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Kohti 2020-lukua

Marraskuun puolessa välissä Turussa 
kokoontuvassa RUL:n liittokokouk-
sessa käännetään katse kohti tulevaa 
vuosikymmentä. Euroopan turvalli-
suustilanne on muuttunut olennai-
sesti muutamien viimeksi kuluneiden 
vuosien aikana ja samalla Suomen 
turvallisuusympäristö on muuttunut 
epävakaampaan suuntaan. Muutok-
sia tapahtuu myös Suomen sisällä. 
Kolmivuotissuunnitelmassa arvioi-
daan reserviupseeritoiminnan haas-
teiksi mm. väestön keskittyminen 
kasvukeskuksiin, ikääntyminen, työn 
sitovuuden lisääntyminen sekä en-
tistä kovempi kilpailu vapaa-ajasta. 
Toimintaan vaikuttaa lähivuosina 
merkittävästi myös vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen ja ampu-
matoiminnan lakimuutokset. 

Liiton toiminta-ajatus ja arvopohja 
ei muutu toimintaympäristön mul-

listuksista huolimatta. Suomen Re-
serviupseeriliitto on jatkossakin re-
serviupseerien valmiuksia kehittävä 
toiminnallinen ja aatteellinen maan-
puolustusjärjestö, joka edistää toi-
minnallaan yhteiskunnan kokonais-
turvallisuutta.

Kolmivuotissuunnitelmassa on mai-
nittu kolme jäsenistöä yhdistävää ar-
voa: isänmaallisuus, vastuuntuntoi-
suus ja vapaaehtoisuus. Näitä kaikkia 
arvoja edustavat parhaimmillaan ne 
reserviupseerit, jotka ovat valmiita 
käyttämään aikaansa ja osaamistaan 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
moninaisiin tehtäviin yhdistys-, piiri- 
tai liittotasolla.

Kolmivuotissuunnitelmaluonnos oli 
kommentoitavana jäsenyhdistyksis-
sä, piireissä sekä liiton toimikunnissa. 
Palautetta luonnokseen tulikin ilah-
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JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto

PÄÄKIRJOITUS

duttavan paljon. Saadulla palautteella 
täydennetyn suunnitelman käsittelee 
vielä liittohallitus ennen kuin se lä-
hetetään jäsenyhdistyksille virallisen 
liittokokouskutsun mukana lokakuun 
alussa. 

Liiton puheenjohtaja, majuri Mikko 
Halkilahti ilmoitti heti tultuaan va-
lituksi toiselle kolmivuotiskaudelle 
2017 – 2019, ettei hän ole käytettä-
vissä puheenjohtajan tehtävään enää 
tämän jälkeen. Elinvoimaisen organi-
saation merkki on se, että johtoteh-
täviin on tarjolla useita päteviä hen-
kilöitä. Ja jos ehdokkaita on enemmän 
kuin paikkoja, niin sitten äänestetään. 
On ilahduttavaa, että RUL:n puheen-
johtajan tehtävään vuosiksi 2020 
– 2022 on ehdolla ainakin neljä aktii-
vista ja ansioitunutta reserviupsee-
ria. Ilmoittautuminen puheenjohta-
jakamppailuun päättyy 16.9. mutta jo 

tässä Kenttäpostissa esitellään neljä 
nyt tiedossa olevaa ehdokasta. Esit-
telyt jatkuvat syksyn aikana Reservi-
läinen -lehdessä, Kenttäpostissa sekä 
liiton nettisivuilla. 

Puheenjohtajavaalin lisäksi liittoko-
kouksen muita tärkeitä päätöksiä 
ovat liittovaltuuston jäsenten valinta 
ja kolmivuotissuunnitelman hyväksy-
minen. Äänivaltaa RUL:n liittokokouk-
sessa käyttävät jäsenyhdistykset. 
Toivottavasti paikalla on mahdollisim-
man monen jäsenyhdistyksen edustus 
linjaamassa liiton toimintaa uudelle 
vuosikymmenelle. Virallisen kokouk-
sen lisäksi Turussa on marraskuussa 
paljon muutakin nähtävää ja koetta-
vaa. Viiden maanpuolustusjärjestön 
yhteinen Aurajoen varrella -liittoko-
kousviikonloppu onkin vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen suurtapahtuma, 
joka kannattaa kokea paikan päällä.
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Toiminta jatkuu

On aika ottaa loppukiri tähän toi-
mintavuoteen! Syksy alkaa monel-
la reserviläisellä ympäri valtakuntaa 
Puolustusvoimien paikallispuolus-
tusharjoituksilla. Valkoinen leijona-
logolla varustettu käsky lämmittää 
useimmiten ressun mieltä, ja paikal-
lispuolustusharjoitukset tuovat toi-
minnan kerrankin etäisten harjoitus-
alueiden sijasta lähelle siviilielämää. 
Näissä kertausharjoituksissa treena-
taan monelle sitä kaikkein tärkeintä 
tehtävää: oman kodin puolustamis-
ta. Itsekin pakkaan kesällä Nijmege-
nissä koeajetut maiharit maakunta-
komppanian varusteiden joukkoon ja 
suuntaan kotiseudulle suorittamaan 
velvollisuuksiani. Tämä on yksi niitä 
harvoja asioita, jonka vuoksi olen hy-
villä mielin poissa töistä!

Kalenteriin ilmestyneet kokousmer-
kinnät muistuttavat siitä, että kesän 
ajan lomalla ollut järjestötoiminta-

kin käynnistyy jälleen. Piirien toi-
mikunnat ja yhdistysten hallitukset 
heräävät jälleen eloon ja tapahtumia 
ruvetaan toteuttamaan paitsi suun-
nitelman, myös käytännön tasolla. 
Joillakin paikkakunnilla oltiin aktiivi-
sia elokuussakin ja järjestettiin Vän-
rikki- ja Reserviläispäiviä. Etelä-Poh-
janmaalla kisailtiin jo Vahvimman 
Reserviläisen tittelistä ja Hollolassa 
otettiin parhaasta ampujasta mittaa 
Reservin ampumamestaruuskilpai-
luissa. Muistuttaisin yhdistyksiä lii-
ton tiedostopankista löytyvästä Toi-
mintapäivän rastiohjepaketista, sillä 
sen avulla jokainen yhdistys voi lait-
taa melko vaivattomasti pystyyn ma-
talan kynnyksen tapahtuman omalle 
jäsenistölleen. Tai miksi ette järjes-
täisi Toimintapäivää vaikkapa alueen 
muiden yhdistysten kanssa? 

Toimintalomakkeen uudistuminen 
saattaa alkaa hiertää viimeistään 
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JÄRJESTÖSIHTEERIN PALSTA

loppuvuodesta, kun viimeisetkin yh-
distykset heräävät täyttämään ku-
luvan vuoden tapahtumia. Uusi toi-
mintalomake poikkeaa vanhasta, 
mutta uskokaa tai älkää, sen tarkoi-
tus on palvella yhdistyksiä ja liittoa 
aikaisempaa paremmin. Suositte-
len tutustumaan toimintalomaket-
ta koskeviin ohjeisiin ja tarvittaessa 
kääntymään ongelmatilanteissa mi-
nun puoleeni. Syksyn aikana tulem-
me toteuttamaan palautekyselyn 
uudistetusta toimintalomakkeesta, 
joten olisi mainiota, mikäli mahdol-
lisimman moni yhdistys olisi ennät-
tänyt jo tutustua lomakkeeseen ja 
miettinyt kehitysehdotuksia sekä ra-
kentavaa palautetta toimintalomak-
keen suhteen. 

Liittotasolla katse on kääntynyt jo 
marraskuun liittokokoukseen, mut-
ta ennen sitäkin liitossa tapahtuu. 
Lokakuun 5. päivä Katajanokan Ka-

sinolla on jälleen mielenkiintoinen, 
etenkin nuorille reserviupseereille 
suunnattu Reserviupseeripäivä, jo-
hon puhujiksi ovat lupautuneet Ylen 
toimittaja Toivo Haimi sekä tietokir-
jailija Kari Kallonen. Päivään mahtuu 
kiinnostavien puhujien lisäksi paljon 
mielenkiintoista sisältöä aina Puo-
lustusvoimien simulaatiokoulutuk-
sen esittelystä Noptel-ammuntaan ja 
SRA:an. Paikalla ovat myös Suomen 
Rauhaturvaajaliiton sekä Reservin 
Mentoreiden edustajat vastaamassa 
mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Il-
moittautuminen päivään on auennut, 
joten muistakaa mainostaa tapahtu-
maa omassa yhdistyksessänne. Il-
moittautumaan pääsee esimerkiksi 
liiton verkkosivujen kautta tai tämän 
linkin kautta.

Nähdään taas tapahtumissa ja ken-
tällä!

SUSANNA TAKAMAA
Järjestösihteeri
Suomen Reserviupseeriliitto

https://my.surveypal.com/Reserviupseeripaiva-2019-ilmoittautuminen---korjattu
https://my.surveypal.com/Reserviupseeripaiva-2019-ilmoittautuminen---korjattu
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RUL:n liittokokous  
Turussa 16.—17.11.

Kolmen vuoden välein järjestettä-
vä liittojen suurtapahtuma liitto-
kokousviikonloppu pidetään mar-
raskuun puolessa välissä Turussa. 
Reserviläisliiton, Suomen Reser-
viupseeriliiton, Maanpuolustus-
naisten liiton, Maanpuolustuskilto-
jen liiton ja Reserviläisurheiluliiton 
yhteinen kokoustapahtuma Aurajo-
en varrella järjestetään 16.-17.11.2019 
Turussa. 

RUL:n liittokokouksen tärkeimmät 
päätökset ovat liiton puheenjohta-
jan ja liittovaltuuston valinta vuo-

sille 2020 – 2022 sekä kolmivuotis-
suunnitelman hyväksyminen. 

Liiton puheenjohtajan valinta

RUL:lle valitaan Turussa uusi pu-
heenjohtaja, sillä vuodesta 2014 
lähtien liittoa johtanut Mikko Hal-
kilahti on ilmoittanut, ettei ole 
enää käytettävissä puheenjohtajan 
tehtäviin tulevalle kolmivuotiskau-
delle. Liiton puheenjohtajaa valit-
taessa tulevat kysymykseen vain 
ne suostumuksensa tehtävään an-
taneet henkilöt, jotka jäsenyhdistys 
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tai henkilöjäsen ovat ilmoittaneet 
liittohallitukselle kahta kuukautta 
ennen liittokokousta (eli 16.9.2019 
mennessä). Syyskuun alkuun men-
nessä puheenjohtajakilpailuun on 
ilmoittautunut neljä ehdokasta: 
Veli-Matti Kesälahti, Tuomas Kuu-
sivaara, Aaro Mäkelä ja Petri Ranta.

Liittovaltuuston valinta

Puheenjohtajan lisäksi liittoko-
kouksessa valitaan liiton liittoval-
tuusto vuosille 2020 - 2022. Jo-
kaisella reserviupseeripiirillä on 
liittovaltuustossa yksi jäsen jo-
kaista piirin jäsenyhdistysten yh-
teenlasketun jäsenmäärän alkavaa 
tuhatlukua kohti. Jäsenmäärä las-
ketaan edelliseltä toimintavuodelta 
suoritettujen jäsenmaksujen perus-
teella. Lisäksi liittokokous valitsee 
viisi muuta jäsentä valtuustoon ja 
jokaiselle jäsenelle valitaan henki-
lökohtainen varamies. Piirien on il-
moitettava omat liittovaltuustoeh-
dokkaansa liiton toimistoon 10.11. 
mennessä.

Kolmivuotissuunnitelman  
hyväksyminen

Liittokokous hyväksyy myös liitolle 

kolmivuotissuunnitelman vuosille 
2020 – 2022. Suunnitelmaluonnos 
on ollut kommentoitavana jäsen-
yhdistyksillä, piireillä ja liiton toi-
mikunnilla. Lopullinen esitys kolmi-
vuotissuunnitelmaksi lähetetään 
jäsenyhdistyksille virallisen liitto-
kokouskutsun mukana lokakuussa.

Osallistumisoikeus 
liittokokoukseen

Liiton sääntöjen mukaan liittoko-
kouksessa jäsenyhdistyksellä on 
yksi ääni jokaista jäsentään kohti. 
Jäsenyhdistyksen äänioikeuden pe-
rusteena pidetään sitä jäsenmää-
rää, jonka perusteella yhdistys on 
suorittanut jäsenmaksun liitolle 

Väistyvä puheenjohtaja Mikko Halkilahti
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edelliseltä toimintavuodelta. Kun-
niapuheenjohtajalla ja kunniajäse-
nellä on liittokokouksessa yksi ääni.

Jäsenyhdistys saa lähettää liittoko-
koukseen yhden edustajan jokaista 
jäsenmääränsä alkavaa satalukua 
kohti. Yhdistyksen äänivaltaa liitto-
kokouksessa käyttää siihen valtuu-
tettu edustaja. Toisilla edustajilla 
on kokouksessa vain puhevalta. 

Reserviupseeripiirillä on oikeus lä-
hettää liittokokoukseen enintään 
kolme edustajaa, joilla samoin kuin 
liiton neuvottelukunnan, liittoval-
tuuston ja liittohallituksen jäsenillä 
on kokouksessa puhevalta. Puheoi-
keus liittokokouksessa on lisäksi 
liiton toiminnanjohtajalla ja muilla 
liiton toimihenkilöillä. Liittokokous 
voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oi-
keuden muillekin sitä pyytäville 
henkilöille. 

Liittokokouskutsu ja aloitteiden 
tekeminen

Kutsu liittokokoukseen on vähin-
tään 30 päivää ennen kokousta 
julkaistava liittokokouksen mää-
räämässä lehdessä (Reserviläi-
nen-lehti). Samassa ajassa on ko-
kouskutsu lähetettävä kirjallisesti 
jäsenyhdistyksille, reserviupseeri-
piireille ja henkilöjäsenille. Kokous-

kutsu voidaan lähettää myös säh-
köpostilla niille jäsenyhdistyksille, 
reserviupseeripiireille ja henkilöjä-
senille, jotka ovat ilmoittaneet säh-
köpostiosoitteensa liittoon.
Oikeus aloitteiden tekemiseen liit-
tokokoukselle on jäsenyhdistyksil-
lä, reserviupseeripiireillä ja henki-
löjäsenillä. Aloitteet on jätettävä 
liittohallitukselle viimeistään kah-
deksan viikkoa ennen kokousta. 
Käytännössä aloitteiden pitää siis 
olla liiton toimistossa viimeistään 
perjantaina 20.9. Liittohallitus lä-
hettää tehdyt aloitteet vähintään 
kaksi viikkoa ennen kokousta lau-



9

R
U

L:
n 

KE
N

TT
Ä

PO
ST

IA
  •

  4
- 2

01
9

sunnollaan varustettuina liiton jä-
senyhdistyksille, reserviupseeripii-
reille ja henkilöjäsenille.

Viikonlopun muut tapahtumat

Viikonlopun ohjelmaan sisältyy 
myös seuralaisohjelmaa sekä lau-
antaina liittojen yhteinen iltajuhla. 
Sunnuntaina Turun tuomiokirkos-
sa järjestetään yhteinen jumalan-

Majoitusvaraukset ja illalliskortit

Liittokokousviikonlopun tapahtumat keskittyvät Radisson Blu Marina Pa-
lacen tiloihin Turun keskustaan, Aurajoen varrelle. Liittokokoustapahtu-
man osallistujille on varattu huonekiintiöt seuraavista hotelleista:

Majoitus

• Radisson Blu Marina Palace (yhden hengen huone 121 €, kahden hengen 
huone 131 €) • Sokos Hotel City Börs (yhden hengen huone 118 €, kahden 
hengen huone 128 €) 

• Original Sokos Hotel Turun Seurahuone (yhden hengen huone 142 €, kah-
den hengen huone 152 €) Kiintiöt ovat voimassa 15.10.2019 saakka.
Varaukset voi tehdä alla mainituista myyntipalvelusta ma-pe klo 8-20.

• Sokos Hotels, puh. 020 1234600, sokos.hotels@sok.fi 

• Radisson Blu Marina Palace, puh. 020 1234700, reservations. finland@
radissonblu.com 

Varaustunnus: Aura2019

palvelus, jonka jälkeen lippulinna 
marssii kirkolta takaisin kokous-
paikalle. Lippulinnaan toivotaan 
runsain määrin piirien ja yhdis-
tysten lippuja. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen Turun VPK:n talolla 
vietetään valtakunnallinen maan-
puolustusjuhla. Lisätietoa liitto-
kokousviikonlopusta löydät liiton 
sivuilta.

https://www.rul.fi/aurajoen-varrella-liittokokous-2019-turussa/
https://www.rul.fi/aurajoen-varrella-liittokokous-2019-turussa/
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Illalliskortit, seuralaisohjelma ja kokouslounas

Viikonlopun tapahtumista lauantain kokouslounas, seuralaisohjelma 
sekä lauantain juhlaillallinen vaativat ennakkoilmoittautumisen. Lounas 
ja illallinen on myös maksettava etukäteen verkkopankin kautta. Maksun 
saajana näkyy Eventilla Oy, joka välittää maksun edelleen järjestäjille.

Liittokokouksen juhlaillallisen ja kokouspäivän lounaan voit tilata täältä: 
https://ssl.eventilla.com/liittokokous

Illalliskortin hinta on 65€ ja se sisältää alkumaljan, illallisen ruokajuomi-
neen sekä ohjelman.  Maksaminen tapahtuu verkkomaksulla ja onnistuu 
kaikkien suomalaisten verkkopankkien kautta. Lounaan ja illalliskortin voi 
varata ja maksaa samalla kertaa. Kokouslounaan hinta on 15€.

Seuralaisohjelmaan, joka on mielenkiintoinen tutustumisretki Turun kes-
keisiin nähtävyyksiin, tulee ilmoittautua etukäteen. Seuralaisohjelma 
maksaa 20 €.  

Illalliskortit ja kokouslounas on ostettava 1.11.2019 mennessä.

https://ssl.eventilla.com/liittokokous
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Liittokokouksen tärkeitä päivämääriä

16.9. mennessä ilmoittautuminen liiton puheenjohtajavaaliin

20.9. mennessä mahdolliset liittokokoukselle osoitetut aloitteet 

15.10. mennessä majoitusvaraukset hotelleihin

16.10. mennessä liittokokouskutsu, valtakirjat ja kolmivuotissuunnitel-
maehdotus lähetetään jäsenyhdistyksille

1.11. mennessä illalliskorttien ja lauantain kokouslounaan osto nettisivu-
jen kautta

10.11. mennessä piirien ilmoitukset liittovaltuustoehdokkaista vuosille 
2020 – 2022

16.-17.11. Aurajoen varrella -liittokokoustapahtuma Turussa

Lisätietoa liiton sivuilta 

https://www.rul.fi/aurajoen-varrella-liittokokous-2019-turussa/
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CIOR kesäkongressi  
Kuvat: Susanna Takamaa

KUVASATOA
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RUL:n puheenjohtajaehdokkaiden 
esittelyt

Liiton sääntöjen mukaan RUL:n 
puheenjohtajaa valittaessa tulevat 
kysymykseen vain ne suostumuk-
sensa tehtävään antaneet henkilöt, 
jotka jäsenyhdistys tai henkilöjä-

sen ovat ilmoittaneet liittohallituk-
selle kahta kuukautta ennen liitto-
kokousta. Tänä vuonna viimeinen 
päivä ilmoittautua puheenjohtaja-
ehdokkaaksi on 16.9. 

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajaehdokkaiksi vuosille 2020 – 
2022 on 5.9.2019 mennessä esitetty seuraavia henkilöitä:

 • Imatran Reserviupseerikerho esittää tehtävään 
  kapteeni Veli-Matti Kesälahtea

 • Valkeakosken Reserviupseerikerho esittää 
  luutnantti Tuomas Kuusivaaraa 

 • Kanta-Helsingin Reserviupseerit esittää 
  yliluutnantti Aaro Mäkelää ja

 • Ulvilan Reserviupseerikerho esittää 
  yliluutnantti Petri Rantaa
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Veli-Matti Kesälahti (s. 1972) on liiton toinen vara-
puheenjohtaja. Liittohallituksessa hän on toiminut 
vuosina 2009 – 2010 sekä uudelleen vuodesta 2014 
alkaen. Liiton varapuheenjohtajana ja työvaliokun-
nan jäsenenä hän on toiminut vuoden 2019 alusta 
alkaen. Liittovaltuuston jäsen hän oli 2011 – 2013 ja 
liiton kansainvälisen toimikunnan jäsen vuodesta 
2012 alkaen. Veli-Matti toimi Imatran Reserviup-
seerikerhon puheenjohtajana vuodet 2005 – 2015 ja 
Etelä-Karjalan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja-
na hän on toiminut vuodesta 2014 lähtien. Hän on toiminut kouluttajana 
ja kurssinjohtajana useilla MPK:n kursseilla sekä kilpailijana ja järjestäjänä 
useissa RESUL:n kilpailuissa. Koulutukseltaan Veli-Matti Kesälahti on FM 
ja hän toimii yhteyspäällikkönä Etelä-Karjalan liitossa vastuualueenaan 
kansainväliset suhteet. Veli-Matti on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta.

Tuomas Kuusivaara (s. 1973) toimii RUL:n järjestö-
toimikunnan puheenjohtajana. Hän oli Valkeakos-
ken Reserviupseerikerhon hallituksessa 2005 – 2017, 
josta ajasta neljä viimeistä vuotta yhdistyksen pu-
heenjohtajana. Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin 
hallituksen jäsen Tuomas oli vuosina 2006 – 2017. 
RUL:n työvaliokunnan jäsenenä hän oli vuonna 2018 
ja liiton järjestötoimikunnan puheenjohtajana hän 
on toiminut vuoden 2018 alusta alkaen. Mentor-toi-
mikunnan jäsenenä Tuomas Kuusivaara on ollut 
vuodesta 2014 alkaen. Hän on myös Reservin Mentorit -säätiön puheen-
johtaja. Koulutukseltaan Tuomas Kuusivaara on HuK ja hän toimii Discen-
dum Oy:n varatoimitusjohtajana. Tuomas on naimisissa ja hänellä on kak-
si lasta.
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Aaro Mäkelä (s. 1983) toimii tällä hetkellä liiton en-
simmäisenä varapuheenjohtajana. RUL hallituksen 
jäsen Aaro Mäkelä on ollut vuosina 2007 – 2010 sekä 
uudelleen vuodesta 2012 alkaen. Liiton varapuheen-
johtajana hän on toiminut vuodesta 2012 alkaen 
sekä työvaliokunnan ja taloustoimikunnan jäsene-
nä vuodesta 2008 alkaen. Aikaisemmin Aaro on toi-
minut mm. ORUP:n puheenjohtajana sekä JARU:n 
ja Kanta-Helsingin Reserviupseereiden hallituksen 
jäsenenä. MPK:n hallituksen jäsenenä Aaro Mäkelä 
on toiminut 2016 – 2019. Hän on myös Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n hal-
lituksen varapuheenjohtaja. Aaro on edustanut RUL:ia Pohjoismaisissa 
maastomestaruuskilpailuissa ja hän on osallistunut menestyksellä myös 
RESUL:n syysjotoksille. Koulutukseltaan Aaro Mäkelä on KTM ja hän toi-
mii Almpartners Oy:n toimitusjohtajana. Aaro on naimisissa ja hänellä on 
kaksi lasta.

Petri Ranta (s. 1964) on RUL:n liittohallituksen jäsen 
sekä Satakunnan Reserviupseeripiirin puheenjoh-
taja. Hän on toiminut opiskeluaikanaan Lappeen-
rannan Teekkariupseereiden puheenjohtajana sekä 
vuodesta 2014 alkaen Ulvilan Reserviupseerikerhon 
hallituksen jäsenenä. Yhdistyksen puheenjohtaja 
hän oli 2016 – 2018 ja tämän vuoden alusta sen va-
rapuheenjohtaja. Satakunnan Reserviupseeripiirin 
hallituksessa Petri on toiminut vuodesta 2016 läh-
tien ja piirin puheenjohtajana tämän vuoden alusta 
alkaen. RUL:n hallituksessa ja taloustoimikunnassa hän on ollut tämän 
vuoden ajan. Petri Ranta on aktiivinen MPK:n kouluttaja ja kurssinjohtaja. 
Hän on harrastaa monipuolisesti ammuntaa, on SRA-tuomari ja RESUL:n 
SRA-toimikunnan jäsen. Koulutukseltaan Petri Ranta on DI ja hän toimii 
Rantasivula Oy:n toimitusjohtajana. Petri on naimisissa ja hänellä on kak-
si lasta.
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    Ilmoittautuminen tästä linkistä

http://: https://my.surveypal.com/Reserviupseeripaiva-2019-ilmoittautuminen---korjattu 
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Nijmegen 2019
Kuvat: Rodney Strandvall

KUVASATOA
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Toimintasuunnitelma ja  
jäsenmaksu 2020

Liiton toiminnan painopisteet 
ja tavoitteet vuodelle 2020 esi-
tellään uudelle liittovaltuustol-
le joulukuussa. Vuonna 2020 lii-
tossa panostetaan erityisesti 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen edunvalvontaan sekä ampu-
ma-aselakiin ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen lakiin. Liiton 
marraskuisessa liittokokouksessa 
hyväksyttäväksi tuleva kolmivuo-
tissuunnitelma jalkautetaan vuon-
na 2020 liiton piireihin ja yhdis-
tyksiin. Lisäksi painopisteinä ovat 
Reserviupseerikoulun 100-vuotis-
juhlien valmistelut ja juhlallisuu-
det yhdessä Puolustusvoimien ja 
muiden toimijoiden kanssa, sekä 
RESUL:n 50-vuotisjuhlavuoden 
tapahtumat. Vuonna 2021 juhlitta-
viin RUL:n 90-vuotisjuhliin aloite-
taan valmistautuminen.

Vuonna 2020 järjestetään val-
takunnallisen reserviupseeripäi-
vä, yhdistyspäivä, mentorpäivä ja 
PM-presidiumin kokous. Lisäksi 
liitto järjestää Reserviupseerisemi-
naarin Haminassa. Vänrikkipäivä 
pyritään järjestämään kymmenes-
sä piirissä ja toimintapäivä sadas-
sa yhdistyksessä – näissä piirien ja 
paikallisyhdistysten vastuu koros-
tuu. Yhteisiä tavoitteita ovat myös 
prosenttiammuntojen tulosten 
sekä ampumataidon ja -mahdolli-
suuksien parantaminen piireissä. 
Piirien tiivis yhteistyö aluetoimis-
toihin ja MPK:een on tärkeässä 
roolissa myös tässä asiassa. Piirejä 
kannustetaan osallistumaan val-
takunnallisiin reserviupseeripäiviin 
sekä vastaamaan alueensa kenttä-
kelpoisuustapahtumien järjestä-
misestä. 
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Liiton nettisivut uudistetaan vuon-
na 2020. Myös jatkossa liitto verk-
kosivupohjan käyttöön ja kehot-
taa piirejä ja jäsenyhdistyksiään 
verkkosivujen sekä jäsenrekiste-
rin aktiiviseen käyttöön. Jäsenten 
sähköpostiosoitteet on tärkeää 
päivittää ajan tasalle mm. tiedon-
kulun vuoksi. 

Yhdistysten tavoitteeksi on ase-
tettu uusien jäsenten suora kon-
taktointi ja toiminnan esittely. 
Myös yhdistyksiä kannustetaan 
osallistumaan toimintapäivän jär-
jestelyihin. Uudistettua sähköistä 
toimintalomaketta kannattaa päi-
vittää ympäri vuoden. Lisäksi liitto 
kannustaa jäseniään liikkumaan, 
ampumaan ja kouluttautumaan 
säännöllisesti. Tällä tavoin reser-
viupseeri pitää omasta osaamises-
taan ja fyysisestä kunnosta huolta. 

Jäsenmaksut ennallaan 

Vuoden 2020 osalta liiton jäsen-
maksuihin ei ole tulossa muutok-
sia. Myöskään Reserviläinen -leh-
den tilausmaksuun ei ole tulossa 
korotusta. Esityksen mukaan var-
sinaisen jäsenen liittomaksu olisi 
ensi vuonna 14 euroa ja lehtimaksu 
8,5 euroa. Piirien toiminta-avus-
tukset ja sekä projektituki ja kan-
nustepalkkiot pidetään vastaavina 
kuin kuluvana vuonna. Kaikkiaan 
liitto tukee piirien ja yhdistysten 
toimintaa vuosittain noin 120 000 
eurolla. Liiton varsinaisen toimin-
nan liikevaihto on ensi vuonna 
noin 600 000 euroa. Lopullisesti 
toimintasuunnitelman ja budjetin 
vuodelle 2020 hyväksyy liittoval-
tuusto joulukuun kokouksessa.
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Jäsenhankintakilpailu
1.1.-31.12.2019

Jäsenhankintakilpailu on edelleen 
käynnissä! Tänä vuonna uusista 
liiton jäsenistä saa palkinnoksi eri-
arvoisia Varustelekan lahjakortteja. 
Jo yhdellä uudella jäsenellä lunas-
taa itselleen 10 euron arvoisen lah-
jakortin. Eniten, mutta vähintään 
kymmenen uutta jäsentä mukaan 
houkutellut jäsenhankkija palki-
taan oman valintansa mukaan joko 
upseerimiekalla tai Varustelekan 
300 euron lahjakortilla. Jokainen jä-

senhankkija osallistuu myös arvon-
taan, jossa palkintona on 100 euron 
arvoinen lahjakortti myöskin Va-
rustelekaan. Jokaisesta hankitusta 
jäsenestä saa yhden äänen arvon-
taan. 

Olkaa aktiivisia, sillä kesän ja syk-
syn yleisötapahtumat ovat mainio 
paikka luoda omalle yhdistykselle 
näkyvyyttä ja samalla kerätä uusia 
jäseniä joukkoon! 

Palkintoportaat:
1 uusi jäsen = 10 € lahjakortti Varustelekaan
3 uutta jäsentä = 30 € lahjakortti Varustelekaan
5 uutta jäsentä = 50 € lahjakortti Varustelekaan
10 uutta jäsentä = 100 € lahjakortti Varustelekaan

Kuva: Varusteleka
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RUK 100 vuotta

Reserviupseerikoulu täyttää ensi 
vuonna pyöreät 100 vuotta. Ensim-
mäinen reserviupseerikurssi aloitet-
tiin huhtikuun ensimmäisenä päi-
vänä vuonna 1920. Sadan vuoden 
aikana RUK on kouluttanut yli 180 
000 reservin upseeria sekä Puolus-
tusvoimien, että Rajavartiolaitoksen 
tarpeisiin.

Juhlavuotta vietetään Haminassa 
valtakunnallisessa RUK 100-pää-
juhlassa 6.6.2020, johon kutsutaan 
kaikki reserviupseerikurssin suorit-
taneet suomalaiset reserviupsee-
rit. Päivän ohjelmaan kuuluu mm. 
kunnianosoitus kaatuneiden upsee-
rien patsaalla, Reserviupseerikou-
lutus 100 vuotta -juhlakirjan julkai-
sun, johtajakoulutuksen ja kaluston 
esittelyä sekä pääjuhlan Haminan 

Bastionissa ja ohimarssin Kadetti-
koulunkadulla. Lisäksi ohjelmassa 
on Rakuunasoittokunnan puisto-
konsertti Haminan keskustassa ja 
RUK-museoon on päivän aikana va-
paa pääsy.

Suomen Reserviupseeriliitto jär-
jestää Hamina Tattoon yhteydessä 
7.8.2020 RUK 100 -seminaarin, johon 
tullaan järjestämään liiton jäsenille 
mahdollisuus osallistua.

Juhlavuoden tapahtumista tulee 
talven ja kevään 2020 mittaan lisä-
tietoja liiton sivuille www.rul.fi ja 
Reserviupseerikoulun sosiaaliseen 
mediaan ja verkkosivuille https://
maavoimat.fi/aiemmat-reserviup-
seerikurssit.

https://maavoimat.fi/aiemmat-reserviupseerikurssit
https://maavoimat.fi/aiemmat-reserviupseerikurssit
https://maavoimat.fi/aiemmat-reserviupseerikurssit
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Projektituen ja tukisäätiön 
apurahojen hakeminen

Yhdistysten projektituki on tarkoi-
tettu sellaisten poikkeuksellisten 
merkittävien toimintojen, erillis-
projektien tai hankintojen rahoitta-
miseen, joita yhdistykset tai piirit 
eivät omilla voimavaroillaan kyke-
ne rahoittamaan. Hankkeen pitää 
tukea yhdistyksen varsinaista toi-
mintaa. Tukea voidaan myöntää 
projekteihin, jotka kehittävät jä-
senhankintaa, jäsenaktiivisuutta 
tai toimintaa. Esimerkkejä tällai-
sesta toiminnasta ovat mm. erilai-
set kertaluontoiset toimintatapah-
tumat, ase-, koulutusmateriaali-, 
majoitus-, esite- tai muut hankin-
nat sekä toimitilojen korjaaminen 
tai rakentaminen. Tukea myönne-
tään vain osalle toiminnon tai han-
kinnan kokonaisbudjettia. Projekti-
tukea on alkaneena vuonna jaossa 
22.000 euroa. 

Yhdistykset ja piirit voivat hakea 
tukea myös Suomen Reserviup-
seerien tukisäätiöltä, joka tukee 
erityisesti aatteellista ja perinne-
toimintaa, kuten historiikkien teke-
mistä ja kantolippujen hankintaa. 
Tukisäätiö myöntää tänä vuonna 
tukea enintään 6.000 euroa. RUL:s-
sa projektitukihakemukset käsitte-
lee taloustoimikunta ja tukisäätiön 
apurahahakemukset säätiön halli-
tus. Vuoden viimeinen määräaika 
hakemuksille on 15.11. Projektitukea 
ja tukisäätiön apurahoja haetaan 
yhdellä ja samalla lomakkeella, jon-
ka voi täyttää netissä, tallentaa ja 
lähettää liittoon sähköpostin liit-
teenä. Hakulomake löytyy netistä: 
http://www.rul.fi/ reserviupseeri-
liitto/palvelut-jasenyhdistyksille/
projektituki/

http://www.rul.fi/ reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/
http://www.rul.fi/ reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/
http://www.rul.fi/ reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/
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Huolto-Apu Säätiöltä tukea

Myös Huolto-Apu Säätiö myön-
tää avustuksia reservinupseereille. 
Avustukset suunnataan ensisijai-
sesti RUL:n jäsenjärjestöihin kuu-
luville reservin upseereille, heidän 
omaisilleen sekä reserviupseeri-
järjestöille. Avustus voidaan antaa 
yksittäiselle reserviupseerille, ryh-
mälle tai reserviupseeriyhdistyksel-
le esimerkiksi kaluston hankintaan, 
kehittämishankkeisiin tai tutki-
mukseen. Tämän vuoden avustus-
kohteiden painopiste on nuorten 
reserviupseerien toiminnan tuke-
misessa. Avustuksia on vuonna 
2019 haettavissa yhteensä 6.000 
euroa, niitä tulee hakea 31.10.2019 
mennessä. Lisätietoja Huolto-Apu 
Säätiön avustuksista netistä: htt-
ps://www.rul.fi/huoltoapusaatio/

https://www.rul.fi/huoltoapusaatio/
https://www.rul.fi/huoltoapusaatio/
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Reservin ampumamestaruuskilpailut   
Kuvat: Olli Alho

KUVASATOA
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RUL verkossa
Liittymällä Fb:n tykkääjäksi sekä Twitterin ja  
Instagramin seuraajaksi saat nopeasti tietoa 
liiton ajankohtaisista asioista.
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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

