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Tahtoa,  
taitoa ja 
taloutta

Suomen puolustusratkaisu perustuu uskot-
tavaan kansalliseen puolustuskykyyn. Suo-
men sotilaallinen maanpuolustus perustuu 
yleisen asevelvollisuuden pohjalta raken-
nettuun valtakunnalliseen puolustusjärjes-
telmään, joka mahdollistaa toiminnan koko 
valtakunnan alueella.

Laajasti toteutettu yleinen asevelvollisuus 
on myös vankan maanpuolustustahtom-
me perusta. Maanpuolustustahto on asia, 
jota ei voi kaupasta ostaa, vaan se rakentuu 
mm. yhteisistä ponnisteluista ja kokemuk-
sista sekä siitä, että suomalaiset kokevat 
maan ja yhteiskunnan olevan puolustami-
sen arvoinen. 

Sotilasosaamisen taso pidetään yllä koulu-
tuksella.  Sodan ajan joukkojemme 230.000 
sotilaasta 95 % on reserviläisiä. Tämän 
kenttäarmeijan osaamisen pohja luodaan 
varusmiespalveluksessa, mutta osaaminen 
varmistetaan kertausharjoituksilla sekä 
yhä enemmän myös vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen avulla. Kertaushar-
joituksien määrä on palautunut välttäväl-
le tasolle, 18.000 reserviläiseen vuodessa. 
Puolustusvoimat on ilmoittanut määrän 
pysyvän samalla tasolla myös vuonna 2016. 
Kun määrään lisätään puolustusvoimien 
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Tahtoa,  
taitoa ja 
taloutta JANNE KOSONEN

Toiminnanjohtaja 

PÄÄKIRJOITUS

Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä ti-
laama sotilaallinen koulutus (noin 10.500 
reserviläistä vuodessa) ja MPK:n sotilaal-
lisia valmiuksia lisäävä koulutus (16.500 
reserviläistä), niin vuosittain sotilaallista 
koulutusta saavien reserviläisten määrä on 
yhteensä jo 45.000. Tämän lisäksi omaa 
osaamistaan voi jokainen reserviläinen yl-
läpitää mm. puolustusvoimien PWMOODLE 
-verkko-oppimisympäristössä (linkki).  

Koulutusvolyymin pitämistä nykyisellä ta-
solla uhkaa paitsi puolustusvoimien toi-
mintamenojen niukkuus myös vapaaeh-
toiseen maanpuolustukseen kohdistuvat 
taloudelliset leikkaukset. Valtion ensi vuo-
den talousarvioesityksessä vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tukeen esitetään 20 % 
vähennystä. Kyseessä on vain n. 400 000 
€:n erä, jonka merkitys valtion budjetissa 
on pieni, mutta järjestöille erittäin suuri. 
Toteutuessaan budjettileikkaukset vaikut-
taisivat myös RUL:n toimintaan, mutta 
erityisen vakavasti ne kohdistuvat Maan-
puolustuskoulutusyhdistykseen, jolla on 
julkisoikeudellisena yhdistyksenä erityis-
asema maanpuolustusjärjestöjen kentäs-
sä ja jonka toimintavaroista valtaosa tulee 
puolustusbudjetista. Tänä vuonna RUL on 
saanut valtion tukea 37.500 €, kun taas MP-

K:n toimintaa tuetaan puolustusbudjetista 
noin 1.8 miljoonalla eurolla.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen keskei-
set järjestöt kritisoivat yhteislausunnos-
saan esitettyjä leikkauksia hallitusohjel-
man tavoitteiden vastaisina. Tavoitteena 
on, että Eduskunta palauttaisi järjestöjen 
määrärahat riittävälle tasolle. Vapaaeh-
toistyöllä voidaan myös maanpuolustus-
koulutuksessa moni asia tehdä palkkatyötä 
edullisemmin ja silti laadukkaasti. Kiitos 
tästä kuuluu osaaville ja motivoituneille 
reserviläiskouluttajille. Mutta on älyllistä 
epärehellisyyttä, jos joku kuvittelee vapaa-
ehtoiskoulutuksen määrän ja laadun kas-
vavan samalla kun toimintaan suunnattuja 
resursseja leikataan.

Valtion vaikea taloudellinen tilanne näkyy 
ymmärrettävästi tulevien vuosien budje-
teissa. Kaikkea sitä hyvää, mitä yhteiskun-
ta on aikaisemmin kansalaisilleen pystynyt 
tarjoamaan, ei jatkossa voida tarjota. Jois-
takin julkisen sektorin toiminnoista, pal-
veluista ja tuista joudutaan valitettavasti 
tinkimään. Viimeksi kannattaa tinkiä niistä 
asioista, jotka vain valtio voi hoitaa. Maan-
puolustus lienee kaikkien mielestä valtion 
rooteliin kuuluva tehtävä.

https://www.pvmoodle.fi
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Toimintasuunnitelma 2016

Liiton vuoden 2016 toiminnan suunnittelu on käynnissä. Liittohallitus 
esittää liittovaltuustolle, että liiton toiminnan painopisteet olisivat jä-
senhankinta, ampumataidon ja kenttäkelpoisuuden kehittäminen, reser-
viupseereiden edunvalvonta sekä liittokokous ja liiton strategiatyö. 

Ensi vuoden suuria tapahtumia ovat liiton 85 –vuotisjuhlatapahtuma 
elokuussa sekä Lappeenrannan liittokokous marraskuussa. 

Tavoitteita vuoden 2016 toiminnalle

Liitto
Osallistuu ja vaikuttaa 
-aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen 
-paikallisjoukkojen rekrytointiin ja toiminnan käynnistymiseen
-ampumataidon ja ampumamahdollisuuksien kehittämiseen   
-Padasjoen koulutuskeskuksen toiminnan jatkumiseen ja kehittämisen 
 
Järjestää 
RUL:n 85–vuotistapahtuman Haminan Tattoon yhteydessä yhdistys- ja 
mentorpäivän 

Muita tavoitteita
-Liiton jäsenmäärä kasvaa
-Reservin kenttäjohtaja –kirja uusitaan
-Vänrikkipäivät järjestetään kymmenessä piirissä
-Toimintapäivätapahtumia järjestetään sata
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Piiri
-Piirin jäsenmäärä kasvaa
-Vänrikkipäivä järjestetään
-Toimintapäivä järjestetään 
-Prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset
-Edistävät ampumataidon ja –mahdollisuuksien kehittämistä
-Pitävät tiiviisti yhteyttä aluetoimistoihin ja MPK:hon 
-Piirin nettisivut ja jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä
-Osallistuvat liittokokoukseen Lappeenrannassa 
 

Yhdistys
-Yhdistys on suorassa kontaktissa kaikkiin uusiin jäseniin ja esitellyt 
  heille yhdistyksen toimintaa
-Yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää
-Prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta parempi tulos
-Jäsenrekisteri on aktiivisessa käytössä
-Jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla
-Sähköinen toimintalomake on käytössä koko vuoden 
-Osallistuu liittokokoukseen Lappeenrannassa

Reserviupseeri
-Liiku! – Liiku säännöllisesti - ota sähköinen kuntokortti käyttöösi 
-Ammu! – Ylläpidä ampumataitoasi - suorita prosenttiammunta
-Kouluttaudu! – Kehitä osaamistasi - osallistu kertausharjoitukseen,  
  MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään
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Talousarvio 2016

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.

Liittohallituksen esityksen perusteella maksut olisivat vuonna 2016:
 
-Varsinainen jäsen, liittomaksu 14,00 €
-Reserviläisen –lehtimaksu, varsinainen jäsen ja nuorisojäsen 8,50 € 
-Nuorisojäsen, liittomaksu 6 €
-Nuorisojäsenen kokonaisjäsenmaksuksi liiton ehdotus on 17,50 €. Mak-
su sisältää Reserviläisen -lehtimaksun (8,5 €) sekä liiton (6 €) yhdistyksen  
(2 €) ja piirin jäsenmaksun (1 €), mutta piirit ja yhdistykset tekevät päätök-
sen omista osuuksistaan itse
-ORUP:n jäsen, jäsenmaksu 11,5 € 
(sisältää Reserviläinen –lehden maksun)
-Henkilöjäsen, jäsenmaksu 80 €
-Tukijäsen, jäsenmaksu 200 € 
-Kannattajajäsen, jäsenmaksu 450 €

Yhdistysten ja piirien tulee 
ilmoittaa tästä vuodesta 
poikkeavat vuoden 2016 jä-
senmaksut jäsenrekisteriin 
30.11.2015 netistä löytyvällä 
lomakkeella. 

Yhdistyksen toimihenkilöt 
2016 lomake löytyy samasta 
linkistä. Se on palautettava 
15.1.2016 mennessä.

Toimintasuunnitelman ja 
talousarvion hyväksyy mar-
raskuun lopulla kokoontuva 
liittovaltuusto.

http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/42
http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/42
http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/42
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RUL 85 vuotta

Suomen Reserviupseeriliiton perus-
tamiskokous pidettiin 17.5.1931 eli 
vuosi 2016 on RUL:n 85 –vuotisjuh-
lavuosi. 

RUL juhlii Hamina Tattoossa

Juhlavuoden päätapahtuma järjes-
tetään 5.8.2016 Haminassa Tattoon 
yhteydessä, jonne ovat tervetulleita 
kaikki liiton jäsenet seuralaisineen. 
Päivän ohjelmassa Haminassa on 
puistokonsertteja ja paljon muita 
tapahtumia. Liiton omina tapahtu-
mina ovat kunnianosoitus Kaatu-
neiden upseereiden patsaalla sekä 
Maneesissa järjestettävä tilaisuus.
 
Juhlapäivä huipentuu klo 20 alkaen 

Hamina Bastionissa esitettävään 
näyttävään marssishowesitykseen, 
jossa ohjelmasta vastaavat puo-
lentusinaa sotilassoittokuntaa. 
Suomen lisäksi tattoossa esiintyy 
soittokuntia mm. Virosta, Rans-
kasta ja Kiinasta. Liiton jäsenillä, 
yhdistyksillä ja piireillä on mahdol-
lisuus hankkia lippuja Bastionin ti-
laisuuteen alennettuun hintaan, 
lipunmyynti alkaa 1.12. Yksityiskoh-
taiset ohjeet lippujen hankkimi-
sesta seuraavassa Kenttäpostissa. 

Laita siis päivämäärä 5.8.2016 jo 
nyt kalenteriin. 
Lisätietoja Hamina Tattoosta löytyy 
netistä:  www.haminatattoo.fi 

Kuva: Petri Hiironen

http://www.haminatattoo.fi 
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Kuvasatoa
Kokonaisturvallisuus 2015 suurtapahtuma
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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.

https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet%2f
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet%2f
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet%2f
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Projektituet ja reserviupseerien 
tukisäätiön apurahat

Yhdistysten projektituki on tarkoi-
tettu sellaisten poikkeuksellisten 
merkittävien toimintojen, erillis-
projektien tai hankintojen rahoit-
tamiseen. 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 Reserviupsee-
rien tukisäätiöltä, joka tukee erityi-
sesti aatteellista ja perinnetoimin-
taa, kuten historiikkien tekemistä 

ja kantolippujen hankintaa. Tuki-
säätiö myöntää tänä vuonna tukea 
enintään 6.000 euroa.

RUL:ssa projektitukihakemukset 
käsittelee taloustoimikunta ja tu-
kisäätiön apurahahakemukset sää-
tiön hallitus. Tämän vuoden tuet 
ovat 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. 

Hakulomake löytyy netistä: 
http://www.rul.fi/reserviupseeri-
liitto/palvelut-jasenyhdistyksille/
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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Toimintalomake 

Muistutus jo tässä vaiheessa kai-
kille sähköisen toimintalomakkeen 
täytöstä. Lomakettahan voi täyt-
tää pitkin vuotta. Toimintalomak-
keeseen on helppo laittaa syksyn 
kaikki toiminta muistiin. Muistakaa 
erityisesti täyttää kohta L61 Pro-
senttiammunta. 

Lomakkeista saatavilla tiedoilla on 
suuri merkitys liitolle. Toimintalo-
makkeen avulla saamme kerättyä 
tärkeää tietoa toiminnan laajuu-
desta. Kaikki toiminta, pienimuo-
toinenkin, on siksi tärkeä kirjata 
muistiin. Kaikkien toimintalomak-
keen täyttäneiden yhdistysten kes-
ken arvotaan myös yhdet rahapal-
kinnot kussakin sarjassa. Lisäksi 
laajimman toiminnan omaavat yh-
distykset palkitaan sarjoittain.

Toimintalomakkeelle pääsee jäsen-
poratalitunnuksella, eli sillä samal-
la tunnuksella, joilla yhdistys pää-
see päivittämään omia liiton alaisia 
internetsivujaan. Jos tunnusten 
kanssa on ongelmia, olkaa yhtey-
dessä järjestösihteeri Saku Liehuun 
jarjesto@rul.fi 

mailto:jarjesto%40rul.fi%20?subject=
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Itsenäisyyspäivän iloinen ilta 

Pääkaupunkiseudun upseerijärjes-
töjen yhteinen Itsenäisyyspäivän 
Iloinen Ilta järjestetään Katajano-
kan Kasinolla Itsenäisyyspäivänä 
6.12.2015, kello 17.30 alkaen. Juh-
lapäivällisen lisäksi on ohjelmaa ja 
tanssia elävän musiikin tahdissa. 

Tapahtuman järjestäjänä toimii Jär-
jestäjänä Katajanokan Upseeriker-
ho ry.

Ilmoittautumiset ja 
pöytävaraukset: 
Katajanokan Kasino 
(09) 6128 6300, 
katajanokka@royalravintolat.com 
viimeistään 27.11.2015.
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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


15

RU
L:

n 
KE

NT
TÄ

PO
ST

IA
  •

  4
- 2

01
5

TILAUKSET:   Puh. (09) 4056 2054   ⁄  toimisto@rul.fi 

Suomen Reserviupseerien tukisäätiön tarkoituksena on tukea suomalaisten reserviupseerien henkisiä 
ja fyysisiä maanpuolustusvalmiuksia. Säätiö myöntää apurahoja ja avustuksia mm. koulutus- ja julkai-
sutoimintaan sekä uusien toimintojen kehittämiseen. Tutustu paremmin: www.rul.fi /tukisaatio

RESERVIUPSEERIEN 
KALVOSINNAPPI- 
JA SOLMIONEULAPAKETTI

Reserviupseeriliiton tunnuksella varustetut kalvosinnapit ja solmioneula tyylik-
käässä samettipäällysteisessä lahjarasiassa. Tyylikkäitä lahja- ja käyttöesineitä 
reserviupseereille arkeen ja juhlaan.

Reserviupseeriliiton tunnuksella varustetut kalvosinnapit ja solmioneula tyylik-
käässä samettipäällysteisessä lahjarasiassa. Tyylikkäitä lahja- ja käyttöesineitä 
reserviupseereille arkeen ja juhlaan.

HINTA 50 €

+ Toimituskulut 7 €
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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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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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