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Kyllä tästä selvitään
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Poikkeuksellinen koronakevät on
kääntynyt Suomen suveen. Pandemia
ei vielä ole likimainkaan ohi, mutta
tähän mennessä me Suomessa olemme pärjänneet viruksen kanssa varsin
hyvin. Meillä on toimiva terveydenhoitojärjestelmä ja muu yhteiskunta,
kansalaiset luottavat viranomaisiin
ja yksilöt sekä yhteisöt ovat valmiita
auttamaan niitä, jotka apua tarvitsevat.
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valmiuslakia kannattaa päivittää nyt
saatujen kokemusten perusteella.

Vapaaehtoinen maanpuolustuskin on
kevään ajan ollut voimakkaiden rajoitusten piirissä. Kertausharjoitukset ja
maanpuolustuskoulutus ovat olleet
käytännössä jäähyllä koko kevään.
MPK:n lähikoulutusta käynnistellään
uudelleen varuskunnissa kesäkuun
alusta alkaen. Käytännössä kurssit ja
harjoitukset saataneen käyntiin vasta
Vielä ei ole aika analyysille eri tahojen elo-syyskuussa.
toiminnasta koronavirusepidemian
aikana. Varsin lohdullisesta kokonais- Reserviläisliikunnan valtakunnalliset
kuvasta huolimatta nyt havaituista kilpailut on suurelta osin peruttu tältoimimattomuuksista, viiveistä ja tä vuodelta, mutta Reservin ampuepäonnistumisista tulee ottaa oppia. mamestaruuskilpailut pyritään amJo nyt voidaan todeta, että esimer- pumaan elokuun lopulla Hälvälässä.
kiksi viranomaisten päätöksenteko- Monet ampumaradat ovat taas auki,
järjestelmän toimivuutta kannattaa joten ampumaharjoittelu on jälleen
tarkastella varsin kriittisesti. Samoin mahdollista usealla paikkakunnalla.
on syytä pohtia, kuinka vapaaehtoistoimijoiden osaamista ja halua toi- Poikkeuskevät ei kuitenkaan ole tarmia voitaisiin hyödyntää nykyistäkin koittanut, että vapaaehtoinen maanenemmän. Todennäköisesti myös en- puolustus olisi ollut kokonaan kiinni.
simmäistä kertaa käyttöön otettua Verkkokoulutus on ottanut ison loi-
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kan ja mm. MPK:n verkkokurssit ovat
olleet suosittuja. RUL:n jäsenkyselyn
perusteella reserviupseerit ovat pitäneet huolta omasta toimintakyvystään aktiivisella liikunnalla. Onneksi
lähes kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus myös maastoliikuntaan. Itse
olen tänä keväänä ihastunut erityisesti erilaisiin omatoimikuntorasteihin.
Niitä on tarjolla joka puolella maata.
Etäliikuntatapahtumat ja haastekampanjat ovat keränneet parhaillaan jopa
tuhansia osanottajia.

kokouspaikka. RUL:n liittovaltuustonkin kevätkokous järjestettiin onnistuneesti etäkokouksena ensimmäistä
kertaa.

Yhdistyksien sääntömääräiset kokoukset on joko pidetty etäkokouksina tai niitä on siirretty järjestettäväksi
myöhempään ajankohtaan. Väliaikaisen lain mukaan yhdistyksen hallitus
voi sallia jäsenille etäosallistumisen,
vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä
ei olisi sallittu, jos kokous pidetään
viimeistään 30.9.2020. Vaikka kaikki
kokouksen osallistujat osallistuisivat
etäosallistuen, tulee kokouksella tästä huolimatta olla nimettynä fyysinen

Koronavirusepidemian aiheuttamia
rajoituksia puretaan hiljalleen kesäkuun alusta alkaen. Toivotaan, että
meidän suomalaisten järkevä toiminta jatkuu kesähelteilläkin ja tartuntojen määrä saadaan pidettyä pienenä.
On hyvin mahdollista ja melko todennäköistäkin, että virusepidemian toinen aalto tulee jossakin vaiheessa. Jos
sellainen tulee, niin siitäkin selvitään.
Pidetään edelleen huolta itsestämme,
lähimmäisistämme ja koko Suomesta.

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 3- 2020

Liitto, piirit ja yhdistykset ovat pitäneet tiiviisti yhteyttä jäseniin erilaisten jäsentiedotteiden, lehtien ja sähköisen median kanavien avulla. RUL:n
toimikuntatyöskentely on ottanut
hurjan etäloikan, jonka myötä myös
osanottajamäärät kokouksiin ovat
kasvaneet.
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Vain havaittuja puutteita
voi kehittää
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Kuluneen koronakevään aikana liiton
toiminta on jatkunut, mutta erilaisissa olosuhteissa – aivan kuten monella muullakin toimijalla. Työskentely
siirrettiin nopeasti maaliskuun puolessa välissä etäyhteyksien päähän ja
minuakin kiellettiin parin kuukauden
ajan melko pontevasti tulemasta toimistolle. Toukokuussa, kun Uusimaa
oli jo aikaa sitten auennut eristyksestä ja oli havaittu, ettei korona enää
levinnyt vastaavalla voimalla kuin aikaisemmin keväällä, minullekin annettiin lupa vierailla työpaikalla. Ehkä
joku onkin seurannut tunnelmiani
Instagramista (@ruljarjestosihteeri),
mutta voin kertoa, että ikävä oli ollut.
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Kun kaikki tapahtumat jouduttiin perumaan ja kokoukset siirtämään virtuaalisiksi oma työni keskittyi todella
vahvasti viestimisen puolelle. Se on
toki normaaliolosuhteissakin vahvasti omalla vastuualueellani. Yhteyttä
jäseniin, yhdistyksiin ja piireihin on
pyritty pitämään mm. Uutiskirjeillä,
verkkosivuilla jaetuilla uutisilla ja sosiaalisen median, kuten Facebookin ja
Instagramin avulla. Muutama blogikirjoituskin saatiin kevään aikana jul-

ki, samoin erilaisia tiedotteita. Olikin
mukavaa huomata, että kevään mittaan tehtyjen kyselyiden perusteella sekä liiton kentän luottamushenkilöt, että myös rivijäsenet kokivat
pääpiireittäin viestintää olleen liiton
puolesta sopivasti ja sen olleen ajankohtaista. Liiton tekemään kyselyyn
vastanneista yli 4000 vastaajasta lähes 70 % kertoi oman reserviupseeriyhdistyksen tai -piirin olleen yhteydessä jäsenviestinnän muodossa
– hienoa toimintaa!
Liitto on toiminut, mutta parannettavaakin on. Palautteet ovat alleviivanneet myös puutteita, joista suurimpana lienee liiton heikko kyky
tuottaa nopeasti ja tehokkaasti verkossa tapahtuvia koulutuksia, webinaareja ja oppimiskokonaisuuksia.
Moneen olimme varautuneet nopeallakin aikataululla, mutta verkko-oppimisympäristökokonaisuus oli vasta
ajatuksen tasolla koronan iskiessä.
Kevään aikana sitäkin on saatu edistettyä järjestötoimikunnan ja sen alaisen työryhmän toimesta isoin harppauksin, joten tähän puutteeseen on
nyt tartuttu.

JÄRJESTÖSIHTEERIN PALSTA

SUSANNA TAKAMAA
Järjestösihteeri
Suomen Reserviupseeriliitto

tyytyväinen, ettei tilanne eskaloitunut pahemmin eikä reserviä jouduttu
käskemään palvelukseen, enkä suoraan sanottuna tiedä montako viikkoa esimerkiksi kulunvalvonnalliset
tehtävät olisivat ylläpitäneet innostusta - vaikka ne olisikin saanut suorittaa maastopuvussa. Vakavasti puhuen tilanne kuitenkin korosti yleisen
varaamisrekisterin tarpeellisuutta, ja
tähän liitto ottikin voimakkaasti kantaa.
Vaikka kukaan tuskin toivoo kriisitilanteita, on hyvä tiedostaa, että
me olemme reservissä valmiita toimimaan. Me täällä liitossa otamme
puutteemme tarkastelun alle ja pyrimme kehittämään palveluitamme
paremmiksi. Täten kehitämme myös
omaa valmiuttamme.

Itse koin sielujen sympatiaa niiden
kyselyihin vastanneiden kanssa, jotka avoimissa vastauksissa kertoivat
olleensa pettyneitä reserviläisten olemattomaan hyödyntämiseen koronakriisin aikana. Oma valmiusreppuni
oli maaliskuusta lähtien valmiiksi pakattuna ja odotti eteisessä tai auton
perässä, mikäli käsky saapua ylläpi- Syksyllä olemme jo taas monin vertämään yhteiskunnan toimintoja oli- roin parempia.
si tullut. Luonnollisestikin tulee olla
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Ilahduttavaa on ollut huomata, etteivät reserviupseerit ole jääneet kotiin
makaamaan siitäkään huolimatta,
että poikkeusolot ovat rajoittaneet ihmisten vapautta liikkua. Kyselyjen perusteella lenkkeily, kotitreenaaminen
ja erilainen hyötyliikunta on rytmittänyt monen arkea. Toimintakykyä on ylläpidetty myös käymällä ampumassa
rajoitusten sallimissa kokoonpanoissa. Kesän koittaessa useat ampumaradat aukeavatkin jo myös isommille
kuin parin taistelijan ryhmille.
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Projektitukea ja
apurahoja haettavana
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Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poikkeuksellisten
merkittävien toimintojen, erillisprojektien tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit
eivät omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan. Hankkeen pitää
tukea yhdistyksen varsinaista toimintaa. Tukea voidaan myöntää
projekteihin, jotka kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai
toimintaa. Esimerkkejä tällaisesta
toiminnasta ovat mm. erilaiset kertaluontoiset toimintatapahtumat,
ase-, koulutusmateriaali-, majoitus-, esite- tai muut hankinnat,
sekä toimitilojen korjaaminen tai
rakentaminen. Tukea myönnetään
vain osalle toiminnon tai hankinnan kokonaisbudjettia. Projektitukea on alkaneena vuonna jaossa 22
000 euroa.

rien tukisäätiöltä, joka tukee erityisesti aatteellista ja perinnetoimintaa, kuten historiikkien tekemistä
ja kantolippujen hankintaa. Tukisäätiö myöntää tänä vuonna tukea enintään 6 000 euroa. RUL:ssa
projektitukihakemukset käsittelee
taloustoimikunta ja tukisäätiön
apurahahakemukset säätiön hallitus. Loppuvuoden määräajat hakemuksille ovat 15.8. sekä 15.11.
Projektitukea ja tukisäätiön apurahoja haetaan yhdellä ja samalla
lomakkeella, jonka voi täyttää netissä, tallentaa ja lähettää liittoon
sähköpostin liitteenä. Hakulomake
löytyy täältä.

Myös Huolto-Apu Säätiö myöntää avustuksia reservinupseereille. Avustukset suunnataan ensisijaisesti RUL:n jäsenjärjestöihin
Yhdistykset ja piirit voivat hakea kuuluville reservin upseereille ja
tukea myös Suomen Reserviupsee- heidän omaisilleen, sekä reser-

tästä kokonaissummasta. Tänä
vuonna säätiö kiinnittää huomionsa erityisesti nuorten reserviupseerien toiminnan tukemiseen.
Avustuksia tulee hakea 31.10.2020
mennessä. Lisätietoja Huolto-Apu
Säätiöstä ja sen avustuksista sivuilta https://www.rul.fi/huoltoapusaatio.
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viupseerijärjestöille.
Avustuksia
annetaan mm. toimintaan ja sen
kehittämiseen, tutkimukseen, kaluston hankintaan, koulutuskustannuksiin sekä koulutukseen ja
kilpailuun liittyviin matkakustannuksiin. Haettavissa on yhteensä 6 000 euroa, yhdelle hakijalle
voidaan myöntää enintään puolet
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Toimintapäivän ohjeet
liiton tiedostopankista
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Toimintapäivän tarkoitus on tarjota reserviupseereille matalan kynnyksen toimintaa, sekä samalla
mahdollisuus testata ja kehittää
taitojaan. Se on myös hyvä tilaisuus yhdistyksille ja piireille tuoda
toimintaa jäsenille näkyväksi, sekä
lisätä tietoisuutta paikallistason
reserviupseeritoiminnasta. Jo vuosia yhdistyksiä ja piirejä palvellut
Toimintapäivän materiaali päivitettiin vuosi sitten ja sen ohjeet ovat
vapaasti toimijoiden käytettävissä.
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yhdistykset ja piirit voivat itse soveltaa ja muokata oman aktiivisen
toimintapäivän, jonka tarkoituksena on tarjota koulutusta jäsenistölle ja toiminnasta kiinnostuneille.
Yhdistykset ja piirit voivat pyytää
järjestämäänsä Toimintapäivään
palkintoja ja liiton oheismateriaalia viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa liiton toimistosta. Ennen
22.6. tehdyt tilaukset ennättävät
vielä ennen toimiston kesälomia
postiin. Kun Toimintapäivä on pidetty yhdistyksiä pyydetään lähettämään liiton järjestösihteerille kuvaus päivän tapahtumista ja
osallistujamäärästä, sekä niin halutessaan mahdollisia kommentteja päivän ohjeistuksesta ja kulusta.
Lisäksi liittoon toivotaan toimintapäivistä kuvia, joita liitto julkaisee
mm. sosiaalisessa mediassaan. Kuvien kohdalla on mainittava kuvien
ottaja(t).

Liiton Toimintapäivä on valmis konsepti, jonka avulla yhdistykset voivat suunnitella jäsenilleen reserviupseerin sotilastaitoja tukevan
tapahtuman. Sen järjestäminen
huomioidaan mm. liiton toimintakilpailussa. Toimintapäivä on jaettu
liiton toimintasuunnitelman mukaisesti kolmeen osa-alueeseen:
ammu, liiku ja kouluttaudu. Jokaisen osion alle on kerätty rasteja,
joista yhdistykset ja piirit voivat
koota mieleisensä toimintapäivän. Löydät
Toimintapäivän ohje on pohja, josta tästä.

Toimintapäivän

ohjeet
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KUVASATOA
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Liiton nuorten toimikunta kokoontui 6.6. toimikunnan työskentelypäivään edistääkseen mm. liiton videoprojektia, sekä ideoidakseen
tapahtumia ja materiaaleja nuorille reserviupseereille.
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Jäsenhankintakilpailu
1.1.-31.12.2020
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Jäsenhankintakilpailu on tänäkin
vuonna käynnissä! Viime vuoden
tapaan tänä vuonna uusista liiton
jäsenistä saa palkinnoksi eriarvoisia Varustelekan lahjakortteja. Jo
yhdellä uudella jäsenellä lunastaa
itselleen 10 euron arvoisen lahjakortin. Eniten, mutta vähintään
kymmenen uutta jäsentä mukaan
houkutellut jäsenhankkija palkitaan oman valintansa mukaan
joko upseerimiekalla tai Varustelekan 300 euron lahjakortilla.
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Palkintoportaat:
1 uusi jäsen
10 € lahjakortti Varustelekaan
3 uutta jäsentä
30 € lahjakortti Varustelekaan
5 uutta jäsentä
50 € lahjakortti Varustelekaan
10 uutta jäsentä
100 € lahjakortti Varustelekaan

Kuva: Varusteleka

Yhteystiedot ajantasalle
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Viimeistään nyt kesän aikana on
syytä käydä tarkistamassa pitävätkö yhdistyksen toimihenkilölistat paikkansa. Yhdistyksen toimihenkilöt pystyy tarkistamaan
yhdistyksen
jäsenrekisteristä.
Toimihenkilötiedot on hyvä käydä katsomassa vuosittain siitäkin
huolimatta, että luottamushenkilöt tuntuvat pysyvän vuodesta toiseen samana. Usein uusien
henkilöiden tullessa tehtävään yhteystiedot unohtuvat, joka hankaloittaa mm. liiton yhteydenpitoa
yhdistysten luottamushenkilöihin.
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RUK-muistot
RUK:n täyttäessä vuonna 2020
pyöreät 100 vuotta Suomen Reserviupseeriliitto kerää reserviupseerien muistoja omilta kurssiajoiltaan. Mikä tapahtuma on jäänyt
mieleen? Kerro se meille tällä lomakkeella. Julkaisemme tarinoita
mm. liiton sosiaalisessa mediassa
ja verkkosivuilla.
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”Kurssin ylivoimaisesti mieleenpainuvin hetki on JOHAmarssilta.
Ryhmämme aloitti vahvasti, mutta
maaliin pääsimme vain 2 taistelijan voimin toisiamme tsempaten ja
toistemme varusteita kantaen. Ystävyys ja toveruus kesti usean vuoden kurssin jälkeen, mutta nyt tiet
ovat vieneet hieman erilaisiin suuntiin elämässä. Tämän marssin tällä ryhmällä olisin valmis ja halukas
tekemään koska tahansa uudestaan.”
Nimim. Routa (K231)
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”Tapahtui RUK:n kurssimme loppupäässä, kun olimme saaneet pidennetyn iltavapaan yksiköllemme.
Ne mitkä olivat meidän kohdalla
hyvin rajoitettuksi muodostunut
edellisen kurssien tötöilyjen johdosta. Kiitos veljelleni niistä tarinoista,

mitkä naurattaa edelleen, mutta
silloin harmitti omien iltavapaiden
lyhyydessä. Tupakaveri oli rappusissa pyöräyttänyt nilkkansa ympäri kuluvalla viikolla ja saanut kepit
käyttöönsä, kunnes nilkka antaisi
myöten astua. Pidennetystä iltavapaasta voimaantuneena suunnistimme ympyräkaupunkiin anniskeluravintolaan juhlimaan. Ilta oli
mukava ja aika lensi siivillä lähelle
meidän pilkkua, kuten tuhkimolla
konsanaan. Tavallisesti tässä tilanteessa yksikköön ei enää kävelty vaan tahti oli mars mars, samoin
kävelykepeillä varustetulla tupakaverilla. En eläessäni ole nähnyt
niin vauhdikasta yhden jalan juoksua kuin tuona kyseisenä talviyönä
ennen puolta yötä. Ps. Aikaakin jäi
pari minuuttia.”
Nimim. Letunpaistaja (K227)
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Johtamiskoulutusta syksyllä

RUL:n KENTTÄPOSTIA • 3- 2020

Tavallisten johtamiskurssien lisäksi syksyllä järjestetään kaksi
mielenkiintoista tilaisuutta johtamiskoulutuksesta kiinnostuneille henkilöille. Kurssien sisällöstä
vastaa RUL:n koulutustoimikunta
ja ne järjestetään MPK:n kursseina. Ilmoittautuminen tapahtuu siis
MPK:n koulutuskalenterin kautta.
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Johtamiskouluttajien
kouluttajakoulutus
9. – 11.10. Haminassa

Johtamisen teemaseminaari
14.11. Tuusulassa

Kahden päivän kurssin keskeisenä
aiheena ovat syväjohtaminen sekä
johtamisen
koulutusohjelmien
uudistus ja tuotteistus. Kurssilla
esitellään lisäksi PVMoodlea, sotilasjohtamisen koulutusohjelman
sisältöä ja johtamiskoulutuksen
etä- ja verkkokoulutusta. Yksityiskohtainen kurssikuvaus ja ilmoittautumisohjeet löytyvät MPK:n
kurssikalenterista. Kurssi on osanottajille maksuton.

Teemana tänä vuonna on Syväjohtajan vaikuttavuus käytännössä.
Kurssi soveltuu ensisijaisesti aiemmin RUL:n johtamiskoulutuksen
RESJ1 ja RESJ2 -kurssit käyneille
henkilöille sekä johtamisesta ja sen
kouluttamisesta kiinnostuneille reservin johtajille. Yksityiskohtainen
kurssikuvaus ja ilmoittautumisohjeet löytyvät MPK:n kurssikalenterista. Kurssi on osanottajille maksuton.

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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JAKELU
jäsenyhdistykset
piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat
liittovaltuusto
liittohallitus
liiton neuvottelukunta
koulutustoimikunta
RES, MPKL, RESUL ja MPK
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