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Puheenjohtajien vaihtovastaanotto järjestettiin 15.1. Katajanokan Ka-
sinolla. Mika Hannulaa ja Mikko Halkilahtea kävi tervehtimässä liki 100 
keskeisten yhteistyötahojen edustajaa. Puolustusvoimain komentaja 
kenraali Ari Puheloinen kiitti Mika Hannulaa hyvästä yhteistyöstä kulu-
neina vuosina.
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01. Liiton puheenjohtajan 
tervehdys

Ensimmäinen kuukausi vuoden vaihteessa alkaneesta pu-
heenjohtajakaudesta on nyt takana. Monenlaisia tapah-
tumia on kuukauteen mahtunut ja kun kalenteriin katsoo, 
vauhti näyttää vain kiihtyvän. Parasta kuitenkin on, että 
kaikki tapahtumat ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja 
on ollut äärettömän rikasta päästä keskustelemaan eri-
laisten ihmisten kanssa maanpuolustuksesta sekä tietys-
ti myös vähän muista aiheista. 

Liittomme kolmivuotissuunnitelman jalkauttaminen 
kenttäkierroksen muodossa alkaa konkreettisesti maa-
liskuun ensimmäisestä viikonlopusta. Lähes kaikki piirit 
ovat jo sopineet kenttäkierrosajankohdan, ja näyttäisi 
että kaikki 20 tapahtumaa saadaan järjestettyä tämän 
vuoden aikana. Piireille olen esittänyt toiveen, että ta-
pahtumaan osallistuisi myös mahdollisimman moni piirin 
yhdistyksistä, ja että myös vapaaseen keskusteluun olisi 
varattu aikaa. Toivonkin, että runsaslukuinen joukko yh-
distyksiä olisi edustettuna piirikierroksella. 

Lisäksi tähän jalkautumiseen olen asettanut tavoitteen, 
että ennen piiritapaamista tulen ottamaan henkilökohtai-
sen kontaktin eli puhelinsoiton kaikkiin piirin yhdistysten 
puheenjohtajiin. Haluan tällä tavalla saada kokonaiskuvan 
kentästä, jotta liitto pystyisi paremmin toimillaan palve-
lemaan Teitä. Tämä on myös osa sitä vuorovaikutteisuut-
ta, jota olen toivonut lisää liiton ja sen jäsenjärjestöjen 
välille.

Osa vuorovaikutteisuutta on myös tiedotustoiminnan 
tehostaminen. Liiton viestinnän kehittämisessä olem-
me pohtineet tapoja, joilla saisimme tiedon kulkemaan 
paremmin  jäsenkunnalle. Nyt lukemaasi Kenttäpostin 
ulkomuotoa tullaan kevään aikana parantamaan. Tarkoi-
tuksena on kehittää siitä verkkolehti-muotoinen julkaisu, 
jotta sen luettavuus paranee. Kenttäposti sisältää paljon 
yksityiskohtaista tietoa ja se on ennen kaikkea työkalu 
yhdistyksille. Kevään aikana otetaan käyttöön myös 
kuukausittainen jäsentiedote, joka tullaan lähettämään 
sähköisesti kaikille RUL:n jäsenille, joiden sähköpostiosoi-
te löytyy jäsenrekisteristä. Jäsentiedote on tiivis paketti 
informaatiota, joka pitää sisällään kuukauden tapahtu-
makalenterin, muutamia nostoja tärkeistä tapahtumista 
sekä esim. muistutuksia tapahtumiin ilmoittautumisista. 
Tämän edellä mainitun lisäksi aktivoidutaan entisestään 
sosiaalisen median puolella, seuratkaa siis myös RUL:a 
Facebookissa ja Twitterissä. Myös itselläni liiton puheen-

johtajana on Facebook-tili, joten laittakaahan kaveripyyn-
töjä, jos haluatte seurata puheenjohtajan tekemisiä.

Viime vuoden aikana liiton jäsenmäärä putosi lähes 500 
jäsenellä. Luku on varsin suuri, sillä viime vuosina jäsen-
määrä on vaihdellut puolin ja toisin noin 200 jäsenellä. 
RUL on kovasti pitänyt jäsenhuoltoa esillä viime vuosina, 
mutta siitä huolimatta liiton jäsenmäärä on viimeisen 
viiden vuoden aikana tippunut noin 1000 jäsenellä. Huo-
lestuttavaa on, että viime vuonna jäsenmäärä tippui jo-
kaisessa piirissä. Lisäksi kasvukeskusten isot yhdistykset 
menettivät paljon jäseniä, vaikka jäsenpotentiaalia kyllä 
pitäisi löytyä. Vaihtuvuutta liiton jäsenmäärässä on keski-
määrin noin 7 % vuodessa, joten yhdistysten kannattaa-
kin seurata omaa lukuansa tarkasti. Jos jäsenvaihtuvuus 
on suurempaa kuin liitolla keskimäärin, ollaan jäsenhuol-
lossa epäonnistuttu. Jos taas vaihtuvuus on pienempää ja 
silti jäsenmäärä tippuu, on jäsenhankinnassa puutteita. 
Uuden jäsenrekisterin myötä toivotaankin järjestelmän 
käyttömukavuuden huomattavasti paranevan ja sitä 
kautta sen käytön tehostuvan. Onkin erityisen tärke-
ää, että yhdistykset listaavat maksamattomat jäsenet 
muutama viikko jäsenmaksulaskun eräpäivän jälkeen ja 
ottavat heihin yhteyttä puhelimitse. Usein lasku on siir-
retty pinon alimmaiseksi odottamaan ”parempia päiviä”. 
Tämän tapaisen käyttäytymisen suunta on helppo kään-
tää vain yhdellä henkilökohtaisella kontaktilla ja lisäksi se 
todennäköisesti kantaa hedelmää myös tulevina vuosina. 

Mikko Halkilahti 
Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja
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02. Jäsenrekisteri

Vanhan jäsenrekisterin käyttö päättyI tammikuun lopus-
sa. Tämän jälkeen nettijäsenrekisteriä ei voi enää käyttää 
eikä sitä ole mahdollista edes selata. Vanhan jäsenrekis-
terin tiedot on siirretty uutteen jäsenrekisteriin, mutta 
tietojen siirto on ollut odotettua vaikeampaa.

Niinpä uuden jäsenrekisterin valmistuminen on myöhäs-
tynyt. Palvelun tuottaja, Kehätieto Oy, on ilmoittanut, 
että uusi jäsenrekisteri saadaan käyttöön piiri- ja yhdis-
tystasolla 15.2.

Parhaillaan valmistellaan kuluvan vuoden jäsenmaksu-
laskutusta, joka on tarkoitus käynnistää viikolla kuusi. 
Jäsenmaksulaskun pitäisi siis olla jäsenillä helmikuun al-
kupuolella. Jäsenmaksujen eräpäivä on helmikuun lopulla. 
Jäsenmaksulaskutus tapahtuu uudella jäsenrekisterillä. 

Ennen uuden jäsenrekisterin avautumista muuttuneita 
jäsentietoja tai uusia jäseniä ei voida lisätä jäsenrekis-
teriin. Nämä tiedot voi kuitenkin lähettää sähköpostilla 
jäsenrekisteriin (jasenasiat@rul.fi ) . Jäsenrekisteri päivit-
tää tiedot uuteen rekisteriin sen auettua.  

Yhdistyksille ja piireille on jo liiton toimistosta lähetetty 
viime vuoden maksaneiden jäsenten määrät erillisellä 
viestillä. 

Uuden jäsenrekisterin käyttöönotto

Uusi jäsenrekisteri on siis tarkoitus avata piiri- ja yhdis-
tyskäyttäjille 15.2.2014 osoitteessa www.maanpuolus-
tusrekisteri.fi. Uudet käyttäjätunnukset ja salasanat 
lähetetään yhdistysten puheenjohtajille erillisellä sähkö-
postiviestillä, jossa kerrotaan myös kuinka yhdistys voi 
tilata lisää tunnuksia käyttöönsä. 

Pahoittelemme uuden jäsenrekisterin valmistumisen vii-
västymistä.

03. Yhdistyspäivä

Liiton yhdistyksille järjestämä Yhdistyspäivä järjestetään 
Helsingissä Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1, lauan-
taina 29.3.2014 klo 9:30–15:00. 

Nyt kolmannen kerran järjestettävän yhdistyspäivän tee-
mana on jäsenhankinta ja – huolto, sekä veteraanitoimin-
ta. 

Jäsenhankinnan ja huollon tärkeyttä ei voida koskaan 
varmasti korostaa liikaa. Kun liiton jäsenmäärä tuli viime 
vuonna alaspäin, on varmasti aika tarkastella ja katsoa 
mitenkä asioita tehdään eri yhdistyksissä. Osassa yhdis-
tyksiä onnistuttiin kuitenkin kasvattamaan jäsenmäärää. 
Lisäksi pohditaan kuinka yhdistys saa helpommin pidet-
tyä saamansa jäsenet.

Veteraanitoiminnan osalta keskitytään enemmän käy-
tännön työhön, eli kuinka voidaan auttaa veteraaneja koti 
tai muissa askareissa, unohtamatta tietenkään myös tär-
keää keräystyötä. Päivän aikana selvitetään myös kuin-
ka liiton järjestötoimikunnan kehittelemä veteraanien 
keskustelutilaisuus kanssa saataisiin järjestettyä ympäri 
maan.

Piirejä toivotaan nimeävän ja ilmoittavan yhden yhdis-
tyksen kaksi edustajaa alueeltansa 1.3. mennessä liiton 
toimistolle toimisto@rul.fi  .

Jos tilaa riittää on mahdollista myös toisen yhdistyksen 
tuloon piiristä paikalle. Kannattaa toimia nopeasti, sillä 
yhdistyspäivään voidaan ottaa maksimissaan 45 osanot-
tajaa.

Yhdistyspäivä on osanottajille maksuton tilaisuus. RUL 
vastaa osanottajien matkakuluista sekä tarjoaa päivän 
aikana kahvit ja lounaan Katajanokan Kasinolla. 

04. Toimintapäivä

Tälle vuodelle Toimintapäivä-konseptia tullaan kehittä-
mään materiaalin suhteen. Kaikille halukkaille toimin-
tapäivän tänä vuonna järjestäville yhdistyksille tullaan 
lähettämään ”maastolaatikko”. Tämä on pieni materiaa-
lilaatikko, missä on toimintapäivän materiaalia ja hiukan 
muuta rekvisiittaa auttamaan yhdistyksiä järjestämään 
toimintaa. Laatikko auttaa myös pitämään materiaalin 
yhdessä. Toimintapäivän rasteja ei ole muutettu viime 
vuodesta muuten. Mutta toki niistä saa itsekin pienellä 
muuntelulla aivan uusia rasteja.

Laatikon sisällöstä tullaan vielä kertomaan lisää helmi-
kuun aikana, kun se saadaan valmiiksi. Yhdistyksiä pyyde-
tään ilmoittamaan liiton toimistolle järjestösihteeri Saku 
Liehulle jarjesto@rul.fi halukkuutensa tilata laatikko 
maaliskuun alkuun mennessä. Materiaalilaatikot tullaan 
toimittamaan halukkaille huhtikuun aikana.

mailto:toimisto%40rulfi?subject=
http://www.maanpuolustusrekisteri.fi
http://www.maanpuolustusrekisteri.fi
mailto:toimisto%40rulfi?subject=
mailto:%20jarjesto%40rul.fi%20?subject=
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05. Liittohallituksen 
kokous

Liittohallituksen vuoden ensimmäinen kokous pi-
dettiin Helsingissä lauantaina 11.1.2014. Hallituksen 
kokouksen keskeiset päätökset löytyvät oheisesta 
liitteestä. 

Vuoden 2014 puheenjohtajisto ja heidän vastuu-
alueensa

PUHeenJoHTaJa Mikko HaLkiLaHTi 

 Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet

 Edunvalvonta

 Strateginen suunnittelu

 Kansainväliset suhteet

 Koulutus

2. VaRaPUHeenJoHTaJa SaMPo 
PUoSkaRi 

 Viestintä

 Järjestötoiminta

 Jäsenhankinta ja -huolto 

 Aatteellinen toiminta

 Varautumistoiminta

1. VaRaPUHeenJoHTaJa aaRo MäkeLä 

 Taloushallinto

 Liiton toimisto

 Liikuntatoiminta

 Ampumatoiminta

 Nuorten toiminta
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Suomen Reserviupseeriliiton liittohallitus ja liittovaltuuston puheenjohtajat 2014.

06. Jäsenhankintakilpailu

Muutaman vuoden käynnissä ollut jäsenhankintakilpailu 
jatkuu alkaneena vuonna entisin säännöin. 

Jäsenhankintakilpailussa huomioidaan jokainen vuoden 
2014 aikana jäsenmaksunsa ensimmäistä kertaa maksa-
nut uusi jäsen. Mukaan ei lasketa niitä henkilöitä, jotka 
ovat jo jäsenenä jossain toisessa Reserviupseeriliiton 
kerhossa. Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen 
kilpailuaikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen 
ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty 
tieto siitä, kuka on jäsenhankkija.

Toimintavuonna kolme uutta jäsentä, tai vaihtoehtoisesti 
kuusi uutta opiskelijajäsentä, hankkinut jäsenhankki-
ja palkitaan myöhemmin julkistettavalla arvolahjalla. 
Kymmenestä uudesta jäsenestä, tai vaihtoehtoisesti 
kahdestakymmenestä uudesta opiskelijajäsenestä, jäsen-
hankkija palkitaan puolustusvoimien M/05 varsikengillä. 
Eniten uusia jäseniä vuoden aikana hankkinut henkilö 
palkitaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.             

Lisäksi Reserviupseeriliitto palkitsee vuonna 2014 jäsen-
hankinnassa kunnostuneita yhdistyksiään ja piirejään 
rahapalkinnoin samalla tavalla kuin aiemminkin.

07. Veteraanikeräys 2014

Sotiemme veteraaneja on elossa vielä noin 32 000. So-
tiemme veteraanit ovat keski-iältään noin 90-vuotiaita 
kunniakansalaisia. Tuen tarve kasvaa, sillä veteraanien 
kunto heikkenee. Silti tänään noin kahdeksan kymmenes-
tä veteraanista asuu yhä omassa kodissaan iän tuomista 
vaikeuksista huolimatta. 

Sotiemme Veteraanit -keräyksessä ovat mukana kaikki 
valtakunnalliset veteraanijärjestöt sekä Kaatuneitten 
Omaisten Liitto. Vuosittaisesta keräystuotosta noin 2/3 
kerätään keräyspiireissä. Keräyspiirien tuotosta pääosa 
muodostuu varusmiesten suorittamasta lista- ja lipas-
keräyksestä. Näissä molemmissa reserviläisten panos on 
ratkaisevan tärkeää. Keräyspiirien keräystuotto jää heti 
tukemaan saman piirin alueella asuvia sotiemme vete-
raaneja. Veteraaniyhdistykset ja -osastot jakavat keräys-
tuottoa hakemusten mukaan eniten apua tarvitseville 
sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen.

Sotiemme Veteraanit -keräyksen tempauspäivät ovat 
perjantai ja lauantai 14. – 15.3. jolloin reserviupseerikerhot 
yhdessä RES:n yhdistysten kanssa keräävät varoja vete-
raaneille. Paikallisesti keräyspäiväksi voidaan sopia jokin 
muukin päivä. 
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RUL liitto toivoo yhdistysten tiedottavan omasta keräyk-
sestään paikkakuntansa tiedotusvälineille. Lipaskeräys 
voidaan suorittaa sotilaspuvuissa. Lippaita ja muuta 
keräyksessä tarvittavaa materiaalia voi tilata keräyspiiri-
en päälliköiltä. Heidän yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
http://sotiemmeveteraanit.fi/toiminta/kerayspiirit.

08. Projektituki

Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poik-
keuksellisten merkittävien toimintojen, erillisprojektien 
tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit 
eivät omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan.

Vuonna 2013 projektitukea myönnettiin yhteensä 21.280 
€. Tukea sai 35 hanketta. Yksittäinen tuki vaihteli 80 
– 2.100 €. 500 € tai enemmän myönnettiin seuraaville 
jäsenyhdistyksille: Simpele, Tampere, Tapiola, Veitsiluoto, 
Nastola, Iisalmi, Kuopio, Kangasala, Rautjärvi, Karhula, 
Outokumpu, Seinäjoki, Merikarvia–Siikainen, Vaasa ja 
Lauritsala sekä Lapin Reserviupseeripiirille. 

Eniten tuettiin yhdistysten asehankintoja sekä ampuma-
ratojen kunnostusprojekteja. Tukea myönnettiin myös 
kerhomajojen ja kokoontumistilojen remontteihin, histo-
riikkeihin, kantolippuihin sekä suunnistuskartan tekemi-
seen. Lisäksi tuettiin piirien atk-hankkeita.

Vuonna 2014 jaossa 22.000 euroa

Alkaneelle vuodelle projektitukeen ja piirien atk-hankin-
toihin on varattu 22.000 euroa. Projektituen myöntöpe-
rusteet ovat ennallaan. Yksittäistä hanketta kohti tukea 
voidaan myöntää enintään 25 % kustannuksista, maksi-
min ollessa kuitenkin 2.200 €.

Vapaamuotoisessa kirjallisessa hakemuksessa on kerrot-
tava hankkeen kustannukset (kokonaismäärä ja yhteis-
hankkeissa kerhon osuus siitä). Hakemuksen liitteeksi 
oheistetaan tuorein tilinpäätös. Tuen myöntämisehtona 
on lisäksi se, että toimintalomake vuodelta 2013 oltava 
palautettu täytettynä.

Projektitukihakemukset käsittelee liiton taloustoimikun-
ta. Hakemusten määräajat ovat 28.2., 15.5., 15.8. ja 15.11. 
Lisätietoja kaikista projektitukeen liittyvistä asioista saa 
liiton toimistosta.

9. Huomionosoituksista 

a) RUL:n ansiomitalit

RUL:n kultaisen ansiomitalin ja ansiomitalin soljen kera 
anomukset hyväksyy puolustusministeri liittohallituk-
sen esityksestä. Näitä huomionosoituksia myönnetään 
vain kerran vuodessa päivämäärällä 4.6. Yhdistykset 
toimittavat omat anomuksensa omaan reserviupseeri-
piiriin sen antamaan päivämäärään mennessä. Piirit lä-
hettävät käsittelemänsä ja puoltamansa hakemukset 
liiton toimistoon 15.2.2014 mennessä. Myöhästyneitä 
ansiomitalihakemuksia ei käsitellä.

Liittohallitus käsittelee RUL:n hopeisten ja pronssisten 
ansiomitalien hakemukset kokouksissaan. Liittohal-
litus kokoontuu kuluvan vuoden aikana vielä 15.3., 6.9. 
ja 8.11. Piirin käsittelemien anomusten tulee olla liiton 
toimistossa viikko ennen liittohallituksen kokousta.

Liiton ansiomitaleja haettaessa on käytettävä lomak-
keita, jotka ovat tulostettavissa liiton kotisivuilta www.
rul.fi. Hakemuslomakkeita saa myös liiton toimistosta. 
Hakijana voi olla reserviupseerikerho tai -piiri. Kaikkiin 
hakemuksiin tarvitaan piirin puolto. Jos hakemuksia on 
useampia, tulee piirin asettaa ne puoltojärjestykseen.

RUL:n ansiomitalien hinnat 2014: 

 Kultainen ansiomitali soljen kera 80 €

 Kultainen ansiomitali 70€

 Hopeinen ansiomitali 50 €

 Pronssinen ansiomitali 25 €

b) Ritarimerkit

Suomen Leijonan Ritarikunnan ja Suomen Valkoisen 
Ruusun Ritarikunnan ritarimerkkejä koskevat hakemuk-
set tulee olla liiton toimistossa 15.2.2014 mennessä. 
Hakemukset laaditaan viralliselle kunniamerkkiesitys-
lomakkeelle. Lomakkeet löytyvät netistä sivulta www.
ritarikunnat.fi. Lomakkeeseen hakijaksi merkitään 
Suomen Reserviupseeriliitto. Lisäksi hakemukseen kir-
joitetaan yksityiskohtaiset tiedot henkilön koulutukses-
ta, työpaikoista, harrastuksista ja erityisesti ansioista 
maanpuolustustyössä. Lisäksi on huomioitava, että 
ei esitetä samaa merkkiä uudelleen ja, että edellisestä 
merkistä on vaadittava aika 7 vuotta. Esittäjän on var-
mistettava esitettävän henkilön nuhteettomuus. Esitys 
on perusteltava tarkasti.

http://sotiemmeveteraanit.fi/toiminta/kerayspiirit
http:// jarjesto@rul.fi 
http:// jarjesto@rul.fi 
http://www.ritarikunnat.fi
http://www.ritarikunnat.fi
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Puheenjohtajan vaihtotilaisuus 15.1.2014 katajanokan kasinolla
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10. Salpavaellus

Salpavaellus järjestetään tulevana kesänä jo 21. kerran. 
Miehikkälän Salpalinja-museolta alkava ja sinne päättyvä 
vaellus tarjoaa mukaansatempaavan tavan tutustua vii-
me sotien aikaisen suomalaisen maanpuolustustahdon 
kestävään monumenttiin, Salpa-asemaan.  Juhannuksen 
jälkeisenä viikonloppuna 27.–29. kesäkuuta järjestettävän 
tapahtuman suojelija on Suomen Reserviupseeriliitto. 

Salpavaellus noudattaa tälläkin kertaa perinteitä, mutta 
tarjolla on myös jotakin uutta. 

- Perinteisesti tapahtuman suojelijana on ollut jokin 
alueen joukko-osaston komentaja. Nyt olemme leventä-
neet suojelijaskaalaa niin, että tänä vuonna suojelija on 
Reserviupseeriliitto ja ensi vuonna Reserviläisliitto. Tämä 
yksinkertaisesti siksi, että liitot edustavat puolustuksem-
me yhtä tärkeintä selkänojaa, reserviä, vaelluksen johtaja 
Risto Sivula kertoo.

Edellisvuosien vaellustunnelmia sekä uutisia tulevasta 
vaelluksesta voi käydä katselemassa uudistuneilta netti-
sivuilta www.salpavaellus.net. 

Kolme teemaltaan erilaista reittivaihtoehtoa tarjoaa 
kukin uudenlaisen näkökulman tutustua Salpalinjaan. 
Reiteillä on tarjottavaa niin vanhoille kuin uusillekin vael-
tajille, ikään katsomatta. 

Vaellustapahtuma huipentuu sunnuntaina 29.6. klo 13. al-
kavaan maanpuolustusjuhlaan, jonne vaeltajat marssivat 
Sillanpään marssilaulun tahdissa.

11.  Minne mennä? 

ReSUL:n talvijotos 08.- 9.3.2014 imatra

Reserviläisurheiluliiton talvijotos ”Vuoksen Voitto” 
järjestetään Etelä-Karjalassa Imatralla itärajan välittö-
mässä läheisyydessä. Järjestäjätahoina toimivat Imatran 
Reserviupseerikerho ry sekä Imatran Reserviläiset ry yh-
teistyössä MPK:n Etelä-Karjalan koulutus- ja tukiyksikön 
(KOTU) kanssa.

Ilmoittautuminen MPK:n nettisivujen kautta 07.02. men-
nessä. Jokaisen osallistujan on ilmoittauduttava henkilö-
kohtaisesti MPK:n järjestelmän kautta (kurssinumero on 
0200 14 12007).

ReSUL:n ilma-asemestaruuskilpailut 08.- 
9.3.2014 Mäntsälä

Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailut järjes-
tetään Uudellamaalla Mäntsälässä. Järjestävinä tahoina 
ovat Mäntsälän Reserviupseerikerho ry sekä Mäntsälän 
Urheilijoiden ampumajaosto.

Kirjalliset ilmoittautumiset piireittäin 15.02. mennessä 
osoitteella:  Touko Koivisto, Papanapolku 7, 04600 Mänt-
sälä. Sähköpostiosoite on touko.koivisto@pp.inet.fi.

ReSUL:n ampumahiihto- ja viestimestaruuskil-
pailut 22.03. oulu

Pohjois-Pohjanmaan reservipiirit järjestävät yhdessä Ou-
lun Hiihtoseuran kanssa Reserviläisurheiluliiton ampuma-
hiihtokilpailut Sankivaaran ampumahiihtostadionilla, os. 
Mikonmäentie, 90650 Oulu. 

Ilmoittautumiset tulee suorittaa piireittäin osoitteeseen 
te.ronkainen@gmail.com perjantaihin 07.03. klo. 16 men-
nessä, ilmoittautumisessa tulee mainita kilpailijan nimi, 
sarja, sotilasarvo ja piiri.

Keväällä on tarjolla paljon mielenkiintoisia MPK:n kursse-
ja. Tarkista oman alueesi kurssit ja ilmoittaudu osoittees-
sa: www.mpk.fi .
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TIEDOTE RUL:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1 / 2014 ASIOISTA 11.1.2014 
 
Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen kokousten keskeisistä päätöksistä julkaistaan 
tiedote pian kokouksen jälkeen. Tiedote toimitetaan automaattisesti liittohallituksen ja 
liittovaltuuston jäsenille sekä reserviupseeripiireihin ja niihin reserviupseeriyhdistyksiin, 
jotka ovat toimittaneet sähköpostiosoitteen liiton toimistoon. 
 
RUL:n hallituksen kokous 1 / 2014 pidettiin Katajanokan Kasinolla Helsingissä 
lauantaina 11.1.2014. Läsnä oli 22 liittohallituksen hallituksen jäsentä (hallituksessa 
yhteensä 3 puheenjohtajaa + 20 jäsentä = 23 jäsentä), liittovaltuuston puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä liiton toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri. Kyseessä oli 
ensimmäinen liittohallituksen kokous Mikko Halkilahden puheenjohtajakaudella,. 
 
 
1) Päätösasiat 
 
Hallituksen kokouksessa hyväksyttiin: 
- Puheenjohtajiston tehtäväjako ja vastuualueet 2014 

o Vuoden 2014 puheenjohtajisto ja heidän vastuualueensa 
Puheenjohtaja Mikko Halkilahti  
 Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet 
 Edunvalvonta 
 Strateginen suunnittelu 
 Kansainväliset suhteet 
 Koulutus 
1. varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä  
 Taloushallinto 
 Liiton toimisto 
 Liikuntatoiminta 
 Ampumatoiminta 
 Nuorten toiminta 
2. varapuheenjohtaja Sampo Puoskari  
 Viestintä 
 Järjestötoiminta 
 Jäsenhankinta ja -huolto  
 Aatteellinen toiminta 
 VarautumistoimintaAmpumatoiminta 

 
- Liiton toimikunnat ja edustukset ulkopuolisissa elimissä vuonna 2014. Keskeisten 

toimikuntien puheenjohtajina toimivat: 
o Työvaliokunta Mikko Halkilahti 
o Taloustoimikunta Aaro Mäkelä 
o Koulutustoimikunta Marko Honkanen 
o Järjestötoimikunta Sampo Puoskari 
o Palkitsemistoimikunta Jorma Kallio 
o Kansainvälisten asioiden toimikunta Yrjö-Pekka Rautalahti 
o Varautumistoimikunta Pekka Rintala 
o Nuorten toimikunta Olli Nokso-Koivisto 
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o Mentortoimikunta Teuvo Kaikkonen 

 
Kolme viimeksi mainittua toimikuntaa ovat uusia. 

 
Toimikuntien keskeiset työtehtävät ja kokoonpanot päivitetään liiton nettisivuille 
lähiaikoina.  

 
- Luottamushenkilöille maksettavat korvaukset vuonna 2014 

o Päätettiin, että luottamushenkiöille korvataan ensisijaisesti yleisen kulkuvälineen 
käytöstä aiheutuneet todelliset matkakustannukset. Oman auton käytöstä puolet 
täydestä kilometrikorvauksesta eli 4 senttiä / kmhänen osallistuessaan liiton 
kokouksiin, koulutus- ja harjoitustilaisuuksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. 
Päivärahaa ei luottamushenkilöille makseta. Liittovaltuuston jäsenten 
mahdollisista matkakustannuksista vastaavat reserviupseeripiirit omien 
päätöstensä mukaisesti. Liiton puheenjohtajalle maksetaan muista 
luottamushenkilöistä poiketen täysi kilometrikorvaus. 

 
- Hyväksyttiin piirien ja yhdistysten esittämät liiton hopeiset ja pronssiset ansiomitalit 

 
- Myönnettiin liiton pienoislippu nro 8 edelliselle puheenjohtajalle Mika Hannulalle. Lippu 

luovutetaan hänelle puheenjohtajien vaihtovastaanoton yhteydessä 15.1. 
 

2) Tiedotusasiat 
  
-  Toiminnan painopisteet 2014 

o Todettiin alkaneen vuoden toiminnan painopisteet: 
• Toiminta- ja vänrikkipäivät 
• Jäsenhankinta ja – huolto 
• Ampumatoiminnan turvaaminen ja kehittäminen 
• Liiton uuden strategian jalkauttaminen 

 
- Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu reservin ja vapaaehtoisen 

maanpuolustuskoulutuksen kehittämisestä. 
 

- Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenille tehdyn kartoituskyselyn keskeiset tulokset. 
Kyselyyn vastasi kaikki 20 piiriä. Kyselyssä selvitettiin piirien yhteistyön sujumista 
MPK:n piirien ja aluetoimistojen kanssa sekä tietoja piirien omasta toiminnasta.    

 
- Liittohallituksen työskentely 2014 

o Todettiin liittohallituksen kokousten ajankohdat ja keskeiset asiat.  
 La 11.1. Katajanokan Kasino, Helsinki (järjestäytymiskokous, vuoden 

2014 toiminta) 
 La 15.3. Katajanokan Kasino, Helsinki (vuoden 2013 tilinpäätös ja 

toimintakertomus) 
 Pe - la 5. - 6.9. Maanpuolustusjärjestöjen koulutuskeskus, Padasjoki 

(vuoden 2015 toiminnan suunnittelu) 
 La 8.11. Katajanokan Kasino, Helsinki (vuoden 2015 toiminnan 

suunnittelu)  
 

- Merkittiin tiedoksi selvitys liiton sijoitussalkun kehityksestä sekä käynnissä olevista 
selvitystöistä 
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- Järjestyksessään kolmas yhdistyspäivä pidetään lauantaina 29.3. Katajanokan 
Kasinolla. Jokaista piiriä pyydetään lähettämään 1 - 2 edustajaa valitsemastaan 
aktiivisesta yhdistyksestä. Yhdistykset voivat myös ilmoittaa suoraan edustajiaan 
tilaisuuteen.  
 

- Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan antama selvitys uuden jäsenrekisterin 
tilanteesta. 
 

- Tammikuun loppuun mennessä täytetyt toimintalomakkeet huomioidaan 
toimintakilpailussa kannustepalkkiota jaettaessa. Täytetty toimintalomake on myös 
projektituen maksamisen edellytys. Kaikissa toimintalomakkeeseen liittyvissä 
kysymyksissä voi kääntyä liiton toimiston puoleen. 
 

- Merkittiin tiedoksi, että liiton maksaneiden jäsenten määrä per 31.12.2013 oli 
26874. Jäsenmäärä laski 476 henkilöllä.  Maksaneiden jäsenten määrä laski 
jokaisessa reserviupseeripiirissä. Päätettiin, että jäsenhankintakilpailun säännöt 
2014 säilyvät ennallaan. 

 
- Esitykset Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinnon saajaksi tulee olla liiton 

toimistossa 31.1. mennessä. 
 

- Esitykset liiton kultaisista ansiomitaleista ja kultaisista ansiomitaleista soljen kera 
tulee olla liiton toimistossa piirin puoltamana viimeistään 15.2. Piirit ovat ilmoittaneet 
yhdistyksille, milloin esitysten tulee olla piirissä.  
 

- Piirein puoltamat esitykset valtiollisista huomionosoituksista tulee olla liiton 
toimistossa viimeistään 15.2. 
 

 
 
 
 
Toiminnanjohtaja Janne Kosonen 
 
 
Jakelu:  Liittohallitus, liittovaltuusto, neuvottelukunta 
 Reserviupseeripiirit, jäsenyhdistykset 
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