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Varaa valita

Joka kolmas vuosi järjestettävä liitto-
kokous on RUL:n toiminnan yksi mer-
kittävimmistä tapahtumista. Kokouk-
sessa hyväksytään liiton toiminnan 
keskeiset linjat seuraavalle kolmivuo-
tiskaudelle sekä tehdään tärkeitä hen-
kilövalintoja. Kokouksessa valittava 
liittovaltuusto toimii RUL:n päättävä-
nä elimenä varsinaisten liittokokous-
ten välisenä aikana. Käytännössähän 
liittovaltuusto hyväksyy vuosittain 
toimintasuunnitelman ja talousarvi-
on sekä toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen. Lisäksi valtuusto valitsee 
liittohallituksen varapuheenjohtajat 
ja hallituksen kullekin toimintavuo-
delle.

Liittokokouksen henkilövalinnoista 
tärkein on liittohallituksen puheen-
johtajan valinta. RUL:n organisaatios-
sa hallituksen puheenjohtajasta käy-
tetään nimitystä liiton puheenjohtaja.

Liiton puheenjohtajakausien määrää 
ei ole säännöissä rajoitettu. Walde-
mar Bühlerin, joka toimi RUL:n pu-
heenjohtajana vuosina 1981 – 1989, 
jälkeen viisi seuraavaa puheenjoh-
tajaa ovat toimineet tehtävässään 
kaksi kautta eli kuusi vuotta. Nykyi-
nen puheenjohtaja Mikko Halkilahti 
ilmoitti heti uudelleenvalintansa jäl-
keen vuoden 2016 liittokokouksessa, 
että hän ei enää ole käytettävissä pu-
heenjohtajan tehtävään vuoden 2019 
jälkeen. 

RUL:n puheenjohtajuus on merkit-
tävä näköala- ja vaikuttamistehtävä 
vapaaehtoisessa maanpuolustuk-
sessa. Kyseessä on erittäin vaativa 
luottamustehtävä. Puheenjohtajal-
le tulee vuosittain pitkälti toistasa-
taa lähtöä liiton tehtäviin. Hommaa 
ei siis voi hoitaa ilman työnantajan 
suostumusta tai perheeltä salaa. 
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JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto

PÄÄKIRJOITUS

Reserviupseeriliittoa ja sen toimintaa 
arvostetaan suomalaisessa yhteis-
kunnassa, mutta tehtävän vaikutta-
vuus ja liiton painoarvo maanpuolus-
tuksesta käytävässä keskustelussa on 
paljolti kiinni puheenjohtajan omasta 
aktiivisuudesta ja persoonasta. On-
neksi liiton johtoon on vuosien saa-
tossa valikoitunut aktiivisia, osaavia, 
sanavalmiita ja näkemyksellisiä hen-
kilöitä. 

Tällä kertaa liittokokouksessa on va-
linnan varaa, sillä tarjolla on peräti 
viisi puheenjohtajaehdokasta. Leila 
Kaleva, Veli-Matti Kesälahti, Tuomas 
Kuusivaara, Aaro Mäkelä ja Petri Ran-
ta ovat taustoiltaan ja osaamiseltaan 
keskenään erilaisia kandidaatteja. He 
kaikki ovat kuitenkin pitkäaikaisia re-
serviupseeritoimijoita, joilla on moni-
puolista kokemusta ja vahvoja näyttö-
jä vapaaehtoisen maanpuolustuksen 

eri tehtävistä. Ehdokkaiden esittelyt 
löytyvät tästä Kenttäpostista.

Liittokokouksessa päätösvalta on jä-
senyhdistyksillä. Niillä on yksi ääni 
jokaista jäsentään kohti. Jäsenmak-
sun suorittaneella henkilöjäsenellä 
on liittokokouksessa yksi ääni. Näin 
ollen Turussa on parhaimmassa ta-
pauksessa paikalla yli 25.000 ään-
tä. Viidessä viimeksi pidetyssä liit-
tokokouksessa edustettuina olleet 
äänimäärät ovat vaihdelleet 17.356 ja 
24.225 välillä. Tuo suurin äänimäärä 
oli paikalla kaksitoista vuotta sitten, 
kun edellisen kerran liittokokous oli 
Turussa, ja kun edellisen kerran oli 
viisi puheenjohtajaehdokasta. Toivo-
taan, että tänäkin vuonna Aurajoen 
varrelle kerääntyy yhtä mittava jouk-
ko jäsenyhdistysten edustajia valit-
semaan RUL:lle puheenjohtajaa vuo-
siksi 2020 – 2022.
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Kehityskeskustelun aika

Liittotasolla tapahtuu vuosittain pal-
jon, mutta kolmen vuoden välein lii-
tossa saavutaan aina eräänlaiseen 
saumakohtaan, kun uusi kolmivuotis-
kausi pyöräytetään käyntiin. Liitos-
sa pidetään eräänlainen kehityskes-
kustelu, jonka yhteydessä pohditaan 
mitä seuraavien kolmen vuoden aika-
na tullaan tavoittelemaan. Tämä vaa-
tii luonnollisestikin jo tapahtuneen 
toiminnan tarkastelua. Mikä on toi-
minut, mikä ei? Mihin halutaan pa-
nostaa, mikä on jo aikansa elänyttä?

Näkyvimpiä muutoksia tulevat ole-
maan liittokokouksessa valittava uusi 
puheenjohtaja sekä liittovaltuusto, 
eli he, jotka johtavat liittoa tulevalla 
kolmivuotiskaudella. Samalla on hyvä 
aika tarkastella myös liiton muita toi-
minnallisia elementtejä, esimerkiksi 
toimikuntia. Onko niiden kokoonpa-
noissa tai työskentelytavoissa petrat-

tavaa, mikä niiden funktio on?

Tulevalla kolmivuotiskaudella toimi-
kunnissa on odotettavissa tavallista 
enemmän muutoksia. Esimerkiksi 
mentortoimikunta tulee todennäköi-
sesti siirtymään Mentorit Säätiön alai-
suuteen. Lisäksi aikeissa on perustaa 
ainakin verkkopelityöryhmä ja RUL 
90v. -työryhmä. Liiton toimikuntien 
toimivuus tulee puhtaasti niiden jä-
senten aktiivisuudesta. Uusia, asialle 
omistautuneita toimikunta-aktiive-
ja otetaan mielellään vastaan, joten 
mikäli työskentely toimikuntien tai 
esim. edellä mainittujen työryhmien 
parissa kiinnostaa, voi halukkuuten-
sa ilmoittaa allekirjoittaneelle. Toimi-
kuntiin voi tutustua tarkemmin liiton 
sivuilla.

Toimikunnissa tehdään parhaillaan 
suuriakin asioita liiton eteen. Yksi 

https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/organisaatio/
https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/organisaatio/
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JÄRJESTÖSIHTEERIN PALSTA

konkreettinen toimikunnan aikaan-
saannos on järjestötoimikunnan tänä 
keväänä maaliin viemä uudistettu 
toimintalomake. Muistutankin kaik-
kia yhdistyksiä täyttämään toimin-
talomaketta kuluneen vuoden osal-
ta viimeistään nyt, sillä vuosi loppuu 
yllättävän nopeasti ja alkuvuodesta 
lomakkeet tulee olla täytettynä ja pa-
lautettuna liittoon. Puheenjohtajat, 
tämä koskee erityisesti teitä!

Uudistukset vaativat aina totuttelua, 
mutta tässä kohtaa uudistus on to-
teutettu rehellisesti yhdistyksiä aja-
tellen. Uusi toimintalomake on suun-
niteltu aikaisempaa selkeämmäksi 
ja sen pisteytys läpinäkyvämmäksi. 
Harvoin kuitenkaan ensimmäinen 
versio on täydellinen. Siksi tulenkin 
lähettämään jokaiseen yhdistykseen 
ja piiriin marraskuun alussa palau-
tekyselyn, jossa uutta toimintalo-

maketta voi arvioida hyvine ja huo-
noine puolineen. Saadun palautteen 
perusteella järjestötoimikunta pyrkii 
viilaamaan toimintalomaketta ensi 
vuodelle niin, että se palvelisi vielä 
paremmin liiton jäsenyhdistyksiä.

Valmistautuessanne liittokokouk-
seen ja katsoessanne yhdistyksenne 
toimintaa kuluvan vuoden osalta on 
hyvä pohtia myös oman yhdistyksen 
rakenteita. Onko yhdistyksellä sel-
keät tehtävät ja onko sen toiminta-
tapa johdonmukainen? Olisiko aika 
uudistaa toimintaa uuden alkavan 
toimintavuoden kynnyksellä? Ehkä 
yhdistykseen on saatu uusia aktiive-
ja, joilla on tuoreita näkemyksiä toi-
minnasta ja sen kehittämisestä.

Harva asia on loppupeleissä pitämi-
sen arvoin vain siksi, että niin vain on 
aina ollut.

SUSANNA TAKAMAA
Järjestösihteeri
Suomen Reserviupseeriliitto
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Uusi toimistosihteeri  
aloitti liitossa

Suomen Reserviupseeriliiton uu-
tena toimistosihteerinä on loka-
kuussa aloittanut Tarja Haili-Kilpiö. 
Aikaisemmin säätiössä palvelusih-
teerinä toimineella Tarjalla on mo-
nipuolista kokemusta erilaisissa 
sihteerin- ja asiakaspalvelutehtä-
vissä lähes kolmenkymmenen vuo-
den ajalta. Työkokemusta Tarjalle 
on kertynyt erityisesti järjestöken-
tällä.

Koulutukseltaan Tarja on merkono-
mi ja datanomi, jonka lisäksi hän on 
opiskellut mm. sihteerin ammatti-
tutkinnon. Hänellä on laaja koke-
mus yleishallinnon ja taloushallin-
non tehtävistä aina seminaari- ja 
kokousjärjestelyihin, jonka lisäksi 
myös asiakasrekisterit ja arkistointi 
on Tarjalla hyvin hallussa.

Tarja on kotoisin Tuusulasta, jossa 
hän myös asuu. Perheeseen kuuluu 
aviomies ja aikuiset lapset, jotka 

ovat muuttaneet jo pois kotoa. Ah-
keran juoksu- ja kuntosaliharrasta-
misen lisäksi hän on myös jäsenenä 
Maanpuolustusnaisten liitossa. Re-
serviläistoiminta on tullut Tarjalle 
tutuksi mm. SRA:a aktiivisesti har-
rastavan aviomiehen kautta.

Uutena toimistosihteerinä Tarja jat-
kaa pitkäaikaisen toimistosihteerin 
Kirsti Suortin tehtäviä liiton toimis-
tolla Helsingin Töölössä. Toimis-
tosihteeri vastaa toimiston moni-
puolisista sihteerin tehtävistä sekä 
omalta osaltaan yhteydenpidosta 
jäsenkenttään ja yhteistyötahoihin. 
Lisäksi toimistosihteerin tehtäviin 
kuuluu myös liiton viestinnällisiä 
tehtäviä, sekä taloushallinnon ja jä-
senrekisterin tukitehtäviä. 

Viisitoista vuotta liiton palveluk-
sessa toiminut Kirsti jää lomalle 
liittokokouksen jälkeen ja vuoden 
lopussa ansaitulle eläkkeelle.
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RUK 100 vuotta 

Reserviupseerikoulu täyttää ensi 
vuonna pyöreät 100 vuotta. En-
simmäinen reserviupseerikurssi 
aloitettiin huhtikuun ensimmäi-
senä päivänä vuonna 1920. Sadan 
vuoden aikana RUK on koulutta-
nut yli 180 000 reservin upseeria 
sekä Puolustusvoimien, että Ra-
javartiolaitoksen tarpeisiin. 

Juhlavuotta vietetään Haminassa 
valtakunnallisessa RUK 100-pää-
juhlassa 6.6.2020, johon kutsu-
taan kaikki reserviupseerikurssin 
suorittaneet suomalaiset reser-
viupseerit. Päivän ohjelmaan kuu-
luu mm. kunnianosoitus kaa-
tuneiden upseerien patsaalla, 
Reserviupseerikoulutus 100 vuot-
ta -juhlakirjan julkaisun, johtaja-
koulutuksen ja kaluston esittelyä 
sekä pääjuhlan Haminan Bastio-
nissa ja ohimarssin Kadettikou-
lunkadulla. Lisäksi ohjelmassa 
on Rakuunasoittokunnan puisto-
konsertti Haminan keskustassa ja 

RUK-museoon on päivän aikana 
vapaa pääsy. 

Suomen Reserviupseeriliitto jär-
jestää Hamina Tattoon yhteydes-
sä 7.8.2020 RUK 100 -seminaarin, 
johon tullaan järjestämään liiton 
jäsenille mahdollisuus osallistua. 
Juhlavuoden tapahtumista lähete-
tään syksyn aikana liiton jäsenille 
erillinen RUK100 uutiskirje, jon-
ka lisäksi lisätietoja tulee talven 
ja kevään mittaan liiton sivuille 
www.rul.fi sekä Puolustusvoimien 
RUK 100 -teemasivuille https://
maavoimat.fi/ruk-100

Hamina Tattoo 2020

Hamina Tattoo täyttää ensi vuon-
na 30 vuotta. 3.-8.8.2020 järjes-
tettävä tapahtuma on osa Re-
serviupseerikoulu 100 vuotta 
juhlallisuuksia ja juhlistaa samalla 
Puolustusvoimien Varusmiessoit-
tokunnan 30-vuotista taivalta. 

http://www.rul.fi
https://maavoimat.fi/ruk-100
https://maavoimat.fi/ruk-100
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Suomen Reserviupseeriliiton jäsenillä on mahdollisuus hankkia Hamina 
Tattoon marssishow-lippuja edulliseen hintaan ennakkoon 8.10.2019 al-
kaen.

Näytökset ovat perjantaina 7.8.2020 klo 14.00 ja 19.00 teemalla ”Reserviup-
seerikoulu 100 vuotta”

- lippujen hinta on 45€/hlö, kun varaa 8.10.-28.11.2019
- lippujen hinta on 50€/hlö, kun varaa 2.12.2019-16.3.2020
- yksittäiset jäsenet 2kpl/hlö 50€/hlö ajalla 2.12.2019-15.6.2020

Show kestää noin kaksi tuntia eikä sisällä väliaikaa.

Huomaathan, että tarjoushinnat ovat voimassa vain tietyn ajan. Normaali-
hintaisten lippujen myynti alkaa 17.3.2020. Varauksen minimiryhmäkoko on 
10 henkilöä. Hamina Tattoosta lisätietoa tapahtuman sivuilta täältä, sekä 
liiton verkkosivuilta.

https://www.hamina.fi/tattoo/
https://www.rul.fi/hamina-tattoo-2020/
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Ilmoittautuminen  
Nijmegeniin aukeaa kohta

Heinäkuussa Hollannissa siirre-
tään taas saapasta toisen eteen. 
Järjestyksessään 104. Nijmegenin 
marssitapahtuman ”Vierdaagsen” 
valmistelut on aloitettu ympäri 
maailmaa ja Suomen delegaation 
ilmoittautuminen avautuu MPK:n 
järjestelmään marraskuun aikana.
Marssille pääsee mukaan ilmoit-
tautumalla joko osaksi joukkuet-
ta, tai niin kutsuttuna indynä, eli 
yksilömarssijana. Indynä marssi-
minen soveltuu erityisesti mars-
sin jo aikaisemmin suorittaneelle, 
kun taas ensikertalaisille suosi-
tellaan joukkueessa marssimista. 
Ensi vuonna yksilömarssijoille on 
Suomen delegaatiossa oma kiin-
tiö ja marssijoita kannustetaankin 
muodostamaan omia joukkueita, 
tai liittymään osaksi reserviläisistä 
muodostettua joukkuetta.

Viime vuonna Hollannin maaseu-
tua halkovalle marssille osallistui 
Suomesta reilu seitsemänkym-
mentä reserviläistä. Neljä kertaa 
40 kilometrin päivämatkaa mars-
sittavaan sotilassarjaan osallistuu 
7500 henkilöä yli kolmestakymme-
nestä maasta, yhteensä marssi-
joita on jopa 40 000. Ohitettavien 
pikkukaupunkien festivaalitunnel-
ma tarttuu väkisinkin asfalttia tal-
laavaan ressuun.

Nijmegenista saa lisätietoa seu-
raamalla MPK:n sivuja tai kysymäl-
lä suoraan sähköpostitse nijme-
gen@mpk.fi

Viime kesän marssista voi lukea 
Reserviläisen numerosta 5/2019 tai 
verkosta. Kannattaa myös vilkaista 
tunnelmia liiton Youtubesta!

mailto:nijmegen%40mpk.fi?subject=
mailto:nijmegen%40mpk.fi?subject=
https://www.reservilainen.fi/uutiset/nijmegenin_vierdaagse-marssi_on_erilainen_kesafestari
https://www.youtube.com/watch?v=DMC568gZ9iQ
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Reserviupseeripäivä 5.10.2019 
Kuvat: Susanna Takamaa

KUVASATOA
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Liittokokous Turussa marraskuussa

RUL:n liittokokous Turussa 16.—
17.11. Kolmen vuoden välein järjes-
tettävä liittojen suurtapahtuma 
liittokokousviikonloppu pidetään 
marraskuun puolessa välissä Tu-
russa. Reserviläisliiton, Suomen 
Reserviupseeriliiton, Maanpuolus-
tusnaisten liiton, Maanpuolustus-
kiltojen liiton ja Reserviläisurheilu-
liiton yhteinen kokoustapahtuma 
Aurajoen varrella järjestetään 16.-

17.11.2019 Turussa. RUL:n liittoko-
kouksen tärkeimmät päätökset 
ovat liiton puheenjohtajan ja liit-
tovaltuuston valinta vuosille 2020 
– 2022 sekä kolmivuotissuunnitel-
man hyväksyminen. 

Liiton puheenjohtajan valinta 

RUL:lle valitaan Turussa uusi pu-
heenjohtaja, sillä vuodesta 2014 
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lähtien liittoa johtanut Mikko Hal-
kilahti on ilmoittanut, ettei ole 
enää käytettävissä puheenjohta-
jan tehtäviin tulevalle kolmivuo-
tiskaudelle. Liiton puheenjohtajaa 
valittaessa tulevat kysymykseen 
vain ne suostumuksensa tehtä-
vään antaneet henkilöt, jotka jä-
senyhdistys tai henkilöjäsen ovat 
ilmoittaneet liittohallitukselle 
kahta kuukautta ennen liittoko-
kousta (eli 16.9.2019 mennessä). 
Määräaikaan mennessä puheen-
johtajakilpailuun ilmoittautui viisi 
ehdokasta: Leila Kaleva, Veli-Mat-
ti Kesälahti, Tuomas Kuusivaara, 
Aaro Mäkelä ja Petri Ranta. 
Liittovaltuuston valinta 

Puheenjohtajan lisäksi liittoko-
kouksessa valitaan liiton liitto-
valtuusto vuosille 2020 - 2022. 
Jokaisella reserviupseeripiirillä on 
liittovaltuustossa yksi jäsen jo-
kaista piirin jäsenyhdistysten yh-
teenlasketun jäsenmäärän alka-
vaa tuhatlukua kohti. Jäsenmäärä 
lasketaan edelliseltä toimintavuo-
delta suoritettujen jäsenmaksujen 
perusteella. Lisäksi liittokokous 
valitsee viisi muuta jäsentä val-
tuustoon ja jokaiselle jäsenelle va-

litaan henkilökohtainen varamies. 
Piirien on ilmoitettava omat liitto-
valtuustoehdokkaansa liiton toi-
mistoon 10.11. mennessä. 

Kolmivuotissuunnitelman 
hyväksyminen 

Liittokokous hyväksyy myös liitolle 
kolmivuotissuunnitelman vuosille 
2020 – 2022. Suunnitelmaluon-
nos on ollut kommentoitavana jä-
senyhdistyksillä, piireillä ja liiton 
toimikunnilla. Lopullinen esitys 
kolmivuotissuunnitelmaksi lähe-
tetään jäsenyhdistyksille virallisen 
liittokokouskutsun mukana loka-
kuussa. 

Osallistumisoikeus liittokokouk-
seen 

Liiton sääntöjen mukaan liittoko-
kouksessa jäsenyhdistyksellä on 
yksi ääni jokaista jäsentään koh-
ti. Jäsenyhdistyksen äänioikeuden 
perusteena pidetään sitä jäsen-
määrää, jonka perusteella yhdistys 
on suorittanut jäsenmaksun liitol-
le Väistyvä puheenjohtaja Mikko 
Halkilahti edelliseltä toimintavuo-
delta. Kunniapuheenjohtajalla ja 
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kunniajäsenellä on liittokokouk-
sessa yksi ääni. Jäsenyhdistys saa 
lähettää liittokokoukseen yhden 
edustajan jokaista jäsenmäärän-
sä alkavaa satalukua kohti. Yh-
distyksen äänivaltaa liittokokouk-
sessa käyttää siihen valtuutettu 
edustaja. Toisilla edustajilla on ko-
kouksessa vain puhevalta. Reser-
viupseeripiirillä on oikeus lähettää 
liittokokoukseen enintään kolme 
edustajaa, joilla samoin kuin liiton 
neuvottelukunnan, liittovaltuus-
ton 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. 

Viikonlopun muut tapahtumat 

Viikonlopun ohjelmaan sisältyy 
myös seuralaisohjelmaa sekä lau-
antaina liittojen yhteinen iltajuhla. 
Sunnuntaina Turun tuomiokirkos-
sa järjestetään yhteinen jumalan-
palvelus, jonka jälkeen lippulinna 
marssii kirkolta takaisin kokouspai-
kalle. Lippulinnaan toivotaan run-
sain määrin piirien ja yhdistysten 
lippuja. Jumalanpalveluksen jäl-
keen Turun VPK:n talolla vietetään 
valtakunnallinen maanpuolustus-

juhla. Lisätietoa liittokokousvii-
konlopusta löydät liiton sivuilta.

Illalliskortit, seuralaisohjelma ja 
kokouslounas 

Viikonlopun tapahtumista lauan-
tain kokouslounas, seuralaisohjel-
ma sekä lauantain juhlaillallinen 
vaativat ennakkoilmoittautumi-
sen. Lounas ja illallinen on myös 
maksettava etukäteen verkkopan-
kin 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 si-
sältää alkumaljan, illallisen ruoka-
juomineen sekä ohjelman. Maksa-
minen tapahtuu verkkomaksulla 
ja onnistuu kaikkien suomalaisten 
verkkopankkien kautta. Lounaan 
ja illalliskortin voi varata ja mak-
saa samalla kertaa. Kokouslounaan 
hinta on 15€. Seuralaisohjelmaan, 
joka on mielenkiintoinen tutustu-
misretki Turun keskeisiin nähtä-
vyyksiin, tulee ilmoittautua etukä-
teen. Seuralaisohjelma maksaa 20 
€. Illalliskortit ja kokouslounas on 
ostettava 1.11.2019 mennessä.

https://ssl.eventilla.com/liittokokous
https://ssl.eventilla.com/liittokokous
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Muista täyttää vuoden 
2019 toimintalomake

Yhdistysten ja piirien toimintalo-
makkeen viimeinen täyttöpäivä on 
15.1.2020. Määräaikaan mennessä 
täytettyjen toimintalomakkeiden 
perusteella jaetaan liiton toimin-
tapalkkiot. Kaikkien täyttäneiden 
yhdistysten kesken arvotaan myös 
rahapalkkio sarjoittain. Toimintalo-
makkeen täyttänyt yhdistys voi siis 
saada palkkion, vaikka ei olisikaan 
sarjassaan kaikkein aktiivisin yh-
distys. 

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 järjestö-
sihteeriin Susanna Takamaahan  
jarjesto@rul.fi tai 040 556 8798. 

Toimintalomake on uudistunut 
tänä vuonna. Uudistetussa toimin-
talomakkeessa toimintapistejär-
jestelmää on yksinkertaistettu ja 
toimintaa painotetaan liiton vuo-
sittain määrittämien painopistei-
den mukaisesti. Uuden toiminta-
lomakkeen kehittämiseksi liitosta 
tullaan lähettämään piireihin ja yh-
distyksiin palautekysely. Sen avulla 
toimintalomaketta pyritään kehit-
tämään ensi vuodelle. 

mailto:jarjesto%40rul.fi?subject=
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Uudenmaan maanpuolustuspäivä 5.10.2019
Kuvat: Mauri Hokajärvi

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 oli 16.9. 

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

 •  Helsingin Reserviupseerien Ilmailukerho esittää luutnantti   
  Leila Kalevaa

 • 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.

Leila Kaleva (s. 1976) on aktiivinen MPK:n koulutta-
ja ja harjoitusten ja kurssien johtaja. Hänet valittiin 
vuoden kouluttajaksi vuonna 2014. Leila on toimi-
nut aktiivisena koulutuksen kehittäjänä MPK:n Il-
mapuolustuspiirissä ja ollut avainasemassa strate-
gisen kumppanuuden kehittämisessä sekä tilaajaa 
että toimittajaa hyödyntäväksi kokonaisuudeksi. 
Leila on harrastanut myös SRA-ammuntaa ja ko-
kemusta löytyy myös jotoksilta. Leila on aktiivinen 
jäsen Helsingin Reserviupseerien Ilmailukerhossa ja 
lisäksi hän on Akateemisen Maanpuolustusyhdistyksen jäsen. Aikaisem-
min Leila on toiminut Teekkarireserviläisten ja Espoon Reserviläisten hal-
lituksen jäsenenä. Koulutukseltaan Leila Kaleva on DI ja hän toimii Finnair 
Oyj:n strategiajohtajana. Sotilasarvoltaan hän on luutnantti. Leila on nai-
misissa ja hänellä on yksi lapsi.
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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.

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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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.

Liittokokous 2013
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Toimintasuunnitelma ja  
jäsenmaksu 2020 

Liiton toiminnan painopisteet ja 
tavoitteet vuodelle 2020 esitel-
lään uudelle liittovaltuustolle jou-
lukuussa. Vuonna 2020 liitossa 
panostetaan erityisesti vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen edunval-
vontaan sekä ampuma-aselakiin 
ja vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen lakiin. Liiton marraskuisessa 
liittokokouksessa hyväksyttäväk-
si tuleva kolmivuotissuunnitelma 
jalkautetaan vuonna 2020 liiton 
piireihin ja yhdistyksiin. Lisäksi pai-
nopisteinä ovat Reserviupseerikou-
lun 100-vuotisjuhlien valmistelut 
ja juhlallisuudet yhdessä Puolus-
tusvoimien ja muiden toimijoiden 
kanssa, sekä RESUL:n 50-vuotis-
juhlavuoden tapahtumat. 

Vuonna 2021 juhlittaviin RUL:n 
90-vuotisjuhliin aloitetaan valmis-
tautuminen. Vuonna 2020 järjeste-
tään valtakunnallisen reserviupsee-
ripäivä, 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 -mahdol-
lisuuksien parantaminen piireis-
sä. Piirien tiivis yhteistyö aluetoi-
mistoihin ja MPK:een on tärkeässä 
roolissa myös tässä asiassa. Piirejä 
kannustetaan osallistumaan val-
takunnallisiin reserviupseeripäiviin 
sekä vastaamaan alueensa kenttä-
kelpoisuustapahtumien järjestämi-
sestä.

Liiton nettisivut uudistetaan vuon-
na 2020. Myös jatkossa liitto verk-
kosivupohjan käyttöön ja kehot-
taa piirejä ja jäsenyhdistyksiään 
verkkosivujen sekä jäsenrekisterin 
aktiiviseen käyttöön. Yhdistykset 
voivat itse päivittää muuttuneet 
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toimihenkilöt yhdistyksen tietoihin 
jäsenrekisterissä. Myös jäsenten 
sähköpostiosoitteet on tärkeää päi-
vittää ajan tasalle mm. tiedonkulun 
vuoksi. Yhdistysten tavoitteeksi 
on asetettu uusien jäsenten suora 
kontaktointi ja toiminnan esitte-
ly. 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. 

Muistakaa ilmoittaa muuttuneet 
jäsenmaksut

Vuoden 2020 osalta liiton jäsen-
maksuihin ei ole tulossa muutoksia. 
Myöskään Reserviläinen -lehden 
tilausmaksuun ei ole tulossa koro-

tusta. Esityksen mukaan varsinai-
sen jäsenen liittomaksu olisi ensi 
vuonna 14 euroa ja lehtimaksu 8,5 
euroa. Piirien toiminta-avustukset 
ja sekä projektituki ja kannuste-
palkkiot pidetään vastaavina kuin 
kuluvana vuonna. Kaikkiaan liitto 
tukee piirien ja yhdistysten toimin-
taa vuosittain noin 120 000 eurolla. 
Liiton varsinaisen toiminnan liike-
vaihto on ensi vuonna noin 600 000 
euroa. Lopullisesti toimintasuunni-
telman ja budjetin vuodelle 2020 
hyväksyy liittovaltuusto joulukuun 
kokouksessa.

Yhdistysten ja piirien tulee ilmoit-
taa omat muuttuneet jäsenmak-
sunsa liittoon 30.11.2019 mennes-
sä, lomake ilmoitukseen löytyy 
verkosta. Mikäli yhdistys tai piiri ei 
ilmoita vuodelle 2020 muuttunut-
ta jäsenmaksua liittoon määräai-
kaan mennessä, jäsenmaksu pysyy 
samana.

https://www.rul.fi/tiedostopankki/#/42
https://www.rul.fi/tiedostopankki/#/42
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Projektituen ja tukisäätiön 
apurahojen hakeminen

Yhdistysten projektituki on tar-
koitettu sellaisten poikkeuksel-
listen merkittävien toimintojen, 
erillisprojektien tai hankintojen 
rahoittamiseen, joita yhdistykset 
tai piirit eivät omilla voimavaroil-
laan kykene rahoittamaan. Hank-
keen pitää tukea yhdistyksen var-
sinaista toimintaa. Tukea voidaan 
myöntää projekteihin, jotka kehit-
tävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivi-
suutta tai toimintaa. Esimerkkejä 
tällaisesta toiminnasta ovat mm. 
erilaiset kertaluontoiset toiminta-
tapahtumat, ase-, koulutusmate-
riaali-, majoitus-, esite- tai muut 
hankinnat sekä toimitilojen kor-

jaaminen tai rakentaminen. Tukea 
myönnetään vain osalle toiminnon 
tai hankinnan kokonaisbudjettia. 
Projektitukea on alkaneena vuon-
na jaossa 22.000 euroa. 

Yhdistykset ja piirit voivat hakea 
tukea myös Suomen Reserviup-
seerien tukisäätiöltä, joka tukee 
erityisesti aatteellista ja perin-
netoimintaa, kuten historiikkien 
tekemistä ja kantolippujen han-
kintaa. Tukisäätiö myöntää tänä 
vuonna tukea enintään 6.000 eu-
roa. RUL:ssa projektitukihakemuk-
set käsittelee taloustoimikunta ja 
tukisäätiön apurahahakemukset 
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säätiön hallitus. Vuoden viimeinen 
määräaika hakemuksille on 15.11. 
Projektitukea ja tukisäätiön apu-
rahoja haetaan yhdellä ja samalla 
lomakkeella, jonka voi täyttää ne-
tissä, tallentaa ja lähettää liittoon 
sähköpostin liitteenä. Hakuloma-
ke löytyy netistä: http://www.rul.
fi/ reserviupseeriliitto/palvelut-ja-
senyhdistyksille/projektituki/

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 an-
taa yksittäiselle reserviupseerille, 
ryhmälle tai reserviupseeriyhdis-
tykselle esimerkiksi kaluston han-
kintaan, kehittämishankkeisiin 
tai tutkimukseen. Tämän vuoden 
avustuskohteiden painopiste on 
nuorten reserviupseerien toimin-
nan tukemisessa. Avustuksia on 
vuonna 2019 haettavissa yhteen-
sä 6.000 euroa, niitä tulee hakea 
31.10.2019 mennessä. Lisätietoja 
Huolto-Apu Säätiön avustuksista 
netistä: https://www.rul.fi/huol-
toapusaatio/

http://www.rul.fi/ reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/ 
http://www.rul.fi/ reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/ 
http://www.rul.fi/ reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/ 
https://www.rul.fi/huoltoapusaatio/
https://www.rul.fi/huoltoapusaatio/
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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

