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Erillään, mutta yhdessä
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Elämme poikkeuksellista aikaa.
Maaliskuussa otettiin käyttöön valmiuslaki, sekä useita arkeemme
vaikuttavia suosituksia ja rajoituksia koronaviruspandemian hidastamiseksi, pysäyttämiseksi ja terveydenhuollon
hoitokapasiteetin
varmistamiseksi. Yli 70-vuotiaita on
velvoitettu pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa
mahdollisuuksien mukaan, koulut
ovat siirtyneet etäopetukseen ja lapset ensisijaisesti koteihin. Suuri osa
työtehtävistä on siirtynyt kotoa etätyönä toteutettavaksi. Samalla pandemia-aikana yhteiskunnalle kriittisissä tehtävissä työskenteleville
pyritään varmistamaan mahdollisimman hyvät työssäkäyntimahdollisuudet ja -edellytykset.

nipuolisen kokemuksen perusteella
hieman muita suurempi vastuu. Tämän kaltaisia tilanteita varten meitä on koulutettu, poikkeustilanteita
varten olemme harjoitelleet. Useat
meistä ovat osallistuneet harjoituksiin, joissa yhteiskunnan toiminta,
valmius ja turvallisuus varmistetaan
vastaavien häiriö- ja poikkeusolojen
aikana. Yhteiskuntamme eri alojen
valmius ja yhteistoiminta ovat vahvat. Tämän tuntevina voimme osoittaa esimerkkiä ja johtajuutta: teemme oman osamme, huolehdimme
lähimmäisistämme ja itsestämme,
jaamme oikeaa tietoa ja noudatamme saatuja toimintaohjeita.

Käynnissä on yhteiskunnallinen
häiriötilanne, mutta tähän olemme
varautuneet. Erityisen haastavaksi
tilanteen tekee se, että emme tiedä kuinka kauan poikkeusolot kestävät ja joudutaanko Suomessa tekemään uusia, vieläkin kovempia
rajoituksia. Meillä reserviupseereilla
on saamamme koulutuksen ja mo-

Maanpuolustustyö on tärkeää
Maanpuolustustyö on työtä Suomen kokonaisturvallisuuden hyväksi
ja näinä aikoina se on erityisen tärkeää. Nyt työ vain muuttaa osittain
muotoaan.
Yhdistyksien kokous- ja esitelmätilaisuuksia ei nyt voida toteuttaa perinteisesti, mutta näitä voidaan monelta osin korvata etäkokouksilla.

Juhlat kuuluvat toiseen aikaan. Edellytykset perinnetyön tekemiseen rajoitusten puitteissa ovat hyvät ja veteraanien tukitoimintaa emme saa
nyt unohtaa.
Puolustusvoimat on päättänyt perua kertausharjoitukset toistaiseksi,
sekä on toteuttanut erityisjärjestelyt
varusmiespalveluksen koulutukseen
ja lomiin. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on keskeyttänyt koulutustoiminnan ja Reserviläisurheiluliitto liikuntatoiminnan 31.5.2020
saakka. Nyt kannattaa hyödyntää
sekä Puolustusvoimien että MPK:n
laadukasta verkkokoulutusmateriaalia.
Oman toimintakyvyn, niin fyysisen,
psyykkisen kuin sosiaalisenkin, ylläpito on nyt erityisen tärkeää. Liiku
ja ulkoile mahdollisuuksien ja oman
kuntosi mukaisesti, mutta muista myös levätä riittävästi. Monella
meistä päivää rytmittää edelleen
normaalit työtehtävät, vaikka niitä

tehtäisiinkin nyt etänä. Koronavirusuutisointia kannattaa seurata,
mutta sitäkään ei tarvitse jatkuvalla syötöllä. Hyville kirjoille, musiikin
kuuntelulle, tv-ohjelmille ja -elokuville voi nyt löytyä aikaa tavallista
enemmän. Pidä tiiviisti yhteyttä lähimmäisiisi ja ystäviisi. Tämä onnistuu hyvin ilman fyysisiä tapaamisiakin.
Samaan aikaan korostuvat yhteisöllisyyden ja yhteistyön muodot. Moni
yhdistys on tarjonnut apuaan eritoten yli 70-vuotiaiden arjen helpottamiseksi, esimerkiksi kaupankäynnin
ja muiden käytännön avun tarjonnan
muodossa nykytilanteessa. Yhtä
lailla monet ovat lähteneet tukemaan huoltovarmuutta, paikallista
yrittämistä ja työpaikkoja: monilla
aloilla ja sen työntekijöillä, kun ajat
ovat vaikeat.
Yhdessä selviämme tästäkin koettelemuksesta. Pidetään huolta itsestämme, lähimmäisistämme ja koko
Suomesta.
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PÄÄKIRJOITUS
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Poikkeusolot kasvattavat
yksilön ja yhteiskunnan
resilienssiä
Pelkkiin etätöihin siirtyminen harmitti, sillä sosiaalisena olentona tulisin
kaipaamaan työkavereitani Töölön
maanpuolustustalosta. Etätöissä kuitenkin tunnetusti saa merkittävästi
tehokkaammin näyttöpäätehommat
hoidettua, sillä kukaan ei kotona häiritse.
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Paitsi, että maanantaina 16.3. hallitus
linjasi, että niiden vanhempien, joiden
työ ei olisi yhteiskunnan toiminnan
kannalta erityisen tärkeää, ottaisivat
lapsensa kotiin hoitoon. Tarkistin listan useasti, mutta järjestösihteeri ei
valitettavasti ollut tällaisten tehtävien
listalla. Niinpä meidänkin päivähoitopaikkamme peruuntui alustavasti neljältä viikolta. Se siitä tehokkuudesta.
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mm. vierailut vanhusten ja muiden
riskiryhmien luona, velvoitetaan yli
70-vuotiaat pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa.
Kovat ajat vaativat kovat otteet.
Pienestä anarkistiporukasta huolimatta suomalaiset ovat nousseet
annetun tehtävän tasalle ja tehneet
mitä heiltä on vaadittu. Tai jättäneet
tekemättä, jos niin on vaadittu. Samalla on ollut ilahduttavaa huomata,
että yhteisöllisyys ei ole unohtunut
vaan jopa voimistunut. Päiväkotikavereiden äidit ehdottivat leikkitreffejä puistoihin niin, että muutama
lapsi kerrallaan saisi toisesta saman
ikäisestä seuraa, ja naapurustoissa
aloitettiin apurinkejä niille, joilla ei ole
omaisia auttamassa. Reserviupseeritkin ovat perustaneet iäkkäimmille
jäsenilleen apuporukoita, jotka hoitavat tarvittavat kauppa- ja apteekkikäynnit – Akaan Reserviupseerikerho
etunenässä. Tästä voit lukea lisää liiton verkkosivuilta tästä.

Jokainen löytää itsensä nyt normaalista poikkeavista olosuhteita – sitähän
poikkeusolot tarkoittavat. Työt tehdään, jos tehdään, etänä. Kokouksia
pidetään Skypen ja Teamsin kautta
nyt niin paljon ympäri maailmaa, että
kuulemma linjoille on vaikea mahtua.
Rajoitetaan julkiset kokoontumiset Yhdistystoiminta ja vapaaehtoinen
kymmeneen henkilöön, kielletään maanpuolustus on nyt karanteenissa,

JÄRJESTÖSIHTEERIN PALSTA

SUSANNA TAKAMAA
Järjestösihteeri
Suomen Reserviupseeriliitto

totesivat: erillään, mutta yhdessä.
Etäisyyksistä huolimatta nyt ei ole
aika olla yksin.

Vaikka välillä sekin kuulostaa hyvältä,
etenkin kaiken lasten aiheuttaman
kakofonian keskellä. Poikkeuksellisen vakavassa tilanteessa on kuitenkin mahdollisuus jokaisella kasvattaa
omaa resilienssiään. Lapset joutuvat
sietämään hieman enemmän sitä,
ettei heille koko ajan keksitä tekemistä. Äiti joutuu sietämään tehottomuuden tunnetta ja hyväksymään
sen, että niin kauan, kun valmiutta ei
Upseerikavereiden kanssa viestien nosteta, ensisijainen tehtävä on olla
kautta on jaettu paitsi pettymykset kotona.
kevään peruuntuneista tapahtumista,
myös jokaisen karanteeniarjen haas- Mutta kyllä minä varoiksi olen repputeista. Kuten puheenjohtaja ja toimin- ni jo pakannut, jos vaikka valmiutta
nanjohtaja edellisessä kirjoituksessa nostettaisiin.
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mutta ei suinkaan jäissä. Yhdistysten
hallitukset pystyvät hoitamaan asioitaan sähköpostin ja puhelimen välityksellä siitä huolimatta, että yleiskokoukset onkin haastavaa järjestää
kokonaan verkon kautta. Tämäkin on
kuitenkin mahdollista – se vain vaatii
hieman joustoa epätavallisissa olosuhteissa. Tarvittaessa joustoa täytyy löytyä poikkeuksellisen paljon,
vaikkapa niin, että sääntömääräisten
kokousten ajankohtia siirretään poikkeustilanteen vuoksi pidemmälle kevääseen, tai kesään.
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KUVASATOA

Jääkäreiden koulutus alkoi 105 vuotta sitten
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Kuvat: Janne Kosonen
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Poikkeusolot vaikuttavat myös
liiton toimintaan

8

Viranomaisten ohjeistaessa ihmisiä koronaepidemian johdosta työskentelemään
mahdollisuuksien
mukaan kotoa sekä välttämään kokoontumisia ja joukkoliikenteessä
matkustamista myös RUL on laatinut uusia ohjeita mm. kokouskäytäntöihin. Liitto lisää etätyöskentelyä sekä liiton toimikunnissa,
liiton ja muiden organisaatioiden
yhteydenpidossa, että liiton johdon
ja toimiston työskentelyssä.

Reserviupseeriliiton toimisto toimii vallitsevissa poikkeusoloissa
osittain etänä, mutta on jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen
tavoitettavissa lähes normaalisti.
Kevään kokouksia tullaan joko siirtämään tai järjestämään etäyhteyksiin tukeutuen.

-Käynnissä on yhteiskunnallinen
häiriötilanne, johon olemme varautuneet. Tämän kaltaisia tilanteita varten olemme harjoitelleet,
puheenjohtaja Aaro Mäkelä totesi
lauantaina 14.3. pidetyn liittokokouksen alussa, itsekin videopuhelun välityksellä.

RUL:n kokonaisturvallisuutta ja
varautumista käsitteleville sivuille
on koottu epidemian hillitsemisen
kannalta oleellisia linkkejä. Sivuille pääset tästä.

-Toimitaan näinä poikkeuksellisina aikoina vastuullisesti, yhdessä
eteenpäin, tiivisti Mäkelä.

Liitto suosittelee, että yhdistykset
ja piirit eivät toistaiseksi järjestäi-

Etäkokous voidaan järjestää reaaliaikaisena kokouksena esimerkiksi verkko-, puhelin- tai videokokouksena, jolloin kaikki ovat
samanaikaisesti paikalla (esim.
Teams, Skype, Google Hangouts).
Kokous voidaan järjestää myös

eriaikaisena kokouksena, esimerkiksi sähköpostilla. Eriaikaisessa
kokouksessa päätetään osallistumiselle kokousaika esim. viikko,
jonka aikana jokainen voi lähettää
mielipiteensä esim. sähköpostilla
kaikille osallistujille. Päätösvaltaisuus todetaan kokouksen päätyttyä kirjaamalla pöytäkirjaan ne
osallistujat, jotka ovat antaneet
vastauksensa esityslistan asioihin.
Yhdistyskokousten, siis vuosikokousten tai kevätkokousten, kohdalla kokouksen järjestäminen
etäkokouksena ei lähtökohtaisesti ole mahdollista. Näiden kokousten osalta tässä vaiheessa suosituksena on kokousten siirtäminen
myöhempään ajankohtaan.
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si tapaamiskokouksia ollenkaan.
Yhdistyksen hallituksen kokoukset on mahdollista järjestää monissa tapauksissa etäyhteyksillä,
mikäli kaikilla hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua kokoukseen eikä etäkokouksen pitämistä ole erikseen yhdistyksen
säännöissä kielletty. Etäkokous
sopii erityisesti kokouksiin, joiden
esityslistaan on kirjattu jokaisesta
päätettävästä asiasta päätösesitys tai päätösesitysvaihtoehdot.
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Kannustepalkkiot
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Liittohallitus päätti maaliskuun
kokouksessaan vuoden 2019 kannustepalkkioista. Kannustepalkkioina yhdistyksille ja piireille jaettiin
vuoden 2019 perusteella yhteensä
16 970 euroa, josta toiminnan perusteella 11 170 euroa ja jäsenhankintapalkkioina 5800 euroa. Määräaikaan mennessä liittoon saapui
toimintalomake 232 yhdistyksestä
sekä kaikista 20 piiristä. Edellisvuonna toimintalomakkeen palaut-
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ti 244 yhdistystä. Sarjajaon perustana on yhdistysten jäsenmäärät
per 31.12.2019.
Toimintapalkkiot jaettiin kahteen
osuuteen: Pistepalkkiona myönnettiin liiton 30 eniten pisteitä saavuttaneelle yhdistykselle, jokaiselle
250 euroa eli yhteensä 7500 euroa.
Sarjapalkkioina jaettiin jokaisen
sarjan viidelle parhaimmalle yhdistykselle yhteensä 3220 euroa.

Pistepalkkion (liiton 30 eniten pisteitä saavuttanutta yhdistystä) saivat
seuraavat yhdistykset:

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 2- 2020

Janakkalan Reserviupseerikerho ry, Imatran Reserviupseerikerho ry, Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry, Helsingin Sissikerho ry, Lahden
Reserviupseerikerho ry, Valkeakosken Reserviupseerikerho ry , Jyväskylän
Reserviupseerit ry, Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry, Kouvolan
Reserviupseerikerho ry, Kurikan Reserviupseerikerho ry, Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby Reservofficersklubb ry, Tapiolan Reserviupseerit ry, Rovaniemen Reserviupseerikerho ry, Ylitornion Reserviupseerit ry,
Itä-Helsingin Reserviupseerit ry, Akaan Reserviupseerikerho ry, Kuopion
Reserviupseerikerho ry, Salon Seudun Reserviupseerit ry, Hämeenlinnan
Seudun Reserviupseerikerho Ry, Vaasan Reserviupseerikerho ry, PAM Pohjanmaan Akateeminen Maanpuolustusseura ry, Hyvinkään Reserviupseerit ry, Nurmijärven Reserviupseerit ry, Kangasalan Reserviupseerikerho
ry, Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry, Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys - Kyrkslätts Reservofficersförening, Forssan Reserviupseerit
ry, Tampereen Reserviupseerit ry, Klaukkalan Reserviupseerit ry, Helsingin
Reserviupseerien Pioneeriosasto ry
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Sarjapalkkiot
Yhdistys							Jäsenet Pisteet
Palkkio
SARJA A, yli 150 jäsentä
Imatran Reserviupseerikerho ry			206		956		350€
Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry						589		869		250€
Helsingin Sissikerho ry				261		866		230€
Lahden Reserviupseerikerho ry			263		806		220€
Valkeakosken Reserviupseerikerho ry 		
359		
778		
200€
SARJA B, 60-149 jäsentä
Janakkalan Reserviupseerikerho ry		
91		
1110,5
250€
Kurikan Reserviupseerikerho ry			120		684,5
200€
Akaan Reserviupseerikerho ry			138		629		180€
Nurmijärven Reserviupseerit ry			119		531		150€
Forssan Reserviupseerit ry				69		465		150€
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SARJA C, 30-59 jäsentä
Ylitornion Reserviupseerit ry			39		654		150€
Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry 54		512		120€
Voikkaan Reserviupseerikerho ry			46		404		120€
Inarin Reservinupseerit ry				44		372,5		100€
Munkkivuoren Reserviupseerit ry		51		320		100€
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SARJA D, alle 30 jäsentä
Kannuksen Reserviupseerikerho			24		313		150€
Vesannon Reserviupseerikerho ry		22		246		100€
Kiimingin Reserviupseerikerho ry		17		160		80€
Urjalan Reserviupseerit ry				21		115,5		60€
Hauhon Reserviupseerikerho ry			17		103,5		60€
Lisäksi arvalla jaettiin kaikkien lomakkeiden täyttäneiden, mutta muuten palkkiotta jääneiden kesken jokaisessa sarjakategoriassa yksi rahapalkinto, yhteensä 450 euroa. Nämä palkinnot saivat:
Töölön Reserviupseerit (180€), Liedon Reserviupseerit (120€), Ulvilan Reserviupseerit (100€), ja Lievestuoreen Reserviupseerit (50€).

Jäsenhankintakilpailu 2019
Suomen Reserviupseeriliiton jäsenmäärä väheni vuonna 2019 yhteensä
48 jäsenellä. Liiton virallisessa jäsenmäärässä ovat mukana vain ne jäsenet, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksuvelvoitteensa päättyneeltä toimintavuodelta.
Vuoden lopussa liitossa oli 25.603 maksanutta jäsentä. Jäsenmäärä
kasvoi vuoden aikana kuudessa piirissä, HRUP:n jäsenmäärä kasvoi 105
maksaneella jäsenellä, Uudenmaan 20, Pohjois-Savon 5, Etelä-Karjalan
3 sekä Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan 1 jäsenellä. Piirit saivat 500 €:n
jäsenhankintapalkkion.
Liiton suurimmat yhdistykset ovat Turku (850 jäsentä), Tampere (816),
Oulu (645), ARU (620), Tapiola (581) sekä TaKoRu (542) ja Kanta-Helsinki
(463). Jäsenmäärä kasvoi kaikkiaan 101:ssä liiton 309 jäsenyhdistyksestä.
Yhdistyksistä jäsenmääräänsä kasvatti absoluuttisesti eniten Turun
Reserviupseerit, jonka jäsenmäärä kasvoi 18 hengellä. Se sai 400 euron
palkkion. Sarjoittain neljä suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattanutta yhdistystä saivat kukin 200 euron palkkion. Palkkion saaminen
edellyttää lisäksi toimintalomakkeen palautusta, ne yhdistykset, jotka
kasvattivat jäsenmääräänsä mutta eivät palauttaneet toimintalomaketta, on yliviivattu.

SARJA B, 60 – 149 jäsentä
Äänesseutu (+ 11,39 %)
Pirkkala (+ 5,49 %)
Ikaalinen (+ 5,13 %)
Kauhajoki (+ 5,00 %)
SARJA C, 30 – 59 jäsentä
Lateres (+ 43,75%)

Veitsiluoto (+ 31,43 %)
Klaukkala (+ 20,00 %)
Siilinjärvi (+ 15,38 %)
SARJA D, alle 30 jäsentä
Kuhmoinen (+ 20,00 %)
Vieremä (+ 16,67 %)
Töysä (+ 11,11 %)
Längelmäki (11,11 %)
Heinävesi (+ 10,24 %)
Alahärmä (+7,69 %)
Kortesjärvi (+ 7,69 %)
Vimpeli (+7,69 %)
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SARJA A, yli 150 jäsentä:
Itä-Helsinki (+ 8,11 %)
TUKORES (+ 7,55 %)
Hämeenlinnan seutu (+ 7,45 %)
Viestiosasto (+5,88 %)
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Kuva-aukeama: Talvisodan päättymisestä 80 vuotta
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Pietarsaaren Reserviupseerit
Kuva: Anne-Maarit Lahtivirta
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Lavianseudun-Reserviupseerit
Kuva: L-E Irjala
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Prosenttiammunta 2019
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Prosenttiammunnan tarkoituksena
on aktivoida koko jäsenistöä säännölliseen ampumaharrastukseen.
Prosenttiammunnassa kilpailevat
RUL:n yhdistykset ja piirit keskenään vuosittain suurimmasta suhteellisesta osanotosta jäsenmääräänsä nähden. Tulos lasketaan
1.1.–31.12. välisenä aikana järjestetyistä mainittujen liittojen, piirien
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tai kerhojen valvotuista kilpailuista,
ampumaharjoituksista, koulutusja koetilaisuuksista. Kultakin osallistuneelta yhdistyksen jäseneltä
merkitään yksi ampumasuoritus
vuodessa.
Koko liiton prosenttiammuntaprosentti oli vuonna 2019 19,7%.

Piiri							%ammunta		Palkkio
Päijät-Hämeen Reservipiiri				55,5%		400€
Vaasan Reserviupseeripiiri				38,8%		200€
Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri		38,2%		200€
Yhdistys						%ammunta		Palkkio
SARJA A
Lahden Reserviupseerikerho			100%		200€
Pohjanmaan Akateeminen
Maanpuolustusseura PAM				64%			100€
Salon Seudun Reserviupseerit			57,9%		100€
SARJA B
Nurmijärven Reserviupseerit
Loviisan Reserviupseerikerho
Ähtärin Reserviupseerikerho ry

100 %
82,40 %
70,5 %

200 €
100 €
100 €

SARJA D
Kortesjärven Reserviupseerikerho 		
100%		
150€
Kristiinan Seudun Reserviupseerikerho
100%		
150€
Ristijärven Reserviupseerit				73,9%		100€
Kannustepalkkiot ja palkkiot prosenttiammunnasta maksetaan yhdistyksille ja piireille huhtikuun aikana.
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SARJA C
Parikkalan Reserviupseerikerho			100%		150€
Rautjärven Reserviupseerikerho			100%		150€
Vesilahden Reserviupseerikerho			87,5%		100€
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RUK 100
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Vallitsevan koronavirusepidemian
vaikutuksista RUK 100 vuotta juhlallisuuksiin ei vielä tiedetä. Suomen Reserviupseeriliitto seuraa
puolustusvoimien ja Maavoimien
tiedotusta asian tiimoilta ja pyrkii
pitämään myös liiton jäsenet ajan
tasalla mahdollisista muutoksista
tai peruuntumisista juhlaan liittyen.
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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.

Kuva: MAAVOIMAT

vetulleita kaikki reserviupseerikurssin suorittaneet suomalaiset
reserviupseerit. Erillistä kutsua ei
lähetetä, eikä tilaisuuteen tarvitse
ilmoittautua.
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 ja sitä varten voi käydä ilmoittamassa oman
kurssinsa täällä. Lisäksi ohjelmassa on Rakuunasoittokunnan puistokonsertti Haminan keskustassa
ja RUK-museoon on päivän aikana
vapaa pääsy.

Juhlavuotta vietetään Haminassa
valtakunnallisessa RUK 100-pää- Lisätietoja juhlavuoden tapahtujuhlassa 6.6.2020, johon ovat ter- mista liiton sivuilta täältä.
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Liittymällä Fb:n tykkääjäksi sekä Twitterin ja
Instagramin seuraajaksi saat nopeasti tietoa
liiton ajankohtaisista asioista.
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