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Vapaaehtoisen  
koulutuksen kehittäminen 

JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja  

PÄÄKIRJOITUS

Puolustusministeriö julkaisi syyskuun 
puolessavälissä tiedotteen, jonka mu-
kaan puolustusministeri Jussi Niinistö 
on asettanut jo 29.3.2017 työryhmän 
selvittämään vaihtoehtoja vapaaeh-
toisen maanpuolustuskoulutuksen 
kehittämiseen. Puolustusselonteon 
linjauksiin perustuvan selvitystyön 
tavoitteena on erityisesti vahvistaa 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
asemaa paikallispuolustuksessa sekä 
virka-aputehtävissä ja näin vahvistaa 
maanpuolustuksen toimintaedelly-
tyksiä. Selvitysryhmä luovuttaa esi-
tyksensä 30.9.2017 puolustusminis-
terille.

Selonteossahan määritettiin käytän-
nön tehtäväksi Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK) kehittämi-
nen puolustusvoimien strategisena 
kumppanina pohjoismaisten toimin-
taperiaatteiden mukaisesti.

Tiedotteen mukaan puolustusmi-
nisterin asettama selvitysryhmä tar-
kastelee työssään kolmea eri kehit-
tämisvaihtoehtoa. MPK:ta voitaisiin 
kehittää julkisoikeudellisena yhdis-
tyksenä käytännön kumppanuutta 
korostaen. Toisena tarkasteltavana 
vaihtoehtona on MPK:n kehittäminen 
perustamalla viranomainen. Kolmas 
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vaihtoehto olisi MPK:n kehittäminen 
osana puolustusvoimia. 

Selvitystyön pikainen aikataulu ja 
asian ympärillä vallinnut radiohiljai-
suus ovat ymmärrettävästi herättä-
neet kummastusta ja kysymyksiä. 
Prosessi ei ole ollut avoimen valmis-
telun malliesimerkki, mutta muo-
toseikkoja tärkeämpää on keskittyä 
peruskysymykseen eli vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen kehittä-
miseen. 

Viime vuosien muuttunut turvalli-
suuspoliittinen tilanne on korostanut 
valmiuden merkitystä puolustusvoi-
mien keskeisenä kehittämisen koh-
teena. Paikallispuolustuksessa mer-
kittävä osa koulutuksesta rakentuu 
jatkossakin vapaaehtoiselementin 
varaan. Tämä vaatii myös vapaaeh-
toisen maanpuolustuskoulutuksen 
jatkuvaa kehittämistä.

Tarkemmin tuntematta ministeri-
ön selvitystyöryhmän tarkastelemia 
vaihtoehtoja, on helppo todeta, että 
pelkän puolustusvalmiuden kehittä-
misen kannalta paras vaihtoehto olisi 
MPK:n kehittäminen osana puolus-
tusvoimia. Mutta näin vain siinä ti-
lanteessa, että meillä olisi käytössä 

tähän toimintaan vähintään monin-
kertaiset taloudelliset resurssit MP-
K:n nykyisiin resursseihin verrattuna. 
Niitä puuttuvia miljoonia paikallis-
joukkojen koulutukseen ei taida olla 
näköpiirissä. 

Vapaaehtoista koulutusta kehitet-
täessä on puolustusvalmiuden ke-
hittäminen keskiössä. Samalla on 
kuitenkin kiinnitettävä huomiota 
vapaaehtoisuuden mahdollisimman 
hyvään hyödyntämiseen sekä sijoit-
tamattoman reservin kouluttautu-
mismahdollisuuksien ja Vartu -koulu-
tuksen varmistamiseen. 

Toivottavaa on myös se, että nyt käyn-
nistetyt selvitykset eivät vesitä kesäl-
lä päivitettyä Reservin koulutuksen 
kehittämissuunnitelmaa (RESKESU). 
Tässä pääesikunnan koulutusosaston 
johdolla laaditussa suunnitelmassa 
annettiin perusteet reservin koulu-
tuksen kehittämiseksi vuosille 2018 
– 2020. Suunnitelman päivittäminen 
tehtiin tiiviissä yhteistyössä keskeis-
ten maanpuolustusjärjestöjen kans-
sa ja sen yksi ansio on, että siinä on 
riittävän konkreettisesti yksilöity eri 
toimijoiden tehtävät koulutusta kehi-
tettäessä.
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Toimintasuunnitelma ja  
jäsenmaksut 2018 

Liiton vuoden 2018 toiminnan 
suunnittelu on käynnissä. Toimin-
nan painopisteiksi esitetään am-
pumatoiminnan aktivoimista ja 
edunvalvontaa, liiton viestinnän 
tehostamista sekä nuorten toimin-
nan kehittämistä. Ampumatoimin-
nan edunvalvonnassa keskeistä on 
uudistettavaan ampuma-aselakiin 
vaikuttaminen. Ensi vuonna kiin-
nitetään huomiota liiton ulkoisen 
viestinnän ja näkyvyyden kehittä-
miseen. Samoin asialistalla on vai-
kuttaminen reservin koulutuksen ja 
vapaaehtoisen maanpuolustuskou-
lutuksen kehittämiseen. 

RUL järjestää ensi vuonna valta-
kunnallisen reserviupseeripäivän, 
yhdistyspäivän ja mentorpäivän. 
Huhtikuussa järjestetään reser-
viupseereiden pohjoismaiset maas-
tomestaruuskilpailut Padasjoella. 

Liittohallituksen käsittelemä ta-
lousarvioehdotus perustuu ny-
kyisen suuruisille jäsenmaksuille. 

Myöskään Reserviläinen -lehden 
tilausmaksuun ei ole tulossa koro-
tusta. Esityksen mukaan varsinai-
sen jäsenen liittomaksu olisi ensi 
vuonna 14 euroa ja lehtimaksu 8,5 
euroa. Piirien toiminta-avustukset 
sekä projektituki ja kannustepalk-
kiot pidetään tämän vuoden tasal-
la. Kaikkiaan liitto tukee piirien ja 
yhdistysten toimintaa vuosittain 
noin 120.000 euroa. Liiton varsinai-
sen toiminnan liikevaihto on ensi 
vuonna noin 600.000 euroa. 

Lisätietoa vuoden 2018 tapahtu-
mista löytyy seuraavissa Kenttä-
posteissa, syksyn Reserviläisissä 
sekä liiton nettisivuilla. Toiminta-
suunnitelman ja talousarvion hy-
väksyy lopullisesti marraskuussa 
kokoontuva RUL:n liittovaltuusto.
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RUL-Kenttäkauppa on avattu

RUL:n nettikauppa on avattu. 
RUL-Kenttäkaupasta löytyy aito-
ja ja ainutlaatuisia reserviupseeri-
tuotteita. Tarjolla on tyylikkäitä ja 
korkealaatuisia asusteita, järjestö-
tuotteita sekä muita mielenkiintoi-
sia tuotteita. Nyt mm. standaarit, 
mukit, kompassit, kalvosinnapit 
ja isännänviirit löytyvät kätevästi 
kenttäkaupasta. 

Tuotevalikoimaa pyritään kasvatta-
maan jatkuvasti ja ehdotuksia uu-
sista myyntituotteista otetaan vas-
taan liiton toimistoon (toimisto@
rul.fi).

Uuden nettikaupan teknisestä to-
teutuksesta vastaa Revolution De-
sign. Sama yhtiö on toteuttanut 
myös Reserviläisliiton ja Maanpuo-
lustuskiltojen liiton verkkokaupat. 
Uudistuksen yhteydessä tuotehin-
nat ovat pysyneet pääsääntöisesti 
ennallaan, mutta muutamien tuot-
teiden hintoja on laskettu. Ostok-
set maksetaan verkkopankissa ja 

ne toimitetaan asiakkaalle postit-
se. Kaikkiin toimituksiin lisätään 
vähintään 6,20 euron toimituskulu.

RUL-Kenttäkauppa löytyy netistä 
osoitteessa: kenttakauppa.rul.fi  Li-
säksi kauppaan pääsee liiton netti-
sivuilta osoitteesta www.rul.fi. 
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Jäsenhankintakilpailu 2017 

Liiton jäsenhankintakilpailu on ak-
tiivisesti käynnissä koko vuoden. 
Muistakaa levittää informaatiota 
kilpailusta jäsenistölle. Vaikka kil-
pailussa palkitaan eniten uusia jä-
seniä hankkinut jäsenhankkija, on 
tärkeää että kaikki tekevät edes 
vähän jäsenhankintaa. Yhdestä 
uudesta maksaneesta jäsenestä 
annetaan palkinnoksi Finnkinon 
elokuvalippu. Jos omalla paikka-
kunnalla ei ole ko. teatteria lipun 
voi kätevästi antaa vaikka lahjaksi 
jollekulle. 

Tällä hetkellä tilastoista löytyy 61 
jäsenhankkijaa, jotka ovat saaneet 

liittoon liittymään 143 uutta jäsen-
tä, heistä toki vain 63 maksanutta. 
Mutta jäsenmaksuksi huomioidaan 
myös ensi vuoden alussa makset-
tu jäsenmaksu. Tämä siitä syystä, 
että loppu vuodesta liittyneille ei 
enää lähetetä jäsenmaksua.
Vuodelle 2018 uutena otetaan 
palkittaviksi mukaan parhaat yh-
distykset prosenttiammuntape-
riaatteella ja luokilla. Samoin eloku-
valipun tilalle suunnitellaan uutta 
palkintoa, esimerkiksi pientä lah-
jakorttia maanpuolustushenkiseen 
tavaraan.
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Verenluovutuskampanja:  
Tuntematon potilas- haaste
Helsingin Reserviupseerien Pionee-
riosasto on haastanut liiton muut 
yhdistykset mukaan verenluovutus 
kampanjaan. Haastekampanjassa 
palkitaan sekä eniten luovuttajia 
lukumääräisesti että prosentuaali-
sesti jäsenmäärään suhteutettuna 
luovuttaneet yhdistykset. Varmoja 
voittajia kampanjassa ovat tietysti 
verenluovutuksen avulla mahdolli-
set pelastetut ihmishenget. Kam-
panja-aika on 1.4. – 31.12.2017. 

Tilanne tällä hetkellä: 14 yhdistystä 
on perustanut verityhmän, noin 40 
luovutuskertaa on suoritettu.

Yhteistyötahona luovutuksessa 
toimii SPR:n Veripalvelu. Veripal-

velun sivuilta löytyy hyvin tärkeitä 
tietoja luovuttajalle. Yhdistyksille, 
jotka eivät ole ihan luovutuspaikan 
vieressä, on mahdollista järjestää 
kimppakyytejä. Tästäkin löytyy li-
sää tietoa Veripalvelun sivuilta: 
www.veripalvelu.fi  

Nyt toivommekin että kaikki yhdis-
tykset käyvät perustamassa omalle 
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 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!!

http://www.veripalvelu.fi
http://www.veripalvelu.fi 
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HRUP:n Pioneeriosaston puheenjohtaja Timo Lukkarinen avasi 
verenluovutuskampanja luovuttamalla itse verta. Pioneeriosas-
to haastaa kaikki reserviupseeriyhdistykset verenluovutuskam-
panjaan.
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Kuvasatoa 
PM-maastomestaruuskilpailut Norjan Trondheimissa
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Nijmegen 2018
Hollannin Nijmegenissä järjeste-
tään vuosittain maailman suu-
rin marssitapahtuma Vierdaagse. 
Kyseessä on nimensä mukaisesti 
neljän päivän mittainen marssita-
pahtuma, joka on järjestetty jo 101 
kertaa. Tähän maailman suurim-
paan marssitapahtumaan osallis-
tuu vuosittain yli 40.000 marssijaa.
Tänä vuonna suomalaisia oli muka-
na 35. 

Ensi vuonna Nijmegen -marssi jär-
jestetään 17.- 20.7.2018. Tavoittee-
na on, että Suomesta lähtisi ensi 

vuonna marssimaan vähintään sata 
sotilasta. Tällöin meillä olisi tapah-
tumassa ensimmäistä kertaa vi-
rallinen delegaatio. Suomen mars-
siosaston muodostavat RESUL:n, 
RUL:n, RES:n, SRTL:n, MPK:n ja 
SOTUL:n jäsenjärjestöjen edusta-
jista kootut joukkueet ja yksilöinä 
etenevät marssijat. Liitot tekevät 
tiivistä yhteistyötä tämän tavoit-
teen eteen. Myös marssille mahdol-
lisesti osallistuvat kadettien ja am-
mattisotilaiden joukkueet kuuluvat 
samaan marssiosastoon. 

Jossain kohtaa tie kapenee huomattavasti, jolloin syntyy sopivan tiivis marssitunnelma
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Joukkueet kootaan ja ilmoittautu-
minen hoidetaan Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen sivuille syksyn 
aikana aukeavilla marssikursseilla. 
Ilmoittautumisaikaa on marras-
kuun loppuun saakka. 

Lisätietoja tapahtumasta saat 
Heikki Pietilältä (heikki.pietila@
rauhanturvaajaliitto.fi, tai 040 534 
5696) ja Joel Sjögreniltä (joel.r.sjo-
gren@gmail.com). Nijmegen-mars-
sista löytyy tietoa myös RUL:n net-
tisivuilta: www.rul.fi 

Joel Sjögren ja ylik Roos

Viimeisen päivän viimeinen taukopaikka

mailto:heikki.pietila%40rauhanturvaajaliitto.fi?subject=
mailto:heikki.pietila%40rauhanturvaajaliitto.fi?subject=
mailto:joel.r.sjogren%40gmail.com?subject=
mailto:joel.r.sjogren%40gmail.com?subject=
http://www.rul.fi
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Kuvasatoa 
Liittohallituksen kokous Mikkelissä
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Ampumaratavastaavat

Nyt on vielä aikaa 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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Projektituen ja tukisäätiön 
apurahojen hakeminen 

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 kuluvana vuon-
na edelleen myöntämättä reilut 
10.000 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. Seuraava määräaika 
hakemuksille on 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/


19

RU
L:

n 
KE

NT
TÄ

PO
ST

IA
  •

  4
- 2

01
7

Esittelymateriaalia saatavilla 

RUL tarjoaa yhdistyksille ja piireille 
maksutta esitysmateriaalia käytet-
täväksi erilaisiin messu- ja esittely-
tapahtumiin. Liiton toimistosta on 
saatavilla mm. Reserviläinen -leh-
tiä, esittelyseiniä, kyniä, liiton toi-
mintakertomuksia sekä muita pai-
no- ja tunnustuotteita. 

Materiaalitilaukset sähköpostil-
la hyvissä ajoin ennen tilaisuutta:  
toimisto@rul.fi  tai puhelimitse  
(09) 4056 2054 / Kirsti Suortti.    

mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
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RUL verkossa
Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat 
nopeasti tietoa liiton ajankohtaisista asioista.

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 
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