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Suomi
tarvitsee
reserviupseereita
Itsenäisen Suomen ensimmäinen armeija luotiin nopeasti. Reservin päällystön
kouluttaminen alkoi jo joulukuussa 1917,
kun Vimpelin kurssi käynnistyi. Pian
tämän jälkeen alkoi Vöyrin sotakurssi.
Ensimmäinen reserviupseerikurssi piti
aloittaa maaliskuussa Seinäjoella, mutta todellisuudessa se alkoi 25.3.1918
Kotiniemessä lähellä Vilppulaa. Seuraavaan päivään mennessä Reserviupseerikouluun, kuinka Mannerheimin päiväkäskyssä nro 30 kurssia nimitetään, oli
ilmoittautunut 118 oppilasta. Kurssin lopullinen osanottajamäärä oli 121 oppilasta ja se kesti vain kuukauden, päättyen
26.4. Mikkelissä. Reserviupseereiden
koulutusta jatkettiin Mikkelissä ja Viipurissa ja alkuvuodesta 1919 vakinaisessa
palveluksessa oli 940 aktiiviupseeria ja
250 reserviupseeria.
Vuonna 1920 reserviupseereiden koulutus siirtyi Haminaan, jossa ensimmäinen
143 upseerioppilaan kurssi alkoi 1.4.1920.
Tämän jälkeen Haminan Reserviupseerikoulu on kouluttanut itsenäisen Suomen sodan- ja rauhanajan tarpeisiin yli
174 000 johtajaa.

PÄÄKIRJOITUS

JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja

Reserviupseerit ovat vastuunkantajia.
Tämä rooli meille on tullut erottamattomana osana saamamme koulutusta. Se
velvoittaa meitä paitsi sodan myös rauhan aikana. Tiukoissa paikoissa vastuunkantokykyämme on testattu käytännös-

sä niin sodan kuin rauhan vuosina.
Äskettäin saapuneet reserviläiskirjeet
kertoivat alle 60 -vuotiaille reserviupseereille millainen sodan ajan tehtävä
kullakin on. Suuri osa kirjeen saajista on
varattu oman työnantajansa poikkeusolojen organisaatioon ja vielä useampi reserviläinen sai kirjeen, jossa hänen kerrotaan olevan puolustusvoimien reservissä
ilman tiettyä määrättyä tehtävää.
Jokaista kansalaista tarvitaan Suomen
kokonaisturvallisuuden varmistamisessa. Reserviupseerikoulutuksen mukanaan tuoma vastuunkantovelvollisuus
ei ole kiinni siitä, onko meillä sodan ajan
sijoitusta vai ei. Voimme jatkuvasti tehdä paljon oman osaamisen, kenttäkelpoisuuden ja maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi.
Maanpuolustustahtoa voimme edistää
joka päivä arkiaskareissamme omassa
toimintaympäristössämme. Hyvä tapa
maanpuolustushengen kohottamiseksi
on myös lähteä juhlimaan 95 –vuotiasta
RUK:ta Haminaan lauantaina 6.6. Tutuilla ympyröillä tavataan.
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Suomalaisen yleisen asevelvollisuuden
yksi vahvuuksista on se, että puolustusvoimat voi jokaisesta saapumiserästä
valita koulutettavaksi parhaiten sopivat
henkilöt kuhunkin tehtävään. Johtajatehtäviin valinta tapahtuu peruskoulutuskauden, eli noin seitsemän viikon
palveluksen, jälkeen. Valinnassa vaikuttavat eniten peruskoulutuskaudella
osoitetut kyvyt ja persoonalliset johtajaominaisuudet. Sukupuoli, vanhempien
ammatti tai koulutustausta eivät vaikuta johtajavalintaan. Jokainen lähtee
alokkaaksi tullessaan samalta viivalta.
Kaikki johtajakoulutukseen valittavat
käyvät aliupseerikurssin ensimmäisen
jakson. Reserviupseereiksi koulutettavat
jatkavat sen jälkeen reserviupseerikurssilla. Reserviupseerikoulutukseen valitaan edelleen alle 10 prosenttia saapumiserästä.
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RUK 95 vuotta
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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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Päivän ohjelmassa on mm.
-Päiväjuhla Hamina Bastionissa alkaa kello 12.30
-Ohimarssi reserviupseerikursseittain tapahtuu Kadettikoulunkadulla
kello 14.00 alkaen
-Kenttäpäivällinen kello 14.30 alkaen
-Johtamiskoulutuksen esittely ja kalustonäyttely
-Mentorointiprojektin ja Priimustutkimuksen esittely
-Tutustuminen kasarmeihin ja RUK-museoon
Reserviupseereilla on mahdollisuus majoittua veloituksetta RUK:n tiloissa 5.-7.6.2015.
Lisätietoja tiedotussihteeri Kirsi Lauri 0299 461 108 tai toimistosihteeri
Mia Eerola 0299 461 109.

Kuva: Puolustusvoimat

Kadonneen kurssimerkin tilalle saa
uuden Reserviupseeriliitosta puh
(09) 4056 2054, sähköposti
toimisto@rul.fi
Lisätietoja RUK 95-vuottajuhlasta
netissä:
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/Erikoissivustot/
RUK95/Suomeksi/
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Pukukoodi on tumma puku ja kunniamerkit tai paraatipuku. Kurssimerkkiä, RUK-ristiä, kannetaan
tummassa puvussa kunniamerkkien kanssa. RUK-ristin paikka on
puvun vasemmalla puolella kunniamerkkien alla, ylä- ja alataskun
puolessavälissä.
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Toimintapäivä
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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.
Nyt toimintapäivään liittyen on
liitto tuottanut rastipaketin lisäksi
paikannuslevyjä. Paketin voi tilata
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liiton toimistolta. Se tullaan toimittamaan kuukauden kuluessa yhdistyksille.
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 palkinnolla päivän parasta. Voittaja tulee ilmoittaa liiton toimistolle ja hänelle
lähetetään liiton toimesta palkinto.

Projektituen ja tukisäätiön
apurahojen hakeminen samalla
lomakkeella
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 15.8. sekä 15.11.

Projektitukea ja tukisäätiön apurahoja haetaan yhdellä ja samalla
lomakkeella, jonka voi täyttää netissä, tallentaa ja lähettää liittoon
sähköpostin liitteenä. Hakulomake
löytyy netistä: http://www.rul.fi/
Projektitukea on alkaneena vuonna reserviupseeriliitto/palvelut-jasenjaossa 20.000 euroa.
yhdistyksille/projektituki/
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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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Jäsenrekisteri
ja jäsenmaksuperintä
Vuoden ensimmäisten karhumaksujen eräpäivä oli 15.5. Seuraava
karhulasku lähetetään elo- syyskuussa. Maksamattomat jäsenet
eivät saa enää kesäkuun Reserviläistä.
Vuoden toinen jäsenmaksutilitys
maksetaan yhdistyksille ja piireille
kesäkuussa.
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Jäsenille kannattaa muistuttaa,
että he 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 hankin-
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ta on mahdollista eAsioinnin kautta. Linkki palveluun löytyy liiton
nettisivuilta: http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/
Nyt on tärkeää, että yhdistykset
seuraavat aktiivisesti jäsenmaksukertymää. Jäsenrekisterin Raportit
–välilehdeltä löytyy valmiit listaukset sekä maksaneista että maksamattomista jäsenistä. Tulevan lippujuhlapäivän tietämillä kannattaa
olla yhteyksissä maksamattomiin
jäseniin ja muistuttaa heitä paitsi
jäsenmaksusta myös yhdistyksen
tulevista toiminnoista. Liitto lähettää kesäkuun aikana yhdistyksille
ja piireille seuraavan koonnin jäsenmaksutilanteesta.

Vinkkejä onnistuneeseen jäsenhankintaan
Yhdistyspäivätilaisuuksissa on tullut esille monia vinkkejä ja konkreettisia toimia onnistuneeseen jäsenhankintaan ja -huoltoon.
Tässä niistä muutama:
• Tunnista potentiaalinen jäsen omasta kaveripiiristäsi, kertausharjoituksista, MPK:n kursseilta, työpaikaltasi jne. Myös ylennyslistoilta löytyy potentiaalisia uusia jäseniä.
• Henkilökohtainen yhteyden otto on ratkaisevan tärkeää. Puhelinsoitto
on paljon tehokkaampi kuin sähköpostiviesti.
• Seuratkaa jäsenmaksujen kertymistä vuoden mittaan aktiivisesti. Nyt
on hyvä aika soittaa jäsenmaksunsa vielä maksamattomille jäsenille.
• Tiedota säännöllisesti yhdistyksen toiminnasta. Nettisivut, sähköpostiviestit, puheenjohtajan kirjeet ovat kaikki tärkeitä.
• Pyrkikää saamaan mahdollisimman monen jäsenen sähköpostiosoitteet rekisteriin. Liitto lähettää kuukausittain Uutiskirjeen kaikille henkilöille, joiden sähköpostiosoite löytyy rekisteristä.
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• Tarjoa uusille jäsenille helppo mahdollisuus tulla mukaan käytännön
toimintaan. Kysy millaisesta toiminnasta uusi jäsen on kiinnostunut.
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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.
Tampereen Messut Oy järjestää Kokonaisturvallisuus 2015 -messut
yhteistyössä Turvallisuuskomitean
sekä alan viranomaisten, järjestöjen
ja elinkeinoelämän kanssa. Lisätietoa tapahtumasta löytyy netissä:
http://www.kokonaisturvallisuus.
fi/
Reserviupseeripäivätilaisuuteen
osallistuvat saavat liitosta vapaalipun Kokonaisturvallisuus 2015 –tapahtumaan.
Kokonaisturvallisuus 2015 –tapahtuma on mainio syysretken kohde.
1250Piirit ja yhdistykset voivat tilata liitosta vapaalippuja Kokonaisturvallisuus –messuille. Tilausten
tulee olla liitossa 15.8. mennessä.
Lippuja on tarjolla rajallinen määrä.
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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, liittovaltuusto, liiton neuvottelukunta ja se
on avoin kaikille muille liiton jäsenille.
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Monipuolisia
liikuntatapahtumia
Kesä- ja syksy ovat reserviläisliikunnan kulta-aikaa. Tarjolla on useita erilaisia, mielenkiintoisia tapahtumia. Mm. seuraaviin tapahtumiin voi koota
omasta yhdistyksestä yhden partion tai suuremmankin joukon:
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Kesäyön marssi 6. – 7.6. Turussa. Marssimatkat vaihtelevat 6,3
km ja täyden maratonin (42,195
km) välillä. Marssin reitit lähtevät Heikkilästä, vanhalta kasarmialueelta. Kaikilla reiteillä pääsee kokemaan kesäisen Aurajoen
ja historiallisen Turun maisemia.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
http://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=991
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Unohtumaton Salpavaellus järjestetään jo 22. kerran 26.–28.6.2015.
Salpavaellus esittelee viime sotien
aikaisen suomalaisen maanpuolustustahdon kestävää monumenttia
– Salpa-asemaa Suomen parhaimmistoon kuuluvien Salpalinja-oppaiden johdolla. Kolme erilaista ja
eripituista reittiä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: http://www.salpavaellus.net/

Lisää mielenkiintoisia liikuntatapahtumia löydät RUL:n (www.rul.fi) ja
RESUL:n (www.resul.fi) nettisivuilta.
Kenttäpostin liitteenä on RESUL:n tiedote.
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Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos 2015 järjestetään
Mäntsälässä 18.–20.9.2015. Jotoksella on kaksi sarjaa. Jotos alkaa sotilassarjan (A) osalta perjantai-iltana klo 17.00 ja edellistä hieman helpompi
jokaisen reserviläisensarja (B) alkaa lauantaiaamuna klo 9.00. Jotos päättyy molempien sarjojen osalta sunnuntaina puoleen päivään mennessä.
Partion koko voi olla molemmissa sarjoissa 3-5 henkeä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: http://www.rul.fi/jotos/syysjotos2015/
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Reservin
ampumamestaruuskilpailut

Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliitonliittokohtaiset
ampumamestaruuskisat yhdistyvät
elokuussa järjestöjen yhteisiksi Reservin ampumamestaruuskisoiksi.
Tyrrissä 14.–16.8.2015 järjestettävien kisojen kilpailukutsu on jo lähetetty piireihin.
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Kokonaan uutta on myös se, että
jokaisella yhden maakunnan reserviläis- ja reserviupseeripiireillä (siis
esim. Pohjois-Karjalan Reserviläisja Pohjois-Karjalan Reserviupsee-
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ripiirillä) on käytössään jokaiseen
lajiin yhteinen, kuuden osallistujan
kiintiö.
Lisäksi piirit voivat ilmoittaa kilpailijoita varapaikoille. Heidän osaltaan tulee ilmoittaa laji, sarja sekä
myös puoltojärjestys, jota noudatetaan paikkoja jaettaessa.
Liitot lähettävät ampumamestaruuskilpailuista touko- kesäkuussa
piireille tarkemman ohjeistuksen
ampumamestaruuskilpailuista.

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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RUL:n toimiston henkilökunnan kesälomat on keskitetty
heinäkuulle. Liiton toimisto on kiinni 29.6. – 24.7. välisen ajan

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

RESUL tiedottaa 1/2015
Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat
Tiedotteen sisältö
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hallinnolliset asiat
Hallituksen uusi jäsen Arto Ahokas
Reserviläisurheiluliiton strategia 2016 – 2020, tuotteet ja palvelut
Sähköinen kuntokortti
Perheliikuntapäivä syksyllä 2015, toimintaohje järjestäjille
Puheenjohtajan palsta

1. Hallinnolliset asiat
Reserviläisurheiluliiton kevätkokous pidettiin 18.04. Helsingissä. Kokouksen aluksi
Pääesikunnan liikuntapäällikkö everstiluutnantti Jarmo Viskari piti luennon aiheesta
asevelvollisten fyysinen toimintakyky.
Kokouksen alussa palkittiin vuoden 2014 Maanpuolustusliikkuja luutnantti Veli Arminen Riihimäeltä komealla kiertopalkinnolla. Kokouksessa valittiin Suomen Reserviupseeriliiton edustajaksi Reserviläisurheiluliiton hallitukseen loppuvuodeksi 2015 yliluutnantti Arto Ahokas Porista.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös, joka osoitti ylijäämää yhteensä
12886,54€. Kokous hyväksyi Reserviläisurheiluliiton strategian 2016 -2020 yksimielisesti.
Kokouksessa kuultiin liiton sääntömuutostyöryhmän kuulumiset työn etenemisestä.
Reserviläisurheiluliiton kevätkokoukseen osallistui15 edustajaa liiton 23 jäsenyhdistyksestä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Caspar von Walzel Helsingistä ja sihteerinä Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen.

2. Hallituksen uusi jäsen Arto Ahokas
”Olen porilainen urheilua monessa eri lajissa harrastava ja harrastanut 60-vuotias mies. Olen suorittanut ylioppilastutkinnon v. 1975 ja
opiskellut Helsingissä rakennustekniikan opintosuunnalla. Koulutukseltani olen maanmittausteknikko.
Varusmiespalveluksen suoritin vuosina 1974-1975. Sotilasarvoltani
olen yliluutnantti.
Reserviläisurheilusta kiinnostuin jo ennen varusmiespalveluani, oltuani suunnistusharrastukseni vuoksi joissakin maastokilpailussa
toimitsijana paikkakunnalla, jossa asuin. Heti varusmiespalveluksen päätyttyä liityin Noormarkun Seudun Reserviupseerikerhoon. Tiesin että ko. kerhossa nimenomaan urheilutoiminta oli erittäin aktiivista sekä ammunnan että ns. yhdistelmälajien osalla.
Ko. kerho on ollut hyvin aktiivinen urheilun saralla edelleenkin. Kerho järjestää vuosittain
jonkun Satakunnan piirin mestaruuskilpailun lähinnä yhdistelmälajeissa. Vuosien varrella

kerho on yhdessä paikallisen veljesjärjestön kanssa järjestänyt kaksi Reserviläisurheiluliiton
mestaruuskilpailua, viimeksi v. 2009 liiton talvikilpialun. Itse olen ollut mukana järjestelyissä
vastuullisena järjestäjänä. Kerho on anonut liiton mestaruuskilpailun järjestämistä vuonna
2016.
Itse olen osallistunut noin 40 vuoden aikana aktiivisesti RESUL:n mestaruuskilpailuihin nimenomaan yhdistelmälajeissa, joten edellä mainituista syistä ko. lajit ovat minulle hyvinkin
tuttuja.
Aktiivisuuden osoituksesta RESUL:n toimintaa kohtaan minut on v. 2007 palkittu Reserviläisurheiluliiton kultaisella ansiomitalilla.
Tiedän, että RESUL:n hallituksen tehtävä on hyvin haasteellinen nimenomaan siitä syystä,
että varsinkin yhdistelmäkilpailujen osallistujamäärät ovat vähentyneet esim. siihen verrattuna kun itse aloitin lajien harrastamisen v. 1975. Siinä mielessä haluisinkin olla kehittämässä liiton toimintaa siten, että aktiivisuus ko. lajeja kohtaan lisääntyisi”.

3. Reserviläisurheiluliiton strategia 2016 – 2020, tuotteet ja palvelut
Reserviläisurheiluliiton strategia nojaa kahteen peruspilariin, liiton tuotteisiin ja palveluihin
sekä edunvalvontaan, joita täydentävät talous ja viestintä.
Tuotteet ja palvelut hiotaan strategiakauden aikana sellaisiksi, että myös nuoret ja naiset kokevat ne omikseen ja että ne palvelevat myös puolustusvoimien tarpeita erityisesti kenttäkelpoisuutta arvioitaessa ja kehitettäessä.

Reserviläisurheiluliiton tuotteet ja palvelut
Tuotteet ja palvelut tarkoittavat konkreettisia kilpailu- ja harrastetapahtumia, joiden valtakunnallinen vastuutaho on RESUL.
RESUL:n tehtävinä ovat
 sääntöjen ylläpito ja kehittäminen
 toimihenkilöiden koulutus
 vuosittaiset kilpailu- ym. kalentereiden ylläpito
 osallistujarekrytointi
 yhteistyö pv:n, MPK:n sekä liiton jäsenyhdistysten kanssa
 tulospalvelu

RESUL analysoi nykyisen lajivalikoiman ensi vuoden. Analyysin sisältö tarkentuu, mutta
alustavasti:
 arvioidaan nykyisten lajien osallistujamäärät, ja ikärakenne – erityisesti nuorten näkökulmat
 lajin vetovoima ja nykyisten harrastajien toiveet ja tarpeet
 olosuhteet (mm. lumitilanne)
 arvioidaan yhdessä järjestäjien kanssa resurssit ja olosuhteet järjestää tapahtumia
Analysointi tehdään kokonaan/osin ulkopuolisen asiantuntijan johdolla.
RESUL tekee kuvauksen 2015 loppuun mennessä siitä, miten uusi laji pilotoidaan ja siirretään käytäntöön.

Kenttäkelpoisuuden arviointi
Kenttäkelpoisuuden arviointijärjestelmä tuottaa puolustusvoimille sellaista informaatiota, joka
mahdollistaa mm. henkilön sodanajan sijoituksen tarkentamisen, mikäli hänen kenttäkelpoisuutensa on kohonnut merkittävästi ja sillä on tosiasiallista vaikutusta hänen poikkeusolojen
tehtävän suorittamiseen.
Lähtökohtana on se, että tämä arviointi voidaan suorittaa lähellä henkilön asuinpaikkaa ja
luontevana osana perusyhdistyksen toimintaa, jolloin mm. välimatkat lyhenevät ja palvelun
saavutettavuus paranee.
Lisäksi yhtenä kriteerinä on sellainen lähtötaso, joka on helppo suorittaa, jotta mielenkiinto
oman kenttäkelpoisuuden kehittämiselle säilyisi mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on
nousujohteinen 3-portainen arviointijärjestelmä.
Kenttäkelpoisuuden arviointi koostuu seuraavista osatekijöistä:
 fyysisen toimintakyky (=kestävyys- ja lihaskunnon arviointi)
 ampumataidon arviointi
 suunnistusosaamisen ja kartanluvun arviointi
 marssiosaamisen arviointi

Lisäksi tavoitteena on sopia korvaavuuksista mm. ampumataidon ja marssiosaamisen osalta
siten, että mikäli henkilö on suorittanut mm. Sulkavan Soudun, niin se riittää korvaavuutena
kestävyyskunnon osalta.
Tarkoituksena on sopia puolustusvoimien ja MPK:n kanssa käytävissä neuvotteluissa tarkemmat säännöt ja ohjeet sekä korvaavuudet tämän arviointijärjestelmän käyttöön ottamiseksi v. 2016 aikana.
Seuraavassa tiedotteessa kerromme tarkemmin strategiassa mainitusta edunvalvonnasta,
viestinnästä ja taloudesta

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

Sähköinen kuntokortin käyttö on käyttäjälleen maksutonta!
Oman liikunta-aktiivisuuden seuraamisen lisäksi palvelu tarjoaa tietoa mm. ravitsemuksesta ja liikunnasta sekä harjoittelusta ja lihashuollosta. Lisäksi palvelussa on ampumapäiväkirja, jonka voi tulostaa ja todistaa tällä tavalla ampuma-aktiivisuutensa mm. viranomaisille.
Reserviläisurheiluliitto palkitsee kaikkia aktiivisia käyttäjiä juhlavuonaan seuraavasti:
 vähintään 150 peruskuntopistettä kirjannut henkilö saa diplomin
 vähintään 250 peruskuntopistettä saavuttanut maanpuolustaja saa diplomin ja
vyötärönympärysmittanauhan
HUOM! Perusyhdistyksen pitää anoa näitä kannusteita Reserviläisurheiluliitosta avoimella yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoittamalla hakemuksella, josta ilmenee kyseisen henkilön kuntosuoritusten pistemäärä. Tämän voi parhaiten todistaa liittämällä hakemukseen tulosteen henkilön kuntosuoritteista edelliseltä toimintavuodelta.
Tämä anomus on hyvä laatia alkuvuodesta esim. helmikuussa, jolloin kaikkien sähköistä kuntokorttia käyttävien henkilöiden edellisvuoden suoritteet on kirjattu järjestelmään. Kannusteet voi
luovuttaa esim. yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä.
TERVETULOA SÄHKÖISEN KUNTOKORTIN KÄYTTÄJÄKSI OSOITTEESSA
www.resul.fi/kuntokortti

5. Perheliikuntapäivä syksyllä 2015, toimintaohje järjestäjille
Reserviläisurheiluliitto pyrkii aktivoimaan jäseniään liikunnan pariin haastamalla jäsenyhdistyksensä ja piirit järjestämään valtakunnallisen perheliikuntapäivän, jonka sisältö voi vaihdella eri
paikkakuntien välillä.
Kunkin paikkakunnan yhdistys päättää itse siitä, millainen tapahtuma on heidän mielestään sopivin. Päivän ohjelman suunnittelussa kannattaa huomioida myös erilaiset ikäryhmät, koska
perheliikuntapäivä on lähtökohtaisesti tarkoitettu koko perheen tapahtumaksi.
Perheliikuntapäivän tarkoituksena on yhdessäolo ja kaikenikäisten kannustaminen liikunnan pariin.

Tapahtuman järjestäminen ja siihen osallistuminen
Perheliikuntapäivä on syksyllä 2015 järjestettävä tapahtuma, jonka järjestelyistä vastaa paikallinen yhdistys tai useammat yhdistykset yhdessä. Reserviläisurheiluliitto kannustaa yhteistyöhön myös muiden sidosryhmien kanssa erityisesti tapahtuman markkinoinnissa. Perheliikuntapäivä voidaan järjestää myös jonkin toisen tapahtuman yhteyteen.
Perheliikuntapäivän ohjelman tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä, jotta kynnys
tapahtuman järjestämiseen ja siihen osallistumiseen olisi mahdollisimman pieni. Lisäksi osallistumista voidaan kannustaa järjestämällä esimerkiksi arpajaiset kaikkien osallistujien kesken.

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

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

6. Puheenjohtajan palsta
Arvoisa maanpuolustusaktiivi!
Olet ehkä jo tutustunut uusiin ylennyskriteereihin, joissa painotetaan aiempaa enemmän toimintakykyä ylläpitävää toimintaa, eli sitä, että reserviläinen huolehtii itse omasta kenttäkelpoisuudestaan. Osallistuminen fyysistä kuntoa ylläpitävään toimintaan ja ampumatoimintaan lasketaan me-

riitiksi, kun esimeriksi mietitään sijoittamista vaativampaan tehtävään, palkitsemista tai jopa ylentämistä. Kannattaa siis pitää itsensä monipuolisen toimintakuntoisena ja siihenhän kesäkausi sopii mitä parhaiten – ei kun kavereiden kanssa ylös, ulos ja lenkille; tai sitten lähiampumaradalle
harjoittelemaan!
Kun sitten tuloskunto alkaa vähitellen löytyä ja kaipaat elämääsi vähän enemmän haastetta, lieneekin jo kilpailemisen vuoro. Oikealla asenteella voi rennosti kilpailla missä tahansa reserviläislajissa, koska edistymistä kannattaa mitata ainoastaan suhteessa omiin aikaisempiin suorituksiin,
eikä ryppyotsaisesti metsästää pelkkiä mitaleita ja voittoja; niitäkin kyllä tulee sitten aikanaan,
kun on oikea suhtautuminen. Yhdessä tekeminenhän on oikeasti reserviläisurheilutoiminnan suola. Joten lähde mukaan harjoittelemaan yhdessä muiden kanssa ja sen jälkeen pilke silmäkulmassa kilpailemaan ensin yhdistystasolle, sitten piiritasolle ja tietenkin myös liittomme järjestämiin valtakunnallisiin kilpailuihin!
Sotilaan perustaitoihin kuuluu esimerkiksi ampumataito ja suunnistustaito ja ne onkin sisällytetty
uusiin kenttäkelpoisuustestauskriteereihin, joita liittomme parhaillaan työstää yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Lisäksi pitää pystyä pitkäkestoiseen fyysiseen suoritukseen, esim. marssimaan.
Yllä mainituista helpointa ja luonnollisinta harjoittelua reserviläiselle lienee ampumataidon ylläpitäminen ja yhdistyksesi aktiivit osaavat neuvoa siihen liittyvissä asioissa. Suunnistustaidon ylläpitäminen taas ei vaadi välttämättä järjestelytoimenpiteitä yhdistykseltä, sehän onnistuu aivan mainiosti esim. hyödyntämällä paikallisten suunnistusseurojen iltarasteja. Ja marssiharjoituksia voisi
hyvin rakennella yhdistysten yhteistyönä, jollei omassa yhdistyksessä ole alkuun riittävästi innokkaita.
Ja kun jokaisessa hommassa kannattaa olla jokin tavoite, joka siintää tulevaisuudessa, kannattaisi mielestäni jokaisen sellainen itselleen rakentaa. Miltä kuulostaisi tavoitteena lähivuosien aikana
osallistuminen Reserviläisten ampumamestaruuskilpailuun, Jukola-viestiin ja Kesäyön marssiin?
Jos päätät, ne ovat tavoitteena lähempänä kuin ehkä uskotkaan. Seuraava Kesäyön marssihan,
esimerkiksi, marssitaan tällä kertaa Turussa 6.6.2015 kello 18.00 alkaen. Tule Sinäkin mukaan!
Aktiivista ja kenttäkelpoista kesää kaikille toivottaen,
Tor-Erik Lindqvist

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

Tor-Erik Lindqvist
Puheenjohtaja
Kapteeni res

Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja
Sotilasmestari res

