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Suomen Reserviupseeriliitto kutsui 85 –vuotispäivänään 17.5.2016 kaksi uutta kunniajäsentä, kenraali
Jaakko Valtasen ja erityisopettaja Juhani Puran.
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Winston Churchill käytti reserviläisistä
termiä” twice a citizen”, vapaasti käännettynä kahdesti kansalainen. Tällä hän
viittasi reserviläisten vaativaan kaksoistehtävään siviileinä ja sotilaina. Asia
konkretisoitui Iso-Britanniassakin toisen
maailmansodan aikana. Reserviläisten
määrä, asema ja merkitys eri maiden
puolustusratkaisuissa vaihtelee tänäkin päivänä suuresti. On kuitenkin hyvä
muistaa, että jokainen ammattiarmeijakin tarvitsee reservinsä.
Reservin ja reserviläisten merkitys
on erityisen suuri Suomen kaltaisissa
maissa, jossa sodan ajan kenttäarmeijasta valta osa koostuu reserviläisistä.
Meillähän sodan ajan joukoista yli 95%
ja päällystöstä yli 90 % on reserviläisiä.
Rauhan aikana me reserviläiset palvelemme suomalaista yhteiskuntaa ensisijaisesti omassa siviilityössämme, mutta
toki myös mm. omissa harrastuksissamme ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen
moninaisissa tehtävissä.
Yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan
puolustusratkaisun vahvuuksia onkin
reserviläisten siviiliosaaminen hyödyntäminen puolustusvoimien tehtävissä.
Tämä tuo sotavaltion ulottuville sellaisen henkisen pääoman ja osaamispotentiaalin, jota puolustusvoimat ei muuten
voisi saada käyttöönsä.

PÄÄKIRJOITUS

JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja

Puolustusvoimauudistuksen seurauksena sodan ajan joukkojen vahvuus pieneni
350 000 sotilaasta 230 000. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhä useammalla
reserviläisellä ei ole aktiivista sodan ajan
sijoitusta joukkotuotantojoukon sijoituksen purkautumisen jälkeen.
Uudessa tilanteessa puolustusvoimien
on jatkosijoituksia täyttäessään pystyttävä aikaisempaa paremmin huomioi-

maan reserviläisten aktiivisuus vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa yleensä ja
vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa
erityisesti. Vastaavasti jatkosijoitusta
haluavien reserviupseereiden on oltava
valmis ylläpitämään omaa sotilasosaamistaan ja kenttäkelpoisuuttaan myös
omatoimisesti.
Kokeneiden reservin johtajien joukossa
on paljon henkilöitä, jotka haluavat edelleen antaa osaamisensa yhteiskunnan
kokonaisturvallisuuden parantamiseen,
vaikka sodan ajan sijoitusta puolustusvoimien joukoissa ei enää olisikaan.
Suuri määrä reserviupseereita ja aliupseereita tarvitaan häiriö- ja poikkeusoloissa hoitamaan omaa, vaativaa siviilitehtäväänsä. Mutta todennäköisten
yhteiskunnan toimintaa uhkaavien vaarojen realisoituessa kokeneita reserviläisiä tarvitaan jatkossa yhä enemmän
myös muiden viranomaisten häiriö- ja
poikkeusolojen organisaatioihin. Tämän
resurssin hyödyntämisessä meillä on
vielä paljon tekemistä.
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RUL:n kunniajäseneksi kutsuttu kenraali
Jaakko Valtanen muistutti liiton 85 –vuotisjuhlaillallisella yleisen asevelvollisuuden sopivuudesta Suomelle. Se on meille ainoa mahdollisuus toteuttaa koko
maan puolustus, ja samalla se on pohja
puolustusmyönteiselle ilmapiirille. Hän
korosti, että yleisen asevelvollisuuden
kautta oman maan puolustaminen koskettaa lähes kaikkia kansalaisia, asevelvollisten lisäksi myös heidän perheitään
ja ystäviään. Yleisellä asevelvollisuudella
on lisäksi turvallisuuspoliittinen ulottuvuus, joka näyttää jatkuvasti suorituskykymme ja kertoo, että Suomea ei kannata sotilaallisesti painostaa.
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Kaksi uutta
kunniajäsentä

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 3- 2016

Suomen Reserviupseeriliitto kutsui
85 –vuotispäivänään 17.5.2016 kaksi
uutta kunniajäsentä, kenraali Jaakko Valtasen ja erityisopettaja Juhani
Puran.
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Jaakko Valtanen (s. 1925) osallistui
talvisotaan vapaaehtoisena lähettinä ja radiomiehenä Turun lohkolla
sekä jatkosotaan tykistöupseerina
Karjalankannaksella ja Suomenlahden linnakkeilla. Hänen pitkä
ja ansiokas sotilasuransa päättyi
puolustusvoimain komentajan tehtävään vuosina 1983 – 1990. Jaakko
Valtasella on erittäin suuret ansiot
maanpuolustustahdon mittaamisen ja maanpuolustustiedotuksen
uranuurtajana. Hänen uraauurtavan Sotakorkeakoulun diplomityön
(1954) aiheena oli ”Maanpuolustushengen (-tahdon) kehittämisen
ja ylläpitämisen edellytykset ja
mahdollisuudet erityisesti nuorison
keskuudessa”. Valtanen on lisäksi toiminut mm. valtakunnallisten
maanpuolustuskurssien johtajana,

Kenraali Jaakko Valtanen

Henkisen maanpuolustuksen komitean sihteerinä ja jäsenenä sekä
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) jäsenenä. Hän
on ollut myös sekä Kadettikunnan
että Upseeriliiton hallituksen jäsen
sekä Upseeriliiton puheenjohtaja.

Reserviin siirryttyään Jaakko Valtanen on osallistunut aktiivisesti keskusteluun vapaaehtoisen
maanpuolustuksen merkityksestä
ja kehittämisestä. Hän on Espoo–
Kauniainen Reserviupseereiden jäsen.

Erityisopettaja Juhani Pura

teena sodan ja rauhan johtajuus
– kirja julkaistiin 2006. Juhani Pura
on edelleen aktiivitoimija sekä reserviupseeri- että veteraanitoiminnassa. Valkeakoskella asuva Juhani
Pura on sotilasarvoltaan kapteeni
reservissä.
Kuva: Petri Hiironen
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Juhani Pura (s.1940) on erityisopettaja, joka on tehnyt vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ja erityisesti reserviupseeritoiminnassa
poikkeuksellisen ansiokkaan uran
niin paikallis-, piiri- kuin liittotasollakin. Juhani Pura on toiminut mm.
Valkeakosken Reserviupseereiden
ja Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin puheenjohtajana sekä RUL:n
liittohallituksen jäsennenä. RUL:n
liittovaltuuston puheenjohtajana
Juhani Pura oli vuodet 1999 – 2006.
Hän oli myös Maanpuolustuskoulutus ry:n ensimmäinen puheenjohtaja 1993 – 1996. Hän on kirjoittanut
ja toimittanut useita maanpuolustus- ja urheilukirjoja. Hän toimi
myös RUL:n 75 –vuotishistoriatoimikunnan puheenjohtajana. Haas-
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RUL 85 vuotta
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Suomen
Reserviupseeriliiton
85-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma järjestetään perjantaina 5.8. Haminassa. Liiton omien tapahtumien
lisäksi päivän aikana Haminassa on
paljon muutakin nähtävää ja kuunneltavaa Hamina Tattoon toimesta.
Kaikki liiton jäsenet seuralaisineen
ovat tervetulleita mukaan.
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Päivän ohjelmarunko
- Klo 11.00 Kansainvälisen sotilassoittokunnan puistokonsertissa kokoontuminen Puistotalolla.
- Mahdollisuus lounaaseen esimerkiksi Tattoo-klubilla kauppatorilla
- Klo 13.00 Mahdollisuus ohjatuille kävelykierroksille. Vaihtoehtoisesti vapaata tutustumista puolustusvoimien tapahtumakenttään RUK:n päärakennuksen edustalla tai linnoituskaupungin historiallisiin pihoihin ja puutarhoihin.
- Klo 15.00 RUL:n seppeleenlasku Kaatuneiden upseerien patsaalla RUK:n
päärakennuksen kentällä.
- Klo 15.15 Tervetulotilaisuus Maneesin aulassa
- Klo 16.00 RUL 85 vuotta tilaisuus RUK:n Maneesissa
- Noin klo 18.00 alkaen mahdollisuus omakustanteiseen päivälliseen esimerkiksi Hamina Bastionissa, tai muissa alueen ravintoloissa. Varaukset
täytyy kunkin muistaa tehdä itse
- Klo 20.00 – 21.50 Marssishow Hamina Bastionissa
- Noin klo 22.15 Kotimatka alkaa ja tai mahdollisuus jatkaa iltaa Hamina
Torin Tattoo-klubilla

Kuva: Petri Hiironen

Liiton jäsenten toivotaan saapuvana Haminaan jo hyvissä ajoin alkuiltapäivästä. Klo 13.00 lähtien on
mahdollisuus tutustua Haminaan
keskustaan ja Reserviupseerikoulun alueeseen kävelykierroksella paikallisten reserviupseereiden
opastamana.
RUK:n päärakennuksen etupihalla esitellään Puolustusvoimien
toimintaa ja kalustoa. RUL:n oma
esittelypiste löytyy päärakennuksen Sankariaulasta. Tervetuloa pistäytymään liiton tiskillä.

Liiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti laskee seppeleen Kaatuneiden
upseereiden patsaalle klo 15.00.
Tämän jälkeen ohjelmassa on pienimuotoinen tervetulotilaisuus Maneesin aulassa.
Varsinainen RUL 85 vuotta -päätapahtuma alkaa klo 16.00 RUK:n Maneesissa. Sen ohjelmassa on mm.
liiton puheenjohtaja ja koulun johtajan tervehdykset, RUL 85 –videon
ensinäytös. Tilaisuuden musiikista
vastaa Laivaston soittokunta solistinaan Maria Ylipää.
Iltapäivän tapahtumat ovat osanottajille maksuttomia, mutta klo
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Paljon tapahtumia
perjantaina 5.8.
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Jatkoa edelliseltä sivulta.

16.00 alkavaan Maneesin tilaisuuteen tulee ilmoittautua liiton nettisivujen kautta: http://www.rul.fi/
tapahtumakalenteri/rul-85-vuotta-hamina-tattoo-hamina/
Marssishow´n liput loppunmyyty
Liiton jäsenillä on ollut mahdollisuus hankkia pääsylippuja klo 20.00
Bastionissa alkavaan Hamina Tattoon marssishow –esitykseen. Toivottavasti liput on hankittu ajoissa,
sillä järjestelyorganisaatio on viestittänyt, että perjantai-illan näytös
on käytännössä loppuunmyyty.

Naisille on varattu omat tuvat. Petivaatteet hoituvat RUK:n toimesta. Kasarmimajoitusvaraukset vain
RUL:n nettisivujen kautta kesäkuun loppuun mennessä: http://
www.rul.fi/tapahtumakalenteri/
kasarmimajoitus/
Kasarmilla yöpyvillä henkilöillä on
mahdollisuus omakustanteiseen
aamupalaan Varuskuntaravintola
Rokassa (entinen RUK:n muonituskeskus) lauantaina 6.8. klo 6.00 –
8.00 välisenä aikana.
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RUL 85 vuotta tapahtuma on myös
oiva yhdistyksen tai piirin kesäretYö kasarmilla
ken kohde. Vaikka kyseessä on liiton
merkittävä juhlapäivä, pukukoodiRUL 85 tapahtumaan osallistuvilla na on kesän kunniaksi arkipuku.
on mahdollisuus ilmaiseen yöpymiseen RUK:n kasarmeilla. Majoitus Tervetuloa Haminaan!
tapahtuu usean henkilön tuvissa.
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Kolmivuotissuunnitelma

tuuntuntoisuus ja vapaaehtoisuus.
Liiton toiminta-ajatukseen on lisätty maininta kokonaisturvallisuudesta. Uuden muotoilun mukaan toiminta-ajatus on: Suomen
Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen
maanpuolustusjärjestö. Liitto edistää toiminnallaan yhteiskunnan
kokonaisturvallisuutta. Liiton tehtävälistaan nostettiin näkyville varautumis- ja mentortoiminta sekä
ampumatoiminnan edunvalvonta.

Kolmivuotissuunnitelman valmistelu alkoi jo viime vuonna tehdyillä
kyselyillä jäsenille, yhdistyksille ja
piireille. Tämän jälkeen suunnitelmaa on työstetty työvaliokunnan,
liittohallituksen ja liittovaltuuston
kokouksissa. Liiton toimikunnat
ovat esittäneet omat ajatuksensa seuraavan kolmivuotiskauden
tärkeimmistä tavoitteista, toiminKolmivuotissuunnitelman luonnos
noista ja tapahtumista.
lähetetään kesäkuun puolessaLiittovaltuusto hyväksyi huhtikuus- välissä kommentointikierrokselle
sa pienin muutoksin hallituksen esi- yhdistyksille ja piireille sekä liittotyksen kolmivuotissuunnitelman hallituksen-, liittovaltuuston, neupohjana oleviin liiton arvoihin, toi- vottelukunnan sekä toimikuntien
minta-ajatukseen ja keskeisiin teh- jäsenille. Kommentointiaikaa on
täviin. Valtuuston hyväksymässä 10.8. saakka.
muotoilussa esitetään, että liiton
arvot olisivat isänmaallisuus, vas-
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RUL:n
kolmivuotissuunnitelma
vuosille 2017 – 2019 hyväksytään
syksyn liittokokouksessa marraskuussa Lappeenrannassa.
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Jäsenhankintakilpailu

Jäsenhankintakilpailu 2015
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Viime vuonna uudistettu jäsenhankintakilpailu tuotti 195 uutta jäsentä liittoon. Jäsenhankkijoita, eli
uuden jäsenen hankkinut nykyinen
jäsen oli merkitty jäsenrekisteriin
uuden jäsenen tietoihin, oli yhteensä 93. Ahkerin jäsenhankkija oli Jari
Piili Turun Reserviupseereista. Hän
hankki kunnioitettavat 22 uutta jäsentä. Tästä tunnustuksena tuli liiton antama upseerimiekka.
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denkin jäsenen hankkineelle toimitettiin elokuvalippu. Liitto kiittää
kaikkia kilpailuun osallistuneita ja
toivoo kaikkien yhdistysten aktiivisesti kannustavan jäseniään suorittamaan jäsenhankintaa.
Jäsenhankintakilpailu 2016

Jäsenhankintakilpailu on voimassa
myös tänä vuonna. Kilpailuun voi
osallistua helposti. Kun uusi jäsen
ilmoitetaan, niin samalla tulee ilmoittaa jäsen hankkineen nimi ja/
Kunniamaininnan jäsenhankinta- tai jäsennumero sekä yhdistys. Esikilpailussa ansaitsevat Ari Vuoltee- merkiksi liiton sivuilta löytyy linkki
naho (17) ja Sampo Mattila (11) Ou- uuden jäsenen sähköiseen ilmoitlusta.
tamiseen. https://maanpuolustusrekisteri.fi/rul/JasenyysIlmo.aspx
Jäsenhankintakilpailussa oli vielä
palkintona 200€ lahjakortti Inttis- Nyt kaikille yhden uuden maksatoreen tai Katajanokan Kasinolle. neen jäsenen hankkineelle jäsenTämän voitti Jouko Lippo Lohjalta. hankkijalle on lähetetty elokuvalippu motivoimaan suorittamaan
Tavarapalkintoja meni 19 henkilölle jäsenhankintaa myös koko loppueli he olivat hankkineet vähintään vuoden. Tällä hetkellä lipun ansainkolme uutta jäsentä. Kaikille yh- neita jäsenhankkijoita on noin 40.

11

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 3- 2016

Kuvasatoa RUL 85-vuotisillalliselta 17.5.2016.

Kuvasatoa
Lahden Milcomp –karsintakilpailusta 20. – 21.5. 2016.

Toimintapäivä
Vielä ehtii järjestämään kesän ja
syksyn aikana Toimintapäivän. Yhdistyksiä kannustetaan järjestämään ainakin yksi toiminnallinen
päivä jäsenistölleen. Tänä vuonna
toimintapäivä toivotaan järjestettävän yleisenä haastekilpailuna
RUL 85 –vuotta teeman ympärille.
Tapahtumaan kannustetaan haastamaan kunnan, reserviläisjärjestöjen, muiden vapaaehtoisten järjestöjen ja muiden alueen toimijoiden
edustajia mukaan.

pienimuotoisena noin tunnin kestävänä kilpailuna missä on erilaisia
tehtäviä. Joukossa voi olla fyysisiä
tai vain lapputehtäviä. Liiton aikaisempina vuosina tekemiä Toimintapäivä rasteja kannatta hyödyntää
ja jalostaa eteenpäin. Palkintoina
liitto tukee RUL 85 – vuotta materiaalilla. Ilmoitukset tapahtuman
järjestämisestä on mielellään kuukautta ennen tapahtumaa.
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Lisätietoja liiton toimistosta järjestösihteeri Saku Liehulta: jarjesto@
Haastekampanja voidaan järjestää rul.fi tai puh. 040 556 8798.
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Ampumaratavastaavat ja
ratojen järjestyssäännöt kuntoon
Nyt on hyvä aika herätä laittamaan
ampumaratojen asiat kuntoon.
Kaikkien yhdistysten jotka hallinnoivat ampumarataa tulee ilmoittaa vähintään yksi ampumaratavastaava Poliisihallitukselle 1.12.2017
mennessä. Lisäksi ampumaradalla
tulee olla lain määrittelemä järjestyssääntö käytössä ja näkyvillä.
Sitä ei pidä ilmoittaa poliisille, mutta se on oltava käytössä.

neen ampumaratalain (763/2015)
mukaan kaikkien ampumaratojen
tulee tavoitteena on edistää turvallista ampumaharrastusta, turvallisuutta ampumaradoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Ne
ovat myös osa maakunnallisen ampumarataverkoston suunnitelmallista kehittämistä.
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Ampumaratalain (9§) mukaan ampumaradalla tulee olla järjestysJoulukuussa 2015 voimaan astu- sääntö, jossa on oltava määräykset
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Jatkoa edelliseltä sivulta.
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rata-alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä oleskelevien turvallisuuden varmistamisesta, radan
käyttöön liittyvistä rajoituksista sekä määräyksiä ja rajoituksia
koskevasta tiedottamisesta rata-alueella. Järjestyssääntö ja ratavastaavan yhteystiedot on pidettävä ampumaradalla käyttäjien
nähtävinä.
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oikeudet”; tämä selkeyttänee ratavastaavan toimintaa.
Poliisihallitus on ampumaratalain
17 §:n mukaisesti ilmoittanut, että
vanhojen toiminnassa olevien ampumaratojen järjestyssääntöjä ei
pidä lähettää Poliisihallitukseen
hyväksyttäviksi. Vain ratavastaava tulee ilmoittaa hyväksyttäväksi.
Silti seurojen ja yhdistysten tulee
saattaa ampumaratansa järjestyssääntö ja sen näkyvillä olo lain mukaiseksi 1.12.2017 mennessä. Mahdollisessa toiminnan aikaisessa
valvonnassa järjestyssäännön olemassaolo tarkastetaan.

Useimmilla toiminnassa olevilla
ampumaradoillamme on jo varsin
kattava järjestyssääntö, joka perustuu ampumaratalupaan, ympäristölupaan ja radan ylläpitäjän
päätöksiin. Uuden lain mukainen
järjestyssääntö vaatinee vain pieniä
säätöjä. Ratavastaavan lisääminen Ampumaratalain ja -asetuksen
on yksi todennäköisimmistä muu- edellyttämän
minimimuotoisen
toksista.
järjestyssäännön lisäksi radan ylläpitäjä voi julkaista täydentäviä
Ampumaratoja ylläpitävien seu- ohjeita (esim valvontaohje) toiminrojen ja yhdistysten on siis katsel- nasta ampumaradallaan.
moitava ampumaratansa voimassa
oleva järjestyssääntö ja täydennet- Ampumaratojen minimijärjestystävä siihen mahdolliset puuttuvat sääntömalli on Kenttäpostin liituusimuotoisen järjestyssäännön teenä. Lisätietoja asiasta saa myös
kohdat. Suositeltavaa on, että ase- järjestösihteeri Saku Liehulta:
tuksen edellyttämään minimiin jarjesto@rul.fi tai puh. 040 556
lisättäisiin kohta ”ratavastaavan 8798.

Projektituen ja tukisäätiön apurahojen
hakeminen samalla lomakkeella

Projektitukea on alkaneena vuonna
jaossa 22.000 euroa.

Yhdistykset ja piirit voivat hakea
tukea myös Suomen Reserviupseerien tukisäätiöltä, joka tukee erityisesti aatteellista ja perinnetoimintaa, kuten historiikkien tekemistä
ja kantolippujen hankintaa. Tukisäätiö myöntää tänä vuonna tukea
enintään 6.000 euroa.
RUL:ssa projektitukihakemukset
käsittelee taloustoimikunta ja tukisäätiön apurahahakemukset säätiön hallitus. Seuraavat määräajat
hakemuksille ovat 15.8. ja 15.11.
Projektitukea ja tukisäätiön apurahoja haetaan yhdellä ja samalla lomakkeella, jonka voi täyttää netissä, tallentaa ja lähettää
liittoon sähköpostin liitteenä.
Hakulomake löytyy netistä
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Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poikkeuksellisten
merkittävien toimintojen, erillisprojektien tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit
eivät omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan. Hankkeen pitää
tukea yhdistyksen varsinaista toimintaa. Tukea voidaan myöntää
projekteihin, jotka kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta
tai toimintaa. 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.
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RUL tuotteita saatavilla
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Liiton 85 –vuotisjuhlavuoden merkeissä saatavilla on uusia RUL tuotteita.
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RUL kompassi

RUL 85 vuotta kynä

Juhlavuoden uusin RUL tuote on
Suunnon RUL:lle tuunaama suomalainen laatukompassi. Suunnon
A-10 kompassi on muokattu RUL:n
väreihin ja siitä löytyy reserviläisille
tärkeimmät mittakaavat (1:10 000
/ 1:20 000, 1:25 000 ja 1:50 000).
Lisäksi kompassin neularasian jakokehällä on 6000 -piiruinen asteikko. Samanlaista kompassia et
kaupasta löydä. Kompassin hinta
on 30 € / kappale. Hinta sisältää
posti- ja toimituskulut.

Tammikuussa lähetetyssä jäsenmaksulomakkeessa oli tarjous vuoden jäsentuotteesta, RUL 85 vuotta kosketusnäyttökynästä. Jos kynä
jäi tilaamatta jäsenmaksun suorittamisen yhteydessä, voit edelleen
hankkia sen itsellesi ottamalla yhteyttä liiton toimistoon: toimisto@
rul.fi. Näyttävässä kotelossa tulevan kynän hinta on 15 euroa. Hintaan sisältyy posti- ja käsittelykulut.

Uusi RUL muki on näyttävä ja kor- Kaikki tilaukset liiton toimistosta:
kealaatuinen kahvimuki. Mukin Puh (09) 4056 2054 tai toimisto@
hinta on 25 euroa sisältäen posti- rul.fi.
kulut. Edullinen kampanjahinta vähintään kuuden mukin ostajalle on
15 € kappale.

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 3- 2016

RUL muki
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Esittelymateriaalia saatavilla

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 3- 2016

RUL tarjoaa yhdistyksille ja piireille
maksutta esitysmateriaalia käytettäväksi erilaisiin messu- ja esittelytapahtumiin. Liiton toimistosta on
saatavilla mm. Reserviläinen -lehtiä, esittelyseiniä, kyniä, liiton toimintakertomuksia sekä muita paino- ja tunnustuotteita.
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Materiaalitilaukset
sähköpostilla hyvissä ajoin ennen tilaisuutta:
toimisto@rul.fi tai puhelimitse (09)
4056 2054 / Kirsti Suortti.

RUL verkossa
Liiton nettisivuilta löytyy tärkeimpien uutisten lisäksi paljon yhdistysten ja piirien toimintaa helpottavaa tietoa sekä linkkejä hyödyllisille sivuille. Liittymällä
fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti tietoa liiton ajankohtaisista
asioista. Liiton facebooksivulla on juhlavuoden kunniaksi menossa RUL 85 vuotta
juttusarja. Sivuille tulee joka viikko pari kuvaa liiton historiasta, henkilöistä ja toiminnoista.

Twitter:
http://twitter.com/reserviupseeri

Facebook:
www.facebook.com/reserviupseeriliitto

ISSUU:
http://issuu.com/reserviupseeriliitto

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 3- 2016

Nettisivut:
http://www.rul.fi
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Toimiston kesälomat
RUL:n toimiston henkilökunnan kesälomat on keskitetty heinäkuulle. Liiton toimisto on kiinni 4.7. – 31.7. välisen ajan.

Liitteet
Kenttäpostin liitteenä on malli ampumaratojen minimiohjesäännöksi sekä Reserviläisurheiluliiton tiedote ajankohtaisista asioista.
Aurinkoista kesää!

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 3- 2016

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

24

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

KILPAILUKALENTERI 2016
Kilpailu
Pistooliampumahiihto
Talvikilpailu
Talvijotos
Ilma-aseet
Ampumahiihto
Sotilasmaastohiihto
Reserviläispilkki
Häyhä – TA -kilpailu
Ampumasuunnistus
Neliottelu
Pistooliampumajuoksu
Perinneaseet
Reserviläisgolf
Palvelusammunnat
SRA –amp.mest.
Syysjotos
Reservin ampumamest
Vakiokivääri
Maastokilpailu
Falling Plates
Pystykorva SM-kilp.
Partiokilpailu

07.12.2015

Piiri/Liitto

Paikkakunta

Suur-Savo
Suur-Savo
Pohjois-Karjala
Varsinais-Suomi
Satakunta
Uusimaa
Suur-Savo
TA-kilta
Satakunta
Suur-Savo
Suur-Savo
Suur-Savo
Etelä-Pohjanmaa
Päijät-Häme
Pohjois-Karjala
Kainuu
Kymenlaakso
Kymenlaakso
Varsinais-Suomi
Päijät-Häme
Keski-Pohjanmaa
Varsinais-Suomi

Kangasniemi
Kangasniemi
Liperi
Kupittaa
Kankaanpää
Mäntsälä
Juva
Santahamina
Noormarkku
Kangasniemi
Kangasniemi
Mikkeli
Ähtäri
Hollola
Sotinpuro
Kajaani
Tyrri
Tyrri
Parainen
Vesivehmaa
Kokkola
Raisio

Tukeva j-os.
tai vastaava
KAIPR

KAARTJR

PSPR
KAIPR
KAIPR
UTJR
UTJR

Ajankohta

Vastuuhenkilö

20.2.
21.2.
5.-.6.3.
5.-6.3.
12.-13.3.
12.3.
2.4.
22.-24.4.
30.4.
14.5.
15.5.
21.-22.5.
9.7.
16.7.
5.-7.8.
5.-7.8.
19.-21.8.
20.8.
27.8.
10.9.
17.9.
1.10.

Pirkka Juntunen
Pirkka Juntunen
Jussi Hirvonen
Pekka Nummelin
Olli Kujansuu
Jarmo Sulopuisto
Hannu Roikonen
Heikki Jounela
Arto Ahokas
Pirkka Juntunen
Pirkka Juntunen
Pirkka Juntunen
Juhani Luodeslampi
Marko Patrakka
Hannu Immonen
Timo Toivonen
Sakari Ahola
Sakari Ahola
Jorma Ake
Marko Patrakka
Seppo Ruotoistenmäki
Erkki Lehmus

Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä.
Kilpailujen ja tapahtumien vastuuhenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet saa pyynnöstä liiton toimistosta, info@resul.fi

KILPAILUKALENTERI 2017
Kilpailu
Ampumahiihto
Ilma-aseet
Talvijotos
Pistooliampumahiihto
Talvikilpailu
Reserviläispilkki
Ampumasuunnistus
Perinneaseet
Neliottelu
Pistooliampumajuoksu
Reserviläisammunnat
Reserviläisgolf
SRA –amp.mest.
Häyhä – TA -kilpailu
Reservin ampumamest
Vakiokivääri 300m
Maastokilpailu
Partiokilpailu
Falling Plates
Perinnease Pystykorva
Syysjotos

1.5.2016

Piiri/Liitto

Paikkakunta

Kainuu
Pohjois-Savo
Pohjois-Savo
Lappi
Lappi
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Etelä-Karjala
Etelä-Karjala
Helsinki
Keski-Suomi
Etelä-Häme
TA-Kilta
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Päijät-Häme
Varsinais-Suomi
Suur-Savo
Päijät-Häme
Satakunta

Kuhmo
Maaninka
Kuopio
Sodankylä
Sodankylä
Viitasaari
Kauhajoki
Keuruu
Imatra
Imatra
Santahamina
Laukaa
Hätilä
Pahkajärvi
Hiukkavaara
Hiukkavaara
Padasjoki
Mikkeli
Hollola
Rauma

Tukeva j-os.
tai vastaava

KARLSTO

MAASK
MAASK
KAARTJR
PSPR
KARPR
KAIPR
KAIPR

PORPR

Ajankohta

Vastuuhenkilö

18.-19.02.
25.-26.02.
4.-5.3.
25.3.
26.3.
maaliskuu
29.4.
19.-20.5.
27.5.
28.5.
1.7.
15.7.
17.-23.7.
25.-27.8.
25.-27.8.
26.8.
elokuu
syyskuu
elo-syyskuu
syyskuu
22.-24.09.

Seppo Korpivuoma
Juha Jumpponen
Simo Jääskeläinen
Jari Vaarala
Jari Vaarala
Kauko Ikäheimonen
Esa Kangasmäki
Otso Heikkinen
Veli-Matti Kesälahti
Veli-Matti Kesälahti
Veijo Rautio
Keijo Häkkinen
Jari-Pekka Walden
Lauri Salomäki
Sampo Mattila
Sampo Mattila
Jukka Luukko
Erkki Lehmus
Pirkka Juntunen
Marko Patrakka
Ravo Sarmet

Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä.
Kilpailujen ja tapahtumien vastuuhenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet saa pyynnöstä liiton toimistosta, info@resul.fi

Reserviläisurheiluliitto ry,  Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI,  (09) 4056 2060, sähköposti risto.tarkiainen@resul.fi

RESUL tiedottaa 1/2016
1/20161/20161/2015
Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat
Tiedotteen sisältö
1. Hallinnolliset asiat
2. Reserviläisurheiluliiton strategian toteutus vuonna 2016
- lajivalikoima
- viestintä
- yritysyhteistyö
3. Palkitsemiset 04.06.2016
4. Perheliikuntapäivä syksyllä 2016, toimintaohje järjestäjille
5. Kilpailukalenteri 2016 ja luonnos 2017
6. Liiton yhteystiedot
1. Hallinnolliset asiat
Reserviläisurheiluliiton kevätkokous pidettiin 07.05. Helsingissä. Kokouksen aluksi
Pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Jukka Sonninen piti luennon aiheesta
asevelvollisten fyysinen toimintakyky.
Kokouksen alussa palkittiin vuoden 2015 Maanpuolustusliikkuja kapteeni Sampo Mattila
Oulun reserviupseerikerhosta komealla kiertopalkinnolla. Lisätietoja vuoden maanpuolustusliikkujasta liiton verkkopalvelussa.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös, joka osoitti ylijäämää yhteensä
6754,18€.
Reserviläisurheiluliiton kevätkokoukseen osallistui 13 edustajaa liiton 23 jäsenyhdistyksestä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Soininen Helsingistä ja sihteerinä Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen.
Reserviläisurheiluliiton uusien sääntöjen mukaisesti liitossa saa olla kaksi varapuheenjohtajaa. Liiton hallitus on valinnut toiseksi varapuheenjohtajaksi Jukka-Pekka Ahosen, hän edustaa Maanpuolustuskiltojen liittoa RESUL:n hallituksessa. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi
liiton hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 21.01. Marko Patrakan.
Toimistosihteerin vuoden mittaiseen määräaikaiseen työsuhteeseen on valittu 22.02. alkaen
Eero Hiltunen. Hiltunen on toiminut myös aiemmin vastaavassa tehtävässä.

2. Reserviläisurheiluliiton strategian toteutus vuonna 2016
Lajivalikoima
Reserviläisurheiluliitto laati yhteistyössä jäsenliittojen edustajien kanssa kyselyn jäsenliittojen
jäsenille vuoden 2016 alkupuolella Reserviläisurheiluliiton lajivalikoimasta. Kyselyssä keskityttiin nykyisiin ja uusiin lajeihin, lähinnä nykyisten lajien kiinnostavuuteen ja mahdollisten uusien
lajien mukaantuloon liiton lajivalikoimaan. Kyselyn toteutti Creamentors Oy yhteistyössä Re-

serviläisurheiluliiton ja sen jäsenliittojen kanssa.
Merkillepantavaa on, että liki 90 % vastaajista koki Reserviläisurheiluliiton toiminnan erittäin
tärkeänä tai tärkeänä.
Kaikkien vastanneiden kesken ammunta ja siihen liittyvät tapahtumat koettiin erityisen tärkeinä. Alta 40-vuotiaiden vastauksissa Reservin ampumamestaruuskilpailuiden lisäksi palvelusammunnat ja sovellettu reserviläisammunta koettiin tärkeiksi. Yhdistelmälajien osalta vastaajat nostivat esille pistooliampumajuoksun ja jotoksista syysjotoksen.
Uusista lajeista kamppailu- ja seikkailulajit sekä maastopyöräily kiinnostivat eniten, samoin
lentopallo.
Johtopäätöksenä kyselystä todettiin, että lajien näkökulmasta toimintaa pitää kehittää viestinnän, kilpailujen ja tapahtumien laadukkaan järjestämisen ja segmentoinnin osata.
Reserviläisurheiluliitto on jo aloittanut viestinnän kehittämisen liiton verkkopalvelun ja sosiaalisen median osalta (Facebook). Tämä kehittämistoiminta jatkuu voimakkaana myös tulevaisuudessa pääpainopisteen ollessa sähköisessä viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa.
Lajien kehittämiseksi on päätetty järjestää syys-lokakuussa työpajoja (workshop):
1. yhdistelmälajit
2. ammuntalajit
3. uudet lajit ja jotokset
Tarkoituksena on analysoida liiton lajit, selvittää niiden elinmahdollisuudet jatkossa sekä kehittämiskohteet, uusien lajien osalta kokeiltavat lajit ja jotosten kohdalta viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen sekä uusien jotostuotteiden kehittäminen (mm. lumikenkäjotos).
Tätä prosessia vetää liiton strategiaprosessiakin konsultoinut Corridor Oy/Jukka Pekkala.

Viestintä
Viestinnän kehittämistä johtaa liiton toinen varapuheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen ja viestintäryhmään kuuluu henkilöitä liiton jäsenliitoista, samoin liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
Viestinnässä on tärkeää löytää oikeat kohderyhmät, oikeat tuotteet ja palvelut tälle kohderyhmälle ja sitten oikeanlainen viestintä.
Liiton viestinnästä vastaavat lähtivät liikkeelle jo viime vuonna uudistaen liiton verkkopalvelun,
joka on osoitteessa www.resul.fi
TÄHÄN VERKKOPALVELUUN TOIVOMME KENTÄN BLOGIKIRJOITUKSIA!
Mikäli sinulla on mielessä hyvä kirjoitus, niin otapa yhteyttä numeroon 050 541 2007/Risto
Tarkiainen, niin hoidetaan asiaa yhdessä eteenpäin!
Viestinnän haasteena on myös sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen Reserviläisurheiluliiton viestinnässä, tämä työ on aloitettu jo Facebookissa ja työ jatkuu.
Pääkohderyhmänä liiton viestinnässä ovat alle 40 vuotiaat maanpuolustuksesta kiinnostuneet
urheilulliset ja liikunnalliset naiset ja miehet.
Mikäli sinulla on hyviä vinkkejä liiton viestintään, niin otamme ne ilomielin vastaan!

Yritysyhteistyö
Reserviläisurheiluliitto on tehnyt yhteistyösopimuksen Creamentorsin kanssa vastikkeellisen
yritysyhteistyön käynnistämiseksi. Tämä on välttämätöntä, jotta liiton taloudelliset resurssit
turvataan ja mahdollisesti jatkossa pystytään lisäämään henkilöstöä kenttätyöhön.
Kenttätyö on välttämätöntä, jotta jäsenyhdistyksillä olisi tarvittava tuki heidän omassa reserviläisliikunnan ja -urheilun arjessa. Käytännössä tämä tarkoittaa 1-2 kenttäpäällikön palkkaamista toiminnanjohtajan avuksi.
Tarkoituksena on kartoittaa ne tuotteet ja palvelut, joita liitto voi suositella yritysyhteistyökumppaneille ja sen jälkeen valitaan muutama yritys, jossa nämä tuotteet koeponnistetaan ja saadaan palautetta myös liiton suuntaan. Tämän jälkeen alkaa varsinainen kenttätyö, jonka tekevät erikseen sovittavat, myynnin ja markkinoinnin omakseen tuntevat henkilöt.
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Palkitsemiset 04.06.2016

Reserviläisurheiluliitolla on käytössään kolmiportainen ansiomerkkijärjestelmä, siis kultainen,
hopea ja pronssi. Pronssinen ansiomitali on tarkoitettu yhdistystason, hopeinen piiritason ja
kultainen liittotasolla tapahtuneen toiminnan palkitsemiseen. Tarkemmat säännöt ovat liiton
verkkopalvelussa.
Reserviläisurheiluliitto palkitsee seuraavia henkilöitä liiton ansiomitaleilla:

Kultainen ansiomitali
Sotilasarvo

Nimi

Kotipaikkakunta

Kapteeni
Luutnantti
Sotilasmestari

Pasi Laari
Paavo Rastas
Kosti Hämäläinen

Kouvola
Salo
Kouvola

Sotilasarvo

Nimi

Kotipaikkakunta

Majuri
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Luutnantti
Luutnantti
Luutnantti
Luutnantti
Luutnantti
Vänrikki
Vääpeli
Ylikersantti
Kersantti
Alikersantti
Alikersantti
Korpraali
Tykkimies
Pioneeri

Matti Laine
Arto Ala-Outinen
Jouko Kiviranta
Ismo Taskinen
Jorma Uski
Toivo Peevo
Jaakko Tukia
Mika Friman
Harri Majamäki
Juha Pesonen
Sampo Puoskari
Lasse Sainio
Mika Kuoppamäki
Rauno Hauta-aho
Jukka-Pekka Ahonen
Esa Hellman
Juha Seppä
Lauri Sihvola
Tero Liiri
Kari Järvinen
Mikko Koljander

Kouvola
Kouvola
Kouvola
Kouvola
Kouvola
Turku
Parikkala
Kotka
Tuusula
Kouvola
Oulu
Turku
Hamina
Kokkola
Lohja
Oulainen
Kouvola
Hamina
Kotka
Raahe
Jyväskylä

Hopeinen ansiomitali

Pronssinen ansiomitali
Sotilasarvo

Nimi

Kotipaikkakunta

Yliluutnantti
Luutnantti
Luutnantti
Luutnantti
Luutnantti
Luutnantti
Vänrikki
Vänrikki
Ylivääpeli
Vääpeli
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Alikersantti
Alikersantti
Alikersantti
Korpraali
Korpraali

Matti Kuonanoja
Juho Haapanen
Mikko Hyvärinen
Lassi Kekki
Jukka Sovijärvi
Kari Sutinen
Olli Haapanen
Sami Korhonen
Jari Palola
Timo Hasari
Heikki Hautala
Aarne Kettunen
Hannu Portti
Olavi Pusa
Markku Jauhiainen
Antti Komulainen
Markku Tuominen
Jaakko Lastumäki
Markku Saari

Oulu
Riihimäki
Pyhäjoki
Kouvola
Nurmijärvi
Puolanka
Riihimäki
Kouvola
Oulainen
Kouvola
Oulainen
Kouvola
Oulainen
Kouvola
Merijärvi
Iisalmi
Nurmijärvi
Oulainen
Oulainen

RESERVILÄISURHEILULIITTO ONNITTELEE KAIKKIA HUOMIONOSOITUKSEN
SAANEITA MAANPUOLUSTAJIA!
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Perheliikuntapäivä syksyllä 2016, toimintaohje järjestäjille
Reserviläisurheiluliitto pyrkii aktivoimaan jäseniään liikunnan pariin haastamalla jäsenyhdistyksensä ja piirit järjestämään valtakunnallisen perheliikuntapäivän, jonka sisältö voi vaihdella eri
paikkakuntien välillä.

Kunkin paikkakunnan yhdistys päättää itse siitä, millainen tapahtuma on heidän mielestään sopivin. Päivän ohjelman suunnittelussa kannattaa huomioida myös erilaiset ikäryhmät, koska
perheliikuntapäivä on lähtökohtaisesti tarkoitettu koko perheen tapahtumaksi.
Perheliikuntapäivän tarkoituksena on yhdessäolo ja kaikenikäisten kannustaminen liikunnan pariin.

Tapahtuman järjestäminen ja siihen osallistuminen
Perheliikuntapäivä on syksyllä 2016 järjestettävä tapahtuma, jonka järjestelyistä vastaa paikallinen yhdistys tai useammat yhdistykset yhdessä. Reserviläisurheiluliitto kannustaa yhteistyöhön myös muiden sidosryhmien kanssa erityisesti tapahtuman markkinoinnissa. Perheliikuntapäivä voidaan järjestää myös jonkin toisen tapahtuman yhteyteen.
Perheliikuntapäivän ohjelman tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä, jotta kynnys
tapahtuman järjestämiseen ja siihen osallistumiseen olisi mahdollisimman pieni. Lisäksi osallistumista voidaan kannustaa järjestämällä esimerkiksi arpajaiset kaikkien osallistujien kesken.

Perheliikuntapäivän ohjelma
Järjestävä taho päättää itse perheliikuntapäivän ohjelmasta. Alla on esitetty muutamia kokonaisuuksia ja esimerkkejä perheliikuntapäivän ohjelmaksi, joita voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla myös yhdistellä keskenään:
 Yhdistys järjestää omalla paikkakunnallaan ulkoilureitin kahden paikan välille ja kannustaa perheitä liikkumaan perheliikuntapäivän aikana. Ulkoilureitti olisi hyvä suunnitella siten, että matkan varrella on mahdollisesti joitakin nähtävyyksiä tai muuta näkemisen/pysähtymisen arvoista. Ulkoilureitin alku- ja loppupisteet voivat olla myös samat
(esim. yhdistyksen maja tms.)
 Ulkoilureittejä järjestetään useampia, jotka vaihtelevat erityisesti kuljetun matkan suhteen. Lisäksi reittien alku-/loppupisteissä olisi järjestettynä jotain oheisohjelmaa. Matkallakin voi olla joko miehitettyjä tai hiljaisia toimintarasteja, missä olisi joko toiminnallisia
tai kirjallisia tehtäviä.
 Ulkoilureitille lähtö toteutetaan yhteislähtönä tiettynä kellonaikana.
 Tutustuminen varuskuntaan tai muutoin sotahistoriallisesti mielenkiintoiseen paikkaan.
 Pihatalkoot esimerkiksi paikkakunnalla sijaitsevalla yhteiskäytössä olevalla alueella tai
tienvarsien siivous.
 Lihaskuntotesti, UKK-kävelytesti tai Cooperin juoksutesti.
 Tikanheittoa tai muuta oheistoimintaa.
 Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät tietoiskut.
 Päivän päätteeksi järjestettävä rentoa yhdessäoloa esimerkiksi yhdistyksen majalla
 Nuorison vetonaulaksi voi kutsua paikallisen ”idolin” paikalle.

Tiedotus ja talous
Tapahtuman tiedotus on kaiken A ja O. Tiedotuksen osalta on huolehdittava siitä, että tieto
tapahtumasta saavuttaa kohderyhmän mahdollisimman hyvin ja ajoissa. Tarkoituksena on
tiedottaa perheliikuntapäivästä liiton jäsenyhdistysten kautta.
Perheliikuntapäivän kustannuksista vastaavat järjestävät yhdistykset. Tapahtuman yhteyteen
voi myös järjestää esim. kahvi- tai makkaramyyntiä, mutta myös sponsoreita tapahtumalle voidaan hankkia. Lisäksi järjestäjiä kannustetaan tekemään yhteistyötä eri maanpuolustus- ja liikuntajärjestöjen kanssa.

5 Kilpailukalenteri 2016 ja luonnos 2017
Tämän tiedotteen liitteenä on tämän vuoden kilpailukalenteri, jossa kesän ja syksyn osalta
on mielenkiintoisia tapahtuma, lisäksi vuoden 2017 kalenteriluonnos, jossa on vielä auki muutama tapahtuma. Mikäli Sinulla on kysyttävää näiden kalenterien osalta, niin vastaamme mielellämme.

6 Liiton yhteystiedot
Reserviläisurheiluliiton toimisto on osoitteessa Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki.
Liiton puheenjohtajana toimii Tor-Erik Lindqvist, puh. 044 278 2720 ja sähköposti
resul.puheenjohtaja@gmail.com
Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Marko Patrakka, puh. 050 557 0761 ja sähköposti
marko.patrakka@gmail.com
Toinen varapuheenjohtaja on Jukka-Pekka Ahonen, puh. 040 741 8309 ja sähköposti
jukkisahonnen@gmail.com

Toiminnanjohtajana toimii Risto Tarkiainen, puh. 050 541 2007 ja sähköpostiosoite on
risto.tarkiainen@resul.fi
Toimistosihteerinä toimii Eero Hiltunen, puh. 040 739 4887, sähköposti info@resul.fi
HUOM!
Reserviläisurheiluliiton toimisto on suljettu heinäkuun aikana.

Reserviläisurheiluliitto toivottaa kaikille maanpuolustajille virikkeellistä ja rentouttavaa kesää, kesä on hyvää aikaa ladata pattereita ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan vaikkapa itselle soveltuvan liikunnan avulla!

Tor-Erik Lindqvist
Puheenjohtaja
Majuri res

Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja
Sotilasmestari res

