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Ketju ei saa katketa

JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja  

PÄÄKIRJOITUS

Reserviupseerikoulutus itsenäisessä 
Suomessa alkoi heti itsenäistymisen 
jälkeen, kun 28.12.1917 Vimpelissä al-
koi kurssi reservin päällystölle. Kurs-
sin johtajana toimi Venäjällä sotilas-
koulutuksen saanut Paul von Gerich 
ja kouluttajina jo Suomeen palannei-
ta jääkäreitä, mm. Aarne Sihvo, Juho 
Heiskanen ja Paavo Talvela. Kurssin 
tavoitteena oli kouluttaa ryhmän- ja 
joukkueenjohtajia sekä komppanian 
päälliköitä suojeluskunnille. Kurssin 
tärkeimmät oppiaineet olivat tak-
tiikka, ase- ja ampumaoppi, maas-
to-oppi, linnoitusoppi ja topografia. 
Kurssille osallistui lähes 200 miestä ja 
se päättyi jo 12.1.1918.  Kurssin osan-
ottajista noin 80 johti kevään 1918 

taisteluissa joukkuetta tai komppa-
niaa, ja eräät jopa pataljoonaa. Vim-
pelin kurssia pidetään suomalaisen 
reserviupseerikoulutuksen alkuna ja 
merkkinä siitä Reserviupseerikoulun 
lipun kulmissa on merkintä VK 1917. 
Lipun toisella sivulla on merkintä RUK 
1920, joka kertoo Haminan Reserviup-
seerikoulun aloittamisvuoden. Suo-
malaisen reserviupseerikoulutuksen 
käynnistymistä juhlitaan 28.12.2017 
Vimpelissä järjestettävässä maan-
puolustusjuhlassa.

Johtajakoulutus ja -kokemus ovat 
olennainen osa reserviupseeriutta. 
Puolustusvoimissa saadun koulutuk-
sen ja jatkuvan itsensä kehittämisen 
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kautta reserviupseereista kasvaa mo-
tivoituneita ja osaavia vastuunkanta-
jia vaativiin siviili- ja sotilastehtäviin.

Tästä kaksoisosaamisesta hyötyy 
koko suomalainen yhteiskunta ja se 
konkretisoitui karuimmalla tavalla 
viime sotiemme aikana. Sotien aikana 
kaatuneista yli 5000 upseerista valta-
osa oli reserviupseereita. Yrjö Jylhän 
sanat ”Te ette turhaan taistelleet, te 
ette turhaan kaatuneet”, löytyvät 
myös RUK:n edessä seisovan Kaatu-
neiden upseereiden patsaan jalustas-
ta, ja ne kuvaavat hyvin suomalaisten 
aitoa kiitollisuutta kaikille sankarivai-
najille.

Itsenäisen Suomen sadasta ensim-
mäisestä vuodesta onneksi vain viisi 
vuotta on ollut sotavuosia. Reser-
viupseereita on kuitenkin tarvittu ja 
tarvitaan edelleen myös rauhan ajan 
tehtäviin. Rauhan vuosinakin meille 
on tärkeää oman sotilasosaamisen 
ja toimintakyvyn ylläpito, jotta oman 
sodan ajan tehtävän hoitaminen tar-
vittaessa on mahdollista. Yhtä lailla 
tärkeää on omalla esimerkillämme 
viedä eteenpäin sanomaa Suomen 
puolustamisen sekä yleisen asevel-

vollisuuden tärkeydestä omassa lä-
hiympäristössämme. Vapaaehtoinen 
maanpuolustus on laaja-alaista työtä 
turvallisemman Suomen puolesta ja 
meillä reserviupseereilla on siinä työs-
sä keskeinen rooli. 

Vimpelin kurssin jälkeen Suomessa on 
koulutettu yli 180.000 reserviupsee-
ria. Lokakuussa Haminassa alkaneen 
ru-kurssi 251 aloitti noin 640 upsee-
rioppilasta ja kurssit ovat käynnissä 
myös Suomenlinnassa ja Tikkakoskel-
la. Vastuunkantajien pitkään ketjuun 
on siis tulossa lisälenkkejä.

Kuluvan vuoden aikana valitettavan 
moni liiton luottamustehtävissä toi-
minut reserviupseeri on kutsuttu vii-
meiseen iltahuutoon. Toivottavasti 
lämpimät ajatukset ja hyvät muistot 
lohduttavat kuolleiden reserviupsee-
riveljien läheisiä. Aktiivisten toimi-
joiden äkillinen poistuminen on aina 
shokki myös reserviupseeriyhdistyk-
sille ja -piireille. Ketju ei kuitenkaan 
saa katketa, vaan toiminnan on jat-
kuttava. Itsenäinen Suomi tarvitsee 
reserviupseereita toisenkin vuosisa-
tansa aikana. 
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Toimintasuunnitelma 2018

Liiton vuoden 2018 toiminnan suunnittelu on käynnissä. Liittohallitus 
esittää liittovaltuustolle, että liiton toiminnan painopisteet olisivat am-
pumatoiminnan aktivoiminen ja edunvalvonta, liiton viestinnän tehosta-
minen sekä nuorten toiminnan kehittäminen. 

Ampumatoiminnan edunvalvonnassa keskeistä on uudistettavaan am-
puma-aselakiin vaikuttaminen. Ensi vuonna kiinnitetään huomiota liiton 
ulkoisen viestinnän ja näkyvyyden kehittämiseen. Samoin asialistalla on 
vaikuttaminen reservin koulutuksen ja vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen kehittämiseen. 
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Liitto

Osallistuu ja vaikuttaa
• ampumataidon ja ampumamahdollisuuksien kehittämiseen ja 
 edunvalvontaan 
• vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen 
• Padasjoen koulutuskeskuksen toiminnan jatkumiseen ja kehittämi- 
 sen  

Järjestää 
• valtakunnallisen reserviupseeripäivän
• liiton johdon kenttäkierroksen (aloitettu 2017)
• yhdistyspäivän
• mentorpäivän 
• koulutustilaisuuden yhdistysten nuorisoupseereille
• Pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut

Muita tavoitteita
• liiton jäsenmäärä kasvaa
• vänrikkipäivät järjestetään kymmenessä piirissä
• toimintapäivätapahtumia järjestetään sata
• toteutetaan kysely liiton toiminnan ja organisaation kehittämisestä 
• tehdään viestinnän kehittämissuunnitelma
• päivitetään talouden pitkän tähtäimen suunnitelma
• osallistutaan Puolustusvoimien 100 -vuotisjuhlavuoden tapahtu-  
 miin

Tavoitteita vuoden 2018 toiminnalle
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Piiri

• piirin jäsenmäärä kasvaa
• vänrikkipäivä järjestetään
• toimintapäivä järjestetään 
• prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset
• edistää ampumataidon ja – mahdollisuuksien kehittämistä
• pitää tiiviisti yhteyttä aluetoimistoihin ja MPK:hon 
• piirin nettisivut ja jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä
• osallistuu valtakunnalliseen reserviupseeripäivään
• osallistuu Puolustusvoimien 100 -vuotistapahtumiin

Yhdistys

• yhdistys on suorassa kontaktissa kaikkiin uusiin jäseniin ja esittelee    
  heille yhdistyksen toimintaa
• yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää
• prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta parempi tulos
• jäsenrekisteri on aktiivisessa käytössä
• jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla
• sähköinen toimintalomake on käytössä koko vuoden 
• nimeää nuorisoupseerin

Reserviupseeri

• Liiku! – Liiku säännöllisesti - ota sähköinen kuntokortti käyttöösi 
• Ammu! – Ylläpidä ampumataitoasi - suorita prosenttiammunta
• Kouluttaudu! – Kehitä osaamistasi - osallistu kertausharjoitukseen,  
 MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään

Tavoitteita vuoden 2018 toiminnalle
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Talousarvio 2018

Liittovaltuustolle esitettävän talousarvion mukaan piirien toiminta-avus-
tukset sekä projektituet ja kannustepalkkiot pysyvät vuonna 2018 tämän 
vuoden tasolla. Liiton varsinaisen toiminnan nettokulut ovat ensi vuonna 
noin 590.000 €.

Liiton ensi vuoden talousarvioesitys perustuu nykyiselle jäsenmaksulle. 
Myöskään Reserviläinen -lehden lehtimaksuun ei ole tulossa korotusta. 
Talousarvioesityksen perusteella jäsenmaksut vuonna 2018 ovat: 
• varsinainen jäsen liittomaksu 14,00 €
• Reserviläisen -lehtimaksu  varsinainen jäsen ja nuorisojäsen 8,50 € 
• nuorisojäsen liittomaksu 6 €
• nuorisojäsenen kokonaisjäsenmaksuksi liiton ehdotus on 17,50 €:   
 sisältää Reserviläisen -lehtimaksun (8,5 €) sekä liiton (6 €) yhdistyksen  
 (2 €) ja piirin jäsenmaksun (1 €), mutta piirit ja yhdistykset tekevät  
 päätöksen omista osuuksistaan itse. Nuorisojäsenmaksu peritään  
 vuonna 1990 ja myöhemmin syntyneiltä jäseniltä.
• ORUP:n jäsenen jäsenmaksu 11,5 € (sisältää Reserviläinen –lehden  
 maksun) + mahdollinen yhdistys ja piirimaksu
• henkilöjäsen 80 €
• tukijäsen 200 € 
• kannattajajäsen 450 €

Yhdistysten ja piirien tulee ilmoittaa tästä vuodesta poikkeavat vuoden 
2018 jäsenmaksut jäsenrekisteriin 30.11.2017 netistä löytyvällä lomak-
keella. 

Yhdistyksen toimihenkilöt 2018 lomake löytyy samasta linkistä. Se on pa-
lautettava 15.1.2018 mennessä.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyy marraskuun lopulla ko-
koontuva liittovaltuusto.

https://www.rul.fi/tiedostopankki/#/42
https://www.rul.fi/tiedostopankki/#/42
https://www.rul.fi/tiedostopankki/#/42
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Viestintävoimaa liittoon

Viestinnän tehostaminen on yksi 
liiton ensi vuoden painopisteistä. 
Liitto etsii nyt jäsenkunnasta osaa-
via henkilöitä viestinnän tehosta-
miseksi.

Erityisesti etsitään:
• Kirjoittavia toimittajia
• Videon tekijöitä
• Sosiaalisen median osaajia

Käytännön tehtävistä ja niistä 
maksettavista palkkioista sovitaan 
erikseen. Jos sinulta löytyy yllä mai-
nittua osaamista ja kiinnostusta 
tulla mukaan liiton viestintätiimiin 
tai jos tiedät henkilöitä, jotka olisi-
vat sopivia kyseisiin tehtäviin, ota 
yhteyttä toiminnanjohtaja Janne 
Kososeen, janne.kosonen@rul.fi tai 
050 5810 819.

mailto:janne.kosonen%40rul.fi?subject=
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RUL-Kenttäkauppa on auki

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 kasvat-
tamaan jatkuvasti ja ehdotuk-
sia uusista myyntituotteista ote-
taan vastaan liiton toimistoon  
(toimisto@rul.fi).

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.  
Lisäksi kauppaan pääsee liiton net-
tisivuilta osoitteesta www.rul.fi. 

RUL-KENTTÄKAUPPA
FIELD STORE

TEKSTIILIT        JÄRJESTÖTUOTTEET        MUUT TUOTTEET

RUL-Kenttäkaupasta löydät aidot reserviupseerituotteet. Tarjolla on tyylikkäitä ja korkealaatuisia asusteita,
järjestötuotteita sekä muuta mielenkiintoista. Useimmat tuotteet on nimikoitu liiton tunnuksilla. Tuotteet voit tilata

edullisesti ja kätevästi verkkokaupasta ja ne toimitetaan sinulle kotiin postitse.
RUL-Kenttäkaupan käytännön toiminnasta vastaa Suomen Reserviupseerien tukisäätiö.

Kenttäkauppaan pääset osoitteesta: kenttakauppa.rul.fi

mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
http://kenttakauppa.rul.fi
http://www.rul.fi
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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 
BSC 2017 seminaari - Narva Viro 13. – 15.10.
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Sata suomalaista  
Nijmegeniin 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.
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. 
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Ilmoittautuminen avattu

Joukkueet kootaan ja ilmoittautu-
minen hoidetaan Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen sivujen kaut-
ta.  Ilmoittautuminen on nyt avattu 
ja ilmoittautumisaikaa on marras-
kuun loppuun saakka. 

Ilmoittaudu kirjoittamalla MPKn 
koulutuskalenterilla:
Marssijoukkue 1 – Nijmegen 2018 
(Etelä-Suomi): https://www.mpk.
fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tar-
kemmin/id/94281

Marssijoukkue 2 – Nijmegen 2018 
(Pohjois-Suomi): https://www.
mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutus-
tu-tarkemmin/id/94313
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 

Ilmoittautumisaikaa on marras-
kuun loppuun saakka. 

https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94281
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94281
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94281
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94313 
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94313 
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94313 
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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Toimintalomake 

Muistutus yhdistyksille ja piireille 
jo tässä vaiheessa kaikille sähköi-
sen toimintalomakkeen täytöstä. 
Lomakettahan voi täyttää pitkin 
vuotta. Toimintalomakkeeseen on 
helppo laittaa syksyn kaikki toimin-
ta muistiin. 

Lomakkeista saatavilla tiedoilla on 
suuri merkitys liitolle. Toimintalo-
makkeen avulla saamme kerättyä 
tärkeää tietoa toiminnan laajuu-
desta. Kaikki toiminta, pienimuo-
toinenkin, on siksi tärkeä kirjata 
muistiin. Kaikkien toimintalomak-
keen täyttäneiden yhdistysten kes-
ken arvotaan myös yhdet rahapal-
kinnot kussakin sarjassa. Lisäksi 
laajimman toiminnan omaavat yh-
distykset palkitaan sarjoittain.

Toimintalomakkeelle pääsee jäsen-
poratalitunnuksella, eli sillä samal-
la tunnuksella, joilla yhdistys pää-
see päivittämään omia liiton alaisia 
internetsivujaan. Jos tunnusten 
kanssa on ongelmia, olkaa yhtey-
dessä järjestösihteeri Saku Liehuun 
jarjesto@rul.fi 

mailto:jarjesto%40rul.fi%20?subject=
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eAsiointi
Liiton jäsenet voivat päivittää omat 
jäsentietonsa itse suoraan jäsen-
rekisteriin eAsiontipalvelun avulla. 
Palvelussa voi mm. päivittää omia 
henkilötietoja, tarkastella jäse-
nyyksiä ja luottamustehtäviä sekä 
tulostaa jäsenmaksulasku. Myös 
ampuma- tai senioriturvan hankin-
ta on mahdollista eAsioinnin kaut-
ta. 

Linkki palveluun löytyy liiton net-
tisivuilta: http://www.rul.fi/reser-
viupseeriliitto/jasenrekisteri/  

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/ 
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/ 
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Esittelymateriaalia saatavilla 

RUL on esittelyseiniä (roll up) piirien 
ja yhdistysten käyttöön. Kyseessä 
on kolmen esittelyseinän kokonai-
suus, joita voidaan käyttää sisällä 
tai ulkona. 

Liiton toimistosta on saatavilla eri-
laisiin messu- ja esittelytapahtu-
miin myös Reserviläinen -lehtiä, 

liiton toimintakertomuksia sekä 
muita painotuotteita. Esittelyma-
teriaali toimitetaan yhdistyksille ja 
piireille veloituksetta. 

Tiedustelut ja tilaukset sähköpos-
tilla: toimisto@rul.fi  tai puhelimit-
se (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 

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

