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Puolustusselonteko 
2017
Valtioneuvoston puolustusselonte-
ko 2017 on kokonaisuudessaan hy-
vin valmisteltu ja tiivis dokumentti, 
jossa esitellään puolustuspoliittiset 
linjaukset Suomen puolustuskyvyn 
ylläpidolle, kehittämiselle ja käytöl-
le. Selonteon esitysmuoto tekee sii-
tä helposti luettavan, mutta samalla 
se on johtanut monen asian liiankin 
pelkistettyyn käsittelyyn. Selonteon 
selkeyttä vaikeuttaa myös eräiden va-
kiintumattomien termien käyttö.  

Selonteossa keskitytään luonnol-
lisesti Suomen sotilaalliseen puo-
lustukseen. Selonteossa olisi tullut 
ottaa selkeämmin kantaa myös yh-
teiskunnan kokonaisturvallisuuteen, 
koska puolustushallinolla on tässä-
kin kokonaisuudessa keskeinen rooli. 
Varmaa on, että näihin laajemman 
turvallisuuden tehtäviin on tulevai-
suudessa sijoitettava merkittävästi 
nykyistä enemmän puolustusvoimien 
sodan ajan joukoista vapautuneita, 
kokeneita reserviläisiä. Mielellään se-
lonteossa olisi nähty myös mainintaa 
kansalaisten yleisestä varaamisrekis-
teristä. Se kun on kuitenkin ehdoton 
edellytys, jotta henkilöt voidaan luo-

tettavasti sijoittaa eri viranomaisten 
poikkeusolojen tehtäviin.

Selonteossa vahvistetaan taas ker-
ran, että Suomen puolustusratkaisu 
perustuu koko maan puolustamiseen, 
joka on mahdollista vain laajasti to-
teutettavan yleisen asevelvollisuu-
den ja riittävän suuren koulutetun 
reservin kautta. Siihen nähden ase-
velvollisuutta, reservin toimintaa ja 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä 
käsitellään selonteossa hämmästyt-
tävän suppeasti, vain kahdessa kap-
paleessa. 

Reservin osaamisen ja vapaaehtoi-
suuden nykyistä parempi hyödyntä-
minen ovat avainasioita, mikäli reser-
vin toiminnasta halutaan merkittävää 
lisäpanosta puolustusvalmiuteen. 

Selonteossa korostetaan maanpuo-
lustustahdon merkitystä yhteiskun-
nan kriisinsietokyvyn ylläpitämisessä. 
Vapaaehtoisilla maanpuolustusjärjes-
töillä on keskeinen rooli maanpuolus-
tustahdon ylläpidossa.  Tämän lisäksi 
maanpuolustusjärjestöillä on monia 
muitakin tärkeitä tehtäviä, jotka on 
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JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja  

PÄÄKIRJOITUS

syytä muistaa. Järjestöillä on mer-
kittävä rooli mm. maanpuolustus-
viestinnässä sekä Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen kouluttajien ja 
osanottajien rekrytoinnissa. Järjes-
töjen osaamista voidaan hyödyntää 
nykyistä enemmän myös henkilöstön 
sijoittamisessa sodan ajan tehtäviin 
erityisesti paikallisjoukoissa. Tämä 
tarkoittaa käytännössä suosituk-
sia sijoitettavista henkilöistä heidän 
osaamisen, harrastuneisuuden, toi-
mintakyvyn ja halukkuuden perus-
teella. Sijoittaminen itsessään on toki 
aina ja yksiselitteisesti puolustusvoi-
mien tehtävä.

Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjes-
töt ovat lisäksi merkittäviä reservi-
läisten omaehtoisen toiminnan mah-
dollistajia. Tästä yhtenä esimerkkinä 
on laaja, reserviläisten ampumatai-

don ylläpitämisen mahdollistava am-
pumatoiminta. Suomen Reserviup-
seeriliiton jäsenyhdistykset järjestivät 
vuonna 2016 yli 4700 ampumaharjoi-
tus ja -kilpailutilaisuutta, joihin osal-
listui yli 24000 henkilöä. Vastaavasti 
oman toimintakyvyn ylläpitoon täh-
tääviä maasto- ja liikuntatilaisuuksia 
järjestettiin vuonna 2016 yli 5800 ja 
niihin osallistui lähes 34000 henki-
löä. Nämä tapahtumat ja muu moni-
puolinen reserviupseeritoiminta ovat 
esimerkkejä vapaaehtoistyöstä, jolla 
on suuri merkitys suomalaisen yhteis-
kunnan kokonaisturvallisuuden edis-
tämisessä. 

Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 
meidän kaikkien aktiivireserviläisten 
on syytä olla ylpeitä tekemästämme, 
tärkeästä työstä isänmaan puolesta.
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Nuku rauhassa on vapaaehtoisten 
maanpuolustusjärjestöjen yhteinen 
Suomen100 -vuotisjuhlavuoden 
hanke. Kampanjan tarkoituksena 
on viestiä kaikille suomalaisille ko-
konaisturvallisuudesta ja vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta. 
Työmme ja kampanjan tavoitteena 
on turvallinen Suomi, jossa kaik-
ki voivat jatkossakin nukkua rau-
hassa. RUL on aktiivisesti mukana 
Nuku rauhassa -hankkeessa, jonka 
pääkoordinaattorina toimii Maan-
puolustuksen Tuki ry.

Nuku rauhassa -tapahtumakoko-
naisuus sisältää kymmenen koko-
naisturvallisuus  tapahtumaa sekä 
neljä asiantuntijaseminaaria. Lisäk-

si ohjelmassa on kymmeniä muita 
turvallisuustapahtumia. Kaikki ti-
laisuudet ovat yleisölle avoimia ja 
maksuttomia. Lisäksi hankkeeseen 
sisältyy mielenkiintoinen ja osallis-
tava mediakampanja, joka näkyy 
ja kuuluu netissä, somessa sekä 
tv:ssä, radiossa ja printtimedias-
sa. Kampanjan nettisivut löytyvät 
osoitteesta: http://www.nukurau-
hassa.fi/ Sieltä löydät kaikki Nuku 
rauhassa -tapahtumat.

Ensimmäiset seminaari järjeste-
tään 19.4 Joensuussa, aiheena Isän-
maan puolustajat ja rakentajat 
sekä 25.4. Oulussa, jossa aiheena 
on Vapaaehtoisuus turvallisuuden 
takeena.

http://www.nukurauhassa.fi/
http://www.nukurauhassa.fi/
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Kokonaisturvallisuustapahtumia järjestetään 
seuraavilla paikkakunnilla:

• Rovaniemi 12.5.
• Kouvola 19. – 20.5.
• Turku 19. – 20.5.
• Iisalmi 20.5.
• Lahti 9.6.
• Jyväskylä 15.6.
• Hattula 28.6.
• Helsinki, päätapahtuma, 18. – 19.8.
• Vaasa 23.8.
• Oulu 25. – 26.8.
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Nuku rauhassa -arpajaiset   

Osana Nuku rauhassa –hanketta 
järjestetään myös arpajaiset, jossa 
palkintoina on mm. kolme henkilö-
autoa, unelmalomia, Jopo –polku-
pyöriä ja Play Station 4 –konsoleita. 
Kaikkiaan myynnissä on 500.000 
arpaa ja voittoja on reilut 92.000. 
Arpojen myyntiaika on 1.5.2017–
31.10.2017

RUL:n jäsenyhdistyksillä ja piireil-
lä on mahdollisuus kerätä varoja 
toimintaansa verottomasti Nuku 

rauhassa -arvalla. Kuuden euron 
hintaisesta arvasta yhdistys saa it-
selleen 2 euroa arpaa kohden. Mini-
mitilausmäärä on 100 arpaa.

Jokainen liiton jäsen voi myös tilata 
arpoja itselleen erikoiseduin. Jäsen 
voi ostaa itselleen viisi arpaa, jotka 
maksavat yhteensä 30 euroa ja saa-
da kuudennen arvan kaupan päälle.
Lisätietoja arpajaisista löytyy netis-
tä: www.nukurauhassa-arpa.fi

-arpajaisinfo
Arpajaisten järjestäjä: Maanpuolustuksen Tuki ry
Arpajaisten käytännön toimeenpanija: SBH-Yhtiöt Oy
Arpojen määrä: 500 000 kpl (paperisia arpoja 300 000 
kpl, tekstiviestiarpoja 100 000 kpl + nettiarpoja 50 000 
kpl + soittoarpoja 50 000 kpl)
Voittojen määrä: 92 178 kpl (n. joka viides arpa voittaa)
Myyntiaika ja -alue: 1.5.2017–31.10.2017, koko maa  
paitsi Ahvenanmaa
Arvan hinta: 6 euroa
Myyntipalkkio: 2 euroa / arpa
Arpajaisten nettiosoite: www.nukurauhassa-arpa.fi  
(julkistetaan viikolla 7)

Nuku Rauhassa -arpa – sotilasversio
Nuku Rauhassa -arpa –vauvaversio

Helppoa, tehokasta 
ja verotonta varainhankintaa

http://www.nukurauhassa-arpa.fi 
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Jäsenhankintakilpailu 

Vuoden 2016 jäsenhankintakilpailun tulokset julkaistaan huhtikuussa. 
Jäsenhankintakilpailu jatkuu vuonna 2017. Jo yhdestä uudesta jäsenestä 
hankkija palkitaan leffalipulla. Vuoden paras jäsenhankkija saa palkin-
noksi upseerimiekan.
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Liittohallituksen kokous  
2 / 2017 

RUL:n liittohallituksen vuoden toinen kokous pidettiin la 18.3.2017 Kata-
janokan Kasinolla Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 19 liittohallituksen 
jäsentä sekä liittovaltuuston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ja järjes-
tösihteeri.
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Kokouksessa hyväksyttiin mm. 

• Tilinpäätös ja toimintakertomus 
vuodelta 2016 esitettäväksi edel-
leen liittovaltuustolle. 
• Vuoden 2016 toiminta-, jäsenhan-
kinta- ja prosenttiammuntapalkki-
ot 
• Palkitsemistoimikunnan esityksen 
perusteella kultaiset ansiomitalit 
soljen kera ja kultaiset ansiomitalit 
-esitykset edelleen lähetettäväksi 
puolustusministerille 
• Piirien, yhdistysten ja liiton joh-
don tekemät hopeiset ja pronssiset 
ansiomitaliesitykset
• Liiton toimiston palkantarkistuk-
set 
• Lappeenrannan Teekkarireser-
viläisten jäsenhakemus ja Piik-
kiö-Kaarinan sääntömuutosesitys 
hyväksyttiin.

Keskusteluasioina kokouksessa 
käsiteltiin mm. 

• Puolustusselontekoa
• Nuku rauhassa -kampanjaa
• Maanpuolustuksen Tuen asioita
• Maanpuolustusyhtiö MPY:n ja Int-
tistoren tilannetta 
• Liiton viestintää
• Liiton jäsenkehitystä 
• Reserviläisurheiluliiton asioita
• EU:n ampuma-asedirektiivistä ja 
ampuma-aselainsäädännön uudis-
tamisesta 
• Padasjoen koulutuskeskuksen 
ampumaratojen korjauksia
• Verenluovutuskampanjaa
Lisäksi mentortoimikunnan pu-
heenjohtaja Tuomas Kuusivaara 
kertoi hallitukselle mentortoimin-
nan ajankohtaisista asioista.

Liittohallituksen vuoden kolmas kokous järjestetään 
Mikkelissä 8. – 9.9. ja vuoden neljäs kokous pidetään 

28.10. Helsingissä.
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Verenluovutuskampanja:  
Tuntematon potilas- haaste

Helsingin Reserviupseeripiirin Pio-
neeriosasto on haastanut liiton 
muut yhdistykset mukaan veren-
luovutus kampanjaan. Kampan-
ja-aika on 1.4. - 31.12.2017. Haaste-
kampanjassa palkitaan sekä eniten 
luovuttajia lukumääräisesti että 
prosentuaalisesti jäsenmäärään 
suhteutettuna luovuttaneet yhdis-
tykset. Varmoja voittajia kampan-
jassa ovat tietysti verenluovutuk-
sen avulla mahdolliset pelastetut 
ihmishenget. 

Yhteistyötahona on SPR:n Veripal-
velu. Veripalvelun sivuilta löytyy 
hyvin tärkeitä tietoja luovuttajalle. 
Yhdistyksille, jotka eivät ole ihan 
luovutuspaikan vieressä, on mah-
dollista järjestää kimppakyytejä. 
Tästäkin löytyy lisää tietoa Veripal-
velun sivuilta: www.veripalvelu.fi . 

Yhdistyksen kannattaa perustaa 
”VeriRyhmä”

Nyt toivommekin että kaikki yhdis-
tykset käyvät perustamassa omal-
le yhdistykselleen ”VeriRyhmän”. 

Tätä kautta tapahtuu kampanjan 
kaikki raportointi. Kun yhdistys on 
perustanut ryhmän, voivat kaikki 
yhdistyksen luovuttajat kertoa kuu-
luvansa siihen ja näin luovutuskerta 
rekisteröityy aina yhdistykselle. 

VeriRyhmän perustaminen

VeriRyhmän perustaminen onnis-
tuu netin kautta seuraavasti: www.
veripalvelu.fi -> verenluovutus -> 
Perusta VeriRyhmä. Sivulta löytyy 
linkki, klikkaa sitä. Valitse ”Uusi Ve-
riRyhmä”. ”VeriRyhmän nimi” koh-
taan yhdistyksen nimi. ”Yritys tai 
yhteisö” kohtaan RUL. ”Taustayh-
teisö” kohtaan valitkaa Järjestö tai 
yhdistys. 

Toivottavasti mahdollisimman 
moni yhdistys ottaa haasteen vas-
taan. 

Pelasta tuntematon tai tunnettu 
potilas. Koskaan ei voi tietää kuka 
läheisistä tarvitsee verta. Ei muuta 
kuin verta pakkiin, luovuttamalla 
olet sankari.

http://www.veripalvelu.fi
http://www.veripalvelu.fi
http://www.veripalvelu.fi


11

RU
L:

n 
KE

NT
TÄ

PO
ST

IA
  •

  2
- 2

01
7

HRUP:n Pioneeriosaston puheenjohtaja Timo Lukkarinen avasi 
verenluovutuskampanja luovuttamalla itse verta. Pioneeriosas-
to haastaa kaikki reserviupseeriyhdistykset verenluovutuskam-
panjaan.
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Kannustepalkkiot

Liittohallituksen maaliskuun ko-
kouksessa hyväksyttiin yhdistyksil-
le ja piireille maksettavat kannus-
tepalkkiot.

Kannustepalkkiona yhdistyksille ja 
piireille jaettiin vuoden 2016 perus-
teella yhteensä 14.000 euroa, josta 
toimintapalkkioina jaettiin 10.700 
euroa ja jäsenhankintapalkkioina 
3.300 euroa. 

Määräaikaan mennessä liittoon 
saapui toimintalomake 247 yhdis-
tyksestä sekä kaikista 20 piiristä. 
Edellisvuonna toimintalomakkeen 
palautti 253 yhdistystä. Vuoden 
2016 toiminnassa painotettiin mm. 
Toimintapäivän järjestämistä, tie-
dotusta, infotilaisuuksia, koulu-
tusta, vapaaehtoista maanpuolus-
tuskoulutusta ja liikuntatoimintaa 
sekä prosenttiammunnan ilmoitus-

ta. Toimintalomake oli nyt kuudetta 
kertaa mahdollista palauttaa säh-
köisessä muodossa ja toista vuot-
ta oikeasti koko ajan täytettävissä 
pitkin vuotta.

Sarjajaon perustana on yhdistysten 
jäsenmäärät per 31.12.2016. Kaikki 
rahapalkkiot maksetaan yhdistyk-
sille ja piireille huhtikuun loppuun 
mennessä.

Toimintapalkkiot jaettiin kahteen 
osuuteen: Pistepalkkiona myön-
nettiin liiton 20 eniten pisteitä saa-
vuttaneelle yhdistykselle, jokaiselle 
250 € eli yhteensä 5000 €. 

Sarjapalkkioina jaettiin jokaisen 
sarjan viidelle parhaimmalle yhdis-
tykselle sarjassa edustetun jäsen-
määrän suhteessa yhteensä 4900 
€.



13

RU
L:

n 
KE

NT
TÄ

PO
ST

IA
  •

  2
- 2

01
7

Pistepalkkion (liiton 20 eniten pisteitä saavuttanutta yhdistystä) saivat 
seuraavat yhdistykset: 

Yhdistys Sarja Jäsenmäärä Kokonaispisteet 

1. Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry A 513 484 

2. Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby 
Reservofficersklubb ry A 198 471 

3. Valkeakosken Reserviupseerikerho ry  A 344 402,5 

4. Töölön Reserviupseerit ry A 152 376 

5. Järvenpään Reserviupseerikerho ry A 312 365,5 

6. Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry C 57 348,5 

7. Kouvolan Reserviupseerikerho ry A 305 333,5 

8. Oulun Reserviupseerikerho ry A 600 319 

9. Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry A 175 309,5 

10. Porvoon Reserviupseerikerho ry - Borgå 
Reservofficersklubb rf A 210 300 

11. Lavianseudun Reserviupseerikerho ry C 49 270,5 

12. Janakkalan Reserviupseerikerho ry B 96 256,5 

13. Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry A 155 252 

14. Tuusulan Reserviupseerikerho ry A 161 248 

15. Imatran Reserviupseerikerho ry A 205 235 

16. Vaasan Reserviupseerikerho ry A 190 228,5 

17. Nastolan Reserviupseerikerho ry  B 67 225 

18. Inarin Reserviupseerit ry C 48 219,5 

19. Jyväskylän Reserviupseerit ry A 417 215,5 

20. Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho Ry A 191 213,5 
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Sarjassaan viisi eniten pisteitä 
saaneet yhdistykset (palkkio suh-
teutettu jäsenmäärään):

Sarjapalkkiot

SARJA A, yli 150 jäsentä
• Akateeminen Maanpuolustusyh-
distys ARU ry, 513 pistettä, sarja-
palkkio 450 €

• Tikkurilan Reserviupseerikerho - 
Dickursby Reservofficersklubb ry, 
471 pistettä, sarjapalkkio 440 €
• Valkeakosken Reserviupseeriker-
ho ry, 402,5 pistettä, sarjapalkkio 
375 €
• Töölön Reserviupseerit ry, 376 pis-
tettä, sarjapalkkio 350 €
• Järvenpään Reserviupseerikerho 
ry, 365,5 pistettä, sarjapalkkio 340 
€

SARJA B, 60 – 149 jäsentä
• Janakkalan Reserviupseerikerho 
ry, 256,5 pistettä, sarjapalkkio 320 
€
• Nastolan Reserviupseerikerho ry, 
225 pistettä, sarjapalkkio 280 €
• Taipalsaaren Reserviupseerikerho 
ry, 185 pistettä, sarjapalkkio 230 €
• Kempeleen Reserviupseerikerho 
ry, 162 pistettä, sarjapalkkio 200 €
• Kurikan Reserviupseerit ry, 158 
pistettä, sarjapalkkio 220 €



15

RU
L:

n 
KE

NT
TÄ

PO
ST

IA
  •

  2
- 2

01
7

SARJA C, 30 – 59 jäsentä
• Hattulan-Tyrvännön Reserviup-
seerikerho ry, 348,5 pistettä, sarja-
palkkio 300 €
• Lavianseudun Reserviupseeriker-
ho ry, 270,5 pistettä, sarjapalkkio 
230 €
• Inarin Reserviupseerit ry, 219,5 
pistettä, sarjapalkkio 190 €
• Nurmijärven Reserviupseerit ry, 
160,5 pistettä, sarjapalkkio 140 €
• Ylitornion Reserviupseerit ry, 143,5 
pistettä, sarjapalkkio 125 €

SARJA D, alle 30 jäsentä
• Paltamon Reserviupseerikerho ry 
154,5 pistettä, sarjapalkkio 180 €
• Urjalan Reserviupseerit ry, 129 pis-
tettä, sarjapalkkio 150 €
• Ristijärven Reserviupseerikerho 
ry, 124 pistettä, sarjapalkkio 145 €
• Hauhon Reserviupseerikerho ry, 
110,5 pistettä, sarjapalkkio 130 €

• Kannuksen Reserviupseerikerho 
ry, 108 pistettä, sarjapalkkio 125 €

Lisäksi arvottiin kaikkien lomak-
keen täyttäneiden, mutta muuten 
palkkioita jääneiden yhdistysten 
kesken jokaisessa sarjakategorias-
sa yksi rahapalkinto, yhteensä 800 
euroa. 

Nämä palkinnot saivat: 
Mikkelin Reserviupseerit ry  
(A-sarja, 340 €) 
 
Helsingin Reservinupseerien Jääkä-
rikerho ry (B-sarja 200 €) 
 
Orimattilan Reserviupseerikerho ry 
(C-sarja 130 €) 
 
Rautalammin Reserviupseerikerho 
ry (D-sarja, 130 €).
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Jäsenhankintapalkkiot 

Suomen Reserviupseeriliiton jäsen-
määrä väheni vuonna 2016 yhteen-
sä 302 jäsenellä. Liiton virallisessa 
jäsenmäärässä ovat mukana vain 
ne jäsenet, jotka ovat suorittaneet 
jäsenmaksuvelvoitteensa päätty-
neeltä toimintavuodelta. 

Vuoden lopussa liitossa oli 25.983 
maksanutta jäsentä. Jäsenmäärä 
kasvoi vuoden aikana vain yhdessä 
piirissä, ORUP:n jäsenmäärä kasvoi 
83 maksaneella jäsenellä. ORUP:lle 
maksetaan 500 €:n jäsenhankinta-
palkkio.

Liiton suurimmat yhdistykset ovat 
Turku (836 jäsentä), Tampere (820), 
Oulu (600), Tapiola (582), ARU (513) 
sekä Kanta-Helsinki (475) ja TaKo-
Ru (475). Jäsenmäärä kasvoi kaik-
kiaan 80:ssä liiton 315 jäsenyhdis-
tyksestä. 

Jäsenhankintakilpailun tulokset 
ratkaistiin liiton jäsenrekisteristä 
saatujen jäsenmäärien perusteel-
la. Ratkaisevaa oli maksaneiden 
jäsenten määrän kasvu. Palkkion 
saaminen edellyttää lisäksi toimin-
talomakkeen palautusta. 

Yhdistyksistä jäsenmääräänsä kas-

vatti absoluuttisesti eniten ARU, 
jonka jäsenmäärä kasvoi 65 hen-
gellä. Se sai 400 euron palkkion. 
Sarjoittain kolme suhteellisesti eni-
ten jäsenmääräänsä kasvattanutta 
yhdistystä saivat kukin 200 euron 
palkkion. 

SARJA A, yli 150 jäsentä:
• Itä-Helsinki (+6,63 %) 
• Kirkkonummi (+ 6,21 %)
• Rovaniemi (+3,67 %)
SARJA B, 60 – 149 jäsentä
• VORU (+ 11,86 %) 
• Messukylä (+ 9,09 %)
• Vihti (5,65 %)
SARJA C, 30 – 59 jäsentä
• Sipoo (+13,51 %) 
• Jaala (+12,12 %)
• Nivala (+ 9,80 %)
SARJA D, alle 30 jäsentä
• Alajärvi (+ 44,44 %) 
• Pielavesi (13,64 %)
• Rautalampi (12,50 %)

Prosenttiammunta

Tulos lasketaan 1.1.–31.12. välisenä 
aikana järjestetyistä mainittujen 
liittojen, piirien tai kerhojen val-
votuista kilpailuista, ampumahar-
joituksista, koulutus- ja koetilai-
suuksista. Kultakin osallistuneelta 
yhdistyksen jäseneltä merkitään 
yksi ampumasuoritus vuodessa. 
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Prosenttiammunnan rahapalkkiot 
on tuplattu edellisestä vuodesta.

Liittotulos: 15,3 % 
(2015: 17,5 %, 2014: 13,9 %, 2013: 
13,4 %, 2012: 11,4 %, 2011: 13,7 %)

Piirit:
1. Kainuun Reserviupseeripiiri ry  
40,5 % (400 €)
2. Etelä-Hämeen Reserviupseeri-
piiri ry 30,9 % (200 €)
3. Etelä-Pohjanmaa Reserviup-
seeripiiri ry 28,9 % (200 €) 

Yhdistykset:
Sarja A 
1. Toijalan Seudun Reserviupseeri-
kerho ry 52,3 % (200 €)
2. TaKoRu ry 51,8 % (100 €)
3. Tikkurilan Reserviupseerikerho 
– Dickursby Reservofficersklubb ry
44,9 % (100 €)

Sarja B
1. Myllykosken Reserviupseeriker-
ho ry 77,4 % (200 €)
2. Janakkalan Reserviupseerikerho 
ry 67,7 % (100 €)
3. Ähtärin Reserviupseerit ry 67,5 
% (100 €)

Sarja C
1. Rautjärven Reserviupseerikerho 
ry 90,3 % (200 €)

2. Kangasniemen Reservinupseerit 
ry 79,4 % (100 €)
3. Vesilahden Reserviupseerikerho 
ry 78,3 % (100 €)
4. Elimäen Reserviupseerikerho ry 
75,9 % (100 €)

Sarja D
1. Kortesjärven Reserviupseerikerho 
ry 100 % (200 €)
2. Vesannon Reserviupseerikerho ry 
68,0 % (100 €)
3. Ristijärven Reserviupseerikerho 
ry 65,2 % (100 €)
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Ampumaratavastaavat

Ampumaratavastaavat

Nyt on korkea aika laittaa ampu-
maratojen asiat kuntoon ennen 
määräajan päättymistä 1.12.2017. 
Ampumaharrastusfoorumi selvitti 
yhdessä Poliisihallituksen kanssa 
vaatimuksia, minkälainen ampu-
maratalain ja sen perusteella anne-
tun asetuksen (1307/2015) edellyt-
tämän järjestyssäännön tulee olla. 
Useimmilla toiminnassa olevilla 
ampumaradoillamme on jo varsin 
kattava järjestyssääntö, joka pe-
rustuu ampumaratalupaan, ym-
päristölupaan ja radan ylläpitäjän 
päätöksiin. Uuden lain mukainen 
järjestyssääntö vaatinee vain pieniä 
säätöjä. Ratavastaavan lisääminen 
on yksi todennäköisimmistä muu-
toksista.

Ampumaratoja ylläpitävien seu-
rojen ja yhdistysten on siis tarkis-
tettava ampumaratansa voimassa 
oleva järjestyssääntö ja täydennet-
tävä siihen mahdolliset puuttuvat 
uusimuotoisen järjestyssäännön 
kohdat. Ampumaharrastusfoorumi 
suosittaa Poliisihallituksen edus-
tajien kanssa käymiensä keskus-

telujen perusteella, että asetuksen 
edellyttämään minimiin lisättäisiin 
kohta ”ratavastaavan oikeudet”. 
Tämä selkeyttänee ratavastaavan 
toimintaa.

Poliisihallitus on ampumaratalain 
17 §:n mukaisesti ilmoittanut, että 
vanhojen toiminnassa olevien am-
pumaratojen järjestyssääntöjä ei 
tarvitse lähettää Poliisihallitukseen 
hyväksyttäviksi. Vain ratavastaa-
va tulee ilmoittaa hyväksyttäväksi. 
Silti seurojen ja yhdistysten tulee 
saattaa ampumaratansa järjestys-
sääntö ja sen näkyvillä olo lain mu-
kaiseksi 1.12.2017 mennessä. Mah-
dollisessa toiminnan aikaisessa 
valvonnassa järjestyssäännön ole-
massaolo tarkastetaan.

Ampumaratalain ja -asetuksen 
edellyttämän minimimuotoisen 
järjestyssäännön lisäksi radan yllä-
pitäjä voi julkaista täydentäviä oh-
jeita (esim. valvontaohje) toimin-
nasta ampumaradallaan.
Ampumaratojen minimijärjes-
tyssääntömalli löytyy täältä: 
Ampumaradan järjestyssääntö_
AHF_201604014

http://www.ampumaharrastusfoorumi.fi/wp-content/uploads/2016/04/Ampumaradan-j%C3%A4rjestyss%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_AHF_201604014.docx
http://www.ampumaharrastusfoorumi.fi/wp-content/uploads/2016/04/Ampumaradan-j%C3%A4rjestyss%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_AHF_201604014.docx
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Padasjoen koulutuskeskuksen 
ampumaradat kiinni kevään 
ajan
Padasjoella sijaitsevan, reservi-
läisten käytössä olevan Taruksen 
koulutuskeskuksen ampumaradat 
kunnostetaan puolustusvoimien 
ja reserviläisjärjestöjen toimesta. 
Radat ovat alustavasti kiinni 3.4 - 
30.6. Ratojen käyttö ampumiseen 
on kokonaan kielletty tuona aikana. 
Ratojen tarkka avaamisajankohta 
ilmoitetaan myöhemmin.

Ampumaradan remonttiin tarvi-
taan kunnostusapua

Radan kunnostukseen tarvitaan 
sekä henkilö- että materiaaliapua. 
Toivottavasti ainakin kaikki, jotka 
käyttävät ratoja pääsevät kunnos-

tustalkoisiin mukaan. Aikataulusta 
ilmoitetaan erikseen liiton kalente-
rin kautta. 

Kaikkien, joilla on mahdollista tukea 
ratojen kunnostamista materiaalil-
la, toivotaan olevan  yhteydessä lii-
ton järjestösihteeriin Saku Liehuun 
(jarjesto@rul.fi). Radoille tarvitaan 
mm. puutavaraa ja äänieristettä 
sekä sähkö-, katto-, salaoja-, be-
toni ja muuta rakennustarviketta. 
Lisäksi tarvittaisiin merikontti va-
rastoksi alueelle. Huomioikaa kui-
tenkin kuljetuskustannukset ma-
teriaalille, ihan Utsjoelta ei kannata 
puutavaraa hakea.

mailto:jarjesto%40rul.fi?subject=
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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 tu-
kisäätiön apurahahakemukset sää-
tiön hallitus. Seuraavat määräajat 
hakemuksille ovat 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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Inttistore lopetti toimintansa

Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n Int-
tistore -kauppa lopetti liiketoimin-
tansa 21.2.2017, jolloin sekä Inttis-
toren nettikauppa että myymälä 
Pohjoisella Hesperiankadulla Hel-
singissä suljettiin

MPY Oy:n hallitus päätti lopettaa 
Inttistoren liiketoiminnan pitkään 
jatkuneen tappiollisuuden takia. 
Inttistoren koko varasto järjestö-
tuotteita lukuun ottamatta myytiin 
Varusteleka Oy:lle. 

RUL selvittää parhaillaan yhteis-
työmahdollisuuksia maasto- ja 
army -varusteiden hankinnassa. 
Uusista yhteistyösopimuksista il-
moitetaan jäsenistölle myöhem-
min. Samoin liitto selvittää kuin-
ka järjestö- ja tunnustuotteiden 
myynti hoidetaan jatkossa.

Maanpuolustusyhtiön muut liike-
toiminta-alueet, eli jäsenrekiste-
ri ja Reserviläinen –lehti, jatkavat 
toimintaansa normaalisti
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Monenlaisia liikuntatapahtumia 

Keväällä ja alkukesällä on tarjolla 
monenlaisia reserviläisliikuntata-
pahtumia, joihin voi osallistua yksin 
tai isommalla joukolla. Nyt on hyvä 
aika valmistautua ja ilmoittautua 
mm. seuraaviin tapahtumiin:

XXX Sandels Jotos 20. - 21.5.

XXX Sandels Jotos järjestetään 20. - 
21.5 Iisalmessa. Jotos juhlistaa sekä 
30 vuotista historiaansa että sata-
vuotiasta Suomea. Juhlajotos tuo 
jotoksen aivan kaupungin ytimeen 
ja näyttäytyy myös yleisölle aivan 
uudella tavalla.

Sarjat: Muita hieman vaativam-
pi Döbeln -sarja sekä harrastesarja 
Sandels. Lisäksi mukana on Nais-
ten ja nuorten -sarja niille, jotka ei-
vät ole käyneet varusmieskoulutus-
ta tai ovat alle 18 –vuotiaita.

Jotos sopii maanpuolustushenkisil-
le, niin vaativaa kisaa hakeville kuin 
työpaikka- tai kaveriporukkajouk-
kueille.  Jotos koostuu ammunnas-

ta (sovelletusti naisten ja nuorten 
sarjassa), maastovaelluksesta sekä 
rastitehtävistä, jotka mittaavat eri-
laisia sotilaallisia sekä yleishyödyl-
lisiä tietoja ja taitoja.

Ilmoittautuminen: www.mpk.fi/
pohjois-savo, 12.5. mennessä. 
Osanottomaksu on 50 euroa / hen-
kilö.

http://www.mpk.fi/pohjois-savo
http://www.mpk.fi/pohjois-savo
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Kesäyön marssit 2017 

Kesäyön marssi on perinteinen 
marssitapahtuma, joka on tarkoi-
tettu kaikille kunnostaan huoleh-
tiville kansalaisille. Marssille ovat 
tervetulleita niin reserviläisporukat, 
perheet, ykisttäiset henkilöt kuin 
työpaikkajoukkueetkin.

Kesäyön marssi järjestetään tänä 
vuonna Suomi 100 juhlavuoden 
kunniaksi neljällä eri paikkakunnal-
la seuraavina päivinä:
• Turku 20.5.2017
• Tuusula 10.6.2017
• Rovaniemi 10.6.2017
• Jyväskylä 19.8.2017

Lisätietoja ja ilmoittautumiset MP-
K:n sivujen kautta: 
https://www.mpk.fi/Ajankohtais-
ta/Kes%C3%A4y%C3%B6n-mars-
si-2017 

https://www.mpk.fi/Ajankohtaista/Kes%C3%A4y%C3%B6n-marssi-2017 
https://www.mpk.fi/Ajankohtaista/Kes%C3%A4y%C3%B6n-marssi-2017 
https://www.mpk.fi/Ajankohtaista/Kes%C3%A4y%C3%B6n-marssi-2017 
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RUL:n joukkueeseen 
Jukolan viestiin 

Ilmoittaudu mukaan suunnista-
maan liiton joukkueeseen Joen-
suu-Jukolaan. Viesti järjestetään 17. 
- 18.6. Pohjois-Karjalan kauniissa 
luonnossa. Paikalle odotetaan yh-
teensä reilusti yli 1000 joukkuetta 
ja yli 16.000 suunnistajaa niin var-
sinaiseen Jukolan viestiin kuin nais-
ten Venlojen viestiinkin.

Jukolan viestin seitsemän osuuden 
matkat vaihtelevat 8,4 - 16,4 kilo-
metrin välillä. Ensimmäiset osuu-
det suunnistetaan pimeässä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 
Liiton toimistosta järjestösihtee-
ri Saku Liehulta: jarjesto@rul.fi 
tai 040-5568798. Jukolan viestis-
tä lisätietoa: http://www.jukola.
com/2017/ 

Salpavaellus 30.6. - 2.7.2017

Unohtumaton Salpavaellus jär-
jestetään jo 24. kerran. Salpavael-
lus esittelee viime sotien aikaisen 
suomalaisen maanpuolustustah-
don kestävää monumenttia – Sal-
pa-asemaa Suomen parhaimmis-
toon kuuluvien Salpalinja-oppaiden 
johdolla. Valittavana on kolme eri-
laista ja eripituista vaellusreittiä. 
Lisätietoja tapahtumasta löytyy 
netistä: http://www.salpavaellus.
net/

http://www.jukola.com/2017/
http://www.jukola.com/2017/
http://www.salpavaellus.net/
http://www.salpavaellus.net/
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RUL tuotteita saatavilla

RUL taskulamppu

Tammikuussa lähetetyssä jäsen-
maksulomakkeessa oli tarjous vuo-
den jäsentuotteesta, RUL:n tas-
kulampusta.  Kyseessä on kätevän 
kokoinen Luxury Micro Technic –
lamppu. Se on alumiinirunkoinen 
tehopakkaus kolmella eri valotoi-
minnolla. Maksimivaloteho on 230 
lumenia.

Jos lamppu jäi tilaamatta jäsen-
maksun suorittamisen yhteydessä, 
voit edelleen hankkia sen itsellesi 
ottamalla yhteyttä liiton toimis-
toon: toimisto@rul.fi tai 09 – 4056 
2054. Lampun hinta on 20 euroa. 
Hintaan sisältyy posti- ja käsittely-
kulut. Lamppuja on myynnissä ra-
joitettu määrä.



27

RU
L:

n 
KE

NT
TÄ

PO
ST

IA
  •

  2
- 2

01
7

RUL kompassi

Suunto tuunasi RUL:lle oman laatu-
kompassin. Suunnon A-10 kompas-
si on muokattu RUL:n väreihin ja sii-
tä löytyy reserviläisille tärkeimmät 
mittakaavat (1:10 000 / 1:20 000, 
1:25 000 ja 1:50 000). Lisäksi kom-
passin neularasian jakokehällä on 
6000 -piiruinen asteikko. Saman-
laista kompassia et kaupasta löydä. 
Kompassin hinta on 30 € / kappale. 
Hinta sisältää posti- ja toimitusku-
lut. Tilaukset liiton toimistosta: toi-
misto@rul.fi  tai 09 – 4056 2054.

RUL muki

Uusi RUL muki on näyttävä ja kor-
kealaatuinen kahvimuki. Mukin 
hinta on 25 euroa sisältäen postiku-
lut. Yhdistysten ja piirien on mah-
dollista ostaa vähintään 6 mukia 
edulliseen kampanjahintaan 15 eu-
roa kappale. Reserviupseerien tuki-
säätiön myymien mukien tilaukset 
liiton toimistosta: toimisto@rul.fi  
tai 09 – 4056 2054.
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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

