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Kannen kuva:
Viimeiset RUL:n ampumamestaruuskilpailut ammuttiin Kainuun Prikaatin ampumaradalla Kajaanissa. Ensi
vuonna RUL:n ja RES:n ampumamestaruudet ratkotaan yhteiskilpailussa
Tyrrissä. Liittohallituksen jäsen Pasi
Laari tutkimassa RA 7:n koesarjan
tulostaan.

PÄÄKIRJOITUS
JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja

Muutostuulia

Kaikki uudistuksessa ei varmasti miellytä meitä reserviläisiä,
mutta on hyvä muistaa, että
puolustusvoimauudistuksen
perustavoitteena on varmistaa
puolustusvoimien edellytykset
täyttää tehtävänsä sekä ylläpitää Suomen sotilaallinen puolustuskyky 2020 -luvulle.
Vuodenvaihde tuo tulleessaan
myös positiivisia muutoksia.
Kertausharjoitusten määrä nousee muutaman viime vuoden hävettävän pienistä määristä lähes
säälliselle tasolle, kun ensi vuonna puolustusvoimien on tarkoitus käskeä harjoituksiin 18.000
reserviläistä. Puolustusvoimain
uusi komentaja, kenraali Jarmo
Lindberg, on ensi kommenteissaan korostanut, että kertausharjoitusmäärien kasvaessa on
pidettävä huoli myös harjoitusten laadusta.

Ensi vuonna aloittavien paikallispataljoonien muodostaminen on
jo pitkällä, ja monessa maakunnassa pataljoonien runko-osien
koulutus on aloitettu. Pataljoonien keskeisiin tehtäviin on löydetty motivoitunutta ja osaavaa
henkilöstöä. Kuinka paljon paikallispataljoonien kouluttamiseen lopulta käytetään kertausharjoituksia, on vielä arvoitus.
Todennäköisesti paikallisjoukkojen koulutuksessa vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen rooli
korostuu muihin joukkoihin verrattuna. Samalla on varmistettava, että vapaaehtoinen koulutus
avaa oikeasti mahdollisuuden
saada sijoitus paikallisjoukoista. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että paikallispataljoonia täydennettäessä ensiksi katsotaan,
onko vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa aktiivisesti toimivien
reserviläisten joukossa tehtäviin
sopivia henkilöitä. Näiden joukkojen kohdalla puolustusvoimilla
pitää olla rohkeutta sijoittaa tehtäviin vaikka vähän iäkkäämpiä,
motivoituneita reserviläisiä, kunhan toimintakyky ja osaaminen
ovat riittävällä tasolla. Siis niitä
reserviläisiä, jotka ovat valmiita
käyttämään omaa vapaa-aikaansa osaamisensa ylläpitämiseen ja
kehittämiseen.
Muutostuulien lisäksi syksyn
lähestyminen tuo tulleessaan
myös vanhoja tuttuja asioita.

Ikävä sellainen on joka vuotinen
budjettiesitys, jonka mukaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen,
käytännössä vapaaehtoisen koulutuksen, määrärahaa leikattaisiin 200.000 eurolla. RUL yhdessä muiden keskeisten toimijoiden
kanssa pyrkii vaikuttamaan siihen, että leikkausta ei tänäkään
vuonna tehtäisi. Vapaaehtoisen
maanpuolustuksen
vastuiden
kasvaessa ei resurssien leikkauksia voi perustella edes valtion tiukalla taloudellisella tilalla.
Mukavampi tuttu asia syksyssä
on se, että edessä on taas reserviläistoiminnan aktiivisimmat viikot. Syksyllä on tarjolla runsaasti
hyödyllistä koulutusta, monipuolista ampumatoimintaa, haastavia jotoksia ja mielenkiintoisia
seminaareja. Tervetuloa mukaan
aktiiviseen reserviin!
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Puolustusvoimauudistus etenee.
Ensi vuoden alussa sodan ajan
joukkojen määrä pienenee nykyisestä 350.000 sotilaasta 230.000
taistelijaan. Sotilasläänit jäävät
historiaan ja varuskuntaverkostossa tapahtuu muutoksia. Iso
muutos on myös Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen perustaminen. Laitokseen keskitetään
valtakunnallisesti puolustusvoimien materiaalihankinnat, ympäristöasiat sekä logistiikan järjestelyt.
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Jäsenrekisteri ja
jäsenmäärät
Liiton uuden jäsenrekisterin viimeistelyt ovat edelleen käynnissä.
Tällä hetkellä työn alla on erityisesti rekisterin raportit ja tilastot. Rekisterin odotetaan olevan valmis syyskuun loppuun mennessä.
Jäsenrekisterin valmistuttua järjestetään
koulutustilaisuus piiritason toimijoille.
Koulutustilaisuuden aika- ja paikka ilmoitetaan piireille ajankohdan varmistuttua.
Uuden rekisterin toimittaa Kehätieto Oy.
Käytännössä liitot (RUL, RES, MPKL) ostavat jäsenrekisteripalvelut Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:ltä. Rekisteri löytyy
netistä osoitteesta:
www.maanpuolustusrekisteri.fi
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Jäsenlomake ja eAsiointi
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Rekisteriin on avattu jäsenhakemuslomake uusille jäsenille. Nettilomakkeen
avulla uusi jäsen voi helposti ilmoittaa
halukkuudestaan reserviupseeriyhdistyksen ja sitä kautta myös liiton jäseneksi. Kun jäsenhakemus tulee jäsenrekisteriin, niin sieltä lähetään asiasta tieto
yhdistykseen, jonka jäsenyyttä henkilö
on hakenut. Yhdistyksellä on mahdol-

lisuus hyväksyä jäsenyys heti tai myöhemmin. Mikäli yhdistys ei kuukauteen
ole reagoinut jäsenhakemukseen, uudelle jäsenelle lähetetään jäsenmaksulomake ja – kortti. Jäsenhakemuslomake
löytyy osoitteesta:
http://www.rul.fi/liity-jaseneksi/
Vanhat jäsenet voivat käyttää rekisterin eAsiointipalvelua. Siinä jäsen voi
mm. päivittää omia henkilötietojaan,
tarkastella jäsenyyksiään ja luottamustehtäviään sekä tulostaa jäsenmaksulaskunsa. Myös ampuma- tai senioriturvan hankinta on mahdollista eAsioinnin
kautta. eAsiointipalveluun kirjautumiseen tarvitaan jäsennumeroa, joka löytyy jäsenkortista. Palveluun pääsee ositteesta:
https://www.maanpuolustusrekisteri.
fi/extranet/

Jatkuu seuraavalla sivulla...

...jatkoa edelliseltä sivulta

Jäsenmäärät
Jäsenrekisteriin on lisätty ja edelleen lisätään uusia raportteja, jotka mahdollistavat mm. jäsenmaksujen seuraamisen.
Tällä hetkellä maksaneiden ja maksamattomien jäsenten määrä ei vielä näy
eriteltyinä Jäsenmäärät –raportissa. Elokuun puoleenväliin mennessä maksaneiden jäsenten tiedot löytyvät Tilitysraportti jäsenittäin –raportissa.

läpi ja ilmoittamaan jäsenrekisteriin listassa mahdollisesti olevista puutteista
ja virheellisyyksistä joko liiton toimistoon (toimisto@rul.fi) tai suoraan jäsenrekisteriin.

Maksaneiden jäsenten määrä on sekä
jokaisessa piirissä että liitossa selvästi
viime vuotista pienempi. Liiton kohdalla
maksusuorituksia on hieman yli 700 viime vuotta vähemmän. Yhdistyksiä ja piirejä pyydetään seuraamaan jäsenmaksukehitystä nyt tavallistakin tarkemmin.

Kaikista jäsenrekisterissä olevista toimimattomuuksista kannattaa laitaa sähköpostia suoraan jäsenrekisteriin:
jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi
Jokaiseen yhdistykseen on lähetetty
tunnukset uuteen jäsenrekisteriin. Lisätunnuksia yhdistyksille tehdään niin
pyydettäessä (esim. sihteeri tai jäsenupseeri) jäsenrekisteristä: jasenasiat@rul.fi
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Jokaista yhdistystä pyydetään käymään
oman yhdistyksensä jäsenlista huolella

Vuoden toinen jäsenmaksukarhu lähetetään maksamattomille jäsenille elokuun
aikana.
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Piirikierros
Liiton johto vierailee vuoden aikana jokaisessa reserviupseeripiirissä. Piirikierros on osa liiton uuden strategian
jalkauttamista. Piirikierroksen aikana
puheenjohtaja Mikko Halkilahti tapaa
piirin ja sen yhdistysten aktiiveja sekä
tärkeitä yhteistyötahoja.
Liiton puolelta erityisaiheena ovat uusittu strategia puolustusvoimauudistukseen liittyvä reservin ja vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen kehittäminen. Aluetoimistojen ja joukko-osastojen edustajien kanssa on keskusteltu
mm. paikallisjoukkojen rekrytointiin ja
vänrikkipäiviin liittyvistä kysymyksistä.

Mikko Halkilahti ja Kainuun prikaatin komentaja, prkenr Jukka Sonninen kiittivät RUL:n
ampumamestaruuskilpailujen johtajaa Juhani
Hautalaa sujuvista kisajärjestelyistä.
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Syyspuolen ensimmäinen piirikierros
suuntautui elokuun puolessavälissä
Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen.
Oulussa keskusteltiin piirien aktiivien
kanssa mm. jäsenhankinnasta. Aluetoimiston edustajien kanssa keskusteltiin
paikallispataljoonien rekrytoinnista ja
koulutuksesta. Kajaanissa tutustuttiin
RUL:n ampumamestaruuskilpailuihin
sekä keskusteltiin reservin koulutuksesta Kainuun Prikaatin komentajan, prkenr
Jukka Sonnisen kanssa.
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Seuraavat piirikierrokset suuntautuvat
Pohjois-Karjalaan, Uudellemaalle ja Pohjois-Savoon. Piirikierroskalenteri löytyy
netistä: LINKKI
Huom. kaikki selaimet eivät aukaise pdf-tiedostoa suoraan, vaan vaativat enter-painalluksen osoitekentässä.

Puheenjohtaja Mikko Halkilahti ja
Pohjois-Pohjanmaan aluetoimiston päällikkö
evl Kimmo Rajala keskustelivat paikallispataljoonien koulutusnäkymistä.

Jäsenhankintakilpailu
Reserviupseeriliiton jäsenhankintakilpailu jatkuu kuluvana vuonna
vanhoilla säännöillä.
Toimintavuonna kolme uutta jäsentä,
tai vaihtoehtoisesti kuusi uutta opiskelijajäsentä, hankkinut jäsenhankkija palkitaan laadukkaalla palkinnolla. Eniten
uusia jäseniä vuoden aikana hankkinut
henkilö palkitaan lahjakortilla.
Lisäksi Reserviupseeriliitto palkitsee
vuonna 2014 jäsen- hankinnassa kunnostuneita yhdistyksiään ja piirejään
raha- palkinnoin samalla tavalla kuin aiemminkin.
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Kilpailussa huomioidaan jokainen vuoden 2014 aikana jäsenmaksunsa ensimmäistä kertaa maksanut uusi jäsen.
Mukaan ei lasketa niitä henkilöitä, jotka
ovat jo jäsenenä jossain toisessa RUL:n
kerhossa. Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen kilpailuaikana liittoon
saapunut, sähköinen tai paperinen ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija.
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Jäsenportaalin käyttö
Liitto tarjoaa jäsenyhdistyksilleen sähköisiä palveluja helpottamaan
yhdistysten arjen pyörittämistä. Suurin osa palveluista on koottu kätevästi yhdelle sivulle Jäsenportaaliin. Siltä löytyy mm. toimintalomake, nettisivujen päivitys ja jäsenrekisteri.

Jäsenportaali on liiton yksi tiedotuskanava ja apu yhdistyksille. Jäsenportaaliin on
kerätty liiton yhdistyksille tarjoamat palvelut yhteen paikkaan. Sisäänpääsy vaatii kirjautumisen liiton sivulta oikeasta
alalaidasta. Tunnukset ovat samat kuin
millä pääsee nettisivujen muokkaukseen
ja toimintalomakkeen käyttöön.
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Käyttäjätietojen hakutyökalu: Ylin aputyökalu on ”Käyttäjätietojen hakutyökalu”. Tällä esimerkiksi piiri saa yhdellä
napinpainalluksella otettua listauksen
exceliin kaikista piirin alla olevista käyttäjistä. Näin voi esimerkiksi helposti
viestiä nettisivujen ja toimintalomakkeen täyttäjille heitä koskevista asioista.
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Tiedotteet: Tiedotteilla liiton toimisto yrittää viestittää yleisistä asioista.
Yleensä yleiset ongelmat ja uudet palvelut esitellään täällä. Kannattaa aina
ensin tarkistaa onko tiedotteissa jo maininta jostain viasta, ennen kuin soitatte.
Muistilista: Tästä on tarkoitus tulla vuosikello yhdistyksille muistuttamaan ylei-

sistä asioista, mitä pitää muistaa tehdä milloinkin vuosittain. Tällä yritetään
auttaa yhdistyksiä normirutiinien pyörittämisessä. Varsinkin uusille yhdistysaktiiveille muistilista on oiva apuväline
yhdistyksen asioiden hoitamisessa.
Palvelut: Alasvetovalikosta voi valita yhdistysten välillä, jos hallinnoin useampaa
yhdistystä. Wordpress kohdasta pääsee
muokkaamaan yhdistyksen nettisivuja.
Tiedostopankki valinnalla pääsee tiedostopankkiin, kuten sivun yläpalkistakin, ei
varsinaisesti erikoista toimintaa. Toimintalomakkeesta pääsee muokkaamaan
valitun yhdistyksen toimintalomaketta.
Näihin palveluihin löytyy ohje tiedostopankista kohdasta Tiedostot -> Ohjeet.
Ulkoiset palvelut: nämä ovat liiton tarjoamia muita palveluja joihin tarvitsee erillisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Toimintalomake

Lomakkeen täytöllä on suuri merkitys
liitolle. Toimintalomakkeen avulla saamme kerättyä tärkeää tietoa toiminnan
laajuudesta. Kaikki toiminta, pienimuotoinenkin, on siksi tärkeä kirjata muistiin.
Kaikkien toimintalomakkeen täyttänei-

den yhdistysten kesken arvotaan myös
yhdet rahapalkinnot kussakin sarjassa.
Lisäksi laajimman toiminnan omaavat
yhdistykset palkitaan sarjoittain.
Toimintalomakkeelle pääsee Jäsenportaalitunnuksella, eli sillä samalla
tunnuksella, joilla yhdistys pääsee päivittämään omia internetsivujaan. Jos
tunnusten kanssa on ongelmia, olkaa
yhteydessä järjestösihteeri Saku Liehuun jarjesto@rul.fi
Ohjeet toimintalomakkeen käyttöön
löytyy liiton tiedostopankista kohdasta
Tiedostot-> Ohjeet-> Toimintalomakeohje.
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Muistutus jo tässä vaiheessa kaikille
normaalista vuodenvaihteen tuskasta
eli toimintalomakkeen täytöstä. Lomakettahan voi täyttää jo pitkin vuotta. 142
piiriä / yhdistystä onkin jo näin toiminut
ja tätä voi suositella kaikille muillekin.
Toimintalomakkeeseen on helppo laittaa
kesän kaikki toiminta paikalleen, nyt kun
ne vielä muistaa.
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Johtamiskouluttajien
koulutustilaisuus
Johtamiskouluttajien koulutustilaisuus järjestetään
10. – 11.10. Tampereella.
Kurssipaikka on Poliisiammattikorkeakoulu Tampereella. Kyseessä on kouluttajakoulutus erityisesti MPKssa toimiville
Reserviläisjohtajakurssien kouluttajille.
Kurssia edeltää RUL:n, Kadettikunnan,
MPKK:n ja POLAMK:n yhteinen Arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoululla
10.10.2014.
Kouluttajatilaisuuteen tarvitaan aktiivisia ja innokkaita johtamiskouluttajia jokaisesta piiristä.
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Tilaisuuden aiheita ovat mm:
- Reserviläisjohtaja 1 ja 2 kurssien käytännön toteuttamisen ja kouluttamisen
asiat
- ResJ koulutuksen asema, sisältö, rakenne ja läpivienti
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- Mitä osaamista ja millaisia pätevyyksiä
kouluttajilta vaaditaan muodollisesti ja
sisällöllisesti
- Miten kurssia kehitetään paikallispataljoonien ja Puolustusvoimien tarpeita
paremmin vastaavaksi
- Mistä kouluttajia ja osaamista löytyy
RUL tukee kurssia, kurssi on osallistujille
maksuton ja liitto vastaa myös osanottajien matkakuluista. Osanottajat saavat
kurssista 2 korvaavaa kertausharjoitusvuorokautta. Tavoitteena on, että kurssille löydettäisiin osanottajia jokaisesta
reserviupseeripiiristä.
Kurssi toteutetaan MPK:n kurssina
(Johtamiskouluttajien koulutustilaisuus
84253: www.mpk.fi ).

Reserviupseerien tukisäätiön
apurahat haettavana
Suomen Reserviupseerien tukisäätiön tarkoituksena on tukea suomalaisten reserviupseerien henkisiä ja fyysisiä maanpuolustus- ja
turvallisuusvalmiuksia sekä Suomessa toimivien suomalaisten reserviupseeriyhdistysten valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa
maanpuolustustietouden ja -tahdon ylläpitämiseksi ja kohottamiseksi sekä muutoinkin maanpuolustusedellytysten parantamiseksi.
Perustellut säätiön hallitukselle
osoitetut apurahahakemukset tulee
lähettää RUL:n toimistoon 31.8.2014
mennessä. Lisätietoja Tukisäätiön
apurahoista saa RUL:n toimistosta
sekä nettisivuilta
www.rul.fi/tukisaatio
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Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla maanpuolustus- ja turvallisuuspoliittista työtä reserviupseerien keskuudessa
myöntämällä varoja sääntöjensä mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, koulutus- ja julkaisutoimintaan,
reserviupseerien toiminnan laajentamiseen ja tehostamiseen, erillisprojektien
tukemiseen ja uusien toimintamuotojen
kehittämiseen.
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Tukisäätiön myyntituotteita
RUL:n jäsenten toiveesta tukisäätiö on hankkinut myyntiin ainutlaatuisia reserviupseerituotteita.
Kalvosinnapit ja solmioneula
Reserviupseeriliiton tunnuksella varustetut kalvosinnapit ja solmioneula
myydään tyylikkäässä samettipäällysteisessä lahjarasiassa. Kalvosinnappisolmioneulapaketin 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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Uutuustuotteena 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

Tukea yhdistyksille ja piireille
Projektituki
Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poikkeuksellisten
merkittävien toimintojen, erillisprojektien tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit eivät
omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan.
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.
Yhdistyksille ja piireille suunnattua
projektitukea on alkaneenakin vuonna jaossa 22.000 euroa. Tähän mennessä projektitukea on myönnetty
noin 9.000 euroa.

Liiton toimistosta on saatavilla kesän
messu- ja esittelytapahtumiin myös Reserviläinen -lehtiä, liiton toimintakertomuksia sekä muita painotuotteita. Esittelymateriaali toimitetaan yhdistyksille
ja piireille veloituksetta.
Tiedustelut ja tilaukset sähköpostilla: toimisto@rul.fi tai puhelimitse
(09) 4056 2054 / Kirsti Suortti.

hakuohjeet löytyliiton kotisivuilta

Roll-up esittelyseinät
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Tarkat tuen
vät netistä
www.rul.fi.

Esittelymateriaalia saatavilla
RUL on hankkinut esittelyseiniä (roll up)
piirien ja yhdistysten käyttöön. Kyseessä
on kolmen esittelyseinän kokonaisuus,
joita voidaan käyttää sisällä tai ulkona.
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Aselajimerkki
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Liiton jäsenmerkki on nyt mahdollista saada aselajin värityksellä.
Pohjavärit ovat vihreä, punainen, musta, lila ja sininen.
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Yhdistyksillä on mahdollisuus tilata aselajimerkkejä omille jäsenilleen edulliseen
3 euron hintaan / kappale. Yhdistys voi
palkita merkillä aktiivisia jäseniään tai
myydä aselajimerkkejä jäsenilleen (suositushinta on 6 euroa).

Ajatuksena on, että merkki luovutettaisiin uudelle jäsenelle yhdistyksen kokouksissa kunniakirjan ja esimerkiksi
yhdistyksen toimintakalenterin kanssa.
Näin uusi jäsen aktivoidaan ja sitoutetaan paremmin jäsenyyteen.

Uusille jäsenille aselajimerkki on
maksuton. Yhdistykset voivat kysyä liiton toimistosta lisätietoja tästä
(toimisto@rul.fi).

Yksittäinen jäsen voi tilata aselajimerkin
liiton toimistosta hintaan 10 euroa plus
toimitus ja käsittelykulut.

RUL verkossa

Nettisivut: www.rul.fi

Facebook: www.facebook.com/
reserviupseeriliitto

Twitter: http://twitter.com/
reserviupseeri

ISSUU: http://issuu.com/
reserviupseeriliitto

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 4- 2014

Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti
tietoa liiton ajankohtaisista asioista.
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KENTTÄPOSTI
RUL:n Kenttäpostin ulkoasu on uudistettu. Samalla tiedote on
luettavissa myös kätevällä lukualustalla netissä osoitteessa
http://www.issuu.com/reserviupseeriliitto
Pdf –versio löytyy liiton nettisivuilta:
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/tiedotus/kenttapostia/
Kaikki kommentit uudistuneesta Kenttäpostista ovat tervetulleita liittoon: toimisto@rul.fi

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 34- 2014

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry
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