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Edunvalvonnan syksy
Vuoden viimeiset viikot alkavat olla käsillä.
Pitkä ja varsin synkkä syksy on takana. Joitain valonpilkahduksia on kuitenkin näkynyt. Toivottavasti lumipeite saapuisi pian ja
valaisi tämän mustan maan.
Edellä mainittu kuvaa syksyn säätä ainakin
täällä Etelä-Suomessa, mutta samanlaisissa tunnelmissa ollaan edetty myös järjestöpuolella. Syksyn aikana on varsin intensiivisesti hoidettu ennen kaikkea reservin
upseerien, mutta myös muiden maanpuolustajien ja Suomen puolustuskykyyn liittyvää edunvalvontaa. Taistelukenttä on ollut
kivinen ja pommeja on putoillut vähän sieltä sun täältä.
Syksyn ensimmäinen pommi tippui elokuussa, kun eduskunnan valtiovarainvaliokunnan talousarvioesitys vuodelle 2016
ilmestyi. Siinä vapaaehtoisen maanpuolustuksen momentilta oli leikattu 400 000
euroa. RUL:n osalta tämä olisi merkinnyt
noin vajaan kymppitonnin ja Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tämä olisi
tarkoittanut yli 350 000 euron valtionavun
leikkausta. Se olisi vastannut vähintään yh-

den raajan menetystä, sillä vaikka kuinka
olisi säästetty, ei ilman henkilövähennyksiä ja organisaatiomuutosta olisi hengissä selvitty. Edunvalvontaa tehtiin yhdessä rintamassa muiden järjestöjen kanssa.
Tämän osalta satoi tänään ensilumi, sillä
tätä juttua kirjoittaessani sain tietää, että
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan lisätalousarviossa rahat oli palautettu täysimääräisenä kyseiselle momentille. Onneksi kyseessä oli suutari.
Pienempi räjähde laukesi, kun tietoomme
ilmeni lakiesitys, joka olisi poistanut eläintilallisten maatalousyrittäjien lakisääteisen lomituspalvelun kertausharjoitusten
ja asepalveluksen osalta. Tähän reagoitiin
nopeasti ja lausuimme yhdessä Reserviläisliiton kanssa asiasta Sosiaali- ja terveysministeriölle. Vaikkei tästä yksin voidakaan ottaa kunniaa, niin varmasti lausunnollamme
oli merkitystä, kun lopullisessa päätöksessä
tämä kohta oli korjattu meidän kannalta
myönteiseksi. Tästäkin säästyimme ilman
henkilövahinkoja.
Suurin, ja ehkäpä jo megatonnin kokoisen

Mutta mitä seurauksia tällä todella olisi.
Reserviläistoiminnan päätoimintamuoto
on ammunta. RUL:n ja RES:n kirjattuja ampumasuorituksia on noin 100 000 vuodessa. Tästä puuttuvat kaikki kirjaamattomat
suoritukset ja ne lukuisat harjoituskerrat,
kun yksittäinen reserviläinen omatoimisesti käy harjoituttamassa ampumataitoaan.
Osallistumismäärät ovat suuria, puhumattakaan laukausmääristä, joita reserviläiset
vuosittain ampuvat. Kiristetyn direktiivin
myötä suurin osa tästä toiminnasta tulisi
kokonaan loppumaan. Tämä romahduttaisi osittain koko yhdistystoiminnan, mutta
ennen kaikkea se vaikuttaisi maamme puolustuskykyyn. Maamme puolustusratkaisu perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja
laajaan reserviläisistä koottuun kenttäarmeijaan. Suomalaisen sotilaan tärkein työkalu on rynnäkkökivääri ja erityisesti taito
käyttää sitä. Puolustusvoimien tarjoama
ampumakoulutus ei ikävä kyllä riitä tähän
mitenkään, vaan puolustuskyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan reserviläisten omilla
aseilla ja kustannuksilla tapahtuvaa omaehtoista harjoittelua.
Edunvalvonnan kannalta tämän eteen ollaan tehty enemmän töitä kuin minkään
muun asian kanssa aikaisemmin. On annettu lausuntoja, pyydetty kuultavaksi, ta-

vattu ministereitä, lobattu eduskunnassa,
pidetty yhteyttä meppeihin ja paljon muuta. Asia on meille äärimmäisen tärkeä ja
taistelu on vasta alussa. Onneksi maamme
päättäjät ovat ymmärtäneet asian merkityksen Suomelle, ja onneksi Suomen kanta
on yhtenäinen. Sytytyslanka palaa yhä, toivottavasti saadaan se sammutettua ennen
kuin jysähtää.
Mollivoittoisesta syksystä huolimatta haluan kiittää koko jäsenistöä ja erityisesti
kaikkia aktiivisia toimijoita ympäri Suomen
maata. Te olette ylläpitäneet reserviupseeriaatetta ja antaneet panoksenne vapaaehtoiselle maanpuolustukselle. Nyt on aika
hengähtää hetkeksi ja hiljentyä joulun viettoon.
Rauhallista joulua ja valoisampaa uutta
vuotta 2016
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paukun sytytyslanka alkoi palamaan lokakuun lopulla, kun EU:n komission esitys
asedirektiivin tiukentamiseksi tuli tietoomme. Pariisin raukkamaisten terroritekojen
myötä EU:n komission on päättänyt rangaista rehellistä suomalaista reserviläistä,
ottamalla meiltä pois kaikki reserviläisaseet
ja sotilasasetta vähääkin muistuttavat rautakanget. Tämän jalon ajatuksen takana on
estää laiton asekauppa ja sitä kautta sotilasaseiden pääsy terroristien käsiin. Eipä tällä
taideta sitä ihan saavuttaa.
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RUL 85 vuotta
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Suomen Reserviupseeriliitto perustettiin 17.5.1931 Katajanokan Kasinolla. Paikalla oli 52 reserviupseeria eri puolilta maata. Kokoukseen
osallistui reserviupseereita Helsingistä, Turusta, Porista, Lappeenrannasta, Riihimäeltä, Hyvinkäältä ja
Kuopiosta.
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neiden upseereiden patsaalla sekä
Maneesissa järjestettävä tilaisuus.
Juhlapäivä huipentuu klo 20 alkaen
Hamina Bastionissa esitettävään
näyttävään marssishow -esitykseen. Kotimaisten soittajien lisäksi Bastionissa esiintyy sotilassoittokuntia mm. Virosta, Ranskasta,
Sveitsistä ja Kiinasta. Katso päivän
RUL juhlii Hamina Tattoossa
ohjelmarunko täältä: http://www.
rul.fi/rul-85-vuotta-paatapahtu85-vuotisjuhlavuoden päätapah- ma-5-8-2016/
tuma järjestetään perjantaina 5.8.
Haminassa. Liiton omien tapahtu- Lippuja jäsenetuhintaan
mien lisäksi päivän aikana Haminassa on paljon muutakin nähtävää Liiton jäsenillä, yhdistyksillä ja piija kuunneltavaa Hamina Tattoon reillä on mahdollisuus hankkia liptoimesta.
puja Bastionin tilaisuuteen alennettuun hintaan. Alennukset ovat
Liiton omia tapahtumina Hami- voimassa vain 31.3.2016 saakka eli
nassa ovat kunnianosoitus Kaatu- liput kannattaa hankkia heti.

Ryhmäliput (vähintään 10 lippua)
voi hankkia suoraan Haminan Tattoon toimistosta: sähköpostitse
tattoo@hamina.fi tai puh 040 199
1426.
Yksittäiset liput (max 2 lippua / tilaus) ovat ostettavissa Lippupalvelu Oy:n lippukaupoista 1.12.201531.3.2016
Jäsenen tulee mainita Lippukaupassa olevansa Reserviupseeriliiton jäsen. Etua ei saa puhelinmyynnin

kautta, eikä Lippupalvelun nettikaupasta.
Tarkemmat
tiedot
jäsenetuhintaisista lipuista löydät
täältä:
http://www.rul.fi/lippujen-hankkiminen-hamina-tattooseen-5-8-2016/
Laita siis päivämäärä 5.8.2016 jo
nyt kalenteriin. Lisätietoja Hamina Tattoosta löytyy netistä:
http://www.visithamina.fi/fi/
hamina%20tattoo/

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 5- 2015

Kuva: Petri Hiironen
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Mäkelä ja Puoskari
jatkavat liiton varapuheenjohtajina
Helsingissä 28.11. kokoontunut liittovaltuusto valitsi ltn Aaro Mäkelän Helsingistä ja ltn Sampo
Puoskarin Oulusta jatkamaan liittohallituksen varapuheenjohtajina
vuonna 2016. Myös liittovaltuuston
puheenjohtajat jatkavat tehtävissään. Maj Jorma Kallio Lapualta toimii valtuuston puheenjohtajana ja
maj Markus Lassheikki Kirkkonummelta varapuheenjohtajana. Kaikki
puheenjohtajavalinnat tehtiin yksi-

mielisesti ilman äänestyksiä.
RUL:n puheenjohtajana toimii kapt
Mikko Halkilahti Salosta. Hänet valittiin tehtäväänsä kolmivuotiskaudeksi 2014 – 2016 marraskuussa Oulussa pidetyssä liittokokouksessa.
Liittovaltuuston kokouksessa valittiin myös liittohallituksen jäsenet
vuodelle 2016. Hallitukseen valittiin
kolme uutta jäsentä.

Suomen Reserviupseeriliiton liittohallitus 2016
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Puheenjohtaja kapt Mikko Halkilahti
1. varapuheenjohtaja ltn Aaro Mäkelä
2. varapuheenjohtaja ltn Sampo Puoskari
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Liittohallituksen jäsenet (uusien jäsenten nimet kursivoitu): Maj Pertti Kokkonen (Etelä-Häme), kapt Veli-Matti Kesälahti (Etelä-Karjala), kapt
Marko Kaappola (Etelä-Pohjanmaa), kapt Jyri Vilamo (Helsinki), kapt Martti Minkkinen (Kainuu), maj Jari Myllymäki (Keski-Pohjanmaa), kapt Santeri
Heinonen (Keski-Suomi), kapt Pasi Laari (Kymenlaakso), kapt Janne Rahkonen (Lappi), ylil Pekka Sillanpää (ORUP), maj Jorma Suonio (Pirkanmaa),
ylil Jyrki Huusko (Pohjois-Karjala), ylil Timo Uusimäki (Pohjois-Pohjanmaa),
kapt Simo Jääskeläinen (Pohjois-Savo), maj Heikki Rekola (Päijät-Häme),
kapt Tapio Hellman (Satakunta), kapt Pentti Nuutilainen (Suur-Savo), kapt
Jaripekka Turtiainen (Uusimaa), ylil Rodney Strandvall (Vaasa) ja ylil Marko
Rantanen (Varsinais-Suomi).

Liittovaltuuston kokous hyväksyi
toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle vuodelle liittohallituksen esittämässä muodossa. RUL:n
toiminnan painopisteet vuonna
2016 ovat ampumataidon ja kenttäkelpoisuuden kehittäminen,reserviupseereiden edunvalvonta sekä
liittokokous ja liiton strategiatyö.
Vuosi 2016 on liiton 85 -vuotisjuhlavuosi, lisää juhlavuodesta: http://
www.rul.fi/rul-85-vuotta/ .
Liiton jäsenmaksuja korotetaan ensimmäistä kertaa vuoden 2009 jälkeen. Liittomaksuun tulee kahden
euron korotus, samoin Reserviläinen -lehden tilausmaksu kohoaa
eurolla. Talousarviossa varsinaisen toiminnan kulujäämä on noin

600.000 €. Yhdistysten ja piirien
toiminnan tukemiseen ja kannustepalkkioihin käytetään ensi vuonna yli 120.000 euroa. Liiton selvästi
tärkein tulonlähde on jäsenmaksut.
Muita tärkeitä tulonlähteitä ovat
yleisavustukset sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot.
Jäsenmaksulomakkeet lähetetään
jäsenille tammikuun lopulla ja jäsenmaksujen eräpäivä on 15.2.2016
Maanpuolustusmitali
kera kolmelle

miekkojen

Liittovaltuuston kokouksen yhteydessä luovutettiin Maanpuolustusmitalitoimikunnan 4.9. RUL:n
esityksestä myöntämät Maanpuolustusmitalit miekkojen kera kolmelle liiton aktiiville. Huomionosoituksen saivat Markus Lassheikki,
Jukka Korhonen ja Sampo Puoskari.
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Toimintasuunnitelma ja
talousarvio hyväksyttiin
muutoksitta
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Huomionosoitukset
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Suomen Reserviupseeriliiton huo- käsittelee vain piirien kautta tulmionosoitukset
leet anomukset. Puolustusministeri myöntää kultaiset ansiomitalit ja
Suomen Reserviupseeriliiton huo- ansiomitalit soljen kera kerran vuomionosoituksen hakijana voi olla dessa päivämäärällä 4.6.
reserviupseerikerho tai -piiri. Kaikkiin hakemuksiin tarvitaan piirin Juhlavuonna korotetut kiintiöt
puolto. Jos hakemuksia on useampia, tulee piirin asettaa ne puolto- Liiton 85 -vuotisjuhlavuoden kunjärjestykseen.
niaksi vuonna 2016 on käytössä
korotettu kiintiö kultaisissa ansioRUL:n kultaisen ansiomitalin (kam) mitaleissa. Kiintiö on sama kuin
ja ansiomitalin soljen kera (kam sk) vuonna 2011 eli kam 4 ‰ ja kam sk
hakemukset tulee lähettää oman 2‰ piirin jäsenmäärästä. Myönreserviupseeripiirin käsiteltäväksi tökriteerit mm. toimintavuosien
piirin ilmoittamaan päivämäärään osalta ovat ennallaan.
mennessä.
Liittohallitus käsittelee RUL:n hoUseimmissa piireissä tämä päivä- peisten ja pronssisten ansiomimäärä on tammikuun alkupuolel- talien anomukset kokouksissaan.
la. Piirit toimittavat puoltaman- Ensi vuonna liittohallitus kokoonsa hakemukset liiton toimistoon tuu 9.1., 19.3., 3.9. ja 18.11. Piirin kä15.2.2016. Myöhästyneitä ansiomi- sittelemien anomusten tulee olla
taliesityksiä ei käsitellä.
liiton toimistossa viikko ennen liittohallituksen kokousta.
Yhdistykset voivat tiedustella
omasta piiristään, milloin hake- Hakemuslomakkeet löytyvät nemuksen on oltava piirin käsittelys- tistä: http://www.rul.fi/tiedostosä. Liiton palkitsemistoimikunta pankki/#/41.

Huomionosoitushinnasto
Huomionositukset eivät ole ostettavissa, vaan niitä myönnetään
erillisten hakemusten perusteella.
* RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera 80 €/kpl
* RUL:n kultainen ansiomitali 70 €/kpl
* RUL:n hopeinen ansiomitali 50 €/kpl
* RUL.n pronssinen ansiomitali 25 €/kpl
Myönnetyt mitalit laskutetaan niiden hakijalta.
Ansiomitalien pienoismitalin voi mitalin saanut henkilö tilata
itselleen liiton toimistosta:
* Kultaisen ansiomitalin soljen kera pienoismitali 35 €/kpl
*Kultaisen ansiomitalin pienoismitali 30 €/kpl
*Hopeisen ansiomitalin pienoismitali 30 €/kpl
* Pronssisen ansiomitalin pienoismitali 15 €/kpl
Pienoismitalit laskutetaan niiden tilaajalta.
Tarkemmat tiedot huomionosoituksista löytyvät osoitteesta:
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http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
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Huomionosoitukset
(jatkoa edelliseltä sivulta)
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Ritarikuntien kunniamerkit
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Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä annetaan isänmaan
palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista siviili- ja sotilasansioista.

Lomakkeeseen hakijaksi merkitään Suomen Reserviupseeriliitto.
Lisäksi hakemukseen kirjoitetaan
yksityiskohtaiset tiedot henkilön
koulutuksesta, työpaikoista, harrastuksista ja erityisesti ansioista
maanpuolustustyössä.

Suomen Leijonan Ritarikunnan ja
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ritarimerkkejä koskevat hakemukset tulee olla liiton toimistossa 15.2.2016 mennessä. Hakemukset
laaditaan
kunniamerkkiesityslomakkeelle, joka on täytettävissä ja
tulostettavissa osoitteessa http://
www.ritarikunnat.fi/images/pdf/
Kunniamerkkiehdotus_versio2_3_
Acrobat11_2015-05-04.pdf#page=1

Kunniamerkkiä seuraa kunniakirja,
josta Suomen kansalaisten osalta
on suoritettava ritarikuntien hallituksen vahvistama lunastusmaksu. Ansioristeistä ja mitaleista ei
kuitenkaan suoriteta lunastusmaksua, mutta ritarimerkkien lunastusmaksu on noin 300 – 400 €. Lunastusmaksun maksaa kunniamerkin
esittäjä (yhdistys tai piiri).

Toimintalomake
Toimintalomakkeen
viimeinen
täyttöpäivä on vuoden 2015 osalta
31.1.2016. Tämän jälkeen tulleita ilmoituksia ei enää huomioida.
Lomakettahan on voinut täyttää
pitkin vuotta. Ja näin on mukavan
moni jo alkanut tekemäänkin. Tällä
hetkellä lomakkeen on täyttänyt jo
yli 100 yhdistystä.
Huomioikaa erityisesti kohta L61
Prosenttiammunta. Tähän kohtaa
pitää ilmoittaa kuinka moni yhdistyksen jäsenistä on käynyt ampumassa vähintään kerran vuoden
aikana 10 laukausta, millä tahansa
ammunnan harjoittelu välineellä.

votaan myös rahapalkkiot sarjoittain. Eli toimintalomakkeen täyttänyt yhdistys voi saada palkkion,
vaikkei se olisikaan sarjassaan kaikkein aktivoitunein yhdistys. Kaikkien panos maanpuolustukselle
on kuitenkin ihan yhtä tärkeä, siksi jokaisen yhdistyksen kannattaa
täyttää toimintalomake. Toimintalomakkeen täyttäminen on myös
edellytys projektituen saamiselle.
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Jos tunnuksien kanssa, tai muuten
lomakkeen toiminnasta on epäselvyyttä ohjeen luvun jälkeenkin, niin
olkaa yhteydessä liiton järjestösihteeri Saku Liehuun jarjesto@rul.fi
tai 040 556 8798.
Ohje löytyy liiton tiedostopankisLiiton toimintapalkkiot jaetaan ta: http://www.rul.fi/gw-storage/
toimintalomakkeiden perusteella. v3/container/40/node/75/original/
Kaikkien palauttaneiden kesken ar- Toimintalomake-ohje.pdf
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Kuvasatoa
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Jyväskylän itsenäisyyspäivän paraati
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Kuvasatoa
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Jyväskylän itsenäisyyspäivän paraati
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Jäsenrekisteriasiaa
Jäsenlomake ja eAsiointi

tyy osoitteesta: http://www.rul.fi/
liity-jaseneksi/
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Yhdistykset ja piirit voivat seurata
uusien jäsenten tilannetta jousta- Vanhat jäsenet voivat käyttää rekisvasti nettirekisterin avulla.
terin eAsiointipalvelua. Siinä jäsen
voi mm. päivittää omia henkilötieRekisterissä on jäsenhakemuslo- tojaan, tarkastella jäsenyyksiään ja
make uusille jäsenille. Nettilomak- luottamustehtäviään sekä tulostaa
keen avulla uusi jäsen voi helposti jäsenmaksulaskunsa. Myös amilmoittaa halukkuudestaan reser- puma- tai senioriturvan hankinta
viupseeriyhdistyksen ja sitä kautta on mahdollista eAsioinnin kautta.
myös liiton jäseneksi. Kun jäsenha- eAsiointipalveluun kirjautumiseen
kemus tulee jäsenrekisteriin, niin tarvitaan jäsennumeroa, joka löysieltä lähetään asiasta tieto yh- tyy jäsenkortista. Palveluun pääsee
distykseen, jonka jäsenyyttä hen- ositteesta:
https://www.maankilö on hakenut. Yhdistyksellä on puolustusrekisteri.fi/extranet/
mahdollisuus hyväksyä jäsenyys
heti tai myöhemmin. Mikäli yhdis- Jäsenmaksut
tys ei kuukauteen ole reagoinut jäsenhakemukseen, uudelle jäsenelle Tammikuun lopulla jäsenille lähelähetetään jäsenmaksulomake ja tetään jäsenmaksulasku. Jäsen– kortti. Jäsenhakemuslomake löy- maksun eräpäivä on 15.2.2016.
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Reserviupseerien tukisäätiö

Lomakkeen voi täyttää ja tallentaa tietokoneelle ja lähettää sähköpostin liitteenä liiton toimistoon
(toimisto@rul.fi)
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Suomen Reserviupseerien Tukisäätiön tarkoituksena on tukea suomalaisten reserviupseerien henkisiä ja
fyysisiä maanpuolustus- ja turvallisuusvalmiuksia. Säätiö toteuttaa
tarkoitustaan myöntämällä varoja
sääntöjensä mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin,
koulutus- ja julkaisutoimintaan,
reserviupseerien toiminnan laajentamiseen ja tehostamiseen, erillisprojektien tukemiseen ja uusien
toimintamuotojen kehittämiseen.
Tukisäätiön apurahoja voi hakea
netistä löytyvällä hakulomakkeella
http://www.rul.fi/gw-storage/v3/
container/43/node/4522/original/
Projektituki_hakukaavake20152.
pdf
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Tukisäätiön myyntituotteita
RUL:n jäsenten toiveesta tukisäätiöllä on myynnissä ainutlaatuisia reserviupseerituotteita.
•
RUL solmio
RUL:n kokoussolmio on nyt myynnissä vain ja ainoastaan tukisäätiön nettikaupassa. Aidosta silkistä tehdyn solmion kuva-aiheena on RUL:n logo.
Solmion pohjaväri on sininen, tunnus on kudottu hopeanharmaalla. RUL:n
solmion hinta on 45 euroa + postikulut.
•
Kalvosinnapit ja solmioneula
Reserviupseeriliiton tunnuksella varustetut kalvosinnapit ja solmioneula
myydään tyylikkäässä samettipäällysteisessä lahjarasiassa. Kalvosinnappi- solmioneulapaketin hinta on 50 euroa + postikulut.
•
RUL:n tunnus hautakiveen kiinnitettäväksi
Reserviupseeriliiton pronssista valettu tunnus on tarkoitettu kiinnitettäväksi poisnukkuneen jäsenen hautakiveen. Merkin halkaisija on noin 60
mm. Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä tunnuksen takaa kierretapeilla, jotka toimitetaan merkin mukana. Merkin hinta on 42
euroa + postikulut.
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Mainittuja tuotteita myy Suomen Reserviupseereiden tukisäätiö ja ne on
tilattavissa RUL:n toimistosta Kirsti Suortilta, puh. (09) 4056 2054 tai toimisto@rul.fi
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•
RUL – isännänviirit
RUL:n logolla varustettu isännänviiri on saatavissa kahtena eri versiona.
Laadukkaat viirit ovat kooltaan 50 x 400 cm. Viirit on saatavilla Inttistoresta hintaan 80 € http://www.inttistore.fi/lahja/liput-standaarit/
rul-isannanviirit.html

RESERVIUPSEERIEN
KALVOSINNAPPIJA SOLMIONEULAPAKETTI

HINTA 50 €
+ Toimituskulut 7 €

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 julkaisutoimintaan sekä uusien toimintojen kehittämiseen. Tutustu paremmin: www.rul.fi/tukisaatio

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 5- 2015

Reserviupseeriliiton tunnuksella varustetut kalvosinnapit ja solmioneula tyylikkäässä samettipäällysteisessä lahjarasiassa. Tyylikkäitä lahja- ja käyttöesineitä
reserviupseereille arkeen ja juhlaan.
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Liiton puheenjohtajat ja liiton
toimisto toivottavat rauhallista joulua
ja menestystä vuodelle 2016

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 5- 2015

JAKELU
jäsenyhdistykset
piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat
liittovaltuusto
liittohallitus
liiton neuvottelukunta
koulutustoimikunta
RES, MPKL, RESUL ja MPK
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1. Reserviläisurheiluliiton syyskokous 07.11.2015 Tampereella
Reserviläisurheiluliitto vietti syyskokoustaan Tampereella Tampereen ammattikorkeakoulun tiloissa 07.11.2015. Hallituksen jäsen Raimo Ojala toimi isäntänä sekä
kokouksen puheenjohtajana.
Avaussanoissaan varapuheenjohtaja Marko Patrakka kiitti kaikkia reserviläisliikunnan ja
- urheilun ystäviä menneestä toimintavuodesta todeten samalla työntäyteisen toimintavuoden 2016 olevan edessä.
Syyskokous valitsi erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet kaksivuotiskaudeksi. Hallitus 2016 – 2017 on seuraava (uudet jäsenet/toimikaudet lihavoitu):

LIITTO

NIMI

PAIKKAKUNTA

TOIMIKAUSI

RUL

Arto Ahokas
Jussi Kangaspunta
Erkki Saarijärvi

Pori
Helsinki
Alapitkä

2016 - 2017
2015 - 2016
2016 – 2017

RES

Jouko Hyppönen
Raimo Ojala
Minna Nenonen
Marko Patrakka

Konnevesi
Tampere
Pertteli
Lahti

2015 - 2016
2015 - 2016
2015 - 2016
2016 – 2017

MPKL

Jukka-Pekka Ahonen
Sami Kesäjärvi

Helsinki
Espoo

2016 - 2017
2015 - 2016

SRTL

Jari Luostarinen

Helsinki

2016 – 2017

2 Liiton strategia 2016-2020
Reserviläisurheiluliiton uusi strategia hyväksyttiin liiton kevätkokouksessa 18.04.
Helsingissä. Strategiaprosessiin osallistuivat liiton johdon lisäksi jäsenliittojen
asiantuntijoita, strategiaprosessia johti konsultti Jukka Pekkala.

3 Reserviläisurheiluliiton painopisteet 2016
3.1 Tuotteiden ja palvelujen sekä viestinnän kehittäminen
Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
Reserviläisurheiluliiton tuotteet ja palvelut ovat muokkautuneet kentän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti nykyiseen muotoonsa. Liiton toimintaympäristössä ja jäsenkunnan rakenteessa on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät tuotteiden ja palvelujen uudelleen arviointia.
Tässä arviointityössä liitto käyttää ulkopuolista asiantuntemusta, jonka avulla liiton tuotteet
ja palvelut nykyaikaistetaan. Tämä prosessi käsittää seuraavat vaiheet:
o
o
o
o

Taustakartoitus
Tuote- ja palvelukonseptin kirkastaminen
Brändi ja viestintä
Työkalut jalkauttamiselle

Tätä hanketta johtaa ja työstää liiton puolelta erikseen nimettävä työryhmä, jossa ovat mukana liiton johto sekä erikseen nimettävät henkilöt liiton sidosryhmistä.
Viestinnän kehittäminen
Reserviläisurheiluliiton viestinnän kehittämishanke lähti liikkeelle jo vuonna 2015, jolloin asiantuntijoiden johdolla rakennettiin liiton viestintästrategiaa, jossa keskeisinä välineinä ovat
liiton verkkopalvelun uudistaminen sekä sosiaalisen median haltuunotto.
Uudet viestintäratkaisut palvelevat myös tuote- ja palvelukonseptin uudistamista samoin
mahdollista yritysyhteistyötä. Viestinnän kehittäminen etenee omana kokonaisuutenaan
digitaalisen viestintätoimikunnan johtamana ja uudet viestintäratkaisut esitellään kevään
2016 aikana.

3.2. RESUL:n ampumalajien koulutus
TARVE
Reserviläisurheiluliiton toiminnassa ampumatoiminta on ollut liiton perustamisesta alkaen
avainasemassa. Vuosien kuluessa ja ennen kaikkea viime vuosina on havaittu, että liiton
ampumalajit ovat oma kokonaisuutensa, samoin näiden lajien säännöt.
Reserviläisurheiluliiton ampumalajit poikkeavat muiden liittojen (esim. SAL) siinä määrin, et
tä on tarkoituksenmukaista järjestää ampumalajien koulutusta ainakin seuraavissa lajeissa:






palvelusammunnat
perinneaseammunnat
falling plates
Reservin ampumamestaruuskilpailut
vakiokivääri

TAVOITE
Tavoitteena on luoda ammattitaitoinen osaajaverkosto niille paikkakunnille, joissa valtakunnallisia kilpailuja järjestetään. Ammattitaitoinen toimihenkilöstö varmistaa kilpailun toteutta
misen laadukkaasti sääntöjen puitteissa ja tällä tavalla suljetaan jo ennakolta pois mahdolliset epäselvyydet.
TOTEUTUS
Tämä järjestämiskoulutus olisi pituudeltaan 1-2 päivää ja se järjestettäisiin yhteisesti sovittavalla tavalla viikonloppukursseina
SISÄLTÖ
Kilpailuorganisaation luominen (oikea henkilö oikeassa paikassa)
Kilpailujen tehtäväkokonaisuudet ja aikataulutus
Kilpailun talous ja huolto
Osallistujarekrytointi ja tiedottaminen
Lajisäännöt
Tuomaritoiminta
Tuloslaskenta
Muut mahdolliset asiat
KUSTANNUKSET
Reserviläisurheiluliitto vastaa kouluttaja- ja matkakustannuksista
Käytännössä tästä asiasta Reserviläisurheiluliitossa vastaa rata-ammuntatoimikunta.
3.3.

Kenttäkelpoisuusarvioinnin kehittäminen

Reserviläisurheiluliiton kenttäkelpoisuustyöryhmä on tehnyt mittavaa työtä kenttäkelpoisuuden arviointijärjestelmän uudistamiseksi sen jäsenjärjestöissä ja laajemminkin koko reserviläiskentässä.
Tavoitteena on ollut yksinkertaisen ja helpon arviointijärjestelmän luominen, joka olisi omiaan
kannustamaan jokaista reserviläistä pitämään hyvää huolta omasta kenttäkelpoisuudestaan
ja kehittämään sitä.
Liitto on tehnyt esityksen Pääesikunnan koulutuspäällikölle tästä asiasta ja hän on antanut
myös palautetta tehtyyn esitykseen. Palaute on ollut pääosin myönteistä, toki tietohallintoon
liittyvät kysymykset ovat haasteellisia.

Reserviläisurheiluliitto on useaan otteeseen pyytänyt tapaamista Pääesikunnasta, jotta voisimme sopia lopullisesta arviointijärjestelmästä, pilotoida se muutamassa jäsenyhdistyksessä
ja aloittaa tarvittava koulutus ja tiedottaminen.
Emme ole saaneet yrityksistä huolimatta sovittua tapaamista ja toivomme, että tämä asia
saataisiin heti toimintavuoden alussa kuntoon. Vahva uskomme kuitenkin on, että toteutuessaan tästä järjestelmästä hyötyisivät niin puolustusvoimat kuin reserviläisetkin.

4 . Maanpuolustusliitot yhteisrintamassa puoliautomaattiaseiden rajoittamista vastaan
Reserviläisurheiluliito ja sen jäsenliitot (RES, RUL, MPKL ja SRTL) ovat yksimielisiä siitä, että
maamme reserviläisarmeijaan perustuva kansallinen puolustusratkaisu ja geopoliittinen sijainti vaativat sen, että reserviläisemme voivat edelleenkin ylläpitää ampumataitoaan puoliautomaattiaseilla, sillä ainoastaan Puolustusvoimien toimenpitein ei ole mahdollista turvata
reserviläisille riittäviä harjoitusmahdollisuuksia maanpuolustustaitojen ja ampumataitojen ylläpitämiseksi. Tarvitaan myös mahdollisuudet monipuoliseen ampumaharjoitteluun ja näin
kenttäkelpoisuustaitojen ylläpitoon omaehtoisen harjoittelun kautta.
RESUL:n ja jäsenliittojen yhteinen lausunto hallintovaliokunnalle löytyy alempana linkeistä ja
parhaillaan on työstettävänä englanninkielinen lausunto Suomen europarlamentaarikoille.
Lausunto lähetetään myös muille päättäjille, esim. eduskuntaryhmien puheenjohtajille, sillä
piakkoin eduskunta käsittelee EU-komission käsittelyyn tulevan esityksen, jonka mukaan
puoliautomaattiaseet kiellettäisiin.
Alla pohjatiedon päivittämiseksi hallituksemme ja puolustusministerimme tuore kannanotto,
joka ilahduttavasti on identtinen liittojen edunvalvonnassa esittämien argumenttien kanssa.
Lainaus on Iltalehden nettisivuilta 28.11.:
”Juha Sipilän johtama hallitus päätti viikko sitten EU-ministerivaliokunnan kokouksessa esittää muutoksia EU-komission ampuma-asedirektiiviin.
EU-komission ampuma-asedirektiivin tiukennukset sisältävät muun muassa puoliautomaattisten aseiden rajoittamista. Vaikutukset näkyisivät niin metsästyksessä, asekeräilyssä kuin
ammuntaharrastuksissakin, mikäli direktiivi hyväksyttäisiin tällä hetkellä esitetyssä muodossa.
Rajoitusten pelätään myös johtavan reserviläisten harjoituksissa käytettävien aseiden
täyskieltoon, mikä käytännössä lopettaisi vapaaehtoiset reserviläisammunnat.
Suomen puolustusministerin Jussi Niinistön mukaan vapaaehtoistoiminta on kustannustehokas pelote ja yksi Suomen maanpuolustuksen peruspilareista, jota ei muualla Euroopasa
ymmärretä.
- Muissa EU-maissa on pitkälti ammattiarmeijat, Niinistö kommentoi.
Niinistö painotti, että nykymuodossa hyväksytty asedirektiivi heikentäisi suomalaisten reservin osaamista merkittävästi ja vaikuttaisi siten heikentävästi Suomen puolustuskykyyn.
On muistettava ja muistutettava, että kansallisen puolustuksen järjestelyt eivät kuulu Eurooan komissiolle. Ne kuuluvat jäsenvaltioiden omaan toimivaltaan - komissio ei saa näihin
asioihin puuttua, Niinistö sanoi.”
”Uskon, toivon ja rukoilen, että päättäjillämme ja EU-päättäjillä on vahvuutta, näkemystä ja
päättäväisyyttä tehdä asiassa sellaiset päätökset, jotka säilyttävät reserviläisarmeijamme
harjoitusmahdollisuudet, puolustuskyvyn ja vahvan maanpuolustustahdon”, toteaa Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja Tor-Erik Lindqvist.

5. Sähköinen kuntokortti –käytännön työkalu juuri sinulle!
Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelussa osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti on
kaikille Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton sekä Maanpuolustuskiltojen liiton
jäsenille mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen kuntokortti.
Sähköisen kuntokortin käyttö on käyttäjälleen maksutonta ja on voimassa ainakin
toimintavuoden 2016!
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.

6. Kilpailukalenteri 2016
Tämän tiedotteen liitteenä on vuoden 2016 kilpailukalenteri.
Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenteria suunniteltaessa huomioidaan myös muiden
liikuntajärjestöjen kilpailutarjonta ko. toimintavuodelle. Kaikkia päällekkäisyyksiä ei voida
kuitenkaan välttää, joten toivomme ymmärrystä jäsenistömme keskuudessa.
Yhteistyössä MPK:n kanssa järjestetään seuraavat kilpailut ja tapahtumat:





Talvijotos ”Paloaukean Talvijotos” 5.-6.3. Liperissä
Tarkka-ammuntakilpailu huhtikuussa Santahaminassa
SRA:n SM-kilpailut 5.-7.8. Sotinpurolla
Syysjotos 5.-7.8. Kajaanissa

Yhteistyön tuloksena näistä tapahtumista ja kilpailuista on mahdollisuus saada
rinnasteisia kh-vuorokausia. Päätöksen näistä vuorokausista tekee aluetoimiston
päällikkö.

Reserviläisurheiluliitto kiittää kaikkia sidosryhmiä
menneestä toimintavuodesta ja toivottaa kaikille
maanpuolustusliikkujille
HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ
UUTTA VUOTTA!

Tor-Erik Lindqvist

Risto Tarkiainen

Puheenjohtaja
Majuri res

Toiminnanjohtaja
Sotilasmestari res

