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Vapaaehtoisen
koulutuksen kehittäminen
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Puolustusministeriö julkaisi syyskuun
puolessavälissä tiedotteen, jonka mukaan puolustusministeri Jussi Niinistö
on asettanut jo 29.3.2017 työryhmän
selvittämään vaihtoehtoja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
kehittämiseen. Puolustusselonteon
linjauksiin perustuvan selvitystyön
tavoitteena on erityisesti vahvistaa
vapaaehtoisen
maanpuolustuksen
asemaa paikallispuolustuksessa sekä
virka-aputehtävissä ja näin vahvistaa
maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä. Selvitysryhmä luovuttaa esityksensä 30.9.2017 puolustusministerille.

Selonteossahan määritettiin käytännön tehtäväksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kehittäminen puolustusvoimien strategisena
kumppanina pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Tiedotteen mukaan puolustusministerin asettama selvitysryhmä tarkastelee työssään kolmea eri kehittämisvaihtoehtoa. MPK:ta voitaisiin
kehittää julkisoikeudellisena yhdistyksenä käytännön kumppanuutta
korostaen. Toisena tarkasteltavana
vaihtoehtona on MPK:n kehittäminen
perustamalla viranomainen. Kolmas

Selvitystyön pikainen aikataulu ja
asian ympärillä vallinnut radiohiljaisuus ovat ymmärrettävästi herättäneet kummastusta ja kysymyksiä.
Prosessi ei ole ollut avoimen valmistelun malliesimerkki, mutta muotoseikkoja tärkeämpää on keskittyä
peruskysymykseen eli vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen.
Viime vuosien muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne on korostanut
valmiuden merkitystä puolustusvoimien keskeisenä kehittämisen kohteena. Paikallispuolustuksessa merkittävä osa koulutuksesta rakentuu
jatkossakin
vapaaehtoiselementin
varaan. Tämä vaatii myös vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
jatkuvaa kehittämistä.
Tarkemmin tuntematta ministeriön selvitystyöryhmän tarkastelemia
vaihtoehtoja, on helppo todeta, että
pelkän puolustusvalmiuden kehittämisen kannalta paras vaihtoehto olisi
MPK:n kehittäminen osana puolustusvoimia. Mutta näin vain siinä tilanteessa, että meillä olisi käytössä

tähän toimintaan vähintään moninkertaiset taloudelliset resurssit MPK:n nykyisiin resursseihin verrattuna.
Niitä puuttuvia miljoonia paikallisjoukkojen koulutukseen ei taida olla
näköpiirissä.
Vapaaehtoista koulutusta kehitettäessä on puolustusvalmiuden kehittäminen keskiössä. Samalla on
kuitenkin kiinnitettävä huomiota
vapaaehtoisuuden mahdollisimman
hyvään hyödyntämiseen sekä sijoittamattoman reservin kouluttautumismahdollisuuksien ja Vartu -koulutuksen varmistamiseen.
Toivottavaa on myös se, että nyt käynnistetyt selvitykset eivät vesitä kesällä päivitettyä Reservin koulutuksen
kehittämissuunnitelmaa (RESKESU).
Tässä pääesikunnan koulutusosaston
johdolla laaditussa suunnitelmassa
annettiin perusteet reservin koulutuksen kehittämiseksi vuosille 2018
– 2020. Suunnitelman päivittäminen
tehtiin tiiviissä yhteistyössä keskeisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja sen yksi ansio on, että siinä on
riittävän konkreettisesti yksilöity eri
toimijoiden tehtävät koulutusta kehitettäessä.
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vaihtoehto olisi MPK:n kehittäminen
osana puolustusvoimia.
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Toimintasuunnitelma ja
jäsenmaksut 2018
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Liiton vuoden 2018 toiminnan
suunnittelu on käynnissä. Toiminnan painopisteiksi esitetään ampumatoiminnan aktivoimista ja
edunvalvontaa, liiton viestinnän
tehostamista sekä nuorten toiminnan kehittämistä. Ampumatoiminnan edunvalvonnassa keskeistä on
uudistettavaan ampuma-aselakiin
vaikuttaminen. Ensi vuonna kiinnitetään huomiota liiton ulkoisen
viestinnän ja näkyvyyden kehittämiseen. Samoin asialistalla on vaikuttaminen reservin koulutuksen ja
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen.
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RUL järjestää ensi vuonna valtakunnallisen reserviupseeripäivän,
yhdistyspäivän ja mentorpäivän.
Huhtikuussa järjestetään reserviupseereiden pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut Padasjoella.
Liittohallituksen käsittelemä talousarvioehdotus perustuu nykyisen suuruisille jäsenmaksuille.

Myöskään Reserviläinen -lehden
tilausmaksuun ei ole tulossa korotusta. Esityksen mukaan varsinaisen jäsenen liittomaksu olisi ensi
vuonna 14 euroa ja lehtimaksu 8,5
euroa. Piirien toiminta-avustukset
sekä projektituki ja kannustepalkkiot pidetään tämän vuoden tasalla. Kaikkiaan liitto tukee piirien ja
yhdistysten toimintaa vuosittain
noin 120.000 euroa. Liiton varsinaisen toiminnan liikevaihto on ensi
vuonna noin 600.000 euroa.
Lisätietoa vuoden 2018 tapahtumista löytyy seuraavissa Kenttäposteissa, syksyn Reserviläisissä
sekä liiton nettisivuilla. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyy lopullisesti marraskuussa
kokoontuva RUL:n liittovaltuusto.

RUL-Kenttäkauppa on avattu

RUL:n nettikauppa on avattu.
RUL-Kenttäkaupasta löytyy aitoja ja ainutlaatuisia reserviupseerituotteita. Tarjolla on tyylikkäitä ja
korkealaatuisia asusteita, järjestötuotteita sekä muita mielenkiintoisia tuotteita. Nyt mm. standaarit,
mukit, kompassit, kalvosinnapit
ja isännänviirit löytyvät kätevästi
kenttäkaupasta.

ne toimitetaan asiakkaalle postitse. Kaikkiin toimituksiin lisätään
vähintään 6,20 euron toimituskulu.
RUL-Kenttäkauppa löytyy netistä
osoitteessa: kenttakauppa.rul.fi Lisäksi kauppaan pääsee liiton nettisivuilta osoitteesta www.rul.fi.

Uuden nettikaupan teknisestä toteutuksesta vastaa Revolution Design. Sama yhtiö on toteuttanut
myös Reserviläisliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton verkkokaupat.
Uudistuksen yhteydessä tuotehinnat ovat pysyneet pääsääntöisesti
ennallaan, mutta muutamien tuotteiden hintoja on laskettu. Ostokset maksetaan verkkopankissa ja

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 4- 2017

Tuotevalikoimaa pyritään kasvattamaan jatkuvasti ja ehdotuksia uusista myyntituotteista otetaan vastaan liiton toimistoon (toimisto@
rul.fi).
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Jäsenhankintakilpailu 2017
Liiton jäsenhankintakilpailu on aktiivisesti käynnissä koko vuoden.
Muistakaa levittää informaatiota
kilpailusta jäsenistölle. Vaikka kilpailussa palkitaan eniten uusia jäseniä hankkinut jäsenhankkija, on
tärkeää että kaikki tekevät edes
vähän jäsenhankintaa. Yhdestä
uudesta maksaneesta jäsenestä
annetaan palkinnoksi Finnkinon
elokuvalippu. Jos omalla paikkakunnalla ei ole ko. teatteria lipun
voi kätevästi antaa vaikka lahjaksi
jollekulle.
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Tällä hetkellä tilastoista löytyy 61
jäsenhankkijaa, jotka ovat saaneet
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liittoon liittymään 143 uutta jäsentä, heistä toki vain 63 maksanutta.
Mutta jäsenmaksuksi huomioidaan
myös ensi vuoden alussa maksettu jäsenmaksu. Tämä siitä syystä,
että loppu vuodesta liittyneille ei
enää lähetetä jäsenmaksua.
Vuodelle 2018 uutena otetaan
palkittaviksi mukaan parhaat yhdistykset
prosenttiammuntaperiaatteella ja luokilla. Samoin elokuvalipun tilalle suunnitellaan uutta
palkintoa, esimerkiksi pientä lahjakorttia maanpuolustushenkiseen
tavaraan.
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Verenluovutuskampanja:
Tuntematon potilas- haaste
Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto on haastanut liiton muut
yhdistykset mukaan verenluovutus
kampanjaan. Haastekampanjassa
palkitaan sekä eniten luovuttajia
lukumääräisesti että prosentuaalisesti jäsenmäärään suhteutettuna
luovuttaneet yhdistykset. Varmoja
voittajia kampanjassa ovat tietysti
verenluovutuksen avulla mahdolliset pelastetut ihmishenget. Kampanja-aika on 1.4. – 31.12.2017.

velun sivuilta löytyy hyvin tärkeitä
tietoja luovuttajalle. Yhdistyksille,
jotka eivät ole ihan luovutuspaikan
vieressä, on mahdollista järjestää
kimppakyytejä. Tästäkin löytyy lisää tietoa Veripalvelun sivuilta:
www.veripalvelu.fi
Nyt toivommekin että kaikki yhdistykset käyvät perustamassa omalle
yhdistykselleen ”VeriRyhmän”.
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Tätä kautta tapahtuu kampanjan
Tilanne tällä hetkellä: 14 yhdistystä kaikki raportointi. Kun yhdistys on
on perustanut verityhmän, noin 40 perustanut ryhmän, voivat kaikki
luovutuskertaa on suoritettu.
yhdistyksen luovuttajat kertoa kuuluvansa siihen ja näin luovutuskerta
Yhteistyötahona
luovutuksessa rekisteröityy aina yhdistykselle.
toimii SPR:n Veripalvelu. Veripal-
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Veriryhmän perustaminen
VeriRyhmän perustaminen onnistuu netin kautta seuraavasti:
- www.veripalvelu.fi
→ verenluovutus (+ merkistä aukeaa valikko)→ Perusta VeriRyhmä.
- Sivulta löytyy linkki, klikkaa sitä.
SPR:llä on oma Suomi100 kampanja ”10000 kädenojennusta Suomelle”
- Valitse ”Uusi VeriRyhmä” / ”Tästä mukaan”.
- ”Yritys, yhteisö tai ryhmä” kohtaan yhdistyksen nimi ja perään RUL
- ”Taustayhteisö” kohtaan valitaan Järjestö tai yhdistys.
Ei muuta kuin VERTA PAKKIIN!!
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HRUP:n Pioneeriosaston puheenjohtaja Timo Lukkarinen avasi
verenluovutuskampanja luovuttamalla itse verta. Pioneeriosasto haastaa kaikki reserviupseeriyhdistykset verenluovutuskampanjaan.
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Kuvasatoa
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PM-maastomestaruuskilpailut Norjan Trondheimissa
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Nijmegen 2018
vuonna marssimaan vähintään sata
sotilasta. Tällöin meillä olisi tapahtumassa ensimmäistä kertaa virallinen delegaatio. Suomen marssiosaston muodostavat RESUL:n,
RUL:n, RES:n, SRTL:n, MPK:n ja
SOTUL:n jäsenjärjestöjen edustajista kootut joukkueet ja yksilöinä
etenevät marssijat. Liitot tekevät
tiivistä yhteistyötä tämän tavoitteen eteen. Myös marssille mahdollisesti osallistuvat kadettien ja amEnsi vuonna Nijmegen -marssi jär- mattisotilaiden joukkueet kuuluvat
jestetään 17.- 20.7.2018. Tavoittee- samaan marssiosastoon.
na on, että Suomesta lähtisi ensi
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Hollannin Nijmegenissä järjestetään vuosittain maailman suurin marssitapahtuma Vierdaagse.
Kyseessä on nimensä mukaisesti
neljän päivän mittainen marssitapahtuma, joka on järjestetty jo 101
kertaa. Tähän maailman suurimpaan marssitapahtumaan osallistuu vuosittain yli 40.000 marssijaa.
Tänä vuonna suomalaisia oli mukana 35.
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Jossain kohtaa tie kapenee huomattavasti, jolloin syntyy sopivan tiivis marssitunnelma

Joel Sjögren ja ylik Roos

Joukkueet kootaan ja ilmoittautuminen hoidetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sivuille syksyn
aikana aukeavilla marssikursseilla.
Ilmoittautumisaikaa on marraskuun loppuun saakka.
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Lisätietoja tapahtumasta saat
Heikki Pietilältä (heikki.pietila@
rauhanturvaajaliitto.fi, tai 040 534
5696) ja Joel Sjögreniltä (joel.r.sjogren@gmail.com). Nijmegen-marssista löytyy tietoa myös RUL:n nettisivuilta: www.rul.fi
Viimeisen päivän viimeinen taukopaikka
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Kuvasatoa
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Liittohallituksen kokous Mikkelissä
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Ampumaratavastaavat
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Nyt on vielä aikaa laittaa ampumaratojen asiat kuntoon ennen
määräajan päättymistä 1.12.2017.
Ampumaharrastusfoorumi selvitti
yhdessä Poliisihallituksen kanssa
vaatimuksia, minkälainen ampumaratalain ja sen perusteella annetun asetuksen (1307/2015) edellyttämän järjestyssäännön tulee olla.
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
on yksi todennäköisimmistä muutoksista.
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Ampumaratoja ylläpitävien seurojen ja yhdistysten on siis tarkistettava ampumaratansa voimassa
oleva järjestyssääntö ja täydennettävä siihen mahdolliset puuttuvat
uusimuotoisen järjestyssäännön
kohdat. Ampumaharrastusfoorumi
suosittaa Poliisihallituksen edustajien kanssa käymiensä keskustelujen perusteella, että asetuksen
edellyttämään minimiin lisättäisiin

kohta ”ratavastaavan oikeudet”.
Tämä selkeyttänee ratavastaavan
toimintaa.
Poliisihallitus on ampumaratalain
17 §:n mukaisesti ilmoittanut, että
vanhojen toiminnassa olevien ampumaratojen järjestyssääntöjä ei
tarvitse 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.
Ampumaratalain ja -asetuksen
edellyttämän
minimimuotoisen
järjestyssäännön lisäksi radan ylläpitäjä voi julkaista täydentäviä ohjeita (esim. valvontaohje) toiminnasta ampumaradallaan.
Ampumaratojen
tyssääntömalli
Ampumaradan
AHF_201604014

minimijärjeslöytyy
täältä:
järjestyssääntö_
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Projektituen ja tukisäätiön
apurahojen hakeminen
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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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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. Seuraava määräaika
hakemuksille on 15.11.

Projektitukea ja tukisäätiön apurahoja haetaan yhdellä ja samalla
lomakkeella, jonka voi täyttää netissä, tallentaa ja lähettää liittoon
sähköpostin liitteenä. Hakulomake
löytyy netistä: http://www.rul.fi/
Projektitukea on kuluvana vuon- reserviupseeriliitto/palvelut-jasenna edelleen myöntämättä reilut yhdistyksille/projektituki/
10.000 euroa.

Esittelymateriaalia saatavilla

Materiaalitilaukset
sähköpostilla hyvissä ajoin ennen tilaisuutta:
toimisto@rul.fi
tai puhelimitse
(09) 4056 2054 / Kirsti Suortti.
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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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RUL verkossa
Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat
nopeasti tietoa liiton ajankohtaisista asioista.
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Nettisivut:
http://www.rul.fi
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Twitter:
http://twitter.com/reserviupseeri

Facebook:
www.facebook.com/reserviupseeriliitto

ISSUU:
http://issuu.com/reserviupseeriliitto

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