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Aktiivisuus palkitaan
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Vapaaehtoistoiminnalla ja talkootyöllä
on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa mm. urheilussa ja liikunnassa, sosiaali- ja terveysalalla, kulttuurissa sekä kokonaisturvallisuudessa.
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Vapaaehtoisuus on toimimista tärkeäksi koetun asian puolesta. Usein
vapaaehtoisuus mahdollistaa jotain
sellaista, joka muuten jäisi kokonaan
tekemättä. Suomessa pelattaisiin varsin vähän jalkapallo- tai jääkiekko-otteluita, jos vapaaehtoiset eivät kuljettaisi pelaajia, valmentaisi joukkueita ja
toimisi otteluissa toimitsijoina. Moni
ampumaharjoitus, kunniavartio ja jotos jäisi toteutumatta ilman vapaaehtoisia. Vapaaehtoistoiminnan pontimena ei ole taloudellinen korvaus,
vaan halu tehdä tärkeäksi koettua
asiaa ja olla mukana samanhenkisessä
joukossa.
Yhdistys toimii juuri niin hyvin, kuin
sen jäsenet siinä toimivat. Jokaisessa aktiivisessa yhdistyksessä on ne
muutamat tosiaktiivit, jotka toimin-

taa pyörittävät, mutta pitkäjännitteisen toiminnan varmistaa vain se, että
yhdistyksessä osataan antaa vastuuta
useammalle henkilölle.
Liitto tukee yhdistysten ja piirien aktiivisuutta mm. projektitukien ja kannustepalkkioiden avulla. Vuonna 2018
yhdistyksille ja piireille myönnettiin
projektitukea yhteensä liki 17 000
euroa. Tämän lisäksi RUL palkitsee
kannustepalkkioilla useita aktiivisia
toimijoita. Toimintalomakkeen perusteella yhdistyksille maksetaan vuoden
2018 toiminnoista lähes 15 000 euroa.
Jäsenhankintapalkkiota maksetaan
piireille ja yhdistyksille 5 600 euroa
ja prosenttiammunnassa kunnostautuneita muistetaan yhteensä 2 400
euron palkkioilla. Kaikkiaan kannustepalkkiota maksetaan yhteensä 64
yhdistykselle ja 7 piirille. Yksittäisten
yhdistysten kohdalla palkkiot vaihtelevat 100 eurosta liki 1 000 euroon.
Koonti kannustepalkkioita saavista
yhdistyksistä löytyy tästä Kenttäpostista.

PÄÄKIRJOITUS

JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto

Ampuma-aselain uudistaminen on
prosessina ollut pitkä ja polveileva.
Uudistus lähti liikkeelle EU:n ampuma-asedirektiivistä, joka velvoittaa

jäsenmaita huomioimaan kiristykset
myös omassa ampuma-aselainsäädännössään. Vaikuttaminen laajalla
rintamalla niin EU-edustajiimme, ministeriöihin kuin kansanedustajiinkin
varmisti sen, että laki hyväksyttiin
tällaisena. Kaikkine puutteineen ja
toimintaa hankaloittavine rajoituksineenkin lopullinen laki on kuitenkin reserviläisten ampumatoiminnan
kannalta merkittävästi pahimpia skenaarioita parempi. Aktiivisuudesta oli
tässäkin asiassa hyötyä.
Eduskuntavaaleihin on aikaa muutama viikko. Seuraava eduskunta tekee myös kokonaisturvallisuuteen
ja maanpuolustukseen liittyviä isoja
päätöksiä. Tulevissa vaaleissa jokaisella äänellä on merkitystä. Äänestä.
Aktiivisuus palkitaan vaaleissakin.
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Liiton toiminnassa viime vuonna korostui edunvalvonta, joka kohdistui erityisesti ampuma-aselakiin ja
vapaaehtoisen
maanpuolustuksen
lakiin. Molemmat lait hyväksyttiin
nykyisen eduskunnan viimeisellä viikolla. Valitettavasti erityisesti ampuma-aselakiin eduskunnassa aivan
kalkkiviivoilla tehdyt muutokset eivät
meidän reserviläisten kannalta lakia
parantaneet, päinvastoin. Lakien ja
niitä täydentävien asetusten ja muun
ohjeistuksen lopullinen vaikutus ampumatoimintaan ja vapaaehtoiseen
maanpuolustuskoulutukseen selviää
vasta myöhemmin.
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Viestiminen haltuun
Väritelevisio yleistyi suomalaisissa
kotitalouksissa 1970- ja 1980-lukujen
taitteessa. Kun naapurit hankkivat itselleen väritelevisioita minun mummani osti vielä uuden mustavalkotelkkarin
– hän uskoi, että moinen väritöllöhapatus olisi ohimenevä ilmiö. Ei ollut.
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Kuten televisio, myös muut viestivälineet ovat uusiutuneet kaksituhatta
luvulle ehdittyämme. Älylaitteet ovat
vieneet sosiaaliset suhteet emojien ja
giffien maailmaan ja viestintä yleisestikin muuttanut muotoaan merkittävästi. Ennen uutiset tankattiin aamulla
sanomalehdestä ja illalla televisiosta,
nykyään uutiset matkustavat mukana
taskussa. Jos takertuu pelkästään vanhaan kunnon maakuntalehteen, on jo
auttamattomasti myöhässä uusimman
tiedon suhteen.
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ten saadaan tuotettua tuoreita uutisia
muutamia kertoja vuodessa ilmestyvään lehteen. Sähköiset mediat voivat
tuoda balanssia.
Järjestöjen ensisijainen viestimiskanava
on mielestäni toimivat, päivitetyt kotisivut. Kun henkilö haluaa tietoa, hän
avaa ensimmäisenä internetin hakukoneen – KVG*. Tieto halutaan mutkattomasti ja nopeasti ja sen perusteella tehdään välittömiä päätöksiä siitä, onko
asia lisäperehtymisen arvoinen. Kotisivujen vanhentuneet tiedot, tärähtäneet
kuvat ja puutteelliset yhteydenottokeinot tappavat kiinnostuksen nopeasti,
puuttuvista sivuista nyt puhumattakaan. Kotisivut ovat helpoin tapa tehdä
toimintaa näkyväksi, sillä niiden päivittämiseen riittää melko pienikin panos.
Suosittelen jokaista yhdistystä ja piiriä
tarkastelemaan omia sivujaan kriittisellä silmällä ja miettimään miltä toiminta niiden perusteella näyttää. Kannattaa myös pyytää jotain ulkopuolista
kertomaan havaintonsa sivuista.

Järjestökentässä uutisten reaaliaikainen seuraaminen ei ole välttämätöntä,
sillä suuret laivat kääntyvät hitaasti.
Siitä huolimatta nopea ja monipuolinen
viestiminen on nykyaikaa, jota myös
järjestötoiminnalta odotetaan.
Facebook on sosiaalisen median
(”some”) alusta, jota palvelun omien
Piireissä ja yhdistyksissä aikoinaan tietojen mukaan käyttää jopa 2,3 milpaikoin aktiivisestikin ilmestyneet an- joonaa suomalaista päivittäin. Sinne
siokkaat printtijulkaisut ovat joutuneet on melko vaivatonta perustaa omalle
antamaan tilaa digitaalisille versioille. järjestölle ryhmä tai yhteisö. Facebook
Printin haasteena on tasapainottelu on helppo tapa tavoittaa ihmisiä, jakaa
ajankohtaisuuden ja julkaisutiheyden lyhyitäkin tarinoita ja kuvia, sekä vinvälillä. Kustannusten noustessa joudu- kata yhteisön jäsenille kiinnostavasta
taan etsimään sopiva keskitie sille, mi- toiminnasta. Palvelussa on myös help-

JÄRJESTÖSIHTEERIN PALSTA

SUSANNA TAKAMAA
Järjestösihteeri
Suomen Reserviupseeriliitto

Instagram on kuviin ja videoihin painottuva somesovellus, jota erityisesti nuoret käyttävät. Instagramissa on
melko helppo tavoittaa oman yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä, sillä siellä julkaisuihin lisätään
yleensä asiasanoja, joiden avulla käyttäjät voivat etsiä itseään kiinnostavia
päivityksiä. Pelkästään Suomessa jopa
miljoona henkilöä käyttää Instagramia
päivittäin. Kun yhdistyksellä on julkinen profiili, kuka tahansa Instagramin
käyttäjä pääsee katsomaan julkaistuja
kuvia asiasanojen takana. Tällä tavalla
yhdistys voi tavoittaa myös mahdollisia
uusia jäseniä. Kuten Facebook, myös
Instagram vaatii aktiivista ylläpitoa. Se
on kuitenkin oivallinen tapa viestiä reaaliajassa yhdistyksen tapahtumista
lataamalla sovellukseen älypuhelimella
otettuja kuvia tai videoita. Valmiit kuvasuodattamiset ja simppelit kuvankäsittelyominaisuudet antavat myös vapautta hieman irrotella julkaisuissa niin
halutessaan – siksi Instagramia onkin

kiva käyttää ns. kevyempänä viestintäkanavana.
Jos some tuntuu liian aktiiviselta ja
haastavalta ympäristöltä, ei kannata ahdistua. Jo ajantasaisilla verkkosivuilla pärjää vallan mainiosti, mikäli
tarkoituksena on lähtökohtaisesti ylläpitää, ei niinkään kasvattaa toimintaa. Yksinkertaisilla lisätoimilla kuten
sähköpostituslistoilla tai yhdistysten
WhatsApp-ryhmillä toimintaa pystyy manageroimaan tehokkaasti ilman
sen suurempaa panostusta. Sähköinen
viestiminen on joka tapauksessa osa
arkeamme yhä enenevissä määrin, halusimmepa tai emme. Tämä hapatus
tuskin menee ohi, kuten ei mennyt väritelevisiokaan.
Yhdistyksistä on esitetty toiveita viestintäkoulutuksesta. Tähän pyyntöön
aion tarttua. Kuulen mielelläni millaisissa viestinnällisissä asioissa yhdistykset ja piirit toivoisivat apua sekä
tietenkin esimerkkejä hyvin toimivasta
viestinnästä kentältä. Ottakaa siis rohkeasti yhteyttä!
*Katso Vaikka Googlesta
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po jakaa liiton tai muiden yhdistysten
ilmoituksia vain muutamalla napinpainalluksella. Verkkosivuihin verrattuna
Facebook vaatii hieman enemmän, sillä
some odottaa interaktiivisuutta.
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Liittokokous Turussa
marraskuussa
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Kolmen vuoden välein järjestettävä liittojen suurtapahtuma liittokokousviikonloppu kokoustetaan
marraskuun puolessa välissä. Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustusnaisten
liiton, Maanpuolustuskiltojen liiton
ja Reserviläisurheiluliiton yhteinen
kokoustapahtuma ”Aurajoenvarrella” järjestetään 15.-17.11.2019 Turussa.
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Liittokokouksessa keskeisenä tapahtuma RUL:n osalta on uuden
puheenjohtajan valinta. Vuodesta
2014 lähtien liittoa johtanut Mikko
Halkilahti on ilmoittanut, ettei ole
enää käytettävissä puheenjohtajan
tehtäviin tulevalle kolmivuotiskaudelle. Liiton puheenjohtajaa valittaessa tulevat kysymykseen vain
ne suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt, jotka jäsenyhdistys
tai henkilöjäsen ovat ilmoittaneet
liittohallitukselle kahta kuukautta
ennen liittokokousta (eli 16.9.2019
mennessä).

Puheenjohtajan lisäksi liittokokouksessa valitaan liiton liittovaltuusto
vuosille 2020-2022. Piirien on ilmoitettava omat liittovaltuustoehdokkaansa liiton toimistoon 10.11.
mennessä. Jokaisella reserviupseeripiirillä on liittovaltuustossa yksi jäsen jokaista piirin jäsenyhdistysten
yhteenlasketun jäsenmäärän alkavaa tuhatlukua kohti. Jäsenmäärä
lasketaan edelliseltä toimintavuodelta suoritettujen jäsenmaksujen
perusteella. Lisäksi liittokokous valitsee viisi muuta jäsentä valtuustoon ja jokaiselle jäsenelle valitaan
henkilökohtainen varamies.
Piirit voivat lähettää liittokokoukseen enintään kolme henkilöä, joiden lisäksi läsnäolo-oikeus on liittohallituksen, liittovaltuuston ja
liiton neuvottelukunnan jäsenillä.
Liiton jäsenyhdistys voi lähettää
kokoukseen yhden edustajan jäsenmäärän alkavaa sataa jäsentä
kohden. Äänivaltaa käyttää siihen
valtuutettu edustaja.

on lauantaina seuralaisohjelmaa ja
päivä huipentuu yhteiseen iltajuhlaan Radisson Blu Marinan tiloissa. Sunnuntaina ohjelma jatkuu
jumalanpalveluksella Turun tuomiokirkossa, jota seuraa lippulinna. Lippulinnaan toivotaan runsain
määrin piirien ja yhdistysten lippuKokousten ohella Turussa on liit- ja. Viikonlopun ohjelman päättää
tokokousviikonloppuna muutakin valtakunnallinen maanpuolustusohjelmaa. Kokousväen puolisoille juhla.

Vuonna 2016
liittokokous kokoontui
Lappeenrannassa.
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Liiton
kolmivuotissuunnitelman
luonnos tulee kommentoitavaksi
yhdistyksille ja piireille ja lopullinen
esitys kolmivuotissuunnitelmasta
lähetetään jäsenyhdistyksiin ja piireihin liittokokouskutsun mukana
syys-lokakuussa.

7

Kannustepalkkiot

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 2- 2019

Liittohallitus päätti maaliskuun
kokouksessaan vuoden 2018 kannustepalkkioista. Kannustepalkkiona yhdistyksille ja piireille jaettiin
vuoden 2018 perusteella yhteensä 21 080 euroa, josta toiminnan
perusteella jaettiin 15 480 euroa
ja jäsenhankintapalkkioina 5 600
euroa. Määräaikaan mennessä liittoon saapui toimintalomake 244
yhdistyksestä sekä kaikista 20 piiristä. Edellisvuonna toimintalomakkeen palautti 255 yhdistystä.
Sarjajaon perustana on yhdistysten
jäsenmäärät per 31.12.2018.
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Toimintapalkkiot jaettiin kahteen
osuuteen: Pistepalkkiona myönnettiin liiton 30 eniten pisteitä saavuttaneelle yhdistykselle, jokaiselle
250 euroa eli yhteensä 7500 euroa.
Sarjapalkkioina jaettiin jokaisen
sarjan kuudelle parhaimmalle yhdistykselle yhteensä 7180 euroa.

Pistepalkkion (liiton 30 eniten pisteitä saavuttanutta yhdistystä)
saivat seuraavat yhdistykset:
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Tikkurilan Reserviupseerikerho, Järvenpään Reserviupseerikerho, Hattula-Tyrvännön Reserviupseerikerho, Imatran Reserviupseerikerho, Janakkalan Reserviupseerikerho, Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto, Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho, Kouvolan Reserviupseerikerho,
Töölön Reserviupseerit, Toijalan Reserviupseerikerho, Rautjärven Reserviupseerikerho, Oulun Reserviupseerikerho, Kempeleen Reserviupseerikerho, TaKoRU, Nastolan Reserviupseerikerho, Valkeakosken Reserviupseerikerho, Jyväskylän Reserviupseerit, Porin Reserviupseerikerho, ARU,
Salon Seudun Reserviupseerit, Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys,
Kurikan Reserviupseerit, Forssan Reserviupseerit, Porvoon Reserviupseerikerho, Nurmijärven Reserviupseerit, Inarin Reserviupseerit, Klaukkalan
Reserviupseerit, Veitsiluodon Reserviupseerit, Tammelan Reserviupseerit, Tuusulan Reserviupseerit
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Sarjapalkkiot
Yhdistys 							Jäsenet
Pisteet
SARJA A, yli 150 jäsentä
Tikkurilan Reserviupseerikerho Dickursby Reservofficersklubb ry 			199		290,5		640€
Järvenpään Reserviupseerikerho ry			312		263,5		590€
Imatran Reserviupseerikerho ry			198		212,5		450€
Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry
187		
208		
440€
Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho ry 188		199		430€
Kouvolan Reserviupseerikerho ry			303		182,5		400€
			
SARJA B, 60 – 149 jäsentä
Janakkalan Reserviupseerikerho ry			91		210		400€
Toijalan Reserviupseerikerho ry			144		178,5		330€
Töölön Reserviupseerit ry				148		178,5		330€
Kempeleen Reserviupseerikerho ry			88		154,5		300€
Nastolan Reserviupseerikerho ry			65		144,5		245€
Kurikan Reserviupseerit ry				124		127,5		240€
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SARJA C, 30 – 59
Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry 54		
239,5		
300€
Rautjärven Reserviupseerikerho ry			31		157,5		250€
Inarin Reserviupseerikerho ry			43		120,5		230€
Klaukkalan Reserviupseerit ry			55		117,5		180€
Veitsiluodon Reserviupseerit ry			35		117,5		180€
Tammelan Reserviupseerit ry			48		116,5		160€
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SARJA D, alle 30 jäsentä
Kannuksen Reserviupseerikerho			24		97		215€
Kalvolan Reserviupseerikerho ry			27		89,5		200€
Hauhon Reserviupseerikerho ry			17		79		180€
Hangon Reserviupseerikerho				25		54,5		170€
Ristijärven Reserviupseerikerho ry			23		54,5		170€
Kaskisten Reserviupseerikerho ry			16		53		150€

Lisäksi arvalla jaettiin kaikkien lomakkeen täyttäneiden, mutta muuten
palkkiotta jääneiden kesken jokaisessa sarjakategoriassa yksi rahapalkinto, yhteensä 800 euroa. Nämä palkinnot saivat:
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JARU Jyväskylän Akateemiset Reserviupseerit ry (320€),
Tikkakosken Reserviupseerit ry (200€),
Kangasniemen Reserviupseerit ry (150€) ja
Hyrynsalmen Reserviupseerikerho ry (130€).
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Jäsenhankintakilpailu 2018
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Yhdistysten ja piirien jäsenhankintapalkkiot Suomen Reserviupseeriliiton
jäsenmäärä väheni vuonna 2018 yhteensä 12 jäsenellä. Liiton virallisessa jäsenmäärässä ovat mukana vain
ne jäsenet, jotka ovat suorittaneet
jäsenmaksuvelvoitteensa
päättyneeltä toimintavuodelta. Vuoden lopussa liitossa oli 25 651 maksanutta
jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi vuoden
aikana neljässä piirissä, ORUP:n jäsenmäärä kasvoi 132 maksaneella
jäsenellä, Pohjois-Pohjanmaalla 14
jäsenellä, Satakunnassa 6 jäsenellä
ja Pohjois-Karjalan piiri 1 uudella jäsenellä. Piirit saivat 500 €:n jäsenhankintapalkkion.

SARJA A, yli 150 jäsentä:
Kuopio (+9,90 %)
Porvoo (+8,10 %)
TAKORU (+5,86 %)
PAM (+4,4%)

Jäsenhankintakilpailun tulokset ratkaistiin liiton jäsenrekisteristä saatujen jäsenmäärien perusteella. Ratkaisevaa oli maksaneiden jäsenten
määrän kasvu. Palkkion saaminen
edellyttää lisäksi toimintalomakkeen
palautusta. Yhdistyksistä jäsenmääräänsä kasvatti absoluuttisesti eniten ARU, jonka jäsenmäärä kasvoi 49
hengellä. Se sai 400 euron palkkion.
Sarjoittain neljä suhteellisesti eniten
jäsenmääräänsä kasvattanutta yhdistystä saivat kukin 200 euron palkkion.

SARJA D, alle 30 jäsentä
Muonio (+36,84%)
Kiiminki (+20,00%)
Kemin-Lapin (+12,50%)
Rantasalmi (+10,53%)

SARJA B, 60 – 149 jäsentä
Kurikka (+40,91%)
Ikaalinen (+11,43%)
Voru (+10,96%)
Pohjois-Helsinki (+9,09%)
SARJA C, 30 – 59 jäsentä
Lateres (+3200%)
Ylitornio (+23,33%)
Loru (+9,52%)
Haapavesi (+7,14%)

Vuoden 2018
parhaat jäsenhankkijat
RUL:n jäsenhankintakilpailussa kannustetaan hankkimaan uusia jäseniä
liittoon. Palkinnon sai jo yhdestä uudesta jäsenestä. Palkintoluokkia on
useita ja eniten vuoden aikana uusia
jäseniä hankkinut henkilö palkitaan
upseerimiekalla, mikäli jäseniä on
hankittu vähintään kymmenen.
Vuoden 2018 parhaat jäsenhankkijat
olivat
Veli-Matti Kesälahti, 12 uutta jäsentä
Heikki Alaviitala, 5 uutta jäsentä
Jari Piili, 5 uutta jäsentä
Jali Smolander, 5 uutta jäsentä
Tuomas Tuikkala, 3 uutta jäsentä
Eki Felt, 3 uutta jäsentä
Jari Rantala, 3 uutta jäsentä
Aleksi Sten, 3 uutta jäsentä
Jack Tarvajärvi, 3 uutta jäsentä
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Yhden tai kaksi uutta jäsentä hankkinutta oli yhteensä 77.

13

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.
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Piiri 						
%ammunta
Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry
41,1% 		
Kainuun Reserviupseeripiiri ry 		
37,6% 		
Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry
29,5% 		
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palkkio
400€
200€
200€

Yhdistykset 			
%ammunta
A-sarja
Salon Seudun Reserviupseerit ry 58,07%
Imatran Reserviupseerikerho ry 47,98%
Tikkurilan Reserviupseerikerho ry 46,73%

Jäsenet

ampujat

palkkio

322		
198 		
199 		

187		
95 		
93 		

200 €
100€
100€

B-sarja
Kempeleen Reserviupseerikerho ry 100%
Kuusamon Reserviupseerikerho ry 100%
Ähtärin Reserviupseerikerho ry
84,62%

88		
85 		
78 		

88 		
85 		
66 		

150€
150€
100€

C-sarja
Luumäen Reserviupseerikerho ry 100%
Pälkäneen Reserviupseerikerho ry 100%
Rautjärven Reserviupseerikerho ry 100%

52 		
36 		
31 		

52 		
36 		
31 		

150€
150€
100€

D-sarja				
Kortesjärven Reserviupseerikerho ry 100%
Kalvolan Reserviupseerikerho ry 88,89%
Rantasalmen Reserviupseerikerho ry 80,95%

13 		
27 		
21 		

13 		
24 		
17 		

200€
100 €
100€
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Kannustepalkkiot ja palkkiot prosenttiammunnasta maksetaan yhdistyksille
ja piireille huhtikuun aikana.
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CIOR Kesäkongressi 2019
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Kuvan lähde: Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK)
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Suomen Reserviupseeriliitto on ollut yli 20 vuotta liitännäisjäsenenä Naton reserviupseerijärjestössä
CIOR:ssa. Yhteistyön perustana on
Suomen ja Naton välinen Partner-

ship for Peace -sopimus. CIOR:n
toimintaan osallistuu aktiivisesti lähes 30 maan reserviupseerijärjestöt. CIOR:n toimintavuoden
keskeisin tapahtuma on jokavuo-

Reserviupseeriliitto valitsee vuosittain liiton jäseniä edustamaan
Suomea kesäkongressin yhteydessä järjestettäviin tapahtumiin, kuten sotilasmoniotteluun
MILCOMP:iin, kahden viikon kielikurssille Language Academyyn
sekä nuorten upseereiden työpajaan YROW:iin.
CIOR Langauge Academy 2019
(CLA2019), järjestetään tänä vuonna 21.7.-4.8. Kurssilla on mahdollisuus opiskella joko englantia tai
ranskaa ja edellisten kurssien tapaan painopiste on sotilaskäsit-

teissä ja -kielessä. Kurssin aikana
on mahdollisuus suorittaa STANAG 6001 kielitesti, jonka myös
Suomen Puolustusvoimat hyväksyy. Kielitestin suorittamisesta on
hyötyä hakiessa mm. sotilaallisen
kriisinhallinnan eri tehtäviin.
YROW on kuusipäiväinen tapahtumakokonaisuus, jossa nuoret
reserviupseerit eri puolilta maailmaa kohtaavat. Seminaarin ohjelmaan kuuluu ryhmätöitä, huipputason siviili- ja sotilasjohtajien
luentoja, tutustumiskäyntejä sekä
runsas sosiaalinen ohjelma. Se järjestetään kesäkongressin aikana
4.-10.8.
Katso lisätietoja YROW:sta ja Language Academyn hakuohjeista liiton verkkosivuilta. Haku molempiin delegaatioihin on auki 30.4.
asti. Lisätietoja antaa liiton järjestösihteeri Susanna Takamaa (jarjesto@rul.fi / 040 556 8798).
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tinen kesäkongressi, jonka aikana
pidetään järjestön yleiskokous, eri
komiteoiden työkokoukset, sotilasmoniottelukilpailu sekä mm.
nuorten reserviupseerien työpaja YROW (Young Reserve Officer
Workshop). Tänä vuonna kesäkongressi järjestetään Tallinnassa
Virossa 4.-10. elokuuta.

17

Hae toimitsijaksi CIOR:n
sotilasmoniotteluun Viroon
Yksi kesäkongressiviikon mielenkiintoisimmista tapahtumista on
CIOR:n sotilasmoniottelu, jossa eri
maista tulevat kolmihenkiset joukkueet kilpailevat ammunnassa, esteradalla, esteuinnissa ja suunnistusmarssilla. Kilpailuun odotetaan
30-40 joukkuetta.
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Sotilasmoniottelun järjestäminen
vaatii kohtalaisen kokoisen ja osaavan järjestelyorganisaation. Viron
reserviupseeriliitto EROK on tiedustellut, josko Suomesta löytyisi
apuja sotilasmoniottelun järjestelyihin. Nyt on suomalaisilla reserviläisillä mahdollisuus auttaa konkreettisesti virolaisia ystäviämme.
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Tarjolla on siis ainutlaatuisen mielenkiintoista vapaaehtoistyötä ja
kansainvälistä tunnelmaa Tallinnassa 3. – 10.8.2019. Myös lyhyempi työjakso kyseisellä aikajänteellä
onnistuu tarvittaessa.

Hakijoilta odotetaan:
•Tyydyttävää englannin kielen taitoa (kilpailukieli)
•Mielellään kokemusta ampumakilpailun, esteratakilpailun tai muun
urheilutapahtuman järjestämisestä
(ei välttämätön)
•Urheilullisen jämäkkää asennetta
RUL vastaa suomalaisten järjestäjien matkakustannuksista Tallinnan
satamaan saakka. EROK vastaa
suomalaisten järjestäjien majoitusja ruokailukustannuksista Tallinnassa.
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä
RUL:n toimistoon toiminnanjohtaja Janne Kososelle (janne.kosonen@
rul.fi / 050 581 0819). Häneltä saa
myös lisätietoja asiasta.
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RUL verkossa
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Liittymällä Fb:n tykkääjäksi sekä Twitterin ja
Instagramin seuraajaksi saat nopeasti tietoa
liiton ajankohtaisista asioista.
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SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry
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