijöinä strategiassa mainitaan mm. 
yleisen asevelvollisuuden tulevaisuus, väestökehitys, puo-
lustusvoimien rakennemuutos sekä vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen muutokset. 

Liittokokous hyväksyi myös liiton sääntömuutosesityk-
sen, jossa erityisesti täsmennetään liittokokouksessa ja 
-valtuustossa käytävien henkilövaalien käytäntöjä. Uuteen 
liittovaltuustoon valittiin 42 jäsentä ja heille varahenkilöt. 
Vaihtuvuus liittovaltuustossa oli suuri: varsinaisista liittoval-
tuutetuista uusia tehtävässään on 29 ja varajäsenistä 31. 
Osa liittokokousviikonlopun tapahtumista oli yhteisiä Maan-
puolustusnaisten Liiton kanssa.

kansainvälinen toiminta
Toukokuun lopulla järjestettiin kuudes RUL:n ja Viron Re-
serviupseeriliiton, EROK:n, välinen sotilasmoniottelukil-
pailu. Maaottelussa oli ensimmäistä kertaa mukana myös 
Puolan reserviupseeriliiton joukkue. Vuoden aikana RUL:
n edustajat osallistuivat EROK:n talvi- ja kesäleiriin sekä 
ampumamestaruuskilpailuihin.

Kesä–heinäkuun vaihteessa järjestettiin Porin Prikaa-
tissa Säkylässä Pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut, 
joiden ohjelmassa oli maastomestaruuskilpailu partiokil-
pailuna ja ampumasuunnistusviesti. Pohjoismaisten reser-

viupseeriliittojen puheenjohtajat pitivät Säkylässä samanai-
kaisesti pohjoismaisen presidiumin kokouksen.

RUL:lla oli edustus Naton reserviupseerijärjestö CIOR:
n talvikokouksessa Brysselissä ja kesäkongressissa Latvi-
an Riiassa. Jälkimmäisen tapahtuman yhteydessä järjes-
tettyyn nuorten reserviupseerien YROW -seminaariin osal-
listui neljä henkilöä. Sotilasmoniottelussa Suomea edusti 
Latviassa yksi joukkue. Baltic Talks tapahtumaan Norjassa 
osallistui viisi RUL:n edustajaa.  

Hallinto ja talous

Liiton puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja, majuri Tapio 
Peltomäki Turusta. Varapuheenjohtajina toimivat johtaja, 
komentajakapteeni Yrjö-Pekka Rautalahti Kauniaisista 
ja muusikko, kapteeni Kai Leinonen Rovaniemeltä. Liiton 
toiminnanjohtajana jatkoi VTM, kapteeni Janne Kosonen 
Espoosta. 

Taloudellisesti vuosi 2007 oli haastava. Jäsenmaksu-
tulot olivat selvästi tärkein tulonlähde. Maanpuolustuksen 
Tuen kautta ohjatun tuen kokonaismäärä oli noin 111 000 
euroa, mikä sisältää MPT:n oman tuen sekä Ikämiessuo-
jeluskuntasäätiön ja puolustusministeriön avustukset. Liitto 
sai myös Urlus-säätiöltä noin 20 000 euron avustuksen. 

Kulunut kuuden vuoden jakso liittomme johdossa on ollut 
monivivahteinen ja työntäyteinen. Olen saanut itse paljon 
ja toivottavasti myös kyennyt antamaan jotain. Joitain asi-
oita on sentään liikahtanut eteenpäin, vaikka joskus on tun-
tunut, että tuskastuttavan hitaasti paljosta kirjoittamisesta 
ja puhumisesta huolimatta. Upeinta tässä työssä on ollut 
havaita puolustusvoimien ja muiden sidosryhmien suhtau-
tuminen Suomen Reserviupseeriliittoon. Meillä reserviup-
seereilla on täysi syy olla ylpeitä kuuluessamme siihen noin 
7 % joukkoon, joka miespuolisesta ikäluokasta saa reser-
viupseerikoulutuksen. 

Tämä harrastus on ollut erittäin antoisaa, mutta myös 
kuluttavaa. Olen todella kiitollinen, että olen saanut pal-
vella tätä arvokasta organisaatiota. Kiitokset tuestanne ja 
kannustuksestanne kuluneiden vuosien aikana! — Suuret 
kiitokset myös yhdistysten, piirien ja liittotason toimijoille 
vuoden 2007 aktiivisesta toiminnasta. Yhteistyökumppa-
neidemme kanssa ja tukijoidemme tuella olemme saaneet 
paljon aikaan!

Toivotan seuraajalleni professori, kapteeni Mika Hannu-
lalle parhainta menestystä liittomme johdossa!

Tapio Peltomäki
Majuri

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja 2002-2007
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ii vapaaeHtoisen maanpuolustuksen keHittÄminen

vapaaeHtoisen maanpuolustuksen laki

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen lakityö aloitettiin alku-
vuodesta 2006. Lakiin oli tarkoitus sisällyttää säännökset 
vapaaehtoistoiminnan johtamisesta ja valvonnasta, toimijoi-
den yhteistyöstä sekä nykyisin asevelvollisuuslaissa olevat 
sääntelyt puolustusvoimien vapaaehtoisista harjoituksista. 
Lain valmistelusta vastasi varatuomari Jukka Pasasen joh-
tama toimikunta.

Laki mahdollistaa vapaaehtoisista reserviläisistä kootta-
vat maakuntajoukot, jotka kuuluvat puolustusvoimien sodan 
ajan kokoonpanoon. Sitoumuksen antaneita vapaaehtoisia 
voidaan käyttää lisäksi puolustusvoimien virka-aputehtä-
vissä poliisin tai muiden viranomaisten apuna. Merkittävä 
osa maakuntajoukkojen koulutuksesta on tarkoitus toteut-
taa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimesta.

Lain perusteella maakuntajoukkoja voidaan käyttää 
myös virka-aputehtävissä. Vapaaehtoisia ei kuitenkaan saa 
käyttää voimakeinoja edellyttäviin tehtäviin. Virka-aputeh-
täviin osallistuvat ovat sotilasrangaistussäännösten alaisia. 
Virka-aputehtäviin Suomen rajojen ulkopuolelle vaaditaan 
asianomaisen suostumus.

Eduskunta teki osittain maanpuolustusjärjestöjen aktii-
visen vaikuttamisen johdosta hallituksen esitykseen useita 
muutoksia. Ne koskivat muun muassa naisten ja reservi-
läisten roolia, vapaaehtoisten antamaa virka-apua sekä so-
tilaallisen koulutuksen ja sotilaallisia valmiuksia palvelevan 
koulutuksen määritelmää. 

Eduskunta lisäsi lakiin nimenomaisen säännöksen siitä, 
että sotilaallisen koulutuksen on tapahduttava puolustus-
voimien harjoitusalueilla. Kouluttajina ja kouluammuntojen 
johtajina voivat toimia vain puolustusvoimien henkilöstöön 
kuuluvat tai puolustusvoimien hyväksymät reserviläiset. 
Kouluammunnat on toteutettava sotilasviranomaisten joh-
don ja valvonnan alaisuudessa. 

Puolustusministeriön roolia vapaaehtoisessa maan-
puolustuksessa täsmennettiin eduskuntakäsittelyssä. Mi-
nisteriön toimialaan kuuluu vapaaehtoinen maanpuolustus 
ja siihen liittyvien eri hallinnonalojen toimien yhteensovit-

taminen. Puolustusministeriön nimenomaiseksi tehtäväksi 
säädettiin vain vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen 
ohjaus ja valvonta. Muu vapaaehtoinen maanpuolustus jäi 
edelleen vapaaksi kansalaistoiminnaksi. 

maanpuolustuskoulutusyhdistys
Uuden lain mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 
on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallise-
na vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyö-
järjestönä. 

Yhdistyksen julkisina hallintotehtävinä on järjestää va-
paaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa sotilaallista 
koulutusta, kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua 
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen sekä ohjata, tukea ja 
sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta. 
Muutoksen jälkeen se voi antaa sotilaallista koulutusta puo-
lustusvoimien tilauksesta myös korkeintaan komppanian 
kokoisille joukoille.

Lain mukaan maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ko-
kous voi hyväksyä jäseneksi sellaisen valtakunnallisen yh-
distyksen, jonka toimialaan tai tehtäviin maanpuolustuksen 
edistäminen kuuluu tai läheisesti liittyy. Käytännössä kaikki 
Maanpuolustuskoulutus ry:n jäsenjärjestöt jatkavat uuden 
julkisoikeudellisen yhdistyksen jäseninä. 

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. Maanpuolustus-
järjestöt esittivät useaan otteeseen lain valmistelun aikana, 
että jäsenjärjestöillä olisi laajempi edustus Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen hallituksessa.

lakiin liittyvät asetukset
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen lakiin liittyvät asetukset 
valmistuivat syksyllä 2007. Valtioneuvoston asetus käsitteli 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan, alu-
eellisten ja toimialakohtaisten neuvottelukuntien tehtäviä, 
kokoonpanoja ja toiminnan järjestämisestä. 

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön kehittämisen kannalta vuoden tärkein asia oli vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen lain valmistuminen.  Pitkään valmisteltu laki hyväksyttiin eduskunnassa ennen vaaleja, ja tasavallan pre-
sidentti vahvisti lain toukokuussa. Lakiin liittyviä asetuksia sekä uudistuneen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
sääntöjä valmisteltiin vuoden loppuun saakka. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki tuli voimaan 1.1.2008



Puolustusministeriölle asetusluonnoksesta antamas-
saan lausunnossa RUL korosti, että maanpuolustusjärjes-
töillä tulee olla edustus valtakunnallisen neuvottelukunnan 
asiantuntijajäsenissä. Samoin liitto piti tärkeänä, että alu-
eelliset neuvottelukunnat tulisi perustaa maakuntakohtai-
sesti. 

Lopullisessa asetustekstissä ei kumpaakaan liiton tär-
keänä pitämää asiaa mainita. Valtakunnallisen neuvotte-
lukunnan asiantuntijajäsenistä tehdään lopullinen päätös 
vasta vuonna 2008. Alueellisia neuvottelukuntia perustetaan 
vain operatiivisiin sotilaslääneihin sekä ilma- ja merivoimiin. 

Joulukuussa nimetyn valtakunnallisen neuvottelukun-
nan puheenjohtajaksi tuli kansanedustaja Seppo Kääriäi-
nen ja varapuheenjohtajaksi maaherra Anneli Taina. Neu-
vottelukunta koottiin parlamentaarisin perustein. Positiivista 
oli se, että maanpuolustusjärjestöjä kuultiin neuvottelukun-
taa kootessa.

Puolustusministeriön asetus käsittelee sotilaallisen 
koulutuksen käytännön järjestämisestä, koulutukseen ja 
tehtäviin annettavaa sitoumusta sekä harjoituksiin ja kou-
lutukseen osallistuville henkilöille maksettavia päivärahoja 
ja matkakorvauksia. 

Lausunnossaan RUL kiinnitti huomiota siihen, että va-
paaehtoisen maanpuolustuksen laissa määriteltyjä toimin-
tamahdollisuuksia ei saa asetuksella kiristää. Erityisen han-
kalana koettiin sotilaallisen koulutuksen määritelmä. Liitto 
muistutti, että laissa olevalla muotoilulla pyrittiin siihen, että 
ammuttaessa samassa harjoituksessa usealla radalla sa-
manaikaisesti riittää, että paikalla on yksi ammuntojen tur-
vallisuudesta vastaava ammattisotilas. Lopullisen asetuk-
sen muotoilu ja perustelut varmistavat tämän periaatteen.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen lainsäädäntöpro-
sessi oli RUL:n mielestä monin osin varsin epätyydyttävä. 
Asiaa käsiteltiin liittohallituksen maaliskuun kokouksessa. 
Positiivisina asioina prosessissa nähtiin mm. maanpuolus-
tusjärjestöjen yhteisesiintyminen (lausunto 10.4.2006) sekä 
laaja-alainen vaikuttaminen vielä lain ollessa eduskunnas-
sa. Oman luottamushenkilöjohdon jatkuva informoiminen ja 
yhteydenpito kansanedustajiin onnistui hyvin lakivalmiste-
lun aikana.

Kehitettäviä asioista lakiprosessin tiimoilta ovat mm. 
liiton suorien vaikutusmahdollisuuksien varmistaminen niin 
lakia valmistelevaan toimikuntaan kuin sitä työstäviin virka-
miehiin. Prosessia olisi helpottanut, jos sen alkuun olisi jär-
jestetty laaja keskustelutilaisuus, jossa olisi sovittu ainakin 
keskeisestä terminologiasta. 

Lopullisen arvioinnin tärkein peruste oli se, kuinka hyvin 
eduskunnan hyväksymä laki vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta vastasi liiton laille asettamia tavoitteita. Tältä osin 
lakia voidaan pitää vähintäänkin tyydyttävänä. 

muu lainsäädäntötyö
RUL antoi vuoden aikana eduskunnan puolustusvaliokun-
nalle lausunnon myös uusittavana olleesta asevelvollisuus-
laista. Liitto oli myös puolustusvaliokunnan kuultavana lain 
osalta. Yleiskommenttina RUL totesi lakiluonnoksen hyvin 
valmistelluksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi. Lakiesityksen 
mukaan kertausharjoitusten päivämääräkatot säilytetään 
ennallaan. Asevelvollisen, työnantajan ja puolustusvoimien 
yhteisellä sopimuksella tärkeimpiin kouluttaja- ja johtajateh-
täviin sijoitetut reserviläiset voitaisiin kuitenkin enimmäispäi-
vämäärien täytyttyä määrätä kertausharjoituksiin enintään 
10 päiväksi kalenterivuodessa. RUL piti esitettyä ratkaisua 
varsin hyvänä, koska se mahdollistaa pitkälle koulutettujen 
ja motivoituneiden reserviläisten käytön vaativiin tehtäviin 
sekä huomioi myös reserviläisen ja hänen työnantajansa 
edun. Koska kyseessä on sopimusasia, liiton mielestä lais-
sa ei välttämättä tarvittaisi vuosittaista enimmäispäivämää-
rää ollenkaan.  

Lausunnossaan liitto kiinnitti huomiota myös Jehovan to-
distajien vapauttamiseen asevelvollisuuden suorittamisesta 
sekä esitti toiveen laajentaa nykyinen asevelvollisuusrekis-
teri kaikki kansalaiset kattavaksi varaamisrekisteriksi, jossa 
olisi kaikkien viranomaisten varaukset poikkeusolojen teh-
täviä varten. Varaamisrekisterillä voitaisiin mm. huomioida 
nykytilannetta paremmin kansalaisten, erityisesti naisten, 
vapaaehtoisesti hankkima kriisiajan koulutus sekä vältet-
täisiin mahdolliset kaksoisvaraukset eri kriisiajan tehtäviin. 
Uusittu asevelvollisuuslaki tuli voimaan 1.1.2008.

Työministeriölle RUL antoi lausunnon siviilipalveluslais-
ta. Liitto ei hyväksy siviilipalveluksen liiallista lyhentämistä. 

Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala 
korosti juhlapuheessaan RUL:n liittokokouksessa Turussa 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tärkeyttä.
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Ehdotettu siviilipalveluksen kokonaiskesto, yksi vuosi, on 
toimiva ratkaisu vain silloin, jos siihen sisältyvää kuukau-
den kertausharjoitusvelvollisuuden suorittamista vaaditaan 
ja valvotaan. RUL:n mielestä vaarana on, että nykyinen ta-
sapaino asevelvollisuuttaan suorittavien nuorten käytännön 
palvelustuntien ja siviilipalvelusvelvollisten palvelustuntien 
välillä muuttuisi epätasapainoksi. Lisäksi siviilipalvelusvel-
vollisilla on varusmiehiä paremmat mahdollisuudet palvelu-
saikana työn tekoon, opiskeluihin sekä perhesuhteiden ja 
palvelusta edeltävän ajan sosiaalisen verkoston ylläpitämi-
seen. 

RUL toivoi myös siviilipalveluksen kansallista tarve-
kartoitusta ja yhteiskunnalle saatavaan kokonaishyötyyn 
perustuvaa keskitettyä järjestelmää siviilipalveluspaikkojen 
luomisessa, hyväksymisessä ja valvonnassa. Siviilipalve-
luksen palvelusaika on jatkossa 395 vuorokauden sijasta 
362 vuorokautta. Laki tuli voimaan 1.1.2008.

Eduskunnan maaliskuussa hyväksymässä ja tasaval-
lan presidentin toukokuussa vahvistamassa laista puolus-
tusvoimista todetaan, että sotilaspuvuista ja virkapuvuista 
sekä sotilaspuvun käyttämisestä määrää tarkemmin pää-
esikunta. Tähän liittyen RUL teki yhdessä Reserviläisliiton 
kanssa pääesikunnalle esityksen reserviläisten oikeudesta 
käyttää sotilaspukua. Molemmat järjestöt kannattavat so-
tilaspuvun käytössä tarkkaa ja selkeää ohjeistusta. Liitot 
muistuttivat, että sotilaspuvun käyttöoikeudella on tärkeä 
motivaatiovaikutus aktiivireserviläisille. 

Järjestöt esittävät, että jatkossakin reserviläisten oi-
keus käyttää sotilasarvonsa mukaista sotilaspukua säilyy 

mm. vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa, kun-
niakäynneillä ja kunniavartiossa sankarihaudoilla, puolus-
tusvoimien tai maanpuolustusyhdistysten juhla-, edustus-, 
kilpailu-, ja vastaavissa tilaisuuksissa sekä kansainväliseen 
yhteistoimintaan liittyvissä juhla-, edustus- ja kilpailutapah-
tumissa. Reservijärjestöjen mielestä yleiskielto minkään 
yksittäisen pukukokonaisuuden (esim. uusi maastopuku 
m/05) käytön tai hankinnan osalta ei ole perusteltua.  

maakuntaJoukkotoiminta

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen lakiin liittyen puolustus-
voimat jatkoivat maakuntajoukkotoiminnan pilotointia. 

RUL tuki maakuntajoukkotoiminnan käynnistymistä 
erityisesti tiedottamalla asiasta. Liitto suuntasi reserviup-
seeripiireille vuoden aikana kaksi kyselyä, joissa selvitettiin 
maakuntajoukkotoiminnan käynnistymistä eri puolilla maa-
ta. 

Maakuntajoukkojen kokoonpano on tiedossa jo lähes 
kaikkien reserviupseeripiirien alueella ja rekrytointi jouk-
koihin oli käynnistetty. Maakuntajoukkojen varsinainen 
toiminta alkoi vuoden aikana yli puolessa sotilaslääneistä. 
Toiminnan käynnistymisen suurimpina haasteina reser-
viupseeripiireissä nähtiin miehistön rekrytointi toimintaan, 
puolustusvoimien organisaatiomuutokset ja resurssipula 
sekä sotilasläänien haluttomuus aktiiviseen tiedottami-
seen. Kyselyjen tulokset välitettiin tiedoksi pääesikuntaan 
ja Maanpuolustuskoulutus ry:lle.

Maakuntajoukkojen panssarintorjuntavoimaa edustaa uudelleen käyttöön otettu raskas sinko. 

�
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iii JÄrJestötoiminta

kolmivuotisstrateGia

RUL:n sääntöjen mukaan joka kolmas vuosi 
kokoontuva liittokokous hyväksyi liiton kolmi-
vuotissuunnitelman eli strategian, jonka valmis-
telu aloitettiin toimintavuoden alussa. 

Kolmivuotissuunnitelman tekemisessä hyö-
dynnettiin edellistä suunnitelmaa sekä jäsenille, 
yhdistyksille, piireille ja liiton luottamuselimille 
tehtyjä kartoituksia. Liiton toiminnan perusta, 
arvot, toiminta-ajatus ja tehtävät säilyivät strate-
giassa liki ennallaan. Jatkuvaan toimintaympä-
ristön muutokseen ja sen vaikutukseen liiton toi-
minnassa tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän 
huomiota.

Jäsenkysely
Osana kolmivuotisstrategian valmistamista RUL teki jä-
senyhdistyksilleen ja reserviupseeripiireille kyselyn, jossa 
selvitettiin toiminnan eri tasojen vahvuuksia, heikkouksia ja 
tulevaisuuden näkymiä. 

Reserviupseeritoiminnan vahvuuksina nähtiin jäsenis-
tön asiantuntemus ja motivoituneisuus, hyvä yhteishenki, 
koulutuksen arvostus sekä jäsenyhdistyksien kohdalla toi-
minnan paikallisuus. Suurimpina haasteina kerhot ja piirit 
kokivat jäsenistön ukkoontumisen, aktiivitoimijoiden väsy-
misen sekä kilpailun ihmisten vapaa-ajasta. Aikaisempaa 
enemmän huolta kannetaan puolustusvoimien resursseista 
ja tuesta vapaaehtoiselle maanpuolustukselle, yleisen ase-
velvollisuuden tulevaisuudesta sekä väestön keskittymi-
sestä suuriin kasvukeskuksiin.

Liiton eri organisaatiotasojen tehtävät ja työnjako on 
vastausten perusteella varsin selkeä. Yhdistyksen tärkeim-
mät tehtävät ovat toiminnan järjestäminen jäsenistölle ja 
sotilasammattitaidollisen osaamisen sekä maanpuolus-
tushengen ylläpitäminen. Piirien tärkeimmiksi tehtäviksi 
nähtiin yhdistysten toiminnan tukeminen ja koordinointi, 
tiedotustoiminta sekä yhteydenpito sekä jäsenyhdistyksiin 
että liittoon. Liiton tärkeimmiksi tehtäviksi vastauksissa 
määriteltiin yhteiskunnallinen vaikuttaminen maanpuolus-
tusedellytysten parantamiseksi, resurssien luonti toimin-
nalle sekä reserviupseerien edunvalvonta ja yhteydenpito 
puolustusvoimiin.

Yhdistyksiltä ja piireiltä kysyttiin 
myös niiden mielipidettä vapaaehtoisten 
maanpuolustusjärjestöjen tulevaisuu-
desta. Selvästi eniten kannatusta sai 
vaihtoehto ”Lisätä yhteistyötä pysymäl-
lä kuitenkin itsenäisinä”. Näin vastasi 
68 % yhdistyksistä sekä kymmenen 
kahdestatoista vastanneesta piiristä. 
Toiminnan yhdistämistä yhdeksi liitok-
si kannatti 20 % ja uutta katto-organi-
saatiota 8 % yhdistyksistä. Kolmisen 
prosenttia vastanneista yhdistyksistä 
ja yksi piiri valitsi vaihtoehdon ”Jat-
kaa toimintaa erillisinä kuten nykyi-
sin”. Kyselyyn vastasi 145 yhdistystä 
ja 12 piiriä. Internetissä oli vastaava 
kysely yksittäisille jäsenille ja siihen 

tuli liki 200 vastausta. Sen antamat tulokset olivat hyvin lin-
jassa yhdistysten vastausten kanssa. 

toimintaympäristö muuttuu
RUL:n kolmivuotissuunnitelmassa keskeisiksi toimintaym-
päristön muutoksiksi arvioidaan väestön keskittyminen 
kasvukeskuksiin, puolustusvoimien rakennemuutos, va-
paaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen sekä erityi-
sesti yleisen asevelvollisuuden tulevaisuus. Viimeksi mai-
nitun asian puolustaminen on jatkossa yksi vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tärkeimmistä asioista. RUL:n tavoittee-
na on, että tulevaisuudessakin koko Suomea puolustetaan. 
Tämä edellyttää yleisen asevelvollisuuden ja alueellisen 
puolustusjärjestelmän säilyttämistä Suomelle parhaiten so-
pivana puolustusratkaisuna.

muutokseen vastataan toimintaa kehit-
tämällä
Edellä mainitut haasteet vaativat liiton ja sen eri tasojen 
toiminnan kehittämistä ja selkeyttämistä. Perinteiset maan-
puolustusaatetta lujittavat toimintamuodot säilyvät edelleen 
merkittävänä osana reserviupseeritoimintaa. Järjestökou-
lutuksessa pyritään hyväksi todettujen toimintamallien vä-
littämiseen kaikkien jäsenyhdistysten käyttöön. Huomiota 
kiinnitetään erityisesti yhteistoimintaan ja työnjakoon mui-
den maanpuolustusjärjestöjen sekä veteraanijärjestöjen 
kanssa. Liitto tekee vuoden 2009 loppuun mennessä pe-



rusteellisen selvityksen sekä nykyisen organisaationsa että 
laajemmin koko vapaaehtoisen maanpuolustuksen eri toi-
mijoiden yhteistyöstä ja sen kehittämistarpeista.

RUL on uudistuvan MPK:n aktiivisena jäsenenä ke-
hittämässä reservin täydennyskoulutusta. Liiton tärkein 
tavoite on varmistaa, että reserviupseereille on olemassa 
nousujohteinen ja selkeä täydennyskoulutusjärjestelmä. 
Lisäksi liitto on vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
johtajakoulutuksen asiantuntija ja kehittäjä. RUL tulee vai-
kuttamaan siihen, että kaikki johtotehtäviin sijoitetut reser-
viläiset pääsevät kertausharjoituksiin säännöllisesti. Myös 
alueellisten- ja paikallisjoukkojen runkohenkilöstön osaa-
minen on varmistettava riittävillä harjoituksilla ja kursseilla. 
Reserviupseerien täydennyskoulutusta kehitetään luomalla 
kolmivuotiskauden aikana ns. yksikön päällikön koulutus-
ohjelma.

kohti kenttäkelpoisuutta
Fyysisen kunnon heikentyminen vaikuttaa reserviläisten kent-
täkelpoisuuden alenemisen kautta myös puolustuskykymme 
uskottavuuteen. Kunnon heikentymisellä on lisäksi merkittä-
viä kansanterveydellisiä ja –taloudellisia vaikutuksia.

RUL:n liikuntatoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja ke-
hittää jäsenistön kenttäkelpoisuutta kannustamalla heitä 
säännölliseen ja pitkäjännitteiseen liikuntaharrastukseen, 
jonka lajeina ovat mm. monipuoliset ammunnat, jotokset, 

maantiemarssit, laturetket, maastokilpailut sekä sotilasmo-
niottelut. 

liiton toiminnan arvot
Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäse-
nistön yhteisiin arvoihin, joita ovat:

• Isänmaallisuus 
• Johtajuus
• Veteraanien perinnön kunnioittaminen

Reserviupseereja yhdistää isänmaallinen halu kehittää 
maatamme ja tarpeen vaatiessa myös puolustaa sitä. 
Kunnioitamme isiemme taistelua itsenäisyytemme tur-
vaamiseksi. Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ja hyvät 
yhteistyötaidot omaava ihmisten johtaja niin sodan kuin 
rauhankin aikana.

liittokokous 
RUL:n liittokokous pidettiin Turussa 27.10. Varsinaisen ko-
kouksen lisäksi Turussa oli monta muutakin tapahtumaa, 
joista osa oli yhteisiä Maanpuolustusnaisten liiton kanssa. 
Viikonloppu alkoi perjantaina 26.10. liittohallitusten kokouk-
silla, jonka jälkeen molempien liittojen hallitukset oli kutsut-
tu Turun kaupungin vieraaksi. 

Lauantaina liittokokoustapahtuman avajaistilaisuuteen 
osallistui yli 400 henkilöä. Tilaisuuden juhlapuheen piti puo-

Turun liittokokouksen avajaistilaisuuteen osallistui yli 400 henkilöä.
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lustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala. Päivän 
viimeinen tapahtuma oli juhlaillallinen. 

Sunnuntaina ohjelmassa oli jumalanpalvelus Pyhän 
Katariinan kirkossa sekä tutustuminen Saaristomeren Meri-
puolustusalueen Pansion tukikohtaan. Liittokokousviikonlo-
pun käytännön järjestelyistä vastasivat Varsinais-Suomen 
reserviupseeripiiri, Maanpuolustusnaisten Liiton Varsinais-
Suomen piiri sekä Turun Reserviupseerit.

viisi puheenjohtajaehdokasta
Tapio Peltomäki kertoi jo hyvissä ajoin ennen liittokokousta, 
että hän ei ole käytettävissä puheenjohtajaksi kolmannelle 
kolmivuotiskaudelle. Liittokokoukseen mennessä peräti vii-
si henkilöä ilmoitti tavoittelevansa liiton puheenjohtajuutta; 
majuri Matti Ankelo Uudestakaupungista, kapteeni Mika 
Hannula Tampereelta, majuri Risto Piekka Helsingistä, 
komentajakapteeni Yrjö-Pekka Rautalahti Kauniaisista ja 
yliluutnantti Esa Salokorpi Jyväskylästä. 

RUL:n puheenjohtajaehdokkaat olivat syksyn aikana jä-
senistön kuultavana Tammisaaressa, Seinäjoella ja ennen 
liittokokousta Turussa. Ehdokkaat esiteltiin laajasti myös 
piirilehdissä ja Reserviläisessä. Turussa pidetyssä pa-
neelikeskusteluissa ehdokkailta kysyttiin mielipidettä mm. 
Suomen mahdollisesta Nato –jäsenyydestä, yleisen ase-
velvollisuuden tulevaisuudesta, maanpuolustusjärjestöjen 
yhdistymisestä sekä reserviupseeripiirien lukumäärästä. 
Jokainen ehdokas oli vankkumatta yleisen asevelvollisuu-
den ja itsenäisen RUL:n kannalla. Nato –jäsenyys ja piirien 
lukumäärä tulevaisuudessa jakoi jo mielipiteitä.

mika Hannula rul:n puheenjohtajaksi suurella 
äänimäärällä
Ennakkoasetelmiltaan sähköisen puheenjohtajavaalin joh-
dosta liittokokous keräsi Turkuun tavallista suuremman 
ja aktiivisemman osanottajajoukon. Liittokokouksessa oli 
edustettuna 225 jäsenyhdistystä ja niiden kautta yhteensä 
24.225 jäsentä eli paikalla yli 86 % kaikista mahdollisista 
äänistä. Liittokokouksen puheenjohtajana toimi majuri Kal-
le Pettilä.

Puheenjohtajavaalin tulos oli lopulta varsin selvä. Mika 
Hannula valittiin RUL:n puheenjohtajaksi 1.1.2008 alkaen 
17.381 äänellä. Hän sai siis lähes 72 % annetuista äänistä. 
Risto Piekka sai 3.322 ääntä ja kolmanneksi tullut Matti An-
kelo 1.446 ääntä. Yrjö-Pekka Rautalahti sai 1.104 ääntä ja 
Esa Salokorpi 972 ääntä. 

Liittokokous hyväksyi hallituksen valmisteleman kol-
mivuotissuunnitelman muutoksitta, tosin useamman pu-
heenvuoron säestyksellä. Liittokokous hyväksyi myös liiton 
sääntömuutosesityksen, jossa täsmennetään erityisesti liit-

tokokouksessa ja –valtuustossa käytävien henkilövaalien 
käytäntöjä. Uuteen liittovaltuustoon valittiin yhteensä 42 jä-
sentä ja heille varahenkilöt. Vaihtuvuus liittovaltuustossa oli 
suuri. Varsinaisista liittovaltuutetuista uusia tehtävässään 
on peräti 29 ja varajäsenistä 31. Osa uusista valtuutetuista 
on tosin aikaisemmin toiminut varavaltuutettuna tai liitto-
hallituksessa. Uusi liittovaltuusto kokoontuu ensimmäisen 
kerran 1.12.2007 Helsingissä.

liittovaltuusto, -Hallitus Ja liiton 
neuvottelukunta
Liittovaltuuston puheenjohtajana vuoden alusta liittokoko-
ukseen saakka toimi erityisopettaja, kapteeni Juhani Pura 
ja varapuheenjohtajana projektipäällikkö, majuri Matti An-
kelo. Liittovaltuusto piti kevätkokouksen Katajanokan Kasi-
nolla 21.4. Tässä kokouksessa hyväksyttiin mm. edellisen 
vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Kyseessä oli van-
han liittovaltuuston viimeinen kokous.

Liittovaltuuston syyskokous, joka oli samalla Turun liit-
tokokouksessa valitun valtuuston ensimmäinen, pidettiin 
Katajanokan Kasinolla 1.12. Kokouksessa valittiin liittoval-
tuustolle uudet puheenjohtajat sekä liittohallituksen varapu-
heenjohtajat ja liittohallitus vuodelle 2008. Lisäksi valtuus-
tossa hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. 

Uuden liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin maju-
ri Matti Ankelo. Valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin 
HTM tilintarkastaja, majuri Arto Kivistö. Liittohallituksen en-
simmäiseksi varapuheenjohtajaksi vuodelle 2008 valittiin 
johtaja, komentajakapteeni Yrjö-Pekka Rautalahti. Maan-
viljelijä, kapteeni Hannu Lahtinen valittiin liiton toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi. 

Turun liittokokouksessa valittiin uudeksi liiton puheenjohta-
jaksi kapteeni reservissä, TkT Mika Hannula Pirkanmaalta.
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Liittohallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 
Kokouksista kaksi pidettiin Helsingissä, yksi Haminassa 
ja yksi Turussa. Liiton puheenjohtajana toimi majuri Tapio 
Peltomäki. Varapuheenjohtajina toimivat komentajakaptee-
ni Yrjö-Pekka Rautalahti ja kapteeni Kai Leinonen. 

Vuoden aikana liittohallituksen kokouksissa käsiteltiin 
mm. vapaaehtoisen maanpuolustuksen lainsäädäntöä, 
maakuntajoukkojen toiminnan käynnistymistä, vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen johtamiskoulutuksen kehittämistä, 
kenttäkelpoisuutta ja reserviläisliikunnan kehittämistä. Ko-
kouksissa kuultiin myös eri toimikuntien ja työryhmien toi-
mintaraportteja. 

Liiton johto piti vuoden aikana tiiviisti yhteyttä puolus-
tusvoimien ja – ministeriön sekä Reserviupseerikoulun 
ylimpään johtoon. Puheenjohtaja Tapio Peltomäki ja toi-
minnanjohtaja Janne Kosonen osallistuivat lisäksi Reservin 
neuvottelukunnan työskentelyyn. 

Liiton neuvottelukunta kokoontui huhtikuussa ja syys-
kuussa. Kevään kokouksessa neuvottelukunta antoi lau-
sunnon liiton vuoden 2006 toiminnasta. Neuvottelukuntaan 
kuului 49 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimi professori, 
lääkintämajuri Tapani Havia ja varapuheenjohtajana toimi-
tusjohtaja, majuri Martti Ehrnrooth. 

toimikunnat
Liittohallituksen työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 
viisi kertaa. Työvaliokunta valmisteli pääosan liittohallituk-
sen käsittelemistä asioista sekä vastasi maakuntajoukko-
jen perustamisen tukemisesta, yhteydenpidosta keskeisiin 
yhteistoimintatahoihin sekä viestinnästä ja kansainvälisen 
toiminnan koordinoinnista. Työvaliokunta vastasi myös va-
paaehtoisen maanpuolustuksen lain jatkovalmisteluista.

Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi liiton puheen-
johtaja. Lisäksi liiton puheenjohtajisto piti viisi kokousta Re-
serviläisliiton puheenjohtajiston kanssa. Reserviläisurheilu-
liiton (RESUL) johto tavattiin kolmessa yhteispalaverissa, 
joihin osallistui myös RES:n edustajia. Maanpuolustuskilto-
jen Liiton (MPKL) johdon kanssa pidettiin kaksi kokousta.

Taloustoimikunta käsitteli vuoden viidessä kokoukses-
saan mm. liiton tilinpäätöstä ja talousarviota sekä seurasi lii-
ton talouden toteutumaa ja varallisuuden hoitoa. Toimikunnan 
valmistelema liiton sijoituspolitiikka hyväksyttiin hallituksen 
ensimmäisessä kokouksessa. Syksyllä toimikunta kilpailutti 
liiton varainhoitopalvelut. Uudeksi varainhoitajaksi 1.1.2008 
alkaen valittiin Tapiola Varainhoito Oy. Toimikunnan puheen-
johtajana toimi HTM-tilintarkastaja, majuri Arto Kivistö. 

Koulutustoimikunta piti vuoden aikana kaksi seminaa-
rikokousta sekä kolme iltakokousta. Toimikunta työsti vuo-
den aikana MPK:n toimeksiannosta vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen johtamiskoulutusta. Painopiste oli 
sotilasjohtamisen jatkotason kurssien valmistelussa. Toi-
mikunta järjesti myös aiheeseen liittyvän kouluttajatilaisuu-
den Säkylässä. Vuoden aikana jatkettiin Yksikön päällikkö 
–koulutuskokonaisuuden valmisteluja. Reservin päällystön 
täydennyskoulutuksen osalta ei muuten vuoden aikana ta-
pahtunut merkittävää edistymistä. Koulutustoimikunta piti 
lisäksi yhteyttä Reserviupseerikouluun Haminaan, Pääesi-
kunnan koulutusjohtoon ja Maanpuolustuskoulutus ry:hyn. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimi hammaslääkäri, majuri 
Tuomo Erkkola.

Järjestötoimikunta piti vuoden aikana kolme kokousta. 
Toimikunta suunnitteli liiton nettisivuja, valmisteli veteraa-
nisuositusta sekä kehitti järjestökoulutusta. Toimikunnan 
puheenjohtajana toimi riskipäällikkö, yliluutnantti Sampo 
Martiskainen.

Reserviupseeriliiton liittohallitus 2007.
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Palkitsemistoimikunta kokoontui yhden kerran käsitte-
lemään liiton kultaisten ansiomitalien ja kultaisten ansio-
mitalien soljen kera hakemuksia. Liittovaltuuston puheen-
johtaja, kapteeni Juhani Pura oli palkitsemistoimikunnan 
puheenjohtaja.

tukea yHdistyksille Ja piireille

Reservipiirien toiminnanjohtajien neuvottelupäivät pidet-
tiin maaliskuussa yksipäiväisenä tilaisuutena Helsingissä 
ja elokuussa kaksipäiväisenä tilaisuutena Tallinnassa. Ti-
laisuuksissa oli paikalla sekä liiton puheenjohtajiston että 
liiton toimiston edustus. Molemmissa tilaisuuksissa kuultiin 
lisäksi Maapuolustuskoulutus ry:n ja Reserviläisurheiluliiton 
edustajien alustukset. Tallinnassa esiteltiin lisäksi liittojen 
uutta jäsenrekisteriä sekä kuultiin luento Viron puolustuk-
sesta.  

Tilaisuuksien käytännön järjestelyistä vastasi vuorotte-
luperiaatteen mukaisesti RUL, 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 aktiivinen toiminta ja jäsenhankintaa kehittävien 
projektien toteutuminen. Vuonna 2007 projektitukea myön-
nettiin 30 hankkeeseen. Tukea myönnettiin mm. ampuma-
ratojen ja toimitilojen kunnostamiseen, pistooli-, kivääri- ja 
laserasehankintoihin sekä erilaisiin jäsenhankintakampan-
joihin.

kannustepalkkiot 

Kannustepalkkiona yhdistyksille ja piireille jaettiin vuoden 
2007 toiminnan perusteella yhteensä 16.000 euroa, josta 
toimintapalkkioina jaettiin 11.920 euroa ja jäsenhankinta-
palkkioina 4.080 euroa. 

Määräaikaan mennessä liittoon saapui 236 toimintalo-
maketta – kolme lomaketta vähemmän kuin toimintavuodel-
ta 2006. Toimintalomakkeissa ilmoitetut tiedot pisteytettiin 

liittohallituksen päättämien painotuksien mukaisesti. Vuo-
den 2007 toiminnassa painotettiin mm. koulutusta, vete-
raaniyhteistyötä, vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta, 
liikuntatoimintaa ja tiedotustoimintaa. Toimintalomakkeet 
oli ensimmäistä 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:

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 50 euroa. Kaikki palkitut yhdistykset löytyvät liitteistä.

Pistepalkkion (liiton 30. eniten pisteitä saavuttanut-
ta yhdistystä) saivat seuraavat yhdistykset:

Yhdistys Jäsenmäärä Toiminta-
pisteet

1 Salon Seudun 
Reserviupseerit ry

322 745

2 Rovaniemen Reserviupseerit ry 255 692,5

3 Tikkakosken Reserviupseerit ry 167 576

4 Hämeenlinnan Seudun 
Reserviupseerikerho ry

199 542

5 Jyväskylän Reserviupseerit 408 536,5

6 Valkeakosken 
Reserviupseerikerho ry

390 468

7 Kouvolan 
Reserviupseerikerho ry

266 455

8 Järvenpään 
Reserviupseerikerho

281 443

9 Töölön Reserviupseerit 104 371,5

10 Vammalan 
Reserviupseerikerho ry

89 369,5

11 Tuusulan Reserviupseerikerho 170 369,5

12 Oriveden Reserviupseerikerho ry 80 350

13 Jyväskylän Akateemiset 
Reservinupseerit - JARU

182 340

14 Riihimäen Reserviupseerit ry 203 339

15 Kurikan Reserviupseerikerho ry 96 315,5

16 Seinäjoen Reserviupseerikerho 250 300,5

17 Voikkaan 
Reserviupseerikerho ry

53 296,5
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Yhdistys Jäsenmäärä Toiminta-
pisteet

18 Pioneeriosasto 142 285,5

19 Kannuksen 
Reserviupseerikerho

32 283

20 Tikkurilan Reserviupseerikerho 217 277

21 Länsi-Vantaan Reserviupseerit 192 273,5

22 Hattulan-Tyrvännön 
Reserviupseerikerho ry

98 271

23 Itä-Helsingin Reserviupseerit 261 261

24 Forssan Reserviupseerit ry 56 254,5

25 Ähtärin Reserviupseerikerho ry 82 241

26 Akateeminen Maanpuolustusyh-
distys ARU ry, Helsinki

442 237

27 Tapiolan Reserviupseerit 571 231

28 Iisalmen Reserviupseerikerho 150 228

29 Toijalan Seudun 
Reserviupseerikerho ry

119 225

30 Nastolan 
Reserviupseerikerho ry

65 212

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. 

RUL:n maksaneiden jäsenten määrä laski vuonna 2007 
kolmella sadalla edellisestä vuodesta. Vuoden lopussa 
liitossa oli 27.736 maksanutta jäsentä. Suurin osa jäsen-
määrän alenemisesta selittyy opiskelijapiirin jäsenmäärän 
vähenemisestä. Liki 300 jäsenen vähennys ORUP:n ker-
hoissa selittyy paitsi normaalilla opiskelijoiden kausivaihte-
lulla myös piirin yhdistysten siirtymisellä keskitettyyn jäsen-
maksuperintään.

Yhdistyksille ja piireille maksettiin jäsenhankintapalkkioi-
ta 4.080 euroa. Eniten uusia jäseniä tuli Etelä-Pohjanmaan, 
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen piirien yhdistyksiin. Suh-
teellisesti eniten jäsenmääräänsä eli 1,80% kasvatti Ete-
lä-Pohjanmaan piiri. Tästä hyvästä piirille maksettiin 500 
euron jäsenhankintapalkkio. Muut jäsenmääräänsä kasvat-
taneet kuusi piiriä saivat kukin 170 euron palkkion. Piirikoh-
taiset jäsenmäärät löytyvät liitteistä.

Yhdistyksistä eniten jäsenmääräänsä kasvatti toiseksi 
suurin yhdistys, Turun Reserviupseerit. Se sai 350 euron 
palkkion nettojäsenmäärän kasvettua 19 henkilöllä. Sar-

joittain suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattaneet 
yhdistykset saivat 170 euron palkkion. 

• Sarja A, yli 250 jäsentä: Järvenpää (4,85 %) ja Jo-
ensuu (4,60 %)

• Sarja B, 100 – 249 jäsentä: Riihimäki (7.98 %) ja 
Tikkurila (7,96 %)

• Sarja C, 50 – 99 jäsentä: Kankaanpää (8,97 %) ja 
Ähtäri (6,49 %)

• Sarja D, 20 – 49 jäsentä: Nilsiä (16,00 %) ja Vesilah-
ti (14,81 %) 

• Sarja E, alle 20 jäsentä: Kivijärvi (33,33 %) ja Klauk-
kala (25,00 %)

nettirekisteri Ja internet
Liiton jäsenrekisteri uudistettiin yhteistyössä Maanpuolus-
tusyhtiön kanssa. Uuden järjestelmän teki YAP Oy ja se 
otettiin käyttöön marraskuussa. Jäsenyhdistyksien ja pii-
rien käytössä oleva nettipohjainen jäsenrekisteri uusittiin 
samalla. Uusi nettirekisteri on reaaliaikainen ja siinä on 
aikaisempaa monipuolisemmat poimintamahdollisuudet. 
Lisäksi piirit ja yhdistykset pystyvät tekemään jäsentieto-
muutoksia suoraan tietokantaan. Yhdistyksille rekisterin 
käyttö oli maksutonta.

Liiton internetsivut uusittiin vuoden aikana. Sivuilla on 
ajankohtaisten tiedotteiden ja toimintakalenterin lisäksi 
käyttäjien ulottuvilla myös liiton keskeiset lomakkeet ja oh-
jeet. Samalla yhdistyksille ja piireille tuli mahdollisuus saa-
da omat nettisivut liiton kautta maksutta.

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. Erityisesti jäsenrekis-
terin uusimisprojekti toteutui hyvin. MP-myymälän myynti 
ei toteutunut vuoden aikana odotetusti. Liiton edustajina 
hallituksessa olivat HTM tilintarkastaja, majuri Arto Kivistö, 
kiinteistövälittäjä, luutnantti Juha Kuusinen ja toiminnan-
johtaja Janne Kosonen. Yhtiön toimitusjohtajana jatkoi FM, 
luutnantti Heikki Suominen. MPY:n palveluksessa RUL:
n jäsensihteerinä toimi toukokuuhan saakka Soili Laakso, 
jonka jälkeen tehtävää hoiti Virpi Kukkonen. Maanpuolus-
tusyhtiön taloudellinen tulos vuonna 2007 oli tyydyttävä.
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iv aatteellinen toiminta

RUL:n aatteellinen ja perinnetoiminta ovat kiinteä ja näkyvä osa järjestötoimintaa. 
Yhdistysten ja piirien vakiintunutta aatteellista toimintaa ovat alueelliset ja paikalliset 
maanpuolustusjuhlat, osallistuminen kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksiin sekä 
reserviläisten joulutulet. Yhdistykset ja piirit ympäri maata viettivät itsenäisyyspäi-
vää lukuisissa tilaisuuksissa Suomen itsenäisyyden 90 –vuotisjuhlavuoden johdosta 
tavallistakin juhlavammin. Reserviläisten kunniavartioita oli sankarihaudoilla monilla 
paikkakunnalla Itsenäisyyspäivän lisäksi myös jouluaattona. 

Liiton puheenjohtaja Tapio Peltomäki toimi Tammen-
lehvän perinneliiton hallituksen varajäsenenä. Tammen-
lehvän perinneliiton tarkoituksena on varmistaa, että 
jälkipolville säilyy olennainen osa viime sotiemme perin-
nemuistoista.

Liitto osallistui 28.1. Suomen Marsalkka Mannerheimin 
kuolinpäivän juhlallisuuksiin. Puolustusvoimien lippujuhla-
päivänä 4.6. liitto oli mukana kansalaisjärjestöjen kunnian-

Yhteistyö sotiemme veteraanien ja heidän yhdistystensä 
kanssa on vakiintunut aatteellisen toiminnan muoto useilla 
paikkakunnilla. Yhteistyön muodot vaihtelevat talkootöistä ja 
kuljetusavusta veteraanijuhlien järjestämiseen ja veteraani-
en käytännön yhdistystoiminnan auttamiseen. Liitto osallis-
tui vuoden 2007 Veteraanikeräykseen virallisena kerääjäjär-
jestönä. Tärkein panos veteraanikeräykseen tuli paikallisista 
lipaskeräyksistä sekä varusmiesten kuljetuksista.

Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku Hietaniemen hautausmaalla on juhlallinen tapa osoittaa kunnioitusta sotaveteraaneil-
lemme. Reserviupseeriliiton puolesta seppeleen laski vänrikki Aaro Mäkelä.  
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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. 

Miekan luovuttajana Haminassa kursseilla 229 ja 230 
toimi liiton puheenjohtaja Tapio Peltomäki. Miekan luo-
vuttamisessa avusti Kymenlaakson Reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja, kapteeni Hannu Lahtinen. Puheenjohtaja 
Tapio Peltomäki ja toiminnanjohtaja Janne Kosonen osal-
listuivat RUK:n kurssijuhliin. Liitto osallistui RUK:n päära-
kennuksen edessä olevan Kaatuneiden upseerien patsaan 
kunnostamiseen. Patsaan paljastamisesta tuli kuluneeksi 
50 vuotta. 

Merisotakoululla miekan luovutti kurssien 150 ja 151 
priimuksille varapuheenjohtaja Yrjö-Pekka Rautalahti ja 
Helsingin Reservimeriupseerien edustajat.  

Tikkakoskella Ilmavoimien reserviupseerikurssien 82 
ja 83 priimuksille miekan luovuttivat Keski-Suomen reser-
viupseeripiirin puheenjohtaja, yliluutnantti Esa Salokorpi ja 
piirin toiminnanjohtaja, kapteeni Kari Löfgren. 

PsRUK:n kurssien 229 ja 230 priimuksille RUL:n kun-
niakilven luovutti liittovaltuuston puheenjohtaja, kapteeni 
Juhani Pura.

Liiton kunniamiekan saivat seuraavat ru-kurssien 
priimukset:

RUK 229  Tuomas Vihavainen
RUK 230  Ahti Matti Jooseppi Väätäinen
Ilmavruk 82  Mikael Kuusela
Ilmavruk 83  Juha-Pekka Saastamoinen
Merisk 150  Anssi Tapani Nurmi
Merisk 151  Erkka Saarinen

yhdistysten tasavuosijuhlat
Vuoden aikana useat liiton jäsenyhdistyksistä viettivät tasa-
vuosijuhliaan. Liiton edustajat vierailivat seuraavissa yhdis-
tysten ja piirien tasavuosijuhlissa:
 10.1. Helsingin Merireserviupseerit 60 vuotta
 27.1. Rovaniemen Reserviupseerikerho 70 vuotta
 9.2.  HRUP:n Pioneeriosasto 50 vuotta
 9.2.  Inkeroisten Reserviupseerikerho 50 vuotta
 10.3.  ARU ry 50 vuotta
 17.3.  Salon Seudun Reserviupseerit 80 vuotta
 17.3.  Voikkaan Reserviupseerit 50 vuotta
 5.5.  Porin Reserviupseerikerho 80 vuotta
 15.9.  Jyväskylän Reserviupseerit 75 vuotta
 6.10.  Lappeenrannan Reserviupseerikerho 80 vuotta
 6.10.  Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri 50 vuotta

Turvallisuusympäristön muutokset –seminaarin vetävimpiä puhujia oli SITRAn yliasiamies Esko Aho, joka esitti mahdolli-
suuksia Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitoon ja parantamiseen.  



 10.10.  Juvan Reserviupseerikerho 50 vuotta
 13.10.  Keurusseudun Reserviupseerit 50 vuotta
 27.11.  Ylistaron Reserviupseerit 60 vuotta
 8.12.  Vakka-Suomen Reserviupseerit 50 vuotta

palkitsemiset
kultaiset ansiomitalit
RUL:n kultainen ansiomitali ja kultainen ansiomitali soljen 
kera ovat virallisia ansiomerkkejä, jotka puolustusministe-
ri myöntää RUL:n liittohallituksen esityksestä. Molempien 
mitalien jakoperusteena on henkilön aktiivinen ja ansiokas 
toiminta RUL:n ja sen päämäärien hyväksi.

Puolustusministeri Jyri Häkämies myönsi 4.6.2007 Suo-
men Reserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin soljen kera 
pitkäaikaisesta ja erityisen ansiokkaasta toiminnasta mm. 
liiton puheenjohtaja, majuri Tapio Peltomäelle ja 1. varapu-
heenjohtajalle kapteeniluutnantti Yrjö-Pekka Rautalahdel-
le. Kultaisen ansiomitalin soljen kera saavat myös kapteeni 
Jussi Keskitalo, kapteeni Jari Lindell, kapteeni Terho Pel-
li, kapteeni Hannu Reko, majuri Olli Vierto sekä kapteeni 
Esko Vuokko. He kaikki ovat toimineet pitkään useissa eri 
tehtävissä RUL:n piiri- ja liittotasolla.

Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali 
myönnettiin mm. puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö 
kenraaliluutnantti Hannu Herraselle, Kadettikunnan enti-
selle puheenjohtajalle, kenraalimajuri Ilkka Asparalle, kan-
sanedustaja, prikaatikenraali Olli Nepposelle sekä Viron 
Reserviupseeriliiton (EROK) edelliselle puheenjohtajalle 
kapteeni Heino Piirsalulle. RUL:n kultainen ansiomitali 
myönnettiin myös kenraalimajuri Valentin Kolodinille. Hän 
oli RUL:n venäläisen yhteistyöjärjestö ROSTO Moskovan 
pitkäaikainen puheenjohtaja. Kultaisen ansiomitalin saavat 
lisäksi mm. RUL:n liittohallituksen jäsen kapteeni Petri Kuk-
konen ja liittovaltuuston jäsen yliluutnantti Ravo Sarmet.

Kaikkiaan puolustusministeri myönsi kaksikymmentäyk-
si Suomen Reserviupseeriliiton kultaista ansiomitalia soljen 
kera ja viisikymmentä kultaista ansiomitalia. 

vuoden maanpuolustusteko
Suomen Reserviupseeriliiton hallitus on myöntänyt 2007 
Vuoden maanpuolustusteko -tunnustuksen vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen aktiivisille kouluttajille korkea-
tasoisesta, pitkäjännitteisestä ja pyyteettömästä toimin-
nasta yhteiskunnan turvallisuuden lisäämisessä ja reservin 
osaamisen kehittämisessä. 

Palkinnon perusteluissa todettiin, että ilman motivoi-
tuneita ja osaavia kouluttajia ei vapaaehtoisessa maan-

puolustuskoulutuksessa olisi viimeksi kuluneen kymme-
nen vuoden aikana päästy nykyisiin tuloksiin. Aktiiviset 
reserviupseerit ja -aliupseerit muodostavat vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskoulutuksen rungon myös tulevassa 
julkisoikeudellisessa Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sessä.

Suomen Reserviupseeriliiton perustama Vuoden maan-
puolustusteko -tunnustus voidaan myöntää poikkeukselli-
sen ansiokkaasta maanpuolustusta, maanpuolustustahtoa 
tai yleistä turvallisuutta lisäävästä teosta yksityishenkilölle, 
yhteisölle tai projektille.

yHteistyö upseeriJÄrJestöJen kanssa
Suomen Reserviupseeriliitto ja Kadettikunta järjestivät 
23.11. yhdessä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa 
Suomen itsenäisyyden 90–vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
Turvallisuusympäristön muutokset -seminaarin. Järjes-
tyksessään jo seitsemännessä yhteisseminaarissa kään-
nettiin katse kohti satavuotiasta Suomea. Kymmenessä 
vuodessa monet asiat muuttuvat. Kiinan ja Intian talou-
dellinen nousu, Venäjän kehitys sekä Euroopan yhteisen 
puolustuksen kehitys herätti seminaarissa eniten keskus-
telua. Seminaarissa puhuivat mm. puolustusministeri Jyri 
Häkämies, puolustusvoimien tiedustelupäällikkö Georgij 
Alafuzoff, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjoh-
taja Juha Korkeaoja sekä SITRAn yliasiamies Esko Aho. 
Seminaariin osallistui noin 150 henkilöä. Seminaarin alus-
tukset kootaan kirjaksi.

Yhteistyö muiden upseerijärjestöjen kanssa oli vuoden 
aikana tiivistä. Upseerijärjestöt juhlistivat yhdessä puo-
lustusvoimain lippujuhlaa 4.6. Lippujuhlapäivän yhteinen 
juhlaillallinen nautittiin Katajanokan Kasinolla. Läsnä oli 42 
vierasta, joista viisi oli YTE:n kutsumia ja muut jäsenjär-
jestöjen edustajia sekä vieraita. Kunniavieraana oli puolus-
tusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala. Juhlaesi-
telmän piti dosentti Kari Selén aiheesta ”Kohtalon sormi 
ja Mannerheimin ura”. Juhlaillallisen järjestelyistä vastasi 
Suomen Reserviupseeriliitto.

Upseerijärjestöjen yhteistyöelin, YTE, piti vuosikokouk-
sensa 6.2. Upseeritalossa Katajanokalla. Vuoden toinen 
kokous pidettiin 1510. Katajanokan Kasinolla. Kokoukses-
sa keskusteltiin vuoden 2008 toiminnan koordinoimisesta. 
Liiton puheenjohtajisto tapasi Upseeriliiton, Kadettikunnan 
ja Jääkärisäätiön johtoa useaan otteeseen vuoden aikana, 
mm. Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry:
n kokousten yhteydessä. Upseeriliiton kanssa tehtiin tiivistä 
yhteistyötä lisäksi Katajanokan Kasino ry:n hallituksessa. 
Yhdistys omistaa Katajanokan Kasinon. 
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Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa on sovittu RUL:n 
merkittävästä roolista vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
johtamiskoulutuksen kehittämisessä. Vuoden aikana RUL:
n koulutustoimikunta jatkoi sotilasjohtamisen jatkotason 
kurssien sekä yksikön päällikön koulutusohjelman suunnit-
telua. Johtamisen peruskurssin tyyppikurssi valmistui edel-
lisenä vuonna. Tästä huolimatta johtamisen peruskursseja 
järjestettiin eri puolilla maata varsin erilaisilla sisällöillä ja 
eri nimillä. 

Koulutustoimikunta järjesti yhdessä MPK ry:n kanssa 
lokakuussa johtamiskoulutuksen kouluttajatilaisuuden Sä-
kylässä. Tilaisuuteen osallistui 28 henkilöä. 

Koulutustoimikunnan toimeksiannosta Kari Ahokas ja 
Pentti Leikas valmistivat varautumiskoulutuksen koulu-
tuskokonaisuutta. Kokonaisuus valmistui vuoden loppuun 
mennessä ja se koostuu 16 tunnin teoriaosuudesta (7 mo-
duulia) ja 16 tunnin harjoittelusta (5 moduulia). Kurssi pilo-
toidaan vuonna 2008. 

Reservin jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen 
eteni muilta osin edelleen hitaasti. RUL:n johto esitti huo-
lestumisensa asian johdosta useaan otteeseen vuoden 
aikana.

sotilasammattitaidon yllÄpitÄminen
Jäsenistön sotilasammattitaidon ylläpitoa ja kehittämis-
tä tuettiin mm. hankkimalla ja tuottamalla sotilastaito- ja 
johtamismateriaalia jäsenistön käyttöön sekä järjestämäl-
lä johtamisseminaareja. Tulikoe -kirja oli edelleen RUK:n 
oppimateriaalina. Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan 
Kannatusyhdistyksen tuella kirjan luovutettiin kaikille Hami-
nan RUK:n kurssien 229 upseerioppilaille. RUL:n edustajat 
olivat luovuttamassa kirjaa. Painoksen loputtua tämä oli 
viimeinen kirjan itselleen saanut kurssi.

Vuoden aikana valmistui järjestyksessään kuudes 
Huomio! – Reserviläisen käsikirja, joka on tiivis tietopaket-
ti täynnä keskeisiä sotilaallisia asioita. Kirjan teemana oli 
asutuskeskustaistelu. Kirjassa oli monipuolisia teemaan 
liittyviä artikkeleita mm. aseista, taisteluvälineistä, suojau-
tumisesta sekä taktisista merkeistä. Kirja toteutettiin yhteis-
työssä Suomen Sotilas –lehden kanssa. Liitto hankki kirjaa 
kaikkiaan 4.000 kappaletta. Jakelu hoidettiin reserviupsee-
ripiirien välityksellä.

maanpuolustuskoulutus ry
Maanpuolustuskoulutus ry (MPK ry) järjesti vuoden aikana 
liki 1400 kurssia. Kursseista 56 % oli sotilaallista koulutusta, 
18 % turvallisuuskoulutusta, 14 % johtamiskoulutusta ja 10 
% varautumiskoulutusta. Sotilaallisen koulutuksen osuus 
kasvoi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. 

Kurssilaisia oli yhteensä yli 30.000. Kouluttajia oli yh-
teensä lähes 4700. Noin kaksi kolmasosaa kurssilaisista 
oli reserviläisiä. MPK ry:n puheenjohtajana toimi vakuutus-
neuvos, majuri Harri Kainulainen. RUL:n edustajana MPK 
ry:n hallituksessa toimi liiton toinen varapuheenjohtaja Kai 
Leinonen varamiehenään ensimmäinen varapuheenjohtaja 
Yrjö-Pekka Rautalahti.  

Vuoden aikana Maanpuolustuskoulutus ry valmisteli 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain edellyttämiä toimia. 
1.1.2008 lähtien MPK ry muuttuu julkisoikeudelliseksi yh-
distykseksi. Syksyn aikana mm. valmisteltiin uuden MPK:n 

v koulutustoiminta

Johtamiskoulutuksen kouluttajatilaisuuteen Säkylässä osal-
listui 28 henkilöä, joista suurin osa oli nuoria, sa-tehtävään 
sijoittamiskelpoisia upseereja reservissä. 
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sääntöjä ja muuta ohjeistusta sekä sovittiin uuden MPK:n 
hallituksen kokoonpanosta. MPK:n koulutusorganisaation 
kehittämisen tärkein toimenpide oli koulutus- ja tukiyksiköi-
den muodostamisen valmistelut.  

padasJoen koulutuskeskus
RUL vastasi edelleen maanpuolustusjärjestöjen Padasjoen 
koulutuskeskuksen ylläpidosta, kehittämisestä ja käytännön 
varaustoiminnasta. Vuoden aikana alueella tehtiin suuri ja 
toiminnan jatkumisen kannalta välttämätön perusparannus 
sovelletun ammunnan ja pistooliammunnan radoille. Rato-
jen taka- ja sivuvalleja korotettiin ja niille ajettiin pehmeää 
maa-ainesta kimmokevaaran pienentämiseksi. 

Maanpuolustusjärjestöt käyttivät koulutuskeskusta 38 
viikonloppuna. Yhtenätoista viikonloppuna oli koulutuskes-

Padasjoen koulutuskeskusta käytettiin melkeinpä vuoden joka viikonloppuna. Keskuksen pistooli- ja SRA-ratojen tausta-
valleja korotettiin loppuvuodesta. Ongelmana säilyi pistooliradan sotilaskaliiperisilla aseilla tapahtuvalle toiminnalle varattu 
erittäin pieni tila. 

kuksessa vähintään kaksi käyttäjäryhmää. RUL:n yhdis-
tykset olivat keskuksen aktiivisimpia käyttäjiä. Useat RUL:
n yhdistykset käyttävät Padasjoen koulutuskeskusta sään-
nöllisesti kerran tai kaksi vuodessa. Keskimääräinen ryh-
mäkoko oli noin 15 henkilöä. Puolustusvoimien eri yksiköt 
käyttivät koulutuskeskusta useita kertoja vuoden aikana. 
Muita ulkopuolisia käyttäjiä olivat mm. poliisi, Hämeenlin-
nan vankila sekä partiolaiset.

Koulutuskeskuksen hoitokuntaan kuuluivat liiton edus-
tajina Seppo Rusila puheenjohtajana, Janne Kosonen 
sihteerinä sekä alueen valvoja Matti Leppänen jäsenenä. 
Koulutuskeskuksen neuvottelukuntaan kuuluivat edustajat 
seuraavista käyttäjäjärjestöistä: Suomen Reserviupseeri-
liitto, Reserviläisliitto, Maanpuolustuskoulutus, Reserviläis-
urheiluliitto, Maanpuolustusnaisten Liitto ja Suomen Rau-
hanturvaajaliitto. 



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 nyt kalenterivuosi. 
Tulos lasketaan 1.1.–31.12. välisenä aikana järjestetyistä 
mainittujen liittojen, piirien tai kerhojen valvotuista kilpai-
luista, ampumaharjoituksista, koulutus- ja koetilaisuuksis-
ta. Kultakin osallistuneelta yhdistyksen jäseneltä merkitään 
yksi ampumasuoritus vuodessa.

liittotulokset: %
Suomen Reserviupseeriliitto ry. 7,90 

piirit:
RUL   %  (palkkio)            
 1. Kainuu 46,89  (200 €)
 2. Kymenlaakso 26,05  (100 €)
 3. Etelä-Häme 19,90  (100 €)

yhdistykset:
RUL   %  (palkkio)
Sarja A 1.  Hamina 45,35  (100 €)
 2.  Salon seutu 33,85  (50 €)
 3.  Kouvola 21,43  (50 €)
Sarja B 1.  Tikkurila 62,21  (100 €)
 2.  Kokkola 59,38  (50 €)
 3.  Suomussalmi  57,27  (50 €) 
Sarja C 1.  Voikkaa 100,00  (100 €)
 2.  Elimäki 76,00  (50 €)
 3.  Ähtäri 65,85  (50 €)
Sarja D 1.  Ristijärvi 91,30  (100 €)
 2.  Tammela 91,11  (50 €)
 3.  Loru 90,91  (50 €)

vi urHeilutoiminta

Vuoden aikana jatkettiin jäsenistön aktivoimista kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen. Osa toimista toteutettiin 
RUL:n, Reserviläisurheiluliiton ja Reserviläinen –lehden yhteistoimintona. Reserviläisessä julkaistiin reserviläis-
liikunnan teemasivuja, joiden tuottamisesta päävastuu jäi edellisvuoden tapaan RUL:lle. Teemasivuilla esiteltiin 
monipuolisesti reserviläisliikunnan lajeja ja tapahtumia. Laajasti esiteltiin mm. sovellettuja reserviläisammuntoja 
sekä marssi- ja maastotapahtumia. 

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. Piirien välisen urheilun yleismestaruuden 
voittanut piiri palkitaan Kalevan maljalla. Kilpailussa huomi-
oidaan kuntokilpailun lisäksi kunkin piirin joukkueiden sijoi-
tus ampuma-, talvi- ja maastomestaruuskilpailussa.

kuntokilpailun tulokset (taistelukoulun kilpi):
1. Keski-Suomi 8,45 %
2. Pohjois-Karjala 8,18 %
3. Kainuu 7,23 %
4. Keski-Pohjanmaa 6,36 %
5. Päijät-Häme 6,75 %
6. Lappi 6,65 %

yleismestaruuden tulokset (kalevan malja): 
1. Etelä-Häme, 29 pistettä
2. Päijät-Häme 19 p
3. Uusimaa, 17 p
4. Kainuu, 13 p
5. Kymenlaakso, 11 p
6. Keski-Suomi, 10 p
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Ammunta on 
keskittymislaji. 

rul:n ampumamestaruuskilpailut

RUL:n ampumamestaruuskilpailut pidettiin Onttolassa Poh-
jois-Karjalassa 18. - 19.8.

Kaikkiaan kilpailuissa tehtiin liki 400 suoritusta. Osallis-
tujamääriltään eniten kilpailijoita keräsivät pistoolilajit: pie-
noispistooli, pistoolin pika-ammunta ja isopistooli. Näistä 
jokaisessa ammuttiin kaikki sarjat huomioiden yli 50 suo-
ritusta. Uutena lajina Onttolassa ammuttiin sovellettu so-
tilaspistooli. Kiväärilajeista suosituin oli rynnäkkökiväärillä 
ammuttu RA 7.  

Kymenlaakson voitti 12.385 pisteellään selkeästi yleis-
mestaruuden. Piiri jäi edellisvuotisesta ennätystuloksestaan 
vain 24 pistettä voittaen toiseksi sijoittuneen Etelä-Hämeen 
yli 400 pisteellä. Pirkanmaa ja Kainuu sijoittuivat piirien vä-
lisessä yleiskilpailussa seuraaviksi. 

RUL:n kisaennätyksiä tehtiin naisten isopistoolissa, 
jossa Karoliina Helle ampui tuloksen 535 sekä H70 sarjan 
isopistoolissa, jossa Jouko Hannola ampui tuloksen 555. 

Ennätykset tehtiin luonnollisesti myös ensimmäistä 
kertaa kilpailulajina olleissa sovelletussa sotilaspistoolis-
sa. Siinä parhaan tuloksen teki H50 sarjan Antti Kingelin 
269. Pienoispistoolin vastaavassa lajissa paras tulos oli Ari 
Meinanderin ampuma 290. Ensimmäistä kertaa Onttolassa 
kilpailtiin myös naisten sekä H20 sarjan pienoiskiväärissä. 
Näissä sarjoissa oli kummassakin vain yksi osanottaja.

Suosittussa RA 7:ssa on kyse nopeiden kertalaukaus-
ten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampumisesta 
makuuasennosta itselataavalla kiväärillä. Lajissa on sallittu 
vain kertatulen käyttö. Lajin yleisessä sarjassa oli peräti 24 
ampujaa ja H50 sarjassakin 20 ampujaa. 

Kilpailuviikonlopun aikana keskusteltiin ampumamesta-
ruuskilpailujen tulevaisuudesta sillä palvelusaseammunto-

RUL:n ampumamestaruuskilpailut ovat mahdollisuus ta-
vata tuttuja kisakumppaneita vuosien takaa. Oma tulos on 
tärkeä, mutta vielä tärkeämpää on menestyminen joukkue-
kilpailussa.   
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jen SM-kilpailut järjestettiin vain pari viikkoa aikaisemmin 
Keuruulla. Siellä ammuttiin kaksi pistooli- ja kaksi rynnäk-
kökiväärilajia. RA 7 on käytännössä sama laji kuin palvelu-
sammunta 2. 

Ampumamestaruuskilpailujen järjestämisestä päävastuu 
oli Joensuun Reserviupseereilla ja Joensuun Ampujilla.  

pohjoismaiset 
maastomestaruuskilpailut

Reserviupseerien pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut 
järjestettiin kesä-heinäkuun vaihteessa Porin Prikaatissa 
Säkylässä. Partiokilpailuna mestaruudet ratkaistiin nyt kol-
mannen kerran.

Norja voitti kaikki jaossa olleet kolme kultamitalia. Suo-
mi jäi tällä kertaa kokonaan ilman mitaleja. Varsinainen 
maastomestaruuskilpailu kamppailtiin lauantaina 30.6. Kil-
pailun kokonaismatka oli noin 17 kilometriä ja siihen sisältyi 
suunnistuksen lisäksi mm. neljä ammuntarastia, kartanlu-
kua, käsikranaatin heittoa ja esterata. 

Kilpailun voitti ylivoimaisesti Norjan kakkosjoukkue. 
Kovalla matkavauhdilla ja tasaisen varmoilla tehtäväsuori-
tuksilla he jättivät seuraavaksi tulleita Tanskan kakkos- ja 
kolmosjoukkueita yli puoli tuntia. 

Suomalaisista partioista Kuopion Reserviupseerien 
joukkue Simo Jääskeläinen, Jussi Linnaranta, Janne Hyvä-
rinen sijoittui viidenneksi. Jyväskylän Akateemisten Reser-
viupseerien joukkue Saku Liehu, Antti Saastamoinen, Harri 
Niiranen oli kahdeksas. Joukkuekilpailun voitti Norja ennen 
Tanskaa, Ruotsia ja Suomea. 

Sunnuntaina 1.7. kilpaillussa suunnistusviestissä saa-
tiin samat voittajat kuin partiokilpailussa. Norjan kakkos-
joukkue oli yli 4 minuuttia seuraavaksi tullutta nopeampi. 
Tanskan kolmosjoukkue oli toinen niukasti ennen Ruotsin 
ykkösjoukkuetta. 

Parhaan suomalaissuorituksen teki kilpailun ulkopuo-
lella kisannut kolmosjoukkue Tommi Verho, Mikko Hällfors, 
Erkki Saarijärvi, joka oli päivän viidenneksi nopein. Suomen 
ykkösjoukkue oli kuudes ja kakkosjoukkue kahdeksas. 

Kilpailujen paljon kiitosta saaneista järjestelyistä vastasi 
Säkylän - Köyliön Reserviupseerit mm. Porin Prikaatin mit-
tavan tuen avustamana. 

Kuopiolaiset suunnistamassa partiokilpailussa. Suomen joukkueiden vauhti ei tänä vuonna riittänyt mitalisijoihin. ”Eihän 
tämä vaikeata olisi, jos vaan jaksaisi juosta”, kilpailijamme lohduttivat itseään matkatessaan leuka rinnalla kohti uusia 
pettymyksiä. 

2�



tulokset 

Partiokilpailu (9 partiota) 
 1.  Norja 2 (Stjern, Selmer, Valås), 189,18 
 2.  Tanska 2 (Rasmussen, Schwartzlose, Ejsted), 235,71 
 3.  Tanska 3 (Klitz, Kragelund, Gjendal), 236,17 
 4.  Norja 1 (Haugmo, Sahlie, Ruud), 245,06 
 5.  Suomi 1 (Jääskeläinen, Linnaranta, Hyvärinen), 257,54 
 ... 
 8.  Suomi 2 (Liehu, Saastamoinen, Niiranen), 271,37 

Ampumasuunnistusviesti (10 joukkuetta) 
 1.  Norja 2, 1.44,20 
 2.  Tanska 3, 1.49,45 
 3.  Ruotsi 1, 1.49,53 
 4.  Norja 1, 1.50,57 
 5.  Suomi 3, 1.53,35 (kilpailun ulkopuolella) 
 6.  Suomi 1, 1.59,16 
 ... 
 8.  Suomi 2, 2.04,04

rul – erok sotilasmoniottelu

Lauantaina 26.5.2007 pidettiin Lahdessa perinteinen RUL:
n CIOR-urheilujoukkueen karsintakilpailu ja samalla kol-
men maan maaottelu. Perinteisen Suomi – Viro maaotte-
lun lisäksi mukana oli ensimmäistä kertaa myös joukkue 
Puolasta. Puolalaiset ja virolaiset saapuivat Lahteen jo 

muutama päivä aikaisemmin harjoitusleirille. Tapahtuman 
järjestelyistä vastasivat Lahden Reserviupseerit.

Sotilasmoniottelun lajeina olivat esterata, esteuinti, pis-
tooli- ja kivääriammunta ja maastojuoksu. Suomen joukkue 
voitti kilpailun selvästi. 

tulokset

Joukkuekilpailu: 
 1.  Suomi (Jääskeläinen, Hautala, Hyvärinen) 9542,7 p. 
 2.  Viro (Hindov, Ruul, Kuznetsov) 9393,6 p. 
 3.  Puola (Dolezek, Skowron, Grzywiński) 7257,3 p. 

Henkilökohtainen kilpailu:
 1.  Simo Jääskeläinen, 7501,0p. 
 2.  Raul Hindov, 7165,4p. 
 3.  Krystian Dolezek, 6944,7p. 
 4.  Mikko Hautala, 6925,1p. 
 5.  Kaido Ruul, 6859,8p. 
 6.  Janne Hyvärinen, 6468,4p. 
 7.  Marcin Skowron, 6174,2p. 
 8.  Jari Parkkonen, 6067,3p. 
 9.  Madis Kuznetsov, 5683,6p. 
 10.  Piotr Grzywiński, 5330,0p. 
 … 
 12.  Tommi Verho, 5067,3p 
Yhteensä kilpailuun osallistui 15 urheilijaa, joista viisi oli 
suomalaisia, kolme virolaisia ja seitsemän puolalaisia.

Säkylässä pidettyjen 
PM maastomes-
taruuskilpailujen 
järjestäjät tekivät 
hienon urakan ja 
saivatkin vuolaat 
kehut urheilijoilta. 
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Voimassa olevat RUL:n ennätykset sotilasmoniottelun 
eri lajeissa ovat:

*  Sotilasesterata (500 m, 20 estettä), 
 Sami Leinonen, 2.45 (2004)
*  Esteuinti (50 m, 4 estettä), Timo Siivonen, 38,2 (2005)
*  Kivääriammunta (200 m, koulu- ja pika-ammunta), 

Janne Hyvärinen 164 (maksimi 180 pistettä) (2007)
*  Pistooliammunta, (25 m, koulu- ja pika-ammunta), 

Janne Hyvärinen 166 (maksimi 180 pistettä) (2007)
*  Maastojuoksu (8 km), Antti Tenhiälä, 39,26 (2005)
* Kokonaistulos, Timo Siivonen, 7525,8 pistettä (2004)

cior:n sotilasmoniottelu
RUL:n joukkue ei saavuttanut tavoitteitaan Riiassa CIOR:
n kesäkongressin yhteydessä pidetyssä sotilasmoniottelu-
kilpailu MILCOMP:ssa. Kilpailuun osallistui 51 joukkuetta, 
joista kaksi oli kahden kilpailijan aliupseerijoukkueita ja lo-
put kolmen kilpailijan upseerijoukkueita. 

Liiton joukkueessa kilpailivat Mikko Hautala, Simo Jääs-
keläinen ja Janne Hyvärinen. Varamiehenä ja eri maiden 
varamiehistä koottavaan kansainväliseen joukkueeseen 
osallistujaksi matkalipun Riikaan oli lunastanut Jari Parkko-
nen Vaasasta. Joukkueen valmentajana ja huoltajana toimi 
Tommi Verho.

Ensimmäisen kisapäivän kivääri- ja pistooliammunnan 
jälkeen sijoitus olikin kymmenes, paras ampumasijoitus 
Suomen joukkueelle ikinä ja vain 260 pistettä kilpailua joh-
tavan Saksan 4. joukkueen jäljessä. 

Estelajit (sotilasesterata ja esteuinti) menivät tyydyttä-
västi. Partiosuunnistuksessa  viimeisenä kilpailupäivänä 
joukkue ei onnistunut odotetusti. Tuloksena erittäin ran-
kassa, voittajankin osalta melkein kaksi kertaa tavoiteai-
kaa pidemmäksi venyneessä, suunnistuksessa oli 36. sija 
suunnistusvirheiden vuoksi. Kokonaiskilpailussa Suomen 
joukkue sijoittui 32. sijalle. Jari Parkkosen edustama jouk-
kue voitti kansainvälisten yhdistelmäjoukkueiden sarjan.

CIOR:n sotilastaitokisassa MILCOMP:ssa Suomea edustivat (vasemmalta oikealle) Jari Parkkonen, Simo Jääskeläinen, 
Mikko Hautala ja Janne Hyvärinen.
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Sotilasmoniottelun viidestä rankasta lajista esterata on la-
jeihin perehtymättömälle hurjimman näköinen.

Esteradalla kaveria ei jätetä. Joukkueen aika ote-
taan sen hitaimmasta jäsenestä.

Janne Hyvärinen mielikuvaharjoittelee ennen MILCOMP:n päättävää partiosuunnistusta.
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vii kansainvÄlinen toiminta

poHJoismainen presidium Ja 
urHeiluneuvosto nir
Pohjoismaisten liittojen puheenjohtajistoista koostuvan 
presidiumin työkokous järjestettiin helmikuun alussa Ruot-
sissa. PM –maastomestaruuskilpailujen viikonloppuna Sä-
kylässä kokoontui myös kilpailujen säännöistä vastaava 
urheiluneuvosto (NIR) sekä presidium. 

Presidiumissa jatkettiin keskusteluja pohjoismaisen yh-
teistyön kehittämisestä. Runsaasti keskustelua herätti Baltic 
Talks –seminaarisarjan tulevaisuus sekä CIOR –yhteistyö. 
Baltic Talksin osalta syksyllä Norjassa pidettävä seminaari 
sulkee ympyrän, kun tapahtuma on sen jälkeen järjestetty 
kaikissa osanottajamaissa Venäjää lukuun ottamatta. Liitto-
jen puheenjohtajat kannattivat toiminnan jatkamista, mutta 
totesivat samalla, että nyt on sopiva hetki tehdä seminaa-
rin rakenteeseen merkittäviä muutoksia. Presidium päätti 
tiivistää yhteistyötä Naton reserviupseerijärjestö CIOR:ssa, 
jonka toimintaa pohjoismaat haluavat selkeyttää ja tehos-
taa.

Presidiumin pääsihteeriksi tulevalle kaksivuotiskaudelle 
valittiin edelleen maj Matti Kuula.

Pohjoismaisen urheiluneuvostossa, NIR:n, liiton edus-
tajina toimivat majuri Seppo Sundberg ja yliluutnantti Armo 
Pasonen. NIR vastaa maastomestaruuskilpailujen tekni-
sestä toteuttamisesta. 

cior
CIOR (The Interallied Confederation of Reserve Officers, 
Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) on 
vuonna 1948 perustettu Nato –maiden reserviupseerijär-
jestö. Järjestön toimintaan voivat osallistua myös NATO:n 
Partnership for Peace, eli PfP –maat. Tänä päivänä CIOR:
n toimintaan osallistuu 34 maata. Varsinaisia jäseniä voivat 
olla vain Naton jäsenmaiden reserviupseerijärjestöt. RUL 
on ollut mukana 1990 –luvun puolestavälistä lähtien ns. lii-
tännäisjäsenenä. RUL:n kanssa samanlaisella statuksella 
CIOR:n toimintaan osallistuu mm. Ruotsi, Itävalta ja Sveit-
si.

CIOR:n käytännön toimintaa johtaa kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan valittu puheenjohtajamaa, joka tällä hetkellä on 
Kanada. CIOR:n hallituksessa, Executive Councilissa (EC), 
on edustus jokaisesta jäsenmaasta. RUL:n edustajina EC:
ssä toimivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

CIOR:n kesäkongressin komiteoissa 
pienetkin maat saavat äänensä kuuluviin. 
Eri NATO- ja NATO PfP -maiden reserviläiset kohtaavat 
samat ongelmat ja haasteet ulkomaanpalveluksen aikana. 
Integraatio takaisin siviilielämään ulkomaanmission jälkeen on järjestetty 
eri tavalla eri maissa. Meilläkin on opittavaa tässä. 
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Eri maiden nuoret reserviupseerit tutustuvat toisiinsa ja erilaisiin ajattelu-, toiminta- ja johtamismalleihin YROW-seminaarin 
aikana niin tiimitehtävien ...

... luokkahuonetyöskentelyn ... ... kuin iltajuhlienkin aikana.
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Merkittävä osa järjestön toiminnasta tapahtuu komite-
oissa, jotka keskittyvät mm. turvallisuuspolitiikkaan, CIMIC 
–toimintaan, sotilasurheiluun tai nuorten toimintaan. Suo-
malaisia osallistuu säännöllisesti CIMIC –komitean työs-
kentelyyn, sotilasmoniotteluun sekä nuorten reserviupsee-
rien toimintaan.

CIOR:n päätapahtumia ovat talvikokous Brysselissä 
sekä vuosittain eri paikoissa järjestettävä kesäkongres-
si. Viimeksi mainittu tapahtuma kokoaa useita satoja re-
serviupseereita jäsenmaista. Kesäkongressin ohjelmaan 
kuuluu komiteatyöskentelyn lisäksi mm. nuorten reserviup-
seerien tapahtuma (YROW), sotilasmoniottelu sekä kaikille 
avoin, korkeatasoinen seminaari. 

CIOR:n talvikokouksessa 15. - 17.2. Brysselissä sekä 
kesäkongressissa 31.7.- 4.8. Latvian Riiassa liittoa edus-
tivat puheenjohtaja Tapio Peltomäki ja toiminnanjohtaja 
Janne Kosonen CIOR:n hallituksessa sekä yliluutnantti Jari 
Heino CIMIC –komiteassa.

Riikan kesäkongressin seminaarin aiheena oli reservi-
läisten tukeminen kansainvälisten operaatioiden jälkeen. 
Kaksipäiväisen tilaisuuden pääpuhujina olivat USA:n re-
serviläisasioista vastaava apulaispuolustusministeri Tho-
mas Hall sekä hollantilainen kenraalimajuri Ton van Loon. 
Seminaarissa kuultiin lisäksi nuorten reserviupseerien 
henkilökohtaisia kokemuksia kansainvälisistä tehtävistä. 
Paneelikeskusteluissa keskityttiin eri maiden käytäntöihin 
reserviläisten tukemisessa kansainvälisten operaatioiden 
jälkeen.

yroW:ssa mukana neljä suomalaista
Naton reserviupseerijärjestön CIOR:n vuosikokouksen yh-
teydessä järjestetään vuosittain tapaaminen nuorille reser-
viupseereille eri puolilta maailmaa. Tapaaminen tunnetaan 
nimellä YROW - Young Reserve Officers Workshop. Riias-
sa liiton edustajina toimivat luutnantit Antti Harala ja Laura 
Nyman, aliluutnantti Kaisa Tuurinkoski sekä vänrikki Jarkko 
Kosonen. 

YROW tapaamiseen oli kokoontunut 56 nuorta reser-
viupseereita ympäri maailmaa. Suurimman edustuksen 
tapahtumaan olivat lähettäneet Iso-Britannia, Kanada ja 
Yhdysvallat.  Kokouksen aikana nuoret muodostavat pien-
ryhmiä, joissa käsitellään nuoria reserviläisiä koskevia ky-

symyksiä. Vuoden teemana oli ulkomaan komennukselta 
kotiin palaavien reserviläisten tukeminen. 

viron reserviupseerikunta, erok
Yhteistyötä Viron Reserviupseerikunnan kanssa jatkettiin 
molemminpuolisilla tapaamisilla. Matti Ankelo, Arto Jun-
tunen ja Matti Kuula osallistuivat helmi- maaliskuun vaih-
teessa EROK:n Winter Camp -tapahtumaan. Talvileirin 
ohjelmassa oli ajankohtaisluentoja Viron puolustuksesta 
ja maanpuolustuskoulutuksesta sekä liikunta-aktiviteetteja. 
Pärnussa pidettyyn Summer Camp -tapahtumaan osallistui 
Tuomo Erkkola.  

rosto
Tapio Peltomäki, Antti Ahlström ja Janne Kosonen osallis-
tuivat tammikuussa venäläisen ROSTO –maanpuolustus-
järjestön 80 –vuotisjuhliin Moskovassa. Sotilasmoniottelua 
ei vuoden aikana järjestetty. 

baltic talks
Itämeren alueen reserviupseerien kymmenes Baltic Talks 
seminaari pidettiin syyskuun 7 – 9. päivinä 2007 Sessvoll-
moenin varuskunnassa Norjassa. Seminaarin järjestelyihin 
osallistui kokouspaikan joukkoyksikkö, Norjan Puolustus-
voimien Logistiikkakeskus.  

Suomen Reserviupseeriliittoa edustivat majuri Matti An-
kelo, majuri Matti Kuula,  yliluutnantti Sampo Martiskainen, 
kapteeni Markku Kyytsönen ja insinöörikapteeni Jaakko 
Lamberg. Tilaisuudessa olivat edustettuina suomalaisten 
lisäksi isäntämaan Norjan reserviupseeriliiton edustajien 
ohella Latvian, Liettuan, Ruotsin, Tanskan ja Viron liittojen 
edustajat.

muut kansainvÄliset kontaktit
Perinteinen reservi- ja aktiiviupseerien Kalottitapaaminen 
järjestettiin Sodankylässä 31.8. – 2.9. Liittoa tapahtumassa 
edusti Kai Leinonen.

Useilla reserviupseeriyhdistyksillä ja – piireillä on suoria 
kontakteja naapurimaiden reserviupseeri- ja maanpuolus-
tusjärjestöihin. 
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viestinnÄn tavoitteet Ja 
niiden toteutuminen
Liiton viestinnän tavoitteet toimintavuodelle 2007 määritel-
tiin liittohallituksen hyväksymässä viestintästrategiassa. Lii-
ton viestintää käytännössä toteuttavilla puheenjohtajistolla 
ja toimistolla oli käytössään lisäksi erillinen viestintäsuun-
nitelma, jossa oli kartoitettuna vuoden viestintätilanteet ja 
niihin liittyvät toimenpiteet.

Liiton viestinnän tavoitteet kirjattiin suunnitelmiin seu-
raavasti:

A. Liiton toiminnan tunnetuksi tekeminen
B. Osallistuminen sotilaallisesta maanpuo-

lustuksesta käytävään keskusteluun
C. Reserviupseerien aseman korostaminen 

ja etujen puolustaminen
D. Reserviläisten kenttäkelpoisuuden edistä-

minen

Ensimmäisessä tavoitteessa liiton toiminnan tunnetuksi te-
kemisestä onnistuttiin kohtuullisesti. Jäsenmäärän kehitys 
oli negatiivista. Liiton tunnettuuden ja arvostuksen voidaan 
olettaa kasvaneen yhteistyökumppaneiden ja muiden vii-
teryhmien parissa, mm. puolustusvoimissa oltiin kiinnos-
tuneita liiton kannanotoista ja niistä saatiin myönteistä pa-
lautetta.

Tavoite osallistumisesta maanpuolustuksesta käytävään 
yhteiskunnalliseen keskusteluun toteutui vain tyydyttävästi. 
Suunnitellut kannanotot ja erilaisiin viestintätilanteisiin tuo-
tetut vastaukset saivat myönteistä huomiota vaihtelevalla 
laajuudella. Liiton puheenjohtajakisa herätti laajaa kiinnos-
tusta myös alan ulkopuolisissa tiedotusvälineissä.

Liiton viestinnän erityisen huomion kohteina olivat mm. 
liiton strategian uusiminen, vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen lain jatkovalmistelut sekä maakuntajoukot. Lisäksi 
paneuduttiin ajankohtaisiin aiheisiin puolustusratkaisumme 
sisällöstä kuten maanpuolustustahtoon, yleisen asevelvol-
lisuuden tulevaisuuteen ja vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen lain valmisteluun. Edellä mainittuihin aiheisiin liittyen 
liitto antoi ulos kymmenen tiedotetta, joista kolme sai valta-

kunnallisen tason julkisuutta ja loput ainakin maakunnallis-
ta näkyvyyttä. Reserviläinen -lehden palstoilla, liiton www-
sivuilla sekä kiertokirjeissä aktivoitiin omaa jäsenkuntaa 
dialogiin maanpuolustusaiheista.

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

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 2007 aikana kahdeksan kertaa ja lehden painos-
määrä oli keskimäärin 57.700 kappaletta. Lehden kustan-
taja on Maanpuolustusyhtiö MPY Oy.

Lehden ulkoasua uudistettiin vuoden alussa selkeyttä-
mällä osastorakennetta, otsikointia ja tekstityyppejä.

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 67 artikkelia 
ja ilmoitusta sekä kymmeniä valokuvia.

Vuoden ensimmäinen lehti jaettiin kaikille varusmiehille. 
Lehden syyskuun numero suunnattiin abiturienteille.

sÄHköinen viestintÄ 
RUL:n internetsivut, osoitteessa www.rul.fi, uusittiin alku-
syksystä. Sivuille luotiin aikaisempaa monipuolisempi, se-
lainpohjainen julkaisujärjestelmä. Uusien nettisivujen alle 
on myös mahdollista avata nettisivut kaikille halukkaille 
reserviupseeriyhdistyksille ja –piireille. Palvelu on yhdistyk-
sille maksuton. Vuoden loppuun mennessä kaksikymmen-
täyksi yhdistystä ja neljä piiriä oli ottanut käyttöönsä omat 
nettisivut RUL:n kautta.

Sivuille pyrittiin tuomaan uutta materiaalia joka viikko. 
Tässä onnistuttiin hyvin, yksistään ajankohtaisia uutisia ja 
tiedotteita julkaistiin 48. Tiedonvälitys oli myös aidosti kak-
sisuuntaista: jäsenet pystyivät sivuilta löytyvällä lomakkeel-
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la tekemään jäsentietoihinsa muutoksia sekä lähettämään 
kysymyksiä ja toiveita liiton toimistolle. Keväällä tehtiin 
Webropol -nettipalvelun avulla kaksi kyselyä koko jäsen-
kunnalle: vaalikysely ja kysely yksittäisten jäsenten mieles-
tä liiton, piirien ja yhdistysten tärkeimmistä tehtävistä.

Liiton hallinnossa hyödynnettiin laajasti sähköpostia 
dokumenttien jakelemisessa ja käsittelyssä. Liittohallituk-
sen ja – valtuuston kokouskutsut, esityslistat ja pöytäkirjat 
lähetettiin myös sähköisessä muodossa toimielimien jäse-
nille. Lisäksi kiertokirjeet, tiedotteet hallituksen kokouksis-
ta, toimintalomakkeet ja muu tiedotusmateriaali lähetettiin 
sähköpostitse piireille ja yhdistyksille. 

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-

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 joukko-
osastoissa: Kainuun Prikaati, Lapin Ilmatorjuntarykmentti ja 
Lapin Lennosto, Pohjois-Karjalan Prikaati ja Pohjois-Kar-
jalan Rajavartiosto, Panssariprikaati sekä Suomenlahden 
Meripuolustusalue.

Kokelaskrisot koostuvat RUL infopaketista ja monipuoli-
sesta katsauksesta johtamisen perusasioihin sekä käytän-
nön johtamishaasteisiin ja -ongelmiin. Tilaisuuksien kesto 
tiivistyi noin neljään tuntiin. Antamassaan palautteessa 
kokelaat pitivät tilaisuuksien parhaina puolina mm. uusien 
näkökulmien saamista johtamiseen ja johtamisen monipuo-
lista pohdintaa, pulmallisten johtamistilanteiden käsittelyä 
sekä tilaisuuksien avointa ilmapiiriä. Tilaisuuksien vetämi-
sestä ovat vastanneet paikalliset reserviupseerit.

RUK-info antaa upseerioppilaille ensivaikutelman Reserviupseeriliitosta.
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Liiton taloudellinen tulos oli tyydyttävä. Liiton varsinainen toiminta toteutui lähes budjetoidusti. Varsinaiseen 
toimintaan käytettiin vuoden aikana varoja yhteensä noin 476 000 €. Suurempia budjettiylityksiä oli Padasjoen 
koulutuskeskuksen kohdalla sekä tietyissä järjestötoiminnan kuluissa. Budjetoitua vähemmän rahaa kului kou-
lutus- ja liikuntatoimintaan. Varainhankinta ja sijoitus- ja rahoitustoiminta toteutuivat ennakoitua paremmin. Liiton 
vakavaraisuus ja maksuvalmius oli hyvä koko vuoden. 

Liitolla on ollut täyden valtakirjan varainhoitosopimus Nor-
dea Private Wealthin kanssa vuodesta 2000 lähtien. Syk-
syllä tehdyn tarjouskilpailun perusteella liiton varainhoita-
jaksi tulee 1.1.2008 alkaen Tapiola Varainhoito Oy. 

Liitto maksoi reserviupseeripiireille ja -yhdistyksille toi-
minta-avustuksia, kannustepalkkiota, jäsenhankintapalk-
kioita ja projektitukia yhteensä yli 92 000 €. Jäsenmak-
suja liitolle kertyi 210 000 €. Jäsenistöltä kerättyjä piiri-, 
yhdistys- ja lehtimaksuja maksettiin liiton kautta yhteensä 
455 000 €. 

Maanpuolustuksen Tuelta RUL sai yleisavustuksia noin 
89 000 € ja lisäksi MPT:n kautta ohjattiin valtion 20 000 €:n 
avustus. Jälkimmäinen käytettiin sovitusti piiri- ja yhdistys-
tason yhteistoimintaa tukevaan toimintaan. MPT:n tukea 
osoitettiin mm. reserviupseerien sotilasosaamisen kehittä-

iX talous

miseen, liikunta- ja kansainväliseen toimintaan sekä piirien 
ja yhdistysten toiminnan tukemiseen. 

Ikämiesten säätiön kohdennetulla määrärahalla hankit-
tiin mm. 4000 kappaletta Huomio! – reserviläisen käsikirjaa 
sekä kehitettiin johtamiskoulutusta. Lisäksi Padasjoen kou-
lutuskeskuksen ampumaratakorjaukset vaativat rahaa run-
saasti suunniteltua enemmän. Huoltoapusäätiön avustusta 
käytettiin veteraaniyhteistyöhön.

Liiton toimistotilat sijaitsevat Urlus-säätiön omistamas-
sa kiinteistössä säätiön antaessa liitolle perimäänsä vuok-
raa vastaavan avustuksen. 

Tilikauden ylijäämäksi muodostui 76 097,02 euroa.  
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat majuri Jyri Favorin, 

HTM ja kapteeni Matti Mäkinen, HTM sekä varalla kapteeni 
Harry Eklundh, HTM ja kapteeni Kaarlo Hirvikoski HTM.
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finlands reservofficersförbund 2007
Tyngdpunkten för Finlands Reservofficersförbunds (FROF) verksamhet under året 2007 låg i 
utvecklande av reservbefälets utbildningssystem, förbättrande av fältduglighet samt i organisa-
tionsutbildning.

lagen om det frivilliga försvaret
Förbundet tog aktivt del i lagens förberedelse. Riksdagen 
godkände lagen i februari och republikens president 
stadfäste den i maj. Lagen trädde i kraft den 1.1.2008.  
Förbundet avgav sitt utlåtande om förordningarna som 
förberetts av statsrådet och försvarsministeriet.

I samband med lagen förändrades Försvarsutbildning 
rf till den offentligsrättsliga Försvarsutbildningsföreningen 
med  s.g.s. samma medlemsförbund som dess föregång-
are.  Den är en riksomfattande samarbetsorganisation för 
det frivilliga försvaret. Föreningens uppgift är att anordna 
militär utbildning, utveckla kvinnornas möjligheter att delta 
i det frivilliga försvaret samt att styra, stöda och koordin-
era medlemsorganisationernas utbildningsverksamhet.

I samband med den nya lagen fortsatte försvars-
makten landskapstruppernas pilotverksamhet. Dessa 
truppers sammansättning är fastställd vid nästan alla 
reservofficersdistrikt och rekryteringen pågår. 

Landskapstruppernas egentliga verksamhet började 
under året vid nästan hälften av militärländerna.

organisationsverksamhet
FROF:s förbundsmöte äger rum vart tredje år, i år i Åbo 
i oktober. Mötet väljer förbundsfullmäktige för de följande 
tre åren, förbundsordföranden för samma tid samt fastslår 
treårsstrategin.

I år var deltagandet i mötet stort med representation 
från 225 reservofficersföreningar. Intresset ökades 
av att till ordförandeposten hade av olika stödgrupper 
ställts hela fem kandidater. Av dessa valdes kapten Mika 
Hannula från Tammerfors. – Festtalet under mötet hölls 
av försvarsmaktens kommendör, amiral Juhani Kaskeala 
och under mötesveckoslutet höll även Försvarskvinnornas 
Förbund sitt riksmöte.

En omfattande förfrågan om förbundets framtid, 
försvarssystemet och eventuell sammanslagning av de 
frivilliga försvarsorganisationerna föregick fastställandet 

av FROF:s treårsstrategi. Förfrågan bland förbundets 20 
distrikt med 334 föreningar och i dessa närmare 28 000 
medlemmar gav en god bakgrund för strategin.

Enligt strategin påverkar i verksamhetsomgivningen 
befolkningsutvecklingen, försvarsmaktens strukturför-
ändring, den allmänna värnpliktens framtid samt för-
ändringarna i det frivilliga försvaret.

Förslaget av en sammanslagning av de frivilliga för-
svarsorganisationerna förkastades.

FROF:s huvudsakliga verksamhet under året bedrevs 
sedvanligt i förbundets föreningar där tusentals utbildnings-, 
föredrags- och idrottsevenemang anordnades.

utbildning
FROF:s verksamhet grundar sig på hela medlemskårens 
gemensamma värden vilka är patriotism, ledarskap och 
veteranarvets högaktande. I denna andra uppehåller och 
utvecklar FROF bl.a. reservofficerarnas militära kunskaper, 
kunnighet och fältduglighet.

Som aktiv medlem av den nya Försvarsutbildnings-
föreningen utvecklar FROF reservofficerarnas vidare-
utbildning. Den viktigaste målsättningen är att säker-
ställa för reservofficerarna ett induktivt och klart 
vidareutbildningssystem. FROF är den frivilliga ledar-
utbildningens expert och utvecklare. En målsättning är även 
att alla reservofficerare i chefställning regelbundet deltar i 
reservövningar.

Försvarsutbildning rf anordnade under året närmare 1400 
kurser av vilka 56% var militär utbildning. Deltagarantalet 
steg till över 30 000  som skolades av 1400 instruktörer.

Reservofficerarnas militära yrkeskunskap uppehölls och 
utvecklades även bl.a. genom att anskaffa och producera 
militärkunskaps- och ledarmaterial samt genom att anordna 
ledarseminarier. Den av FROF utgivna boken Eldprov är 
fortsättningsvis Reservofficersskolans utbildningsmaterial. 
Under året publicerades den sjätte HUOMIO! – Reservistens 
handbok som är en kunskapskälla i militärt vetande. Temat 
i år i boken var bosättningsscentrumstrid. 



FROF strävar till att upp-
rätthålla och utveckla reserv-
officerarnas fältduglighet genom att 
sporra till regelbunden och lång-
siktig motion: mångsidigt skytte, 
militärstig, landsvägsmarscher, 
skidfärder, terrängtävlingar och 
militärmångkamper.

internationell 
verksamhet 
De fyra nordiska länders reser-
vofficerssamarbete började redan 
på 1930-talet och har fortsatt. Re-
servofficersförbundenas ordfö-
rande och generalsekreterare 
bildar presidiet som detta år sammanträdde i Säkylä (nära 
Björneborg) i Finland.

FROF är associerad medlem av NATO:s år 1948 grun-
dade reservofficersorganisation CIOR från medlet av 1990-
talet och deltar i dess arbete. De andra associerade förbun-
dena är från Sverige, Schweiz och Österrike. De baltiska 
ländernas resp. förbund blev fullvärdiga CIOR-medlemmar 
då dessa länder inträdde i NATO år 2004. FROF:s  två rep-
resentanter deltar i CIOR:s styrelse. CIOR:s verksamhet 
försiggår mest i kommittéer: säkerhetspolitik, militär idrott 
och ungdomsverksamhet.

I CIOR:s vintermöte i februari i Bryssel och i sommar-
kongress i månadsskiftet juli/augusti i Riga deltog FROF:s 
ordförande och verksamhetsledare. 

YROW Young Reserve Officers Workshop tillhör CIOR.  
Årligen sammanträder unga reservofficerare, i år 56 från  
NATO-länderna i samband med CIOR:s sommarkongress.  
I smågrupper dryftades nu bl.a. stödjande av de från 
utlandskommendering återvändande reservofficerare. 
FROF sände fyra unga reservofficerare till mötet.

Med EROK eller Estlands reservofficerskår fortsatte 
samarbetet i form av ömsesidiga möten. FROF:s tre 
delegater deltog i EROK:s Winter Camp vid månadsskiftet 
februari/mars med aktuella föreläsningar om Estlands 
försvar och försvarsutbildning. Även till EROK:s Summer 
Camp i Pärnu sände FROF sin representant.  

Baltic Talks seminariet hölls för tionde gången, 
nu i september i Norge. Baltic Talks är närmast en 
diskussionskanal för reservofficerare från de deltagande 
länderna, dvs förutom från den arrangerande Norge: 
Finland, Lettland, Litauen, Sverige, Danmark och Estland.  
FROF sände fem representanter till mötet.

Den traditionella Kalot-
träffen anordnades månads-
skiftet augusti/september i 
Sodankylä. Därutöver har 
ett flertal FROF:s distrikt och 
föreningar direkta kontakter 
med grannländernas reserv-
officers – och försvars-
organisationer.

idrott
Förutom den aktiva 
inhemska tävlings- och 
annan idrottsverksamhet 
med över 100 000 deltagare 
tog FROF under året del i 

flera internationella idrottsevenemang.
Om det nordiska fältmästerskapet tävlades i juni/juli i 

Säkylä nu för 68 gången. Som patrulltävling tävlades om 
mästerskapet nu för tredje gången. Norges lag blev nordisk 
mästare medan Finnlands lag blev denna gång helt utan 
medaljer. 

Med den Estniska EROK tävlades i militär mångkamp i 
maj i Lahtis nu redan för sjätte gången. För första gången 
deltog i tävlingen även ett lag från Polen. Tävlingsgrenarna 
var militärhinderbana, hindersimning, gevärs- och pistol-
skytte samt terränglopp. FROF:s tremannalag vann 
tävlingen;  deltagarantalet var femton.

CIOR- militärmångkampen försiggick under tre 
dagar i samband med CIOR- sommarkongressen i 
Riga. Stormgevärs- och pistolskytte, militärhinderbana, 
hindersimning och patrullorientering var tävlingsgrenarna.  
Efter skyttemomentet låg FROF:s tremannalag på tionde 
plats av 51 lag; den bästa placeringen genom tiderna.  
Totalt var lagets placering den 32.

förbundsstyrelsen 
Under förbundsdagarna i oktober valdes till FROF:s 
förbundsordförande för de följande tre åren kapten Mika 
Hannula. Han efterträder från början av 2008 major Tapio 
Peltomäki.

Förbundsfullmäktige som valts under förbundsmötet 
valde under sitt möte i december til sin ordförande major 
Matti Ankelo och till viceordförande major Arto Kivistö.

Till förbundsstyrelsens första viceordförande valdes 
kommendörkapten Yrjö-Pekka Rautalahti och till andra 
viceordförande kapten Hannu Lahtinen.

��

Reservofficersförbundets verksamhetsledare Janne Ko-
sonen gratulerar Erkki Saarijärvi från Kuopio efter Fin-
lands reservepatrullens fin prestation i orienteringslöp-
ningen vid nordiska fältmästerskapet. 
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Xi enGlisH summary

tHe finnisH reserve officers’ federation 2007

organized dozens of events with total participant numbers 
counted in the thousands for maintaining combat readiness 
and physical fitness. Most popular were different marches 
but combat shooting and field exercises collected great 
numbers of participants as well.

FROF promoted its members’ combat readiness by 
producing material increasing soldier and management 
expertise. The Federation acquired 4.000 copies of the 
Reservists Handbook for the members. The book, seventh 
in a series, is a compact, versatile information package 
on soldiering. The Trial by Fire book, published by the 
federation, was distributed to all students in the reserve 
officer course 229 in Hamina. 

FROF and its members participated actively in the 
National Defence Training Association’s activities on 
federation, district and local levels.

FROF continued to maintain the Padasjoki Training Centre 
for defence organizations. Significant safety improvements 
to the shooting ranges were done during the year.

activities
The main part of FROF’s operation is carried out in the local 
associations, whose training, lecture and sports events 
attracted tens of thousands of participants during the year. 
The membership numbers dipped a bit with 27736 paid 
members by the end of the year 2007. 

The operation of Reserve Officers’ associations and 
districts was subsidized with activity and membership 
incentives as well as project subsidies. FROF allotted over 
90000 Euros for these activities. 

In 2007 both the FROF webpages www.rul.fi and its 
membership register system were revised. This enabled 
associations and districts to build their own web pages 
free of charge under the federation’s web domain. The 
new membership register allowed a more versatile 
net-based membership database for associations and 
districts.

During the year ten Officer Trainee Crisis and Military 
Leadership Information Days were held in four different 
Defence Forces units. In addition, the federation held 
information briefings during several reserve officers’ 
courses.

The focus of the Finnish Reserve Officers’ Federation 
(FROF) during 2007 was to further develop the Leadership 
Training Programme and the combat readiness of the 
reserves and to support local associations’ activities. The 
federation was actively involved in the preparation of the 
Act on Volunteer Defence.

The most important common function was the general 
assembly in Turku. During the year FROF had direct 
international contacts with Estonia, the Nordic Countries, the 
NATO reserve officers’ association CIOR and with Russia.

the act on volunteer defence
FROF was actively involved in the preparation of the 
Act on Volunteer Defence. Several amendments to the 
Act proposed by FROF were done during parliamentary 
hearings. Parliament passed the Act in February and the 
Finnish President ratified it in May. 

During the preparation time before the enforcement of 
the Act FROF delivered an expert’s opinion on the Council 
of State’s and Ministry of Defence’s decrees. On 1st of 
January 2008 when the Act becomes effective, the National 
Defence Training Association becomes an association 
under public law. During autumn preparations were made 
to disestablish the old association and to establish the new 
one by e.g. deciding on board seats and rules.

developing management and leadership 
training
The Training Committee advanced management and 
leadership training for volunteer defence according to a 
commission from the National Defence Training Association. 
The material for the Basic Management and Leadership 
course, open to all, was completed end of 2006 and first 
pilot courses were held in 2007. An instructor’s course on 
leadership training was held in Säkylä. Continuing and expert 
training in management and leadership was also planned 
and ideas of the matching up of voluntary and official military 
management and leadership training were thought up.

maintaining combat readiness 
Special emphasis was placed on maintaining and improving 
physical fitness. During the year the FROF districts 



frof General assembly
The general assembly, held every three years, being the 
most important ruling body of the federation convened 
in Turku on the last weekend of October. The assembly 
elected a new FROF President and central council and 
accepted a new FROF Strategy and a motion for change 
of rules.

Because of the Presidential elections the assembly 
drew a numerous and active audience. In the assembly 225 
associations and through them 24,225 members votes were 
represented. This meant over 86% of all possible votes.

Even though there were five candidates for Federation 
President the result was clear. Professor, captain in reserve, 
Mika Hannula was elected for FROF President beginning of 
1.1.2008. He received almost 72% of all votes given.

The general assembly approved the three year plan 
drafted by the board without changes as the new FROF 
Strategy. The values, mission and tasks of FROF were 
virtually unchanged. The strategy names the future of the 
Finnish conscript system, demographic changes, structural 
changes in the armed forces and changes in the voluntary 
defence training as the greatest variables in FROF’s 
operational environment.

The assembly approved a change of rules further 
defining procedures of general assembly and central 
council elections. 42 members and their deputies were 
elected for central council. The turnover was high as 29 of 
the members and 31 of their deputies were new names. A 
part of the general assembly’s functions were common with 
the Federation of Voluntary Defence Women.

international activities
The sixth competition in military pentathlon between the 
reserve officers organisations of Finland and Estonia was 
arranged end of May. For the first time a team from Poland 
attended as well. During the year FROF representatives 

attended the Estonian Reserve Officers Federations (EROK) 
summer and winter camps and shooting championships.

The Nordic Field Sports Championships were held end 
of June in the military base of Säkylä of the army’s Pori 
Brigade. The schedule included a patrol competition and 
a military orienteering and shooting competition. Also the 
chairmen of the Nordic reserve officers’ associations held 
their meeting in Säkylä.

FROF had a delegation in the Interallied Confederation 
of Reserve Officers Winter Meeting in Brussels and in 
the Summer Congress in Riga, Latvia. A team of four 
represented Finland in the CIOR military pentathlon 
competition held during the CIOR summer congress. 

The Baltic Talks seminar in Norway was attended by 
five FROF representatives.

administration and finances
General Manager, Major Tapio Peltomäki of Turku was the 
President of the Federation. Vice-Presidents were Manager, 
Captain Lieutenant Yrjö-Pekka Rautalahti of Turku and 
Musician, Captain Kai Leinonen from Rovaniemi. Captain 
Janne Kosonen continued as the Secretary General of the 
Federation. 

In financial terms, year 2007 was challenging. 
Membership fees were by far the most important source of 
income. The most significant contributions the Federation 
received from Maanpuolustuksen Tuki ry and Urlus 
Foundation.

scope of Grass roots activities
During the year the federation’s associations (over 330) 
and districts (20) arranged over 3700 shooting events (over 
20 000 participants), more than 2100 Combat Readiness 
events (over 20 000 participants), more than 3900 
ideological defence events (over 60 000 participants) and 
numerous other training, communications and international 
activities.

��



Xii liitteet
liittovaltuusto 27.10.2007 - 2010
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Varsinainen jäsen

Vanhempi kehityskemisti, maj Matti Ankelo
HTM-tilintarkastaja, maj 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
Pankinjohtaja, ylil Antti Havula

HELSINKI
KTM, kapt Jukka I Mattila
Toimitusjohtaja, kapt Veli-Heikki Saari
Toiminnanjohtaja, ylil Arto Pulkki
Rakennusmestari, ylil Keijo Talja
VTM, 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, kapt Antti Roiko-Jokela
KESKI-SUOMI
Johtava kihlakunnansyyttäjä, kapt Martti Porvali
Ekonomi, kapt Matti Hyvärinen

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

KYMENLAAKSO
Rikoskomisario, kapt Taisto Puustelli
Projektijohtaja ltn Janne Puonti

Toiminnanjohtaja, maj Heikki Marjomaa
Asennusjohtaja, ylil Pasi Laari

LAPPI
Tiimipäällikkö, ylil Jarmo Sieppi Lehtori, ylil Kari Filpus
ORUP
Fil. yo, diplomi-insinööri, ltn Miikka Hurmalainen
Fil.yo, valt.yo, mm.yo, 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 
Opiskelija, 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 
Terveystieteiden maisteri, 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
Kylmäasiantuntija, ylil Esko Kaappola

VAASA
Rikosylikomisario, kapt Raimo Latvala Metsäpalveluteknikko, 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
Kehityspäällikkö, ltn Tommi Isoniemi

Kauppatieteiden maisteri, ltn Peter Norrgård
Opiskelija, vänr Aku Lindström
Kehittämispäällikkö, ylil Juhani Orhala
ATK-suunnittelija, kapt Martti Minkkinen
Hallintojohtaja, kapt Esko Vuokko

Kauppatieteiden maisteri, ylil Joakim Flinck
Opiskelija, ylik Mikael Montonen
Rehtori, kapt Kimmo Tastula
Lääkäri, maj Olli Vesala
Autoinsinööri, kapt Panu Pankakari
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liittohallitus  2007
Puheenjohtaja Toimitusjohtaja, maj Tapio Peltomäki, Turku
I varapuheenjohtaja Johtaja, komkapt Yrjö-Pekka Rautalahti, 
 Kauniainen
II varapuheenjohtaja Muusikko, kapt Kai Leinonen, Rovaniemi
Jäsenet
Etelä-Häme Energiapäällikkö, kapt Hannu Reko, Forssa
Etelä-Karjala Tulliylitarkastaja, kapt Petri Kukkonen, 
 Lappeenranta
Etelä-Pohjanmaa Talouspäällikkö, maj Jorma Kallio, Lapua
Helsinki Toiminnanjohtaja, ylil Arto Pulkki, Espoo
Kainuu Rakennusmestari, kapt Timo Toivonen, Paltamo
Keski-Pohjanmaa Lehtori, kapt Antti Roiko-Jokela, Kannus
Keski-Suomi Toimitusjohtaja, ylil Esa  Salokorpi, Jyväskylä
Kymenlaakso Maanviljelijä, kapt Hannu Lahtinen, Jaala
Lappi Kehittämisins., inskapt Ahti Alanärä, Keminmaa
Opiskelijat Riskianalyytikko, vänr Aaro Mäkelä
Pirkanmaa Professori, kapt Mika Hannula, 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 Hallintojohtaja, kapt Esko Vuokko, Juva
Uusimaa HTM-tilintarkastaja, maj Arto Kivistö, Tuusula
Vaasa Rikosylikomisario, kapt Raimo Latvala, 
 Mustasaari
Varsinais-Suomi Hammaslääkäri, maj Tuomo Erkkola, Salo

liiton neuvottelukunta 2007
Puheenjohtaja 
Professori, lääkmaj Tapani Havia, Muurla
Varapuheenjohtaja  
Toimitusjohtaja, maj Martti Ehrnrooth, Vaasa
Jäsenet 
Professori, maj Antti Ahlström, Nurmijärvi
Varatuomari, ltn Ossian Antson, Helsinki
Kanslianeuvos, maj Pekka Heikkinen, Oulu
Kauppaneuvos, maj P. V. Heinrichs, Kauniainen † 3/2007
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
Vuorineuvos, maj Jere Lahti, Helsinki
Toimitusjohtaja, inskapt Jaakko Lamberg, Mikkeli
Toimitusjohtaja, evl Eero Lapinleimu, Toijala
Peruskoulun opettaja, maj Harri Larinaho, Lassila
Muusikko, kapt Kai Leinonen, Rovaniemi
Toimitusjohtaja, kapt Matti Lepistö, Tuusula
Hallintopäällikkö, maj Esa Markkanen, Tornio
Toimitusjohtaja, kapt Reijo Martikainen, Kuopio
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
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
VTM, maj Klaus A. Raninen, Helsinki
KTM, 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
DI, kapt Pekka Unkila, Nokia
Osastopäällikkö, maj Kari Vilamo, Helsinki
Talousjohtaja, maj Risto Vuorisalo, Lahti
Ylikonstaapeli, ylil Rauno Yli-Hynnilä, Kurikka 

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. Hilde´n (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 -

��



palkitsemiset
Puolustusministeri Jyri Häkämies myönsi 4.6.2007 liittohallituksen 
esityksestä seuraavat Suomen Reserviupseeriliiton viralliset ansio-
mitalit:

Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali soljen 
kera (RUL am sk) 
kapt Esko Nyyssönen Kalvola, kapt Hannu Reko Forssa, maj Olli Vierto 
Hämeenlinnan Seutu, ylil Antti Marttinen Imatra, ltn Esko Sippola Seinä-
joki, ltn Erkki Stenman Tapiola, kapt Terho Pelli Suomussalmi, maj Heikki 
Marjomaa Hamina, kapt Jari Lindell Kangasala, kapt Väinö Gröhn Rääk-
kylä, kapt Juhani Laitinen Pieksämäki, kapt Kalevi Vauhkonen Juva, kapt 
Esko Vuokko Juva, ylil Matti Toivanen Järvenpää, kapt Jussi Keskitalo 
Salon Seutu, kapt Markku Mäkinen Salon Seutu, kapt Seppo Nummi 
Perniö-Särkisalo, kapt Antti Rantanen Turku, ltn Matti Viikilä Turku, maj 
Tapio Peltomäki, kaptl Yrjö-Pekka Rautalahti

Kultainen ansiomitali (RUL am)
ylil Simo Nurminen Hämeenlinnan Seutu, energy administrator Irja Pura 
E-H Resups.piiri, maj Markku Tarkkonen Riihimäki, kapt Petri Kukkonen 
Lappee, kapt Jukka Taipale Lappeenranta, ltn Jorma Harju Seinäjoki, 
kapt Jukka Sysilampi Seinäjoki, ylil Jouni Uusipaasto Kuortane, kaptl 
Tapio Björklund Reservimeriupseerit, kapt Mauno von Fieandt Ilma-
torjuntakeho, kapt Harri Heimbürger Ilmatorjuntakerho, kapt Kimmo V 
Kinos RT-kerho Johtorengas, kapt Ari Koski-Ukko Länsi-Vantaa, ylil 
Tommi Laakkonen Pioneeriosasto, ltn Ragnar Lilius Espoo-Kauniainen, 
kapt Veikko Luomi Kenttätykistökerho, evl Matti Mähönen Pioneeriosas-
to, kaptl Reima Mäkeläinen Reservimeriupseerit, kapt Timo Niiranen 
Ilmatorjuntakerho, ylil Jukka Toukkari RT-kerho Johtorengas, ylil Kai 
Jörgensen Jyväskylä, kapt Markku Leporanta Kouvola, ltn Eero Niskala 
Jaala, kapt Pekka Kraatari Keminmaa, kapt Raimo Rontu Posio, ylil Rei-
jo Vuontisjärvi Veitsiluoto, ltn Oiva Kuhlman Lempäälä, kapt Jyri Vilpo 
Tampere, ylil Hannu Wirola Kangasala, kapt Tenho Ilvonen Liperi, kapt 
Matti Väkevä Joensuu, ylil Timo Kuitto Oulu, ylil Seppo Pakonen Oulu, 
kapt Jorma Hyvönen Iisalmi, kapt Heikki Hokka Padasjoki, kapt Tero Kal-
lio Nastola, ylil Markku Koskimäki Rauma, ylil Ravo Sarmet Rauma, ylil 
Jouko Lippo Vihti, maj Berndt-Gustaf Schauman Loviisa, ltn Tapio Hei-
no Kristiinanseutu, ltn Juha Auvinen Naantali, kaptl Kimmo Iljin Turku, 
ylil Heikki Laiho Turun Reservimeriupseerit, ylil Mikko Saarni Naantali, 
kenrm Ilkka Aspara, kenrl Hannu Herranen, prkenr Olli Nepponen, kapt 
Heino Piirsalu Viro, kenrm Valentin Kolodin Venäjä

liiton Ja piirien toimi- Ja luottamus-
Henkilöt

liiton toimisto 
Suomen Reserviupseeriliitto - 
Finlands Reservofficersförbund r.y. 
Döbelninkatu 2, 00260  HELSINKI 
Puh. (09) 4056 2050, telekopio (09) 447 579
Sähköposti: toimisto@rul.fi, internet: www.rul.fi

Toiminnanjohtaja Janne Kosonen
Järjestösihteeri  Tommi Verho
Toimistosihteeri  Kirsti Suortti

piirien puheenjohtajat 2007
Etelä-Hämeen piiri  *  Kapt Hannu Reko, Forssa
Etelä-Karjalan piiri   *  Kapt Petri Kukkonen, Lappeenranta
Etelä-Pohjanmaan piiri *  Maj Jorma Kallio, Lapua
Helsingin piiri  Ylil Ville Maijanen, Klaukkala
Kainuun piiri *  Kapt Timo Toivonen, Paltamo
Keski-Pohjanmaan piiri  Kapt Matti Kiviniemi, Reisjärvi
Keski-Suomen piiri *  Ylil  Esa Salokorpi, Jyväskylä
Kymenlaakson piiri *  Kapt Hannu Lahtinen, Jaala
Lapin piiri *  Inskapt Ahti Alanärä, Keminmaa
Opiskelijain piiri *  Vänr. Aaro Mäkelä, Helsinki
Pirkanmaan piiri *  Kapt Mika Hannula, Tampere
Pohjois-Karjalan piiri  *  Ylil Arto Juntunen, Tohmajärvi
Pohjois-Pohjanmaan piiri *  Maj Kari Ahokas, Kempele
Pohjois-Savon piiri *  Maj Seppo Räihä, Kiuruvesi
Päijät-Hämeen piiri *  Kapt Juha Tarnanen, Lahti
Satakunnan piiri *  Ylil Hannu Aho, Pori
Suur-Savon piiri  *  Kapt Esko Vuokko, Juva
Uudenmaan piiri *  Maj Arto Kivistö, Tuusula
Vaasan piiri  Maj Alpo Koivuniemi, Pietarsaari
Varsinais-Suomen piiri *  Maj. Tuomo Erkkola, Salo
* = liittohallituksen jäsen 2007

piirien toiminnanjohtajat 2007
Etelä-Hämeen piiri  Kapt Antti Koskimäki, Loppi (varapj)
Etelä-Karjalan piiri  Kapt Petri Kukkonen, Lappeenranta (pj) 
Etelä-Pohjanmaan piiri  Ulla Muurimäki, Seinäjoki
Helsingin piiri  Kapt Veikko Luomi, Helsinki
Kainuun piiri  Kapt Terho Pelli, Suomussalmi
Keski-Pohjanmaan piiri  Vääp Lauri Appelgren, Pietarsaari
Keski-Suomen piiri  Kapt Kari Löfgren, Jyväskylä
Kymenlaakson piiri  Kapt Toivo Hartikainen, Kouvola
Lapin piiri  Inskapt Ahti Alanärä, Keminmaa (pj)
Opiskelijain piiri  Vänr Elisa Kotamäki, Helsinki
Pirkanmaan piiri   Päivi Huotari, Tampere
Pohjois-Karjalan piiri  Evl Kari Jylhä, Joensuu
Pohjois-Pohjanmaan piiri  Maj Markku Holopainen, Oulu
Pohjois-Savon piiri  Maj Paavo Kotiaho, Kuopio
Päijät-Hämeen piiri  Kapt Juha Tarnanen, Lahti (pj)
Satakunnan piiri  Kaptl Seppo Heino, Pori
Suur-Savon piiri  Evl Jouko Nousiainen, Mikkeli
Uudenmaan piiri  Evl Pekka Pulkkinen, Tuusula
Vaasan piiri   Maj Alpo Koivuniemi, Pietarsaari (pj)
Varsinais-Suomen piiri  Evl Jukka Eskola, Turku
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TULOSLASKELMA

1.1.2007 – 31.12.2007 1.1.2006 – 31.12.2006
Varsinainen toiminta
Henkilöstökulut -134.150,29 - 107.985,71
Poistot - 2.835,61 - 1.976,68
Järjestötoiminta - 244.933,48 - 270.394,21
Koulutustoiminta, tuotot 139,56 96,86
Koulutustoiminta, kulut - 11.803,47 - 19.547,76
Padasjoki, tuotot 7.610,25 14.936,00
Padasjoki, kulut - 16.682,59 - 14.448,96
Tiedotustoiminta, tuotot 429,40 9.495,95
Tiedotustoiminta -27.592,83 -71.830,98
Liikuntatoiminta, tuotot 920,00 0,00
Liikuntatoiminta, kulut - 35.730,40 - 33.570,95
Kansainvälinen toiminta, tuotot 1.917,64 750,00
Kansainvälinen toiminta, kulut -12.581,50 -11.869,21
Varsinainen toiminta yhteensä - 475.292,88 - 506.095,65

Varainhankinta
Tuotot 699.955,40 691.380,51
Kulut - 499.257,25 - 482.797,13
Varainhankinta yhteensä 200.698,15 208.583,38

Tuotto- / kulujäämä - 274.594,73 - 297.512,27

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 260.158,52 182.861,98
Kulut - 40.310,09 - 38.531,50
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 219.848,43 144.330,48

Tuotto- / kulujäämä - 54.746,30 -153.181,79
Satunnaiset erät 0,00 -30.000
Yleisavustukset 130.843,32 150.544,32

Tilikauden tulos 76.097,02 -32.637,47

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 76.097,02 -32.637,47



TASE

31.12.2007 31.12.2006
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Koneet ja kalusto 7.798,01 5.631,96
Muut aineelliset hyödykkeet 1.461,84 298,08
Aineelliset hyödykkeet yhtensä 9.259,85 5.930,04

Muut osakkeet ja sijoitukset 2.317.677,02 2.186.443,02
Sijoitukset yhteensä 2.317.677,02 2.186.443,02
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 2.326.936,87 2.192.373,06

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus yhteensä 15.379,84 13.708,23

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 488,50 556,00
Lainasaamiset 32.966,83 24.785,63
Muut saamiset 414,68 2.423,76
Siirtosaamiset 309,92 6.759,81
Saamiset yhteensä 34.179,93 32.101,44

Rahat ja pankkisaamiset 45.934,86 105.196,71

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 95.494,63 151.006,38

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2.422.431,50 2.343.379,44

VASTATTAVAA 
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien ylijäämä - 2.289.678,29 - 2.322.315,76
Tilikauden ali- / ylijäämä -76.097,02 32.637,47 
OMA PÄÄOMA yhteensä - 2.365.775,31 - 2.289.678,29

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat - 8.527,15 - 13.989,64
Muut velat - 29.352,30 - 26.451,98
Siirtovelat - 18.776,74 - 13.259,53
Lyhytaikainen vieras pääoma, yhteensä - 56.656,19 - 53.701,15 

VIERAS PÄÄOMA, yhteensä - 56.656,19 - 53.701,15

VASTATTAVAA YHTEENSÄ - 2.422.431,50 - 2.343.379,44



piirilehdet  ja reserviläinen

Lehti Piiri Nroa/v Painosmäärä/nro
Etelä-Hämeen 
Ilves

Etelä-Häme 5 4800

Yhdysmies Etelä-Karjala 4 3500

Lakeuden 
Maanpuolustaja

Etelä-Pohjanmaa 4 5000

Helsingin Reservin
Sanomat

Helsinki 10 12000

Viestikapula Kainuu 1 25000

Pohjanmaan 
Maanpuolustaja

Keski-Pohjanmaa 
ja Vaasa

4 5500

Keski-Suomen 
Maanpuolustaja

Keski-Suomi 4 3300

Kymen Salpa Kymenlaakso 4 5000

Lapin Nuija Lappi 4 2500

Pirkan Viesti Pirkanmaa 6 6000

Jäsenmäärien vertailua, �1.12.200�, �1.12.200�, �1.12.200�, �1.12.200� ja �1.12.2007 
maksuntarkkailulistan mukaan. maksaneet jäsenet.

PIIRI Maksaneet 2003 Maksaneet 2004 Maksaneet 2005 Maksaneet 2006 Maksaneet 2007 Erotus 2007 - 2006
101 E-HÄ 1508 1512 1530 1549 1553 4
102 E-KA 933 925 937 933 938 5
103 E-PO 1294 1292 1300 1277 1300 23
104 HKI 4447 4452 4445 4369 4321 -48
105 KAI 596 598 611 604 595 -9
106 KE-PO 575 579 575 566 573 7
107 KE-SU 1161 1159 1172 1182 1183 1
108 KYM 1511 1512 1478 1477 1459 -18
109 PÄI-HÄ 857 849 850 839 830 -9
110 LAP 1012 963 962 960 947 -13
111 ORUP 1544 1501 1698 1776 1496 -280
112 PIR 2344 2329 2360 2361 2351 -10
113 PO-KA 836 844 846 859 868 9
114 PO-PO 1237 1243 1239 1221 1211 -10
115 PO-SA 1130 1122 1134 1156 1167 11
116 SAT 1349 1330 1333 1305 1313 8
117 SU-SA 817 790 792 792 780 -12
118 UUS 1816 1846 1871 1913 1937 24
119 VAA 419 415 408 406 399 -7
120 V-SU 2509 2459 2509 2493 2515 22
LIITTO YHT. 27895 27720 28050 28038 27736 -302

Lehti Piiri Nroa/v Painosmäärä/nro
Karjalan Pojat Pohjois-Karjala 4 2800

Pohjan Poika Pohjois-Pohjan-
maa

4 5000

Vihma Pohjois-Savo 4 4000

Päijät-Hämeen 
Ilves

Päijät-Häme 4 2200

Karhu Satakunta 4 4000

Savon Vasama Suur-Savo 2 2500

Oltermanni Uusimaa 4 4800

Parivartio Varsinais-Suomi 6 5700

Reserviläinen Liitto 8 57000
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rul kiittÄÄ kaikkia toimintaansa vuonna 2007 tukeneita 
yrityksiÄ, yHteisöJÄ Ja yksityisHenkilöitÄ



suomen reserviupseeriliitto                                    finlands reservofficersförbund ry


