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1 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2012
Vuonna 2012 Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) toiminnan painopisteenä olivat
toimintapäivät, jäsenhankinta ja – huolto sekä ampumatoiminnan turvaaminen. Varsinaisen
toiminnan lisäksi vuoden aikana korostuivat vaikuttaminen lainsäädäntöön sekä
edunvalvonta. Erityisen suurta huolta liitto kantoi kertausharjoitusten määrän romahtamisesta.
Puolustusvoimauudistus herätti myös runsaasti keskustelua.
Huoli kertausharjoituksista, keskustelua puolustusvoimauudistuksesta
Puolustusbudjetin leikkausten johdosta puolustusvoimat ilmoitti, että kertausharjoitukset
ajetaan alas neljäksi vuodeksi siten, että vuosittain harjoitetaan vain 2200 reserviläistä,
kunnes vuonna 2016 määrä nostettaisiin 18000 reserviläiseen. Vuonna 2011
kertausharjoitettiin noin 27000 reserviläistä.
Suomen Reserviupseeriliitto toisti useasti vuoden 2012 aikana, että kertausharjoitusten
määrän romahtaminen vajaaseen kymmenesosaan aikaisemmasta vaarantaa alueellisen
puolustuksemme suorituskyvyn sekä uhkaa koko yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan
puolustusjärjestelmän uskottavuutta. Liitto muistutti myös, että kertausharjoituksia
leikkaamalla ei ole mahdollista saavuttaa puolustusbudjetin kokonaisuuden kannalta
merkittäviä säästöjä.
Liiton puheenjohtaja nosti kertausharjoitusten vähäisen määrän esille useissa
puheenvuoroissa, lisäksi liitto julkaisi asiasta kaksi tiedotetta yhdessä muiden
maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Elokuun lopulla lähetettiin muistio kertausharjoitusmäärien
asteittaisesta kasvattamisesta vuosina 2013 – 2015 mm. kaikille eduskuntaryhmille,
puolustusministeriöön ja pääesikuntaan. Eduskunta teki joulun alla päätöksen miljoonan
euron lisärahoituksesta kertausharjoituksiin vuodelle 2013.
Puolustusvoimauudistuksen linjat julkaistiin keväällä 2012. Runsasta keskustelua herätti mm.
pienenevät sodanajan joukot sekä lakkautettavat varuskunnat. Huolta kannettiin erityisesti
ampumarata- ja harjoitusalueiden kohtalosta. Puolustusvoimauudistuksen paikalliset
vaikutukset vaihtelevat voimakkaasti maan eri osissa. Liiton puheenjohtaja muistutti useasti,
että puolustusvoimauudistuksen tehtävänä on säilyttää sodan ajan joukkojemme
suorituskyky, ei suinkaan ajaa sitä alas.
Pääesikunta lähetti vuoden lopulla mm. RUL:lle lausuntopyynnön vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen kehittämisestä puolustusvoimissa. Lausuntopyynnön taustalla oli
kaksitoistakohtainen vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen perusajatus. RUL:n
mielestä järjestelmän kehittämiseksi esitetyt toimenpiteet ovat erittäin tervetulleita.
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisessä tulee erityinen huomio kohdistaa
reserviläisten jatkosijoittamiseen, kun aika joukkotuotantojoukoissa on täynnä. Samalla on
kuitenkin varmistettava sijoittamattoman, mutta sijoituskelpoisen reservin
kouluttautumismahdollisuudet.
RUL muistutti, että jatkossakin reservin koulutuksen runkona pitää olla säännölliset
kertausharjoitukset. Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kehittämällä pystytään vain
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osittain paikkaamaan syntynyttä koulutusvajetta. Edelleen liitto pitää tärkeänä, että
reserviläisjärjestöjen osaamista hyödynnetään jo paikallisjoukkojen suunnittelu- ja
rekrytointivaiheessa.
Liitto antoi vuonna 2012 lisäksi kirjallisia lausuntoja mm. ampuma-ase- ja ratalainsäädännöstä
ja sotilaskurinpitolaista. RUL tuki vuoden aikana taloudellisesti yhdistysten
ampumaharrastusta ja ampuma-asekouluttajien koulutusta.
Koulutustoiminta
Liiton koulutustoimikunnan valmistamaan johtamisen koulutusohjelmaan kuuluvat
Reserviläisjohtaja 1 ja Reserviläisjohtaja 2 -kurssit sekä johtamisen erikoistason
teemaseminaari, jossa, perehdytään syvällisesti johtamisen erityiskysymyksiin.. Ensimmäinen
Johtamisen teemaseminaari järjestettiin maaliskuun lopussa. MPK:n kurssina Kauhavalla
järjestetyn seminaarin teemana oli ”Siviilikoulutus sotilasjohtamisessa - sotilaskoulutus
siviilijohtamisessa”. Aihetta lähestyttiin kahdella luennolla ja sen jälkeisellä ns. open space työskentelyllä. Luento-osuuteen osallistui 75 henkilöä ja varsinaiseen seminaarityöskentelyyn
24 henkilöä. RUL vastasi tilaisuuden sisällöstä, johtamisesta sekä kustannuksista.
Lokakuussa järjestettiin vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen johtamiskouluttajien
koulutustilaisuus Santahaminassa ja Tuusulassa. Tilaisuuteen osallistui 20
johtamiskouluttajaa eri puolilta maata. Tilaisuuden teemoina oli sotilasosaamisen ja
johtamiskoulutuksen kehittäminen sekä puolustusvoimien johtamisoppaan hyödyntäminen
vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamiskoulutuksessa. RUL vastasi tilaisuuden sisällöstä,
johtamisesta sekä kustannuksista.
Suomen Reserviupseeriliitto järjesti lokakuussa yhdessä Kadettikunnan ja
Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen kanssa seminaarin,
jonka teemana oli Asevelvollisuus kansalaisoikeutena - kuka kasvattaa, kuka kouluttaa?
Seminaari käsitteli kodin, koulun, harrastusten ja yhteiskunnan roolia lasten ja nuorten
kasvattajana. Samassa yhteydessä julkaistiin RUL:n teettämän arvotutkimuksen tulokset.
Tilaisuus oli samalla osa johtamiskouluttajien koulutustilaisuutta. Seminaari kokosi
Maanpuolustuskorkeakoulun pääauditorioon liki 200 kuulijaa. Tilaisuus oli osanottajille
maksuton ja sen alustuksista koottava seminaarijulkaisu valmistuu keväällä 2013.
Kenttäkelpoisuuden ja sotilasosaamisen ylläpito
Fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen kiinnitettiin vuoden aikana edelleen erityistä
huomiota. Piireissä järjestettiin kymmeniä tilaisuuksia, joihin osallistui tuhansia henkilöitä.
Eniten reserviläisiä osallistui ampumatilaisuuksiin sekä erilaisille marsseille ja jotoksille.
Kaikkien RUL:n jäsenten käytössä on henkilökohtainen sähköinen kuntokortti. Sen avulla
jäsenet voivat seurata omaa liikunta-aktiivisuutaan merkitsemällä muistiin päivittäiset kuntoiluja ampumasuorituksensa. Lisäksi sivuilta löytyy ajantasaista tietoa harjoittelusta,
painonhallinnasta ja terveellisestä ravinnosta. Sähköisen kuntokortin käyttö on RUL:n
jäsenille maksutonta. Kuntokortin käytännön toiminnasta vastaa Reserviläisurheiluliitto
(RESUL). Vuoden loppuun mennessä noin 1000 liiton jäsentä oli ottanut kuntokortin
käyttöönsä.
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RUL vastasi edelleen maanpuolustusjärjestöjen Padasjoen koulutuskeskuksen ylläpidosta.
Järjestötoiminta
Toimintapäivä -tilaisuudet olivat vuoden toiminnallisia päätapahtumia. Eri puolilla maata
järjestettiin yli 50 toimintapäivää, joiden järjestelyissä on mukana yli 170
reserviupseerikerhoa. Liitto toimitti järjestäville yhdistyksille valmiin materiaalin, jonka avulla
tapahtuma oli helppo järjestää. Edellisvuoden kokemusten perusteella päivitetty materiaali
sisälsi laajan valikoiman erilaisia rastitehtäviä, joiden aiheet ulottuivat suunnistamisesta ja
ammunnasta taktisiin merkkeihin ja havainnointiin.
RUL:n ensimmäiseen yhdistyspäivään 31.3. osallistui 26 reserviupseeria, jotka edustivat 19
reserviupseeriyhdistystä. Jäsenhuollon lisäksi päivän aikana perehdyttiin reserviläisliikuntaan
sekä tiedotustoimintaan. Jokaisesta aihepiiristä kuultiin 2 - 3 alustusta, joissa valikoidut
yhdistykset kertoivat, kuinka onnistunutta toimintaa järjestetään. Lisäksi jokaisen paikalla
olleen yhdistyksen edustaja kertoi jostakin omassa kerhossaan hyvin järjestetystä toiminnosta
tai onnistuneesta projektista. Liitto vastasi Katajanokan Kasinolla järjestetyn tilaisuuden
kustannuksista.
Vänrikkipäiviä jatkettiin hyvällä menestyksellä noin puolessa liiton piireistä. Kyseessä on
nuorille vänrikeille suunnattu toimintapäivä, jossa esitellään monipuolisesti vapaaehtoista
maanpuolustusta. Päivän ohjelman sisältyy myös ammunta- ja toimintarasteja. Tapahtumat
toteutettiin useassa piirissä yhteistyössä puolustusvoimien aluetoimistojen ja MPK:n kanssa.
Liitto tuki vänrikkipäiviä taloudellisesti ja materiaaliavulla.
Kolmessa joukko-osastossa pidettiin yhteensä kuusi Kokelasinfo-tilaisuutta. Näissä
tilaisuuksissa upseerikokelaille kerrottiin siviili- ja sotilasjohtamisen yhtäläisyyksistä ja
vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä.
Yhtenä vuoden panopisteenä oli jäsenhuolto ja -hankinta. Aktiivisen jäsenhankinnan, seurannan ja -kilpailun jälkeen jäsenmäärät saatiin pidettyä lähes ennallaan. Liiton
jäsenmäärä pieneni 52 jäsenellä ollen vuoden lopussa 27.350 maksanutta jäsentä.
Reserviupseeriyhdistysten ja -piirien toimintaa tuettiin toiminta- ja jäsenhankintapalkkiolla
sekä projektituella. Kentän toimintojen tukemiseen liitto käytti vuonna 2012 lähes 110.000
euroa. Lisäksi liitto vastasi myös piirien ja yhdistysten jäsenmaksuperinnän kuluista.
Vuoden aikana sekä liiton nettisivut osoitteessa www.rul.fi että liiton nettijäsenrekisteri olivat
aktiivisessa käytössä. Jokaisella jäsenyhdistyksellä ja piirillä on mahdollisuus saada omat
nettisivut liiton sivujen alle veloituksetta. Nettisivujen uudistustyö saatettiin vuoden aikana
loppuun ja samalla uusittiin sähköinen toimintalomake. Päiväkirjamuotoisella, aikaisempaa
merkittävästi helpompikäyttöisellä lomakkeella kerätään yhdistysten ja piirien toimintatiedot
ensimmäisen kerran vuodelta 2012.
Reserviläinen -lehdessä toteutettiin merkittävä mediakonseptin uudistus. Lehden rakennetta
ja taittoa selkeytettiin ja lehteen tuli uusia osioita.
Kansainvälinen toiminta
Pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut sekä presidiumin kokous järjestettiin heinä- elokuun
vaihteessa CIOR:n kesäkokouksen yhteydessä Kööpenhaminassa Tanskassa. Presidiumin

6
talvikokous järjestettiin tammikuussa Tukholmassa. Liitto oli edustettuna myös
Kalottitapaamisessa Bodenissa elokuun lopulla.
Toukokuun lopulla järjestettiin Lahdessa kolmastoista RUL:n ja Viron Reserviupseeriliiton
EROK:n välinen sotilasmoniottelukilpailu. RUL:n edustajat osallistuivat EROK:n 15 vuotisjuhallisuuksiin sekä talvi- ja kesäleiriin. EROK:n edustajat olivat mukana
itsenäisyyspäivän juhlassa.
RUL:lla oli edustus Naton reserviupseerijärjestö CIOR:n talvikokouksessa Brysselissä ja
kesäkongressissa Kööpenhaminassa. Jälkimmäisessä tapahtumassa suomalaisia osallistui
councilin kokoukseen, nuorten upseerien YROW -työpajaan sekä sotilasmoniotteluun.
Viimeksi mainitussa kilpailussa tuloksena oli toistamiseen hopeatila kokonaiskilpailussa.
RUL jatkoi selvitystyötä mahdollisesta yhteistyön aloittamisesta venäläisen Megapir organisaation kanssa. Asiasta ei edetty sopimusasteelle.
Hallinto ja talous
Liiton puheenjohtajana toimi professori, majuri Mika Hannula Tampereelta.
Varapuheenjohtajina toimivat agronomi, kapteeni Mikko Halkilahti Salosta ja johtaja, luutnantti
Aaro Mäkelä. Toiminnanjohtajana toimi VTM, majuri Janne Kosonen Espoosta.
Varsinaiseen toiminnan kulujäämä oli noin 531.000 €. Tuloja varsinaisesta toiminnasta kertyi
noin 44.000 € ja menoja 575.000 €. Jäsenmaksutulot olivat tärkein tulonlähde. Oman
varainhankinnan nettotulot olivat noin 297.000 €, tästä jäsenmaksutulojen osuus oli selvästi
suurin.
Yleisavustuksia liitto sai yhteensä lähes 134.000 euroa. Maanpuolustuksen Tuelta (MPT) liitto
sai yleisavustuksia 94.300 euroa sekä lisäksi Janssonin rahaston tuottona 1.800 €. MPT:n
tukeen sisältyi myös Wihurin säätiön tuki.
Maanpuolustuksen Tuen MPK:lle myöntämä RUL:lle korvamerkitystä tuesta (8.400 €)
käytettiin 5.000 € johtamiskoulutuksen kehittämiseen.
MPT:n välityksellä saatiin puolustusministeriön 37.500 euron avustus. Edellisenä vuonna
saadusta ampuma-asekouluttajajärjestelmän kehittämiseen aiheutuvista kustannuksista
loppuosa maksettiin yhdistyksille ja piireille vuoden aikana. Toiminnan kannalta erittäin tärkeä
oli myös Urlus-säätiöltä saatu 40.500 euron vuokra-avustus.

2 VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN KEHITTÄMINEN
Kertausharjoitusten määrän romahtaminen, puolustusvoimauudistus sekä ampumaratojen
tulevaisuus olivat vuoden puhutuimpia aiheita.
PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS
Puolustusvoimauudistus nähtiin välttämättömänä puolustuskyvyn turvaamisen kannalta,
mutta myös se herätti keskustelua. RUL otti puolustusvoimauudistukseen kantaa sekä omissa
kannanotoissaan että yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
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Heti puolustusvoimauudistuksen yksityiskohtien tultua julki helmikuussa 2012 RUL julkaisi
yhdessä Reserviläisliiton (RES) ja Maanpuolustuskiltojen liiton (MPKL) kanssa tiedotteen.
Siinä todettiin, että keskeiset maanpuolustusjärjestöt pitävät uudistusta lähtökohdiltaan
ymmärrettävänä ja ilmeisen väistämättömänä. Järjestöt kuitenkin korostivat, että uudistuksen
yhteydessä tulee huolehtia varusmiesten ja reserviläisten riittävästä koulutuksesta sekä
puolustuksemme uskottavuudesta.
Sodan ajan joukkojen vahvuuden pienentäminen 230.000 sotilaaseen tarkoittaa käytännössä
sitä, että yhä useampi koulutettu reserviläinen on jäämässä ilman sodan ajan sijoitusta. Tällä
on negatiivinen vaikutus reserviläisten maanpuolustustahtoon. Positiivista ehdotuksessa ovat
tavoitteet kertausharjoitusten laadun parantamiseksi sekä sotilasosaamisen ja
vapaaehtoisuuden nykyistä paremmaksi hyödyntämiseksi. Tämä on mahdollista erityisesti
uusissa paikallisjoukoissa, joiden kehittämiseen on löydettävä riittävät taloudelliset resurssit.
Järjestöt muistuttivat lisäksi, että kotimaan puolustus on puolustusvoimien tärkein tehtävä,
josta tulee kaikissa olosuhteissa pitää huolta. Kansainvälinen kriisinhallinta tukee tätä
tehtävää, mutta ei yksinään riitä reservin osaamisen ylläpitämisessä. Tähän tarvitaan
laajamittaista kertausharjoituskoulutusta.
Puolustusvoimauudistuksen kuuluu myös kuuden joukko-osaston lakkauttaminen.
Maanpuolustusjärjestöt pitävät lakkautettavien joukko-osastojen määrää suurena ja katsovat,
että lakkautusten myötä pidentyvät palvelus- ja lomamatkat vähentävät nuorten motiivia
suorittaa varusmiespalvelus.
Järjestöt vaativat, että varuskuntia lakkautettaessa turvataan vapaaehtoisten
maanpuolustustyön ja -koulutuksen toimintaedellytykset. Lakkautettavien varuskuntien
ampumaradat tulee säilyttää reserviläisten käytössä. Lisäksi jokaiseen maakuntaan tulee
varastoida vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa tarvittavaa koulutusmateriaalia.
Lisäksi järjestöt edellyttävät, että paikallispuolustuksen vahvistamiseksi suunnitelluista
paikallisjoukoista tehdään päätökset mahdollisimman pikaisesti. Joukkojen toiminnan ja
rekrytoinnin suunnittelussa tulee hyödyntää keskeisten maanpuolustusjärjestöjen osaamista
sekä jäsenistöä. Paikallisjoukoissa toivotaan olevan tehtäviä, joihin myös varttuneemmat
reserviläiset voisivat hakeutua omaehtoisesti vapauduttuaan operatiivisista tai alueellisista
joukoista.
Vuoden lopussa Pääesikunta pyysi eri tahoilta näkemyksiä vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen kehittämisestä puolustusvoimissa puolustusvoimauudistukseen
liittyen. RUL:n lausunnossa todetaan, että liitto pitää vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseksi esitettyjä toimenpiteitä yleisesti ottaen
kannatettavina.
Liiton mukaan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisessä tulee kohdistaa
erityinen huomio reserviläisten jatkosijoittamiseen, kun aika joukkotuotantojoukoissa on
täynnä. Puolustusvoimien on varmistettava, että avainsijoituksissa hyödynnetään vain parasta
ja motivoituneinta henkilöstöä. Jatkosijoitusmahdollisuuksista tulee ilmoittaa ja soveltuvat
sodan ajan tehtävät asettaa avoimeen hakuun niiden vapautuessa. Sijoittamiseen keskeisesti
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vaikuttavia tekijöitä ovat saadun sotilaallisen koulutuksen lisäksi reserviläisten monipuolinen
siviilikoulutus ja työkokemus, sitoutumiskyky, fyysinen toimintakyky sekä aktiivisuus
vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa.
RUL esitti, että hakeutuminen esimerkiksi kuntien varautumis- ja väestönsuojelutehtäviin tulee
mahdollistaa keskitetyn varaamisrekisterin kautta. Tämä edellyttää yhteistyötä muiden
viranomaisten kanssa.
Avaintehtäviin sijoitetuille reservinjohtajille on pystyttävä takaamaan säännöllinen
kertausharjoituskierto ja heidän kykyjään ja tehtävää vastaava koulutus. Kertaus- ja VEHharjoitusten yhteydessä tulee selvittää päällystön koulutustarpeet säännöllisesti ja informoida
henkilöstöä mahdollisuuksista kouluttautua vapaaehtoisesti. Miehistöä on kannustettava
osallistumaan vapaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen niin kouluttajina kuin
koulutettavinakin. MPK:n koulutusta tulee kehittää nousujohteiseksi ottaen huomioon kunkin
henkilöstöryhmän – upseerit, aliupseerit ja miehistö – tehtävien luonne. Koulutus tulee
suunnitella ja toteuttaa siten, että puolustusvoimat voi hyväksyä sen aidosti reserviläisen
osaamista ja pätevyyttä kehittävänä toimintana.
Liitto muistutti lisäksi, että reservin upseereille tarvitaan myös jatkokoulutusjärjestelmä, jonka
perusteella kyvykkäille, sopiville ja sitoutumiskykyisille reserviupseereille voidaan tarjota
lisäkoulutusta sekä mielekkäitä ja haasteellisia tehtäviä. Valituille reserviupseereille on
mahdollistettava osallistumisoikeus puolustusvoimien ammattisotilaille järjestämille kursseille
sekä kouluttautuminen esiupseeritehtäviin.
Ampumataito on olennainen osa sotilasosaamista. Puolustusvoimien tulee kyetä osaltaan
varmistamaan, että jokaisella reserviläisellä on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää
ampumataitoaan ja halutessaan osallistua vähintään yhteen rynnäkkökivääriammuntaan
vuosittain. Erityisen tärkeää on varmistaa tämä asia reservin päällystölle, joiden pitää
valmiutta kohotettaessa kerrata ja johtaa perusammunnat omille joukoilleen.
Varsinaisen lausunnon lisäksi RUL:n toimitti Pääesikunnalle yksityiskohtaisen liitteen, jossa
oli yksityiskohtaisia kommentteja ja kehitysajatuksia lausuntopyynnössä esitettyihin
kehittämisen pääkohtiin.
PUOLUSTUSBUDJETIN LEIKKAUKSET
Valtioneuvoston hallitusohjelmassa puolustusbudjettiin esitettiin peräti 200 miljoonan euron
supistuksia hallituskauden aikana. Vuoden 2012 puolustusbudjettiin ei vielä merkittäviä
leikkauksia kohdistunut, mutta kertausharjoitusten määrät romahtivat edellisvuoden liki 27000
käsketystä reserviläisestä puolustusvoimien ilmoituksen mukaan noin 2200 reserviläiseen.
Liitto otti vuoden aikana useaan otteeseen kantaa kertausharjoitusmäärien kasvattamisen
puolesta.
Elokuussa RUL lähetti muistion kertausharjoitusmäärien kasvattamisesta vuosina 2013 2015 puolustusvaliokunnan jäsenille, eduskuntaryhmille, puolustusministeriöön ja
pääesikuntaan. Liitto muistutti, että kertausharjoituksia leikkaamalla ei ole mahdollista
saavuttaa puolustusbudjetin kokonaisuuden kannalta merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi
vuonna 2010 kertausharjoitutettiin noin 25000 reserviläistä. Tämä maksoi noin 20 milj. euroa.
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Summa on 0,7 % puolustusbudjetista. Vuonna 2011 kertausharjoituksiin osallistui hieman yli
27000 reserviläistä.
Kertausharjoitusten määrän romahtamisella on useita vahingollisia vaikutuksia. Välitön
vaikutus on sodan ajan joukkojen suorituskyvyn merkittävä heikentyminen jo muutaman
vuoden aikana. Samalla reserviläisten mielikuva oman joukkonsa suorituskyvystä ja
toiminnasta jää varusmiespalveluksen varaan ja sodan ajan joukkoihin sijoitettujen
reserviläisten osaaminen taantuu. Huolestuttavaa on myös se, että niin palkatun henkilöstön
kuin reserviläisjohtajien kyky kouluttaa omat alaisensa heikkenee. Lisäksi puolustusvoimien
rauhan ajan organisaation kyky järjestää kertausharjoituksia taantuu ja työnantajien ymmärrys
kertausharjoituksia kohtaan vähenee.
Kertausharjoitusten alasajon myötä myös reserviläisten ja muiden kansalaisten yhteys
puolustusvoimiin ja sotilaallisen maanpuolustukseen yleisesti heikkenee. Tämä on omiaan
murentamaan yleistä asevelvollisuutta ja kansalaisten halua ylläpitää sotilaallista
maanpuolustusta tulevaisuudessa.
Edellisen perusteella Suomen Reserviupseeriliitto esitti, että kertausharjoitusten määrää
kasvatettaisiin tulevina vuosina asteittain 2200 reserviläisestä suunniteltuun 18 000
reserviläiseen. Esitetyn mallin lisäkustannus olisi keskimäärin noin 0,2 % vuosien 2013, 2014
ja 2015 puolustusbudjeteista.
Eduskunta teki joulun alla päätöksen miljoonan euron lisärahoituksesta kertausharjoituksiin
vuodelle 2013.
Yhdessä Reserviläisliiton kanssa RUL vetosi syksyllä eduskuntaan myös vapaaehtoisen
maanpuolustuksen ja maanpuolustuskoulutuksen taloudellisten resurssien turvaamisesta.
RESERVIN PÄÄLLYSTÖN VASTUU
Liiton johto muistutti vuoden aikana useaan otteeseen reserviupseereiden vastuusta myös
vaikeina aikoina. Tammikuussa puheenjohtaja Mika Hannula totesi liittohallituksen
kokouksessa, että puolustusvoimauudistus, siihen liittyvä sodan ajan joukkojen
pienentäminen ja erityisesti puolustusbudjetin raju leikkaus herättävät aivan varmasti
tyytymättömyyttä kaikissa aktiivissa reserviläisissä. Meillä upseereilla ei ole kuitenkaan ollut
tapana jäädä paikallemme räksyttämään, kunnes karavaani on kulkenut ohi. Reservin
upseeriston tehtävänä on toimia – tilanteesta riippumatta - maanpuolustustahdon vaalijoina.
Jos ja kun uskomme, että pystymme johtamaan omia joukkojamme vaikeassakin
kriisitilanteessa me emme voi jäädä tässäkään tilanteessa toimettomiksi. Suomen
Reserviupseeriliiton tehtävänä on ylläpitää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyä
ja valmiuksia ja samalla toimia Isänmaan ja sen kaikkien kansalaisten hyväksi. Reservin
upseerin asema velvoittaa meitä tähän.
Syyskuussa RUL:n ja RES:n liittohallitusten yhteiskokouksen yhteydessä julkaistiin vetoomus
reserviläisjohtajille. Siinä muistutettiin, että jokaisen reserviläisen tulee tässä tilanteessa pitää
itse huolta omasta kenttäkelpoisuudestaan. Erityisesti tämä koskee reservin upseereita ja
aliupseereita, joiden tulee tositilanteessa kyetä kouluttamaan, ohjaamaan ja johtamaan omia
joukkojaan.
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Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto vetosivat jäsenistöönsä, jotta jokainen
reserviläinen pitäisi huolta omasta kenttäkelpoisuudestaan ja sotilasosaamisestaan. Oman
yhdistyksen tai kerhon liikunta- ja ampumavuorot ovat helppoja tapoja ylläpitää
kenttäkelpoisuutta. Sotilaallisia tietoja ja taitoja voi hankkia
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutukseen osallistumalla.
Suomen puolustus pohjautuu laajaan, hyvin koulutettuun ja kenttäkelpoiseen reserviin. Näinä
taloudellisesti niukkoina aikoina meidän reserviläisten on panostettava hieman normaalia
enemmän tärkeän yhteisen päämäärämme, itsenäisen Suomen turvallisuuden hyväksi,
liittojen vetoomuksessa todettiin.

3 JÄRJESTÖTOIMINTA
ARVOTUTKIMUS
RUL teki vuonna 2012 arvotutkimuksen jäsenistölleen. Kadettikunta on tehnyt arvotutkimuksia
toistuvasti liki kahdenkymmenen vuoden ajan. Nyt RUL ja Kadettikunta yhdistivät voimansa ja
samalla kertaa tutkittiin kummankin järjestön jäsenet. Eroja toki löytyy, mutta samanlaisen
arvomaailman voi sanoa löytyvän molemmista upseeriryhmistä.
Tutkimus tehtiin nettikyselynä kaikille RUL:n jäsenille, joista oli sähköpostiosoite
käytettävissä. Lähtökohtana olleen kadettiupseereiden arvokyselyn väittämäkysymykset
muutettiin reserviupseereille sopiviksi. Väittämiä ja mukaan liitettyjä ajankohtaiskysymyksiä
oli yli sata. Kysely toteutettiin kesä-heinäkuussa 2012 ja siihen vastasi 4765 liiton jäsentä.
Väittämiin vastattiin käyttäen viisiluokkaista asteikkoa, jossa suurin arvo 5 tarkoitti täysin
samaa mieltä olemista, ja vastaavasti arvo 1 tarkoitti täysin eri mieltä olemista. Tältä pohjalta
tuloksia voidaan esitellä keskiarvoina.
Keskiarvon 4,54 sai väittämä ”Valmius kantaa vastuuta on reserviupseerina olemisen
perusedellytyksiä.”. Vain yhden sadasosan pienemmän keskiarvon sai väittämä ”Olen aidosti
ylpeä koulutuksestani reserviupseerina.”. Keskiarvon 4,48 sai väittämä ”Reserviupseerin
toiminta esimiehenä perustuu alaisten yksilölliseen kohtaamiseen ja luottamuksen
rakentamiseen.”. Reserviupseereiden omistautumista tehtävälleen kuvaa väittämä ”Olen
henkisesti valmistautunut täyttämään minulle sodassa uskottavan reserviupseerin tehtävän.”
(4,47).
Nämä esimerkit kertovat siitä, että reserviupseereiden identiteetti ja arvot ovat kohdallaan.
Laajan aineisto havainnollistamiseksi upseerit ryhmiteltiin eri tyyppeihin. Tutkimuksen tekijä
Risto Sinkko ryhmitteli vastaajat neljään ryhmään. Perusteena jaolle on ryhmien selvästi
erottuvat profiilit.
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Ryhmät nimettiin mahdollisimman kuvaavilla nimillä: Pekka Perusupseeri (26,2 %
ryhmittelyyn otetuista vastaajista), Pauli Perinteinen (25,5 %), Kauko Kansainvälinen (30,7 %)
ja Viljo Vetäytyjä (17,6 %),
Pekka Perusupseerin arvomaailmassa korostuvat henkinen valmistautuminen upseerin
tehtävään ja ylpeys reserviupseeriudesta. Pekka Perusupseeri kertoo työpaikallaankin
olevansa reserviupseeri ja hän keskustelee siviilielämässään mielellään
maanpuolustusasioita. Hän esiintyy mielellään Itsenäisyyspäivänä sotilasasussa. Pekka
Perusupseeri ottaa voimakkaasti kantaa tutkimuksessa esitettyihin väittämiin.
Pauli Perinteisen arvot eivät huomattavasti poikkea edellisistä, mutta hänet erottaa muista
selkeämmin näkemys kotimaan puolustuksesta. Hän ei innostu Nato-jäsenyydestä eikä
kansainvälisistä kriisinhallintatehtävistä. Hän asettaa perheen etusijalle, jos uratavoitteet ovat
ristiriidassa perheasioiden kanssa.
Kauko Kansainvälinen on Pauli Perinteisen vastakohta kansainvälisyyttä koskevissa asioissa.
Hän tukee Nato-jäsenyyttä ja haluaa säästöjen kohdistuvan kansainvälisiin
kriisinhallintatehtäviin vähemmän kuin muut upseerityypit. Kauko Kansainvälinen on tietyllä
tavalla keskiarvoihminen, hän ei erotu muista hyvässä tai pahassa.
Viljo Vetäytyjälle on tyypillistä, että hän ei profiloidu voimakkaasti siviilielämässään
reserviupseeriksi. Moniin väittämäkysymyksiin hän ottaa kantaa hieman vaisusti. Peruste
Vetäytyjä-nimelle on osittain se, että hän joutuu mielestään olemaan
reserviläisharrastuksensa takia poissa kotoa enemmän kuin muut upseerityypit. Viljo
Vetäytyjä myös arvelee halukkuutensa osallistua vapaaehtoiseen
maanpuolustuskoulutukseen olevan vähenemässä.
Tutkimustulosten perusteella voi sanoa, että reserviupseereiden arvomaailma on odotusten
mukaisesti terveellä pohjalla. Reserviupseerikunnan ikäjakauma on tiedossa, ja iän vaikutus
näkyy näissäkin tuloksissa. Alle 35-vuotiaiden upseereiden osuus korostuu Vetäytyjäryhmässä. Vastaavasti yli 60-vuotiaiden painopiste on Perusupseeri-ryhmässä.
Arvotutkimuksen yhteydessä jäsenistöltä kysyttiin mielipiteitä myös muutamista
ajankohtaisista asioista. Vastausten mukaan reserviupseerit eivät innostu suunnitelmista
Suomen osallistumisesta Islannin ilmatilan valvontaan. Kysymykseen onko Suomen
osallistuminen Islannin ilmatilan valvontaan tarpeellista täysin samaa tai jokseenkin samaa
mieltä ilmoitti olevansa vain reilu viidennes vastaajista (21,8 %). Reilusti yli puolet (53,7 %)
vastanneista oli väitteen kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä.
Reserviupseerien mielipiteet jakautuvat puolustusvoimauudistuksen tarpeellisuutta
arvioitaessa. Lähes puolet oli täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä uudistuksen
tarpeellisuudesta (45,3 % vastanneista). Liki yhtä moni vastanneista oli jokseenkin tai täysin
eri mieltä väitteestä (42, 5 %). Kriittisimpiä olivat nuoret vastaajat, sillä alle 35-vuotiaista vain
36,3 % piti uudistusta tarpeellisena ja 46,5 % ei nähnyt sitä tarpeellisena.
Puolustusmenoille asetutut säästötavoitteet tulisi vastanneiden mielestä kohdistaa
ensisijaisesti kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin (62,3 %) ja varuskuntiin ja harjoitusalueisiin
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(42,1 %). Varusmiehistä aiheutuvat kulut (13,7 %), kertausharjoitukset (15,9 %) ja
operatiivinen toiminta (17,3 %) olivat vastanneiden mielestä viimeisiä säästökohteita.
Vastaajat saivat valita tässä kysymyksessä enintään kolme vaihtoehtoa.
Vaikka reserviupseerit ensisijaisesti säästäisivätkin kansainvälistä kriisinhallintatehtävistä,
eivät he silti vastusta Suomen osallistumista niihin, vaan kolme neljästä vastanneesta
kannattaa niihin osallistumista. Eniten kannatusta saa osallistuminen YK -johtoisiin
operaatioihin.
Vahvaa kannatusta sai pohjoismaisen sotilaallisen yhteistoiminnan lisääminen (83,7 % täysin
tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä). Myös kahdenvälisen yhteistyön lisääminen Ruotsin
kanssa nähdään suotavana (70,1 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä).
Noin kolmas osan (34,0 %) mielestä Suomen pitäisi pyrkiä Naton jäseneksi. Suurempi osa
vastanneista (40,9 %) vastusti jäsenyyttä ja joka neljäs (25,1 %) ei osannut tai halunnut
vastata kysymykseen. Reserviupseereiden joukossa Nato-jäsenyyden vastustus on kuitenkin
selvästi vähäisempää kuin kansalaisten keskuudessa yleensä. Maanpuolustustiedotuksen
suunnittelukunnan (MTS) tuoreimmassa kyselyssä (helmikuu 2011) Nato-jäsenyyttä kannatti
suomalaisista 20 %, epävarmoja oli 10 % ja sitä vastusti 70 %.
LIITTOVALTUUSTO, -HALLITUS JA LIITON NEUVOTTELUKUNTA
Liittovaltuuston puheenjohtajana toimi talouspäällikkö, majuri Jorma Kallio ja
varapuheenjohtajana toimitusjohtaja, luutnantti Pinja Hellmanin. Liittovaltuusto piti
kevätkokouksen Katajanokan Kasinolla 21.4. Kokouksen avauspuheenvuorossa Jorma Kallio
keskittyi liittovaltuuston työskentelytapoihin. Hän piti liittovaltuuston koostumusta
ihanteellisena. Valtuustossa on edustus jokaisesta piirijärjestöstämme ja mukana on
reserviläistoiminnan varsinaisia asiantuntijoita sen kaikilta toiminnan tasoilta. Tämä
liittovaltuusto kooltaankin sopivan suuri, 43 jäsentä, ei liian suuri mutta ei myöskään liian
pieni. Valtuusto siis luo ihanteelliset puitteet ideoivalle, arvioivalle, uutta luovalle keskustelulle
ja toiminnan kehittämiselle. Kokouksen lopussa käytiin läpi liittovaltuuston jäsenille osoitetun
liiton organisaation kehittämistä ja yhteistyötä käsittelevän kyselyn yhteenveto. Tämän jälkeen
aiheesta käytiin laaja keskustelu valtuuston varapuheenjohtajan johdolla. Enemmistö
vastaajista piti niin reserviupseeripiirien kuin liittohallituksenkin kokoa sopivana. Alueellisista
yhteistyökumppaneista tärkeimmiksi mainittiin Reserviläisliitto, MPK ja puolustusvoimat.
Liittovaltuuston syyskokous pidettiin 24.11. Panssariprikaatissa Hattulassa. Samana
viikonloppuna prikaatissa kokoontui myös RUL:n liittohallitus. Virallisten kokousten lisäksi
ohjelmassa oli yhteistyöskentelyä, jossa julkaistiin arvotutkimuksen tulokset sekä luotiin
pohjaa tulevalle kolmivuotissuunnitelmalle. Työskentelyn tulosten mukaan lähivuosien
suurimmat haasteet liittyvät jäsenhuoltoon ja jäsenmäärän kehitykseen. Puolustusvoimien
rakennemuutos ja sodan ajan joukkojen pieneneminen sekä sijoittamattoman reservin
vähäiset koulutusmahdollisuudet ovat myös lähivuosien isoja haasteita.
Reserviupseeritoiminnan vahvuuksia ovat jäsenten yhtenäinen arvomaailma, jäsenistön
osaaminen, vahva toiminnallinen perusta sekä reserviupseerien arvostus ja hyvät
yhteiskuntasuhteet.
Kokous valitsi liittovaltuuston puheenjohtajat jatkamaan tehtävissään vuonna 2013.
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Liittohallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Liiton puheenjohtajana toimi professori,
majuri Mika Hannula. Varapuheenjohtajina toimivat kapteeni Mikko Halkilahti ja johtaja,
luutnantti Aaro Mäkelä.
Vuoden aikana liittohallituksen kokouksissa käsiteltiin mm. puolustusvoimauudistusta,
kertausharjoitusten määriä, vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä, ampumaaselakia, liittojen hallinnon ja kustannustoiminnan selvitystyöryhmän tuloksia,
kenttäkelpoisuutta ja reserviläisliikuntaa sekä liiton sijoitustoimintaa. Jokaisessa kokouksessa
kuultiin eri toimikuntien ja työryhmien toimintaraportit.
Liittohallituksen jäsenet vastasivat vuoden aikana yhteen kyselyyn. Tammikuussa selvitettiin
piirien ja MPK:n yhteistyötä sekä piirien omaa toimintaa. Yhteistyö sekä MPK:n piirien ja
KOTU-yksiköiden että puolustusvoimien aluetoimistojen kanssa sujuu hyvin.
Liittohallituksen kokouksista kaksi ensimmäistä pidettiin Katajanokan Kasinolla Helsingissä.
Syyskuun kokous pidettiin Turvallisuus ja puolustus 2012 -tapahtuman yhteydessä Lahdessa
ja marraskuun kokous pidettiin Panssariprikaatissa.
Liiton neuvottelukunta kokoontui huhtikuussa ja syyskuussa. Kevään kokouksessa
neuvottelukunta antoi lausunnon liiton vuoden 2011 toiminnasta.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) uusi puheenjohtaja, maj Juha Korkeaoja piti
kokousesitelmän. Hän totesi alustuksessaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkityksen
korostuvan tulevaisuudessa puolustusvoimauudistuksen johdosta. Sotilaallisen koulutuksen
lisäksi myös muulla yhteiskunnan turvallisuutta lisäävällä koulutuksella on jatkossakin
merkittävä asema MPK:n koulutustarjonnassa. Korkeaoja muistutti myös, että
puolustusbudjetin leikkausten seurauksena tuleva kertausharjoitusten alasajo vaikuttaa
haitallisesti paitsi puolustuskykyyn myös maanpuolustustahtoon.
Syyskokous pidettiin Turvallisuus ja puolustus 2012 -tapahtuman yhteydessä Lahdessa.
Neuvottelukunnan kokouksissa nousi toistuvasti esille huoli yleisen asevelvollisuuden ja koko
Suomen puolustamisen tulevaisuudesta sekä reservin koulutusmahdollisuuksista.
Neuvottelukuntaan kuului 49 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimi professori, lääkintämajuri
Tapani Havia ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja, majuri Martti Ehrnrooth.
TOIMIKUNNAT
Liittohallituksen työvaliokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Työvaliokunta valmisteli
pääosan liittohallituksen käsittelemistä asioista sekä vastasi yhteydenpidosta keskeisiin
yhteistoimintatahoihin, sekä viestinnästä ja kansainvälisen toiminnan koordinoinnista.
Kahdessa työvaliokunnan kokouksessa oli läsnä myös liittovaltuuston puheenjohtajat.
Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi liiton puheenjohtaja Mika Hannula.
Taloustoimikunta käsitteli vuoden neljässä kokouksessaan mm. liiton tilinpäätöstä ja
talousarviota sekä seurasi liiton talouden toteutumaa ja varallisuuden hoitoa. Lisäksi
toimikunta käsitteli projektitukihakemukset. Toimikunnan puheenjohtajana toimi liiton 2.
varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä.
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Koulutustoimikunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Toimikunta jatkoi vuoden aikana
MPK:n toimeksiannosta vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen johtamiskoulutuksen
kehittämistä. Toimikunta järjesti vuoden aikana ensimmäisen johtamisen Teemaseminaarin
sekä piti yhden johtamiskouluttajien koulutustilaisuuden. Reserviläisjohtaja 1 ja
Reserviläisjohtaja 2 -kurssit ovat valmiina, mutta niitä pidettiin vuoden aikana vain muutama.
Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimi diplomi-insinööri, kapteeni Marko Puumalainen.
Järjestötoimikunta piti vuoden aikana viisi kokousta. Maaliskuussa järjestettiin ensimmäinen
RUL:n yhdistyspäivä, jossa keskityttiin jäsenhankintaan, reserviläisliikuntaan ja viestintään.
Toimikunta päivitti toimintapäivä- tapahtuman tehtävärastit sekä keskusteli laajasti
jäsenhankintaan ja -huoltoon liittyvistä kysymyksistä. Toimikunnan puheenjohtajana toimi
liiton 1. varapuheenjohtaja Mikko Halkilahti.
Kansainvälisten asioiden toimikunta kokoontui vuoden aikana kahdesti. Toimikunnan
kokoonpano ja tehtävät uusittiin. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Yrjö-Pekka Rautalahti. i.
Palkitsemistoimikunta kokoontui yhden kerran käsittelemään liiton kultaisten ansiomitalien
ja kultaisten ansiomitalien soljen kera hakemuksia. Liittovaltuuston puheenjohtaja Jorma
Kallio oli palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja.
TUKEA YHDISTYKSILLE JA PIIREILLE
Liitto maksoi piireille säännöllistä toiminta-avustusta noin 65.000 euroa. Samoin liitto jatkoi
piirien atk-hankintojen tukemista. Liitto vastasi edelleen kaikista jäsenmaksuperintään sekä
jäsenrekisterin ylläpitoon ja kehittämiseen liittyneistä kuluista. Liiton tuottama messu- ja
esittelymateriaali oli piirien ja yhdistysten käytössä veloituksetta.
Piireille ja yhdistyksille tarkoitettua projektitukea myönnettiin 20.965 euroa. Tuen
tarkoituksena on osaltaan mahdollistaa aktiivista toimintaa ja jäsenhankintaa kehittävien
projektien toteutuminen. Vuonna 2012 projektitukea myönnettiin 41 hankkeeseen. Tukea
myönnettiin mm. ampumaratojen ja toimitilojen kunnostamiseen, pistooli-, kivääri- ja
laserasehankintoihin sekä erilaisiin jäsenhankintakampanjoihin.
Kannustepalkkiot
Kannustepalkkiona yhdistyksille ja piireille jaettiin vuoden 2012 toiminnan perusteella
yhteensä 16.000 euroa, josta toimintapalkkioina jaettiin 10.700 euroa ja
jäsenhankintapalkkioina 5.300 euroa.
Määräaikaan mennessä liittoon saapui 257 toimintalomaketta eli kahdeksan edellistä vuotta
vähemmän. Vuoden 2012 toiminnassa painotettiin mm. Toimintapäivän järjestämistä,
tiedotusta, infotilaisuuksia, koulutusta, vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja
liikuntatoimintaa. Toimintalomake oli nyt neljättä kertaa mahdollista palauttaa sähköisessä
muodossa. Mutta tälle vuodella lomake uudistettiin täysin ja lomake oli ensimmäistä kertaa
oikeasti koko ajan täytettävissä.
Toimintapalkkiot jaettiin kahteen osuuteen: noin puolet kokonaissummasta eli 5.000 euroa
jaettiin pistepalkkiona liiton 20 eniten pisteitä saavuttaneelle yhdistykselle, jokaiselle 250
euroa.
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Toinen puolikas, 5.000 euroa, jaettiin sarjapalkkiona jokaisen sarjan viidelle parhaimmalle
yhdistykselle sarjassa edustetun jäsenmäärän suhteessa. Yhdistyksen sarjapalkkion suuruus
määräytyi edelleen saavutetun pistemäärän mukaisesti.
Pistepalkkion (liiton 20 eniten pisteitä saavuttanutta yhdistystä) saivat seuraavat
yhdistykset:
Yhdistys
Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby
Reservofficersklubb ry
Salon Seudun Reserviupseerit ry
Valkeakosken Reserviupseerikerho ry
Tikkakosken Reserviupseerit ry
Töölön Reserviupseerit ry
Lahden Reserviupseerikerho ry
Itä-Helsingin Reserviupseerit ry
Jyväskylän Reserviupseerit ry
TaKoRU - Tampereen Korkeakoulujen
ReserviUpseerit ry
Järvenpään Reserviupseerikerho ry
Kontiolahden Reserviupseerit ry
Tapiolan Reserviupseerit ry
Iisalmen Reserviupseerikerho ry
Helsingin Sissikerho ry
Joensuun Reserviupseerit ry
Oriveden Reserviupseerikerho ry
Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys ry - Kyrkslätts
Reservofficerförening rf
Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry
Kouvolan Reserviupseerikerho ry
Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit ry

Sarja Jäsenmäärä Toimintapisteet
A
209
384
A
A
B
A
A
A
A
A

338
350
127
157
270
207
430
412

378
371
362
351
257
253
238
228

A
C
A
A
A
A
B
B

312
52
610
151
221
296
82
147

225
221
220
219
216
209
208
208

A
A
A

150
274
195

196
192
191

Lisäksi arvalla jaettiin kaikkien lomakkeen täyttäneiden mutta muuten palkkioita jääneiden
kesken jokaisessa sarjakategoriassa yksi rahapalkinto, yhteensä 700 euroa. Palkkion saivat
Lohja (A-sarja), Ilmajoki (B), Oulainen (C) ja Tuusniemen seutu (D)
Jäsenhankintapalkkiot
Jäsenhankintakilpailun tulokset ratkaistiin liiton jäsenrekisteristä saatujen jäsenmäärien
perusteella. Ratkaisevaa oli maksaneiden jäsenten määrän kasvu. Palkkion saaminen
edellyttää lisäksi toimintalomakkeen palautusta.
Suomen Reserviupseeriliiton jäsenmäärä väheni vuonna 2012 yhteensä 52 jäsenellä. Liiton
virallisessa jäsenmäärässä ovat mukana vain ne jäsenet, jotka ovat suorittaneet
jäsenmaksuvelvoitteensa päättyneeltä toimintavuodelta.
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Vuoden lopussa liitossa oli 27.350 maksanutta jäsentä. Suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä
eli 2,82 % kasvatti Opiskelijain reserviupseeripiiri. Piiri sai 500 euron palkkion. Muut
jäsenmääräänsä kasvattaneet 6 piiriä saivat 200 euron jäsenhankintapalkkion. Nämä ovat
Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Pohjois-Karjala, Suur-Savo, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.
Liiton suurimmat yhdistykset ovat Tampere (956 jäsentä), Turku (858), Tapiola (610), Oulu
(582) ja Kanta-Helsinki (516). Jäsenmäärä kasvoi kaikkiaan 115:ssä liiton 323:stä
jäsenyhdistyksessä.
Yhdistyksistä jäsenmääräänsä kasvatti absoluuttisesti eniten Kirkkonummen Reserviupseerit,
16 uutta jäsentä. Se sai 400 euron palkkion. Sarjoittain suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä
kasvattaneet yhdistykset saivat 200 euron palkkion.


SARJA A, yli 150 jäsentä:
o HRUP:n Sissikerho (+4,74 %)
o Porvoo (+ 4,32 %)
o JARU (+3,72 %)
o Hyvinkää (+3,55%)



SARJA B, 60 – 149 jäsentä
o Toijala (+12.78 %)
o Kyrön seutu (+10,99 %)
o Messukylä (+6,35 %)
o Ikaalinen (++5,97 %)



SARJA C, 30 – 59 jäsentä
o Voru (+35,14 %)
o Ylitornio (+28,00 %)
o Mäntyharju (+19,44 %)
o Loru (+17,31 %)



SARJA D, alle 30 jäsentä
o Åbolands (41,67 %)
o Sipoo (+ 21,74 %)
o Lemi (14,29 %)
o Kivijärvi (14,29 %)

JÄSENHANKINTAKILPAILU
Vuoden 2010 alussa aloitettiin uusimuotoinen jäsenhankintakilpailu. Vähintään kolme uutta
jäsentä hankkineet jäsenhankkijat palkitaan kilpailussa RUL:n retkikirveellä. Eniten uusia
jäseniä vuoden aikana hankkinut henkilö palkitaan lisäksi erikseen.
Vuoden loppuun mennessä retkikirveen oli aktiivisella jäsenhankinnalla itselleen ansainnut
yhdeksän henkilöä. Eniten uusia jäseniä, seitsemän, hankki vuoden aikana Veli-Matti
kesälahti Imatralta.
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NETTIREKISTERI
Yhdistyksille ja piireille maksuttomaan nettijäsenrekisteriä kehitettiin edelleen vuoden aikana.
Jäsen pystyy itse päivittämään mm. omat yhteystietonsa suoraan rekisteriin. Samoin jäsen
voi myös tilata ampumaturvan suoraan nettirekisteristä kautta ja maksaa sen välittömästi
verkkopankin välityksellä.
Vuoden lopussa aloitettiin uuden jäsenrekisterijärjestelmän kilpailutus yhdessä
Reserviläisliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton kanssa. Päätökset uudesta jäsenrekisteristä
tehdään vuoden 2013 alussa.
HALLINTO JA MAANPUOLUSTUSYHTIÖ MPY OY
Liiton toimistossa työskenteli vuoden lopussa kokopäiväisesti kolme henkilöä. Liiton
toiminnanjohtajana toimi VTM, majuri Janne Kosonen. Järjestösihteerinä toimi LuK,
yliluutnantti Saku Liehu. Toimistosihteerinä toimi Kirsti Suortti.
Liiton jäsenrekisteristä ja taloushallinnosta vastaavan Maanpuolustusyhtiö Oy:n taloudellinen
tulos vuonna 2012 oli tappiollinen. RUL omistaa 50 % yhtiöstä. Maanpuolustusyhtiön.
Maanpuolustusmyymälä sijaitsee Helsingissä Pohjoisella Hesperian kadulla, lisäksi yhtiöllä on
netti- ja postimyyntiä. Sekä tavaramyynti että Reserviläinen-lehden ilmoitusmyynti jäivät
selvästi budjetoidusta. Liiton edustajina hallituksessa olivat toimitusjohtaja, majuri Tapio
Peltomäki, johtaja Aaro Mäkelä ja toiminnanjohtaja, majuri Janne Kosonen. Yhtiön
toimitusjohtajana jatkoi FM, luutnantti Heikki Suominen. Hän jää eläkkeelle helmikuussa
2013. Yhtiön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin FM Tuomo Simojoki. MPY:n palveluksessa
RUL:n jäsensihteerinä toimi Virpi Kukkonen.

4 YHTEISTOIMINTA JA EDUNVALVONTA
YHTEISTOIMINTA RESERVIJÄRJESTÖJEN KANSSA
RUL, RES ja MPKL julkaisivat helmikuussa yhteisen kannanoton
puolustusvoimauudistuksesta ja kertausharjoituksista. Syyskuussa julkaistiin yhdessä RES:n
kanssa vetoomus jäsenistölle ja eduskunnalle kertausharjoitusmääristä sekä oman
osaamisen ja kenttäkelpoisuuden ylläpidosta.
Liiton puheenjohtajisto piti kaksi kokousta Reserviläisliiton puheenjohtajiston kanssa.
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) ja Reserviläisliiton johdon kanssa pidettiin vuoden aikana
kaksi yhteiskokousta. Liittojen johtajat tapasivat myös mm. Maanpuolustuksen Tuen
hallituksen ja maanpuolustusmitalitoimikunnan kokousten yhteydessä. Liittojen toimihenkilöt
pitivät vuoden aikana säännöllisesti yhteistyöpalavereja, joissa usein oli mukana myös
Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja.
RUL:n, RES:n ja MPKL:n puheenjohtajat tapasivat vuoden aikana kolme kertaa.
Puheenjohtajat päättivät 2.2. pitämässään kokouksessa järjestöjen julkaisutoimintaan sekä
hallinto- ja tukipalvelujen nykytilaan sekä niiden mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin liittyvän
selvitystyön käynnistämisestä. Selvitystyö keskittyy Reserviläinen-lehteen,
Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:hyn, Kustannus Oy Suomen Mieheen ja sen julkaisuihin, sekä
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järjestöjen hallinto- ja tukipalveluihin, kuten jäsenrekisteriin ja taloushallintoon. Tarkoituksena
on selvittää, olisiko em. resurssien ja toimintojen uudelleenjärjestämisellä saatavana lisäarvoa
ja kustannushyötyä, sekä hahmottaa malli, miten mahdollinen uudelleenjärjestely kannattaisi
toteuttaa.
Selvitystä varten perustettiin työryhmä, jonka jäseniksi jokainen järjestö asetti kaksi
edustajaa. Ryhmän puheenjohtajana toimii RUL:n 2. varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä, liiton
toisena edustajana toimi Janne Kosonen. Vuoden aikana päätettiin jäsenrekisteripalvelujen
kilpailutuksesta. Kustannustoiminnan ja hallintopalvelujen osalta päätösten teko siirtyi
vuodelle 2013.
RUL:n aloitteesta kuusi jäsenjärjestöä lähetti joulukuun alussa MPK:n hallitukselle kirjelmän
MPK:n antamasta lausunnosta liittyen aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeeseen.
Allekirjoittaneet MPK:n jäsenjärjestöt paheksuivat sitä, että MPK vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä antoi jäsenjärjestöjen tietämättä lausunnon,
joka oli selkeästi ristiriidassa järjestöjen oman näkemyksen sekä järjestöjen henkilöjäsenten
edun kanssa, ja jossa esitetään jäsenjärjestöjen toimintaa vaikeuttavia asioita.
Reserviupseeri- ja reserviläispiirien toiminnanjohtajien neuvottelupäivät pidettiin maaliskuussa
yksipäiväisenä tilaisuutena Helsingissä ja elokuussa kaksipäiväisenä tilaisuutena Mikkelissä.
Tilaisuuksien käytännön järjestelyistä vastasi vuorotteluperiaatteen mukaisesti RES, mutta
tilaisuuksien kustannukset jaettiin RUL:n ja RES:n kesken.
YHTEISTYÖ UPSEERIJÄRJESTÖJEN KANSSA
Päättynyt vuosi oli Upseerijärjestöjen yhteistyöelimen, YTE:n, 64. toimintavuosi. YTE:n
jäseniä ovat RUL:n lisäksi Jääkärisäätiö, Kadettikunta ja Upseeriliitto. Perinteisessä
toiminnassa korostui järjestöjen yhteistoiminta sekä upseerien henkilöstö- ja
sotilasarvojärjestelmiin liittyvä keskustelu.
Lippujuhlapäivän yhteinen juhlaillallinen nautittiin Katajanokan Kasinolla. Läsnä oli 43
vierasta, joista 11 oli YTE:n kutsumia ja muut jäsenjärjestöjen edustajia sekä vieraita.
Kunniavieraina olivat eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma, puolustusvoimain komentaja,
kenraali Ari Puheloinen ja kolme entistä komentajaa. Juhlaesitelmän piti Jörn Donner.
Järjestelyistä vastasi Kadettikunta.
YTE:n vuosikokous pidettiin 2.2. Upseeriliitossa. Vuoden toinen kokous pidettiin 1.10.
Kokouksessa keskusteltiin vuoden 2013 tärkeimmistä tapahtumista ja järjestöjen toiminnan
koordinoimisesta.
Upseeriliiton kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä Katajanokan Kasino ry:n hallituksessa, joka
kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Kolmantena osapuolena yhdistyksen hallituksessa
on Helsingin Reserviupseeripiiri. Yhdistys omistaa Kiinteistö Oy Katajanokan Kasinon. Liitto
järjesti vuoden aikana kymmenkunta eri tilaisuutta Kasinolla. Kasinon taloudellinen tilanne on
hyvä.
Liiton johto tapasi Upseeriliiton, Kadettikunnan ja Jääkärisäätiön johtoa useaan otteeseen
vuoden aikana, mm. Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry:n kokousten
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yhteydessä. Kesäkuun alussa vietettiin Marskin Majan 75 -vuotisjuhlia Lopella. Juhlaa
kunnioittivat läsnäolollaan lukuisten sotiemme veteraanien lisäksi myös Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö ja eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma.
Reserviupseeriliiton, Kadettikunnan, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja pedagogiikan
laitos ja Poliisiammattikorkeakoulun järjestämän arvoseminaari järjestettiin 12.10., Seminaarin
teemana oli Asevelvollisuus kansalaisoikeutena - kuka kasvattaa, kuka kouluttaa? Seminaarin
yhteydessä julkistettiin kesällä tehdyn arvotutkimuksen tulokset. Tilaisuus kokosi
Maanpuolustuskorkeakoulun pääauditorioon liki 200 kuulijaa.
YHTEISTYÖ PUOLUSTUSVOIMIEN KANSSA
Liitolla on tiiviit ja vakiintuneet yhteistyösuhteet puolustusvoimien kanssa. Liiton
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat Reservin neuvottelukunnan kokouksiin.
Liiton puheenjohtaja tapasi vuoden aikana puolustusvoimien, maavoimien sekä
puolustusministeriön korkeinta johtoa useissa kahdenkeskisissä tapaamisissa.
Liittohallituksen jäsenille tammikuussa tehdyssä kyselyssä selvisi, että reserviupseeripiirien
yhteistyö sekä MPK:n että aluetoimistojen kanssa sujuu varsin hyvin. Puolustusvoimien
ylimmälle johdolle kerrottiin myös liiton tekemän arvotutkimuksen tuloksista.
RUL:n edustajat osallistuivat vuoden aikana myös reserviupseerikurssien kurssijuhliin ja
päättäjäisiin sekä vuoden lopussa RUK:n johtajan vaihtotilaisuuteen.
Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa yhteistyötä tehtiin erityisesti johtamisen ja
sotilaspedagogiikan laitoksen kanssa.
Liittohallituksen ja -valtuuston kokoukset järjestettiin marraskuussa Panssariprikaatissa
prikaatin tukiessa tapahtuman käytännön järjestelyjä merkittävästi.
JÄSENYYDET
Suomen Reserviupseeriliitto on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:
 Maanpuolustuksen Tuki ry
 Reserviläisurheiluliitto ry
 Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry
 Katajanokan Upseerikerho ry
 Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 Suomen Ampumaurheiluliitto ry
 Tammenlehvän Perinneliitto ry
 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Vapepa
 Upseerijärjestöjen yhteistyöelin, YTE
 Reserviupseereiden pohjoismainen presidiumi
 The Interallied Confederation of Reserve Officers, CIOR
 Ampumaharrastusfoorumi
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EDUNVALVONTA
Puolustusvoimien lisäksi liiton johto piti yhteyttä mm. puolustusministeriöön, eduskuntaan
sekä yksittäisiin kansanedustajiin. Edunvalvonnan keskeiset asiat olivat vaikuttaminen
vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain täytäntöönpanoon, puolustusvoimauudistukseen sekä
ampuma-aselakiin.
Kertausharjoitusten määrän lisäämisestä lähetettiin muistio puolustusvaliokunnan jäsenille,
eduskuntaryhmille, puolustusministeriölle sekä pääesikunnalle.
Vuoden aikana liitto antoi seuraavat lausunnot:
 Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan
lainsäädännön uudistamisesta sisäasiainministeriölle kesäkuussa ja joulukuussa
 Lausunto sotilaskurinpitolaista puolustusministeriölle syyskuussa
 Lausunto aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeesta poliisihallinnolle lokakuussa
 Lausunto vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisestä pääesikunnalle
joulukuussa
RUL jatkoi aktiivisuutta, jotta varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutukselle saataisiin selkeä
yliopistokelpoisuus. Reserviupseeriliiton ansiosta asia kirjattiin Siilasmaan työryhmän
toimenpide-ehdotuksiin. Asia eteni myönteisesti vuoden aikana. Hankkeessa ovat mukana
Maanpuolustuskorkeakoulun lisäksi Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.
Ensimmäiset varusmiesjohtajat suorittivat erilliset johtamisen ja sotilaspedagogiikan tentit
vuonna 2012.
Keskustelu lakkautettavien varuskuntien ampumarata- ja harjoitusalueista oli vuoden aikana
vilkasta. Liitto lähetti Padasjoen koulutuskeskuksen osalta keväällä kirjelmän yhdessä
Reserviläisliiton kanssa pääesikunnalle, maavoimien esikunnalle ja puolustusministeriölle.
Järjestöt toivovat, että puolustushallinnon Padasjoen harjoitusaluetta koskevista päätöksistä
riippumatta vapaehtoiset maanpuolustusjärjestöt voisivat jatkaa koulutuskeskuksen toimintaa.
RUL ja RES ilmoittivat neuvottelevansa mielellään aikista vaihtoehdoista (alueen vuokraus,
rakennusten maa-alueen osto, laajemman alueen osto) eri osapuolten kanssa.
Puolustusvoimien harjoitustoiminnan jatkuminen Padasjoen harjoitusalueella vahvistaisi myös
maanpuolustusjärjestöjen toimintaedellytyksiä, kirjelmässä todettiin. Liiton johto keskusteli
Padasjoen tulevaisuudesta myös puolustusvoimien johdon kanssa.
Elokuussa pääesikunnalta tuli tiedoksi päätös, jonka mukaan puolustusvoimat luopuu
useimmista lakkautettavien varuskuntien ampumaradoista. Hälvälän, Hiukkavaaran ja
Padasjoen osalta päätökset tehdään keväällä 2013.
AMPUMA-ASE JA AMPUMARATALAIT
Liitto antoi vuoden aikana sisäasiainministeriölle kaksi lausuntoa ampumarata- ja aselaista.
Ensiksi mainitun osalta liitto korosti lausunnoissaan, että ampumaratalailla tulee pyrkiä
edistämään turvallisuutta ampumaradoilla ja erityisesti turvaamaan ampumarataverkoston
valtakunnallinen kattavuus sekä olemassa olevien ampumaratojen toiminnan jatkuvuus. Liitto
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vaati, että olemassa olevien ampumaratojen toiminnan jatkuvuus on turvattava
ympäristölupamenettelyssä. Ympäristölupavaatimukset on perustettava
ampumarataluokitukseen ja niiden velvoitteet ja maksut on määritettävä yhtenäisen
valtakunnallisen ja kohtuullisuusvaatimukset huomioivan normin perusteella.
Ampuma-aseiden säilyttämisen osalta RUL pitää työryhmän peruslinjauksia ja
säilytyssäännöksien selkeytymistä pidetään hyvänä.
Liitto kuitenkin korosti, että aseiden väliaikaiseen säilyttämiseen ja kuljettamiseen on sallittava
riittävä joustavuus esimerkkeinä mm. kilpailu- ja harjoittelumatkat sekä reserviläisten
ampumaleiriolosuhteet.
Jatkotoimien osata Suomen Reserviupseeriliitto painotti tiedotuksen ja ohjeistuksen
merkitystä. Viranomaisten ohjeistus ja henkilökohtainen sekä yleisen tason tiedottaminen on
tehokas tapa lisätä aseturvallisuutta. Järjestöjen olemassa olevat tiedotusvälineet tarjoavat
heti hyödynnettävissä olevan ja tehokkaan tavan tukea viranomaisten työtä turvallisuuden
lisäämiseksi. Uuden ampuma-aserekisterin tarjoamia mahdollisuuksia on hyödynnettävä
Ampumaharrastusfoorumi
Liitto jatkoi aktiivista työtään ampumaharrastusfoorumissa. Foorumin toiminta jatkui
aktiivisena vuonna 2012. Keskeisiä aiheita olivat ampuma-aselakiesitys ja AMPU-hanke.
Foorumin nettisivut www.ampumaharrastusfoorumi.fi toimivat RUL:n nettisivujen
julkaisujärjestelmällä.
Ampumaharrastusfoorumi on yhteistyöelin, johon kuuluvat RUL, RES, RESUL, MPK, Suomen
Ampumaurheiluliitto (SAL), Metsästäjäin Keskusjärjestö (MKJ), Suomen Metsästäjäliitto
(SML), Suomen Ampumahiihtoliitto (SAHL), Asealan Elinkeinonharjoittajat (AAE) ja
Asehistorian liitto. Foorumin tehtävänä on yhteisvoimin vaikuttaminen päättäjiin
valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ampumaharrastusmahdollisuuksien
turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Osana foorumin toimintaa järjestettiin 9.3.2012
ampumarataseminaari Helsingin Messukeskuksessa.

5 AATTEELLINEN TOIMINTA
RUL:n aatteellinen ja perinnetoiminta ovat kiinteä ja näkyvä osa järjestötoimintaa. Yhdistysten
ja piirien vakiintunutta aatteellista toimintaa ovat alueelliset ja paikalliset maanpuolustusjuhlat,
osallistuminen kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksiin sekä reserviläisten joulutulet.
Reserviläisten kunniavartioita oli sankarihaudoilla monilla paikkakunnalla Itsenäisyyspäivän
lisäksi myös jouluaattona ja kaatuneiden muistopäivänä. Useissa reserviupseeripiireissä
järjestetään erilaisia juhla- ja muistotilaisuuksia tammisunnuntaina, puolustusvoimien
lippujuhlapäivänä sekä talvisodan alkamis- ja päättymispäivänä.
Yhteistyö sotiemme veteraanien ja heidän yhdistystensä kanssa on vakiintunut aatteellisen
toiminnan muoto useilla paikkakunnilla. Liitto osallistui vuoden 2012 Veteraanikeräykseen
virallisena kerääjäjärjestönä.
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RUL on Tammenlehvän Perinneliiton jäsen. Tammenlehvän perinneliiton tarkoituksena on
varmistaa, että jälkipolville säilyy olennainen osa viime sotiemme perinnemuistoista.
Liitto osallistui 28.1. Suomen Marsalkka Mannerheimin kuolinpäivän kunnianosoitukseen.
Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 4.6. liitto oli mukana kansalaisjärjestöjen
kunnianosoituksissa Hietaniemen sankarihaudoilla ja Suomen Marsalkka Mannerheimin
haudalla sekä ratsastajapatsaalla.
RUL:n kunniamiekka luovutettiin maavoimien kurssien priimuksille Reserviupseerikoulussa
Haminassa, Merisotakoulun reserviupseerikurssien priimuksille Suomenlinnassa sekä
Ilmavoimien reserviupseerikurssien priimuksille Tikkakoskella. PsRUK:n kurssien 239 ja 240
priimuksille luovutettiin RUL:n kunniakilpi.
Liiton kunniamiekan saivat seuraavat reserviupseerikurssien priimukset:
RUK 239 Kai Verneri Vesikallio
RUK 240 Jussi Tähtinen
MERISK 160 Aleksi Talsi
MERISK 161 Vili Valtteri Vulkko
ILMAVRUK 92 Joel Kauppo
ILMAVRUK 93 Mikael Tomas Rihto
RUL:n kunniakilpi luovutettiin Panssariprikaatissa seuraaville reserviupseerikurssien
priimuksille:
PSRUK 239 Saku Nummi
PSRUK 240 Joonas Laito
YHDISTYSTEN TASAVUOSIJUHLAT
Vuoden aikana useat liiton jäsenyhdistyksistä viettivät tasavuosijuhliaan. Liiton muisti vuoden
aikana seuraavia yhdistyksiä ja piirejä:
Rovaniemen Reserviupseerikerho ry
Haapamäen Reserviupseerikerho ry
Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry
Veitsiluodon Reserviupseerit
Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry
Vaasan Reserviupseeripiiri ry
Lopen Reserviupseerit ry
Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry
ARU ry
Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry
Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

75 v.
50 v.
60 v.
50 v.
60 v.
60 v.
60 v.
60 v.
60 v.
55 v.
60 v.
60 v.

29.1.2012
6.5.2012
11.9.2012
1.9.2012
22.9.2012
20.10.2012
21.11.2012
17.11.2012
12.10.2012
13.10.2012
10.11.2012
17.11.2012
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Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry
Jyväskylän Reserviupseerit ry
Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry
Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry
Salon Seudun Reserviupseerit ry

60 v.
80 v.
60 v.
40 v.
85 v.

25.11.2012
10.11.2012
28.10.2012
10.11.2012
5.12.2012

PALKITSEMISET
Kultaiset ansiomitalit
Puolustusministeri Jyri Häkämies myönsi päivämäärällä 4.6.2012 yhteensä 14 Suomen
Reserviupseeriliiton kultaista ansiomitalia ansiomitalin soljen kera ja 47 kultaista ansiomitalia.
RUL esityksestä myönnettiin 4.6. myös seitsemän valtiollista huomionosoitusta.
Suomen Reserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin soljen kera pitkäaikaisesta ja erityisen
ansiokkaasta toiminnasta myönnettiin mm. Sampo Martiskaiselle ja Jukka Rusilalle
Helsingistä, Aatos Nimelle Säkylästä ja Matti Leppäselle Padasjoelta. He ovat toimineet
pitkään useissa eri tehtävissä RUL:n kerho-, piiri- ja liittotasolla.
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali on myönnetty mm. Viron
Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Toomas Peekille, Tanskan liiton puheenjohtaja Birger Kjer
Hansenille, entiselle puolustusministeri Jyri Häkämiehelle sekä Sotilaskotiliiton puheenjohtaja
Satu Mustalahdelle. Liiton omista aktiiveista kultaisen ansiomitalin saavat mm.
varapuheenjohtaja Mikko Halkilahti Salosta, Jukka Yrjölä Toijalasta, Timo Salo Äänekoskelta,
Pasi Laari Kouvolasta, Arto Juntunen Tohmajärveltä, Mikko Laajalahti Iisalmesta sekä Markku
Kyytsönen Mäntsälästä.
Vuoden maanpuolustusteko
Vuoden 2012 maanpuolustusteko -tunnustuspalkinto myönnettiin Pohjois-Karjalan
reserviläisliitteelle. Sen toteuttivat yhteistyössä Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri, PohjoisKarjalan Reserviläispiiri, Pohjois-Karjalan Aluetoimisto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Pohjois-Karjalan koulutus- ja tukiosasto. Liitteen tavoitteena oli saada reservin toiminnalle
näkyvyyttä ja esitellä reserviläistoiminnan eri muotoja. Liite valmistui tabloid-koossa
kahdeksansivuisena ja se jaettiin sanomalehti Karjalaisen liitteenä. Jakelumäärä oli 45 895
kpl.
Reserviläisliite on vahva näyttö vahvasta maanpuolustushengestä sekä aktiivisesta
toiminnasta ja sen jatkumisesta Pohjois-Karjalan maanpuolustajilta sen jälkeenkin kun
Pohjois-Karjalan Prikaati lakkautetaan. Värikäs liite kertoo selkeästi vapaaehtoisen
maanpuolustuksen monipuolisista toimintatavoista. Lisäksi se on erinomainen esimerkki
puolustusvoimien ja vapaaehtoisten toimijoiden tiiviistä ja tuloksellisesta yhteistyöstä.
Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) perustama Vuoden maanpuolustusteko – tunnustus
voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaasta maanpuolustusta, maanpuolustustahtoa tai
yleistä turvallisuutta lisäävästä teosta yksityishenkilölle, yhteisölle tai projektille. Vuoden
maanpuolustusteko palkintoa on myönnetty vuodesta 2001 lähtien.
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Maanpuolustusmitali miekkojen kera
Vuonna 2012 maanpuolustusmitalin miekkojen kera saivat RUL:n esityksestä Mikko Halkilahti
Salosta, Markku Holopainen Oulusta ja Pertti Nuutilainen Ristiinasta.
Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinnot vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä
RUL:n esityksestä Sotavahinkosäätiön hallitus myönsi vuonna 2012 tunnustuspalkinnon
Ylitornion Reserviupseereille, Lavian seudun Reserviupseerikerholle, Merikarvian – Siikaisten
Reserviupseerikerholle sekä Juhani Puralle Valkeakoskelta ja Seppo Posiolle Liedosta.
Tunnustuspalkintojen kokonaismäärä oli 8.000 €.

6. KOULUTUSTOIMINTA
Vuoden aikana edettiin koulutustoiminnassa kahdessa liiton voimakkaasti ajamassa asiassa.
Varusmiesten yliopistokelpoisen kouluttaja- ja johtamiskoulutuksen edistäminen eteni, kun
Kaartin jääkärirykmentissä toteutettiin kokeilu, jossa johtajakoulutettavilla varusmiehillä oli
mahdollisuus tenttiä kaksi Maanpuolustuskorkeakoulun suunnittelemaa kurssia. Hyväksytysti
suoritettujen kurssien pitäisi olla sisällytettävissä kaikkein yliopistojen vapaavalintaisiin
opintoihin.
Suomen Reserviupseeriliitto on myös pitänyt keskusteluissa esillä reservin upseeriston
täydennys- ja jatkokoulutuksen kehittämistä. Asian kannalta merkittävä pilottikurssi toteutettiin
kesäkuussa Maasotakoulussa Lappeenrannassa. Kysymyksessä oli yhtymien
esikuntatehtäviin koulutettaville opistoupseereille alun perin tarkoitettu kurssi, johon otettiin
mukaan nyt noin 20 reservin upseeria. Kokeilu oli onnistunut ja siinä mielessä myös
mielenkiintoinen päänavaus, että reserviläisiä otettiin nyt mukaan merkittävä määrä
kantahenkilökunnalle suunniteltuun koulutukseen.
MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS
RUL kysyi tammikuussa piireiltään kuinka yhteistyö MPK:n kanssa toimii maakunnissa.
Yhteistyössä ei koeta suuria ongelmia. Kyselyn mukaan yhteistyö sujuu erinomaisesti 8
piirissä, hyvin 10 piirissä ja tyydyttävästi 2 piirin alueella. Ongelmakohtina mainittiin MPK:n
toiminnan eriytyminen muusta vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, puutteellinen
tiedonkulku sekä luottamuspula toimijoiden kesken sekä toiminnan jäykkyys ja
byrokraattisuus. Muutamissa piireissä ongelmana on sijoittamattomalle reserville
suunnattujen kehittävien kurssien vähäisyys. MPK:n organisaatiouudistuksella ei ollut suurta
vaikutusta käytännön toimintaan useimmissa piireissä. Muutamassa piirissä muutos oli
parantanut toimintaa lisääntyneen yhteystyön johdosta. Parissa piirissä henkilökunnan
vähentyminen oli vaikeuttanut toimintaa.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen uutena puheenjohtajana aloitti agronomi, maj Juha
Korkeaoja. Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi prkenr (evp) Pekka Tuunanen. RUL:n
edustajana MPK:n hallituksessa toimi liiton 1. varapuheenjohtaja Mikko Halkilahti. RUL:n
edustajina MPK:n valiokunnissa toimivat lisäksi Aaro Mäkeläja Yrjö-Pekka Rautalahti.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa on sovittu RUL:n merkittävästä roolista
vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamiskoulutuksen kehittämisessä. Vuoden aikana
RUL:n koulutustoimikunta jatkoi sotilasjohtamisen jatkotason kurssien toteutusta ja
suunnittelua.
Liiton koulutustoimikunta on valmistanut johtamisen koulutusohjelmaan kuuluvat
Reserviläisjohtaja 1 ja Reserviläisjohtaja 2 -kurssit. Ensimmäinen johtamisen erikoistason
teemaseminaari pidettiin keväällä 2012 Kauhavalla. Liitto järjesti vuoden aikana yhden
johtamiskouluttajien koulutustilaisuuden, joka alkoi seminaariosuudella Santahaminassa ja
jatkui kouluttajakoulutuksena Tuusulassa. Ensiksi mainittu tilaisuus oli osa yhdessä
Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen, Kadettikunnan ja
Poliisiammattikorkeakoulun kanssa järjestettyä seminaaria.
PADASJOEN KOULUTUSKESKUS
RUL vastasi edelleen maanpuolustusjärjestöjen Padasjoen koulutuskeskuksen ylläpidosta,
kehittämisestä ja käytännön varaustoiminnasta. Vuoden aikana keskuksen alueella tehtiin
pieniä korjaustöitä sekä asennettiin ilmalämpöpumppu majoitusparakki Kouvolaan.
Maanpuolustusjärjestöt käyttivät koulutuskeskusta 34 viikonloppuna. Useana viikonloppuna
oli keskuksessa vähintään kaksi käyttäjäryhmää. RUL:n yhdistykset olivat keskuksen
aktiivisimpia käyttäjiä. Keskimääräinen ryhmäkoko oli noin 12 henkilöä. Puolustusvoimien eri
yksiköt käyttivät koulutuskeskusta useita kertoja vuoden aikana.

7 LIIKUNTATOIMINTA
Vuoden aikana jatkettiin jäsenistön aktivoimista kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen.
Reserviläisessä esiteltiin mm. sotilastaitokilpailuja sekä marssi- ja maastotapahtumia.
Edellisvuosien tapaa suuri osa järjestely- ja raportointityöstä oli liiton toimiston ja kerhojen
vastuulla.
Reserviläisurheiluliitto hoiti Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton sekä liittotason
urheilukilpailujen ja liikuntatapahtumien hallinnon ja koulutustoiminnan. Liitto-, piiri- ja
paikallistason tapahtumien järjestäjinä toimivat paikallisyhdistykset.
Sähköinen kuntokortti
Liiton jäsenten käytössä oli henkilökohtainen, sähköinen kuntokortti. Kyseessä on netissä
toimiva, sähköisessä muodossa oleva harjoitus- tai liikuntapäiväkirja. Sähköisen kuntokortin
käyttö on RUL:n jäsenille maksutonta. Vuoden loppuun mennessä sähköisen kuntokortin oli
ottanut käyttöön noin 1000 liiton jäsentä.
Piirien väliset kilpailut
Reserviupseeripiirit kilpailevat vuosittain Taistelukoulun kilvestä ja Kalevan maljasta.
Taistelukoulun kilpi luovutetaan aktiivisimmalle piirille kuntoliikunnassa. Kilpailussa
huomioidaan vähintään A-kuntoluokan suorittaneiden määrä, sähköisen kuntokortin
käyttöönotto sekä prosenttiammunta. Kilpailun voitti kolmannen kerran peräkkäin Kainuun
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Reserviupseeripiiri (60pistettä). Toiseksi tuli Vaasa (56) ja kolmanneksi sijoittui Etelä-Karjala
(48) ennen Etelä-Hämettä (47), Kymenlaakso (46) ja Lappia (41).
Kalevan malja luovutetaan liiton parhaalle piirille reserviläisliikunnassa. Kilpailussa
huomioidaan talvi- ja maastokilpailu, liiton ampumamestaruuskilpailu, syysjotos sekä SRA- ja
palvelusammuntojen SM-kilpailut. Kalevan maljan voitti Uusimaa 94 pisteellä. VarsinaisSeuraaviksi sijoittuivat Etelä-Häme (91), Pirkanmaa (70), Varsinais-Suomi (69), Helsinki (66)
ja Kymenlaakso (63).
Prosenttiammunta
Prosenttiammunnan tarkoituksena on aktivoida koko jäsenistöä säännölliseen
ampumaharrastukseen. Prosenttiammunnassa kilpailevat RUL:n yhdistykset ja piirit
keskenään vuosittain suurimmasta suhteellisesta osanotosta jäsenmääräänsä nähden.
Tulos lasketaan 1.1.–31.12. välisenä aikana järjestetyistä mainittujen liittojen, piirien tai
kerhojen valvotuista kilpailuista, ampumaharjoituksista, koulutus- ja koetilaisuuksista. Kultakin
osallistuneelta yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi ampumasuoritus vuodessa.
Liittotulos:

11,4%

(2011: 13,7 %, 2010: 14,4 %, 2009: 12,7 %)

Piirit:
1. Kainuun Reserviupseeripiiri ry
2. Vaasan Reserviupseeripiiri ry
3. Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry

37,0 % (200 €)
35,9 % (100 €)
28,7 % (100 €)

Yhdistykset:
Sarja A
1. Salon Seudun Reserviupseerit ry
58,3 % (100 €)
2. Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby Reservofficersklubb ry 48,8 % (50 €)
3. Lahden Reserviupseerikerho ry
39,6 % (50 €)
Sarja B
1. Lopen Reserviupseerit ry
100 % (100 €)
2. Pietarsaaren Reserviupseerikerho ry
76,7 % (50 €)
3. Elimäen Reserviupseerikerho ry
76,7 % (50 €)
Sarja C
1. Ylitornion Reserviupseerit ry
2. Vesilahden Reserviupseerikerho ry
3. Virtain Reserviupseerikerho ry

100 % (100 €)
86,0 % (50 €)
86,0 % (50 €)

Sarja D
1. Kortesjärven Reserviupseerikerho ry
2. Kristiinan Seudun Reserviupseerikerho
3. Ristijärven Reserviupseerikerho ry

100 % (100 €)
95,7 % (50 €)
92,3 % (50 €)

27
RUL – EROK-sotilasmoniottelu
Sotilasmoniottelun maaottelu virolaisia reserviupseereita vastaan kisattiin 26. – 27.5.
Lahdessa. Erittäin tasaisen maaottelun voitti erittäin täpärästi Viron joukkue. Henkilökohtaisen
kilpailun paras oli Viron Kaido Ruul ennen Suomen Simo Jääskeläistä ja Mikko Hautalaa.
Huomioitavaa oli, että tiettävästi RUL historiassa ensimmäistä kertaa naisjäsen Saanamari
Manneri suoritti kaikki lajit hyväksyttävästi läpi.
Kilpailu oli kovatasoinen ja sen osalajeissa kivääriammunnassa, pistooliammunnassa,
esteuinnissa, esteradalla, käsikranaatin heitossa ja suunnistuksessa nähtiin useita
erinomaisia suorituksia.
MILCOMP FINLAND 2012-kilpailuun osallistui 15 urheilijaa, RUL:sta, RES:stä ja EROK:sta
(Viron reserviupseeriliitto). Lahden kilpailu toimi RUL:n karsintakilpailuna CIORsotilasmoniotteluun jonne lähetettiin kaksi täyttä joukkuetta ensimmäistä kertaa.
Joukkueet:
1. EROK
(Hindov, Ruul, Zakhna)
22 328,1p
2. RUL
(Hautala, Jääskeläinen, Siirilä)
22 002,9p
Henkilökohtainen kilpailu:
1. Kaido Ruul
2. Simo Jääskeläinen
3. Mikko Hautala
4. Raul Hindov
5. Marek Zahkna
6. Rain Muru
7. Janne Hyvärinen
8. Joakim Siirilä
9. Margus Andresson
10. Saku Liehu
11. Janne Nieminen
12. Steven Linkov
13. Lauri Sihvola
14. Jouni Leppäsaajo
15. Saanamari Manneri

(EROK)
(RUL)
(RUL)
(EROK)
(EROK)
(EROK)
(RUL)
(RUL)
(EROK)
(RUL)
(RUL)
(EROK)
(RES)
(RUL)
(RUL)

7 816,2
7 733,5
7 442,1
7 429,3
7 082,5
6 888,7
6 877,7
6 827,4
6 812,1
6 638,9
5 968,8
5 473,2
3 090,3
3 006,8
2 544,7

CIOR:n sotilasmoniottelu + Pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut Tanskassa
CIOR:n MILCOMP -sotilasmoniottelu käytiin Tanskan Høveltessa 27.7.–4.8.2012. Samalla
käytiin Pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut. RUL MILCOMP edustusjoukkueet
muodostivat FIN 1: Saku Liehu (Jyväskylän Reserviupseerit ja JARU ry), Janne Hyvärinen
(Kuopion Reserviupseerit), Janne Nieminen (Tuusulan Reserviupseerikerho) sekä FIN 2:
Mikko Hautala (Raision Reserviupseerit), Simo Jääskeläinen (Kuopion Reserviupseerit),
Joakim Siirilä (Teres). Varajäsenenä mukana oli Jouni Leppäsaajo (Kanta-Helsingin
Reserviupseerit). Hän kilpaili muiden varajäsenten kanssa. FIN2 saavutti CIOR
sotilasviisiottelun kokonaiskilpailussa hopeaa. Sijoitus sivuaa Suomen kaikkien aikojen
parasta tulosta.
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Pohjoismaisissa maastomestaruuskisoissa FIN1 voitti ampumasuunnistusviestin ja toiseksi
tuli Tanska ja kolmas FIN2.
Varsinaisen PM-maastokilpailun tulokset saatiin CIOR-kilpailun lopputuloksista ja tämän
voiton vei FIN2 joukkue Hautala, Jääskeläinen ja Siirilä. Maiden välisiin kokonaistuloksiin
laskettiin kustakin Pohjoismaasta kahden parhaan joukkueen tulos ja täten varsinainen voitto
meni Tanskaan.
Tulokset CIOR Milcomp:
1. Saksa 4
2. Suomi 2
3. Iso-Britania 3
4. Saksa 3
5. Tanska 4
6. Hollanti 1
7. Tanska 3
….
11. Viro 2
…..
13. Suomi 1

8722,4
8527,4
8407,8
8211,1
8141,2
8133
8087,5
7529,6
7336,7

8 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
POHJOISMAINEN PRESIDIUM JA URHEILUNEUVOSTO NIR
Pohjoismaisten liittojen puheenjohtajistoista koostuvan presidiumin työkokous järjestettiin
tammikuun lopussa Tukholmassa. Presidiumin kesäkokous pidettiin heinäkuun lopulla
Kööpenhaminassa CIOR:n kesäkongressin yhteydessä.
Presidiumissa jatkettiin keskusteluja muutoksista eri maiden puolustusratkaisuista ja
reserviupseerien roolista sekä pohjoismaisen yhteistyön kehittämisestä. Runsaasti
keskustelua herätti myös CIOR-yhteistyö.
Presidiumin pääsihteerinä toimi edelleen majuri Matti Kuula. Hänen lisäkseen presidiumissa
RUL:ia edustivat Mika Hannula, Janne Kosonen ja kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja
Yrjö-Pekka Rautalahti. Pohjoismaisen urheiluneuvostossa, NIR:n, liiton edustajina toimi
majuri Jukka Kemppi. NIR vastaa maastomestaruuskilpailujen teknisestä toteutumisesta.
CIOR
CIOR (The Interallied Confederation of Reserve Officers, Confédération Interalliée des
Officiers de Réserve) on vuonna 1948 perustettu Nato-maiden reserviupseerijärjestö. RUL on
ollut mukana 1990 – luvun puolestavälistä lähtien liitännäisjäsenenä. RUL:n kanssa
samanlaisella statuksella CIOR:n toimintaan osallistuvat mm. Ruotsi, Itävalta ja Sveitsi.
CIOR:n käytännön toimintaa johtaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtajamaa.
Vuoden alkupuolella puheenjohtajamaana oli Norja ja kesäkongressin jälkeen Ranska. joka
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on tällä hetkellä Norja. RUL:n edustajina CIOR:n valtuustossa toimivat puheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja.
Merkittävä osa järjestön toiminnasta tapahtuu komiteoissa. Suomalaisia on osallistunut CIMIC
(Civil Military Cooperation) -komitean työskentelyyn, sotilasmoniotteluun (MILCOMP) sekä
nuorten reserviupseereiden (YROW) toimintaan.
CIOR:n päätapahtumia ovat talvikokous Brysselissä sekä vuosittain eri paikoissa järjestettävä
kesäkongressi. CIOR:n talvikokouksessa 9. – 11.2. Brysselissä liiton edustajina toimivat
puheenjohtaja Mika Hannula ja toiminnanjohtaja. Kesäkongressissa Kööpenhaminassa liittoa
edustivat puheenjohtaja Mika Hannula ja toiminnanjohtaja Janne Kosonen CIOR:n
valtuustossa. Lisäksi kongressiin osallistuivat Matti Kuula ja Yrjö-Pekka Rautalahti.
Vuoden aikana liiton vieraana kävi kaksi CIOR:n puheenjohtajaa. Tammikuussa vieraana
norjalainen Jon E.Tenvik. Joulukuussa Helsingissä vieraili CIOR uusi puheenjohtaja,
ranskalainen Richard Roll. Keskusteluaiheina molempien vierailujen aikana olivat mm.
reservin käyttö ja rekrytointi sekä puolustusbudjettien leikkausten vaikutukset. Jon E. Tennvik
vieraili myös RUL:n liittohallituksen kokouksessa. Molemmat puheenjohtajat vierailivat
pääesikunnassa tavaten puolustusvoimien korkeinta henkilöstöjohtoa. Richard Roll vieraili
myös puolustusministeriössä kansliapäällikkö Arto Rädyn vieraana. Liiton puolelta vieraita
isännöivät puheenjohtaja Mika Hannula ja toiminnanjohtaja Janne Kosonen.
YROW:ssa mukana kolme suomalaista
Suomen YROW-delegaatioon kuuluivat reservin luutnantti Janne Kekäläinen, vänrikki Sampo
Remes, aliluutnantti Patrik Holm ja vänrikki Axi Holmström. YROW -työskentely koostui
oppitunneista, maaesittelyistä, ryhmätyöskentelystä ja edustustehtävistä.
VIRON RESERVIUPSEERIKUNTA, EROK
Yhteistyötä Viron Reserviupseerikunnan kanssa jatkettiin molemminpuolisilla tapaamisilla.
Liiton puheenjohtaja Mika Hannula oli EROK:n kutsuvieraana Viron itsenäisyyspäivän 24.2.
juhlallisuuksissa ja valtakunnallisessa paraatissa Tallinnassa. Varapuheenjohtaja Mikko
Halkilahti osallistui EROK:n 15 -vuotisjuhlallisuuksiin Pärnussa juhannuksena.
Matti Ankelo ja Arto Juntunen osallistuivat tammikuun lopulla EROK:n talvileirille helmikuussa.
Talvileirin ohjelmassa oli ajankohtaisluentoja Viron puolustuksesta ja
maanpuolustuskoulutuksesta sekä liikunta-aktiviteetteja.
EROK:n delegaatio puheenjohtaja Toomas Peekin johdolla osallistui Itsenäisyyspäivän
iloiseen iltaan Katajanokan Kasinolla.
EROK:n nimeämä Suomen yhteysupseeri on luutnantti reservissä Kuno Peek, RUL:n puolelta
yhteydenpidosta vastaa liiton toimisto ja yhteysupseeri Sakari Väliahde.
VIRON SUOMEN POJAT
Yrjö-Pekka Rautalahti edusti liittoa Viron Suomen Poikien reserviupseerien tapaamisessa
kesäkuussa. Jäsenistön ikääntyessä Suomessa viime sotien aikana
reserviupseerikoulutuksen saaneet virolaiset upseerit lakkauttivat oman yhdistyksensä
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vuonna ja liittyivät Töölön Reserviupseereiden jäseniksi. HE ovat kuitenkin päättäneet jatkaa
kesätapaamisiaan.
BALTIC SEA COOPERATION
Itämeren alueen reserviupseerien kolmastoista Baltic Sea Cooperation -seminaari pidettiin
syys- lokakuun vaihteessa Saksassa. Suomen Reserviupseeriliittoa edustivat
varapuheenjohtajat Mikko Halkilahti ja Yrjö-Pekka Rautalahti. Tilaisuudessa olivat
edustettuina suomalaisten lisäksi isäntämaan edustajien ohella Latvian, Viron, Puolan,
Ruotsin ja Tanskan liittojen edustajat.
VENÄJÄ
Vuoden aikana jatkettiin selvitystyötä uuden venäläisen yhteistyöorganisaation löytämiseksi.
Liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vierailivat huhtikuussa Moskovassa Megapir organisaation vieraana. Megapir on yhteenliittymä, jonka piirissä on yritystoimintaa,
reserviupseeritoimintaa sekä erilaista avustus- ja tutkimustoimintaa. Toiminta rahoitetaan
kiinteistösijoituksilla. Moskovassa käytyihin keskusteluihin osallistui myös Suomen Moskovan
sotilasasiamiehen toimiston henkilökuntaa.
Toukokuussa liiton entinen puheenjohtaja Antti Ahlström ja liiton 2. varapuheenjohtaja Aaro
Mäkelä osallistuivat IAC:n (International Advisoty Council of Organizations of Reserve
Officers) kokoukseen Bratislavassa ja Wienissä. IAC on voimakkaasti Megapir -johtoinen
kansainvälinen organisaatio, jossa on parisenkymmentä jäsenmaata.
Vuoden aikana päätettiin, että RUL ei hae IAC:n jäsenyyttä eikä osallistu sen toimintaan.
Megapirin osalta päätettiin vielä selvittää kahdenkeskisen yhteistyön mahdollisuuksia.
Mahdollisia yhteistyöaloja voisivat olla esimerkiksi reserviläisurheilu ja seminaarit.
Yhteistyöhön liittyvien käytännön asioiden selvittely jatkuu vielä vuonna 2013.
MUUT KANSAINVÄLISET KONTAKTIT
Liiton johto tapasi vuoden aikana Ruotsin, Venäjän, Yhdysvaltojen, Kiinan ja Puolan
sotilasasiamiehiä.
Janne Kosonen osallistui liiton edustajana Ruotsin Bodenissa pidettyyn Kalottitapaamiseen.

9 VIESTINTÄ
VIESTINNÄN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Liiton viestinnästä käytännössä vastaavat puheenjohtajisto ja liiton toimisto. Tiedotuksen
tavoittavuudessa onnistuttiin vuoden aikana kohtuullisesti.
Erityisen aktiivisesti liitto otti kantaa kertausharjoitusmääriin, puolustusvoimauudistukseen,
ampuma-aselain uudistamiseen ja vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen. Liiton
viestinnän erityisen huomion kohteina olivat lisäksi yleisen asevelvollisuuden tulevaisuus.
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Reserviläinen-lehden palstoilla, liiton www-sivuilla sekä kiertokirjeissä aktivoitiin omaa
jäsenkuntaa ottamaan kantaa ajankohtaisiin asioihin.
RESERVILÄINEN-LEHTI
Suomen Reserviupseeriliiton pää-äänenkannattaja ilmestyi vuoden 2012 aikana
poikkeuksellisesti vain seitsemän kertaa. Lehden painosmäärä oli keskimäärin 57.700
kappaletta. Lehden kustantaja on Maanpuolustusyhtiö MPY Oy. Lehden vastaavana
päätoimittajana jatkoi FM, vänrikki Mirva Brola. Lehdellä oli lisäksi apunaan useita freelancetoimittajia. Liiton toimisto tuotti suoraan toimintavuoden aikana jokaiseen numeroon useita
artikkeleita ja valokuvia.
Vuoden aikana toteutettiin laaja lehden mediakonseptin uudistustyö yhteistyössä Aalto
yliopiston kanssa. Prosessin seurauksena lehden rakennetta selkeytettiin ja taitto uusittiin.
Vuoden ensimmäinen lehti jaettiin kaikille varusmiehille ja syyskuun numero suunnattiin
abiturienteille. Lehdestä otettiin isohkoja ylipainoksia Riihimäen Metsästysmessuille ja Lahden
Turvallisuus ja puolustustapahtumaan.
SÄHKÖINEN VIESTINTÄ
Vuoden aikana liiton edellisvuonna uusittuja nettisivuja (www.rul.fi )kehitettiin edelleen.
Käytössä on myös oma Twitter-tili sekä Facebook-sivu, jotka on integroitu toimimaan
nettisivujen kanssa. Piirien ja yhdistysten osalta uudet sivut saatiin käyttöön vuoden 2012
alussa. Vuoden aikana uusittiin myös yhdistysten ja piirien toimintalomakkeet. Uudistustöistä
vastasi GWorks Oy.
Ajankohtaisia uutisia ja tiedotteita julkaistiin 55. Jäsenet pystyivät sivuilta löytyvällä
lomakkeella tekemään jäsentietoihinsa muutoksia sekä lähettämään kysymyksiä ja toiveita
liiton toimistolle.
Liitolla oli käytössä ePressi.com:n tiedotepalvelu.
RUK- JA KOKELASINFOT
RUK-infoja pidettiin vuoden aikana Haminan reserviupseerikursseille kahdesti. Infoissa
annettiin molempien kurssien oppilaille tiivis tietopaketti vapaaehtoisesta
maanpuolustustyöstä sekä erityisesti RUL:n roolista reserviupseerien
yhteistoimintajärjestönä. Tilaisuuksissa esiteltiin lisäksi liiton kansainvälistä toimintaa,
yhdistysten monipuolisia toimintoja sekä liikuntamahdollisuuksia. Valkeakosken
Reserviupseerikerho järjesti infotilaisuuksia Panssariprikaatin reserviupseerikurssien
oppilaille. Helsingin Reservimeriupseerit järjestivät vastaavat tilaisuudet Merisotakoulun
upseerioppilaille.
Joukko-osastoissa kokelaille pidettäviä RUL-infoja, Kokelastilaisuuksia järjestettiin
seuraavissa joukko-osastoissa: Lapin ilmatorjuntarykmentti ja Lapin lennosto, PohjoisKarjalan prikaati ja Pohjois-Karjalan rajavartiosto, Panssariprikaati, Kaartin Jääkärirykmentti
sekä Suomenlahden meripuolustusalue.
Messut
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Reserviupseeriliitto osallistui 2. - 4.3. järjestetyille GoExpo-harrastemessuille. Teemana olivat
aseet, ampuminen ja reserviläisyys. Osastolla esiteltiin erilaisia aseita ja kerrottiin
reserviläisten ampumaharrastuksesta.
Kuudennet kansainväliset turvallisuus- ja puolustusalan erikoismessut järjestettiin Lahden
Messukeskuksessa 27. – 29.9.2012. Messujen teemana oli ”Yhdessä turvalliseen arkeen”.
Messuilla esittäytyivät kaikki tärkeimmät yhteiskunnan turvallisuuteen ja
turvallisuusteknologiaan liittyvät viranomaiset, järjestöt ja yritykset. Suomalainen puolustus- ja
ilmailuteollisuus oli myös näyttävästi mukana. Puolustusvoimat osallistuivat messuihin
selvästi aikaisempia kertoja vaatimattomammin. Puolustusvoimien materiaalin ja varusteiden
puuttuminen oli pettymys monelle osanottajalle.
Näytteilleasettajia messuilla oli yhteensä 160 kaikkiaan 17:sta eri maasta. Messuihin tutustui
kolmen päivän aikana 13 200 messuvierasta eli muutama tuhat vähemmän kuin edellisillä
messuilla. Perheet olivat lauantaina edustettuina messuilla hyvin.
RUL:lla oli messuilla oma osasto, jossa esiteltiin liiton toimintaa ja jossa oli mahdollisuus
ampua muovikuulakiväärillä sekä harjoitella rynnäkkökiväärin lukon purkamista ja kokoamista.
Messuisäntinä toimi Päijät-Hämeen reserviupseeripiirin ja TaKoRU:n aktiivit. Osasto sai
kiitosta selkeästä ilmeestään ja toiminnallisuudesta.

10 TALOUS
Liiton talous oli vuoden aikana vakaa ja maksuvalmius oli hyvä.
Varsinaiseen toiminnan kulujäämä oli noin 531.000 €. Tuloja varsinaisesta toiminnasta kertyi
noin 44.000 € ja menoja 575.000 €. Jäsenmaksutulot olivat tärkein tulonlähde. Oman
varainhankinnan nettotulot olivat noin 297.000 €, tästä jäsenmaksutulojen osuus oli selvästi
suurin.
Yleisavustuksia liitto sai yhteensä lähes 134.000 euroa. Maanpuolustuksen Tuelta (MPT) liitto
sai yleisavustuksia 94.300 euroa sekä lisäksi Janssonin rahaston tuottona 1.800 €. MPT:n
tukeen sisältyi myös Wihurin säätiön tuki.
Maanpuolustuksen Tuen MPK:lle myöntämä RUL:lle korvamerkitystä tuesta (8.400 €)
käytettiin 5.000 € johtamiskoulutuksen kehittämiseen.
MPT:n välityksellä saatiin puolustusministeriön 37.500 euron avustus. Edellisenä vuonna
saadusta ampuma-asekouluttajajärjestelmän kehittämiseen aiheutuvista kustannuksista
loppuosa maksettiin yhdistyksille ja piireille vuoden aikana. Toiminnan kannalta erittäin tärkeä
oli myös Urlus-säätiöltä saatu 40.500 euron vuokra-avustus.
Tapiola Varainhoito Oy hoiti liiton sijoitussalkkua täyden valtakirjan sopimuksella. Vuoden
aikana salkun markkina-arvo nousi 13,1 %, ja se oli noin 2.676.500 €.
Liitto maksoi reserviupseeripiireille ja -yhdistyksille toiminta-avustuksia, kannustepalkkiota,
jäsenhankintapalkkioita ja projektitukia yhteensä noin 100.000 €. Jäsenmaksuja liitolle kertyi
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291.000 €. Liitto vastasi jäsenmaksuperinnän kuluista (n. 31.000 €) myös yhdistysten ja
piirien osalta. Jäsenistöltä kerättyjä piiri-, yhdistys- ja lehtimaksuja maksettiin liiton kautta
yhteensä 518.000 €.
Tilikauden alijäämäksi muodostui 4.777,12 euroa.
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat majuri Jyri Favorin, HTM ja kapteeni Matti Mäkinen,
HTM sekä varalla kapteeni Harry Eklundh, HTM ja luutnantti Tero Lindell KHT

JÄSENMÄÄRÄT
JÄSENMÄÄRIEN VERTAILUA 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011 JA 31.12.2012

MAKSANEET JÄSENET

PIIRI

Maksaneet Maksaneet Maksaneet Maksaneet
2009
2010
2011
2012

101 E-HÄ
102 E-KA
103 E-PO
104 HKI
105 KAI
106 KE-PO
107 KE-SU
108 KYM
109 PÄI-HÄ
110 LAP
111 ORUP
112 PIR
113 PO-KA
114 PO-PO
115 PO-SA
116 SAT
117 SU-SA
118 UUS
119 VAA
120 V-SU
LIITTO YHT.

1533
928
1305
4261
603
540
1137
1416
790
915
1520
2331
826
1235
1154
1276
768
2039
386
2500
27463

1504
938
1287
4130
592
538
1124
1394
780
895
1580
2379
828
1222
1124
1241
765
2048
375
2520
27264

1487
941
1308
4139
607
554
1130
1393
763
893
1598
2392
817
1250
1110
1240
783
2089
369
2545
27408

1485
951
1308
4101
597
551
1116
1381
768
867
1643
2368
818
1250
1105
1227
791
2111
365
2547
27350

Erotus
2012 2011

-2
10
0
-38
-10
-3
-8
-12
5
-26
45
-24
1
0
-5
-13
8
22
-4
2
-52

Maksu
% 2012

99,87
101,06
100,00
99,08
98,35
99,46
99,29
99,14
100,66
97,09
102,82
99,00
100,12
100,00
99,55
98,95
101,02
101,05
98,92
100,08
99,81
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