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Hyvät Suomen  

Reserviupseeriliiton jäsenet,

Toiminnantäyteinen vuosi 2018 on 
kohta takana. Vuoteen on mahtunut 
paljon hienoja juhlallisia hetkiä sekä 
kiireisiä aikoja, jolloin tunnit vaan 
tuntuvat loppuvan kesken päivästä. 
Monet instituutiot ja järjestöt ovat 
viettäneet tänä vuonna 100-vuo-
tisjuhliaan. Meille reservin upsee-
reille näistä merkittävimpänä var-
masti Puolustusvoimat, joka vietti 
juhlavuottaan monella eri paikkakun-
nalla varsin näyttävästi ja useat meis-
tä myös osallistuivat näihin hienoihin 
tapahtumiin. Onnittelut vielä kerran 
Puolustusvoimille!

Vuoden aikana seurasimme tiiviis-
ti kahden lain valmisteluprosessia; 
aselaki ja laki vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta. Molemmilla laeilla 

on huomattavaa merkitystä reser-
viläistoimintaamme. Aselain osalta 
tehty edunvalvontatyö tuotti lopulta 
tulosta ja alkukesän ensimmäiseen 
lakiluonnokseen saatiin paljon esit-
tämiämme korjauksia läpi ja viime 
viikkojen lausunnoilla ja kuulemisilla 
saamme aselaista varmasti kohtuul-
lisen ja direktiivin mukaisen aselain 
Suomeen. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
lain prosessi on vielä kovasti kesken, 
sillä vasta marras-joulukuun tait-
teessa saimme siitä lakiesityksen lu-
ettavaksi. Merkittävää siinä on se, 
että sotilaallinen koulutus siirtyisi  
MPK:lta Puolustusvoimille. Lisää ra- 
haa toki toimintaan tulisi noin 5 mil-
joonaa euroa, mutta sekin PV:n sisäi-
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MIKKO HALKILAHTI
Puheenjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto

PÄÄKIRJOITUS

sinä siirtoina. Suurimpana kysymys-
merkkinä on jäljelle jäävän MPK:n 
toimintaedellytykset ja vapaaehtois-
ten kouluttajien motivaatio jatkaa työ-
tä organisaatiossa, jonka terävin kärki 
siirtyy Puolustusvoimille. Laki valmis-
tunee kevään aikana, joten edunval-
vontaa riittää siis myös ensi vuodelle.  

Vuoden aikana liiton ehkä yksi tär-
keimmistä teemoista on ollut ulkoi-
sen viestinnän kehittäminen. Nyt ko-
neisto alkaa olemaan kunnossa ja ensi 
vuonna päästään oikeasti toteutta-
maan suunnitelmia. Kiitos tästä kuu-
luu ehdottomasti myös liiton toimis-
ton väelle, joka puurtaa yhteisen asian 
eteen innolla ja ammattitaidolla. Kii-
tos panoksestanne Janne, Susanna ja 
Kirsti!

Lopuksi haluan onnitella kaikkia itse-
näisyyspäivänä palkittuja ja ylennet-
tyjä. Olette vuosien saatossa tehneet 
mittavan määrän pyyteetöntä työtä 
yhteisen turvallisuuden eteen ja siitä 
oikeutetusti kuuluu teitä myös palki-
ta. Kiitos teille ja onnittelut!

Rauhallista joulunodotusaikaa koko 
jäsenkunnalle ja muistakaa myös le-
vätä hetkinen, jotta jaksatte taas ensi 
vuonna tehdä arvokasta maanpuolus-
tustyötä Suomen ja suomalaisten hy-
väksi.

Rauhallista joulun aikaa ja hyvää uut-
ta vuotta 2019 toivottaen

Mikko Halkilahti
Puheenjohtaja 
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Perinteet siirtyvät  
sukupolvelta toiselle

Elämme keskellä pimeintä vuodenai-
kaa. Aamulla töihin lähtiessä on vielä 
pimeää, iltapäivällä töistä palatessa on 
jo pimeää. Jos käy ulkona lounaalla voi 
nähdä häivähdyksen päivänvaloa. Ei 
sentään aurinkoa kuitenkaan, sillä jos 
ei ole kaamos, on melko varmasti kui-
tenkin pilvistä. 

Joulukuu on kuitenkin täynnä valoa. 
Kaksi suosikkijuhlaani, itsenäisyyspäi-
vä ja joulu, osuvat parin viikon päähän 
toisistaan ja pyhäpäivät keskellä viik-
koa mahdollistavat muutaman päivän 
lomailun kiireisen perhearjen keskellä. 
Joulukuun juhlat ovat perinteisiä ja ar-
vokkaita, mutta myös iloisia. Etenkin 
kun niitä viettää pienten lasten kanssa.
Omasta lapsuudestani muistan iso-
vanhempieni kertomukset sotavuo-
silta. Ilmahälytysten aikaan juostiin 
pommisuojaan jos ehdittiin, pikkulotat 
repivät lakanoita sidetarpeiksi ja isom-
mat lotat auttoivat haavoittuneita kar-
tanoon perustetussa sotasairaalassa. 
Veljiä ja isiä jäi rintamalle joko henki-

sesti tai fyysisesti. Kaikesta oli pulaa. 
Isänmaa kuitenkin säilyi.

Esikoiseni on neljävuotias eikä vie-
lä nuoremman, kaksivuotiaan veljen-
sä tavoin ymmärrä itsenäisyyspäivän 
syvintä olemusta. Heille sota merkit-
see rosvo ja poliisi -leikkiä, jossa hyvä 
jahtaa pahaa. Itsenäisyys on abstrakti 
asia heille. Tänä vuonna pojat kuiten-
kin saivat värityskuvat, joihin sinisellä 
puuvärillä ahkerasti tuherrettiin sinistä 
ristiä valkoiselle pohjalle. Liput vietiin 
ylpeydellä mummolan takapihalle pys-
tytettyyn lumilinnaan liehumaan. ”Se 
on Suomen lippu!”

Perheemme joulu on monella tapaa 
hyvin perinteinen. Se on elänyt suku-
polvien myötä luonnollisella tavallaan, 
mutta runko on pysynyt samana. En-
nen kauan odotetun (ja jännitetyn) Jou-
lupukin saapumista istutaan rauhassa 
jouluaterialla ja luetaan evankeliumi 
– siitäkin huolimatta, että pöydän ää-
ressä istuu useita perheenjäseniä, jot-



5

R
U

L:
n 

KE
N

TT
Ä

PO
ST

IA
  •

  4
- 2

01
8

JÄRJESTÖSIHTEERIN PALSTA

ka eivät kuulu kirkkoon tai tunnusta 
mitään uskoa. Leikki taukoaa, kun rau-
hoitutaan perheen yhteiselle joulua-
terialle ja juhlan iloisesta luonteesta 
huolimatta ruokaa kunnioitetaan käyt-
täytymällä poikkeuksellisen siivosti. 
Ehkä koko lautasta ei ole pakko syödä 
tyhjäksi saadakseen jälkiruokaa, siitä-
kin huolimatta, että mummani oli so-
ta-ajan lapsi ja ruuan haaskaaminen oli 
lähtökohtaisesti pahinta, mitä saattoi 
tehdä.

Joulu, samoin kuin itsenäisyyspäivä, ra-
kentuu tarinoille. Tarinoiden merkitys 
muuttuu ja elää ajassa, mutta suurim-
mat tarinat pysyvät. Minä olen kuullut 
tarinoita isovanhempieni nuoruudesta, 
kun Suomi taisteli pysyäkseen itsenäi-
senä. Ne tarinat ovat eläneet vahvana 
minussa ja juurruttaneet vahvan isän-
maanrakkauden. Olen kuullut vanhem-
pieni jouluista, jotka ovat olleet täynnä 
perheen yhdessäoloa, hyvää ruokaa ja 
rakkautta. Ne joulut ovat siirtyneet mi-
nun lapsuuteeni ja osaltaan tehneet 

lempeän kodin, josta olen ammentanut 
perinteet omaan elämääni. 

Minun poikani eivät enää kuule aika-
laistarinoita Suomen sodista. Ne eivät 
tule vaikuttamaan heidän arkeensa tai 
juhlaansa samalla tavalla kuin muihin 
sukupolviin aina minuun asti. Minä 
kannan kuitenkin aikaisempien suku-
polvien tarinoita mukanani ja yritän 
siirtää niistä kumpuavia kokemuksia, 
erehdyksiä ja viisautta eteenpäin. Tun-
temalla historiaa, perheen ja yhteis-
kunnan, ymmärtää myös nykyaikaa ja 
osaa ehkä ennakoida myös tulevaa. 

Me ihastelemme itsenäisyyspäivänä si-
nivalkoista lippua yhdessä ja sytytäm-
me jouluna kynttilän sankarihaudoille 
samalla, kun vierailemme sukulaisten 
haudoilla. Siten sankaritarinat seuraa-
vat myös tuleville polville. 

SUSANNA TAKAMAA
Järjestösihteeri
Suomen Reserviupseeriliitto
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Liittovaltuusto  
kokoontui Kasinolla

Helsingissä 24.11. kokoontunut 
RUL:n liittovaltuusto valitsi yksi-
mielisesti vuoden 2019 puheenjoh-
tajakseen maj Markus Lassheikin 
Kirkkonummelta ja varapuheenjoh-
tajaksi maj Jyri Vilamon Helsingistä. 
Lassheikki ja Vilamo jatkoivat ku-
luvan vuoden luottamustehtävissä 
tulevalle vuodelle.

Liittohallituksen ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi valittiin Aaro 
Mäkelä Helsingistä ja toiseksi vara-
puheenjohtajaksi Veli-Matti Kesä-
lahti Virmutjoelta. Mäkelä valittiin 
tehtävään yksimielisesti ja Kesä-
lahti 19 äänellä. Vastaehdokas Tuo-
mas Kuusivaara Valkeakoskelta sai 
vaalissa 17 ääntä.

RUL:n puheenjohtajana toimii kapt 
Mikko Halkilahti Salosta. Halkilahti 
on toiminut liiton puheenjohtajana 
vuodesta 2014 lähtien. Hänet va-
littiin toiselle kolmivuotiskaudelle 
vuoden 2016 liittokokouksessa Lap-
peenrannassa.

Liittovaltuuston kokouksessa valit-
tiin myös liittohallituksen jäsenet 
vuodelle 2019. Hallitukseen valittiin 
kahdeksan uutta jäsentä.

Suomen Reserviupseeriliiton 
liittohallitus 2019

Puheenjohtaja 
kapt Mikko Halkilahti

1. varapuheenjohtaja 
ylil Aaro Mäkelä

2. varapuheenjohtaja 
kapt Veli-Matti Kesälahti

Liiton 2. varapuheenjohtajan tehtävis-
tään luopuvan Sampo Puoskarin (oikealla) 
jatkajaksi liittovaltuusto valitsi Veli-Matti 
Kesälahden.
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Liittohallituksen jäsenet 
(uusien jäsenten nimet kursivoitu):

Ltn Matti Vainio (Etelä-Häme), kapt Mika Kainusalmi (Etelä-Karjala), kapt 
Marko Kaappola (Etelä-Pohjanmaa), maj Timo Niiranen (Helsinki), ylil Ris-
to Haverinen (Kainuu), maj Jari Myllymäki (Keski-Pohjanmaa), ylil Jarmo 
Siltanen (Keski-Suomi), kapt Pasi Laari (Kymenlaakso), kapt Tero Hytti-
nen (Lappi), vänr Taneli Laukkanen (Opiskelijat), kapt Mikko Hörkkö (Pir-
kanmaa), kapt Jussi Hirvonen (Pohjois-Karjala), ylil Sampo Puoskari (Poh-
jois-Pohjanmaa), kapt Erkki Saarijärvi (Pohjois-Savo), maj Juha Tarnanen 
(Päijät-Häme), ltn Petri Ranta (Satakunta), ylil Jussi Saarinen (Suur-Savo), 
ylil Tatu Häkkinen (Uusimaa), kapt Rodney Strandvall (Vaasa), ltn Johan-
nes Kossila (Varsinais-Suomi).
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KUVASATOA

Liittovaltuuston kokous 24.11.2018
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Toimintasuunnitelma  
ja talousarvio hyväksyttiin

RUL:n liittovaltuuston kokoukses-
sa oli paikalla 36 liittovaltuutettua.
Liittovaltuuston kokous hyväksyi 
toimintasuunnitelman ja talous-
arvion tulevalle vuodelle vähäisin 
muutoksin liittohallituksen esityk-
siin. RUL:n toiminnan painopisteet 
vuonna 2019 ovat ampumatoimin-
nan ja vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen edunvalvonta, järjestö-
toiminta, liiton ulkoisen viestinnän 
tehostaminen sekä liittokokous ja 
liiton kolmivuotissuunnitelma.

Hyväksytyssä talousarviossa var-
sinaisen toiminnan kulujäämä on 
noin 600.000 euroa. Yhdistysten 
ja piirien toiminnan tukemiseen 
ja kannustepalkkioihin käytetään 
ensi vuonna yli 120.000 euroa. Lii-
ton selvästi tärkein tulonlähde on 
jäsenmaksut. Muita tärkeitä tu-
lonlähteitä ovat yleisavustukset 
sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan 
tuotot. Liiton jäsenmaksut pysyvät 
vuoden 2018 tasolla.
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Jäsenmaksuperintä 2019

Vuoden 2019 jäsenmaksuloma-
ke sekä jäsenkortti vuosille 2019 
– 2020 lähetetään jäsenille tam-
mikuussa. Jäsenkortti on edelleen 
myös St1:n käteisalennuskortti. 

Pidäthän tietosi ajantasalla, jotta 
ne ovat oikein myös jäsenkortissa-
si? Muista käyttää jäsenrekisterin 
eAsiointipalvelua, jossa voit mm. 
päivittää omia henkilötietojasi, 
tarkastella jäsenyyksiäsi ja luotta-
mustehtäviäsi sekä tulostaa jäsen-
maksulaskusi. Jäsenrekisteriin on 

hyvä päivittää esimerkiksi muuttu-
neet reservin arvot sekä uusi säh-
köpostiosoite, siten liiton, piirin ja 
yhdistysten tiedotteet löytävät pa-
remmin vastaanottajalleen.

Myös ampumaturvan hankinta on 
mahdollista eAsioinnin kautta. Tar-
vitset jäsennumeroasi päästäksesi 
kirjautumaan eAsiointipalveluun. 
Jäsennumeron löydät jäsenkortis-
tasi.

eAsiointipalveluun pääset tästä.

https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet%2f
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Vuoden maanpuolustusteko 
Mikkelin Jukureille 

Vuoden maanpuolustusteko 2018 
tunnustuspalkinto on myönnetty 
Mikkelin Jukureille ennakkoluulot-
tomasta, tuloksellisesta ja näky-
västä yhteistyöstä vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen ja Puolustus-
voimien kanssa.

Jääkiekon liigaseura Jukurit on teh-
nyt parin vuoden ajan näkyvää yh-
teistyötä Puolustusvoimien ja va-
paaehtoisen maanpuolustuksen 
kanssa. Tämä yhteistyö on sisäl-
tänyt mm. joukkueelle räätälöidyt 
vapaaehtoisen maanpuolustuskou-
lutuksen harjoituksen ja ammunta-
päivän sekä veteraanien luona vie-
railun Kyyhkylän hoitokodissa.

Viime vuonna yhteistyössä toteu-
tettu Suomi 100-teemainen juh-
laottelu sai tänä vuonna jatkoa, 
kun 7.12. pelattiin Jukurit-Ilves -ot-
telu Puolustusvoimat 100 vuotta 
-juhlateemalla. Kotijoukkue pelasi 
M05-maastopukua jäljittelevissä 
peliasuissa. Ottelussa käytetyt tee-
mapaidat huutokaupataan ja tuo-
tot ohjataan lyhentämättömänä 

vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
hyväksi. Oman maastopukukuosi-
sen paidan voit huutaa nettihuuto-
kaupasta.

– Jukureiden aktiivisuus ja yhteis-
työhakuisuus on tuonut maan-
puolustukselle paljon positiivista 
näkyvyyttä eri medioissa. Jukurit 
ovat hienosti toteuttaneet ”Maan-
puolustus kuulu kaikille” -tee-
maa. Kiitos hyvästä yhteistyöstä 
ja näkyvyydestä kuuluu myös Puo-
lustusvoimille ja Suur-Savon Re-
serviupseeripiirille, kiitti Suomen 
Reserviupseeriliiton puheenjohtaja 
Mikko Halkilahti.

– Suuri kiitos Suur-Savon Reser-
viupseeripiirille aktiivisesta ja sau-
mattomasta yhteistyöstä. Olemme 
ylpeitä ainutlaatuisesta yhteistyös-
tämme vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen hyväksi ja Päämajakau-
pungin urheiluseurana koemmekin, 
että maanpuolustushengen lisää-
misen eteen tehtävä työ on erityi-
sen tärkeää, kommentoi Jukurien 
toimitusjohtaja Pasi Kautonen.

https://www.huutokaupat.fi/haku?s=jukurit&sort=closing_soon 
https://www.huutokaupat.fi/haku?s=jukurit&sort=closing_soon 
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Palkinto Jukureille luovutettiin jou-
lukuun 7. päivänä Mikkelissä pela-
tussa liigaottelussa Jukurit – Ilves.

Suomen Reserviupseeriliiton liit-
tohallituksen myöntämä Vuoden 
maanpuolustusteko  -tunnustus-
palkinto voidaan myöntää poikke-
uksellisen ansiokkaasta maanpuo-
lustusta, maanpuolustustahtoa 
tai yleistä turvallisuutta lisäävästä 

teosta yksityishenkilölle, yhteisölle 
tai projektille.

Vuodesta 2001 lähtien myönnetty 
Vuoden maanpuolustusteko tun-
nustuspalkinto on aikaisemmin 
myönnetty mm. Kadettikunnalle, 
Hamina Tattoolle, vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen kou-
luttajille sekä Akateemiselle Maan-
puolustusyhdistys ARU ry:lle.

Kuvannut Mikko Kankainen/Jukurit
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Valtiolliset huomionosoitukset 
ja liiton ansiomitalit

Suomen Reserviupseeriliiton huomionosoitusjärjestelmään sisältyy liiton 
pronssien, hopeinen ja kultainen ansiomitali sekä kultainen ansiomitali soljen 
kera. Lisäk-si yhdistyksillä ja piireillä on mahdollisuus tehdä liitolle esityksiä 
valtiollisista kunniamerkeistä. 

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. Liiton puheenjohtajisto voi myös tehdä esityksen.
Liittohallitus myöntää hopeiset ja pronssiset ansiomitalit. Vuoden 2019 ensim-
mäiset liittohallituksen kokoukset pidetään 12.1. ja 16.3.
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2) Ritarikuntien kunniamerkit

a. Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat
Yhdistys tai piiri tai liiton puheenjohtajisto voi esittää ritarikuntien kunnia-
merkkejä lähettämällä esityksen liittoon 15.2. mennessä. Liiton puheen-
johtaja, palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja päät-
tävät mitkä esityksistä toimitetaan eteenpäin sekä niiden keskinäisestä 
puoltojärjestyksestä. Liitto voi lähettää korkeintaan 12 esitystä eteenpäin. 
Ritarikunnat myöntävät kunniamerkit RUL:n esityksestä aina päivämää-
rällä 4.6.

Kunniamerkkiehdotuslomake ohjeineen löytyy netistä: 
http://www.ritarikunnat.fi 

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.

Kunniamerkkiehdotuslomake ohjeineen  

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

http://www.ritarikunnat.fi 
http://www.vapaudenristinritarikunta.fi
https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/ 
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Liiton vakuutukset laajenevat

Liiton vakuutukset laajenevat 
vuonna 2019. Yhdistysten ja piirien 
on hyvä tarkistaa omat vakuutuk-
sensa mahdollisten päällekkäisten 
vakuutusten karsimiseksi. Järjestö-
vakuutus tulee jatkossa kattamaan 
irtaimen omaisuuden ja toiminnan 
riskit silloin, kun kyseessä on yhdis-
tyksen, piirin tai liiton suunniteltu 
tapahtuma tai toiminta. 

Uusi järjestövakuutus kattaa mm. 
sen irtaimiston ja toiminnan, jot-
ka yleensä katsotaan kuuluvan jär-
jestötoimintaan. Siihen sisältyvä 
esinevakuutus esimerkiksi korvaa 
äkilliset ja ennalta arvaamattomat 
vahingot kuten järjestön tiloissa 
tapahtuvan tulipalon, vuodon tai 
murron aiheuttamat vahingot. Se 
on täysarvovakuutus, jonka vuoksi 
vahingoittunut omaisuus korvataan 
jälleenhankinta-arvon perusteella, 
ellei omaisuuden arvo ole laskenut 

alle 50 prosenttiin siitä. Tässä ta-
pauksessa korvaus suoritetaan päi-
vänarvon perusteella.

Lisäkuluvakuutuksella korvataan 
järjestöille syntyneet ylimääräiset 
kulut, jotka ovat aiheutuneet kor-
vattavan esinevahingon aiheutta-
masta järjestötoiminnan keskeyty-
misestä. Esimerkiksi jos järjestön 
toimitiloissa sattuu tulipalo, jonka 
takia toiminta joudutaan järjestä-
mään väliaikaisesti toisissa tiloissa, 
vakuutus korvaa tilanteesta aiheu-
tuneet muuttokustannukset sekä 
lisääntyneet vuokrakulut. Toimin-
nan vastuuvakuutus korvaa järjes-
tötoiminnan vakuutuksen voimas-
saoloalueella toiselle aiheutetun 
henkilö- ja esinevahingon. Toissi-
jainen autovakuutus kattaa liiton 
jäsenten ja toimihenkilöiden omis-
tamat tai pysyvässä hallinnassa 
olevat, yksityiskäyttöön rekisteröi-
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dyt tai tilapäisesti vuokratut tai lai-
natut henkilö- ja pakettiautot sil-
loin, kun ne ovat järjestötoimintaan 
liittyvässä käytössä. Vakuutus on 
nimensä mukaisesti toissijainen ja 
otetaan käyttöön vain, jos vakuu-
tuksen kohteena olevalle autolle ei 
ole ajoneuvokohtaista vakuutusta 
tai muuta autovakuutusta. Lisäksi 
järjestövakuutukseen sisältyy mat-
kavakuutus, matkustajavakuutus 
sekä matkatavaravakuutus. Mat-
kavakuutus on voimassa useissa 
järjestön järjestämissä tilaisuuk-
sissa ja tapahtumissa, jonka lisäk-
si vakuutus kattaa myös järjestön 
ulkomaiset vieraat ja tulkit näiden 
osallistuessa järjestön tilaisuuksiin 
Suomessa.

Vakuutuksista saat lisätietoa liiton 
verkkosivuilta  tai ottamalla yhteyt-
tä liiton toimistoon.

https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/vakuutukset-yhdistyksille/
https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/vakuutukset-yhdistyksille/
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Muista täyttää vuoden  
2018 toimintalomake

Yhdistysten ja piirien toimintalo-
makkeen viimeinen täyttöpäivä on 
15.1.2019. Liiton toimintapalkkiot 
jaetaan määräaikaan täytettyjen 
toimintalomakkeiden perusteella. 
Kaikkien täyttäneiden kesken arvo-
taan myös rahapalkkio sarjoittain. 
Toimintalomakkeen täyttänyt yh-
distys voi siis saada palkkion, vaik-
ka ei olisikaan sarjassaan 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-
teeriin 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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Maanpuolustusrekisterin 
tunnukset uusitaan

Maanpuolustusjärjestöjen yhteisen 
jäsenrekisterin tunnukset uusitaan. 
Maanpuolustusrekisterin nykyis-
ten tunnusten voimassaolo päättyi 
30.11.2018 jonka jälkeen vanhentu-
neiden tunnusten tilalle on voinut 
hakea uusia. Uusimisen taustalla 
on EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(GDPR) jota sovelletaan lähtökoh-
taisesti kaikkeen henkilötietojen 
käsittelyyn. Uuden lainsäädännön 
tavoitteena on parantaa henkilö-
tietosuojaa.  

Maanpuolustusrekisterin sisältä-
mät tiedot saadaan pääasiassa 
jäseniltä itseltään ja niitä täyden-
netään ja ylläpidetään piirien ja yh-
distysten luottamus- ja toimihen-
kilöiden toimesta. Jäsenet voivat 
itse täydentää ja korjata tietojaan 
rekisterissä. Maanpuolustusrekis-
terin ylläpitäjänä toimii Reservi-
läisliitto jolta RUL ostaa jäsenrekis-
teripalvelut.

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. 

mailto:http://www.reservilaisliitto.fi/rekisteritunnukset?subject=
mailto:http://www.reservilaisliitto.fi/rekisteritunnukset?subject=
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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 

LIITON PUHEENJOHTAJAT JA LIITON TOIMISTO 
TOIVOTTAA RAUHALLISTA JOULUA JA MENES-
TYSTÄ VUODELLE 2019

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

