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Joukkuepeliä  
ja vastuutehtäviä

Kyky kantaa vastuuta on yksi hyvän 
johtajan ja hyvän alaisen tärkeimmistä 
ominaisuuksista. Keskeinen syy, mik-
si meidät reserviupseerit on nuorina 
varusmiehinä valittu johtajakoulutuk-
seen, on juuri vastuunkantokyky. Se on 
myös yksi eri joukkuelajien kapteeneita 
yhdistävä tekijä. Läheskään aina urhei-
lujoukkueen kapteeniksi ei valikoidu 
joukkueen paras, vaan joukkueen luo-
tettavin pelaaja. Se kaveri, johon muut 
pelaajat kääntävät katseensa silloin, 
kun peli ei kulje. Se, joka vaatii itsel-
tään vähän enemmän, kuin mitä muilta 
vaaditaan. Se, joka jaksaa tiukoissakin 
paikoissa pitää peliajatuksen selkeänä 
ja tappionkin hetkellä jaksaa valaa us-
koa oman joukkueen menestykseen ja 
parempaan tulevaisuuteen. 

Kovin kliseiseen sanontaan ”Ketju on 
yhtä vahva, kuin mitä on sen heikoin 
lenkki” sisältyy vahva kokemuksen tuo-
ma viisaus. Joukkuepelissä tarvitaan 
jokaista pelaajaa. Samoin sotajoukko, 
ryhmästä prikaatiin, tarvitsee jokaista 
sotilastaan. Jokaisella toimijalla ei voi, 
eikä pidäkään, olla samanlaiset tehtä-
vät tai vastuut. Tärkeää ei ole se, mitä 

paikkaa pelaat tai millaiset merkit si-
nulla on kauluslaatoissa. Tärkeää on 
se, että jokainen pyrkii tekemään oman 
tehtävänsä mahdollisimman hyvin. Ai-
noastaan silloin joukkue tai sotajoukko 
voi menestyä.

Vastuunkantajia tarvitaan myös var-
mistamaan, että reserviupseeritoi-
minta pysyy aktiivisena. Yhdistysten 
ja piirien vastuutehtäviin haluavista ei 
yleensä muodostu kovinkaan pitkää jo-
noa. Työelämän kiireet, perhe ja muut 
harrastukset vaativat oman aikansa 
myös meidän vapaaehtoisen maan-
puolustuksen aktiivien kohdalla.  

Haaste on erityisen suuri niillä paikka-
kunnilla, joiden reserviupseeriyhdis-
tyksissä väki vähenee. Väestön ikään-
tyminen ja aktiivi-ikäisen väestön 
keskittyminen suuriin kasvukeskuksiin 
on osa suurta suomalaista demografis-
ta muutosta. Se on valitettavaa, mutta 
kovin nopeasti tätä isoa trendiä ei pys-
tytä kääntämään.

Jatkossakin tarvitsemme joka puolelle 
maata toimivia yhdistyksiä ja aktiivisia 
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JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto

PÄÄKIRJOITUS

piirejä. Yksi reserviupseeritoiminnan 
vahvuuksista on monipuolisen toimin-
nan lisäksi hyvin toimiva järjestökone. 
Kiitos siis teille kaikille aktiivitoimijoil-
lemme ja vastuunkantajille, jotka pi-
dätte koneen käynnissä.

Toistan jo aikaisemmin kirjoittamani, 
että jatkossa meidän pitää pystyä te-
kemään yhdistystenkin vastuutehtä-
vistä enemmän ihmisen kokoisia. Siis 
sekä kestoltaan, että tehtäväkuvaltaan 
rajallisia urakoita. Ei ole kenenkään 
etu, että yhdistyksessä kaikki tehtävät 
kasautuvat vuosikausiksi vain puheen-
johtajan ja sihteerin harteille. 

Tehokas työnjako eri toimijoiden kes-
ken sekä keskittyminen yhdistyksen 
kaikkien mielekkäimpiin tehtäviin ovat 
osa toiminnan jatkumisen turvaamis-
ta. Laadun pitää korostua lukumäärän 
sijasta myös yhdistysten järjestämissä 
tapahtumissa. Yhteistyötä alueen mui-
den toimijoiden kanssa kannattaa hyö-
dyntää mahdollisimman hyvin.

Valinta liiton vastuutehtäviin ensi vuo-
delle tapahtuu liittovaltuuston syys-

kokouksessa, joka pidetään 24.11. Hel-
singissä. Kokouksessa valitaan liitolle 
varapuheenjohtajat ja liittohallitus sekä 
liittovaltuustolle puheenjohtajat. Päät-
täjien lisäksi liitto tarvitsee aktiivisia ja 
osaavia jäseniä myös toimikuntiinsa. 
Tarjolla on haastavia näköalapaikkoja 
mm. koulutus-, järjestö- ja varautumis-
toimintaan sekä talouteen. Lisätietoja 
näistä tehtävistä saa liiton toimistosta.
Vuosi 2019 on RUL:n liittokokousvuosi. 
Turussa ensi vuonna marraskuun puo-
lessavälissä kokoontuva liittokokous 
pääsee valitsemaan liitolle uuden pu-
heenjohtajan. Mikko Halkilahti kertoi 
jo edellisen liittokokouksen yhteydessä 
Lappeenrannassa, ettei ole käytettä-
vissä liiton puheenjohtajan tehtävään 
kolmannelle kaudelle. Tarjolla on siis 
RUL-joukkueen tärkein yksittäinen teh-
tävä. Uskon ja toivon, että ehdolle aset-
tuu taas useita osaava joukkuepelaajia 
ja vastuunkantajia.
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Liiton alla 
ideat yhdistyvät

Tulen perheestä, jossa on vahva yh-
distystausta. Koko perheeni on kuulu-
nut partioon, äitini oli aktiivinen nuor-
kauppakamarilainen ja isäni hääräsi 
valtaisalla energialla mm. Lionsissa ja 
puumiehissä. Itse löysin oman yhdis-
tystoimintani vapaaehtoisen maan-
puolustuksen piiristä ja armeijan reser-
viupseerikoulutuksen saaneena polku 
johti luonnollisesti paikalliseen reser-
viupseeritoimintaan. Kymmenen reser-
vissä viettämäni vuoden aikana olen 
ennättänyt edustaa kolmea kerhoa eri-
laisissa luottamustehtävissä yhteensä 
seitsemän vuotta. 

Yhdistystoiminnassa kulminoituu yh-
dessä tekeminen. Mikään järjestö ei 
toimi yhden ihmisen varassa. Ei aina-
kaan loputtomasti. Sama aatteellinen 
toiminta yhdistää rivejä, mutta jos te-
kemisen meininkiä ei löydy useammal-
ta ihmiseltä toiminta kaatuu omaan 
mahdottomuuteensa. Parhaimmassa 

tapauksessa yhdistyksen toiminta ei 
jää muutaman yksilön harteille, vaan 
töitä mielekkään toiminnan ylläpitämi-
seksi tehdään isommallakin porukalla. 
Jaettu vastuu kuormittaa vähemmän ja 
lisää osallistumisen mielekkyyttä.
 
Oman kokemukseni mukaan reserviup-
seeritoiminta keskittyy hyvin pitkälti 
alueelliseen, melko reviiritietoiseenkin 
toimintaan. Isojenkin kerhojen tapah-
tumiin tuntuu olevan vaikea innostaa 
osallistujia omasta jäsenistöstä – nimi-
merkillä kokemusta on! Perinteisessä 
saunaillassa käy muutama henkilö pe-
rinteen vuoksi, jo vuodesta -68, ja sitä 
rataa. Leffailloissa tai toimintapäivissä 
ei käy senkään vertaa. Muihin yhdistyk-
siin kuuluvien kavereiden Facebook-si-
vuja vakoilemalla on käynyt ilmi, että 
vastaavia saunailtoja, leffailtoja ja toi-
mintapäiviä järjestetään myös vierei-
sissä kunnissa vaihtelevalla menestyk-
sellä.
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JÄRJESTÖSIHTEERIN PALSTA

Useita suunniteltuja tapahtumia osal-
listujapulan vuoksi peruneena olen 
miettinyt missä järjestötoiminta oi-
kein menee vikaan? Onko tosiaan niin, 
että yhdistyksen jäsenmaksua halu-
taan maksaa vain kannatusmielessä 
eikä varsinainen toiminta ole niin tar-
peellista? Vai ovatko toimintamallit 
niin poteroihin kaivautuneita, etteivät 
ne enää tavoita jäseniä? Vai eikö toi-
minnan viestiminen onnistu parhaalla 
mahdollisella tavalla? Mistä hyviä ide-
oita ja toimivia, testattuja malleja voi-
si poimia ja jalostaa oman yhdistyksen 
käyttöön?

Liitto on reserviupseerien toiminnan 
katto-organisaatio – ideologian tulen-
kantaja, joka kokoaa paikallisjärjestöt 
yhteisen aatteen taakse. Liiton tär-
keimpiin tehtäviin kuuluu reserviup-
seerien edunvalvonta, mutta sen toinen 
tärkeä tehtävä voisi olla myös hyvien 
toimintamallien levittäminen järjestöl-

tä toiselle. Jos paikallisyhdistyksessä 
on hyväksi havaittu tapahtuma, joka 
innostaa jäsenistöä osallistumaan, 
ei sitä tulisi pihdata vaan viedä ideaa 
eteenpäin. Laittaa hyvä kiertämään.

Järjestösihteerin palsta on kanava hy-
vien toimintamallien esiintuomiseen. 
Viikoittainen ampumavuoro on jo tuttu 
juttu, samoin sääntömuotoiset syys- ja 
kevätkokoukset – tärkeitä tapahtumia, 
mutta monessa yhdistyksessä ehkä 
niitä ainoita, joihin jäsenistö saapuu 
paikalle. Laitetaan paikallisella tasol-
la hyvät, toimivat ajatukset jakoon 
ja innostetaan reserviupseereita mu-
kaan toimintaan valtakunnallisesti. Jos 
omassa yhdistyksessäsi on siis jokin 
tapahtuma tai jäsenistöä muuten ak-
tivoivaa toimintaa kerro siitä liittoon  
jarjesto@rul.fi. 

SUSANNA TAKAMAA
Järjestösihteeri
Suomen Reserviupseeriliitto

mailto:jarjesto%40rul.fi?subject=
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KUVASATOA

Reserviupseeripäivä  
20.10. Katajanokan Kasino
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Toimintasuunnitelma

Liittohallitus on käsitellyt vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja esittää 
liittovaltuustolle, että liiton toiminnan painopisteet olisivat ampumatoi-
minnan ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen edunvalvonta, järjestötoi-
minta, liiton ulkoisen viestinnän tehostaminen sekä liittokokous ja kolmi-
vuotissuunnitelma. 

Tavoitteita vuoden 2019 toiminnalle

Liitto
Osallistuu ja vaikuttaa
• ampumataidon ja ampumamahdollisuuksien kehittämiseen ja   
 edunvalvontaan 
• vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen 
• Padasjoen koulutuskeskuksen toiminnan kehittämisen  
• Maanpuolustusjärjestöjen yhteistyön tiivistämiseen

Järjestää 
• liittokokouksen
• valtakunnallisen reserviupseeripäivän 
• yhdistyspäivän
• mentorpäivän 
• PM-presidiumin kokouksen 
• YRO-seminaarin

Muita tavoitteita 
• liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä kasvaa 
• vänrikkipäivät järjestetään kymmenessä piirissä 
• toimintapäivätapahtumia järjestetään sata 
• toteutetaan uusittua viestinnän kehittämissuunnitelmaa 
• valmistaudutaan RUK:n 100-vuotisjuhlavuoteen 2020



9

R
U

L:
n 

KE
N

TT
Ä

PO
ST

IA
  •

  3
- 2

01
8

Piiri
• piirin jäsenyhdistysten jäsenmäärä kasvaa 
• vänrikkipäivä järjestetään 
• toimintapäivä järjestetään 
• prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset
• edistää ampumataidon ja – mahdollisuuksien kehittämistä 
• pitää tiiviisti yhteyttä aluetoimistoihin ja MPK:hon 
• piirin nettisivut ja jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä 
• nimeää nuorisotoimikunnan 
• osallistuu valtakunnalliseen reserviupseeripäivään 
• vastaa kenttäkelpoisuustapahtuman järjestämisestä

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

Reserviupseeri
• Liiku! – Liiku säännöllisesti - ota käyttöösi MarsMars / Tikki -harjoi 
 tusohjelma 
• Ammu! – Ylläpidä ampumataitoasi - suorita prosenttiammunta 
• Kouluttaudu! – Kehitä osaamistasi - osallistu kertausharjoitukseen,  
 MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään
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Talousarvio

Liittovaltuustolle esitettävän vuoden 2019 talousarvion mukaan piirien 
toiminta-avustukset sekä projektituet ja kannustepalkkiot pysyvät vuon-
na 2019 tämän vuoden tasolla. Liiton varsinaisen toiminnan nettokulut 
ovat ensi vuonna noin 600.000 €.

Liiton ensi vuoden talousarvioesitys perustuu nykyiselle jäsenmaksulle. 
Myöskään Reserviläinen -lehden lehtimaksuun ei ole tulossa korotusta. 
Talousarvioesityksen perusteella jäsenmaksut vuonna 2019 ovat: 
• varsinainen jäsen liittomaksu 14,00 €
• Reserviläisen -lehtimaksu varsinainen jäsen ja nuorisojäsen 8,50 € 
• nuorisojäsen liittomaksu 6 €
• nuorisojäsenen kokonaisjäsenmaksuksi liiton ehdotus on 17,50 €: si 
 sältää Reserviläisen -lehtimaksun (8,5 €) sekä liiton (6 €) yhdistyk 
 sen (2 €) ja piirin jäsenmaksun (1 €), mutta piirit ja yhdistykset te  
 kevät päätöksen omista osuuksistaan itse. Nuorisojäsenmaksu 
 peritään vuonna 1990 ja myöhemmin syntyneiltä jäseniltä.
• ORUP:n jäsenen jäsenmaksu 11,5 € (sisältää Reserviläinen –lehden  
 maksun) + mahdollinen yhdistys ja piirimaksu
• henkilöjäsen 80 €
• tukijäsen 200 € 
• kannattajajäsen 450 €

Yhdistysten ja piirien tulee ilmoittaa tästä vuodesta poikkeavat vuoden 
2019 jäsenmaksut jäsenrekisteriin 30.11.2018 netistä löytyvällä lomak-
keella.

Yhdistyksen toimihenkilöt 2019 lomake löytyy samasta linkistä. Se on pa-
lautettava 15.1.2018 mennessä.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyy 24.11. kokoontuva liitto-
valtuusto.

https://www.rul.fi/tiedostopankki/#/42
https://www.rul.fi/tiedostopankki/#/42
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Yhdestä jäsenestä 10 € lahjakortti Varustelekaan.

Kolmesta jäsenestä RUL-tuote.

Viidestä jäsenestä 50 € lahjakortti Varustelekaan.

10 jäsenestä 100 € lahjakortti Varustelekaan.
 

Eniten vuonna 2018, mutta vähintään 10 jäsentä, 
hankkinuthankkinut palkitaan upseerimiekalla.

Kaikkien 
jäsenhankkijoiden 

kesken arvotaan 
200 € lahjakortti 

Varustelekaan. 
Jokaisesta jäsenestä 

saasaa yhden 
äänen arvontaan.

Hankittuihin jäseniin 
lasketaan kaikki vuoden
2018 loppuun mennessä

jäsenmaksunsa maksaneet.

1.1.‒31.12.2018
JÄSENHANKINTAKILPAILU
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Maanpuolustusrekisterin  
tunnukset uusitaan
Maanpuolustusjärjestöjen yhteisen 
jäsenrekisterin tunnukset uusitaan. 
Maanpuolustusrekisterin nykyis-
ten tunnusten voimassaolo päättyy 
30.11.2018 jonka jälkeen vanhentu-
neiden tunnusten tilalle voi hakea 
uusia. Taustalla on EU:n yleinen 
tietosuoja-asetus (GDPR) jota so-
velletaan lähtökohtaisesti kaikkeen 
henkilötietojen käsittelyyn. Uuden 
lainsäädännön tavoitteena on pa-
rantaa henkilötietosuojaa.  

Maanpuolustusrekisterin sisältä-
mät tiedot saadaan pääasiassa 
jäseniltä itseltään ja niitä täyden-
netään ja ylläpidetään piirien ja yh-
distysten luottamus- ja toimihenki-
löiden toimesta. Jäsenet voivat itse 
täydentää ja korjata tietojaan rekis-
terissä. Maanpuolustusrekisterin 
ylläpitäjänä toimii Reserviläisliitto 
jolta RUL ostaa jäsenrekisteripalve-
lut.

Uudet tunnukset voidaan antaa 
sellaiselle luottamus- ja toimihen-
kilölle, jolla on asemansa puolesta 
tarve rekisterin ja sen henkilötie-
tojen käsittelyyn. Tunnuksia voi 
hakea yhdistyksen puheenjohtaja 

ja niitä annetaan lähtökohtaisesti 
2-3 käyttäjätunnusta per yhdistys. 
Uudistuksen myötä tunnuksia ei 
enää anneta yhdistyksen sähkö-
postiosoitteelle vaan ainoastaan 
henkilökohtaiselle sähköpostille. 
Sähköpostin tulee myös olla sama 
mikä tunnusten saajalla on omissa 
tiedoissaan maanpuolustusrekiste-
rissä. Tunnukset ovat jatkossa voi-
massa kaksi vuotta kerrallaan.

Tunnusten uusiutuessa yhdistysten 
on hyvä nimetä henkilöt, jotka jat-
kossa käsittelevät jäsenrekisteriä ja 
muita luottamuksellisia tietoja. On 
syytä myös varmistaa, että nime-
tyt henkilöt ovat tietoisia tietosuo-
ja-asetuksesta sekä jäsenrekisterin 
tietosuojaselosteen sisällöstä.

Uusia tunnuksia voi hakea Reser-
viläisliiton verkkosivujen kautta 
osoitteesta www.reservilaisliitto.
fi/rekisteritunnukset. Yhdistyksen 
puheenjohtajan tulee hakea kaikille 
yhdistyksen nimetyillä jäsenrekis-
teristä vastaaville luottamushen-
kilöille tunnukset erikseen lomak-
keen kautta. 

http://www.reservilaisliitto.fi/rekisteritunnukset
http://www.reservilaisliitto.fi/rekisteritunnukset
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Muista täyttää vuoden  
2018 toimintalomake

Toimintalomakkeen viimeinen 
täyttöpäivä on 15.1.2019. Liiton toi-
mintapalkkiot jaetaan määräaikaan 
täytettyjen toimintalomakkeiden 
perusteella. Kaikkien täyttäneiden 
kesken arvotaan myös rahapalk-
kio sarjoittain. Toimintalomakkeen 
täyttänyt yhdistys voi siis saada 
palkkion, vaikka ei olisikaan sarjas-
saan kaikkein aktiivisin yhdistys. 

Toimintalomakkeen täyttämistä 
varten on olemassa ohje, joka löytyy 
liiton verkkosivuilta tiedostopan-
kista kohdasta Tiedostot – Ohjeet. 
Mikäli tunnusten tai lomakkeen 
täyttämisen suhteen on ongelmia 
olkaa yhteydessä liiton järjestösih-
teerin Susanna Takamaahan jarjes-
to@rul.fi tai 040 556 8798.

Toimintalomake uudistuu ensi 
vuonna. Uudistetussa toimintalo-
makkeessa toimintapistejärjestel-
mää on yksinkertaistettu ja toimin-
taa painotetaan liiton vuosittain 
määrittämien painopisteiden mu-
kaisesti. Liitto laatii uudistuksesta 
ohjeet, jotka julkaistaan alkuvuo-
desta. Vuoden 2018 toimintalo-
makkeen osilta noudatetaan vielä 
vallitsevaa käytäntöä.

mailto:jarjesto%40rul.fi?subject=
mailto:jarjesto%40rul.fi?subject=
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KUVASATOA

Kokonaisturvallisuus 2018 -tapahtuma  
7. – 8.9. Lahti
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Projektitukea haettavana 
15.11.2018 asti

Liitto varaa projektitukeen vuosit-
tain reilut 20 000 euroa. Vuodesta 
2010 lähtien tukea on myönnetty 
lähes kahdellesadalle hankkeelle, 
yhteensä noin 150 000 euron arvos-
ta.

Projektituki on tarkoitettu erillis-
projektien tai hankintojen rahoit-
tamiseen, joita yhdistykset tai pii-
rit eivät pysty itse rahoittamaan. 
Hankkeen pitää tukea yhdistyksen 
varsinaista toimintaa. Tukea voi-
daan myöntää projekteihin, jotka 
kehittävät jäsenhankintaa, jäsen-
ten aktiivisuutta tai yhdistyksen 
toimintaa. Tukea myönnetään vain 
osalle toiminnoista tai hankinnan 
kokonaisbudjettia. Tukea ei myön-
netä takautuvasti vaan ainoastaan 
tuleville toiminnoille tai hankin-
noille. 

Tukea voidaan myöntää esim. erilai-
siin kertaluontoisiin toimintatapah-
tumiin tai -projekteihin, ase-, koulu-
tusmateriaali-, majoitus- , esite- tai 
muihin hankintoihin sekä erilaisten 
toimitilojen korjaamiseen tai raken-
tamiseen.

Yhdistysten projektituki ei ole tar-
koitettu yhdistysten tai piirien nor-
maalin toiminnan rahoittamiseen. 
Tällaisia ovat esim. toimitilojen 
vuokrat, toimistotarvikehankinnat, 
postituskulut, kokouskulut ja eri-
laisten juhlien järjestämisestä ai-
heutuvat kustannukset. Nämä pe-
rustoiminnot yhdistysten ja piirien 
tulee rahoittaa omalla varainhan-
kinnallaan.

Maksimituki yhden hankkeen tai 
hankinnan osalta voi olla korkein-
taan 10 prosenttia kyseisenä vuonna 



17

R
U

L:
n 

KE
N

TT
Ä

PO
ST

IA
  •

  3
- 2

01
8

yhdistysten projektitukeen varatus-
ta määrärahasta. Tuki voi olla kor-
keintaan 25 % hankkeen tai hankin-
nan kokonaiskustannuksista. Tukea 
voidaan myöntää yhdistykselle tai 
piirille vain yhteen hankkeeseen tai 
hankintaan saman kalenterivuoden 
aikana. Muistattehan, että toimin-
talomakkeen täyttäminen on edel-
lytys projektituen saamiselle. 

Samalla lomakkeella voi hakea myös 
Suomen Reserviupseerien tukisää-
tiön apurahoja. Suomen Reserviup-
seerien tukisäätiö tukee erityisesti 
aatteellista ja perinnetoimintaa, 
kuten historiikkien tekemistä ja 
kantolippujen hankintaa. Tukisäätiö 
myöntää tänä vuonna tukea enin-
tään 6.000 euroa.

Lomakkeet löytyvät netistä liiton 
nettisivuilta.

mailto:https://www.rul.fi/gw-storage/v3/container/43/node/4522/original/Projektituki_hakukaavake20152.pdf?subject=
mailto:https://www.rul.fi/gw-storage/v3/container/43/node/4522/original/Projektituki_hakukaavake20152.pdf?subject=
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Huomionosoitusten hakuprosessit

Suomen Reserviupseeriliitolla on oma huomionosoitusjärjestelmä, johon sisäl-
tyy liiton pronssien, hopeinen ja kultainen ansiomitali sekä kultainen ansio-
mitali. Lisäksi yhdistyksillä ja piireillä on mahdollisuus tehdä liitolle esityksiä 
valtiollisista kunniamerkeistä. Tässä koottuna eri huomionosoitusten haku-
prosessit.

1) Liiton omat ansiomitalit

a. Kultainen ansiomitali ja kultainen ansiomitali soljen kera
Piirien puoltamat piirien tai jäsenyhdistysten esitykset liittoon 15.2. mennessä. 
Palkitsemistoimikunta käsittelee saapuneet esitykset, jonka jälkeen liittohal-
litus hyväksyy esitykset edelleen lähetettäväksi puolustusministerille päätet-
täväksi. Liiton kultaiset ansiomitalit myönnetään aina päivämäärällä 4.6.
Liiton puheenjohtajisto voi myös tehdä esityksen palkitsemistoimikunnalle ja 
sitä kautta edelleen liittohallitukselle ja puolustusministerille.

b. Hopeinen ja pronssinen ansiomitali
Piirien puoltamat piirien tai jäsenyhdistysten esitykset liittoon viikkoa ennen 
liittohallituksen kokousta - liittohallitus myöntää ansiomitalit
Liiton puheenjohtajisto voi myös tehdä esityksen. Myös nämä mitalit myöntää 
liittohallitus.
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2) Ritarikuntien kunniamerkit

a. Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat

Yhdistys tai piiri tai liiton puheenjohtajisto voi esittää ritarikuntien kun-
niamerkkejä lähettämällä esityksen liittoon 15.2. mennessä. Liiton pu-
heenjohtaja, palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja 
päättävät mitkä esityksistä toimitetaan eteenpäin sekä niiden keskinäi-
sestä puoltojärjestyksestä. Liitto voi lähettää 1.3. mennessä korkeintaan 
12 esitystä eteenpäin. Ritarikunnat myöntävät kunniamerkit RUL:n esityk-
sestä aina päivämäärällä 4.6.

b. Vapaudenristin ritarikunta

Yhdistys, piiri tai liiton puheenjohtajisto voi esittää Vapaudenristin ritari-
kunnan kunniamerkkejä 15.8. mennessä lähettämällä esityksen liiton toi-
mistoon. Liiton puheenjohtaja, palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja päättävät mikä / mitkä kunniamerkkiesityksistä toimi-
tetaan edelleen ritarikunnalle 31.8. mennessä. Ritarikunta myöntää reser-
viläisille kunniamerkit päivämäärällä 6.12.

3) Maanpuolustusmitali miekkojen kera
Yhdistys, piiri tai liiton puheenjohtajisto voi esittää Maanpuolustusmita-
leja miekkojen kera, esitysten tulee olla liitossa 15.8. Työvaliokunta tekee 
päätöksen, mitkä esityksistä toimitetaan eteenpäin Maanpuolustusmi-
talitoimikunnalle (max 3 kpl / vuosi).  Maanpuolustusmitalitoimikunta 
myöntää Maanpuolustusmitalit miekkojen kera päivämäärällä 4.9.

Lisätietoja liiton palkitsemista löytyy tästä linkistä. 

mailto:https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/%20?subject=


20

R
U

L:
n 

KE
N

TT
Ä

PO
ST

IA
  •

 3
- 2

01
8

Nijmegen 2019 – ilmoittautuminen 
on alkanut

Nijmegenin neljän päivän mars-
si järjestetään ensi kesänä jo 103. 
kerran. Tähän maailman suurim-
paan marssitapahtumaan osallis-
tuu vuosittain yli 40.000 marssijaa. 
Vuonna 2019 Nijmeginissä marssi-
taan 16. – 20.7.

Suomesta Nijmegenissä on ol-
lut marssijoita jo monena vuonna. 
Kesällä 2018 Suomi osallistui en-
simmäistä kertaa virallisena dele-
gaatiomaana, ja Puolustusvoimien 
satavuotis juhlavuonna marssiin 
osallstui 164 suomalaista sotilas-
ta. Ensi kesäksi tavoitellaan ainakin 
200 sotilaan delegaatio. Sotilaik-
si lasketaan niin reserviläiset, kuin 
ammattisotilaatkin.

Tapahtumassa on sotilaille oma 
sarja. Vuosittain mukana on ollut 
tuhansia sotilaita yli 30 eri maasta 
joukkueena tai yksilöinä. Sotilaat 

majoittuvat yhteiseen sotilasleiriin 
’Camp Heumensoordiin’, joka tuot-
taa sotilaiden tarvitsemat palvelut. 
Sotilaspukuiset reserviläiset mars-
sivat sotilassarjassa.

Marssille osallistuminen edellyttää 
pitkäkestoiseen ja jatkuvaan laji-
harjoitteluun sitoutumista, koska 
jokaisena neljänä päivänä marssi-
taan 40 kilometriä ja marssialusta-
na on pääsääntöisesti asfaltti. Alle 
50-vuotiailla marssijoilla on muka-
na kuljetettavien nesteiden lisäksi 
vähintään 10 kg painava reppu.

Marssiin voi osallistua yksilönä (nk. 
Indy) tai joukkueena. Varsinkin en-
sikertalaiset kannustetaan osallis-
tumaan joukkueessa. Joukkueessa 
tulee olla vähintään 11 henkilöä, ja 
joukkue nimittää keskuudestaan 
joukkuejohtajan. Delegaatio järjes-
tää tarvittaessa joukkueen marssi-
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joille, jotka haluavat osallistua jouk-
kueeseen mutta ei ole vielä omaa. 

Suomen marssiosaston rungon 
muodostavat, RUL:n, RES:n, SRT-
L:n, MPKL:n, RESUL:n ja SOTUL:n 
jäsenjärjestöjen edustajista kootut 
joukkueet.

Ilmoittautuminen avattu

Joukkueet kootaan ja ilmoittautu-
minen hoidetaan Maanpuolustus-

koulutusyhdistyksen sivujen kaut-
ta.  Ilmoittautuminen on nyt avattu 
ja ilmoittautumisaikaa 3.2. saakka. 
Ilmoittaudu hakemalla MPK:n kou-
lutuskalenterista “Nijmegen marssi 
2019” (Huom: hakuaikaväli) tai suo-
raan tästä linkistä.

Lisätietoja antaa: 
Caspar von Walzel
caspar.vonwalzel@mpk.fi 
tai 050 353 4714

mailto:https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/98079?subject=
mailto:caspar.vonwalzel%40mpk.fi?subject=
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RUL verkossa
Liittymällä Fb:n tykkääjäksi sekä Twitterin ja  
Instagramin seuraajaksi saat nopeasti tietoa 
liiton ajankohtaisista asioista.

http://www.rul.fi
http://www.facebook.com/reserviupseeriliit
https://www.instagram.com/reserviupseeriliitto/?hl=fi
http://twitter.com/reserviupseeri
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SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry 

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

 

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 
Finlands Reservofficersförbund 

The Finnish Reserve Officers’ Federation 
DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND 

SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI  INTERNET: WWW.RUL.FI  PUHELIN: +358 9 4056 2050 

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

