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Uuden
puheenjohtajan
tervehdys!

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 1- 2020

Paljon on tapahtunut liittokokouksen (16.11.2019) ja puheenjohtajaksi 2020-2022 valitsemiseni jälkeen,
niin RUL:ssa kuten sen ulkopuolella.
Reilun kahden kuukauden aikana on
Suomen hallituskin vaihtunut.
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ne on hyvä. Halkilahden Mikon puheenjohtajakaudella on tehty erittäin hyvää työtä: kiitokset Mikolle,
muille vastuuhenkilöille sekä motivoituneelle henkilöstöllemme!
Olemme lähteneet kehittämään
liiton toimintoja edelleen. Työ on
vasta alussa ja ensimmäisiä tulosarviointeja voinemme tehdä syksyn
koittaessa. Yhdessä ja laajemmalla
vastuullisten joukolla saavutamme
enemmän. Liiton johtoryhmänä toimivan työvaliokunnan kokoonpanoa
on laajennettu, sekä keskeisien toimintojen vastuita jaettu laajemmalle osaavalle vaikuttajajoukolle.

Haluan kiittää laajasta tuesta ja
onnitteluista puheenjohtajavalintaani liittyen. Arvostan RUL:n puheenjohtajatehtävää suuresti. Vuosi
2020 on alkanut vauhdilla, ajoittain
minuuttiaikataululla. Liiton hallitus aloitti toimintansa, liiton toimikunnat käynnistävät työtään, liiton
toimisto toimii 120% teholla, sekä
yhdistyksissä ja piireissä uuden vuosikymmenen toiminta on käynnistynyt.
Lisäksi hallituksen kokouksissa on
aloitettu strategiatyöpaja-työskenLiiton kehittämisen lähtökohta on tely ja sitä laajennetaan myös muihin
hyvä, sillä toiminnallinen nykytilan- toimintoihin. Selvitykset sähköisten

PÄÄKIRJOITUS

AARO MÄKELÄ
Puheenjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto

osallistumiskanavien tehostamisesta ja materiaalijakamisen alustoista
on aloitettu, sekä verkkosivu-uudistuksen projekti on käynnissä.

Näkyvyyteen ja yhteisiin asioihin vaikuttamiseen lisätään taloudellisia
panoksia sekä ajankäyttöä. Liiton
näkyvyys arjessa nousee kaikkien
meidän kauttamme.

Lähivuosina ”potentiaalisen jäsenmäärän” eli reserviupseerien määrän
lasku tasaantuu. Hyvällä jäsenhankinnalla ja -huollolla liiton jäsenmäärä saadaan nousemaan. Toivon, että jokainen liittomme aktiivi
ottaisi tavoitteeksi periaatteen
”Hanki yksi uusi jäsen - Ilmianna upTehtävämme on yhdessä varmistaa, seeri”.
että vuoden 2020 uudessa työnjaossa reserviläisten kouluttautumis- Näillä teemolla yhdessä tehden kohmahdollisuudet, kouluttajatehtävät ti kevättä 2020!
sekä sijoittuminen tehtäviin muodostuvat toimiviksi ja mielenkiintoi- Lisäksi toivotan kaikki tervetulleeksi
siksi, myös kokonaisturvallisuuden RUK 100-juhlaan Haminaan 6.6.2020
näkökulma huomioiden.
- haasta oma kurssisi paikalle!
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Terävöitämme sanomaamme jäsenryhmittäin: mitä tarjoamme mm.
nuorelle-, keski-ikäiselle tai seniorijäsenelle. Uuden puheenjohtajiston
piirikierrokset ovat alkamassa. Liiton tapahtumissa parannetaan alueellista tasapainoa, erityisesti vuodesta 2021 alkaen.
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Uusi vuosi,
toivottavasti uudet kujeet
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Nyt, kun suurimmassa osassa yhdistyksiä on saatu viime vuoden toimintalomake täytettyä, on aika siirtää
mennyt vuosi syrjään ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Uudet hallituksenjäsenet täytyy perehdyttää yhdistyksen
toimintatapoihin, tapahtumakalenteriin on hyvä suunnitella ohjelmaa
kevätkaudelle ja samalla korvamerkitä varoja ja henkilöitä myös jo syksyn
tapahtumiin.
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Varsinainen toiminta tapahtuu kuitenkin yhdistyksissä. Yksittäiselle reserviupseerille toiminnan tulisi
näyttäytyä lähtökohtaisesti paikallistoimintana. On hienoa, jos yhdistyksissä tarjotaan viikoittain pyöriviä
ampumavuoroja, satunnaisia kerhoiltoja ja tapahtumia, kuten vaikka
vuosittain toistuvia toimintapäiviä.
Toimintapäivän materiaali uusittiin
viime vuonna, joten jos ette ole vielä tutustuneet toimintapäivän ohjeiLiittotasolla on tänä vuonna totut- siin, löydätte ne liiton verkkosivuilta
tua enemmän toimintaa tarjolla, sil- Tiedostopankista täältä.
lä RUK 100v. juhlaa varten odotetaan
jopa 8000 reserviupseeria Haminaan Jos oman toiminnan järjestäminen
kesäkuun alussa, jonka lisäksi liiton tuntuu liian vaivalloiselta voi jäsenille
toimesta järjestetään elokuussa se- tarjota aktiviteetteja myös ottamalla
minaari Hamina Tattoo 30v. juhla- osaa isompiin tapahtumiin. Esimertapahtuman yhteydessä. Kannattaa kiksi oman yhdistyksen partioiden
merkitä muistiin jo nyt myös Reser- osallistumista jotoksille voi resursviupseeripäivä, joka järjestetään Ka- sien puitteissa tukea rahallisesti, ja
tajanokan Kasinolla 3.10.2020.
vähintäänkin kannustaa jäseniään

JÄRJESTÖSIHTEERIN PALSTA

SUSANNA TAKAMAA
Järjestösihteeri
Suomen Reserviupseeriliitto

Mikäli yhdistyksenne ottaa osaa paikallisiin yleisötapahtumiin vuoden
mittaa, muistakaa pyytää liiton toimistolta esittely- ja jakomateriaalia!
Kasaamme mielellämme paketin,
jossa on mm. Reserviläinen -leh-

teä, liiton toimintaesitteitä, kyniä,
jakotavaraa ja tarvittaessa muutamia arvontaan palkinnoiksi sopivia
tuotteita. Tällaisia esittelypaketteja
voi pyytää toimistosihteeriltämme
toimisto@rul.fi.
Aktiivinen ja elinvoimainen yhdistys
tarjoaa jäsenilleen vastinetta jäsenmaksulleen. Aina ei suinkaan vaadita
suurta aikaa, energiaa ja hartiavoimia
vaativaa toimintaa, jotta yhdistys
huolehtisi jäsenistään. Esimerkiksi
Porin Reserviupseerikerho tarjoaa jäsenilleen vapaan pääsyn uimahalliin
ja urheilutalon yleisövuoroille. Erinomainen tapa kannustaa jäseniään
huolehtimaan omasta toimintakyvystään!
Aktiivista alkanutta vuotta 2020!
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osallistumaan valtakunnallisiin tapahtumiin. Maaliskuussa Pirkkalassa
järjestettävään RESUL:n valtakunnalliselle talvijotokselle Pirkkajotokselle on aikaa ilmoittautua vielä 10.2.
asti, joten mitäpä jos laittaisitte yhdistyksissä partion pystyyn ja lähtisitte kokeilemaan taitojanne Pirkanmaalle. Myös MPK:n järjestämät
Kesäyön marssit ainakin Tuusulassa
ja Porissa ovat tapahtumia, joihin
pystyy osallistumaan melko matalalla kynnyksellä – riittää, kun osaa
kävellä.

5

RUK 100
Kuva: MAAVOIMAT
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Reserviupseerikoulu täyttää tänä
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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Juhlavuotta vietetään Haminassa valtakunnallisessa RUK 100-pääjuhlassa
6.6.2020, johon kutsutaan kaikki reserviupseerikurssin suorittaneet suomalaiset reserviupseerit.
Päivän ohjelmaan kuuluu mm. kun-

nianosoitus kaatuneiden upseerien
patsaalla,
Reserviupseerikoulutus
100 vuotta -juhlakirjan julkaisu, johtajakoulutuksen ja kaluston esittelyä
sekä pääjuhlan Haminan Bastionissa
ja ohimarssin Kadettikoulunkadulla.
Ohimarssi suoritetaan kursseittain
ja sitä varten voi käydä ilmoittamassa oman kurssinsa täällä. Lisäksi ohjelmassa on Rakuunasoittokunnan
puistokonsertti Haminan keskustassa ja RUK-museoon on päivän aikana
vapaa pääsy.
Lisätietoja juhlavuoden tapahtumista liiton sivuilta täältä:
https://www.rul.fi/ruk100/
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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 ensimmäinen liittokokous pidettiin 11.1.
Piirien puoltamat piirien tai jäsen- ja seuraava pidetään 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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Hallituksen kokoonpano
ja liiton toimikunnat
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Suomen Reserviupseeriliiton vuoden 2020 liittohallitus piti ensimmäisen kokouksensa lauantaina
11.1.2020 Katajanokan Kasinolla
Helsingissä. Paikalla oli seitsemäntoista liittohallituksen jäsentä, liiton puheenjohtajisto sekä liittovaltuuston puheenjohtajat.

nen, kapt Mikko Hörkkö, kapt Jussi
Hirvonen, ylil Sampo Puoskari, kapt
Erkki Saarijärvi, maj Juha Tarnanen,
ylil Petri Ranta, ylil Jussi Saarinen,
ylil Tatu Häkkinen, kapt Rodney
Strandvall, ltn Johannes Kossila

Kokouksessa käsiteltiin mm. toiminnan painopisteitä, puheenjohtajiston tehtäväjakoa ja vastuualueita, sekä liiton toimikuntien
ja edustusten kokoonpanot. Lisäksi
vahvistettiin esitykset liiton toimikunnan jäsenistä. Liiton toimikunnat suunnittelevat ja toteuttavat
liiton toimintaa. Ne koostuvat yhdistysten ja piirien aktiiveista ja tekevät tiivistä yhteistyötä liiton toimiston kanssa.

Työvaliokunta: Aaro Mäkelä (pj.),
Veli-Matti Kesälahti, Tuomas Kuusivaara, Janne Kosonen, Susanna
Takamaa, Matti Riikonen (taloustoimikunnan puheenjohtaja), Timo
Niiranen (MPK:n hallituksen jäsen).

Toimikuntien kokoonpano 2020

Taloustoimikunta: Matti Riikonen
(pj.), Mikko Hörkkö, Jussi Kangaspunta, Risto Tammela, Jari Rantala,
Janne Kosonen (sihteeri).

Koulutustoimikunta: Marko HonLiittohallituksen kokoonpano
kanen (pj.), Juha Mikkonen, Janne
2020 (uudet kursivoituna):
Hänninen, Kari I. Mattila, Tatu Häkkinen, Mika Kainusalmi, Aki Mäkiltn Matti Vainio, kapt Esa Forsblom, rinta, Timo Niiranen, Eemeli Lapkapt Tuomas Taivalmaa, maj Mat- palainen, Mika Pakkanen, Janne
ti Riikonen, ylil Risto Haverinen, Kosonen
maj Jari Myllymäki, ylil Mika Pakkanen, kapt Pekka Mertakorpi, kapt Järjestötoimikunta: Tuomas KuuTero Hyttinen, ltn Taneli Laukka- sivaara (pj.), Pertti Kokkonen, Jus-

Nuorten toimikunta: Taneli Laukkanen (pj.), Sampsa Pietilä, Karoliina Pousi, Aleksi Murtojärvi, Lasse
Mäki, Eeva Riipinen, Riikka Veijalainen, Tuomas Kauppinen, Susanna
Takamaa

Palkitsemistoimikunta:
Markus
Lassheikki (pj.), Aaro Mäkelä, Veli-Matti Kesälahti, Tuomas Kuusivaara, Mikko Halkilahti, Mika Hannula, Tapio Peltomäki, Pekka Selín,
Antti Ahlström

Toimikuntien lisäksi perustettiin verkkopelityöryhmä sekä RUL
90-vuotisjuhlatyöryhmä. Kansainvälinen toimikunta jätettiin perustamatta, mutta eri osa-alueille nimettiin vastaavat henkilöt.
Mentortoimikunnan toiminta yhdistettiin Reservin Mentorit Säätiön toimintaan.

Varautumistoimikunta: Pekka Rintala (pj.), Ari-Pekka Meuronen, Kari
Mahlberg, Markku Haranne, Timo
Hautala, Timo Salo, Tami Koivuniemi, Veijo Kosola, Janne Kosonen

Toimikunnista ja niiden tehtävistä
voi lukea tarkemmin liiton sivuilta .
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si Saarinen, Miikka Hurmalainen,
Jukka Rusila, Pekka Sillanpää, Matti Vainio, Elisa Suutari, Miia Ritala, Arto Aniluoma, Hannu Aurinko, Petri Ranta, Pekka Mertakorpi,
Susanna Takamaa
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KUVASATOA

Puheenjohtajien vaihtotilaisuus 24.1.2020
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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.
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Tiivisteiden ja lukitussalvan ansiosta sytytin pysyy kuivassa,
vaikka rankkasateessa. Plasmasytytin ei tarvitse kaasua tai sytytinnesteitä 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 toimitetaan postitse
1-2 kuukauden sisällä jäsenmaksun maksamisesta. Ensimmäinen
jäsenmaksulomake postitetaan
tammikuun puolessa välissä.

sulaskusi. Jäsenrekisteriin on hyvä
päivittää esimerkiksi muuttuneet
Vuoden 2020 jäsenmaksulomake lä- reservin arvot sekä uusi sähköposhetetään jäsenille tammikuussa. Jä- tiosoite, siten liiton, piirin ja yhdissenkortti on edelleen myös St1:n kä- tysten tiedotteet löytävät paremmin
teisalennuskortti.
vastaanottajalleen.
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 jäsenmak-

Myös ampumaturvan hankinta on
mahdollista eAsioinnin kautta. Tarvitset jäsennumeroasi päästäksesi
kirjautumaan eAsiointipalveluun. Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi.
eAsiointipalveluun pääset tästä.
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Jäsenmaksut
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RESUL 50v.
juhlavuosi käynnistyy
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Reserviläisurheiluliitto (RESUL)
perustettiin Suomen Reserviupseeriliiton ja Reservin Aliupseerien Liiton (nykyinen Reserviläisliitto) sekä niiden piirien toimesta
12.12.1970. Nykyisin Reserviläisurheiluliittoon kuuluu perustajajäsenien lisäksi Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL).

läisurheiluliiton eri toimintamuotoja ammunnasta lähtien aina fyysisen toimintakyvyn arviointeihin.
Kiertue järjestetään jo olemassa
olevien tapahtumien yhteyteen.
Kiertue vierailee parissa kymmenessä eri tapahtumassa. Lisätietoa kiertueesta alkuvuonna liiton
verkkopalvelusta. Juhlavuosi huipentuu seminaariin ja pääjuhlaan
RESUL:n juhlavuoteen kuuluu 12.12.2020 Helsingin Ostrobotnialmaakuntiin jalkautuva On the road la. Samalla julkaistaan myös liiton
-kiertue, jossa esitellään Reservi- päivitetty historiikki.

Pirkkajotos on Tampereen seudulla järjestettävä Reserviläisurheiluliitto ry:n (RESUL) vuoden 2020
valtakunnallinen talvijotos.

kajotoksella on erityisesti panostettu monipuolisiin ammuntarasteihin sekä toiminnallisiin yö- ja
päivätehtäviin.

Pirkkajotos on sotilastaitokilpailu,
jossa partiot kilpailevat toisiaan
vastaan erilaisilla tehtävärasteilla. Tehtävien aiheet vaihtelevat ja
voivat sisältää mm. ammuntaa,
suunnistusta, sotilaallisia tehtäviä, ensiapua, fyysisiä tehtäviä ja
erilaisia yhteistyötehtäviä. Pirk-

Jotos toteutetaan yhteistyössä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa sotilaallisia
valmiuksia palvelevana (SOTVA)
kurssina.
Ilmoittautuminen
on
auki
10.2.2020 asti MPK:n sivuilla.

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 1- 2020

Pirkkajotos 2020
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Graafinen ohjeistus
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Liiton graafista ilmettä uusittiin
viime vuoden lopulla, jonka myötä yhdistyksillä ja piireillä on käytössä uusia logoja ja mm. Power-
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Point-pohja. Graafinen ohje, liiton
logot sekä PowerPoint-pohja löytyvät liiton Tiedostopankista kohdasta Viestintä tai suoraan täältä.

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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