
SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 
Finlands Reservofficersförbund 

The Finnish Reserve Officers’ Federation 
DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND 

SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI  INTERNET: WWW.RUL.FI 
PUHELIN: +358 9 4056 2050  

 

3-2015



Sotilaan 
pitää osata
ampua

Ampumataito on keskeinen osa sotilas-
osaamista. Ei olekaan ihme, että ampu-
matoiminnalla on ollut tärkeä rooli myös 
reserviläistoiminnassa kautta vuosikym-
menien. 

Tänään reservin ampumatoiminta on 
erittäin monipuolista. Lajikirjo vaihtelee 
ilma- ja eko-aseammunnoista aina haas-
taviin tarkka-ammunta- ja SRA-lajeihin 
sekä palvelusammuntoihin. Perinteiset 
ratalajit keräävät myös laajat osanot-
tajamäärät, kuten viime viikonloppuna 
Kouvolan Tyrrissä käydyt ensimmäiset 
Reservin ampumamestaruuskisat osoit-
tivat.

Tyrrin kisat olivat samalla hyvä esimerkki 
yhteistyön voimasta. RUL:n ja RES:n en-
simmäiset yhteiset mestaruuskilpailut 
mahdollisti puolustusvoimien, Kouvolan 
kaupungin ja paikallisten ampumaseu-
rojen tuki sekä erityisesti paikallisten re-
serviläisten iso työpanos. 

Ampumatoiminnan tulevaisuutta on vii-
meksi kuluneiden vuosien aikana uhat-
tu kahdesta suunnasta. Toinen on ollut 
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Sotilaan 
pitää osata
ampua JANNE KOSONEN

Toiminnanjohtaja 

PÄÄKIRJOITUS

tiukentunut aselainsäädäntö, joka on 
tehnyt erityisesti pistooliammunnan 
aloittamisesta tosi työlästä. Kun oman 
pistoolin hankintaan vaaditaan kahden-
kymmenen vuoden ikä ja kahden vuoden 
ohjattu harjoittelu, ei jatkossakaan ole 
odotettavissa nuorien pistooliampujien 
määrään suurta kasvua.

Toinen, ja vielä edellistäkin suurempi 
uhka, kohdistuu ampumarataverkos-
toon. Tiukentuvat ympäristövaatimuk-
set, kuntien halu kaavoittaa asutusta 
ampumaratojen läheisyyteen sekä puo-
lustusvoimien harveneva ampumara-
taverkosto vähentävät ampumaratojen 
määrää. Erityisesti eteläisessä Suomes-
sa ampumaratojen vähäisyys vaikeuttaa 
olennaisesti ampumaharrastuksen aloit-
tamista ja jatkamista.

Kesän aikana RUL on antanut lausun-
not Helsingin kaupungille Kivikon ampu-
maurheilukeskuksesta, Päijät-Hämeen 
liitolle maakuntakaavaan liittyen Häl-
välän ampumaurheilukeskuksesta, si-
säasiainministeriölle luonnoksesta am-

pumarata- ja ampuma-aseasetukseen 
sekä lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta 
ja terveydenhuollon ammattihenkilön 
ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa 
annettuun asetukseen. Kaikissa lau-
sunnoissa liitto korosti ampumaratojen 
tärkeyttä myös osana laajaan reserviin 
perustuvaa suomalaista puolustusrat-
kaisua.

Reservin ampumataidon ylläpidossa 
puolustusvoimilla pitää olla tulevai-
suudessa nykyistä suurempi rooli. Yksi 
mahdollisuus tähän voisi olla RUL:n pu-
heenjohtaja Mikko Halkilahden esittämä 
ajatus säännöllisistä ampumapäivistä, 
jonne jokainen halukas reserviläinen 
voisi ilmoittautua mukaan. Aktiivire-
serviläiset voisivat hoitaa, aseita ja pat-
ruunoita lukuun ottamatta, kaikki päivän 
järjestelyt yhteistyössä MPK:n kanssa. 
Samalla puolustusvoimat pääsisi hel-
posti suoraan yhteyteen reserviläisiin ja 
mahdollisesti myös rekrytoimaan sopi-
via henkilöitä sodan ajan joukkoihin.
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Reserviupseeripäivä ja  
Kokonaisturvallisuus 2015  
–messut Tampereella
Syyskuun ensimmäisenä viikonlop-
puna, 4. – 6.9., järjestetään Tampe-
reen Messu- ja Urheilukeskukses-
sa laaja Kokonaismaanpuolustus 
2015 –messutapahtuma. Tampe-
reen Messut Oy järjestää Kokonais-
turvallisuus 2015 -messut yhteis-
työssä Turvallisuuskomitean sekä 
alan viranomaisten, järjestöjen ja 
elinkeinoelämän kanssa. Lisätie-
toa tapahtumasta löytyy netissä:  
www.kokonaisturvallisuus.fi/ 

RUL:lla on messuilla oma osasto ja 
lisäksi lauantaina 5.9. järjestetään 
Messukeskuksen Tähtien salissa 
kolmen tunnin mittainen Reser-
viupseeripäivä –tilaisuus, jossa kä-
sitellään tärkeitä ja ajankohtaisia 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
asioita alustusten  ja keskustelujen 
kautta. Tilaisuudessa puhuvat mm. 
liiton puheenjohtaja Mikko Halki-
lahti ja RUK:n johtaja ev Markku 
Hutka. Tilaisuus on avoin kaikille 
liiton jäsenille ja siihen lisäksi erik-
seen kutsuttu liittohallitus, liitto-
valtuusto ja liiton neuvottelukunta.  

Reserviupseeripäivätilaisuuteen 
osallistuvat saavat liitosta vapaali-
pun Kokonaisturvallisuus 2015 –ta-
pahtumaan. 

Kokonaisturvallisuus 2015 –tapah-
tuma on mainio syysretken kohde. 
Piirit ja yhdistykset voivat tilata lii-
tosta vapaalippuja Kokonaisturval-
lisuus –messuille. Tilausten tulee 
olla liitossa 28.8. mennessä. Lippu-
ja on tarjolla rajallinen määrä.

http://www.kokonaisturvallisuus.fi/
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Jäsenrekisteri 
ja jäsenmäärät
Liiton maksaneiden jäsenten määrä 
on hieman viiden vuoden vastaavaa 
ajankohtaa suurempi. Piiri- ja yh-
distyskohtaiset erot jäsenkehityk-
sessä ovat kuitenkin suuria. 

Jokaista yhdistystä pyydetään nyt 
käymään oman yhdistyksensä jä-
senlista huolella läpi. Jäsenrekiste-
rin Raportit –välilehdeltä löytyy val-
miit listaukset sekä maksaneista 
että maksamattomista jäsenistä. 
Nyt on sopiva aika ottaa yhteyttä 
sekä uusiin että maksamattomiin 
jäseniin ja kertoa yhdistyksen syys-
kauden toiminnoista. 

Vuoden toinen jäsenmaksukarhu 
lähetetään maksamattomille jäse-
nille elokuun aikana. Maksamatto-
mat jäsenet eivät ole saaneet enää 

toukokuun jälkeen Reserviläinen 
-lehteä.

Vuoden kolmas jäsenmaksutilitys 
maksetaan yhdistyksille ja piireille 
syyskuussa. 

eAsiointi
Liiton jäsenet voivat päivittää omat 
jäsentietonsa itse suoraan jäsen-
rekisteriin eAsiontipalvelun avulla. 
Palvelussa voi mm. päivittää omia 
henkilötietoja, tarkastella jäse-
nyyksiä ja luottamustehtäviä sekä 
tulostaa jäsenmaksulasku. Myös 
ampuma- tai senioriturvan hankin-
ta on mahdollista eAsioinnin kaut-
ta. Linkki palveluun löytyy liiton 
nettisivuilta: www.rul.fi/reserviup-
seeriliitto/jasenrekisteri/  

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/
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Kuvasatoa
 
RUL:n joukkue menestyi erinomaisesti CIOR:n sotilasmonitottelussa Bulgariassa.  
Joukkue: Mikko Hautala, Janne Hyvärinen ja Saku Liehu oli kokonaiskilpailun toi-
nen sija ja ammunnan paras.

Taneli Kärmeniemen kansainvälinen joukkue sai pronssia ensiapukilpailussa.
Esterata oli kilpailussa korvattu neljä estettä sisältäneellä maastojuoksulla, joka 
oli varmasti riittävän rankka.
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Toimintasuunnitelma  
ja jäsenmaksut 2016 

Liiton vuoden 2016 toiminnan 
suunnittelu on käynnistynyt. Liiton 
työvaliokunta esittää liittohallituk-
selle, että liiton toiminnan paino-
pisteet olisivat jäsenhankinta, am-
pumataidon ja kenttäkelpoisuuden 
kehittäminen, reserviupseereiden 
edunvalvonta sekä liittokokous ja 
liiton strategiatyö. 

Ensi vuoden suuria tapahtumia 
ovat liiton 85 –vuotisjuhlatapahtu-
ma elokuussa sekä Lappeenrannan 
liittokokous marraskuussa. Liitto-
kokouksessa hyväksytään RUL:n 
kolmivuotissuunnitelma vuosille 
2017 – 2019. Strategiatyö aloitettiin 
kesäkuun lopussa liittohallituksen 
seminaarikokouksessa ja sitä jatke-
taan syksyllä 2015 jäsenkyselyillä, 
jotka lähetetään henkilöjäsenille, 
yhdistyksille ja piireille.

Lisätietoa vuoden 2016 tapahtu-
mista seuraavissa Kenttäposteissa, 

syksyn Reserviläisessä sekä liiton 
nettisivuilla.

Jäsenmaksuihin  
esitetään korotusta

Liiton ensi vuoden talousarvioesitys 
perustuu korotetulle jäsenmaksul-
le. Jäsenmaksuun esitetään 2 euron 
korotusta, samalla myös Reserviläi-
nen –lehden lehtimaksu nousee eu-
rolla. Esityksen mukaan varsinaisen 
jäsenen liittomaksu olisi ensi vuon-
na 14 euroa ja lehtimaksu 8,5 euroa. 
Vastaavia korotuksia suunnitellaan 
myös nuorisojäsenmaksuihin. Edel-
lisen kerran liittomaksua on koro-
tettu vuonna 2009.

Liittohallitus käsittelee toiminta-
suunnitelmaa ja talousarviota syys-
kuun kokouksessaan ja lopulliset 
suunnitelmat hyväksyy marraskuun 
lopulla kokoontuva liittovaltuusto.
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Projektituet ja reserviupseerien 
tukisäätiön apurahat

Yhdistysten projektituki on tarkoi-
tettu sellaisten poikkeuksellisten 
merkittävien toimintojen, erillis-
projektien tai hankintojen rahoitta-
miseen, joita yhdistykset tai piirit 
eivät omilla voimavaroillaan kyke-
ne rahoittamaan. Hankkeen pitää 
tukea yhdistyksen varsinaista toi-
mintaa. Tukea voidaan myöntää 
projekteihin, jotka kehittävät jäsen-
hankintaa, jäsenaktiivisuutta tai 
toimintaa. Esimerkkejä tällaisesta 
toiminnasta ovat mm. erilaiset ker-
taluontoiset toimintatapahtumat, 
ase-, koulutusmateriaali-, majoi-
tus-, esite- tai muut hankinnat 
sekä toimitilojen korjaaminen tai 
rakentaminen. Tukea myönnetään 
vain osalle toiminnon tai hankinnan 
kokonaisbudjettia. 

Projektitukea on alkaneena vuonna 
jaossa 20.000 euroa. Yhdistykset 
ja piirit voivat hakea tukea myös 

Suomen Reserviupseerien tukisää-
tiöltä, joka tukee erityisesti aat-
teellista ja perinnetoimintaa, kuten 
historiikkien tekemistä ja kantolip-
pujen hankintaa. Tukisäätiö myön-
tää tänä vuonna tukea enintään 
6.000 euroa.

RUL:ssa projektitukihakemukset 
käsittelee taloustoimikunta ja tuki-
säätiön apurahahakemukset sääti-
ön hallitus. Seuraavan kerran tukia 
on haettavissa 15.11. mennessä.

Projektitukea ja tukisäätiön apu-
rahoja haetaan yhdellä ja samalla 
lomakkeella, jonka voi täyttää ne-
tissä, tallentaa ja lähettää liittoon 
sähköpostin liitteenä. Hakuloma-
ke löytyy netistä: www.rul.fi/reser-
viupseeriliitto/palvelut-jasenyhdis-
tyksille/projektituki/  

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/  
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/  
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/  
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Liiton nettisivut uusiutuvat

Liiton nettisivujen uusiminen on 
loppusuoralla. Sivujen ulkoasu 
muuttuu ilmavammaksi ja uudet 
sivut ovat responsiiviset eli ne toi-
mivat ongelmitta kaikilla näytöillä 
ja kaikilla laitteilla. Piirien ja yhdis-
tysten sivut uusiutuvat samalla, 
mutta tämä muutos ei vaadi niiltä 
erityistoimia.

Uudet nettisivut julkaistaan syys-
kuun alkupuolella.
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Kuvasatoa

Ensimmäiset Reservin Ampumames-
taruuskisat ammuttiin elokuun puo-
lessa välissä Tyrrin ampumaurheilu-
keskuksessa.

Ampumamestaruuskilpailuissa oli lä-
hes 300 ampujaa ja viikonlopunaikana 
ammuttiin liki 800 kilpailusarjaa.

Yleismestaruuden voitti Kymenlaakso.
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Tukisäätiön myyntituotteita

Suomen Reserviupseerien tukisää-
tiö myy ainutlaatuisia reserviup-
seerituotteita. Myynnissä on mm. 
RUL solmio, kalvosinnappi ja sol- 
mioneula -setti sekä isännänviiri. 

Lisätietoja säätiön myyntituotteis-
ta löytyy netistä: www.rul.fi/tuki-
saatio

http://www.rul.fi/tukisaatio
http://www.rul.fi/tukisaatio
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Esittelymateriaalia saatavilla 

RUL on esittelyseiniä (roll up) piirien 
ja yhdistysten käyttöön. Kyseessä 
on kolmen esittelyseinän kokonai-
suus, joita voidaan käyttää sisällä 
tai ulkona. 

Liiton toimistosta on saatavilla eri-
laisiin messu- ja esittelytapahtu-
miin myös Reserviläinen -lehtiä, 

liiton toimintakertomuksia sekä 
muita painotuotteita. Esittelyma-
teriaali toimitetaan yhdistyksille ja 
piireille veloituksetta. 

Tiedustelut ja tilaukset sähköpos-
tilla: toimisto@rul.fi  tai puhelimit-
se (09) 4056 2054 / Kirsti Suortti.    

mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
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Aselajimerkki 

Liiton jäsenmerkki on nyt mahdol-
lista saada aselajin värityksellä. 
Pohjavärit ovat vihreä, punainen, 
musta, lila ja sininen. 

Yhdistyksillä on mahdollisuus tilata 
aselajimerkkejä omille jäsenilleen 
edulliseen 3 euron hintaan / kappa-
le. Yhdistys voi palkita merkillä ak-
tiivisia jäseniään tai myydä aselaji-
merkkejä jäsenilleen (suositushinta 
on 6 euroa). 

Uusille jäsenille aselajimerkki on 

maksuton. Yhdistykset voivat ky-
syä liiton toimistosta lisätietoja 
tästä (toimisto@rul.fi). 

Ajatuksena on, että merkki luovu-
tettaisiin uudelle jäsenelle yhdis-
tyksen kokouksissa kunniakirjan ja 
esimerkiksi yhdistyksen toiminta-
kalenterin kanssa. Näin uusi jäsen 
aktivoidaan ja sitoutetaan parem-
min jäsenyyteen. Yksittäinen jäsen 
voi tilata aselajimerkin liiton toi-
mistosta hintaan 10 euroa plus toi-
mitus ja käsittelykulut.  

mailto:toimisto@rul.fi
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RUL verkossa
Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti 
tietoa liiton ajankohtaisista asioista.

Nettisivut: www.rul.fi Facebook: www.facebook.com/
reserviupseeriliitto

Twitter: http://twitter.com/
reserviupseeri

ISSUU: http://issuu.com/
reserviupseeriliitto

http://www.rul.fi
http://www.rul.fi
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://twitter.com/reserviupseeri
http://twitter.com/reserviupseeri
http://twitter.com/reserviupseeri
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
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SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry 

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