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Puheenjohtajan
joulutervehdys
Arvoisat Reserviupseerit,

Reserviupseeriliiton 85. toiminta-
vuosi alkaa olemaan loppusuoralla. 
Juhlavuoden tapahtumat sekä liitto-
kokousviikonloppu Lappeenrannassa 
keräsivät kokoon upean määrän re-
servin upseereita maamme jokaises-
ta kolkasta. Haluankin kiittää kaik-
kia tapahtumiin osallistuneita, teitte 
todella tapahtumista ikimuistoisia. 
Kiitän myös vielä kerran luottamuk-
sesta, jonka liittokokouksessa teiltä 
yksimielisesti sain. Nöyrä kiitos ja ku-
marrus!

Vuoden riennot rauhoittuvat pikku 
hiljaa, ja on tullut aika ladata akkuja 
joulun pyhistä loppiaiseen. Ensi vuo-
si tuleekin olemaan kiireisen puolei-
nen jo pelkästään siksi, että Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotistapahtu-
mat tulevat täyttämään monen ka-
lenterin. Maanpuolustusjärjestöjen 
yhteisen Nuku rauhassa –kampan-
jan kokonaisturvallisuustapahtumat 

ja –seminaarit kattavat koko maan, 
niin etelästä pohjoiseen kuin idästä 
länteen. Kannattaa siis laittaa päivä-
määrät kalentereihin ja osallistua jou-
kolla yhteisiin kokonaisturvallisuutta 
edistäviin tapahtumiin. 

Kampanjan mainosruletti pyörähtää 
keväällä käyntiin ja sen tarkoitukse-
na on ennen kaikkea herättää suuren 
yleisön huomio ja ymmärrys vapaa-
ehtoistyömme merkityksestä kansa-
laisten turvallisuudelle. Varoitan jo 
tässä vaiheessa, että odotettavissa 
on jotain muuta kuin rk-kuuskakko-
sen nakutusta ja tetsausta korpi-
metsässä. Kohdeyleisönä ei olla me 
tosiuskovaiset, vaan jäsenkuntam-
me ulkopuoliset henkilöt, jotka tun-
teisiin vetoavalla mainoskampanjalla 
saadaan oivaltamaan vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön yhteys turvalli-
suuden tunteeseemme. Tämä ilme-
nee yksittäiselle henkilölle mahdol-
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MIKKO HALKILAHTI
Puheenjohtaja 
Suomen Reserviupseeriliitto  

PÄÄKIRJOITUS

lisuutena nukkua yönsä rauhassa. 
Tätä työtä me siis teemme päivittäin 
toimimalla erilaisissa tehtävissä eri 
maanpuolustusjärjestöissä.

Itsenäisyyden juhlavuoden lisäksi 
ensi vuotta värittää RUL:n kolmivuo-
tisstrategian jalkauttaminen kentäl-
le. Se tullaan toteuttamaan piirikier-
rosten myötä ensi vuoden aikana. Osa 
tapahtumista osuu edellä mainittu-
jen kokonaisturvallisuustapahtumien 
yhteyteen, mutta muilta osilta piireil-
tä pyydetään ehdotuksia piirikierros-
ten toteuttamiselle. Tilaisuuksiin toi-
votaan osallistuvan mahdollisimman 
paljon kentän väkeä, jotta yhteyttä 
yksittäisten jäsenten ja RUL:n välil-
lä voitaisiin entisestäänkin tiivistää. 
Piirikierrosten aikatauluja pystyy seu-
raamaan liiton nettisivuilta alkuvuo-
desta lähtien, kun päivämääriä saa-
daan lyötyä lukkoon.

Maamme 317 reserviupseeriyhdis-
tyksessä ja 20 reserviupseeripiirissä 
tehdään vuoden mittaan merkittävä 
määrä aatteellista ja toiminnallista 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä. 
Kiitos siitä kaikille toimijoille. Tämän 
työn vaikutus suomalaiselle maan-
puolustustahdolle on mittaamatto-
man arvokasta. Vaikka Maanpuolus-
tustiedotuksen suunnittelukunnan 
kyselytutkimuksen mukaan suoma-
laisten maanpuolustustahto onkin 
laskussa, ei ole syytä lannistua. Toi-
mimalla aktiivisesti kerhoissa ja pii-
reissä voimme vaikuttaa myös ylei-
seen maanpuolustustahtoon. Lippua 
näyttämällä luomme positiivisen nos-
teen, joka siivittää maanpuolustus-
tahdon jälleen nousu-uralle. Voimia 
kaikille tämän työn tekemiseen myös 
Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017!

Rauhallista joulun aikaa ja 
hyvää uutta vuotta.
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"Heidän siellä ollessaan"

Joulu tulee vuosittain pysähtymisen 
ja rauhoittumisen hetkeksi, joka yh-
distää lähellä ja kaukana eläviä toi-
siinsa. Vielä aikuisella iällä vuosien 
takaiset joulut nousevat mieleen. 
Perhe oli koolla, jouluruoat mais-
tuivat, kuusi oli koristeltu, aamulla 
pimeässä lähdettiin joulukirkkoon 
-tai sitten jostain syystä näin ei ta-
pahtunut.
 
95-vuotias sotaveteraani kertoi 
oman joulumuistonsa heidän olles-
saan "siellä jossakin". Sotilaspappi 
meni jouluyönä etulinjaan tapaa-
maan vartiomiehiä. Myrskylyhty 
valaisi juoksuhaudassa pienen suo-
jan. Pappi puhui lyhyesti joulusta ja 
viittasi vartiomiehiin, jotka valvovat 
muiden puolesta. Valoraketti kaarsi 
valovanan taivaalle kuin joulutähti.
Tälläkin hetkellä suuri murros kos-
kettaa elämän turvallisia puitteita. 
Emme ymmärrä vielä sen kaikkia 
vaikutuksia. 

Ensimmäisen joulun tapahtumat 
liittyvät ihmiskohtaloihin mullis-
tusten keskellä. Maria ja Joosef oli-

vat muiden tavoin matkalla. Keisa-
rilta oli tullut käsky lähteä liikkeelle. 
Evankeliumi kertoo, että Marian 
synnyttämisen aika tuli "heidän 
siellä ollessaan" kaukana kotoa, il-
man turvaa. Heidän siellä ollessaan 
Maria kapaloi Jeesus-lapsen ja pani 
hänet seimeen.
 
Myös paimenet olivat omilla vartio-
paikoillaan. Heidän siellä ollessaan 
he saivat tiedon Vapahtajan synty-
mästä. 

Jumala tietää, missä kuljemme ja 
millaisten asioiden kanssa kamp-
pailemme. Hän antaa lohdutuksen-
sa, arrnonsa ja apunsa myös meille, 
missä olemmekin. Jumala on siellä 
meidän kanssamme. 

Toivotan rauhallista joulua ja Ju-
malan siunausta alkavalle vuodelle 
2017 

Pekka Särkiö, kenttäpiispa
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Kuva: Petri Hiironen

Lappeenrannan liittokokous

Suomen Reserviupseeriliiton liit-
tokokous pidettiin onnistuneesti 
Lappeenrannassa 19.11.2016. Ko-
kouksessa tehtiin tärkeitä henki-
lövalintoja sekä hyväksyttiin liiton 
kolmivuotissuunnitelma.  RUL:n 
liittokokous oli osa viiden maan-
puolustusjärjestön näyttävää Jalus-
tintuntumalla  –liittokokousviikon-
loppua, joka keräsi Lappeenrantaan 
yli 500 vapaaehtoista maanpuolus-
tajaa.

Kiitokset eteläkarjalaisille vapaa-
ehtoisille maanpuolustajille liitto-
kokousviikonlopun onnistuneista 
järjestelyistä.

Liittokokouksessa oli edustettuna 
137 liiton jäsenyhdistystä sekä kol-
me kunniajäsentä, jotka edustivat 
yhteensä 18940 jäsenen ääntä. 

Mikko Halkilahti jatkaa 
liiton puheenjohtajana

Liittokokous valitsi Mikko Halkilah-
den yksimielisesti liiton puheenjoh-
tajaksi vuosiksi 2017 – 2019.

Mikko Halkilahti (45) on Salossa 
asuva maanviljelijä ja yrittäjä. Kou-
lutukseltaan hän on agronomi. Soti-
lasarvoltaan Halkilahti on kapteeni 
reservissä. Hän on toiminut RUL:n 
puheenjohtajana vuoden 2014 alus-
ta alkaen. Mikko Halkilahti toimi 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen varapuheenjohtajana vuosina 
2014 – 2015. Hän on lisäksi Kataja-
nokan Upseerikerhon varapuheen-
johtaja, Maanpuolustuksen Tuki 
ry:n hallituksen jäsen sekä Suomen 
Marsalkka Mannerheimin metsäs-
tysmajayhdistyksen hallituksen jä-
sen. Aikaisemmin Mikko Halkilahti 
on ollut Salon Seudun Reserviup-
seerien ja Varsinais-Suomen Reser-
viupseeripirin puheenjohtaja.

Lappeenrannan liittokokoukses-
sa valittiin liiton puheenjohtajan 
lisäksi myös uusi liittovaltuusto. 
Uudessa valtuustossa on 42 jäsen-
tä ja jokaisella henkilökohtainen 
varamies. Uuteen liittovaltuustoon 
valittiin ennätysmäärä naisia. Hei-
tä on kolme varsinaisena jäsenenä 
sekä yksi varajäsenenä. Valtuuston  
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varsinaisista jäsenistä uusia tehtä-
vässään on tasan puolet eli 21 val-
tuutettua.

Liittovaltuuston jäsenten nimet 
löytyvät liiton nettisivuilla www.rul.
fi

Kolmivuotissuunnitelma 
hyväksyttiin

Lappeenrannan liittokokouksessa 
hyväksyttiin liiton strategia vuo-
siksi 2017 -2019. Kolmivuotissuun-
nitelmassa korostuu reservin up-
seeriston osaamisen monipuolinen 
hyödyntäminen kokonaisturvalli-
suuden eri tehtävissä. Liiton arvoik-
si vahvistettiin isänmaallisuus, vas-
tuuntuntoisuus ja vapaaehtoisuus.
Kolmivuotissuunnitelma kokonai-
suudessaan on luettavissa liiton 
nettisivuilla. 

Suomen mahdollisen 
Nato-jäsenyyden vaikutuksia 
sotilaalliselle suorituskyvylle

Liittokokous hyväksyi myös Helsin-
gin Reserviupseeripiirin aloitteen 
kannanotoksi Suomen mahdollisen 
Nato-jäsenyyden vaikutuksia soti-
laalliselle suorituskyvylle.
Julkilausuma-aloite herätti liitto-
kokouksessa vilkasta keskustelua. 
Käydyssä keskustelussa aloitteen 
tekijät korostivat, että julkilausu-
man perimmäisenä tarkoituksena 
on aktivoida jäsenistöä julkiseen 
keskusteluun Suomen mahdollisen 
Nato jäsenyyden vaikutuksista. Ky-
seessä ei siis ole liiton kannanotto 
Natoon liittymisestä, vaikka tehty-
jen mielipidekyselyjen mukaan sel-
västi yli puolet liiton jäsenistä jäse-
nyyttä kannattaakin.

http://www.rul.fi
http://www.rul.fi
https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/saannot-ja-strategia/strategia/
https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/saannot-ja-strategia/strategia/


7

RU
L:

n 
KE

NT
TÄ

PO
ST

IA
  •

  5
- 2

01
6

Julkilausuman vastustajat näkivät, 
että lausuman perusteella voi syn-
tyä käsitys, että RUL kannattaa Na-
to-jäsenyyttä. Useissa puheenvuo-
roissa todettiin, että mahdollisen 
Nato-jäsenyyden pohdinta ei kuulu 
liitolle ollenkaan. 

HRUP:n julkilausuma hyväksyttiin 
äänestyksen jälkeen luvuin 10168 
ääntä puolesta 8531 ääntä vastaan. 
86 ääntä oli tyhjiä. 

Julkilausumassa muistutettiin kan-
sainvälisen turvallisuustilanteen 
heikentyneen Euroopassa ja Itäme-
ren alueella. Mahdollisen Nato-jä-
senyyden positiivisina seurauksina 
nähdään mm. parantavan maam-
me sotilaallista suoritus- ja puo-
lustuskykyä sekä huoltovarmuutta. 
Erityistä parannusta Suomen suo-
ritus- ja puolustuskyvyssä saavu-
tettaisiin tiedustelussa, kyberpuo-
lustuksessa sekä ilmapuolustuksen 
aloilla. 

Suomen mahdollinen jäsenyys he-
rättäisi myös sotilaalliseen suo-
rituskykyyn liittyviä kysymyksiä, 
jotka vaativat lisäselvityksiä. Näitä 
ovat mm. vaikutus puolustusbud-
jettiin ja osallistuminen kansain-
välisiin operaatioihin. Suomalais-
ten sotilaiden palvelusehdot Naton 
kansainvälisissä operaatioissa vaa-
tivat selkeät sopimukset. Erityisesti 

reserviläisten osallistuminen kan-
sainvälisiin tehtäviin tulisi järjestää 
vapaaehtoispohjalta, lausunnossa 
todetaan.

Naton jäsenyysvaatimukset edel-
lyttävät, että jäsenmaa huolehtii 
ensisijaisesti itse omasta puolus-
tuksestaan. Nykyisten jäsenmai-
den joukossa on hyvin erilaisia puo-
lustusratkaisuja.  RUL:n kanta on, 
että yleisestä asevelvollisuudesta 
ei tule luopua. Yleinen asevelvolli-
suus on tutkitusti paras ja kustan-
nustehokkain ratkaisu itsenäisestä 
kokonaismaanpuolustuskyvystä 
huolehtimiselle, lausunnossa muis-
tutetaan.

Lopuksi julkilausumassa todetaan, 
että RUL seuraa tarkasti, miten 
maamme puolustuskykyä kehite-
tään kansainvälisellä yhteistyöllä 
sekä tarjoaa jäsenilleen taustoit-
tavaa tietoa menossa olevasta ke-
hityksestä. RUL kannustaa jäse-
nistöään osallistumaan julkiseen 
keskusteluun maamme puolustus-
ratkaisuista.

Liittokokouksen hyväksymä julki-
lausuma on luettavissa kokonai-
suudessaan liiton nettisivuilta: 
www.rul.fi 

http://www.rul.fi
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Mäkelä ja Puoskari  
liiton varapuheenjohtajiksi
Helsingissä 10.12. kokoontunut 
RUL:n uusi liittovaltuusto valit-
si yksimielisesti ltn Aaro Mäkelän 
Helsingistä ja ylil Sampo Puoskarin 
Oulusta jatkamaan liittohallituksen 
varapuheenjohtajina vuonna 2017. 

Lassheikki ja Vilamo liittovaltuus-
ton puheenjohtajiksi

Liittovaltuuston kahta puheenjoh-
tajatehtävää tavoitteli neljä henki-
löä. Vaalien jälkeen liittovaltuuston 
puheenjohtajaksi valittiin maj Mar-
kus Lassheikki Kirkkonummelta ja 

varapuheenjohtajaksi kapt Jyri Vila-
mo Helsingistä.

RUL:n uudessa liittovaltuustossa 
on 42 jäsentä ja jokaisella henkilö-
kohtainen varamies. Naisia valtuus-
ton jäsenistä on kolme sekä yksi va-
rajäsenen. Valtuuston varsinaisista 
jäsenistä uusia tehtävässään on ta-
san puolet eli 21 valtuutettua.

Liittovaltuuston kokouksessa valit-
tiin myös liittohallituksen jäsenet 
vuodelle 2017. Hallitukseen valittiin 
kahdeksan uutta jäsentä.
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Suomen Reserviupseeriliiton liittohallitus 2017

Puheenjohtaja 
kapt Mikko Halkilahti

1. varapuheenjohtaja 
ltn Aaro Mäkelä

2. varapuheenjohtaja 
ylil Sampo Puoskari

Liittohallituksen jäsenet (uusien jäsenten nimet kursivoitu): 

Maj Pertti Kokkonen (Etelä-Häme), kapt Veli-Matti Kesälahti (Etelä-Kar-
jala), kapt Marko Kaappola (Etelä-Pohjanmaa), ltn Caspar von Walzel (Hel-
sinki), kapt Martti Minkkinen (Kainuu), maj Jari Myllymäki (Keski-Pohjan-
maa), ylil Jarmo Siltanen (Keski-Suomi), kapt Pasi Laari (Kymenlaakso), 
kapt Tero Hyttinen (Lappi), ylil Pekka Sillanpää (ORUP), maj Ari Paukku-
nen (Pirkanmaa), ltn Mika Tukiainen (Pohjois-Karjala), ylil Timo Uusimä-
ki (Pohjois-Pohjanmaa), ylil Erkki Saarijärvi (Pohjois-Savo), maj Juha Tar-
nanen (Päijät-Häme), kapt Tapio Hellman (Satakunta), ylil Jussi Saarinen 
(Suur-Savo), kapt Jaripekka Turtiainen (Uusimaa), ylil Rodney Strandvall 
(Vaasa) ja ylil Marko Rantanen (Varsinais-Suomi).
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Talousarvioesityksen perusteella jäsenmaksut  vuonna 2017 ovat: 
• varsinainen jäsen liittomaksu 14,00 €

• Reserviläisen -lehtimaksu varsinainen jäsen ja nuorisojäsen 8,50 € 
• nuorisojäsen liittomaksu 6 €

• (nuorisojäsenen kokonaisjäsenmaksuksi liiton ehdotus on 17,50 € 
 sisältäen Reserviläisen -lehtimaksun (8,5 €) sekä liiton (6 €) 
 yhdistyksen (2 €) ja piirin jäsenmaksun (1 €), mutta piirit ja 
 yhdistykset tekevät päätöksen omista osuuksistaan itse)

• ORUP:n jäsenen jäsenmaksu 11,5 € (sisältää Reserviläinen –lehden  
 maksun) + mahdollinen yhdistys ja piirimaksu

• henkilöjäsen 80 €
• tukijäsen 200 € 
• kannattajajäsen 450 €

Toimintasuunnitelma 
hyväksyttiin 

Liittovaltuuston kokous hyväksyi 
toimintasuunnitelman ja talous-
arvion tulevalle vuodelle liittohal-
lituksen esittämässä muodossa. 
RUL:n toiminnan painopisteet 
vuonna 2017 ovat Suomi 100 vuot-
ta ja Maanpuolustusjärjestöjen yh-
teinen juhlavuoden hanke, liiton 
uuden strategian jalkauttaminen  
sekä nuorten toiminnan kehittämi-
nen.

Vuoden 2017 toimintakalenteri 
löytyy liiton nettisivuilta: (http://
www.rul.fi/ajankohtaista/tapahtu-
makalenteri/) 

Jäsenmaksuihin ei muutoksia

Hyväksytyn talousarvion mukaan 
piirien toiminta-avustukset sekä 
projektituet ja kannustepalkkiot 
pysyvät vuonna 2017 tämän vuoden 
tasolla. Liiton varsinaisen toimin-
nan nettokulut ovat ensi vuonna 
noin 585.000 €.

http://www.rul.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/
http://www.rul.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/
http://www.rul.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/
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Yhdistyspäivä

Vuoden 2017 Yhdistyspäivän järjes-
tetään lauantaina 1.4.2017 Kataja-
nokan Kasinolla Helsingissä. Aihee-
na tällä kertaa on kasvukeskusten 
haasteet ja mahdollisuudet . Tähän 
kuuluu myös normiyhdistysten ja 
Opiskelijoiden reserviupseeripiirin 
yhdistysten välinen yhteistyö.

Yhdistyspäivän ohjelmaan kuuluu 
eri alueiden toimintamallien ja yh-
teistyön esittely. Lisäksi esimerkke-
jä ja malleja kuinka kasvukeskusten 
ympäriltä näivettyvät yhdistykset 
ja niiden jäsenet saadaan aktivoi-

tua toimintaan paremmin mukaan.

Osallistujiin tulee varmasti pieni ra-
jaus. Ensisijaisesti tilaisuuteen kut-
sutaan ORUP piirin yhdistys ja sen 
alueen perusyhdistys, muista pii-
reistä sitten varteenotettavat kas-
vukeskukset sekä korkeakoulupaik-
kakunnat.

Tarkempia tietoja päivästä lähete-
tään myöhemmin piirien kautta. 
Lisätietoja päivästä voi tiedustella 
liiton toimistolta.
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Nuku rauhassa on vapaaehtoisten 
maanpuolustusjärjestöjen yhtei-
nen Suomi 100 vuotta –juhlahanke. 
Kampanjan tavoitteena on kertoa 
kaikille suomalaisille, että koko-
naisturvallisuuden ja vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen tavoitteena 
on turvallinen Suomi, jotta kaikki 
voisivat nukkua rauhassa.

Kampanjan tavoitteena on lisätä 
tietämystä kokonaisturvallisuudes-
ta ja vapaaehtoisesta maanpuolus-

tuksesta sekä motivoida osallistu-
maan. 

Nuku rauhassa –kampanja koos-
tuu kymmenestä isosta toimin-
tatoritapahtumasta, neljästä kor-
keatasoisesta seminaarista sekä 
osallistavasta ja näkyvästä media-
kampanjasta. Hankkeen nettisivut 
avataan tammikuun alkupuolella. 
Video-, tube- ja tv-kampanjat to-
teutetaan myöhemmin keväällä.
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Kokonaisturvallisuustapahtumat
Nuku rauhassa –kokonaisturvallisuustapahtumat 
järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:

• Lahti 27.4.
• Rovaniemi 12.5.
• Kouvola 19. – 20.5.
• Turku 19. – 21.5.
• Iisalmi 20. – 21.5.
• Jyväskylä 15.6.
• Hattula 28.6.
• Helsinki, päätapahtuma, 18. – 19.8.
• Vaasa 23.8.
• Oulu 25. – 26.8.

Seminaarit
Nuku rauhassa –seminaarit järjestetään seuraavasti:
• Tampere, 13.3. aiheena Yhteishenki
• Joensuu 19.4., aiheena Sankaruus
• Oulu 25.4., aiheena Vapaaehtoisuus
• Helsinki 19.5., aiheena Naiset turvallisuustyössä

Lisäksi Suomen itsenäisyyden juh-
lavuonna järjestetään kymmenit-
täin paikallisia ja alueellisia tapah-
tumia. Nämä tapahtumat voi myös 
ilmoittaa Nuku rauhassa –kampan-
jan toimintakalenteriin.

Vapaaehtoinen maanpuolustus 
ja reserviupseeritoiminta näkyvät 
Nuku rauhassa –kampanjassa vain 
jos piirit ja yhdistykset lähtevät ak-
tiivisesti mukaan oman paikkakun-
tansa tapahtuman järjestelyihin.

Lisätietoja itsenäisyyden juhlavuo-
den kampanjasta tammikuusta al-
kaen RUL:n toimistosta sekä Nuku 
rauhassa –kampanjan nettisivuilta.

http://suomifinland100.fi/project/nuku-rauhassa/
http://suomifinland100.fi/project/nuku-rauhassa/
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Vuoden  
maanpuolustusteko 2016
Vuoden maanpuolustusteko -tun-
nustuspalkinto Noptel-ampuma-
toiminnan kehittämisestä Mikkelin 
reserviupseereille

RUL:n liittohallitus on myöntänyt 
vuoden 2016 maanpuolustuste-
ko -tunnustuspalkinnon Mikkelin 
Reserviupseereille ansiokkaasta 
Noptel-ampumatoiminnan kehit-
tämisestä. Palkinto luovutettiin yh-
distyksen edustajille RUL:n liitto-
valtuuston kokouksen yhteydessä 
10.12.2016.

Mikkelin Reservinupseerit ry hankki 
vuonna 2014 kaksi Noptel ST-2000 
Expert laitetta, jotka asennettiin 
Sako 92S reserviläiskivääreihin. La-
tausliike ja rekyyli aseisiin saadaan 
ELI konsernin valmistamilla hiili-
dioksiditoimisilla rekyylilaitteilla. 
Rekyylilaitteella korvataan aseen 
lukko ja luisti. 

Nämä yhdistelmät mahdollistavat 
perinteisen laserammunnan lisäksi 
myös toiminnallisen ammunnan. 
Toiminnallisessa ammunnassa 
laitteen muistiin ladataan siluetti 
maali, jonka jälkeen laiteen ei tar-

vitse olla yhteydessä tietokonee-
seen. Suorituksen jälkeen laite yh-
distetään takaisin tietokoneeseen, 
jolloin laukaukset siirtyvät Noptel 
ohjelmaan. Osumat näkyvät näy-
töllä, josta on mahdollista tulostaa 
tuloskortti paperille. 

Yhdistyksen oman harjoittelu- ja 
kilpailukäytön lisäksi laitteita on 
käytetty Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen (MPK) kursseilla sekä 
muiden reserviläisjärjestöjen har-
joituksissa ja yleisötapahtumissa. 

Mikkelin Reservinupseerit on Jussi 
Saarisen johdolla edelläkävijä No-
ptel laitteiden laajassa käytössä 
myös toiminnallisiin ammuntoihin. 

Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) 
perustama Vuoden maanpuolus-
tusteko – tunnustus voidaan myön-
tää poikkeuksellisen ansiokkaasta 
maanpuolustusta, maanpuolustus-
tahtoa tai yleistä turvallisuutta li-
säävästä teosta yksityishenkilölle, 
yhteisölle tai projektille. Vuoden 
maanpuolustusteko palkintoa on 
myönnetty vuodesta 2001 lähtien.
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Toimintalomake

Toimintalomakkeen viimeinen 
täyttöpäivä on vuoden 2016 osalta 
31.1.2017. Liiton toimintapalkkiot 
jaetaan määräaikaan täytettyjen 
toimintalomakkeiden perusteella. 
Kaikkien täyttäneiden kesken arvo-
taan myös rahapalkkiot sarjoittain. 
Eli toimintalomakkeen täyttänyt 
yhdistys voi saada palkkion, vaik-
kei se olisikaan sarjassaan kaikkein 
aktivoitunein yhdistys. Kaikkien pa-
nos maanpuolustukselle on kuiten-
kin ihan yhtä tärkeä, siksi jokaisen 
yhdistyksen kannattaa täyttää toi-
mintalomake. Toimintalomakkeen 
täyttäminen on myös edellytys pro-
jektituen saamiselle.

Lomaketta on voinut täyttää pit-
kin vuotta, kuten yli 160 yhdistystä 
on niin tehnytkin. Silloin säästyy 
tammikuiselta tuskalta miettiä, 
mitä kaikkea yhdistyksessä on teh-
ty vuoden aikana.  Täyttäessänne 
huomioikaa erityisesti kohta L61 

Prosenttiammunta. Tähän kohtaa 
tulee ilmoittaa, kuinka moni yh-
distyksen jäsenistä on käynyt am-
pumassa vähintään kerran vuoden 
aikana 10 laukausta, millä tahansa 
ammunnan harjoitteluvälineellä. 
Esimerkiksi 50 hengen yhdistyk-
sessä merkitään tapahtumia 13 ja 
osallistujamääräksi 25. Tällöin yh-
distyksen prosenttiammuntatulok-
seksi tulee 50%.
 
Jos tunnuksien kanssa tai muuten 
lomakkeen toiminnasta on epä-
selvyyttä, ohjeen luvun jälkeenkin, 
niin olkaa yhteydessä liiton järjes-
tösihteeri Saku Liehuun jarjesto@
rul.fi tai 040 556 8798. 

Ohje löytyy liiton tiedostopankista 
kohdasta Tiedostot - Ohjeet 
www.rul.fi/tiedostopankki/#/40  

mailto:jarjesto%40rul.fi%20?subject=
mailto:jarjesto%40rul.fi%20?subject=
http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/40


Kuvasatoa 
Suomen Reserviupseeriliiton liittokokous pidettiin onnistuneesti  
Lappeenrannassa 19.11.2016.
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Huomionosoitukset

Suomen Reserviupseeriliiton huo-
mionosoitukset

Suomen Reserviupseeriliiton huo-
mionosoituksen hakijana voi olla 
reserviupseerikerho tai -piiri. Kaik-
kiin hakemuksiin tarvitaan piirin 
puolto. Jos hakemuksia on useam-
pia, tulee piirin asettaa ne puolto-
järjestykseen.

RUL:n kultaisen ansiomitalin (kam)  
ja ansiomitalin soljen kera (kam sk) 
hakemukset tulee lähettää oman 
reserviupseeripiirin käsiteltäväksi 
piirin ilmoittamaan päivämäärään 
mennessä.
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Useimmissa piireissä tämä päivä-
määrä on tammikuun alkupuolel-
la. Piirit toimittavat puoltaman-
sa hakemukset liiton toimistoon 
15.2.2017. Myöhästyneitä ansiomi-
taliesityksiä ei käsitellä.
 
Yhdistykset voivat tiedustella 
omasta piiristään, milloin hake-
muksen on oltava piirin käsittelys-
sä. Liiton palkitsemistoimikunta 
käsittelee vain piirien kautta tul-
leet anomukset. Puolustusministe-
ri myöntää kultaiset ansiomitalit ja 
ansiomitalit soljen kera kerran vuo-
dessa päivämäärällä 4.6.
Liittohallitus käsittelee RUL:n ho-
peisten ja pronssisten ansiomi-
talien anomukset kokouksissaan. 
Ensi vuonna liittohallitus kokoon-
tuu 14.1., 18,3, 9.9. ja 28.10. Piirin 
käsittelemien anomusten tulee olla 
liiton toimistossa viikko ennen liit-
tohallituksen kokousta. 

Hakemuslomakkeet löytyvät ne-
tistä: http://www.rul.fi/tiedosto-
pankki/#/41.  

Huomionosoitushinnasto

Huomionositukset eivät ole ostet-
tavissa, vaan niitä myönnetään 
erillisten hakemusten perusteella. 
* RUL:n kultainen ansiomitali sol-
jen kera 80 €/kpl
* RUL:n kultainen ansiomitali  
70 €/kpl
* RUL:n hopeinen ansiomitali  
50 €/kpl
* RUL:n pronssinen ansiomitali  
25 €/kpl

Myönnetyt mitalit laskutetaan nii-
den hakijalta.
Ansiomitalien pienoismitalin voi 
mitalin saanut henkilö tilata itsel-
leen liiton toimistosta:
* Kultaisen ansiomitalin soljen kera 
pienoismitali 35 €/kpl
 *Kultaisen ansiomitalin pienoismi-
tali 30 €/kpl
 *Hopeisen ansiomitalin pienoismi-
tali 30 €/kpl
 *Pronssisen ansiomitalin pienois-
mitali 15 €/kpl
Pienoismitalit laskutetaan niiden 
tilaajalta.

http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/41
http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/41
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Tarkemmat tiedot huomionosoi-
tuksista löytyvät osoitteesta:
http://www.rul.fi/reserviupseeri-
liitto/palvelut-jasenyhdistyksille/
huomionosoitukset/ 

Ritarikuntien kunniamerkit

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suo-
men Leijonan ritarikuntien kun-
niamerkkejä annetaan isänmaan 
palveluksessa ansioituneille kansa-
laisille tunnustukseksi huomatta-
vista siviili- ja sotilasansioista.
Suomen Leijonan Ritarikunnan ja 
Suomen Valkoisen Ruusun Ritari-
kunnan ritarimerkkejä koskevat ha-
kemukset tulee olla liiton toimistos-
sa 15.2.2017 mennessä. Hakemukset 
laaditaan kunniamerkkiesityslo-
makkeelle, joka on täytettävissä ja 
tulostettavissa osoitteessa http://

www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/
ehdottaminen/kunniamerkkiehdo-
tuslomake-2016-ja-tayttoohje  

Lomakkeeseen ehdottajaksi merki-
tään Suomen Reserviupseeriliitto. 
Lisäksi hakemukseen kirjoitetaan 
yksityiskohtaiset tiedot henkilön 
koulutuksesta, työpaikoista, har-
rastuksista ja erityisesti ansioista 
maanpuolustustyössä.

Kunniamerkkiä seuraa kunniakirja, 
josta Suomen kansalaisten osalta 
on suoritettava ritarikuntien halli-
tuksen vahvistama lunastusmak-
su. Ansioristeistä ja mitaleista ei 
kuitenkaan suoriteta lunastusmak-
sua, mutta ritarimerkkien lunastus-
maksu on noin 300 – 400 €. Lunas-
tusmaksun maksaa kunniamerkin 
esittäjä (yhdistys tai piiri).

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/kunniamerkkiehdotuslomake-2016-ja-tayttoohje
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/kunniamerkkiehdotuslomake-2016-ja-tayttoohje
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/kunniamerkkiehdotuslomake-2016-ja-tayttoohje
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/kunniamerkkiehdotuslomake-2016-ja-tayttoohje
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Jäsenmaksuperintä 2017

Vuoden 2017 jäsenmaksulomake 
lähetetään jäsenille tammikuussa. 
Laskun mukana seuraa myös uusi 
jäsenkortti vuosille 2017 – 2018. 
Kortti toimii samalla myös ST1 –kä-
teisalennuskorttina. 

Jäsenrekisterin eAsiointipalvelussa 
jokainen jäsen voi päivittää omat 
henkilötietonsa, mm. yhteystie-
dot ja sotilasarvon ajan tasalle. 
eAsiointipalvelu lötyyy netistä: ht-
tps://www.maanpuolustusrekisteri.fi/
extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%-
2fextranet%2f 

https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet%2f 
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet%2f 
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet%2f 
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet%2f 
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Jäsenrekisteriasiaa

Karhulaskut ja rahanjaot 

Vuoden kolmas karhulasku maksamattomille jäsenille lähetettiin joulu-
kuun alussa. 

Vuoden neljäs rahanjako piireille ja yhdistyksille suoritetaan viikolla 51. 
Yhdistys voi tulostaa rahanjaon tilitysraportin nettijäsenrekisteristä. Ra-
portti löytyy valitsemalla valmislistat / yhdistyksen varojenjakoraportti. 
Raportteja on saatavissa myös aiemmilta vuosilta. 

Kaikkiin rahanjakoon ja tilitysraporttiin liittyvissä kysymyksissä voi 
kääntyä liiton toimiston puoleen (toimisto@rul.fi tai (09) 4056 2054). 

mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
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Tukisäätiön myyntituotteita 

Suomen Reserviupseerien tukisäätiö myy ainutlaatuisia 
reserviupseerituotteita.

Myynnissä on mm. RUL-muki, solmio, kalvosinnappi- solmioneulapaket-
ti sekä isännänviiri. Lisätietoja säätiön myyntituotteista löytyy netistä: 
www.rul.fi/tukisaatio 

http://www.rul.fi/tukisaatio


24

RU
L:

n 
KE

NT
TÄ

PO
ST

IA
  •

  5
- 2

01
6

Ajankohtaista  
reserviläisliikunnasta
Kenttäpostin liitteenä on Reservi-
läisurheiluliiton (RESUL) tiedote, 
josta löytyy mm. vuoden 2017 kil-
pailukalenteri sekä tietoa Kenttä-
kelpoa valokuvauskilpailusta. 
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SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry 

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

 

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 

Liiton puheenjohtajat ja liiton toimisto  
toivottaa rauhallista joulua ja menestystä 
vuodelle 2017

mailto:toimisto@rul.fi
http://www.rul.fi


	
	

	
	

	

R E S E R V I L Ä I S U R H E I L U L I I T T O  
R e s e r v i l ä i s l i i k u n n a n  y k s i  k e s k e i n e n   
t e h t ä v ä  o n  y l l ä p i t ä ä  j a  k e h i t t ä ä  
j ä s e n i s t ö n s ä  m a a n p u o l u s t u s t a i t o j a . 	

Y H T E Y S T I E D O T  
DÖBELNINKATU	2,	00260	HELSINKI				
Toiminnanjohtaja	Risto	Tarkiainen	050	541	2007	
risto.tarkiainen@resul.fi	
	

L I I T O N  J Ä S E N E T  
R e s e r v i l ä i s l i i t t o  ( R E S )  
S u o m e n  R e s e r v i u p s e e r i l i i t t o  ( R U L )  
Ma a n p u o l u s t u s k i l t o j e n l i i t t o  ( MP K L )  
S u o m e n  R a u h a n t u r v a a j a l i i t t o  ( S R T L ) 	
	

24.11.2016	

RESUL	tiedottaa	2/2016	
	
Jakelu:	Jäsenliitot,	-piirit,	-yhdistykset	ja	toiminnanjohtajat	
Tiedotteen	sisältö	
	
1.	Reserviläisurheiluliiton	syyskokous	19.11.2016	Lappeenrannassa	
2.	Liiton	strategia	2016	–	2020	
3.	Reserviläisurheiluliiton	painopisteet	2017	
4.	Avaintehtäviä	2017	
5.	Kilpailukalenteri	2017	
	

1.	Reserviläisurheiluliiton	syyskokous	19.11.2016	Lappeenrannassa	
	
Reserviläisurheiluliitto	vietti	syyskokoustaan	SOKOS	Hotel	Lappeessa	Lappeenrannassa	lauantaina	19.11.2017	
	
Avaussanoissaan	puheenjohtaja	Tor-Erik	Lindqvist	toi	esille	liiton	strategiset	kivijalat	sekä	niiden	merkityksen	liiton	toiminnan	
ohjauksessa.	
	
Syyskokouksen	puheenjohtajana	toimi	pitkän	linjan	liikuntamies	Kalevi	Ikonen	Lappeenrannasta.	
	
Reserviläisurheiluliiton	puheenjohtajaksi	seuraavaksi	kaksivuotiskaudeksi	valittiin	yksimielisesti	liiton	nykyinen	puheenjohtaja	
Tor-Erik	Lindqvist	Salosta.	
	
Syyskokous	valitsi	erovuoroisten	hallituksen	jäsenten	tilalle	uudet	jäsenet	kaksivuotis-kaudeksi.	Hallitus	2017	–	2018	on	seuraava	
(uudet	jäsenet/toimikaudet	lihavoitu):	
	

LIITTO	 	 NIMI	 	 PAIKKAKUNTA	 TOIMIKAUSI	
	
RUL	 	 Arto	Ahokas	 	 Pori	 	 2016	-	2017	
	 	 Erkki	Saarijärvi	 	 Alapitkä	 	 2016	–	2017	
	 	 Jari-Pekka	Walden	 Valkeakoski	 	 2017-	2018	
	 	 	
RES	 	 Jouko	Hyppönen	 Konnevesi	 	 2017	-	2018	
	 	 Minna	Nenonen	 Pertteli	 	 2017	-	2018	
	 	 Marko	Patrakka		 Lahti	 	 2016	-	2017	
	 	 Sakari	Ranta	 	 Kempele	 	 2017	-	2018	
	 	 	 	 	
MPKL	 	 Jukka-Pekka	Ahonen	 Helsinki	 	 2016	-	2017	
	 	 Sami	Kesäjärvi	 	 Espoo	 	 2017	-	2018	 	 	
	
SRTL	 	 Jari	Luostarinen		 Helsinki	 	 2016	–	2017	
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YH TE YS TIED O T 
DÖBELNINKATU 2, 00260 HELSINKI    
Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen 050 541 2007 
risto.tarkiainen@resul.fi 
 

L I I TO N J ÄS ENE T  
R es e r v i l ä i s l i i t t o  ( RES )  
S uom e n Res e r v i ups e er i l i i t t o  (R U L )  
Ma a n pu o l us t us k i l t o j e n l i i t t o  ( MPKL )  
S uom e n Ra u ha n t u rv a a j a l i i t t o  (S RT L)  
 

29.11.2016 

#kenttäkelpo valokuvauskilpailu 
 
Haastamme vapaaehtoisen maanpuolustuskentän henkilöitä jakamaan kuvia kenttäkelpoisuutta tukevista harjoittelutilanteista. 
Tavoitteenamme on parantaa liittomme näkyvyyttä, kehittää jäsenistömme yhteisöllisyyttä sekä motivoida ylläpitämään omaa 
kenttäkelpoisuutta. 
 
Kilpailu tapahtuu 1.12.2016-15.1.2017 välisenä aikana, ja se järjestetään Instagramissa ja Facebookissa. Kuvaan osallistuminen 
tapahtuu lataamalla palveluun julkinen kuva, jonka yhteydessä on sekä hashtag #KENTTÄKELPO, että yksi tai useampi 
seuraavista kilpailuluokista: 
 
#RajahtavaaVoimaa 
#SisukastaKestavyytta 
#TaitoaTilanteeseen 
 
Kilpailuajan päätyttyä RESUL:n palkintoraati valitsee jokaisesta kategoriasta voittajan, joille lähtee 165€ arvoinen lahjakortti 
Långvikin kylpylähotelliin, jossa on erinomaiset mahdollisuudet liikunnalliseen minilomaan! 
 
Lisätietoja antaa liiton toinen varapuheenjohtaja Jukkis Ahonen 040 741 8309 / jukkis.ahonen@resul.fi 
 

Kilpailun säännöt 
 
1. Järjestäjä 
Kilpailun järjestäjä on Reserviläisurheiluliitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki. 
 

2. Kilpailuaika 
Kilpailu on käynnissä 1.12.2016 – 15.1.2017. Kilpailuajan päättymisen jälkeen lähetettyjä kuvia ei oteta huomioon voittajia 
valittaessa. 
 

3. Osallistumisoikeus ja kuvat 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, paitsi järjestelytoimikunnan jäsenet. Kuvan kilpailuun lähettämällä 
osallistuja vakuuttaa, että hänellä on oikeus kuvamateriaaliin ja sen levittämiseen. Osallistujan vastuulla on kysyä julkaisulupa 
kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä. Reserviläisurheiluliitto ry ei ole vastuussa osallistujien kilpailuun lataamista kuvista. 
Liitolla on oikeus poistaa asiattomat tai loukkaavat kuvat ilman erillistä huomautusta. 
 
Reserviläisurheiluliitto ry varaa oikeuden käyttää kuvia omassa markkinoinnissaan ilman erillistä korvausta tai ennakkoilmoitusta 
osallistujalle/kuvan ottajalle. Kaikki kilpailuun tulevat kuvat tarkistetaan. Valvontaan liittyvissä kysymyksissä voi lähettää 
sähköpostia osoitteeseen jukkis.ahonen@resul.fi. 
 
Osallistumalla kilpailuun osallistujat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimimerkin/nimen kuvan yhteydessä 
Reserviläisurheiluliitto ry:n markkinoinnissa ilman erillistä korvausta tai hyväksymistä. 
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YH TE YS TIED O T 
DÖBELNINKATU 2, 00260  HELSINKI    
Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen , puh. 050 541 2007 
risto.tarkiainen@resul.fi 
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R es e r v i l ä i s l i i t t o  ( RES )  
S uom e n Res e r v i ups e er i l i i t t o  (R U L )  
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S uom e n Ra u ha n t u rv a a j a l i i t t o  (S RT L)  

18.10.2016 

KILPAILUKALENTERI 2017  
 
Kilpailu Piiri/Liitto Paikkakunta Tukeva j-os. Ajankohta Vastuuhenkilö 
Ampumahiihto Pohjois-Pohjanmaa Raahe  18.-19.02. Pekka Miilukangas 
Ilma-aseet Pohjois-Savo Maaninka  25.-26.02. Juha Jumpponen 
Talvijotos Pohjois-Savo Kuopio KARLSTO 4.-5.3. Simo Jääskeläinen 
Pistooliampumahiihto Lappi Sodankylä  25.3. Jari Vaarala 
Talvikilpailu Lappi Sodankylä JPR 26.3. Jari Vaarala 
Reserviläispilkki Keski-Suomi Viitasaari JPR maaliskuu Kauko Ikäheimonen 
Ampumasuunnistus Etelä-Pohjanmaa Kauhajoki  29.4. Esa Kangasmäki 
Perinneaseet Keski-Suomi Keuruu  20.-21.5. Otso Heikkinen 
Neliottelu Etelä-Karjala Imatra MAASK 27.5. Veli-Matti Kesälahti 
Pistooliampumajuoksu Etelä-Karjala Imatra MAASK 28.5. Veli-Matti Kesälahti 
Reserviläisammunnat Helsinki Santahamina KAARTJR 1.7. Veijo Rautio 
Reserviläisgolf  Keski-Suomi Laukaa  15.7. Keijo Häkkinen 
SRA –amp.mest. kilpailut Etelä-Häme Hätilä PSPR 17.-23.7. Jari-Pekka Walden 
Maastokilpailu Päijät-Häme Padasjoki  19.8. Jukka Luukko 
Reservin ampumamest. kilp. Lappi Rovaniemi  19-20.8. Tero Hyttinen 
Häyhä – TA -kilpailu TA-Kilta Pahkajärvi KARPR 25.-27.8. Lauri Salomäki 
Kivääri 300m Päijät-Häme Hollola  23.9. Sakari Ahola 
Falling Plates Suur-Savo Mikkeli  elo-syyskuu Pirkka Juntunen 
Perinnease Pystykorva Päijät-Häme Hollola  16.09. Marko Patrakka 
Syysjotos Satakunta Rauma PORPR 22.-24.09. 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 löytyvät liiton nettisivuilta tai ne saa myös pyynnöstä liiton toimistosta, info@resul.fi 


