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Puheenjohtajan tervehdys

Hyvät upseerisiskot ja -veljet,
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Allekirjoittaneella alkaa kuuden vuoden pesti liiton puheenjohtajana olemaan loppusuoralla. Vuoden vaihteessa puheenjohtajan nuija siirtyy
liiton historian 13. puheenjohtajalle,
Aaro Mäkelälle, joka Turun liittokokouksessa valittiin tehtävään. Onnittelut vielä kerran Aarolle valinnasta.
Onnittelut myös joulukuun liittovaltuustossa valituille varapuheenjohtajille Veli-Matti Kesälahdelle ja
Tuomas Kuusivaaralle. Erinomainen
puheenjohtajisto on kasassa. Kaikkea hyvää teille tulevien vuosien koitoksiin.
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Kuusi vuotta erittäin aktiivisen liittomme puheenjohtajana on pitkä
aika. Kun reilu sata päivää vuodessa
raivaa kalenterista kuuden vuoden
ajan, alkaa takki näin viimeisillä viikoilla olemaan suhteellisen tyhjä. On
todellakin aika vaihtaa viestikapulan

vetäjää ja suunnata ajatukset, ainakin hetkeksi, johonkin aivan muuhun. Tosin matkalle on mahtunut
uskomaton määrä erilaisia kokemuksia, hienoja tapahtumia, mieleenpainuvia kohtaamisia, uusia ystäviä
sekä muutamia juhliakin, joista Eijan
kanssa olemme nauttineet täysin
rinnoin. Kaikki se aika, joka on tullut
laitettua tähän hienoon tehtävään,
on tullut moninkertaisesti takaisin.
Kiitos siitä kaikille teille, jotka olette
olleet matkallani mukana.
Vuosien aikana olen saanut työskennellä monen eri liittomme luottamushenkilön kanssa. Työmme reserviupseeriuuden ja suomalaisten
turvallisuuden eteen on aina ollut
mutkatonta ja samansuuntaista. On
ollut äärettömän hienoa päästä johtamaan liitoamme teidänkaltaisten
ammattilaisten kanssa. Kiitos erityi-

PÄÄKIRJOITUS

sesti Aaro, Sampo, Veli-Matti, Pekka, riski erityisesti pienelle liitolle, jossa
Jorma, Markus ja Jyri.
on vain kolme palkattua työntekijää,
mutta aikanani tehdyt rekrytoinnit
Parhaan toimintamme ja aatteen- ovat kyllä osuneet napakymppiin!
vaalimisen takaa kentältä löytyy
aina joku erityinen ihminen. Henkilö, Lopuksi haluan onnitella kaikkia itjoka laittaa itsensä enemmän kuin senäisyyspäivänä palkittuja ja ylenpeliin. Henkilö, joka on isolla sydä- nettyjä. Olette vuosien saatossa
mellään mukana. Henkilö, jonka te- tehneet mittavan määrän pyyteekemistä katselemalla itsekin hen- töntä työtä yhteisen turvallisuuden
gästyy. Kiitos Jussi, Timo, Eemeli, eteen ja siitä oikeutetusti kuuluu
Caspar, vain muutamia mainitakse- teitä myös palkita. Kiitos ja onnitteni. Tähän samaan kategoriaan kuu- lut vielä kaikille!
luu myös liiton toimiston väki. He te- Haluan toivottaa rauhallista joulunkevät palkkatyönsä ammattitaidolla aikaa koko jäsenkunnalle ja muisja suurella sydämellä sekä käyttävät takaa myös pyhinä levätä hetkinen,
vapaa-aikaansa niin kuin me kaikki jotta jaksatte taas ensi vuonna tehmuutkin, vapaaehtoisen maanpuo- dä arvokasta maanpuolustustyötä
lustuksen hyväksi. Kiitos panokses- Suomen ja suomalaisten turvallitanne Janne, Susanna ja Kirsti sekä suuden hyväksi.
samalla otteella muutamia viikkoja
sitten toimistolla aloittanut Tarja! Toivotan rauhallista joulua ja hyvää
Henkilöstön vaihdokset ovat aina uutta vuotta 2020.
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Mikko Halkilahti
Puheenjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto
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Pitääkö kaiken muuttua?
Oli marraskuun puoliväli vuonna
2013, ja minulla oli kädessä väärän
yhdistyksen äänestyslaput. Olin ensimmäistä kertaa edustamassa omia
reserviupseeriyhdistyksiäni
liittotason tapahtumassa ja vuorossa oli
niinkin pienimuotoinen tapahtuma,
kuin uuden puheenjohtajan vaalit – ja
minulla oli kädessä väärän yhdistyksen äänet.
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Olin mukana liittokokouksessa, jossa
Mikko Halkilahti valittiin ensimmäiselle kolmivuotiskaudelleen liiton
puheenjohtajaksi. Nuorelle reserviupseerille liittokokous oli aika jännittävä, mutta myös hieno tilaisuus
päästä kurkistamaan liiton monitasoiseen toimintaan. Liiton organisaatiorakenne jäi silloinkin vielä hieman
epäselväksi ja päällimmäiseksi mieleen iskostui puheenjohtajavaali sekä
sitä edeltäneet keskustelut ehdokkaista omissa yhdistyksissä. Oikeat
äänestyslaputkin onneksi löytyivät
ennen äänestyksen alkamista.
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työskennellä vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa, ja kesällä 2018
Mikko oli osaltaan valitsemassa minua liiton järjestösihteeriksi. Ja juuri,
kun kaverin oppii tuntemaan, tämä
jättää liiton johtotehtävät. Pitääkö
kaiken aina muuttua?
Totta kai pitää. Yhdistyksen ja organisaation elinvoimasta viestii kyky
muuttua ja elää ajassa. ”Ei kannata korjata sitä, mikä ei ole rikki” toki
pätee useissa asioissa, mutta muutos mahdollistaa myös uusien, ehkä
parempien toimintatapojen kehittymisen. Liitossakin pyritään uusiutumaan ja kehittymään koko ajan,
perinteitä kunnioittaen, sillä yhteiskuntamme ja sen tekevät ihmiset
muuttuvat alati myös.
Uusi vuosi on liittotasolla paljon
enemmän kuin kasa uuden vuoden lupauksia. Meillä aloittaa uusi puheenjohtaja, yksi uusi varapuheenjohtaja
ja liittohallituksessakin viisi uutta
edustajaa. Heidän myötään liittoon
tulee varmasti myös uusia ajatuksia
ja ideoita, jotka vievät reserviupseeritoimintaa taas ensi vuonna eteenpäin.

Mikon kahdella puheenjohtajakaudella on omassa reserviupseerielämässä
tapahtunut paljon. Paikallisyhdistykset ovat vaihtuneet, luottamustehtävät muuttuneet ja reservin arvo
korottunut kahdesti. Vuoden 2015 Vuoden vaihde on mukavaa aikaa, silYROW-edustajana pääsin kertomaan lä silloin voidaan tarkastella vuoden
liiton puheenjohtajalle haaveistani aikaisia saavutuksia ja palkita ansioi-

JÄRJESTÖSIHTEERIN PALSTA

SUSANNA TAKAMAA
Järjestösihteeri
Suomen Reserviupseeriliitto

Näin pyrimme tekemään myös liiton
toimistolla. Olemme jo keränneet yhden palautteen uudistetusta toimintalomakkeesta ja tulemme keräämään sen uudestaan alkuvuodesta.
Yhdistysten puheenjohtajat, varmistattehan, että teillä on alkuvuodesta
antaa rakentavaa kritiikkiä toimintalomakkeesta, jotta liiton järjestötoimikunta pystyy kehittämään sitä
entistä paremmaksi?

rimme selvittämään mm. liiton näkyvyyttä ja yhdistys- ja piiritasolla
tehtyä yhteistyötä. Omasta puolestani olen erityisen kiinnostunut liiton
viestinnän onnistumisesta ja toivon,
että saan kyselyn kautta työkaluja,
joilla parantaa omaa työnsarkaani.
Vuoden kiireiden alkaessa pikkuhiljaa hellittää kiitän Mikkoa etenkin
tästä ajasta, jonka olen saanut työskennellä kanssasi. Samalla toivotan
Aaron, Veli-Matin ja Tuomaksen tervetulleeksi työkavereikseni ensi vuodelle! Odotan innolla haasteita, joita te ja jäsenyhdistyksemme tuotte
työpöydälleni!

Lähetämme myös edellisten vuosien Hyvää joulun aikaa, upseerikaverit!
tapaan piirikyselyn, jonka avulla py-
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tuneita jäseniä. Hallitusvastuut vaihtuvat ja uudet ideat pääsevät muhimaan tulevalle vuodelle. On hyvä
myös kerätä palautetta ja tarkastella
toimintaa myös kriittisellä silmällä –
missä voimme olla parempia?
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Toimintasuunnitelma ja
kolmivuotissuunnitelma
Suunnitelmia tuleville vuosille
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Turun liittokokouksessa ja liittovaltuuston syyskokouksessa hyväksyttiin tärkeiden henkilövalintojen lisäksi
myös linjaukset liiton tulevien vuosien
toiminnalle.
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Liittokokouksessa hyväksyttiin vuosille 2020 -2022 RUL:n kolmivuotissuunnitelma, jonka alussa on mainittu kolme jäsenistöä yhdistävää arvoa.
Nämä ovat isänmaallisuus, vastuuntuntoisuus ja vapaaehtoisuus. Näitä
kaikkia arvoja edustavat parhaimmillaan ne sadat ja tuhannet henkilöt,
jotka ovat valmiita käyttämään aikaansa ja osaamistaan vapaaehtoisen
maanpuolustuksen moninaisiin tehtäviin paikallis-, piiri- tai liittotasolla.
Arvoihin sisältyy myös ajatus määrätietoisesta oman toimintakyvyn ja
osaamisen kehittämisestä.
Liiton toiminta-ajatukseen ei tehty
muutoksia. Suomen Reserviupseeriliitto on jatkossakin reserviupseerien
valmiuksia kehittävä toiminnallinen
ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö, joka edistää toiminnallaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Reserviupseeritoiminnan peruspilareita säilyvät jatkossakin laaja-alainen
perinteinen maanpuolustustyö, johon
kuuluvat mm. aatteellinen toiminta,
järjestötoiminta ja tiedotustoiminta,
vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus sekä reserviläisliikunta ja monipuolinen ampumatoiminta.
Kolmivuotissuunnitelmassa arvioidaan reserviupseeritoiminnan haasteiksi mm. väestön keskittyminen
kasvukeskuksiin, ikääntyminen, työn
sitovuuden lisääntyminen sekä entistä kovempi kilpailu vapaa-ajasta.
Erityisesti toimintaan vaikuttaa lähivuosina merkittävästi myös vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen ja ampumatoiminnan
lakimuutokset.
Ampuma-aselain
uudistus on ainakin lyhyellä tähtäyksellä hankaloittanut reserviläisten
ampumatoimintaa. Vapaaehtoisen
maanpuolustuksen lain uudistaminen tuo tulleessaan sekä haasteita että uusia mahdollisuuksia niin
MPK:lle, sen jäsenjärjestöille kuin
reserviläisillekin. Liiton edunvalvonnassa erityishuomion kohteena ovat

Kolmivuotissuunnitelmassa
on
esitelty liiton keskeiset toiminnot
tuleville kolmelle vuodelle. Monien
aikaisemmasta tuttujen asioiden
lisäksi suunnitelmaan sisältyy
myös useita uusia tapahtumia ja
toimia. Kolmivuotissuunnitelma
on luettavissa kokonaisuudessaan
liiton nettisivuilla: www.rul.fi
Aktiivisen toiminnan vuosi 2020
Liittovaltuuston hyväksymässä
toimintasuunnitelmassa vuoden
2020 painopisteet ovat liiton kolmivuotissuunnitelman
jalkauttaminen, vapaaehtoisen maanpuolustuksen
edunvalvonta,
ampuma-aselaki ja vapaaehtoisen

maanpuolustuksen laki, sekä Reserviupseerikoulu 100 vuotta.
Kolmivuotissuunnitelman jalkauttamisessa keskeinen keino on liiton
uuden puheenjohtajan Aaro Mäkelän
johdolla tehtävä piirikierros. Liiton
edunvalvontaan panostetaan mm.
uusien edunvalvontaryhmien avulla.
Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhlatapahtumat huipentuvat Haminassa 6.6. järjestettävään pääjuhlaan
sekä 7.8. Hamina Tattoon yhteydessä
olevaan reserviupseeripäivään. Näistä tapahtumista lisätietoja löytyy
tästä Kenttäpostista sekä liiton nettisivuilta.
Liitovaltuuston hyväksymässä talousarviossa varsinaisen toiminnan
kulujäämä on hieman yli 600.000 euroa. Yhdistysten ja piirien toiminnan
tukemiseen ja kannustepalkkioihin
käytetään ensi vuonna yli 120.000
euroa. Liiton selvästi tärkein tulonlähde on jäsenmaksut. Muita tärkeitä tulonlähteitä ovat yleisavustukset
sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan
tuotot. Liiton jäsenmaksut pysyvät
vuoden 2019 tasolla.
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ampumatoimintaan, reserviupseerien koulutukseen ja käyttöön,
kertausharjoituksiin sekä toimintakykyyn liittyvät asiat. RUL vaikuttaa siihen, että reserviupseereilla on mahdollisuus ylläpitää ja
kehittää omaa sotilasammattitaitoaan sekä mahdollisuus hyödyntää osaamistaan myös muiden viranomaisten tehtävissä.
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Liittokokous
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Aaro Mäkelästä liiton
uusi puheenjohtaja
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kierroksella eniten ääniä ehdokasta eli Aaro Mäkelä ja Leila Kaleva.
Äänet jakautuivat toisessa MäkeSuomen
Reserviupseeriliiton län eduksi äänestyksessä 13.857 (RUL) Turussa 16.11.2019 kokoon- 7.610. Toisella kierroksella ei ollut
tunut liittokokous valitsi Aaro hylättyjä ääniä.
Mäkelän liiton puheenjohtajaksi tulevalle kolmivuotiskaudelle Aaro Mäkelä (36) on Helsingissä
2020-2022. Liittokokouksessa oli asuva reservin yliluutnantti. Kouedustettuna 175 jäsenyhdistystä lutukseltaan hän on kauppatieteisekä 3 liiton kunniajäsentä. Kaik- den maisteri sekä luonnontieteikiaan oli 21.467 ääntä eli noin 84 den kandidaatti. Hän työskentelee
% liiton äänimäärästä oli edustet- toimitusjohtajana ja osakasyrittätuna.
jänä ALM Partners Oy:ssä. Hän on
toiminut aktiivisesti vapaaehtoiPuheenjohtajuutta tavoitteli perä- sessa maanpuolustuksessa vuoti viisi ehdokasta. Ensimmäisellä desta 2004 alkaen.
äänestyskierroksella Leila Kaleva
sai 5.366 ääntä, Veli-Matti Kesä- Mäkelä on aikaisemmin toiminut
lahti 4.988 ääntä, Tuomas Kuusi- mm. Jyväskylän Akateemisten
vaara 1.368, Aaro Mäkelä 9096 ja Reserviupseereiden hallituksessa
Petri Ranta 465 ääntä. Hylättyjä sekä Opiskelijain Reserviupseeriääniä oli 211.
piirin puheenjohtajana. RUL:n hallituksessa hän on toiminut vuoToisella äänestyskierroksella vas- sina 2007 – 2010 sekä uudelleen
takkain olivat kaksi ensimmäisellä vuodesta 2012 alkaen. Liiton 2. va-

Aaro Mäkelän puheenjohtajakausi
alkaa 1.1.2020. Liittoa vuoden 2014
alusta johtanut agronomi, majuri

reservissä Mikko Halkilahti ilmoitti jo edellisen liittokokouksen yhteydessä, ettei ole käytettävissä
liiton puheenjohtajan tehtävään
vuoden 2019 jälkeen.
Liittokokousviikonloppuna
Aurajoen varrella ohjelmassa oli kokousten lisäksi mm. RUL:n entisen
puheenjohtajan Tapio Peltomäen
muotokuvan paljastus, juhlaillallinen, jumalanpalvelus, järjestöjen
yhteinen lippulinna sekä valtakunnallinen maanpuolustusjuhla. Kaikkiaan Turun tapahtumiin
osallistui yli 500 vapaaehtoista
maanpuolustajaa.
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rapuheenjohtajana hän oli vuosina
2012 – 2013 ja sen jälkeen hän on
ollut RUL:n 1. varapuheenjohtaja.
Lisäksi Aaro Mäkelä on ollut mm.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen jäsen vuodesta 2016 sekä Maanpuolustusyhtiö
MPY Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien. Aaro Mäkelä
on kotoisin Laihialta, kirjoittanut
ylioppilaaksi Vaasassa, opiskellut
Jyväskylässä ja nyt hän asuu perheineen Helsingissä.
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Uusi liittovaltuusto valitsi
puheenjohtajia
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Liittokokoustapahtumassa ”Aurajoen varrella” valittiin Reserviupseeriliitolle myös uusi liittovaltuusto sekä hyväksyttiin
liiton toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022. Liittovaltuustoon
valittiin 43 varsinaista jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varahenkilöt. Noin kolmas osa valtuutetuista ja varahenkilöistä ovat uusi
tehtävässään. Kolmivuotissuunnitelma ja uuden liittovaltuuston
kokoonpano ovat luettavissa liiton
nettisivuilla.

liittovaltuuston
ensimmäisessä
kokouksessa lauantaina 14.12.2019.
Liittovaltuuston puheenjohtajana
jatkaa majuri (res) Markus Lassheikki Kirkkonummelta sekä varapuheenjohtajana majuri (res) Jyri
Vilamo Helsingistä.

Liittovaltuuston kokouksessa valittiin myös liittohallitus vuodelle
2020. Kahdestakymmenestä hallituksen jäsenestä viisi on uusia tehtävissään (nimet kursivoitu). Uusi
liittohallitus kokoontuu ensimmäisen kerran lauantaina 11.1.2020
Liittovaltuuston puheenjohtaja ja Helsingissä.
varapuheenjohtaja valittiin uuden

Liittohallituksen jäsenet 2020:
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Ltn Matti Vainio (Etelä-Häme), kapt Esa Forsblom (Etelä-Karjala), kapt
Tuomas Taivalmaa (Etelä-Pohjanmaa), maj Matti Riikonen (Helsinki),
ylil Risto Haverinen (Kainuu), maj Jari Myllymäki (Keski-Pohjanmaa), ylil
Mika Pakkanen (Keski-Suomi), kapt Pekka Mertakorpi (Kymenlaakso),
kapt Tero Hyttinen (Lappi), ltn Taneli Laukkanen (Opiskelijat), kapt Mikko Hörkkö (Pirkanmaa), kapt Jussi Hirvonen (Pohjois-Karjala), ylil Sampo
Puoskari (Pohjois-Pohjanmaa), kapt Erkki Saarijärvi (Pohjois-Savo), maj
Juha Tarnanen (Päijät-Häme), ylil Petri Ranta (Satakunta), ylil Jussi Saarinen (Suur-Savo), ylil Tatu Häkkinen (Uusimaa), kapt Rodney Strandvall
(Vaasa), ltn Johannes Kossila (Varsinais-Suomi).
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KUVASATOA

Liittokokous
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Kuvat: Susanna Takamaa
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Vuoden 2020 jäsentuote
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Vuonna 2020 jäsentuote on sytytin,
jota voi käyttää kovissakin sääolosuhteissa. Sytyttimessä on kaulanauha ja se toimitetaan säilytyspussissa. Kylkeen on painettu liiton
logo. Plasmasytytin sopii erinomaisesti eräkäyttöön ja luonnossa liikkuvalle.

ja se syttyy myös kovassa tuulessa.
Sen akku kestää n. 60 sytytystä ja
on uudelleenladattava.

Sytyttiminen voi hankkia maksamalla jäsenmaksun yhteydessä 20
euroa ylimääräistä. Kaksi sytytintä
maksaa 40 euroa jne. Hinta sisältää
posti- ja käsittelymaksut. Sytytin
Tiivisteiden ja lukitussalvan ansios- toimitetaan postitse 1-2 kuukauden
ta sytytin pysyy kuivassa vaikka sisällä jäsenmaksun maksamisesrankkasateessa. Plasmasytytin ei ta.
tarvitse kaasua tai sytytinnesteitä

Jäsenmaksut

Pidäthän tietosi ajan tasalla, jotta
ne ovat oikein myös jäsenkortissasi? Muista käyttää jäsenrekisterin
eAsiointipalvelua, jossa voit mm.
päivittää omia henkilötietojasi,
tarkastella jäsenyyksiäsi ja luottamustehtäviäsi sekä tulostaa jäsenmaksulaskusi. Jäsenrekisteriin on

hyvä päivittää esimerkiksi muuttuneet reservin arvot sekä uusi sähköpostiosoite, siten liiton, piirin ja
yhdistysten tiedotteet löytävät paremmin vastaanottajalleen.
Myös ampumaturvan hankinta on
mahdollista eAsioinnin kautta. Tarvitset jäsennumeroasi päästäksesi
kirjautumaan eAsiointipalveluun.
Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi. eAsiointipalveluun pääset
tästä.
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Vuoden 2020 jäsenmaksulomake
jäsenille tammikuussa. Jäsenkortti
on edelleen myös St1:n käteisalennuskortti.
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Huomionosoitukset
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Suomen Reserviupseeriliiton huomionosoitusjärjestelmään sisältyy
liiton pronssien, hopeinen ja kultainen ansiomitali sekä kultainen
ansiomitali. Lisäksi yhdistyksillä ja
piireillä on mahdollisuus tehdä liitolle esityksiä valtiollisista kunniamerkeistä.
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tohallitukselle ja puolustusministerille.
b. Hopeinen ja pronssinen
ansiomitali

Piirien puoltamat piirien tai jäsenyhdistysten esitykset liittoon
viikkoa ennen liittohallituksen ko1) Liiton omat ansiomitalit
kousta. Liiton puheenjohtajisto voi
myös tehdä esityksen. Liittohallia. Kultainen ansiomitali ja
tus myöntää hopeiset ja pronssiset
kultainen ansiomitali soljen kera
ansiomitalit. Vuoden 2020 ensimmäiset liittohallituksen kokoukset
Piirien puoltamat piirien tai jäsen- pidetään 11.1. ja 14.3.
yhdistysten esitykset liittoon 15.2.
mennessä. Palkitsemistoimikun- 2) Ritarikuntien kunniamerkit
ta käsittelee saapuneet esitykset,
jonka jälkeen liittohallitus hyväksyy a. Suomen Valkoisen Ruusun
esitykset edelleen lähetettäväk- ja Suomen Leijonan ritarikunnat
si puolustusministerille päätettäväksi. Liiton kultaiset ansiomitalit Yhdistys tai piiri tai liiton puheenmyönnetään aina päivämäärällä 4.6. johtajisto voi esittää ritarikuntien
Liiton puheenjohtajisto voi myös kunniamerkkejä lähettämällä esitehdä esityksen palkitsemistoimi- tyksen liittoon 15.2. mennessä.
kunnalle ja sitä kautta edelleen liit- Liiton puheenjohtaja, palkitse-

mistoimikunnan puheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja päättävät mitkä
esityksistä toimitetaan eteenpäin
sekä niiden keskinäisestä puoltojärjestyksestä. Liitto voi lähettää
korkeintaan 12 esitystä eteenpäin.
Ritarikunnat myöntävät kunniamerkit RUL:n esityksestä aina päivämäärällä 4.6.

leen ritarikunnalle 31.8. mennessä.
Ritarikunta myöntää reserviläisille
kunniamerkit päivämäärällä 6.12.
Kunniamerkkiehdotuslomake ohjeineen löytyy netistä: http://www.
vapaudenristinritarikunta.fi
3) Maanpuolustusmitali miekkojen kera
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Kunniamerkkiehdotuslomake ohjeineen löytyy netistä: http://www. Yhdistys, piiri tai liiton puheenjohritarikunnat.fi
tajisto voi esittää Maanpuolustusmitaleja miekkojen kera, esitysten
b. Vapaudenristin ritarikunta
tulee olla liitossa 15.8. Työvaliokunta tekee päätöksen, mitkä esitykYhdistys, piiri tai liiton puheenjoh- sistä toimitetaan eteenpäin Maantajisto voi esittää Vapaudenristin puolustusmitalitoimikunnalle (max
ritarikunnan kunniamerkkejä 15.8. 3 kpl / vuosi). Maanpuolustusmimennessä lähettämällä esityksen talitoimikunta myöntää Maanpuoliiton toimistoon. Liiton puheen- lustusmitalit miekkojen kera päiväjohtaja, palkitsemistoimikunnan määrällä 4.9.
puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja päättävät mikä / mitkä kunnia- Lisätietoja liiton palkitsemista löymerkkiesityksistä toimitetaan edel- tyy täältä.
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KUVASATOA

Liittopäivät
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Kuvat: Susanna Takamaa
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Vuoden maanpuolustusteko
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Suomen Reserviupseeriliitto on
myöntänyt vuoden 2019 maanpuolustusteko
-tunnustuksen
Hälvälän Ampumaurheilukeskukselle, HAUK ry:lle. HAUK on ottanut valtakunnallisestikin tärkeän,
Hälvälän ampumarata-alueen reserviammunnat vastuulleen aluetta hallinnoivan Panssariprikaatin
ohjeiden mukaan. Alueella järjestetään myös valtakunnallisia tapahtumia, mm. Reservin ampumamestaruuskilpailut 2019 ja 2020.
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HAUK ry on perustettu syksyllä 2016. Sen toiminta keskittyy
Panssariprikaatin hallinnoimalle
Hälvälän harjoitusalueen ampumaradoille, jossa se vastaa hirvi-,
villikarju-, pienoiskivääri- ja ampumahiihto-, sekä rullaradoista. Näiden lisäksi HAUK:lla on virka-ajan
ulkopuolella ja viikonloppuisin
käyttöoikeus useille muille radoille.

HAUK on toimivuosiensa aikana
suorittanut Hälvälän ampumarata-alueilla merkittäviä talkoovoimin
tehtyjä rakennustöitä ja kehittänyt
alueen toimintoja ympäristölupaehtojen mukaisesti. Alueelle on
mm. rakennettu uusi valvontakoppi sekä lisätty valaistusta tarpeen
mukaan. Oman toiminnan kehittämiseksi HAUK suunnitteli ampumatoiminnan valvonnan helpottamiseksi ATK-ohjelma, jolla voidaan
rekisteröidä kävijät, käyttömaksut
ja laukausmäärät ratakohtaisesti.
HAUK ry:stä on tullut kuluneiden
vuosien aikana merkittävä ja monipuolinen ampumaurheilukeskus.
Tästä osoituksena ovat vuosittaiset laukaisumäärät (vuonna 2018
laukauksia 242 741 ja vuonna 2019
marraskuun loppuun mennessä
289 716 laukausta). Aluetta käyttää
aktiivisesti niin puolustusvoimat,
poliisi kuin eri ampumaseuratkin.
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Nijmegen
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Heinäkuussa Hollannissa siirretään
taas saapasta toisen eteen. Järjestyksessään 104. Nijmegenin marssitapahtuman ”Vierdaagsen” valmistelut on aloitettu ympäri maailmaa
ja Suomen delegaation ilmoittautuminen on auennut MPK:n järjestelmään.

ensikertalaisille suositellaan joukkueessa marssimista. Ensi vuonna
yksilömarssijoille on Suomen delegaatiossa oma kiintiö ja marssijoita
kannustetaankin muodostamaan
omia joukkueita, tai liittymään
osaksi reserviläisistä muodostettua
joukkuetta.

Viime kesänä Hollannin maaseutua
halkovalle marssille osallistui Suomesta reilu seitsemänkymmentä
reserviläistä. Neljä kertaa 40 kilometrin päivämatkaa marssittavaan sotilassarjaan osallistuu 7500
henkilöä yli kolmestakymmenestä
maasta, yhteensä marssijoita on
jopa 40 000.

Nijmegenista saa lisätietoa seuraamalla MPK:n Nijmegen-sivuilta tai
kysymällä suoraan sähköpostitse
nijmegen@mpk.fi

Marssille pääsee mukaan ilmoittautumalla joko osaksi joukkuetta,
tai niin kutsuttuna indynä, eli yksilömarssijana. Indynä marssiminen
soveltuu erityisesti marssin jo aikaisemmin suorittaneelle, kun taas

Viime kesän marssista voi lukea
Reserviläisen numerosta 5/2019 tai
verkosta. Kannattaa myös vilkaista
tunnelmia liiton Youtubesta! Heinäkuussa 2019 marssille osallistuneen
järjestösihteeri Susanna Takamaan
Instagramista @ruljarjestosihteeri
löytyy myös marssiin ja siihen valmistautumisesta liittyviä videopätkiä.

Reserviupseerikoulu
täyttää 100 vuotta

Päivän ohjelmaan kuuluu mm. kunnianosoitus kaatuneiden upseerien
patsaalla,
Reserviupseerikoulutus 100 vuotta -juhlakirjan julkaisu, johtajakoulutuksen ja kaluston
esittelyä sekä pääjuhlan Haminan
Bastionissa ja ohimarssin Kadettikoulunkadulla. Ohimarssi suoritetaan kursseittain. Lisäksi ohjelmassa on Rakuunasoittokunnan
Juhlavuotta vietetään Haminassa puistokonsertti Haminan keskusvaltakunnallisessa RUK 100-pää- tassa ja RUK-museoon on päivän
juhlassa 6.6.2020, johon kutsutaan aikana vapaa pääsy.
kaikki reserviupseerikurssin suorittaneet suomalaiset reserviupsee- Lisätietoja juhlavuoden tapahturit.
mista liiton sivuilta täältä.

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 6- 2019

Reserviupseerikoulu täyttää ensi
vuonna pyöreät 100 vuotta. Ensimmäinen reserviupseerikurssi aloitettiin huhtikuun ensimmäisenä
päivänä vuonna 1920. Sadan vuoden aikana RUK on kouluttanut yli
180 000 reservin upseeria sekä Puolustusvoimien, että Rajavartiolaitoksen tarpeisiin.
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Toimikunnat etsivät
jälleen aktiivisia jäseniä
Liiton toimikunnat suunnittelevat
ja toteuttavat liiton toimintaa. Ne
koostuvat yhdistysten ja piirien aktiiveista ja tekevät tiivistä yhteistyötä liiton toimiston kanssa.
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Järjestötoimikunnan
toimintakenttänä ovat liiton rakenteet: sen
jäsenyhdistykset sekä piirit. Järjestötoimikunnan tehtäväkenttä on
laaja: se esimerkiksi standardoi jäsenyhdistysten hyviä käytäntöjä ja
edesauttaa niiden käyttöönottoa
läpi liiton. Kansainvälisen toimikunnan tehtäviin kuuluu huolehtia
liiton kansainvälisestä yhteistyöstä, sen kehittämisestä ja elinvoimaisena pitämisestä. Liitto mm.
lähettää vuosittain useita edustajia Naton alaisen reserviupseeriyhteisö CIOR:n konferensseihin, kilpailuihin ja workshoppeihin.

24

ta ideoi nuorille reserviupseereille
suunnattua toimintaa ja viestintää.
Toimikunta on mm. laatinut Nuorisoupseerin oppaan, jonka tarkoituksena on antaa tukea paikallisyhdistysten nuorisotoimijoille.

Taloustoimikunta huolehtii siitä,
että liiton taloutta ja varallisuutta
hoidetaan vastuullisesti ja tuottavasti ja, että talous pysyy kestävällä pohjalla myös tulevaisuuteen.
Tämän ydintehtävänsä lisäksi toimikunta mm. valmistelee talousasiat liittohallitukselle, valmistelee
talousarvion ja tilinpäätöksen sekä
päättää projektitukien myöntämisestä jäsenyhdistyksille. Varautumistoimikunnan tehtävänä on
edistää reserviupseereiden käyttöä
muiden turvallisuusviranomaisten
poikkeus- ja häiriötilanteissa. Toimikunta seuraa ja tukee eri puolilla
Koulutustoimikunta kehittää va- maata toimeenpantavia varautupaaehtoisen maanpuolustustyön mistoimikunnan pilottiprojekteja.
johtamiskoulutusta,
toteuttaa
mm. teemaseminaareja sekä ide- Lisätietoja toimikuntatyöskenteoi ja suunnittelee reserviupseerien lystä saa liiton toiminnanjohtaja
sotilasammattitaitoa ylläpitävää Janne Kososelta sekä järjestösihja koulutusta. Nuorten toimikun- teeri Susanna Takamaalta.
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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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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
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SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry
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