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Koko asevelvollisuusaika
kehittämisen kohteeksi
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Puolustusratkaisumme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen, jonka näkyvin
ja intensiivisin osa on varusmiespalvelus. Se on kuitenkin ajallisesti vain
murto-osa asevelvollisuudesta, joka
kestää 43 vuotta.
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Varusmiespalveluksen jatkuva kehittäminen on ehdottoman tärkeää, jotta se
vastaa muuttuvaa toimintaympäristöä
sekä tuottaa osaavia ja toimintakykyisiä operatiivisia joukkoja jatkossakin.
Puolustusvoimien Varusmiespalvelus
2020 -suunnitelmassa koulutuksen
uudistamisessa korostetaan sotilaan
kokonaisvaltaista toimintakykyä ja
riittävän osaamisen saavuttamista.
Koulutusta kehitetään mm. teknologiaa hyödyntämällä ja vähentämällä
passiivista luokkahuoneopetusta. Käytännössä varusmiesten koulutuksessa
mm. käytetään nykyistä enemmän lyhyitä elokuvia sekä simulaattoreita.
Asevelvollisuuden kehittäminen ei kuitenkaan voi keskittyä vain sen ensimmäiseen vuoteen, vaan myös reservin
toimintaa on kehitettävä määrätietoisesti.

seen sekä reserviläisten omaehtoiseen
toimintaan. Kertausharjoitukset osuvat reserviläisen kohdalle laskennallisesti kerran viidessätoista vuodessa.
Toisaalta meillä on sodan ajan joukkoihin sijoitettuna aivan liian paljon
reserviläisiä, jotka eivät saa koskaan
kertausharjoituskäskyä. Näköpiirissä
ei ole sellaista puolustusbudjetin kasvua, jolla pystyttäisiin varmistamaan,
että jokainen reserviläinen pääsisi kertausharjoituksiin vähintään kerran kolmessa tai viidessä vuodessa. Kertausharjoitusten määrää tulee kuitenkin
minimissään kasvattaa niin, että vähintään 22.000 reserviläistä saisi vuosittain kertausharjoituskäskyn.
Ampumataito on keskeinen osa sotilasosaamista. Puolustusvoimien rooli
reserviläisten ampumataidon ylläpitämisessä on valitettavan vähäinen.
Reserviläisjärjestöjen laajamittainen
ampumatoiminta on olennainen osa
reservin ampumataidon ylläpitoa, mutta kohtuullista olisi, että reserviläisellä
olisi vähintään kerran vuodessa mahdollisuus päästä ampumaan puolustusvoimien aseilla.

Reservin osaaminen ja toimintakyky
perustuu kertausharjoituksiin, vapaa- Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
ehtoiseen maanpuolustuskoulutuk- (MPK) toteuttamalla vapaaehtoisella

PÄÄKIRJOITUS

JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto
sotilaskoulutuksella pystytään paikkaamaan osa liian vähäisten kertausharjoitusten muodostamasta koulutusvajeesta. Kun tähän lisätään vielä
omatoiminen säännöllinen liikunta- ja
ampumaharjoittelu, niin aktiivinen reserviläinen pystyy ylläpitämään omaa
osaamistaan ja toimintakykyään varsin
hyvin.
letään esim. puolustusvoimien aseilla
ampuminen tässä koulutuksessa. Sijoittamattoman reservin sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen mielekäs jatkuminen sekä koulutuksen
alueellinen kattavuus on varmistettava
uudistuksessakin.
Ampuma-aselakiprosessissa on esille
noussut yksityiskohtia, jotka toteutuessaan vaikeuttavat tai jopa lopettavat osan nykyisestä reserviläisten
ampumatoiminnasta.
Ampumista
harrastavat tahot asekeräilijöistä ja
metsästäjistä aina urheiluampujiin ja
maanpuolustajiin ovat osoittaneet yksimielisen selkeästi ampuma-aselain
kriittiset kohdat. Toivottavasti virkamiehiltä ja päättäjiltä löytyy rohkeutta korjata lakiluonnoksessa olevat toimintaa vaarantavat virheet.
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Syksyn aikana odotetaan tietoja, missä
muodossa valmisteilla oleva vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain uudistaminen etenee eduskuntaan. Ensiksi
mainitun lakiuudistuksen keskeinen
ajatus on Puolustusvoimien Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tilaaman sotilaallisen koulutuksen siirtäminen Puolustusvoimien vastuulle.
Uudistus tehostaisi erityisesti paikallisjoukkojen koulutusta ja valmiutta.
Esitettyyn muutokseen liittyy kuitenkin
useita riskejä, jotka ratkaisevat, saavutetaanko mahdollisella muutoksella sille esitettyjä tavoitteita. Ehdoton
edellytys uudistuksen onnistumiselle
on vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen taloudellisten resurssien merkittävä lisääminen. Tällöinkin vaarana
on MPK:lle jäävän sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen näivettyminen, varsinkin jos kategorisesti kiel-
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JÄRJESTÖSIHTEERIN PALSTA

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 2- 2018

Uusi järjestösihteeri
esittäytyy
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Olin vielä päiväkodissa, kun ilmoitin
vanhemmilleni, että menen isona armeijaan. Se ei ehkä vielä silloin ollut
lain puolesta edes mahdollista, mutta
vuoden 1995 lakiuudistuksen myötä
tammikuussa 2008 silloisen Niinisalon Tykistöprikaatin portit aukesivat
myös minulle. Peruskoulutuskauden
päätteeksi odotti Aliupseerikoulun tulenjohtolinja, josta matka jatkui Haminaan Reserviupseerikouluun. Kurssi
232 – Jääkäri oli haastava mutta hieno
kokemus ja ”Hotelli Hiltonissa” vietetyt tunnit syvensivät aselajiosaamista
siinä, missä vertaisjohtaminen antoi
huomattavan määrän pelimerkkejä
esimiestyöhön. Todellinen oppiminen
tapahtui perusyksikön joukkokoulutuskaudella, jossa jo puuduttavaksi
mutta myös rutiiniksi muodostuneet
toistot varmistivat sen, ettei vuoden
mittainen koulutus mennyt hukkaan.
Armeijan jälkeen jatkoin yhteiskuntatieteiden opintoja silloisessa Joensuun
yliopistossa, mutta kun kandidaatin
tutkinto oli viittä vaille valmis, veti veri

lähemmäs kotiseutua Etelä-Pohjanmaata. Lakeuksille en enää kuitenkaan
palannut vaan kotiuduin Tampereelle, jossa suoritin yliopiston loppuun ja
valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Oma henkilökohtainen joukkotuotantovaiheeni kesti kolmisen
vuotta, jonka aikana sain kaksi poikaa
ja menin naimisiin. Sen jälkeen olikin
aika keskittyä töihin. Opintojen aikana
ja vauvavuosien välillä tein muutaman
viestintäalan harjoittelun mutta varsinaisen työurani aloitin valtion virkamiehenä Pirkanmaan TE-toimistossa.
Reserviupseeriliiton järjestösihteerin
tehtävien tultua hakuun tiesin, että
kyseessä olisi unelmaduuni ja olin todella mielissäni, kun tulin valituksi tehtävään.
Järjestötehtävissä olen ollut mukana
pitkään. Opiskeluaikoina toimin yliopistossa ainejärjestössä ja reserviin
siirryttyäni liityin ensin Joensuun Reserviupseereihin ja hieman sen jälkeen
Seinäjoen Reserviupseerikerhoon. Seinäjoella olin hallituksessa muutaman

Nimi: Susanna Takamaa
Arvo: luutnantti (res.)
Syntymäpaikka ja -vuosi:
Seinäjoella 1987
Kotipaikkakunta: Tampere
Perhe: Aviopuoliso ja pojat Sisu
ja Urho
Harrastukset: Vapaaehtoinen
maanpuolustus, juoksu, nyrkkeily, eräretkeily, hyvä ruoka,
matkustus.

distusmielistä toimintaa. Toimivia käytäntöjä ja uusia ajatuksia on ilo kuulla
ja jakaa myös muille – siten reserviupseeritoimintaa vahvistetaan ja tuetaan
ympäri maata. Hyviä ideoita ei kannata jemmata, ne kannattaa tuoda esille!
Toivottavasti itse pystyn osaltani tukemaan järjestökenttää vapaaehtoisen
maanpuolustustoiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Kenttäpostia -julkaisussa tullaan jatkossa näkemään järjestösihteerin palsta. Jos teillä on hyväksi havaittua, jäsenistöä aktivoivaa toimintaa omassa
paikallisyhdistyksessä, kerro siitä liitJärjestösihteerinä toivon pääseväni toon jarjesto@rul.fi!
sisälle liiton monipuoliseen yhdistyskenttään. Liiton kaksikymmentä piiriä
vaikuttavat valtakunnallisesti rajalta
rajalle ja paikallisyhdistyksiin mahtuu
paljon perinteikästä samoin kuin uu-
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vuoden ja pääsin tekemään mm. tuleville varusmiehille järjestettävää infoa,
joka sai paljon positiivista palautetta jo
silloin. Tampereella liityin Tampereen
Korkeakoulujen Reserviupseereihin TaKoRU:un. Myös siellä hääräilin vuoden
toimihenkilönä ja toisen vuoden hallituksessa, kunnes opintojen päätyttyä
päätin ”aikuistua” ja siirtyä Tampereen Reserviupseereihin. Kolmen hallitusvuoden aikana olen oppinut paljon
erityisesti piirin toiminnasta ja kuullut alueen yhdistysten hyvistä tapahtumista. Näitä voisi hyödyntää myös
muissa yhdistyksissä.
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Toimintasuunnitelma ja
jäsenmaksu 2019
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RUL:n toiminnan painopisteet ja Vuonna 2019 järjestetään liittokotavoitteet vuonna 2019
kous, valtakunnallisen reserviupseeripäivä, yhdistyspäivä, mentorLiiton toiminnan painopisteet ja päivä, PM-presidiumin kokous ja
tavoitteet vuodelle 2019 esitellään YRO-seminaari. Vänrikkipäivä pyliittovaltuustolle
marraskuussa. ritään järjestämään kymmenessä
Vapaaehtoisen
maanpuolustus- piirissä ja toimintapäivä sadassa
koulutuksen kehittäminen on yksi yhdistyksessä – näissä piirien ja pailiiton keskeisimmistä tavoitteista. kallisyhdistysten vastuu korostuu.
Lisäksi Maanpuolustusjärjestöjen
yhteistyötä pyritään tiivistämään Yhteisiä tavoitteita ovat myös protulevaisuudessa entisestään. Liitto senttiammuntojen tulosten sekä
osallistuu ja vaikuttaa ampumatai- ampumataidon ja -mahdollisuukdon ja ampumamahdollisuuksien sien parantaminen piireissä. Piirikehittämiseen ja edunvalvontaan. en tiivis yhteistyö aluetoimistoihin
Padasjoen koulutuskeskuksen toi- ja MPK:hon on tärkeässä roolissa
mintaa kehitetään. Lisäksi liiton ta- myös tässä asiassa. Piirejä kanvoitteina on piirien ja jäsenyhdistys- nustetaan osallistumaan valtakunten jäsenmäärän kasvattaminen, nallisiin reserviupseeripäiviin sekä
uusitun viestintäsuunnitelman to- vastaamaan alueensa kenttäkelpoiteuttaminen ja RUK:n 100-vuotis- suustapahtumien järjestämisestä.
juhlaan vuonna 2020 valmistautu- Liitto kehottaa piirejä ja jäsenyhdisminen.
tyksiään piirien verkkosivujen sekä
jäsenrekisterin aktiiviseen käyt-

Piirien tavoitteena on nimetä nuorisotoimikunta edistämään nuorten
reserviupseereiden toimintaa. Yhdistyksille asetetaan tavoitteeksi
nuorisoupseerin tai nuorisoupseerien nimeäminen.
Lisäksi liitto kannustaa jäseniään
liikkumaan, ampumaan ja kouluttautumaan säännöllisesti. Tällä
tavoin reserviupseeri pitää omasta
osaamisestaan ja fyysisestä kunnosta huolta.

Jäsenmaksut ennallaan
Vuoden 2019 osalta liiton jäsenmaksuihin ei ole tulossa muutoksia. Myöskään Reserviläinen -lehden tilausmaksuun ei ole tulossa
korotusta. Esityksen mukaan varsinaisen jäsenen liittomaksu olisi
ensi vuonna 14 euroa ja lehtimaksu
8,5 euroa. Piirien toiminta-avustukset ja sekä projektituki ja kannustepalkkiot pidetään vastaavina kuin
kuluvana vuonna. Kaikkiaan liitto
tukee piirien ja yhdistysten toimintaa vuosittain noin 120 000 eurolla.
Liiton varsinaisen toiminnan liikevaihto on ensi vuonna noin 600 000
euroa.
Lopullisesti toimintasuunnitelman
ja budjetin vuodelle 2019 hyväksyy
liittovaltuusto marraskuun kokouksessa.
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töön. Jäsenten sähköpostiosoitteet
on tärkeää päivittää ajan tasalle
mm. tiedonkulun vuoksi. Yhdistysten tavoitteeksi on asetettu uusien
jäsenten suora kontaktointi ja toiminnan esittely. Myös yhdistyksiä
kannustetaan osallistumaan toimintapäivän järjestelyihin. Sähköistä toimintalomaketta kannattaa päivittää ympäri vuoden.

7

Jäsenhankintakilpailu
Pitkään lämpimänä jatkuneen kesän jälkeen syksy tekee tuloaan,
mutta vaikka joulu on jo verrattain
lähellä vuoden 2018 jäsenhankintakilpailu ei ole suinkaan ohi. Vielä
on hyvin aikaa kantaa oma kortensa jäsenhakintakekoon ja haastaa
tuttuja reserviupseereita liittymään
mukaan toimintaan.
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Lokakuun alusta uudeksi jäseneksi
tulleelta ei veloiteta jäsenmaksua
enää vuoden 2018 puolella, mutta
jäseneduista kuten loppuvuoden
lehdistä sekä muista liiton eduista uusi jäsen pääsee nauttimaan jo
nyt. Myös jäsenkortti postitetaan
uusille jäsenille.
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Tällä hetkellä vuoden 2018 jäsenhankkijoiden listalta löytyy 68 nimeä, jotka ovat saaneet liittoon
yhteensä 104 uutta jäsentä, kaikki
jäsenmaksun maksaneita. Koska
lokakuun alusta liittyneille uusille
jäsenille ei lähetetä loppuvuodesta
jäsenmaksulaskua, tullaan jäsenhankintakilpailussa huomioimaan

ensi vuoden alussa maksetut jäsenmaksut.
Uusia jäseniä hankkineet ovat kilpailemassa jäsenhankintakilpailun
palkinnoista, joista kirkkaimpana
loistaa upseerimiekka. Se luovutetaan palkintona vuonna 2018 eniten, mutta vähintään kymmenen,
jäseniä hankkineelle henkilölle. Jo
yhdestä uudesta liiton jäsenestä
saa 10 euron arvoisen lahjakortin
Varustelekaan. Kolmesta jäsenestä saa RUL-tuotteen, viidestä jäsenestä 50 euron arvoisen lahjakortin Varustelekaan. Kymmenellä
uudella jäsenellä lahjakortin arvon
on 100 euroa. Kaikkien jäsenhankkijoiden kesken arvotaan 200 euron
lahjakortti. Jokaisesta hankitusta
jäsenestä saa lisäarvan, joten mitä
useamman uuden jäsenen hankkii,
sitä paremmat todennäköisyydet
on voittaa. Muista uuden jäsenen
tietojen ilmoituksessa ilmoittaa ainakin oma nimesi tai jäsennumerosi!

JÄSENHANKINTAKILPAILU
1.1.‒31.12.2018
Yhdestä jäsenestä 10 € lahjakortti Varustelekaan.
Kolmesta jäsenestä RUL-tuote.
Viidestä jäsenestä 50 € lahjakortti Varustelekaan.
10 jäsenestä 100 € lahjakortti Varustelekaan.

Kaikkien
jäsenhankkijoiden
kesken arvotaan
200 € lahjakortti
Varustelekaan.
Jokaisesta jäsenestä
saa yhden
äänen arvontaan.
Hankittuihin jäseniin
lasketaan kaikki vuoden
2018 loppuun mennessä
jäsenmaksunsa maksaneet.
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Eniten vuonna 2018, mutta vähintään 10 jäsentä,
hankkinut palkitaan upseerimiekalla.
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KUVASATOA
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Porin SuomiAreena

10

11

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 2- 2018

EU:n tietosuoja-asetus
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
(General Data Protection Regulation, GDPR) on sovellettu 25.5. alkaen
myös Suomessa. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti
kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.
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Uuden lainsäädännön tavoitteena
on parantaa henkilötietojen suojaa
ja rekisteröityjen oikeuksia. Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti ja yksilön kannalta läpinäkyvästi. Tietojenkäsittelylle on oltava
erityinen tarkoitus ja organisaatio
saa kerätä vain niitä henkilötietoja,
jotka ovat välttämättömiä. Henkilötietoja ei myöskään saa säilyttää
pidempään kuin on välttämätöntä.
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Henkilötietojen käsittelyn perusteena Maanpuolustusreksiterissä on
lakisääteinen velvoite, asianomaisten henkilöiden suostumus sekä
oikeutettu etu järjestötyöhön, -toimintaan, -tiedottamiseen, -tutkimukseen ja -koulutukseen liittyen.
Henkilö voi rajata tai vastustaa tietojensa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Jäsenyys rekisterissä mukana oleviin
yhteisöihin ei kuitenkaan ole mahdollinen ilman henkilötietoja Maanpuolustusrekisterissä.
Maanpuolustusrekisterin sisältämät tiedot saadaan pääosin jäseniltä itseltään. Rekisterin tietoja ylläpitävät sekä täydentävät liiton ja
jäsenrekisterin toimihenkilöt sekä
omien jäsentensä osalta piirien ja
yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöt. Jäsenillä on mahdollisuus
omien tietojen korjaamiseen ja
täydentämiseen internetin kautta.
Maanpuolustusrekisteri ei sisällä
salassa pidettäviä henkilötietoja.

RUL:n, sen piirien ja jäsenyhdistysten jäsenrekistereitä hoidetaan
kootusti Maanpuolustusrekisterissä: Rekisterin ylläpitäjänä toimii
Reserviläisliitto, jolta RUL ostaa jäsenrekisterinpalvelut. Jäsenrekisterin tietosisältöä ja sen varmistuksia
säilytetään järjestelmän tehneen
ja sitä ylläpitävän Kehätieto Oy:n Maanpuolustusrekisterin toiminSuomessa olevilla palvelimilla.
taa kuvaava tietosuojaseloste, josta löytyy mm. tiedot rekisterin si-

Miten tietosuoja-asetus vaikuttaa
yhdistysten toimintaan?
Reserviupseeriyhdistysten ja -piirien jäsenrekisterit on hoidettu
keskitetysti ja ammattimaisesti jo
pitkään. Yhdistyksillä ja piireillä on
käytössään myös erilaisia omia jäsen- ja yhteystyörekistereitä. Tietosuoja-asetuksen voimaan tulo ei
aiheuta merkittäviä muutoksia, jos
henkilötietoihin liittyviä asioita on
tähänkin asti hoidettu huolellisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.
Tässä muutama käytännön asia
yhdistyksissä huomioitavaksi:
•
Nimetkää yhdistyksestä henkilöt, jotka käsittelevät jäsenrekisteriä ja muita luottamuksellisia
henkilötietoja

•
Varmistakaa, että rekisterin käyttäjätunnukset ja salasanat
ovat vain henkilöillä, jotka on nimetty tähän tehtävään
•
Varmistakaa, että yhdistyksen jäsenrekisteriä sekä muita henkilötietoja käsittelevät henkilöt
ovat tietoisia tietosuoja-asetuksesta sekä jäsenrekisterin tietosuojaselosteen sisällöstä
•
Säilyttäkää mahdollisesti tarvitsemanne paperikopiot rekistereistä huolellisesti. Älkää ottako
jäsenrekisteristä tai sen osasta turhia paperikopioita.
•
Mikäli siirrätte jäsenrekisteri- tai muita henkilötietoja sähköisesti, varmistakaa, että tiedosto
lähtee oikealle taholle ja käyttäkää
ehdottomasti suojattua tiedonsiirtoa (siis esim. https -yhteyttä). Netistä löytyy useita helppokäyttöisiä
ja ilmaisia suojattuja tiedostonsiirto-ohjelmistoja. Hyvä ja suositeltava esimerkki on https://wetransfer.
com -sivusto, jonka kautta voi turvallisesti lähettää isojakin tiedostoja.
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sällöstä, henkilötietojen käsittelyn
perusteista, tietojen säilytysajasta
sekä rekisteröityjen oikeuksista ja
tietojen luovuttamisesta löytyvät
liiton nettisivuilla olevasta Maanpuolustusrekisterin tietosuojaselosteesta.
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E-asiointi
Liiton sähköiset palvelut ovat jäsenistön käytettävissä kellon ympäri.
eAsiointipalvelussa henkilöjäsen
voi muokata omia yhteystietojaan
ja päivittää muuttuneen sotilasarvon. Lisäksi asiointipalvelusta
löytyy tieto voimassaolevista jäsenyyksistä ja sieltä voi tarvittaessa tulostaa laskun jäsenmaksusta
PDF-muodossa. Ampumaturvan tilaaminen onnistii myös e-asioinnin
kautta.
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Yhdistykset pystyvät tarkastelemaan eAsiointipalvelussa omia jäsentietojaan, päivittää tietoja ja
esimerkiksi lisätä jäsenten sähköpostiosoitteita. Lisäksi palvelusta
näkee yhdistyksen jäsenmaksutilanteen, jonka avulla on helppo tavoitella maksamattomia jäseniä.
eAsiointipalveluun pääset liiton
verkkosivujen etusivulta osoitteesta www.rul.fi
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Kokonaisturvallisuus 2018
Kokonaisturvallisuus 2018 -tapahtuma järjestetään Lahden Messukeskuksessa 7.-8.9.2018. Se esittelee
laajasti kokonaisturvallisuuden eri
osa-alueita suurelle yleisölle sekä
alan ammattilaisille. Kantavina teemoina ovat arjen turvallisuus, kyberturvallisuus ja maanpuolustus.

massa järjestetään myös puolustusvoimien hylätyn materiaalin näytöshuutokauppa.

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 2- 2018

Reserviupseeriliitolla on tapahtumassa oma osastonsa C5 jossa liitto esittelee toimintaansa. Lisäksi
osastolla on mahdollisuus kokeilla
Noptel-rataa, päivittää omat tietonOhjelmalavoilla kuullaan paitsi mo- sa liiton jäsenrekisteriin ja Kahoot!
nipuolisia musiikkiesityksiä niil- -tietokilpailu, jota voi pelata mobiililä nähdään myös tietoiskuja mm. sovelluksella.
kyberrikollisuudesta, kodin kyberturvallisuudesta, hybridiuhkista ja Tapahtuman yhteydessä liitto järturvallisuuden tulevaisuuden tren- jestää perjantaina 7.9. neuvotteludeistä. Puolustusvoimat 100 -tais- kunnan kokouksen, liittohallituksen
telunäytös esitetään kahteen ottee- kokouksen sekä lauantaina 8.9.nuoseen molempina tapahtumapäivinä risoupseerien koulutuspäivän.
messukeskuksen tuntumassa ja sitä
katsomaan on vapaa pääsy. Tapahtu- Tervetuloa mukaan tapahtumaan!
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Projektituki ja säätiöiden
apurahat haettavana
Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poikkeuksellisten merkittävien toimintojen, erillisprojektien tai hankintojen rahoittamiseen,
joita yhdistykset tai piirit eivät omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan. Hankkeen pitää tukea yhdistyksen varsinaista toimintaa. Tukea
voidaan myöntää projekteihin, jotka
kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat mm.
erilaiset kertaluontoiset toimintatapahtumat, ase-, koulutusmateriaali-,
majoitus-, esite- tai muut hankinnat
sekä toimitilojen korjaaminen tai rakentaminen. Tukea myönnetään vain
osalle toiminnon tai hankinnan kokonaisbudjettia.

RUL:ssa
projektitukihakemukset
käsittelee taloustoimikunta ja tukisäätiön apurahahakemukset säätiön
hallitus. Määräaika loppuvuoden hakemuksille on 15.11.
Projektitukea ja tukisäätiön apurahoja haetaan yhdellä ja samalla lomakkeella, jonka voi täyttää netissä,
tallentaa ja lähettää liittoon sähköpostin liitteenä. Hakulomake löytyy
netistä.
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Projektitukea on edelleen jaettavana Huolto-Apu Säätiö avustaa ja tukee
loppuvuonna noin 10.000 euroa.
reservinupseereita
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Yhdistykset ja piirit voivat hakea tukea myös Suomen Reserviupseerien
tukisäätiöltä, joka tukee erityisesti
aatteellista ja perinnetoimintaa, kuten historiikkien tekemistä ja kantolippujen hankintaa. Tukisäätiö myöntää tänä vuonna tukea enintään
6.000 euroa.

Huolto-Apu Säätiön historia ulottuu
vuoteen 1945, jolloin RUL oli Valvontakomission lopettamisuhan alla.
Viisaat miehet katsoivat, että perustamalla säätiö voidaan RUL:n rahavaroja siirtää turvaan, mikäli lakkauttaminen toteutuisi kuten mm.
Suojelukunnan ja Lotta –järjestöjen

reservinupseerille, ryhmälle tai reserviupseeriyhdistykselle mm. seuraaviin toimintoihin:
• toimintaan, kehittämishankkeisiin, tutkimukseen
• kaluston hankintaan
• koulutuksen kustannuksiin - koulutusapuraha
• matkakustannuksiin esimerkiksi
koulutukseen tai kilpailuun osallistumiseksi
• muuhun tarkoitukseen.

Pitkälti vielä 1970 -luvulle säätiön
tärkein tehtävä oli antaa sosiaalista
tukea, huolto-apua, Suomen sodissa
1939-1945 palvelleille reservinupseereille. Sittemmin tämä tärkeä sosiaalisen tuen tarve on nykyisen kehittyneen sosiaalilainsäädännön vuoksi
vuosien aikana vähentynyt, joskaan Avustusta ei myönnetä tarkoitukei vieläkään kokonaan poistunut.
siin, joihin Reserviupseeriliitto tai
Suomen Reserviupseerien TukisääKeväällä 2018 sääntöjä korjattiin tiö sr myöntää projektitukea tai
vastaamaan nykyaikaa. Nyt säätiö avustuksia. Avustuksia ei myöskään
voi toteuttaa tarkoitustaan aikai- myönnetä takautuvasti, jo ennen hasempaa laajemmin. Säätiö myön- kemusta toteutuneisiin hankkeisiin.
tää tänä vuonna yhteensä 6 000
euroa avustuksia, yhdelle hakijalle Avustuksen myöntämisen perusteet
kuitenkin korkeintaan puolet koko- ja hakuohjeet löytyvät säätiön nettinaissummasta. Vuoden teemana sivulta www.rul.fi/huoltoapusaatio.
avustushaussa painotetaan nuorten
reserviupseerien toiminnan tuke- Avustusta on haettava kirjallisesmista.
ti 31.10.2018 mennessä. Avustusta
haetaan sähköisellä lomakkeella,
Avustukset vuodelle 2018
joka lähetetään säätiön asiamiehelovat nyt haettavissa
le.
Avustukset suunnataan ensisijaisesti RUL :n jäsenjärjestöihin kuuluville
reservin upseereille, heidän omaisilleen, sekä reserviupseerijärjestöille.
Avustus voidaan antaa yksittäiselle

Säätiön tarkemmat tiedot ja avustuksen hakulomake löytyvät RUL:n
kotisivulta kohdasta ”Yhteistyökumppanit” tai suoraan www.rul.fi/
huoltoapusaatio

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 2- 2018

kohdalla tapahtui. Huolto-Apu Säätiön humaaninen toiminta katsottiin
sopivaksi ja myös vaaran vuosina hyväksyttäväksi tarkoitukseksi toiminnan jatkamiseen.
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KUVASATOA
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CIOR:n kesäkongressi
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RESERVIUPSEERIPÄIVÄ
20.10.2018
klo 10-16
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Liitto järjestää lokakuussa Reserviupseeripäivän
Katajanokan Kasinolla.
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Kasinon ympäristössä esitellään monimuotoista
reserviupseeritoimintaa, paikalla on puhujia kertomassa omasta
reserviupseeritaustastaan ja tilaisuudessa käydään läpi juuri
remontoidun Katajanokan Kasinon historiaa.

Tilaisuus on kaikille jäsenille avoin, ennakkoilmoittautua voi
sähköpostilla osoitteeseen
toimisto@rul.fi otsikolla ”Reserviupseeripäivä”.

RUL verkossa
Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin
seuraajaksi saat nopeasti tietoa liiton
ajankohtaisista asioista.

Nettisivut:
www.rul.fi

Facebook:
www.facebook.com/reserviupseeriliitto

Instagram (@reserviupseeriliitto):

Twitter (@reserviupseeri):
http://twitter.com/reserviupseeri

ISSUU:
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
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www.instagram.com/reserviupseeriliitto
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SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry
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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

