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Suomi 100  
-juhlavuosi
Suomi viettää tänä vuonna 100-vuo-
tisjuhlavuottaan. Vuoden aikana tul-
laan näkemään lukuisia erilaisia ta-
pahtumia ja juhlallisuuksia ympäri 
maatamme. Suomen Reserviupseeri-
liitto osallistuu muiden maanpuolus-
tusjärjestöjen kanssa Maanpuolus-
tuksen Tuki ry:n koordinoimaan Nuku 
rauhassa -hankkeeseen. Se on osa 
Valtioneuvoston brändäämää Suo-
mi Finland 100 -juhlavuotta. Suomen 
itsenäisyyden juhlavuoden teemana 
on Yhdessä. Tämä sopii hyvin Nuku 
rauhassa -hankkeeseen, sillä siinä 
ovat mukana lähestulkoon kaikki val-
takunnalliset maanpuolustus- ja ve-
teraanijärjestöt sekä muut kokonais-
turvallisuuden tekijät. Hanke pitää 

sisällään kymmenen isoa maakunnal-
lista kokonaisturvallisuustapahtumaa 
sekä neljä asiantuntijaseminaaria. Li-
säksi mukana olevien järjestöjen omia 
tapahtumia on listattuna hankeen 
tapahtumakalenteriin. Kaikki tapah-
tumat ovat yleisölle avoimia ja mak-
suttomia. Lisätietoja tapahtumista 
löytyy osoitteesta nukurauhassa.fi.

Nuku rauhassa -nimi tulee ajatukses-
ta: Vapaaehtoinen maanpuolustus ja 
kokonaisturvallisuus – jotta jokainen 
suomalainen voisi nukkua rauhas-
sa. Kokonaisturvallisuus on Suomen 
malli yhteiskunnan turvallisuuden yl-
läpitämiseksi hyödyntämällä koko yh-
teiskunnan voimavaroja niin normaa-

http://www.nukurauhassa.fi/
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MIKKO HALKILAHTI
Puheenjohtaja 
Suomen Reserviupseeriliitto  

PÄÄKIRJOITUS

liaikoina kuin poikkeusoloissakin. 
Vapaaehtoinen maanpuolustus ja sen 
alla toimivat järjestöt ovat osa tätä 
voimavaraa. Nuku rauhassa -hanke 
nivoutuu hyvin yhteen myös uuden 
valmisteilla olevan yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategian kanssa, jossa eril-
listarkasteluna tullaan huomioimaan 
järjestöjen merkitys kokonaisturvalli-
suudessa.  

Nuku rauhassa -hankkeen kokonai-
suuteen kuuluu myös mittava televi-
sio-, radio-, lehti- ja sosiaalisen me-
dian mainoskampanja. Kampanjan 
tavoitteena on ennen kaikkea herät-
tää kiinnostusta suuressa yleisössä ja 
etenkin nuorissa. Mainoskampanjan 

tarkoituksena on olla tunteita herät-
tävä, ei niinkään perusmaanpuolus-
tusta esittävä. Suhtaudu siis avoimin 
mielin kampanjaan.

Seuraa kampanjan etenemistä sosiaa-
lisessa mediassa sekä tutustu siihen 
tarkemmin nukurauhassa.fi-sivuilla. 
Ole aktiivinen ja osallistu keskuste-
luun. Lähde mukaan maakunnallisiin 
tapahtumiin ja seminaareihin. Osal-
listu, sillä tämä on osa meidän Suomi 
100-juhlavuoden juhlintaa!

Mikko Halkilahti
puheenjohtaja 
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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 
ovat nyt avautuneet osoitteessa 
www.nukurauhassa.fi 
Video-, tube- ja tv-kampanjat to-
teutetaan myöhemmin keväällä. 
Muistakaa mainostaa asiaa myös 
itse.

Arpoja

Hankeen yhteydessä on tarkoituk-
sena toteuttaa myös arpajaiset. 
Arpojen myynnillä kerätään rahaa 
hankkeelle mutta suurempi potti 
tulee suoraan yhdistyksille. Tiedo-
tamme asiasta suoraan yhdistyksiä 
erikseen, kun saamme asian var-
mistettua. 
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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.

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, huhtikuulla, aiheena Yhteishenki
• Joensuu 19.4., aiheena Sankaruus
• Oulu 25.4., aiheena Vapaaehtoisuus
• Helsinki 19.5., aiheena Naiset turvallisuustyössä
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Jäsenmaksuperintä ja  
jäsenrekisteri
Jäsenmaksuperintä on käynnisty-
nyt. Jäsenmaksulomakkeet lähe-
tettiin jäsenille tammikuun aikana. 
Samassa ajassa lähetettiin e-las-
kut pankkeihin niille jäsenille, jotka 
ovat ottaneet tämän maksutavan 
käyttöönsä. Paperisten jäsenmak-
sujen eräpäivä on 15.2.

Ensimmäinen jäsenmaksutilitys 
jäsenyhdistyksille ja reserviupsee-
ripiireille toteutetaan maaliskuun 
puolessa välissä.

Jäsenet voivat päivittää omat jä-
sentietonsa itse suoraan jäsenre-
kisteriin eAsiontipalvelun avulla. 
Palvelussa voi mm. päivittää omia 
henkilötietoja, tarkastella jäse-

nyyksiä ja luottamustehtäviä sekä 
tulostaa jäsenmaksulasku. Myös 
ampuma- tai senioriturvan han-
kinta on mahdollista eAsioinnin 
kautta. Linkki palveluun löytyy lii-
ton nettisivuilta: www.rul.fi/reser-
viupseeriliitto/jasenrekisteri 

Yhdistysten kannattaa aloittaa 
aktiivinen jäsenmaksujen seuran-
ta heti helmikuun puolessavälissä. 
Jäsenrekisterin Raportit –välileh-
deltä löytyy valmiit listaukset sekä 
maksaneista että maksamatto-
mista jäsenistä. Liitto lähettää 
maaliskuun aikana yhdistyksille ja 
piireille ensimmäisen koonnin jä-
senmaksutilanteesta. 

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri 
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri 
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Toimintalomake

Sähköisen toimintalomakkeen vii-
meinen täyttöpäivä on muuttunut 
vuoden 2016 osalta 12.2.2017. Tä-
män jälkeen tulleita ilmoituksia ei 
enää huomioida toimintakilpailus-
sa. Sivuille tehty päivitys sekoitti 
joitain tunnuksia ja kaikki ei pääs-
syt määräaikaan täyttämään loma-
ketta loppuun. 

Lomaketta on voinut täyttää pitkin 
vuotta. Tällä hetkellä lomakkeen on 
täyttänyt jo reilusti yli 220 yhdis-
tystä. 

Huomioikaa erityisesti kohta L61 
Prosenttiammunta. Tähän kohtaa 
pitää ilmoittaa kuinka moni yhdis-
tyksen jäsenistä on käynyt ampu-
massa vähintään kerran vuoden 
aikana 10 laukausta, millä tahansa 
ammunnan harjoittelu välineellä.
Liiton toimintapalkkiot jaetaan 

toimintalomakkeiden perusteella. 
Kaikkien palauttaneiden kesken ar-
votaan myös rahapalkkiot sarjoit-
tain. Eli toimintalomakkeen täyt-
tänyt yhdistys voi saada palkkion, 
vaikkei se olisikaan sarjassaan kaik-
kein aktivoitunein yhdistys. Kaik-
kien panos maanpuolustukselle 
on kuitenkin ihan yhtä tärkeä, sik-
si jokaisen yhdistyksen kannattaa 
täyttää toimintalomake. Toiminta-
lomakkeen täyttäminen on myös 
edellytys projektituen saamiselle.
 
Jos tunnuksien kanssa, tai muuten 
lomakkeen toiminnasta on epäsel-
vyyttä ohjeen luvun jälkeenkin, niin 
olkaa yhteydessä liiton järjestösih-
teeri Saku Liehuun jarjesto@rul.fi 
tai 040 556 8798.

Ohje löytyy liiton tiedostopankista: 
www.rul.fi/tiedostopankki/#/40

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

Useimmissa piireissä tämä päi-
vämäärä on ollut jo aikaisemmin 
tammikuussa. Piirit toimittavat 
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puoltamansa hakemukset liiton 
toimistoon 15.2.2017. Myöhästynei-
tä ansiomitaliesityksiä 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.. 

Hakemuslomakkeet löytyvät netis-
tä: www.rul.fi/tiedostopankki/#/41 
  
Huomionosoitushinnasto

Huomionositukset eivät ole ostet-
tavissa, vaan niitä myönnetään eril-
listen hakemusten perusteella. 

• RUL:n kultainen ansiomitali 
   soljen kera 80 €/kpl
• RUL:n kultainen ansiomitali 
   70 €/kpl
• RUL:n hopeinen ansiomitali 
   50 €/kpl
• RUL:n pronssinen ansiomitali 
   25 €/kpl

Myönnetyt mitalit laskutetaan nii-
den hakijalta.

Ansiomitalien pienoismitalin voi 
mitalin saanut henkilö tilata itsel-
leen liiton toimistosta:

• Kultaisen ansiomitalin soljen 
   kera pienoismitali 35 €/kpl
• Kultaisen ansiomitalin 
   pienoismitali 30 €/kpl
• Hopeisen ansiomitalin 
   pienoismitali 30 €/kpl
• Pronssisen ansiomitalin 
   pienoismitali 15 €/kpl

Pienoismitalit laskutetaan niiden 
tilaajalta.

Tarkemmat tiedot 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 

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
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palveluksessa ansioituneille kansa-
laisille tunnustukseksi huomatta-
vista siviili- ja sotilasansioista.

Suomen Leijonan Ritarikunnan 
ja Suomen Valkoisen Ruusun Ri-
tarikunnan ritarimerkkejä koske-
vat hakemukset tulee olla liiton 
toimistossa 15.2.2017 mennessä. 
Hakemukset laaditaan kunnia-
merkkiesityslomakkeelle, joka on 
täytettävissä ja tulostettavissa 
osoitteessa www.ritarikunnat.fi

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

maanpuolustustyössä. Liitolla on 
mahdollisuus esittää 12 valtiollis-
ta huomionosoitusta. Liitto laittaa 
saapuneet esitykset puoltojärjes-
tykseen reserviupseeritoiminta-ak-
tiivisuuden perusteella. Puutteel-
lisesti täytettyjä esityksiä liitto ei 
toimita eteenpäin.

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.ritarikunnat.fi
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Liittohallituksen kokous 1/2017

Liittohallitus vahvisti puheenjoh-
tajien toimenkuvat alkaneelle vuo-
delle. Mikko Halkilahden vastuulle 
kuuluu mm. yhteiskunta- ja sidos-
ryhmäsuhteet, edunvalvonta, stra-
teginen suunnittelu, kansainväliset 
suhteet, sekä uutena nuorten toi-
minnasta. Halkilahti toimii myös 
työvaliokunnan puheenjohtajana. 
Aaro Mäkelän vastuulla on talous 
ja taloushallinto, liiton toimisto, 
liikuntatoiminta ja koulutus- ja va-
rautumistoiminta sekä uutena am-
pumatoiminta. Mäkelä on RUL:n 
edustaja Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen hallituksessa 2016 – 
2017 sekä liiton taloustoimikunnan 
puheenjohtaja.

2. varapuheenjohtaja Sampo Puos-
kari vastaa viestinnästä, järjestö-
toiminnasta, jäsenhankinnasta ja 
–huollosta sekä aatteellinen toi-
minnasta ja uutena mentortoimin-

nasta. Puoskari on lisäksi järjestö-
toimikunnan puheenjohtaja.

Hallituksen kokouksessa nimettiin 
myös liiton toimikunnat. Koulu-
tustoimikunnan puheenjohtajana 
toimii kapt Marko Honkanen. Va-
rautumistoimikuntaa johtaa maj 
Pekka Rintala. Mentortoimikun-
taa johtajaa ltn Tuomas Kuusivaa-
ra. Kansainvälisen toimikunnan 
puheenjohtajana jatkaa komkapt 
Yrjö-Pekka Rautavaara. Nuorten 
toimikuntaa johtaa uutena vänr Ta-
neli Laukkanen ja palkitsemistoi-
mikuntaa johtaa uutena maj Mar-
kus Lassheikki.

Liiton toimikuntien keskeiset teh-
tävät ja kokoonpanot löytyvät ne-
tistä: http://www.rul.fi/reserviup-
seeriliitto/organisaatio/ 

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/organisaatio/ 
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/organisaatio/ 
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Yhdestä jäsenestä Finnkinon elokuvalippu. 
 
Kolmesta jäsenestä RUL-tuote. 
 
Viidestä jäsenestä RUL:n kenttälapio 
tai 50 € lahjakortti lnttistoreen. 
  
10 jäsenestä M05 maastopuku 
tai 100 € lahjakortti lnttistoreen 
 
Eniten vuonna 2017 jäseniä, mutta vähintään 
kymmenen, hankkinut palkitaan 
upseerimiekalla.

Kaikkien jäsen hankkijoiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti lntti-
storeen tai Katajanokan kasinolle. Jokaisesta hankitusta jäsenestä 
saa yhden äänen arvontaan. 
 
Hankittuihin jäseniin lasketaan kaikki vuoden 2017 lopussa jäsen-
maksunsa maksaneet. 

1.1.–31.12.2017
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Projektituen ja tukisäätiön 
apurahojen hakeminen 
samalla lomakkeella

Yhdistysten projektituki on tarkoi-
tettu sellaisten poikkeuksellisten 
merkittävien toimintojen, erillis-
projektien tai hankintojen rahoitta-
miseen, joita yhdistykset tai piirit 
eivät omilla voimavaroillaan kyke-
ne rahoittamaan. Hankkeen pitää 
tukea yhdistyksen varsinaista toi-
mintaa. Tukea voidaan myöntää 
projekteihin, jotka kehittävät jäsen-
hankintaa, jäsenaktiivisuutta tai 
toimintaa. Esimerkkejä tällaisesta 
toiminnasta ovat mm. erilaiset ker-
taluontoiset toimintatapahtumat, 
ase-, koulutusmateriaali-, majoi-
tus-, esite- tai muut hankinnat 
sekä toimitilojen korjaaminen tai 
rakentaminen. Tukea myönnetään 
vain osalle toiminnon tai hankinnan 
kokonaisbudjettia. 

Projektitukea on alkaneena 
vuonna jaossa 22.000 euroa

Yhdistykset ja piirit voivat hakea 
tukea myös Suomen Reserviupsee-

rien tukisäätiöltä, joka tukee erityi-
sesti aatteellista ja perinnetoimin-
taa, kuten historiikkien tekemistä 
ja kantolippujen hankintaa. Tuki-
säätiö myöntää tänä vuonna tukea 
enintään 6.000 euroa.

RUL:ssa projektitukihakemukset 
käsittelee taloustoimikunta ja tuki-
säätiön apurahahakemukset sääti-
ön hallitus. Määräajat hakemuksille 
ovat 15.2., 15.5., 15.8. sekä 15.11.

Projektitukea ja tukisäätiön apu-
rahoja haetaan yhdellä ja samalla 
lomakkeella, jonka voi täyttää ne-
tissä, tallentaa ja lähettää liittoon 
sähköpostin liitteenä. Hakulomake 
löytyy netistä: http://www.rul.fi/
reserviupseeriliitto/palvelut-jasen-
yhdistyksille/projektituki/

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/
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Talvijotos

Reserviläisurheiluliiton valtakun-
nallinen talvijotos 2017 järjestetään 
Kuopiossa 4. – 5.3. Vihmajotos on 
liikunta- ja koulutustapahtuma, 
joka sopii erinomaisesti luonnossa 
liikkuville reserviläisille. Jotoksen 
järjestäjinä toimivat Pohjois-Sa-
von reservipiirit yhdessä Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
kanssa.

Jotoksella on yksi sarja, partion 
koko on 3 tai 4 henkilöä. Ensimmäi-
nen partio lähtee matkaan lauan-
taina 4.3. klo 8:00 ja jotos päättyy 
sunnuntaina 5.3. klo 15:00 men-
nessä. Osallistuminen ei edellytä 
maanpuolustusjärjestön jäsenyyttä 
tai suoritettua asepalvelusta. Jo-
tostehtävien sotilaallisuuden takia 
asepalveluksesta on kuitenkin sel-
keää etua jotoksen aikana.

Jotos käsittää pakollisen reittiosuu-
den sekä mahdolliset valinnaiset li-

särastit. Hiihdettävä matka on noin 
30 km. Pakollisella reittiosuudella 
on tehtävärasteja, jotka liittyvät 
sotilastaitoihin, ja niissä mitataan 
erityisesti partion yhteistoimintaa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen normaalihintai-
sena 22.2.2017 asti. Jälki-ilmoittau-
tuminen korotetulla maksulla on 
ajalla 23.2. – 1.3.2017. Jokainen jo-
tokselle osallistuva henkilö ilmoit-
tautuu henkilökohtaisesti MPK:n 
verkkosivujen kautta. Ilmoittautu-
minen edellyttää, että henkilö on 
rekisteröitynyt MPK:n tietojärjes-
telmään. Näin mahdollistetaan jo-
kaisen kilpailijan vakuutusturva ja 
asevelvollisille kilpailusta tulevat 
rinnasteiset kertausharjoitusvuoro-
kaudet (2 vrk).
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RUL verkossa
Liiton nettisivuilta löytyy tärkeimpien uutisten lisäksi paljon yhdistysten ja pii-
rien 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 toi-
minnoista.

Nettisivut:  
http://www.rul.fi

Facebook: 
www.facebook.com/reserviupseeriliitto

Twitter: 
http://twitter.com/reserviupseeri

ISSUU: 
http://issuu.com/reserviupseeriliitto

http://www.rul.fi
http://www.rul.fi
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://twitter.com/reserviupseeri
http://twitter.com/reserviupseeri
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
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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 

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

