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Toimintapäivätapahtumia järjestettiin viime vuonna reilusti yli sata.
Viestiosaston toimintapäivässä Santahaminassa teoriatehtäviä pohdittiin joukolla.
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Yhteys
reserviin
Puolustusvoimat ilmoitti huhtikuun
alussa lähettävänsä toukokuussa kaikille reserviläisille kirjeen. Yhteydenoton
tarkoituksena on päivittää reserviläisten
henkilökohtaisia tietoja, kertoa kunkin
rooli reservissä sekä testata asevelvollisrekisterin toimivuutta. Kirje lähetetään
yhteensä 900 000 reserviläisille.
Lähtökohtaisesti kirjeitä on kolmenlaisia. Osa reserviläisistä saa tietää oman
sodanajan tehtävänsä heti. Toiset reserviläiset saavat taas tiedon, että heidät
on varattu työnantajan käyttöön sodan
aikanakin. Loput saavat tietää kuuluvansa niin sanottuun varareserviin. Käytännössä heille ei siis nyt ole määrätty
sodanajan tehtävää.
Sodan ajan joukkojen kokoonpanoon on
tämän vuoden alusta sijoitettu 230.000
henkilöä. Näin ollen valtaosalla kirjeen
vastaanottajista ei ole aktiivista sijoitusta puolustusvoimien sodan ajan organisaatiossa, vaan he kuuluvat varareserviin.
Varmaa on, että saapuvat kirjeet herättävät reserviläisten keskuudessa monia

PÄÄKIRJOITUS
JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja

Tieto kirjeestä on otettu vastaan pääsääntöisesti innostuneesti. Toki tähänkin asti reserviläisellä on ollut varsin
helppoa selvittää oma sodan ajan sijoituksensa tai sen puuttuminen. Kuitenkin
vain pieni osa reserviläisistä on tämän
asian vaivautunut omasta aluetoimistostaan selvittämään.
Odotettua ja luvattua kirjettä on varmasti viilattu pääesikunnassa ja ministeriössä huolella. Juridiset seikat ovat takuulla
kohdallaan. Toivoa vaan sopii, että muotoilu ja sisältö ovat sellaisia, että kirje
kokonaisuudessaan on palvelus eikä karhunpalvelus myös maanpuolustustahdolle ja yleiselle asevelvollisuudelle.
Kun suurelle osalle reserviläisistä puolustusvoimien lähettämä kirje kertoo
sijoitukseksi varareservin, niin se on herkästi isku itsetunnolle. Mieleen saattaa
nousta ensiksi kysymys eikö minulle ole
käyttöä ja toiseksi kysymys, mitä voisin

asialle tehdä. Siksi on enemmän kuin
toivottavaa, että puolustusvoimien lähettämässä kirjeessä selkeästi kerrotaan, että kaikkia tarvitaan jatkossakin.
Toivottavasti kirjeessä selvitetään, että
reserviläisillä on mahdollisuus hakeutua
muiden viranomaisten häiriö- ja poikkeusalojen organisaatioihin.
Vähintään yhtä tärkeää on, että kirjeessä kannustetaan kaikkia omasta osaamisen kehittämisestä ja sodan ajan
tehtävän saamisesta kiinnostuneita
reserviläisiä hakeutumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja vapaaehtoisten
maanpuolustusjärjestöjen
toimintaan. Jotta tämä konkretisoituisi
helposti toiminnaksi, on toivottavaa,
että reserviläinen löytäisi kirjeestä mainittujen tahojen yhteystiedot.
Perusteita lähettää kirje koko reserville löytyy useita. Toivoa kuitenkin sopii,
että nyt 2010 –luvulla reserviläiset voisivat päivittää omat muuttuneet tietonsa puolustusvoimillekin samalla tavalla
kuin vaikka verottajalle tai RUL:lle eli
omatoimisesti netin kautta. Tekniikasta
tämä ei ainakaan voi olla kiinni.
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kysymyksiä ja ristiriitaisia tunteita. Pettyneiden määrä on valtavasti suurempi,
kuin helpotuksesta huokaavien reserviläisten.
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Jäsenrekisteri ja jäsenmaksuperintä
Uusi jäsenrekisteri on nyt täydessä
käytössä. Jäsenet voivat päivittää
omat jäsentietonsa itse suoraan
jäsenrekisteriin eAsiontipalvelun
avulla. Palvelussa voi mm. päivittää omia henkilötietoja, tarkastella
jäsenyyksiä ja luottamustehtäviä
sekä tulostaa jäsenmaksulasku.
Myös ampuma- tai senioriturvan
hankinta on mahdollista eAsioinnin
kautta. Linkki palveluun löytyy liiton nettisivuilta: http://www.rul.fi/
reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/
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Jäsenmaksuperintä on alkuvuoden
aikana toteutunut suunnitellusti. Jäsenmaksujen eräpäivä oli 16.2.
Ensimmäinen
jäsenmaksutilitys
jäsenyhdistyksille ja reserviupseeripiireille toteutettiin maaliskuun
puolessa välissä.
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Vuoden ensimmäiset jäsenmaksukarhut lähetetään maksamattomille
jäsenille huhtikuun aikana ja karhujen eräpäivä on 15.5. Vuoden toinen
jäsenmaksutilitys maksetaan yhdistyksille ja piireille kesäkuussa.
Nyt on hyvä aika yhdistyksissä
aloittaa aktiivinen jäsenmaksujen
seuranta. Jäsenrekisterin Raportit
–välilehdeltä löytyy valmiit listaukset sekä maksaneista että maksamattomista jäsenistä. Viimeistään
ensimmäisen karhukirjeen eräpäivän jälkeen kannattaa olla yhteyksissä maksamattomiin jäseniin ja
muistuttaa heitä paitsi jäsenmaksusta myös yhdistyksen tulevista
toiminnoista. Liitto lähettää huhtikuun aikana yhdistyksille ja piireille
koonnin jäsenmaksutilanteesta.

Toimintapäivä
Yhdistyksiä kannustetaan järjestämään ainakin yksi toiminnallinen
päivä jäsenistölleen. Avuksi tähän
liiton järjestötoimikunta on tehnyt
yli 20 rastin materiaalin, mistä yhdistys pystyy itse helposti järjestämään reippaan toiminnallisen
päivän jäsenilleen, tai muille niin
halutessaan.

liiton toimistolta. Se tullaan toimittamaan kuukauden kuluessa yhdistyksille.
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Materiaali ei kustanna mitään,
mutta toimintapäivästä pitää tulla kirjallinen esitys mitä on tehty ja
mielellään pari kuvaa toiminnasta.
Ja kuten edellisinäkin vuosina, liitto
tukee jälkikäteen myös palkinnolNyt toimintapäivään liittyen on la päivän parasta. Voittaja tulee illiitto tuottanut rastipaketin lisäksi moittaa liiton toimistolle ja hänelle
paikannuslevyjä. Paketin voi tilata lähetetään liiton toimesta palkinto.
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Kannustepalkkiot
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Liittohallituksen maaliskuun kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksille ja piireille maksettavat kannustepalkkiot.
Kannustepalkkiona jaetaan vuoden
2014 perusteella yhteensä 18.655
euroa, josta toimintapalkkioina
jaettiin 15.055 euroa ja jäsenhankintapalkkioina 3.600 euroa.
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summasta eli 7.500 euroa jaettiin
pistepalkkiona liiton 30 eniten pisteitä saavuttaneelle yhdistykselle,
jokaiselle 250 euroa.

Toinen puolikas, 6.755 euroa, jaettiin sarjapalkkiona jokaisen sarjan
viidelle parhaimmalle yhdistykselle sarjassa edustetun jäsenmäärän
suhteessa. Yhdistyksen sarjapalkMääräaikaan mennessä liittoon kion suuruus määräytyi edelleen
saapui toimintalomake 249 yhdis- saavutetun pistemäärän mukaisestyksestä sekä kaikista 20 piiristä. ti.
Edellisvuonna toimintalomakkeen
palautti 247 yhdistystä. Vuoden
2014 toiminnassa painotettiin mm.
Toimintapäivän järjestämistä, tiedotusta, infotilaisuuksia, koulutusta, vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja liikuntatoimintaa,
sekä prosenttiammunnan ilmoitusta. Toimintalomake oli nyt viidettä
kertaa mahdollista palauttaa sähköisessä muodossa, ja toista vuotta oikeasti koko ajan täytettävissä
pitkin vuotta. Palkkiot maksetaan
huhtikuun loppuun mennessä.
Sarjajaon perustana on yhdistysten
jäsenmäärät per 31.12.2014.
Toimintapalkkiot jaettiin kahteen
osuuteen: reilut puolet kokonais-
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Pistepalkkion (liiton 30 eniten pisteitä saavuttanutta yhdistystä)
saivat seuraavat yhdistykset:
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Sarjassaan viisi eniten pisteitä saaneet yhdistykset
(palkkio suhteutettu jäsenmäärään):
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Jokaisessa sarjassa arvottiin yksi rahapalkinto toimintalomakkeen täyttäneelle,
mutta ilman palkkioita jääneiden yhdistysten kesken.
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Jäsenhankintapalkkiot
SARJA A, yli 150 jäsentä:
Pioneeriosasto (+ 9,49 %)
Iisalmi (+7,38 %)
Viestiosasto (+6,58 %)
Mikkeli (+ 5,19 %)

SARJA B, 60 – 149 jäsentä
Taipalsaari (+ 12,50 %)
Suomen Reserviupseeriliiton jäsen- Naantali (+ 6,74 %)
määrä väheni vuonna 2014 yhteen- Pargas - Parainen (+ 5,88 %)
sä 494 jäsenellä. Liiton virallisessa Piikkiö-Kaarina (+ 4,88 %)
jäsenmäärässä ovat mukana vain
ne jäsenet, jotka ovat suorittaneet SARJA C, 30 – 59 jäsentä
jäsenmaksuvelvoitteensa päätty- Rautjärvi (+13,79 %)
Kores (+11,76 %)
neeltä toimintavuodelta.
Vuoden lopussa liitossa oli 26.380 Virolahti ja Miehikkälä (+ 6,25 %)
maksanutta jäsentä. Jäsenmäärä Jokela (+ 5,26 %)
pieneni kaikissa reserviupseeripiireissä, joten piirikohtaisia jäsen- SARJA D, alle 30 jäsentä
hankintapalkkioita ei maksettu.
Pihtipudas (+17,65 %)
Yhdistyksistä jäsenmääräänsä kas- Muonio (+10,00 %)
vatti absoluuttisesti eniten HRUP:n Koski HL (+ 8,33 %)
Sissikerho, jonka jäsenmäärä kas- Posio (+ 5,56 %)
voi 17 hengellä. Se sai 400 euron
palkkion. Sarjoittain suhteellisesti
eniten jäsenmääräänsä kasvattaneet yhdistykset saivat 200 euron
palkkion.
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Jäsenhankintakilpailun
tulokset
ratkaistiin liiton jäsenrekisteristä
saatujen jäsenmäärien perusteella. Ratkaisevaa oli maksaneiden
jäsenten määrän kasvu. Palkkion
saaminen edellyttää lisäksi toimintalomakkeen palautusta.
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Prosenttiammunta
Tulos lasketaan 1.1.–31.12. välisenä aikana järjestetyistä mainittujen liittojen, piirien tai kerhojen valvotuista kilpailuista, ampumaharjoituksista,
koulutus- ja koetilaisuuksista. Kultakin osallistuneelta yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi ampumasuoritus vuodessa.
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Liittotulos: 13,9% (2013: 13,4%, 2012: 11,4%, 2011: 13,7 %, 2010: 14,4 %)
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Jäsenhankintakilpailu 2014
RUL:n jäsenhankintakilpailussa vähintään kolme uutta jäsentä (ORUP:lla vähintään kuusi uutta jäsentä) hankkineet jäsenhankkijat palkitaan
kilpailussa Fiskarsin kenttälapiolla. Eniten uusia jäseniä vuoden aikana
hankkinut henkilö palkitaan Inttistoren lahjakortilla.
Eniten uusia jäseniä, yhdeksän, hankki vuoden aikana Juha Vatanen
HRUP:n Pioneeriosastosta. Kenttälapion itselleen hankki yhteensä yksitoista jäsenhankkijaa.

Kenttälapio:
Petteri Närä
Oulun Reserviupseerikerho
5 jäsentä
Veikko Hallila
Ähtärin Reserviupseerikerho
4 jäsentä
Tuomas Taivalmaa
Ilmajoen Reserviupseerikerho
4 jäsentä
Aarne Paukku
Hel.Res.Ups. Ilmailukerho
4 jäsentä
Olli Muhonen
Länsi-Vantaan Reserviupseerit
4 jäsentä

Erkki Naumanen
Porvoon Reserviupseerikerho
4 jäsentä
Esa Kukkonen
Järvenpään Reserviupseerikerho
3 jäsentä
Markus Lassheikki
Kirkkonummen Res.Ups.Yhdistys
3 jäsentä
Kalle Murto
Tapiolan Reserviupseerit
3 jäsentä
Ville Kemppainen
PAM (ORUP)
17 jäsentä
Turo Ranta
VORU (ORUP)
7 jäsentä
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Kenttälapio ja Lahjakortti:
Juha Vatanen
Hel.Res.Ups. Pioneeriosasto
9 jäsentä
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Sotilasmoniottelu
Karsintaan osallistuu myös joukkueet Virosta ja Puolasta joukkueet.
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin liiton järjestösihteeri Saku Liehulle 22.4. ja 13.5. mennessä 040 556
8798 tai jarjesto@rul.fi
Liitto vastaa osallistujien matkakuluista tapahtumiin. Lisätietoa
löytyy myös liiton sivuilta www.rul.
fi/reserviupseeriliitto/toiminta/liikunta
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Tänä vuonna CIOR:n (Interallied
Confederation of Reserve Officers)
eli NATOn reserviupseeri järjestön
sotilasviisiottelukilpailu järjestetään Bulgarian Sofiassa. Liitto lähettää kilpailuun joukkueen puolustamaan viime vuotista toista
sijaa. Joukkue valitaan karsintakilpailun perusteella. Karsinta järjestetään Lahden seudulla 22.–23.5.
Harjoitusmahdollisuus karsintaan
järjestetään Helsingin Santahaminassa 25.4.
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Projektituen ja tukisäätiön
apurahojen hakeminen samalla
lomakkeella
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Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poikkeuksellisten
merkittävien toimintojen, erillisprojektien tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit
eivät omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan. Hankkeen pitää
tukea yhdistyksen varsinaista toimintaa. Tukea voidaan myöntää
projekteihin, jotka kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai
toimintaa. Esimerkkejä tällaisesta
toiminnasta ovat mm. erilaiset kertaluontoiset toimintatapahtumat,
ase-, koulutusmateriaali-, majoitus-, esite- tai muut hankinnat
sekä toimitilojen korjaaminen tai
rakentaminen. Tukea myönnetään
vain osalle toiminnon tai hankinnan
kokonaisbudjettia.
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Yhdistykset ja piirit voivat hakea
tukea myös Suomen Reserviupseerien tukisäätiöltä, joka tukee erityisesti aatteellista ja perinnetoimintaa, kuten historiikkien tekemistä
ja kantolippujen hankintaa. Tukisäätiö myöntää tänä vuonna tukea
enintään 6.000 euroa.
RUL:ssa projektitukihakemukset
käsittelee taloustoimikunta ja tukisäätiön apurahahakemukset säätiön hallitus. Seuraavat määräajat
hakemuksille ovat 15.5., 15.8. sekä
15.11.

Projektitukea ja tukisäätiön apurahoja haetaan yhdellä ja samalla
lomakkeella, jonka voi täyttää netissä, tallentaa ja lähettää liittoon
sähköpostin liitteenä. Hakulomake
Projektitukea on alkaneena vuonna löytyy netistä: http://www.rul.fi/
jaossa 20.000 euroa.
reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/

RUK 95 vuotta

sen esittelyyn Tykistökasarmin
luokka Vimpelissä sekä RUK-museoon.

Pukukoodi on tumma puku ja kunniamerkit tai paraatipuku. Kurssimerkkiä, RUK-ristiä, kannetaan
tummassa puvussa kunniamerkkien kanssa. RUK-ristin paikka on
Päivän ohjelmassa on mm.
Päiväjuhla Hamina Bastionissa al- puvun vasemmalla puolella kunniamerkkien alla, ylä- ja alataskun
kaa kello 12.30
puolessavälissä.
Ohimarssi reserviupseerikursseittain tapahtuu Kadettikoulunkadul- Kadonneen kurssimerkin tilalle saa
la kello 14.00 alkaen, jonka jälkeen uuden Reserviupseeriliitosta
puh 09-4056 2054,
on kenttäpäivällinen.
sähköposti toimisto@rul.fi
Juhlapäivän aikana on lisäksi mahdollisuus tutustua johtajakoulutuk- Lisätietoja tulevista juhlista netissen esittelyyn ja kalustonäyttelyyn sä: http://www.puolustusvoimat.
Tykistökasarmin kentällä, mento- fi/wcm/Erikoissivustot/RUK95/
rointiprojektin ja priimustutkimuk- Suomeksi/
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Reserviupseerikoulu täytti 1.4.2015
95 vuotta. Haminan Reserviupseerikoulu on kouluttanut itsenäisen
Suomen sodan- ja rauhanajan tarpeisiin yli 174 000 johtajaa. Koulu
viettää valtakunnallista juhlaa Haminassa 6.6.2015. Mukaan juhlaan
on kutsuttu kaikki reserviupseerikurssit ja kaikki reserviupseeriyhdistykset sekä jokainen reserviupseeri.
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Reserviupseeripäivä ja
Kokonaisturvallisuus 2015
–messut Tampereella
Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna, 4. – 6.9., järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa
laaja Kokonaismaanpuolustus 2015
–messutapahtuma.
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Tampereen Messut Oy järjestää Kokonaisturvallisuus 2015 -messut
yhteistyössä Turvallisuuskomitean
sekä alan viranomaisten, järjestöjen
ja elinkeinoelämän kanssa. Lisätietoa tapahtumasta löytyy netissä:
http://www.kokonaisturvallisuus.
fi/
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RUL:lla on messuilla oma osasto ja
lisäksi lauantaina 5.9. järjestetään
Messukeskuksen Tähtien salissa
kolmen tunnin mittainen Reserviupseeripäivä –tilaisuus, jossa käsitellään tärkeitä ja ajankohtaisia
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
asioita muutaman alustuksen ja
keskustelujen kautta. Tilaisuuteen
on kutsuttu liittohallitus, liittoval-

tuusto, liiton neuvottelukunta ja se
on avoin kaikille muille liiton jäsenille.
Reserviupseeripäivätilaisuuteen
osallistuvat saavat liitosta vapaalipun Kokonaisturvallisuus 2015 –tapahtumaan. Lisätietoa asiasta seuraavassa Kenttäpostissa, netissä
sekä tulevissa Reserviläisissä.

RUL verkossa

Nettisivut: www.rul.fi

Facebook: www.facebook.com/
reserviupseeriliitto

Twitter: http://twitter.com/
reserviupseeri

ISSUU: http://issuu.com/
reserviupseeriliitto
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Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti
tietoa liiton ajankohtaisista asioista.
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SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry
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JAKELU
jäsenyhdistykset
piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat
liittovaltuusto
liittohallitus
liiton neuvottelukunta
koulutustoimikunta
RES, MPKL, RESUL ja MPK
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