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i SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2009

Maanpuolustustahto ja
yleinen asevelvollisuus
Valtioneuvoston turvallisuusja puolustuspoliittisessa selonteossa 5.2.2009 todetaan
Suomen sotilaallinen maanpuolustuksen
perustuvan
edelleen suorituskykyiseen
puolustusjärjestelmään alueellisen puolustuksen periaatteiden mukaisesti, yleiseen
asevelvollisuuteen, vahvaan
maanpuolustustahtoon sekä
kansainväliseen sotilaalliseen
yhteistyöhön.
Suomen Reserviupseeriliiton mielestä suorituskykyinen alueellinen puolustusjärjestelmä,
yleinen
asevelvollisuus ja vahva maanpuolustustahto ovat paras
pohja Suomen puolustamiselle. Selonteossa korkeaa
maanpuolustustahtoa pidetään kuitenkin itsestään selvyytenä. Tosiasiassa se on voimakkaasti sidoksissa mm. viime sotiemme veteraanien henkiseen perintöön ja yleisen
asevelvollisuuteen. Sotiemme veteraanit ovat hiljalleen
poistumassa joukostamme. Samanaikaisesti varusmiespalveluksen suorittaneiden määrä vähenee jatkuvasti. Yhdessä nämä seikat saattavat johtaa maanpuolustustahdon
nopeaan heikentymiseen.
Selonteossa mainitut esitykset varusmiespalveluksen
kehittämiseksi, kuten palveluksen mielekkyyden kehittäminen, varusmiesten taloudellisen ja sosiaalisen aseman
parantaminen ja palveluksen hyväksi luettavuus opinnoissa, ovat kannatettavia asioita. Lisäksi on varmistettava, että
reserviläisillä on jatkossakin mahdollisuus nousujohteiseen



reserviläisuraan. Korkea maanpuolustustahto vaatii jatkuakseen yleistä asevelvollisuutta, laajaa reservin
koulutusta ja vapaaehtoista maanpuolustusta ylläpitäviä ja vahvistavia
toimia.

Aktiivisessa reserviläisessä
sotilas- ja siviiliosaaminen
yhdistyvät
Reserviläinen on sotilaskoulutuksen
saanut henkilö, joka ei rauhan aikana
työskentele sotilaana. Varusmiespalveluksessa saatu sotilaskoulutus on
meille reserviläisille kuitenkin vasta
asevelvollisuuden alku. Sen jälkeen
alkaa reservissä olon aika. Reserviläisen oma vastuu sotilasammattitaidosta ja kenttäkelpoisuudesta korostuu erityisesti johtajakoulutuksen
saaneilla. Suomalaisen järjestelmän vahvuus onkin juuri
sotilas- ja siviiliosaamisen yhdistymisessä.
Itsensä jatkuva kehittäminen on olennainen osa reserviupseeriutta. Oman reserviupseeriyhdistyksen ja -liiton
toimintaan osallistumisen lisäksi reserviupseerit voivat ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseilla ja harjoituksissa.
Reserviupseerit osallistuivat aktiivisesti vapaaehtoiseen
maanpuolustuskoulutukseen MPK:n toiminnan kaikilla tasoilla. Reserviupseeriliiton ominta alaa MPK:ssa on johtamiskoulutus, jossa teemme yhteistyötä myös Maanpuolustuskorkeakoulun ja Kadettikunnan kanssa. Meille tärkeää
on myös kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen ja ammuntaharrastus. Näistä jälkimmäinen on yksi reserviupseeritoiminnan suosituimmista muodoista.

RUL vaikuttaa
Suomen Reserviupseeriliitto on muiden tehtäviensä lisäksi myös reservin upseerien etujärjestö. Ajamamme asiat
ovat sellaisia, joilla on suora yhteys kaikkien reserviläisten
maanpuolustustahtoon ja samalla kykyymme huolehtia kokonaismaanpuolustuksesta. Lainsäädännön kehittymisen
seuraaminen ja siihen vaikuttaminen on yhä tärkeämpi osa
liiton toimintaa. Hyvät ja toimivat yhteydet niin puolustushallintoon kuin poliittisiin päättäjiin ovat ehdoton edellytys
tälle toiminnalle. Osallistuminen myös MPK:n toiminnan
kehittämiseen on meille tärkeä asia.
Ampuma-aselain uudistaminen, vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain toimivuuden arviointi sekä puolustusvoimien ohjeistus olivat päättyneenä vuonna liiton tarkassa
seurannassa. Reserviupseeriliiton asiakeskeiset ja kiertelemättömät lausunnot ovat herättäneet myös vastakaikua
yhteistyökumppaneissamme. Olemme aktiivisella otteellamme pystyneet merkittävällä tavalla vaikuttamaan moniin
meille tärkeisiin asioihin.

Ampuma-aselain uudistaminen
Ampuma-aselain uudistaminen herätti erittäin voimakasta
keskustelua alan harrastajien keskuudessa. RUL:n jäsenkunnassa nousi aito huoli ampuma-aselain liiallisesta kiristämisestä, joka saattaisi hankaloittaa liiaksi myös vastuullisen ampumatoiminnan harrastamista. Laki eteni syksyllä
eduskuntaan valiokuntakäsittelyyn, mutta lain lopullinen
muotoilu ja hyväksyminen siirtyivät vuoden 2010 puolelle.
Reserviläisten ampumataito on keskeinen osa sotilasosaamista ja reserviläisen kenttäkelpoisuutta. RUL:n
tavoitteena on, että reserviläisten ampumaharrastusmahdollisuudet säilyvät vähintään nykyisen kaltaisena ja että
uusienkin ampujien on mahdollista aloittaa harrastus.

Olemme korostaneet, että lupaviranomaisille on varmistettava monipuoliset tietolähteet aseluvan hakijan arvioimiseksi. Menestyksellisesti suoritettu varusmiespalvelus
pitää myös huomioida lupaharkinnassa.

Kiitos vuodesta 2009
Vuonna 2009 Suomen Reserviupseeriliiton toiminnan painopisteenä olivat johtamiskoulutus, kenttäkelpoisuus ja
järjestötoiminta. Varsinaisen toiminnan lisäksi kuluneen
vuoden aikana korostuivat vaikuttaminen lainsäädäntöön
sekä edunvalvonta. Runsaasti keskustelua herättivät sekä
vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki normeineen että
valmisteilla oleva uusi ampuma-aselaki. Puolustusministeriön kanssa käynnistettiin säännölliset keskustelut sotilaallisen kriisinhallinnan palvelusehdoista.
Näiden asioiden varjoon ei kuitenkaan saa jättää sitä
valtavaa määrää isänmaallista vapaaehtoistoimintaa, jota
tehtiin yhdistyksissämme. Lukemattomissa koulutus-, esitelmä-, ampuma- ja liikuntatilaisuuksissa oli vuoden aikana
yhteensä kymmeniätuhansia osanottosuorituksia. Järjestötoiminnan positiivisiin asioihin kuului uusien vänrikkipäivien
järjestäminen eri puolilla maata. Reserviupseeritoiminnan
vahvuus on monipuolinen toiminta ja osaavat toimijat.
Kiitän liiton jäseniä, yhdistyksiä ja piirejä sekä liiton
yhteistyökumppaneita maanpuolustustyöntäyteisestä vuodesta 2009!

Mika Hannula
Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja



II VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN KEHITTÄMINEN
TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLIITTINEN
SELONTEKO
Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko julkaistiin 5.2.2009. Selonteossa arvioidaan kokonaisvaltaisesti Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja
esitetään valtioneuvoston 2010-luvun loppupuolelle ulottuvat linjaukset.
Suomen sotilaallinen maanpuolustus perustuu selonteon mukaan edelleen suorituskykyiseen puolustusjärjestelmään alueellisen puolustuksen periaatteiden mukaisesti,
yleiseen asevelvollisuuteen, vahvaan maanpuolustustahtoon sekä kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön.



ovat kannatettavia asioita. Vastaavasti on varmistettava,
että reserviläisillä on jatkossakin mahdollisuus nousujohteiseen reserviläisuraan. Korkea maanpuolustustahto vaatii
jatkuakseen yleistä asevelvollisuutta, laajaa reservin koulutusta sekä vapaaehtoista maanpuolustusta ylläpitäviä ja
vahvistavia toimia.
Puolustuksemme ydinasioihin kuuluvan operatiivisten
joukkojen koulutuksen liitto toivoo hoituvan kokonaisuudessaan puolustusvoimien omin toimin. Vapaaehtoisen
koulutuksen painopisteen tulisi vastaavasti olla alueellisten
joukkojen koulutuksen tukemisessa.

Liiton kommentit selontekoon

KOKEMUKSIA VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN LAISTA

RUL antoi eduskunnan puolustusvaliokunnalle asiantuntijalausunnon selonteosta maaliskuussa. Liiton lausunnossa
keskityttiin selonteon Suomen sotilaallista maanpuolustusta käsitteleviin kohtiin ja siinä erityisesti maanpuolustustahtoa, yleistä asevelvollisuutta ja vapaaehtoistoimintaa
koskeviin linjauksiin. RUL:n mielestä suorituskykyinen
alueellinen puolustusjärjestelmä, yleinen asevelvollisuus ja
vahva maanpuolustustahto ovat edelleen paras pohja Suomen puolustamiselle. Esitetty puolustusbudjetin korotus on
uskottavan puolustuksen kannalta ehdottoman tärkeää.
Useassa kohdassa selontekoa mainitaan sodan ajan
joukkojen määrän väheneminen itsestään selvyytenä. Tätä
perustellaan mm. käytössä olevilla resursseilla, ikäluokkien
pienenemisellä ja materiaalin vanhenemisella. Liiton mielestä sa-joukkojen merkittäviin vähennyksiin on suhtauduttava erittäin kriittisesti. Pahimmillaan se voi johtaa yleisen
asevelvollisuuden laimenemiseen ja alasajoon.
Selonteossa korkeaa maanpuolustustahtoa pidetään
itsestään selvyytenä. Tosiasiassa se on kuitenkin voimakkaasti sidoksissa yleisen asevelvollisuuteen. Mikäli varusmiespalveluksen suorittaneiden määrä edelleen vähenee,
se näkyy pienellä viiveellä myös maanpuolustustahdon
selvänä heikentymisenä. RUL pitää hämmästyttävänä, että
huoli yleisen asevelvollisuuden tulevaisuudesta ei nouse
selonteossa selkeästi esille.
Selonteossa mainitut esitykset varusmiespalveluksen
kehittämiseksi, mm. palveluksen mielekkyyden kehittäminen, varusmiesten taloudellisen ja sosiaalisen aseman
kehittäminen ja palveluksen hyväksi luettavuus opinnoissa,

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain tarkoituksena oli
luoda säädöspohja erityisesti vapaaehtoiselle maanpuolustuskoulutukselle, selkeyttää koulutuksen tavoitteita, suunnittelua ja toteutusta sekä mahdollistaa vapaaehtoinen
koulutus mahdollisimman monelle kansalaiselle.
Kaksi ensiksi mainittua tavoitetta on toteutunut melko
hyvin, mutta viimeksi mainitussa kohdassa laki ei ole toiminut toivotulla tavalla.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtävät, rooli ja
toimintamahdollisuudet osana kokonaisjärjestelmää on
määritelty laissa hyvin. Laki myös mahdollistaa aikaisempaa paremmin vapaaehtoiselementin hyödyntämisen puolustusvoimien koulutuksen tukena. Puolustusvoimat onkin
kiitettävästi hankkinut koulutusta MPK:lta, mutta koulutus
on kohdistunut varsin pieneen kohderyhmään, ensisijaisesti maakuntajoukoille.
RUL kiinnitti vuoden aikana huomiota erityisesti sijoitetun ja sijoituskelpoisen reserviin koulutusmahdollisuuksiin.
Lain voimaantulon jälkeen useimpien alueellisiin joukkoihin
sijoitettujen reserviläisten sekä niiden reserviläisten, joilta
sodan ajan sijoitus puuttuu, on aikaisempaa vaikeampaa
saada vapaaehtoista sotilaallista koulutusta. Aikaisemmin
MPK pystyi tarjoamaan vapaaehtoista sotilaallista koulutusta koko reserville. Erityisesti ampumakoulutus puolustusvoimien aseilla ja ampumatarvikkeilla on nyt tehty käytännössä mahdottomaksi mainitulle, laajalle kohderyhmälle.
MPK on käytännössä ainoa taho, joka voi tarjota mahdollisuuden vapaaehtoiseen sotilaalliseen koulutukseen suurelle osalle reserviä. RUL korosti, että tätä mahdollisuutta

MPK:n kurssitarjonta antaa reserviläiselle monipuoliset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen. Kuvassa ylil Verho tutustuu
ensiapukouluttaja Anneen.
ei saa vaarantaa liian tiukalla, epätarkoituksenmukaisella
ohjeistuksella.
RUL:n käsityksen mukaan merkittävä osa havaituista
ongelmista johtunee sotilaallisen koulutuksen ja sotilaallisia
valmiuksia palvelevan koulutuksen epätarkoituksenmukaisista määritelmistä. Liitto antoi asiasta vuoden aikana lausunnot sekä Puolustusministeriölle että MPK:lle.

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistys on julkisoikeudellinen yhdistys, joka
toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä.
Käytännössä lain voimaantulo merkitsi MPK:n roolin
vahvistumista ja vastuun kasvamista. Tärkeää on myös se,
että uuden lain myötä MPK jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa. Uusi tilanne vaati MPK:lta koulutusjärjestelmänsä
kehittämistä, johon MPK keskittyikin vuoden aikana. Tästä huolimatta MPK koulutti edellisvuotta enemmän. Koulutusvuorokausia oli lähes 62.000 eli määrä kasvoi 14 %.
Puolustusvoimien tilaaman sotilaallisen koulutuksen määrä

oli 31 % ja sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen
määrä oli 34 %.
MPK:n teetti vuoden aikana kouluttajatutkimuksen, joka
antoi paljon hyödyllistä tietoa vapaaehtoiskouluttajien taustoista ja motiiveista. Tutkimuksen mukaan reserviläinen
käyttää vapaa-aikaansa kouluttaakseen muita ja itseään,
koska kokee sen tärkeäksi ja mielekkääksi. Pohjalla on
vankka maanpuolustustahto.
Tutkimus vahvisti sen, että MPK:n toiminta perustuu
edelleen vahvasti suurimpien reserviläisjärjestöjen jäsenistöön. Yli 70 % kouluttajista tulee reserviläisjärjestöjen
riveistä. Suurimman yksittäisen kouluttajaryhmän muodostavat Reserviläisliiton jäsenet 42 %:n osuudellaan. Hyvänä
kakkosena ovat Suomen Reserviupseeriliiton jäsenet, joita
on 31 % kouluttajista.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puheenjohtajana
jatkoi vakuutusneuvos, maj Harri Kainulainen. Yhdistyksen
toiminnanjohtajana toimi prkenr (evp) Pekka Tuunanen.
RUL:n edustajana MPK:n hallituksessa toimi puheenjohtaja
Mika Hannula. Hän toimi myös MPK:n koulutusvaliokunnan
puheenjohtajana. RUL:n edustajina MPK:n valiokunnissa
toimivat lisäksi Tuomo Erkkola ja Kari Ahokas koulutusvaliokunnan jaostoissa sekä Arto Kivistö talousvaliokunnassa.



III JÄRJESTÖTOIMINTA

Reserviupseeriliiton liittohallitus 2009.

LIITTOVALTUUSTO, -HALLITUS JA LIITON
NEUVOTTELUKUNTA
Liittovaltuuston puheenjohtajana toimi projektipäällikkö,
majuri Matti Ankelo ja varapuheenjohtajana majuri, HTMtilintarkastaja Arto Kivistö. Liittovaltuusto piti kevätkokouksen Katajanokan Kasinolla 25.4.
Liittovaltuuston syyskokous pidettiin Tykistöprikaatissa
Niinisalossa 21.11. Kokousviikonlopun ohjelmassa oli myös
yhteistyöskentelyä liittohallituksen kanssa.
Liittohallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Liiton
puheenjohtajana toimi professori, kapteeni Mika Hannula.
Varapuheenjohtajina toimivat komentajakapteeni Yrjö-Pekka Rautalahti ja kapteeni Hannu Lahtinen.



Vuoden aikana liittohallituksen kokouksissa käsiteltiin
mm. vapaaehtoisen maanpuolustuksen lainsäädäntöä,
ampuma-aselakia, vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamiskoulutuksen kehittämistä, Suomen Sotilas -lehden
myyntiä, kenttäkelpoisuutta ja reserviläisliikunnan kehittämistä sekä liiton sijoitustoimintaa. Jokaisessa kokouksessa
kuultiin eri toimikuntien ja työryhmien toimintaraportit.
Liiton neuvottelukunta kokoontui huhtikuussa ja syyskuussa. Kevään kokouksessa neuvottelukunta antoi lausunnon liiton vuoden 2008 toiminnasta. Syyskokous pidettiin Saaristomeren meripuolustusalueella Pansiossa.
Neuvottelukunnan kokouksissa nousi toistuvasti esille huoli
yleisen asevelvollisuuden ja koko Suomen puolustamisen
tulevaisuudesta. Neuvottelukuntaan kuului 49 jäsentä ja

Marraskuun 2009 liittohallituksen ja
–valtuuston yhteiskokouksessa jatkotyöstettiin seuraavan kolmivuotissuunnitelman runkona toimivaa liiton
järjestöselvitystä.

Johtamiskouluttajien
koulutustilaisuudessa
Lahdessa helmikuussa 2009 suunniteltiin sotilasjohtamisen kursseja. Kurssille osallistui yli 60
johtamiskouluttajaa.

sen puheenjohtajana toimi professori, lääkintämajuri Tapani Havia ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja, majuri
Martti Ehrnrooth.

TOIMIKUNNAT
Liittohallituksen työvaliokunta kokoontui vuoden aikana
viisi kertaa. Työvaliokunta valmisteli pääosan liittohallituksen käsittelemistä asioista sekä vastasi yhteydenpidosta
keskeisiin yhteistoimintatahoihin, järjestöselvityksestä, ampuma-aselain valmisteluista, sekä viestinnästä ja kansainvälisen toiminnan koordinoinnista. Työvaliokunta vastasi
myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen lakiin liittyvistä
asioista. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi liiton puheenjohtaja.
Taloustoimikunta käsitteli vuoden viidessä kokouksessaan mm. liiton tilinpäätöstä ja talousarviota sekä seurasi
liiton talouden toteutumaa ja varallisuuden hoitoa. Toimikunta vastasi liiton talouden pitkäntähtäimen suunnitelman
valmistelusta. Suunnitelma hyväksyttiin liittovaltuuston
syyskokouksessa. Lisäksi toimikunta käsitteli projektitukihakemukset. Toimikunnan puheenjohtajana toimi riskienhallintapäällikkö, vänrikki Aaro Mäkelä.

Koulutustoimikunta piti vuoden aikana yhden seminaarikokouksen sekä kolme iltakokousta. Toimikunta työsti vuoden aikana MPK:n toimeksiannosta vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen johtamiskoulutusta. Painopiste
oli sotilasjohtamisen jatkotason kurssien valmistelussa. Vuoden lopussa sekä Reserviläisjohtaja 1 että Reserviläisjohtaja
2 -kurssit olivat pilotointia vaille valmiina. Lisäksi toimikunta
jatkoi sotilasjohtamisen erikoistason kurssien suunnittelua
sekä ideoi johtamiskoulutuksen ja sotilaallisen koulutuksen
yhteensovittamista. Toimikunta järjesti kaksi johtamiskouluttajien koulutustilaisuutta. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimi hammaslääkäri, majuri Tuomo Erkkola.
Järjestötoimikunta piti vuoden aikana kolme kokousta.
Toimikunta sai vuoden aikana valmiiksi esityksen liiton uudesta jäsenhankkijakilpailusta.
Toimikunta otti myös kantaa Reserviläisurheiluliiton
(RESUL) kilpailujen tulosluetteloihin, joista tulisi näkyä,
mitä yhdistystä kilpailija edustaa. Tätä tietoa tarvitaan piirien välisen Kalevan maljan tulosten laskemisen. Toimikunta
esitti Kalevan maljan tyyppisen kilpailun lanseerausta kerhotasolla.
Järjestötoimikunta näki tarpeen määritellä aatteellinen
toiminta. Uutena mahdollisuutena aatteelliseen toimintaan



nähtiin kutsunnoissa reserviupseeritoiminnasta kertominen. Toimikunta ideoi myös useita motivointikeinoja kerhojen ja jäsenten aktiivisuuden parantamiseksi. Toimikunnan
puheenjohtajana toimi liiton 2. varapuheenjohtaja, kapteeni
Hannu Lahtinen.
Viestintätoimikunnan tehtäviin kaksivuotiskaudella 2009
ja 2010 kuuluu liiton viestinnän kehittäminen kokonaisuutena. Tähän liittyy myös liiton brändin kehittäminen ja liiton
visuaalisen ilmeen uusiminen.
Toimikunta kokoontui kolme kertaa vuoden aikana lähinnä kartoittaen liiton viestinnän nykytilaa. Toimikunnan
puheenjohtajana toimi luutnantti Pinja Hellman.
Kansainvälisten asioiden toimikunta organisoitiin uudelleen vuonna 2009. Vuoden päätavoitteeksi asetettiin
keskusteluyhteyden avaaminen kriisinhallintapalvelussuhteiden ehtojen osalta puolustusministeriön ja reserviläisjärjestöjen välille. Tämä toteutui siten, että RUL, Reserviläisliitto (RES) ja Suomen Rauhanturvaajaliitto (STRL)
sekä ministeriö tapasivat kahdesti tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa. Keskusteluissa käytiin laaja-alaisesti läpi
reserviläisten sotilaallisen kriisinhallintatehtävien haasteita,
palvelusehtoja ja rekrytointia. Toimikunta piti lisäksi vuoden
aikana kaksi kokousta ja yhden neuvottelutilaisuuden muiden reserviläisjärjestöjen kanssa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi luutnantti Mikko Porvali.
Palkitsemistoimikunta kokoontui yhden kerran käsittelemään liiton kultaisten ansiomitalien ja kultaisten ansiomitalien soljen kera hakemuksia. Matti Ankelo oli palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja.

JÄRJESTÖSELVITYS
Keväällä toteutettiin laaja järjestöselvitys. Järjestöselvityksen tarkoituksena oli tarkastella sekä liiton nykyisen organisaation että laajemmin koko vapaaehtoisen maanpuolustuksen eri toimijoiden yhteistyötä ja sen kehittämistarpeita.
Lisäksi selvitettiin RUL:n jäsenprofiilia ja vastaajien tyytyväisyyttä -piirien ja -yhdistysten toimintaan ja palveluihin.
Järjestöselvityksen tuloksia jatkotyöstettiin liittovaltuuston
ja -hallituksen yhteiskokouksessa, joka pidettiin marraskuussa Tykistöprikaatissa. Järjestöselvityksen tuloksia
hyödynnetään seuraavan kolmivuotissuunnitelman tekemisessä.
Kysely suunnattiin sekä henkilöjäsenille että reserviupseeripiireille ja -yhdistyksille. Jäseniltä saatiin 2980 vastausta ja piireistä 18 vastasi. Jäsenyhdistyksistä vastauksia
tuli 92.
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Järjestöselvityksen keskeiset tulokset:
Mikä seuraavista vaihtoehdoista vastaa parhaiten mielipidettäsi vapaaehtoisista maanpuolustusjärjestöistä (RUL,
RES, Maanpuolustuskiltojen liitto). Niiden tulisi?
Jäsen

Yhdistys

Piiri

Jatkaa toimintaa erillisinä
kuten nykyisin

11,6 %

11,0 %

11,1 %

Lisätä yhteistyötään
pysymällä kuitenkin itsenäisinä

57,0 %

62,6 %

66,7 %

Muodostaa
yhdessä uusi
katto-organisaatio

12,4 %

11,0 %

11,1 %

Yhdistää toiminta
yhdeksi liitoksi

18,9 %

15,4 %

11,1 %

Valtaosa piireistä (66,7 %), yhdistyksistä (62,6 %) kuin
henkilöjäsenistäkin (57,0 %) näkee parhaana vaihtoehtona
”Lisätä yhteistyötä pysymällä kuitenkin itsenäisenä”. Alueellisesti vastauksissa on jonkin verran eroja. Tämä viittaa
siihen, että joissakin piireissä ja yhdistyksissä on selvästi
suurempi halukkuus yhdistää toiminnat yhteen järjestöön.
Kysymykseen Anna kolme tärkeintä syytä jäsenyydellesi RUL:ssa annetuista vaihtoehdoista eniten kannatusta
saivat:
• Tuen RUL:n tekemää maanpuolustustyötä 2743
mainintaa
• Tunnen olevani osa suurempaa kokonaisuutta
1794 mainintaa
• Toiminta RUL:ssa kehittää ja ylläpitää sotilasammattitaitoani 1385 mainintaa
• Muut vaihtoehdot saivat alle 1000 mainintaa
Kysymys Mihin seuraavista toiminnoista osallistut osoitti, että suosituimmat toimintamuodot ovat:
• Esitelmätilaisuudet ja tutustumismatkat (39,8 %)
• Ampumatoiminta (33,8 %)
• Järjestötoiminta (28,7 %)
• Maanpuolustuskoulutus (26,8 %)
• Urheilu ja liikunta (22,5 %)
Verrattuna vuoden 1997 järjestökuvatutkimukseen ampumatoiminnan suosio on kasvanut selvästi, koulutuksen ja
liikunnan merkitys on kasvanut lievästi.
Kysyttäessä, mitkä asiat rajoittavat toimintaan osallistumista esille nousivat työ ja muut harrastukset. Vähiten

RUL:n ja RES:n piirien toiminnanjohtajat kokoontuivat elokuussa Jyväskylän Tikkakoskella. Kaksipäiväisessä tilaisuudessa Jyväskylässä kuultiin myös MPK:n uudesta koulutusjärjestelmästä ja puolustusvoimien normiohjauksen vaikutuksista
sen ja reserviläisjärjestöjen toimintaan.
toimintaan osallistumista rajoittavat kustannukset ja toiminnan raskaus.
Liiton toiminnan painopisteet
Jäsenten mielestä liiton tulisi panostaa nykyistä enemmän:
• Reserviupseerien sotilasammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen (1606 mainintaa)
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen maanpuolustusedellytysten parantamiseksi (1487)
• Toiminta reserviupseerien ja -yhdistysten yhdyssiteenä (866)
• Reserviläisliikunta ja kenttäkelpoisuus (858)
• Johtamiskoulutus (788)
Jäsenpalvelut ja niiden kehittäminen
Kysymyksen Miten tärkeinä pidät seuraavia RUL:n
konkreettisia jäsenetuja ja – palveluja? perusteella tärkeimmät jäsenpalvelut viisi portaisella asteikolla
ovat:

•
•
•
•

Reserviläinen -lehti (vastausten keskiarvo 4,14)
Nettisivut ja niiden palvelut (3,86)
Piirilehdet (3,56)
Julkaisutoiminta (mm. seminaarijulkaisut ja johtajuuskirjat) (3,51)

TUKEA YHDISTYKSILLE JA PIIREILLE
Reserviupseeri- ja reserviläispiirien toiminnanjohtajien neuvottelupäivät pidettiin maaliskuussa yksipäiväisenä tilaisuutena Helsingissä ja elokuussa kaksipäiväisenä tilaisuutena
Jyväskylässä. Jälkimmäisessä tilaisuudessa kuultiin lisäksi
MPK:n uudesta koulutusjärjestelmästä ja puolustusvoimien
normiohjauksen vaikutuksista sen ja reserviläisjärjestöjen
toimintaan.
Tilaisuuksien käytännön järjestelyistä vastasi vuorotteluperiaatteen mukaisesti RUL, mutta tilaisuuksien kustannukset jaettiin RUL:n ja RES:n kesken.
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Vuonna 2009 niin sanotut vänrikkipäivät,
nuorille reserviupseereille järjestetyt koulutus- ja rekrytointitilaisuudet, saivat kunnolla
tuulta siipiensä alle. Kuvassa puolustusvoimien tuella Utissa järjestetyn Kymenlaakson piirin vänrikkipäivän nuoret reserviupseerit ovat verestämässä inttimuistojaan
ampumaradalla.

Määräaikaan mennessä liittoon saapui 255 toimintalomaketta. Vuoden 2009
toiminnassa painotettiin mm. koulutusta,
yhteistoimintaa toisten kerhojen kanssa,
vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta
ja liikuntatoimintaa. Toimintalomakkeet oli
nyt kolmatta kertaa mahdollista palauttaa
sähköisessä muodossa.

Liitto maksoi piireille säännöllistä toiminta-avustusta
noin 64 000 euroa. Samoin liitto jatkoi piirien atk-hankintojen tukemista. Liitto vastasi edelleen kaikista jäsenmaksuperintään sekä jäsenrekisterin ylläpitoon ja kehittämiseen
liittyneistä kuluista. Liiton tuottama messu- ja esittelymateriaali oli piirien ja yhdistysten käytössä veloituksetta.
Piireille ja yhdistyksille tarkoitettua projektitukea myönnettiin 14 000 euroa. Tuen tarkoituksena on osaltaan mahdollistaa aktiivista toimintaa ja jäsenhankintaa kehittävien
projektien toteutuminen. Vuonna 2009 projektitukea myönnettiin 37 hankkeeseen. Tukea myönnettiin mm. ampumaratojen ja toimitilojen kunnostamiseen, pistooli-, kivääri- ja
laserasehankintoihin sekä erilaisiin jäsenhankintakampanjoihin.

Kannustepalkkiot
Kannustepalkkiona yhdistyksille ja piireille jaettiin vuoden
2009 toiminnan perusteella yhteensä 20 000 euroa, josta
toimintapalkkioina jaettiin 15 700 euroa ja jäsenhankintapalkkioina 4 300 euroa.
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Toimintapalkkiot jaettiin kahteen
osuuteen: noin puolet kokonaissummasta
eli 7 500 euroa jaettiin pistepalkkiona liiton
30. eniten pisteitä saavuttaneelle yhdistykselle, jokaiselle 250 euroa. Toinen puolikas,
8 200 euroa, jaettiin sarjapalkkiona jokaisen
sarjan 10. parhaimmalle yhdistykselle sarjassa edustetun jäsenmäärän suhteessa.
Yhdistyksen sarjapalkkion suuruus
määräytyi edelleen saavutetun pistemäärän mukaisesti.
Pistepalkkion (liiton 30. eniten pisteitä saavuttanutta yhdistystä) saivat seuraavat yhdistykset:
Yhdistys

Pisteet

Salon Seudun Reserviupseerit ry

933

Jyväskylän Reserviupseerit

640,5

Tikkakosken Reserviupseerit ry

599

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit TaKoRU

482,5

Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry

449,5

Kouvolan Reserviupseerikerho ry

423

Lahden Reserviupseerikerho

415

Voikkaan Reserviupseerikerho ry

414

Tammelan Reserviupseerit ry

405

Järvenpään Reserviupseerikerho

383

Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry,
Helsinki

371

Yhdistys

Pisteet

Töölön Reserviupseerit

358

Valkeakosken Reserviupseerikerho ry

350

Seinäjoen Reserviupseerikerho

327

Kurikan Reserviupseerikerho ry

322

Tikkurilan Reserviupseerikerho

303,5

HRUP:n sissikerho

286

Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho ry

276

Turun Reserviupseerit ry

273

Kangasalan Reserviupseerikerho

269

Tuusulan Reserviupseerikerho

268

Nurmijärven Reserviupseerit ry

267

Ristijärven Reserviupseerikerho ry

266,5

Kannuksen Reserviupseerikerho

239

Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit JARU

238

Kenttätykistökerho ry

230,5

Vesilahden Reserviupseerikerho ry

220,5

Mynämäen Seudun Reserviupseerikerho ry

218

Itä-Helsingin Reserviupseerit ry

217,5

Kuortaneen Reserviupseerikerho ry

214,5

Jäsenhankintapalkkiot
Jäsenhankintakilpailun tulokset ratkaistiin liiton jäsenrekisteristä saatujen jäsenmäärien perusteella. Ratkaisevaa oli
maksaneiden jäsenten määrän kasvu. Palkkion saaminen
edellyttää lisäksi toimintalomakkeen palautusta.
Suomen Reserviupseeriliiton jäsenmäärä laski vuonna
2009 yhteensä 536 jäsenellä. Liiton virallisessa jäsenmäärässä ovat mukana vain ne jäsenet, jotka ovat suorittaneet
jäsenmaksuvelvoitteensa päättyneeltä toimintavuodelta.
Vuoden lopussa liitossa oli 27 463 maksanutta jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi Uudenmaan reserviupseeripiirissä
(+46) ja Kainuussa (+3) ja väheni kahdeksassatoista piirissä.
Liiton suurimmat yhdistykset ovat Tampere (939 jäsentä), Turku (827), Tapiola (594), Oulu (571) ja Kanta-Helsinki
(528). Jäsenmäärä kasvoi kaikkiaan 79:ssä liiton 334:stä
jäsenyhdistyksessä.
Yhdistyksistä eniten jäsenmääräänsä kasvatti sekä absoluuttisesti että suhteellisesti Klaukkalan Reserviupseerit.
Se sai 400 euron palkkion nettojäsenmäärän kasvettua 14
henkilöllä. Sarjoittain suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä
kasvattaneet yhdistykset saivat 200 euron palkkion.

• SARJA A, yli 150 jäsentä:

Hyvinkää (+4,61 %),
Tuusula
(+4,12 %),
Kerava
(+3,03 %)
Salo
(+ 2,45 %)
• SARJA B, 60 –149 jäsentä:
Kempele (+9,46 %)
Elimäki
(+ 6,25 %)
Loviisa
(+ 5,97 %)
Pietarsaari (+ 5,00 %)
• SARJA C, 30 – 59 jäsentä:
Parikkala (+ 24,64 %)
Vesilahti
(+ 18,18 %)
Lappajärvi (+ 12,90 %),
Teuva
(+ 9,38 %)
• SARJA D, alle 30 jäsentä:
Lemi
(+ 18,18 %)
Haapamäki (+ 17,39 %)
Ristiina
(+ 16,67 %)
Kivijärvi (+ 14,29 %)

NETTIREKISTERI
Yhdistyksille ja piireille maksuttomaan nettijäsenrekisteriin
tehtiin vuoden aikana useita parannuksia käytön helpottamiseksi. Tärkein uudistus oli aikaisempaa selvästi laajempi
valmislistavalikoima. Vuoden loppupuolella rekisteriin lisättiin myös jäsenhankkijatiedot liittyen liiton varsinaisesti
vuonna 2010 aloitettavaan jäsenhankkijakilpailuun.

HALLINTO JA MAANPUOLUSTUSYHTIÖ MPY OY
Liiton toimistossa työskenteli vuoden lopussa kokopäiväisesti
kolme henkilöä. Liiton toiminnanjohtajana toimi VTM, kapteeni Janne Kosonen. Järjestösihteerinä toimi tekn.yo, kapteeni
Tommi Verho. Toimistosihteerinä toimi Kirsti Suortti.
Liiton jäsenrekisteristä ja taloushallinnosta vastaavan
Maanpuolustusyhtiö Oy:n toiminnalliset edellytykset olivat
hyvät. RUL omistaa 50% yhtiöstä. Maanpuolustusyhtiön
taloudellinen tulos vuonna 2009 oli tyydyttävä. Maanpuolustusmyymälä sijaitsee Helsingissä Pohjoisella Hesperian kadulla. Vuoden aikana yhtiö kehitti voimakkaasti
nettimyyntiä. Reserviläinen-lehden ilmoitusmyynti onnistui
suunnitellusti. Liiton edustajina hallituksessa olivat toimitusjohtaja, majuri Tapio Peltomäki, IT-manager, kapteeni Ville
Maijanen ja toiminnanjohtaja, kapteeni Janne Kosonen.
Yhtiön toimitusjohtajana jatkoi FM, luutnantti Heikki Suominen. MPY:n palveluksessa RUL:n jäsensihteerinä toimi
Virpi Kukkonen.
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IV YHTEISTOIMINTA JA EDUNVALVONTA
YHTEISTOIMINTA RESERVIJÄRJESTÖJEN
KANSSA
Liiton puheenjohtajisto piti yhden kokouksen Reserviläisliiton puheenjohtajiston kanssa. Liittojen toimihenkilöt pitivät
vuoden aikana säännöllisesti yhteistyöpalavereja, joissa
usein oli mukana myös Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja.
Maanpuolustuskiltojen Liiton (MPKL) johdon kanssa
pidettiin kaksi neuvottelua, joissa lopulta päädyttiin siihen,
että RUL myi MPKL:lle takaisin edellisenä vuonna hankkimansa Kustannusosakeyhtiö Suomen Miehen osakkeet.
Kaupan syynä oli se, että omistajat eivät olleet yksimielisiä
yhtiön taloudellisesta tilanteesta alkuperäisen kaupantekohetkellä. RUL ja Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies jatkavat yhteistyötä Suomen Sotilas -lehden markkinoinnin ja
muiden sotilasammattitaitoa ylläpitävien julkaisujen osalta
tulevaisuudessakin.

YHTEISTYÖ UPSEERIJÄRJESTÖJEN KANSSA
Päättynyt vuosi oli Upseerijärjestöjen yhteistyöelimen,
YTE:n, 61. toimintavuosi. YTE:n jäseniä ovat RUL:n lisäksi
Jääkärisäätiö, Kadettikunta ja Upseeriliitto. Perinteisessä
toiminnassa korostui järjestöjen yhteistoiminta sekä upseerien henkilöstö- ja sotilasarvojärjestelmiin liittyvä keskustelu.
Yhteistyö muiden upseerijärjestöjen kanssa oli vuoden aikana tiivistä. Upseerijärjestöt juhlistivat yhdessä
puolustusvoimain lippujuhlaa 4.6. Katajanokan Kasinolla
kunniavieraina olivat puolustusvoimain komentaja, amiraali
Juhani Kaskeala ja Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt.
Juhlaesitelmän piti professori Ohto Manninen.
YTE:n vuosikokous pidettiin 4.2.2009 Kadettikunnassa.
Vuoden toinen kokous pidettiin 14.10. Jääkärikansliassa.
Kokouksessa keskusteltiin vuoden 2010 tärkeimmistä tapahtumista ja järjestöjen toiminnan koordinoimisesta.
Upseeriliiton kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä Katajanokan Kasino ry:n hallituksessa, joka kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Kolmantena osapuolena yhdistyksen
hallituksessa on Helsingin Reserviupseeripiiri. Yhdistys
omistaa Kiinteistö Oy Katajanokan Kasinon. Marraskuussa
julkaistiin eversti (evp) Martti Lehdon kirjoittama Katajanokan Kasinon historiikki.
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Suomalaisen Sotilasjohtamisen seminaarin aamupäivän
ohjelmasta vastasi Kadettikunta ja iltapäivän ohjelmasta
RUL. Seminaarin eniten keskustelua herättäneet esitykset
pitivät kapteeni res Kari Neilimo reservin upseerin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta...

...sekä luutnantti res Mikko Porvali reservin upseerista kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Liiton johto tapasi Upseeriliiton, Kadettikunnan ja Jääkärisäätiön johtoa useaan otteeseen vuoden aikana, mm.
Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry:n kokousten yhteydessä.
Kadettikunnan ja Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen kanssa järjestettiin

Santahaminassa Suomalaisen sotilasjohtamisen seminaari
16.10.
Seminaariesityksissä vahvistettiin, että siviilikoulutuksella ja -kokemuksella on paljon annettavaa sotilasorganisaatioille. Vastaavasti sotilasjohtamisen opit ovat hyödynnettävissä siviilimaailmassa. Suomalaisen sotilasjohtamisen
seminaariin osallistui noin 150 johtamisesta kiinnostunutta
henkilöä.

YHTEISTYÖ PUOLUSTUSVOIMIEN KANSSA
Liitolla on tiiviit ja vakiintuneet yhteistyösuhteet puolustusvoimien kanssa. Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
osallistuivat Reservin neuvottelukunnan kokouksiin. Liiton
puheenjohtaja tapasi vuoden aikana puolustusvoimien
ja maavoimien korkeinta johtoa kahdenkeskisissä tapaamisissa. Mika Hannula oli myös elokuussa läsnä puolustusvoimain komentajan vaihtovastaanotolla. Kenraali Ari
Puheloinen otti puolustusvoimain komentajan tehtävän
vastaan amiraali Juhani Kaskealalta 1.8.2009.
Liitolla on pitkät perinteet yhteistoiminnasta Haminan
Reserviupseerikoulun ja sen Oppilaskunnan kannatusyhdistyksen kanssa. Viimeksi mainitun kanssa sovittiin yhteistyöstä RUK:n 90-vuotisjuhlakirjan markkinoinnissa. Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa yhteistyötä tehtiin erityisesti
johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen kanssa. Liittohallituksen ja -valtuuston yhteiskokous pidettiin marraskuussa Niinisalossa Tykistöprikaatin merkittävällä tuella.

EDUNVALVONTA
Puolustusvoimien lisäksi liiton johto piti yhteyttä mm.
puolustusministeriöön, eduskuntaan sekä yksittäisiin kansanedustajiin. Edunvalvonnan keskeiset asiat olivat vaikuttaminen vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain täytäntöönpanoon sekä ampuma-aselakiin.
Liiton puheenjohtaja Mika Hannula nimettiin syksyllä
puolustusministerin nimittämän yleisen asevelvollisuuden
tulevaisuutta pohtivan työryhmän työtä tukevan neuvottelukunnan jäseneksi.
Vuoden aikana liitto antoi seuraavat lausunnot:
• Lausunto vapaaehtoisen maanpuolustuksen laista
puolustusministeriölle tammikuussa

• Lausunto asevelvollisuuslaista puolustusministeriölle
tammikuussa ja huhtikuussa
• Lausunto valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta eduskunnan puolustusvaliokunnalle maaliskuussa
• Lausunto laista puolustusvoimista puolustusministeriölle tammikuussa ja huhtikuussa
• Lausunto ampuma-aselaista sisäasiainministeriölle
huhtikuussa
• Lausunto MPK:lle yhdistyksen strategiasta elokuussa
• Lausunto pääesikunnan henkilöstöosastolle reserviläisten ampumatoiminnan tukemisesta syyskuussa.
Lausunto oli yhteislausunto RES:n ja RESUL:n kanssa.
• Lausunto MPK:lle vapaaehtoisen maanpuolustuksen
lain täytäntöönpanosta lokakuussa
• Lausunto naisten mahdollisuuksien kehittämiseksi
osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen MPK:lle lokakuussa
• Lausunto vuoden 2010 puolustusbudjetista eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto ja turvallisuusjaostolle lokakuussa
• Lausunto ampuma-aselaista eduskunnan puolustusvaliokunnalle marraskuussa
Sotilaallisen kriisinhallinnan palvelusehtoihin vaikuttamisesta keskusteltiin vuoden aikana Reserviläisliiton, Suomen Rauhanturvaajaliiton ja Upseeriliiton kanssa. Puolustusministeriön kanssa saatiin sovittua reserviläisjärjestöjen
ja puolustushallinnon säännöllisistä tapaamisista, joissa
keskustellaan erityisesti reserviläisten sotilaallisen kriisinhallinnan palvelusehdoista ja rekrytoinnista. Kyseessä on
molemminpuolinen informaationvaihto eikä varsinainen
neuvottelujärjestelmä.

Ampuma-aselain uudistaminen
Sisäasiainministeriö asetti 29.9.2008 hankkeen ampumaaselainsäädännön, ampumaratojen laittamista ja kunnossapitoa koskevan lainsäädännön sekä ilma- ja jousiaseita
koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Ministeriö julkaisi
11.3. luonnoksen esityksestään uudeksi ampuma-aselaiksi. Muutosehdotuksissa esitettiin käsiaseiden (pistoolin,
pienoispistoolin, revolverin, pienois-revolverin) saatavuuteen merkittäviä rajoituksia.
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Keski-Suomen maanpuolustuspiiri järjesti valtakunnallisen Ampumaharrastusfoorumin käynnistämän Ampumakortti-hankkeen pilottikurssin 18.-19.4.2009 Tikkakoskella. Kurssille osallistui kouluttajineen n. 30 henkilöä.

Järjestöjen lausunnot
Reserviupseeriliitto antoi lausuntonsa sisäasiainministeriölle koskien hallituksen esitystä uudeksi ampuma-aselaiksi
20.4.2009. Yleisellä tasolla RUL kiinnitti lausunnossaan
huomiota siihen, että aselupien myöntämisessä huomion
tulee painottua hakijaan itseensä, eikä niinkään haettavan
aseen ominaisuuksissa. Suurimman ongelman aseturvallisuudelle muodostavat laittomat aseet, joiden väärinkäyttöön ja kauppaan ei esitetyllä lainmuutoksella ole juurikaan
vaikutusta.
Sisäasiainministeriö sai lakiin liittyen lausunnon lähes
40 taholta. RUL:n ja muiden ampumatoimintaa harrastavien järjestöjen lausunnoilla ei ollut minkäänlaista vaikutusta
lakiesityksen sisältöön, joka ei muuttunut lukuisista asiavirheistään huolimatta.

Järjestöjen yhteistyö
Seitsemäntoista keskeistä ampumaharrastusjärjestöä julkaisi yhteisen tiedotteen lain etenemisestä 26.8.2009. Siinä
todettiin, että tavoitteena tulisi olla toimiva ampuma-aselaki, joka mahdollistaa sekä nuorten että varttuneempien harrastajien turvallisen ja vastuuntuntoisen ampumaharrastuksen ja -urheilun.
Perustuslaki-, puolustus- sekä maa ja metsätalousvaliokunnat kuulivat yksittäisiä asiantuntijoita, järjestöjä ja muita
asianosaisia syksyllä. RUL oli puolustusvaliokunnan kuul-
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tavana 10.11. RUL otti kuulemisessa esille, että ampumataito on keskeinen osa reserviläisten sotilasammattitaitoa.
Reserviläisten aktiivinen ja tarkoituksenmukainen ampumatoiminta ylläpitää kriittistä, koko maan puolustamiseen
tarvittavaa suorituskykyä, kenttäkelpoisuutta ja maanpuolustustahtoa. Lain käsittely eduskunnassa jatkuu vuoden
2010 aikana. RUL pyrkii vaikuttamaan lain sisältöön yksin
ja yhteistyössä muiden ampumisen asiantuntijajärjestöjen
kanssa.

Ampumaharrastusfoorumi
Liitto jatkoi aktiivista työtään ampumaharrastusfoorumissa.
Foorumin toiminta aktivoitui huomattavasti vuonna 2009
aselakiesityksen ja AMPU-hankkeen etenemisen myötä.
Foorumille tehtiin myös nettisivut www.ampumaharrastusfoorumi.fi liiton nettisivujen julkaisujärjestelmällä.
Foorumin (ent. Ampumaratafoorumi) nimellä kulkevaan
yhteistyöelimeen kuuluvat: RUL, RES, RESUL, MPK, Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL), Metsästäjäin Keskusjärjestö (MKJ), Suomen Metsästäjäliitto (SML), Suomen Ampumahiihtoliitto (SAHL), Asealan Elinkeinonharjoittajat (AAE)
ja Asehistorian liitto. Foorumin tehtävänä on yhteisvoimin
vaikuttaminen päättäjiin valtakunnallisella, alueellisella ja
paikallisella tasolla ampumaharrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Foorumin monivuotinen

Ammunta on yksi suosituimmista reserviupseerien toiminnoista. Kuvassa rynnäkkökivääriammuntaa Gentlemannatävlingen i Syndalen herrasmieskilpailun yhteydessä.
AMPU-hanke jatkui vuonna 2009 ns. Ampumakortin sisällön ja myöntämisperiaatteiden valmiiksi kehittämisellä.
Ampumakortilla tarkoitetaan reserviläisen, urheiluampujan ja metsästäjän aseenkäytön peruskoulutusta. AMPU-hankkeen toinen osahanke, ns. RATA-hanke
keskittyy ampumarataolosuhteiden ja ratalainsäädännön
parantamiseen. Osana foorumin poliittista vaikuttamista
kokoontuivat 13.3.2009 harrastajat, järjestöt ja yritykset
Aseet ja vastuullisuus -seminaariin Helsingin Messukeskukseen.

Liiton puheenjohtajan kannanottoja
Liiton puheenjohtaja Mika Hannula esitti vuoden aikana
useaan otteeseen huolensa yleisen asevelvollisuuden tulevaisuudesta sekä reserviupseerien jatkokoulutusjärjestelmästä. Hän otti myös kantaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kehittämiseen ja ampuma-aselakiin.
Mika Hannula esitti liittohallituksen tammikuun kokouksessa, että tulevaisuudessa useisiin sodan ajan tehtäviin
voitaisiin etsiä päteviä reserviläisiä avoimella haulla. Jotta
reservin upseerien kaksoiskompetenssista saadaan paras
mahdollinen hyöty, on reserviläisten tarkoituksenmukaiseen sijoittamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Tässä
on kysymyksessä sekä reserviläisen että puolustusvoimien
yhteinen etu.

Hannula otti kantaa myös reserviläisten oikeuteen käyttää sotilaspukua. Hän kannusti reserviläisiä käyttämään
sotilaspukua silloin, kun se ohjeiden mukaan on mahdollista. Samalla hän muistutti, että reserviupseereiden pitää
näyttää mallia myös siitä, että univormua käytetään tarkasti
annettujen ohjeiden mukaisesti.
Aamulehdessä maaliskuussa julkaistussa haastattelussa puheenjohtaja korosti, että harrastuneisuus pitää huomioida aselupia myönnettäessä. Aselupien muuttaminen
määräaikaiseksi ei puolestaan ole perusteltua. RUL:ssa
huolena on se, että tiukennetut aselupakäytännöt vaikeuttavat ampumaharrastuksen aloittamista. Puheenjohtaja kirjoitti samasta aiheesta myös Suomen Kuvalehteen.
Liittohallituksen syyskuun kokouksessa puheenjohtaja
muistutti sotilaallisten taitojen ylläpitämisen olevan yksi liiton ja yksittäisen reserviupseerin tärkeimmistä tehtävistä.
Hannula korosti MPK:n olevan jäsenjärjestöjensä koulutusorganisaatio ja erityisesti perustajajäsenten asema tulee
jatkossakin olemaan keskeinen. Aktiivisesti kouluttavat reserviupseerit ovat tärkeä joukko, jonka etua pitäisi valvoa
ja jonka aktiivisuus pitäisi näkyä myös Reserviupseeriliiton
toiminnassa, Mika Hannula totesi.
Riihimäen Reserviupseerien 80-vuotisjuhlassa puheenjohtaja kiinnitti huomiota vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ja reserviläisyyden käsitteeseen. – Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus jaetaan nykyisin kolmeen
osaan: Sotilaallinen koulutus, sotilaallisia valmiuksia palve-
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Reserviläisjärjestöt RUL, RES ja RESUL markkinoivat turvallista reserviläisammuntaa yhdessä Go Expo 2009 harrastemessuilla. Messuosaston suosituin osa oli rynnäkkökiväärin purkaminen ja kokoaminen.
leva koulutus sekä VARTU- eli varautumis- ja turvallisuuskoulutus. Kaksi ensimmäistä koulutusaluetta on pääasiassa
tarkoitettu reserviläisille eli sodan ajan tehtävään koulutuksen
saaneille henkilöille, ja viimeinen taas ei-asevelvollisille henkilöille. Tästä määritelmästä Suomen Reserviupseeriliitto on
tarkka, koska se liittyy kiinteästi yleiseen asevelvollisuuteen
ja sen toteutumiseen Suomessa: ”Reserviläinen on sotilaskoulutuksen saanut henkilö, joka rauhan aikana ei työkseen
palvele sotilaana.” Kaikki vapaaehtoinen maanpuolustustyö
ei ole reserviläistoimintaa, mutta kaikki reserviläistoiminta on
vapaaehtoista maanpuolustustyötä, Hannula painotti.
Liittohallituksen ja -valtuuston yhteiskokouksessa marraskuussa Mika Hannula korosti, että sodan ajan sijoitus on
keskeinen motivaatiotekijä aktiivireserviläiselle. Osaamisen
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ylläpitämiseen tarvitaan riittävästi kertausharjoituksia sekä
toimiva vapaaehtoinen koulutusjärjestelmä.
Hän otti myös voimakkaasti kantaa yleisen asevelvollisuuden puolesta todeten, että suomalaisen asevelvollisuuden perusteluksi ei enää riitä viime sotiemme kokemukset. Yleinen asevelvollisuus on kustannustehokas
ja se kykenee tuottamaan suorituskykyiset sodan ajan
joukot. Lisäksi sillä on selkeitä yhteiskunnallisia ja tasaarvoa lisääviä vaikutuksia. Yleisen asevelvollisuuden
tueksi tarvitaan toimenpiteitä, jotka ylläpitävät kansakunnan ymmärrystä puolustuskyvyn tarpeellisuudesta ja sen
lisäksi myös varmistavat, että yleinen asevelvollisuus säilyy mielekkäänä puolustusratkaisuna myös jatkossa, Mika
Hannula totesi.

V AATTEELLINEN TOIMINTA

Veteraanipäivän lipunnosto on osa monen reserviupseerikerhon aatteellista toimintaa. Kuvassa Teekkarireserviläiset nostavat Suomen lippua Espoon Tapiolassa.

Vahdinvaihto. Veteraanien ikääntyessä yhä useammat sotiemme muistoon liittyvät toiminnot siirtyvät reserviläisille.
Espoon veteraanijärjestöjen lippuja kantoivat veteraanipäivän ohimarssissa Teekkarireserviläisten nuorukaiset.

RUL:n aatteellinen ja perinnetoiminta ovat kiinteä ja näkyvä osa järjestötoimintaa. Yhdistysten ja piirien vakiintunutta
aatteellista toimintaa ovat alueelliset ja paikalliset maanpuolustusjuhlat, osallistuminen kaatuneiden muistopäivän
tilaisuuksiin sekä reserviläisten joulutulet. Reserviläisten
kunniavartioita oli sankarihaudoilla monilla paikkakunnalla
Itsenäisyyspäivän lisäksi myös jouluaattona ja kaatuneiden
muistopäivänä. Useissa reserviupseeripiireissä järjestetään erilaisia juhla- ja muistotilaisuuksia tammisunnuntai-

na, puolustusvoimien lippujuhlapäivänä sekä talvisodan
alkamis- ja päättymispäivänä.
Yhteistyö sotiemme veteraanien ja heidän yhdistystensä kanssa on vakiintunut aatteellisen toiminnan muoto
useilla paikkakunnilla. Liitto osallistui vuoden 2009 Veteraanikeräykseen virallisena kerääjäjärjestönä.
RUL on Tammenlehvän perinneliiton jäsen. Tammenlehvän perinneliiton tarkoituksena on varmistaa, että jälkipolville
säilyy olennainen osa viime sotiemme perinnemuistoista.
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Liitohallituksen ja -valtuuston yhteiskokouksen yhteydessä
Niinisalossa puheenjohtaja Mika Hannula laski seppeleen
RUK.n muistokivelle. RUK toimi Niinisalossa joulukuusta
1939 tammikuuhun 1945.
RUK 233:n priimus uo Petri Hukkanen vastaanottaa Reserviupseeriliiton priimusmiekan liiton puheenjohtaja kapt
Mika Hannulalta sekä Kymenlaakson Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja kapt Pasi Laarilta.
Liitto osallistui 28.1. Suomen Marsalkka Mannerheimin
kuolinpäivän kunnianosoitukseen. Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 4.6. liitto oli mukana kansalaisjärjestöjen kunnianosoituksissa Hietaniemen sankarihaudoilla ja Suomen
Marsalkka Mannerheimin haudalla sekä ratsastajapatsaalla.
Liitohallituksen ja -valtuuston yhteiskokouksen yhteydessä Niinisalossa laskettiin seppele RUK.n muistokivelle.
RUL:n kunniamiekka luovutettiin maavoimien kurssien
priimuksille Reserviupseerikoulussa Haminassa, Merisotakoulun reserviupseerikurssien priimuksille Suomenlinnassa sekä Ilmavoimien reserviupseerikurssien priimuksille
Tikkakoskella. PsRUK:n kurssien 233 ja 234 priimuksille
luovutettiin RUL:n kunniakilpi.
Liiton kunniamiekan saivat seuraavat ru-kurssien priimukset:
RUK 233 Petri Hukkanen
RUK 234 Ville Rauma
MERISK 154 Iivo Hetemäki
MERISK 155 Aaro Väkeväinen
ILMAVRUK 86 Risto Toivanen
ILMAVRUK 87 Liisa Koskela
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YHDISTYSTEN TASAVUOSIJUHLAT
Vuoden aikana useat liiton jäsenyhdistyksistä viettivät tasavuosijuhliaan. Liiton edustajat vierailivat seuraavissa yhdistysten ja piirien tasavuosijuhlissa:
17.1. Mäntsälän Reserviupseerikerho 60 vuotta
25.1. Itä-Helsingin Reserviupseerit 50 vuotta
15.2. Toijalan Seudun Reserviupseerikerho 60 vuotta
6.3. Helsingfors Svenska Reservofficersklubb 60 vuota
14.3. Janakkalan Reserviupseerikerho 60 vuotta
21.3. Naantalin Reserviupseerit 60 vuotta
4.6. Liperin Reserviupseerit 50 vuotta
17.10. Riihimäen Reserviupseerit 80 vuotta
21.10. Lahden Reserviupseerikerho 75 vuotta
21.10. Sissikerho 50 vuotta
15.11. Kärkölän Reserviupseerit 60 vuotta
21.11. Hyvinkään Reserviupseerikerho 80 vuotta
21.11. Inarin Reserviupseerit 60 vuotta
22.11. Teuvan Reserviupseerit 50 vuotta
22.11. Taivalkosken Reserviupseerikerho 50 vuotta
28.11. Västnylands Reservofficersföreningen 60 vuotta
5.12. Kuopion Reserviupseerikerho 80 vuotta
16.12. Kuortaneen Reserviupseerikerho 50 vuotta

Suomen Reserviupseeriliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja, komentajakapteeni Yrjö-Pekka Rautalahti,
luovutti liiton kultaisen ansiomerkin
Upseeriliiton puheenjohtaja Harri Harri Westerlundille ja edelliselle Reserviupseerikoulun johtajalle, nykyiselle
Puolustusvoimien koulutuspäällikölle
eversti Pertti Laatikaiselle.

Vuoden Maanpuolustusteko

PALKITSEMISET
Kultaiset ansiomitalit
Puolustusministeri Jyri Häkämies myönsi 4.6.2009 Suomen Reserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin soljen kera
pitkäaikaisesta ja erityisen ansiokkaasta toiminnasta mm.
liiton entiselle varapuheenjohtaja Kai Leinoselle sekä Matti
Pulkkiselle ja Keijo Knuuttilalle. He ovat toimineet pitkään
useissa eri tehtävissä RUL:n piiri- ja liittotasolla, mm. useita
vuosia liittohallituksen jäseninä.
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali
myönnettiin mm. edelliselle Reserviupseerikoulun johtajalle, nykyiselle Puolustusvoimien koulutuspäällikölle, eversti
Pertti Laatikaiselle ja Upseeriliiton puheenjohtaja Harri
Westerlundille. Liiton omista aktiiveista kultainen ansiomitali myönnettiin mm. Jukka Eskolalle, Santeri Heinoselle,
Antti Kokkolalle, Pekka Laadulle ja Arto Pulkille.
Kaikkiaan puolustusministeri myönsi 16 Suomen Reserviupseeriliiton kultaista ansiomitalia soljen kera ja 38
kultaista ansiomitalia.

Maanpuolustusmitali miekkojen kera
Vuonna 2009 maanpuolustusmitalin miekkojen kera saivat
Hannu Lahtinen Iitistä ja Esa Pajunen Helsingistä.

Vuoden maanpuolustusteko 2009
tunnustus myönnettiin koulutusalus
m/s Pirkanmaalle ja sen kunnostamiselle talkoovoimin.
Kaptltn Seppo Henttosen johtama
ryhmä on kunnostanut merivoimilta
vuonna 2007 ostetun kelirikkoalus
Hankoniemen erinomaiseen kuntoon reserviläisten koulutuskäyttöön.
Alus on kastettu m/s Pirkanmaaksi.
Kunnostusryhmän 15 jäsentä ovat kahden vuoden aikana
käyttäneet yli 5100 talkootyötuntia aluksen kunnostukseen.
Alus on kaikkien pirkanmaalaisten reserviupseereiden ja
reserviläisten käytössä ja sen omistaa m/s Pirkanmaan
Tukisäätiö.

Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkkio
Vuonna 1954 perustettu Sotavahinkosäätiö aloitti vuonna
2009 vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön suunnattujen tunnustuspalkintojen jakamisen. Sotavahinkosäätiön
tunnustuspalkinnot myönnetään valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen - Kadettikunta ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry, Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien
liitto ry ja Maanpuolustuskiltojen liitto ry – esityksestä
näiden järjestöjen piirissä tehdystä merkittävästä maanpuolustustyöstä.
Suomen Reserviupseeriliiton esityksestä vuonna 2009
myönnettiin kolme tunnustuspalkintoa, joiden yhteismäärä
oli 8000 €. Palkinnon saivat Kauhajoen Reserviupseerikerho ry Karijoen ampumaratahankkeeseen, kauppatieteiden
maisteri Göran Lindgren vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen johtamiskoulutuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä päätoimittaja Pekka Ruusukallio monivuotisesta
ja erityisen ansiokkaasta vapaaehtoisen maanpuolustuksen tiedostustoiminnasta ja kirjallisesta toiminnasta.
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VI KOULUTUSTOIMINTA
Sotilasjohtamisen
kouluttajaviikonlopulla lokakuussa Vuosaaren
alettiin yhdenmukaistamaan Reserviläisjohtaja 1 -kurssia puolustusvoimien uusien syväjohtamisen
periaatteiden mukaiseksi.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kanssa on sovittu RUL:n merkittävästä roolista vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamiskoulutuksen
kehittämisessä. Vuoden aikana
RUL:n koulutustoimikunta jatkoi sotilasjohtamisen jatkotason kurssien suunnittelua.
Vuoden lopussa sekä Reserviläisjohtaja 1 että Reserviläisjohtaja 2 -kurssit olivat pilotointia vaille valmiina. Lisäksi
liitto jatkoi sotilasjohtamisen erikoistason kurssien suunnittelua sekä ideoi johtamiskoulutuksen ja sotilaallisen koulutuksen yhteensovittamista.
Koulutustoimikunta järjesti vuoden aikana kaksi johtamiskouluttajien koulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä
hieman yli sata henkilöä.
Reserviläisjohtaja 1 päätettiin uusia puolustusvoimien
aloitteesta heidän uusitun johtamiskoulutusohjelman mukaiseksi. Kurssin tavoitteina on ymmärtää syväjohtamisen
oppimismalli, kehittää valmiutta oman käyttäytymisen kriittiseen arviointiin sekä kannustaa vastuun ottamiseen itsensä jatkuvasta kehittämisestä.
Reserviläisjohtaja 2 -kurssin tavoitteena on tämän päivän reserviläisjohtajan johtamisvalmiuksien kehittäminen
osana ryhmää tai organisaatiota. Kurssin jälkeen johtaja
tuntee toimintakyvyn kannalta joukon ja ryhmän käyttäytymisen mallit ja ilmiöt ja osaa soveltaa erilaisia menetelmiä
ja malleja joukon johtamiseen erilaisissa tilanteissa.
Reservin jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen
eteni muilta osin hitaasti. RUL:n johto esitti huolestumisensa asian johdosta useaan otteeseen vuoden aikana.
Puolustusvoimat ilmoitti, että vuonna 2010 toteutetaan
uusimuotoinen, reserviupseereille suunnattu esikuntatyöskentelykurssi.
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SOTILASAMMATTITAIDON YLLÄPITÄMINEN
Jäsenistön sotilasammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä
tuettiin mm. hankkimalla ja tuottamalla sotilastaito- ja johtamismateriaalia jäsenistön käyttöön sekä järjestämällä johtamisseminaareja.
Vuoden aikana valmistui järjestyksessään yhdeksäs
Huomio! - Reserviläisen käsikirja. Kirjan teemana oli Nato
ja siinä esiteltiin mm. Naton standardeja, organisaatiota ja
käsiaseistusta. Kirja toteutettiin yhteistyössä Suomen Sotilas – lehden kanssa. Liitto hankki kirjaa kaikkiaan 4.000
kappaletta.
Edellisenä vuonna valmistuneesta Johtaminen ja johtajuus -kirjasta otettiin uusi 1000 kappaleen painos. Lisäksi
MPK hankki kirjaa omaan käyttöönsä.

PADASJOEN KOULUTUSKESKUS
RUL vastasi edelleen maanpuolustusjärjestöjen Padasjoen
koulutuskeskuksen ylläpidosta, kehittämisestä ja käytännön varaustoiminnasta. Vuoden aikana keskuksen alueella
ei tehty isoja korjaustöitä.
Maanpuolustusjärjestöt käyttivät koulutuskeskusta 37
viikonloppuna. Kymmenenä viikonloppuna oli keskuksessa
vähintään kaksi käyttäjäryhmää. RUL:n yhdistykset olivat
keskuksen aktiivisimpia käyttäjiä. Keskimääräinen ryhmäkoko oli noin 15 henkilöä. Puolustusvoimien eri yksiköt
käyttivät koulutuskeskusta useita kertoja vuoden aikana.

VII LIIKUNTATOIMINTA

Kesäyön marssi kokosi jälleen tuhatpäisen osallistujakunnan Vantaan ulkoiluteille. RUL:n joukkueen lipunkantajana
toimi marssin alussa Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja,
majuri Jukka Korhonen.
Vuoden aikana jatkettiin jäsenistön aktivoimista kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen.
Reserviläisessä esiteltiin mm. sotilastaitokilpailuja sekä
marssi- ja maastotapahtumia. Edellisvuosien tapaa suuri
osa järjestely- ja raportointityöstä oli liiton toimiston ja kerhojen vastuulla.
Reserviläisurheiluliitto hoiti Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton sekä liittotason urheilukilpailujen ja liikuntatapahtumien hallinnon ja koulutustoiminnan. Liitto-, piiri- ja paikallistason tapahtumien järjestäjinä toimivat paikallisyhdistykset.

Sähköinen kuntokortti
Vuoden alussa liiton jäsenten käyttöön tuli henkilökohtainen, sähköinen kuntokortti. Kyseessä on netissä toimiva,
sähköisessä muodossa oleva harjoitus- tai liikuntapäiväkirja. Lisäksi nettisivuilta löytyy runsaasti tietoa harjoittelusta
ja ravinnosta. Sähköisen kuntokortin käyttö on RUL:n jäsenille maksutonta. Kuntokortin on toteuttanut Reserviläisurheiluliitto (RESUL) yhdessä Poutapilvi Oy:n kanssa. Vuoden loppuun mennessä sähköisen kuntokortin oli ottanut
käyttöön hieman yli 1000 liiton jäsentä.

Piirien väliset kilpailut
Reserviupseeripiirit kilpailevat vuosittain Taistelukoulun kilvestä ja Kalevan maljasta.
Taistelukoulun kilvellä palkittiin vuoden paras kuntoliikuntapiiri. Ensimmäistä kertaa kilpailu ratkaistiin sähköisen
kuntokortin perusteella, lisäksi huomioitiin prosenttiammunnan piirikohtaiset tulokset. Kilpailun voitti maksimipisteillä
(60) Kainuun Reserviupseeripiiri. Toiseksi tuli Kymenlaakso
(56 pistettä) ja kolmannen sijan jakoivat Etelä-Häme, PäijätHäme ja Vaasa 44 pisteellä.

Kalevan malja luovutetaan liiton parhaalle piirille reserviläisliikunnassa. Myös Kalevan maljasta kamppailtiin vuonna 2009 uusituin säännöin. Nyt kilpailussa huomioidaan
talvi- ja maastokilpailu, liiton ampumamestaruuskilpailu
sekä SRA- ja palvelusammuntojen SM-kilpailut. Jatkossa
kilpailussa on tarkoitus huomioida myös talvi- ja syysjotoksen tulokset. Kalevan maljan voitto jaettiin Etelä-Hämeen ja
Varsinais-Suomen reserviupseeripiirien kesken. Molemmat
piirit saivat 69 pistettä ja jättivät selvästi taakseen Uudenmaan (57) ja Keski-Suomen (53) piirit.

Prosenttiammunta
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 tai kerhojen valvotuista kilpailuista, ampumaharjoituksista, koulutus- ja koetilaisuuksista.
Kultakin osallistuneelta yhdistyksen jäseneltä merkitään
yksi ampumasuoritus vuodessa.
Liittotulos: 12,7 % (v.2008: 11,5 %)
Piirit:
1. Kainuu
47,1 % (200 €)
2. Etelä-Häme
27,8 % (100 €)
3. Kymenlaakso
26,2 % (100 €)
Yhdistykset:
Sarja A 1. Tikkurila
2. Salon Seutu
3. Hamina
Sarja B 1. Mynämäen Seutu
2. Elimäki
3. Ähtäri
Sarja C 1. Tammela
2. Voikka
3. Vesilahti
Sarja D 1. Ristijärvi
2. Rautjärvi
3. Paltamo

57,1 %
53,6 %
41,2 %
73,8 %
73,5 %
68,2 %
100 %
100 %
82,1 %
92,0 %
80,0 %
56,0 %

(100 €)
(50 €)
(50 €)
(100 €)
(50 €)
(50 €)
(100 €)
(100 €)
(50 €)
(100 €)
(50 €)
(50 €)
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Pohjoismaiset
maastomestaruuskilpailut
19.–21.6. Tanskan Aalborgissa pidetyissä kilpailuissa Suomen ykkösjoukkue saavutti hopeasijan ampumasuunnistusviestissä ja pronssia partiokilpailussa.
Partiokilpailu koostui noin 30 km etenemisestä, jonka
aikana ammuttiin, pyöräiltiin, suunnistettiin, mitattiin etäisyyttä, sijoitettiin maalipisteitä kartalle, tähystettiin kohteita
ja ylitettiin esteitä. Kuopion joukkue ylsi yli viisituntisen, kilpailun kolmanneksi, tamperelaisten ja Helsingin pioneerien
sijoituksien ollessa 6. ja 7.
Sunnuntain ampumasuunnistusviestin rata oli 3,2 km
mittainen juoksuvoimaa vaativa pyrähdys. Ennen suunnistusta ammuttiin makuuammunta kääntyviin tauluihin ja
suunnistuksen jälkeen pystyammunta. Kuopio hävisi suunnistuksen kullan vain minuutin erolla voittaja Norjaan.
Pohjoismaisten maastomestaruuskilpailujen ampumasuunnistusviestin rata oli 3,2 km mittainen juoksuvoimaa vaativa
pyrähdys. Ennen suunnistusta ammuttiin makuuammunta
kääntyviin tauluihin ja suunnistuksen jälkeen pystyammunta. Kuvassa Kuopion Simo Jääskeläinen suunnistusosuutensa alussa. Kuopio hävisi suunnistuksen kullan vain minuutin erolla voittaja Norjaan

Pohjoismaisten maastomestaruuksien partiokilpailu
alkoi kolmella vaativalla ampumarastilla. Partioiden
tuli tuhota kääntyvien maalilaitteiden kuvaamat viholliset 150 - 450 metrin etäisyydeltä. Tehtäviä vaikeutti
huomattavasti 6 - 10 m/s puuskittainen sivutuuli.
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RUL – EROK sotilasmoniottelu
Virolaiset juhlivat 15.–17. toukokuuta Lahdessa järjestetyn
kilpailun yksilösarjan kaksoisvoittoa Urmo Libnikin ja Raul
Hindovin voimin. Mikko Hautala oli kolmas. Virolaiset voittivat myös joukkuekilpailun, RUL1:n ja RES2:n seuratessa
kannoilla.
MILCOMP FINLAND 2009 -kilpailuun osallistui ennätysmäärä, 25 urheilijaa, RUL:sta, RES:stä ja EROK:sta (Viron
reserviupseeriliitto). Lahden kilpailu toimi RUL:n karsintakilpailuna CIOR-sotilasmoniotteluun.
Joukkueet:
1. EROK1 (Hindov, Ruul, Liblik) 21527,2 p.
2. RUL1 (Siivonen, Hautala, Hyvärinen) 19953,5 p.
3. RES2 (Sihvola, Auvinen, Leppänen) 14805,0 p
Milcomp Finland 2009 sotilasmoniottelussa oli mukana
useita ensikertalaisia, jotka saivat kokeneemmilta hyviä
neuvoja lajien saloihin. Oppia saatiin ja siitä otettiin vaarin.
Vänr Ilkka Koskinen (kuvassa) ei antanut periksi, vaikka
esterata tuntui päättymättömältä..
Lahden Reserviupseerit ja Reserviläiset organisoivat MILCOMP:n jälleen kerran mallikkaasti ja vaivojaan säästelemättä. Kisa käytiin läpi loistavassa säässä ja erinomaisia
suorituksia nähtiin niin ampumaradalla, uima-altaassa, esteradalla kuin Hälvälän suunnistusmaastoissa.

CIOR:n sotilasmoniottelu
CIOR:n eli NATOn reserviupseerien MILCOMP
-sotilasmoniottelu käytiin Bulgarian Sofiassa 5.
- 7.8. Kilpailussa oli mukana yhteensä 43 joukkuetta. Suomen joukkue taisteli itsensä kokonaiskilpailun seitsemänneksi ja vierassarjan
voittoon. Sijoitus on Suomen kaikkien aikojen
paras.
RUL:n joukkueeseen kuuluivat Saku Liehu (Jyväskylän Reserviupseerit ja Jyväskylän
Akateemiset Reserviupseerit), Mikko Hautala
(Raision Reserviupseerit) ja Timo Siivonen
(Urjalan Reserviupseerit). Joukkueen varamiehenä oli Janne Nieminen (Tuusulan Reserviupseerit), joka kilpaili varamiehistä kootussa
kansainvälisessä joukkueessa.
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VIII KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Nuoret reserviupseerit ensimmäisen päivän kaupunkikierroksella Sofiassa paikallisen oppaan johdolla. Kuvassa vasemmalla Suomen edustajat ylil Juha Stark ja vänr Aku Lindström.

POHJOISMAINEN PRESIDIUM JA URHEILUNEUVOSTO NIR
Pohjoismaisten liittojen puheenjohtajistoista koostuvan
presidiumin työkokous järjestettiin tammikuun lopussa
Kööpenhaminassa. PM -maastomestaruuskilpailujen viikonloppuna Tanskan Aalborgissa kokoontui myös kilpailujen säännöistä vastaava urheiluneuvosto (NIR) sekä presidium.
Presidiumissa jatkettiin keskusteluja pohjoismaisen
yhteistyön kehittämisestä. Runsaasti keskustelua herätti
Baltic Sea Cooperation –seminaarisarjan tulevaisuus sekä
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CIOR -yhteistyö. Vuoden 2010 maastomestaruuskilpailut
päätettiin ratkaista CIOR:n sotilasmoniottelun yhteydessä
Norjan Stavangerissa.
Presidiumin pääsihteerinä toimi maj Matti Kuula. Pohjoismaisen urheiluneuvostossa, NIR:n, liiton edustajina toimi majuri Seppo Sundberg. NIR vastaa maastomestaruuskilpailujen teknisestä toteutumisesta.

CIOR
CIOR (The Interallied Confederation of Reserve Officers,
Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) on
vuonna 1948 perustettu Nato -maiden reserviupseerijärjes-

Nuoret reserviupseerit tauolla: keskustelu asevelvollisuudesta ja sen merkityksestä jatkui läpi viikon kestäneen työryhmän.
Kuvassa vänr Jaakko Sirén (vas.), vänr Thierry Martin, ltn Jean-Marc Seignez ja ylil Juha Stark.
tö. Järjestön toimintaan voivat osallistua myös PfP -maat.
Nykyään CIOR:n toimintaan osallistuu 34 maata. RUL on
ollut mukana 1990 -luvun puolestavälistä lähtien liitännäisjäsenenä. RUL:n kanssa samanlaisella statuksella CIOR:n
toimintaan osallistuvat mm. Ruotsi, Itävalta ja Sveitsi.
CIOR:n käytännön toimintaa johtaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtajamaa, joka vuosina 2009
– 2010 on Hollanti. RUL:n edustajina CIOR:n hallituksessa
toimivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
Merkittävä osa järjestön toiminnasta tapahtuu komiteoissa. Suomalaisia osallistuu säännöllisesti CIMIC (Civil
Military Cooperation)-komitean työskentelyyn, sotilasmoniotteluun (MILCOMP) sekä nuorten reserviupseereiden
(YROW) toimintaan.
CIOR:n päätapahtumia ovat talvikokous Brysselissä
sekä vuosittain eri paikoissa järjestettävä kesäkongressi. CIOR:n talvikokouksessa 14. - 17.2. Brysselissä liiton
edustajina toimivat puheenjohtaja Mika Hannula ja järjestösihteeri Tommi Verho. Lisäksi lääkintäkapteeni Elja-Pekka
Erkkilä osallistui lääkintäreserviupseerien järjestön CIOMR:
n kokoukseen. Kesäkongressissa Bulgarian Sofiassa 4.

– 10.8. liittoa edustivat puheenjohtaja Mika Hannula ja toiminnanjohtaja Janne Kosonen CIOR:n hallituksessa sekä
yliluutnantti Jari Heino ja luutnantti Mikko Porvali CIMIC
– komiteassa. Lääkintämajuri Yrjö Qvarnberg osallistui
CIOMR:n kokoukseen.

YROW:ssa mukana kolme suomalaista
Suomen YROW-delegaatioon kuuluivat reservin yliluutnantti Juha Stark Kanta-Helsingin Reservinupseereista,
reservin vänrikki Aku Lindström Jyväskylän Akateemisista
Reserviupseereista sekä reservin vänrikki Jaakko Sirén
Tampereen Reservinupseereista.
YROW:ssa käsiteltiin symposiumin aihetta eli reserviläisten rekrytointia sekä palvelukseen aktivointia, mikä on
jo lähtökohtaisesti melko erilainen haaste ammatti- ja reserviläisarmeijoissa. Useimmat ongelmat ovat samantyyppisiä, mutta hieman eritasoisia eri maissa. Monissa maissa
ongelmana on rekrytointi sotilaskoulutukseen yleisesti, kun
Suomessa taas ongelmana on enemmänkin reserviläisten
aktivointi koulutukseen varusmiespalveluksen jälkeen.
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RUL:n toiminnanjohtaja Janne Kosonen ja EROK:n puheenjohtaja Toomas Peek allekirjoittivat kirjallisen yhteistyösopimuksen. RUL:n ja EROK:n sopimus sisältää mm. kilpailu-, harjoitus- ja seminaariyhteistyötä.

VIRON RESERVIUPSEERIKUNTA, EROK
Yhteistyötä Viron Reserviupseerikunnan kanssa jatkettiin
molemminpuolisilla tapaamisilla. Matti Ankelo ja Arto Juntunen osallistuivat helmi- maaliskuun vaihteessa EROK:n
Winter Camp -tapahtumaan. Talvileirin ohjelmassa oli ajankohtaisluentoja Viron puolustuksesta ja maanpuolustuskoulutuksesta sekä liikunta-aktiviteetteja. Pärnussa pidettyyn
Summer Camp -tapahtumaan osallistui Matti Ankelo.
RUL ja EROK allekirjoittivat kirjallisen yhteistyösopimuksen Tallinnassa 27.11. Sopimus virallistaa jo toistakymmentä vuotta jatkuneen tiiviin yhteistyön liittojen välillä. RUL:
n ja EROK:n sopimus sisältää mm. kilpailu-, harjoitus- ja
seminaariyhteistyötä. Sen keskeisiä tavoitteita on yhteistoiminnan tehostaminen ja selkeyttäminen.
EROK on RUL:iin verrattuna pieni organisaatio, jossa
on noin 300 jäsentä. Tästä johtuen on sovittu, että reserviupseereiden yhteydenotot Viroon tapahtuisivat pääsääntöisesti RUL:n kautta. Tiedonkulun varmistamiseksi sovittiin
myös yhteysupseerikäytännöstä. EROK:n nimeämä Suomen yhteysupseeri on luutnantti reservissä Kuno Peek.
Keskeinen osa yhteistyötä on myös tiivis vuorovaikutus
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ja tiedonvaihto ajankohtaisista asioista. Tähän liittyy vierailut ja alustukset liittojen järjestämissä seminaareissa.

BALTIC SEA COOPERATION
Itämeren alueen reserviupseerien kahdestoista Baltic Sea
Cooperation -seminaari pidettiin lokakuussa Puolassa.
Suomen Reserviupseeriliittoa edustivat majuri Matti Ankelo
ja kapteeni Arto Juntunen. Tilaisuudessa olivat edustettuina suomalaisten lisäksi isäntämaan Puolan reserviupseeriliiton edustajien ohella Latvian, Liettuan, Viron, Saksan,
Ruotsin, Norjan ja Tanskan liittojen edustajat.

MUUT KANSAINVÄLISET KONTAKTIT
Perinteinen reservi- ja aktiiviupseerien Kalottitapaaminen
järjestettiin Ruotsissa syyskuun alussa. Liittoa tapahtumassa edusti Yrjö-Pekka Rautalahti. Hän edusti liittoa myös
Viron Suomen Poikien reserviupseerikehon vuosikokouksessa.
Liiton johto tapasi vuoden aikana Ruotsin, Venäjän, Yhdysvaltojen, Kiinan ja Puolan sotilasmiehiä.

IX VIESTINTÄ
VIESTINNÄN TAVOITTEET JA
NIIDEN TOTEUTUMINEN
Liiton viestinnästä käytännössä vastaavat puheenjohtajisto ja liiton toimisto.
Tiedotuksen tavoittavuudessa onnistuttiin vuoden aikana kohtuullisesti.
Erityisen aktiivisesti liitto otti kantaa ampuma-aselain uudistamiseen ja
vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain
käytännön soveltamisen epäkohtiin.
Puolustusvoimissa oltiin kiinnostuneita liiton kannanotoista ja niistä saatiin
myönteistä palautetta. Myös MPK:ssa
RUL:n kannanotot huomioitiin. Liiton
viestinnän erityisen huomion kohteina
olivat lisäksi yleisen asevelvollisuuden
tulevaisuus.
Reserviläinen-lehden palstoilla, liiton www-sivuilla sekä kiertokirjeissä aktivoitiin omaa jäsenkuntaa ottamaan kantaa ajankohtaisiin
asioihin kuten ampuma-aselakiin.
Reserviläisten kenttäkelpoisuuden edistäminen on liiton toiminnan keskeisimpiä tavoitteita. Liikunnallisia sekä
ampumakoulutukseen liittyviä aiheita käsiteltiin useissa
artikkelissa ja tiedotteissa Reserviläinen-lehdessä sekä
piirilehdissä.

JÄRJESTÖJEN TUNNETTUUS
Suomen Reserviupseeriliitto ja Kadettikunta teettivät lokakuussa kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin järjestöjen tunnettuutta. Tutkimuksesta selvisi, että kansalaiset tuntevat
Suomen Punaisen Ristin (SPR) ja sen toiminnan todella
hyvin. Maanpuolustusjärjestöjen tunnettuus on selvästi vähäisempää. RUL oli kysytyistä maanpuolustusjärjestöistä
kansalaisille tutuin.
Kuusi prosenttia vastanneista kertoi olevansa SPR:n jäsen ja 84 % vastasi kuulleensa järjestön nimen ja tuntevansa sen toimintaa ainakin jonkin verran. Muista kyselyssä
mainituista järjestöistä parhaiten tunnettiin RUL. Liiton jäseniä oli 3 % vastanneista ja lisäksi 19 % kertoi tuntevansa
järjestön toimintaa ainakin jonkin verran. Hieman yli puolet
vastanneista kertoi, että RUL:n nimi on tuttu, mutta toiminta ei. Vastaavat luvut RES:n kohdalla olivat jäseniä 2 %,

Liiton toimisto osallistui aktiivisesti Reserviläinen-lehden
sisällön kehittämiseen mm. kirjoittamalla moniosaisen artikkelisarjan sotilasmoniotteluista.
tuntee toiminnan 13 % sekä tuntee nimen, muttei toimintaa
38 %. MPK:n tunnettuus oli vielä vähäisempää. Jäseneksi
ilmoittautui 1 % vastaajista, vaikka MPK:lla ei ole henkilöjäseniä laisinkaan. Koulutuksen toiminnan tuntee 14 % vastanneista ja lisäksi nimen tunnisti 36 % vastanneista.

RESERVILÄINEN -LEHTI
Suomen Reserviupseeriliiton pää-äänenkannattaja ilmestyi
vuoden 2009 aikana kahdeksan kertaa ja lehden painosmäärä oli keskimäärin 57.700 kappaletta. Lehden kustantaja on Maanpuolustusyhtiö MPY Oy.
Lehden vastaavana päätoimittajana jatkoi toimituspäällikkö, FM Kari Vainio maaliskuun loppuun asti. Uudeksi päätoimittajaksi valittiin FM, kersantti Mirva Brola. Lehdellä oli
lisäksi apunaan useita freelance-toimittajia. Liiton toimisto
tuotti suoraan toimintavuoden aikana jokaiseen numeroon
useita artikkeleita ja valokuvia.
Vuoden ensimmäinen lehti jaettiin kaikille varusmiehille.
Lehden toukokuun numerossa oli laaja kertausharjoitusliite
ja syyskuun numero suunnattiin abiturienteille.
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SÄHKÖINEN VIESTINTÄ
Vuoden aikana jatkettiin liiton nettisivujen
www.rul.fi kehittämistä. Ajankohtaisia uutisia
ja tiedotteita julkaistiin 56. Jäsenet pystyivät
sivuilta löytyvällä lomakkeella tekemään jäsentietoihinsa muutoksia sekä lähettämään
kysymyksiä ja toiveita liiton toimistolle.
Myös reserviupseeripiirit ja -kerhot jatkoivat hyvällä vauhdilla verkkosivujen tekoa ja
vuoden lopulla 80 % piireistä ja 46% kerhoista oli omat nettisivut.

RUK- JA KOKELASINFOT
RUK-infoja pidettiin vuoden aikana Haminan
reserviupseerikursseille kahdesti. Infoissa
annettiin molempien kurssien oppilaille tiivis
tietopaketti vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä sekä erityisesti RUL:n roolista reserviupseerien yhteistoimintajärjestönä. Tilaisuuksissa esiteltiin lisäksi liiton kansainvälistä
toimintaa, yhdistysten monipuolisia toimintoja
sekä liikuntamahdollisuuksia. Valkeakosken
Reserviupseerikerho järjesti infotilaisuuksia
Panssariprikaatin
reserviupseerikurssien
oppilaille. Helsingin Reservimeriupseerit järjestivät vastaavat tilaisuudet Merisotakoulun
upseerioppilaille.
Joukko-osastoissa kokelaille pidettäviä
RUL-infoja, Kokelastilaisuuksia järjestettiin
seuraavissa joukko-osastoissa ja -yksiköissä:
Lapin ilmatorjuntarykmentti ja Lapin lennosto,
Pohjois-Karjalan prikaati ja Pohjois-Karjalan
rajavartiosto, Panssariprikaati, Kaartin Jääkärirykmentti sekä Suomenlahden meripuolustusalue.

GoExpo -messut
Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja Reserviläisurheiluliitto osallistuivat yhteisellä osastolla 13.–15.3. GoExpo -harrastemessuille.
Teemana oli aseet, ampuminen ja reserviläisyys. Osastolla esiteltiin erilaisia aseita ja kerrottiin reserviläisten ampumaharrastuksesta.
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IX TALOUS
Taloudellisesti vuosi oli haastava. Liiton varsinainen toiminta toteutui lähes budjetoidusti. Varsinaiseen toiminnan
kulujäämä oli noin 481.000 €. Tuloja varsinaisesta toiminnasta kertyi noin 72.000 ja menoja 553.000 €. Edellisenä
vuonna tehdyn päätöksen mukaisesti liiton jäsenmaksuja
korotettiin vuodelle 2009. Varainhankinta, jäsenmaksut ja
muu varainhankinta toteutuikin sekä edellisvuotta että budjetoitua paremmin. Samoin yleisavustuksia saatiin odotettua enemmän. Sen sijaan sijoitus- ja rahoitustoiminnasta ei
saatu suunniteltua määrää suoria tuottoja. Liiton vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat hyviä koko vuoden.
Tapiola Varainhoito Oy hoiti liiton sijoitussalkkua täyden valtakirjan sopimuksella. Sijoitussalkun markkina-arvo
kehittyi positiivisesti edellisen vuoden ison pudotuksen jälkeen. Vuoden aikana salkun arvo kasvoi 22,1 %, ja se oli
noin 2 336 000 €.
Liitto maksoi reserviupseeripiireille ja -yhdistyksille toiminta-avustuksia, kannustepalkkiota, jäsenhankintapalkkioita ja projektitukia yhteensä noin 100 000 €. Jäsenmaksuja

liitolle kertyi 292 000 €. Liitto vastasi jäsenmaksuperinnän
kuluista (n. 34 000 €) myös yhdistysten ja piirien osalta. Jäsenistöltä kerättyjä piiri-, yhdistys- ja lehtimaksuja maksettiin liiton kautta yhteensä 496 000 €.
Maanpuolustuksen Tuelta RUL sai yleisavustuksia noin
85 700€ ja lisäksi MPT:n kautta ohjattiin valtion 37 500 €:
n avustus. Jälkimmäinen käytettiin sovitusti piiri- ja yhdistystason yhteistoimintaa tukevaan toimintaan. MPT:n tukea
osoitettiin mm. reserviupseerien sotilasosaamisen kehittämiseen (mm. Johtaminen ja johtajuus sekä Huomio! –kirjojen hankintaan), liikunta- ja kansainväliseen toimintaan
sekä piirien ja yhdistysten toiminnan tukemiseen. Liiton toimistotilat sijaitsevat Urlus-säätiön omistamassa kiinteistössä säätiön antaessa liitolle perimäänsä vuokraa vastaavan
avustuksen.
Tilikauden alijäämäksi muodostui 52 364,47 euroa.
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat majuri Jyri Favorin,
HTM ja kapteeni Matti Mäkinen, HTM sekä varalla kapteeni
Harry Eklundh, HTM ja luutnantti Tero Lindell KHT.

JÄSENMÄÄRIEN VERTAILUA 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008 JA 31.12.2009 MAKSUNTARKKAILULISTAN MUKAAN
MAKSANEET JÄSENET
PIIRI
101 E-HÄ
102 E-KA
103 E-PO
104 HKI
105 KAI
106 KE-PO
107 KE-SU
108 KYM
109 PÄI-HÄ
110 LAP
111 ORUP
112 PIR
113 PO-KA
114 PO-PO
115 PO-SA
116 SAT
117 SU-SA
118 UUS
119 VAA
120 V-SU
LIITTO YHT.

Maksaneet 2006
1549
933
1277
4369
604
566
1182
1477
839
960
1776
2361
859
1221
1156
1305
792
1913
406
2493
28038

Maksaneet 2007
1553
938
1300
4321
595
573
1183
1459
830
947
1496
2351
868
1211
1167
1313
780
1937
399
2515
27736

Maksaneet 2008
1570
936
1302
4377
600
584
1185
1447
816
945
1565
2390
846
1242
1183
1318
784
1993
388
2528
27999

Maksaneet 2009
1533
928
1305
4261
603
540
1137
1416
790
915
1520
2331
826
1235
1154
1276
768
2039
386
2500
27463

Erotus 2009 - 2008
-37
-8
-29 *
-116
3
-12 *
-48
-31
-26
-30
-45
-59
-20
-7
-29
-42
-16
46
-2
-28
-536

Maksu % 2009
97,64
99,15
97,83
97,35
100,5
97,83
95,95
97,86
96,81
96,83
97,12
97,53
97,64
99,44
97,55
96,81
97,96
102,31
99,48
98,89
98,09

Huom! Evijärven yhdistys (32 jäsentä) siirtyi vuoden 2009 alussa Keski-Pohjanmaalta Etelä-Pohjanmaan piiriin.
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XI SVENSK RESUMÉ
Finlands Reservofficersförbund 2009
Tyngdpunkten för Finlands Reservofficersförbunds (FROF) verksamhet under året 2009 låg i ledarutbildning, fältduglighet och organisationsverksamhet. Förutom den ordinarie verksamheten betonades inverkandet på lagstiftningen samt
intressebevakning. Lagen om det frivilliga försvaret med dess normer samt den under beredning varande nya vapenlagen
åstadkom dessutom en livlig diskussion. Med Försvarsministeriet dryftades regelbundet tjänstevillkoren för den militära
krisbevakningen.

Västnylands Reservofficersförening anordnade Gentlemannatävling i Syndalen i maj 2009.
Lagen om det frivilliga försvaret
Lagen möjliggör bättre än tidigare iakttagande av frivillighet i
försvarsutbildningen. Försvarsutbildningsföreningen (MPK)
uppgifter och verkningsmöjligheter är i lagen väl definierade. Försvarsmakten har av MPK berömligt beställt utbildning som dock inriktas på blott en liten del av reserven.
Problemet med lagen är att definitionerna av den militära utbildningen och den militära beredskapen ej är tillräckligt tydliga. Detta har lett till att utbildningsmöjligheterna för
en del av reserven avsmalnat. FROF i sitt utlåtande till Försvarsministeriet och MPK framförde dessa punkter.
Förnyandet av vapenlagen
Förnyandet av lagen åstadkom en mycket livlig diskussion;
bekymmer bland medlemmarna åstadkom den eventuella
överdrivna åtstramningen av lagen som betydligt kunde
försvåra den ansvarsfulla skytteverksamheten.
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Lagförslaget genomgick en vidstäckt utlåtanderond och
är nu under behandling i Riksdagen och väntas bli färdig
under året 2010.
FROF i sitt utlåtande poängterade att skjutskicklighet
år en elementär del av militär kunskap och reservistens
fältduglighet. FROF tog aktivt kontakter med såväl politiker
som vederbörande myndigheter under lagens förberedande. Samarbete idkades även med ett flertal föreningar och
övriga medintressanta inom området.
Uppehållande av fältduglighet och militärkunskap
Speciell vikt fästes under året i förbättrande av reservofficerarnas kondition. I FROF:s distrikter anordnades under
året tiotals olika sportevenemang med tusentals deltagare.
Mest intresserade var medlemmarna i olika skyttemöjligheter och marscher.
För förbundets medlemmar öppnades i internet ett personligt elektriskt konditionskort via vilken varje reservofficer

kan registrera sin egen aktivitet; även skytteverksamhet.
Utbildningsprogrammet för det frivilliga försvarets ledande framskred betydligt under året.
Militärkunskap förbättrades bl.a. under MPK:s kurser.
Den nya lagen om det frivilliga försvaret betydde för MPK:
s del utvecklande av utbildningssystemet som resulterade
i ökade utbildningsdygner upp till 62 000, vilket betydde en
ökning med 14% från förra året. Antal militär utbildning som
Försvarsmakten beställt var 31%.
Den största delen eller 70% av MPK:s instruktörer var
reservister; därav reservofficerare 31%.
Organisationsverksamhet
Huvuddelen av FROF:s verksamhet pågår i reservofficersföreningarna som under året anordnade tusentals utbildnings-, föreläsnings- och idrottsevenemang. FROF:s medlemssiffra minskade något till drygt 27 000 medlemmar.
Den förra året startade verksamhetsformen Fänriksdagen
fortsatte framgångsrikt i tio distriktet. Det är en verksamhetsdag då åt unga fänrikar presenteras mångsidigt det frivilliga
försvarsarbetet. Evenemangen anordnades tillsammans med
Försvarsmaktens lokalavdelningar och MPK. – Officersaspiranterna informerades i flera truppförband bl.a. om FROF:s
verksamhet och frivilligt försvarsarbete.
Förbundets netsida med adressen www.ul.fi besöktes
aktivt under året.
Internationell verksamhet
De fyra nordiska länders reservofficerssamarbete började
redan på 1930-talet och har fortsatt. Reservofficersförbundenas ordförande och generalsekreterare bildar det nordiska presidiet som sammanträdde i januari i Köpenhamn och
i juni i Ålborg. Presidiet fördjupade sig i frågan om utvecklande av det nordiska samarbetet. I Ålborg sammanträdde
även det nordiska idrottsrådet NIR.
FROF är associerad medlem av NATO:s år 1948
grundade reservofficersorganisation CIOR från medlet av
1990-talet och deltar i dess arbete. FROF:s ordförande
och verksamhetsledare deltar i CIOR:s styrelse. CIOR:s
verksamhet försiggår mest i kommittéer: säkerhetspolitik,
samarbete mellan civilister och militär, militär idrott, ungdomsverksamhet.
I CIOR:s vintermöte i februari i Bryssel och i sommarkongress i augusti i Sofia, Bulgarien deltog FROF:s
ordförande med följe. Kongressymposiet diskuterade re-

servisternas rekrytering som försvårats av de långa kommenderingarnas verkan på reservistens civila karriär.
YROW eller Young Reserve Officers Workshop tillhör
CIOR. Årligen sammanträder unga reservofficerare i samband med CIOR:s sommarkongress. FROF sände tre unga
reservofficerare till mötet.
Med EROK eller Estlands reservofficerskår fortsatte
samarbetet i form av ömsesidiga besök. FROF:s representanter deltog i EROK:s Winter Camp och Summer Camp
med aktuella föreläsningar om Estlands försvar och försvarsutbildning. Ett samarbetsavtal mellan FROF och EROK
undertecknades i november i Reval.
Baltic Talks-seminariet hölls för tolfte gången, nu i Polen. Seminariet är närmast en diskussionskanal för reservofficerare från de deltagande länderna, Polen, Finland,
Lettland, Litauen, Estland, Sverige, Norge och Danmark.
Den traditionella Kalotträffen anordnades i augusti i
Sverige i september.
Idrott
Förutom den aktiva inhemska tävlings- och annan idrottsverksamhet med över 100 000 deltagare tog FROF under
året del i flera internationella idrottsevenemang.
Om det nordiska fältmästerskapet tävlades i juni i Ålborg i Danmark nu för 70 gången. FROF:s lag nådde i den
krävande patrulltävlingen en tredje placering.
Med den estniska EROK tävlades i militär mångkamp
i maj i Lahtis, Finland. Tävlingsgrenarna var hinderbana,
hindersimning, pistol- och gevärsskytte samt orientering.
EROK:s tremannalag vann tävlingen.
CIOR- militärmångkampen försiggick under tre dagar i
Sofia i augusti. FROF:s lag vann de inbjudna lagens serie
och placerade sig totalt på sjunde plats av flera tiotal tävlande lag, den bästa placeringen genom tiderna.
Förbundsstyrelsen
Som förbundsordförande fortsatte kapten Mika Hannula.
Som förbundsstyrelsens första viceordförande fortsatte
kommendörkapten Yrjö-Pekka Rautalahti och som andra
viceordförande kapten Hannu Lahtinen. Verksamhetsledare var kapten Janne Kosonen.
Förbundsfullmäktige med delegater från FROF:s alla
tjugo distrikt fortsatte även sitt treårsmandat. Dess ordförande från var major Matti Ankelo och viceordförande major
Arto Kivistö.
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X ENGLISH SUMMARY
The Finnish Reserve Officers’ Federation 2009
The focus of the Finnish Reserve Officers’ Federation (FROF) during 2009 was in leadership training, combat readiness
and co-operation between the various organizations in the defence sector. As well special emphasis was put in law making
and lobbying efforts.
The Act on Volunteer Defence
The Act makes it possible to better take into account voluntary work in defence training. The National Defence Training
Association’s (MPK) role and duties are well documented in the
Act. The Finnish Defence Forces (FDF) has commendably ordered training from MPK although the majority thereof touches only
a fraction of all reservists.
Problems with the Act include ambiguous definitions on military training and military readiness. This has led to the narrowing
of training opportunities for non war-time forces placed reservists. FROF pinpointed on these problems in its expert’s opinion
on the Act delivered to the FDF and MPK.

The Firearms Bill
FROF was actively involved in the preparation for the new Firearms Bill. The proposed bill restricting access to short firearms
and making all responsible shooting activities more difficult
caused lively discussion between members of FROF. FROF
and other shooters organizations worked together on expert’s
opinions to the Ministry of Interior and on lobbying efforts underlining the bill’s many shortcomings.
The bill was sent unchanged to parliament after a mock hearing period. Revisions were left for the parliamentary hearings
committees which began with their hearings autumn 2009. FROF
was heard by the parliaments Security and Defence Committee
and delivered a written expert’s opinion. If or if not the bill passes
to become a new law will be seen in 2010.

Maintaining Combat Readiness
Special emphasis was placed on maintaining and improving
physical fitness. During the year, the districts organized dozens of events for maintaining combat readiness and physical
fitness, such as all-terrain marches, combat shooting and field
exercises. Participant numbers were counted in thousands.
FROF and its members participated actively in MPK’s
activities on federation, district and local levels. The Training
Committee advanced management and leadership training for
volunteer defence according to a commission from MPK. With
the Act on Volunteer Defence of 2008 MPK’s training systems
were further strengthened and training days rose to 62 000, a
rise of 14% from 2008. From these, 31% were directly ordered
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by the FDF. 71% of MPK’s instructors were reservists, thereof
31% FROF members.

Activities and sports
The main part of FROF’s operation is carried out in the local associations, whose training, lecture and sports events attracted
thousands of visitors during the year. The membership numbers
fell to approximately 27 500 members.
The operation of Reserve Officers’ associations and districts
was subsidized with activity and membership incentives as well
as project subsidies. FROF allotted over 100 000 Euros for these
activities.
During the year ten young officer’s days were held in different
Defence Forces units. In addition, the federation held information
briefings in several reserve officers’ courses.
The Federations website www.rul.fi was frequently visited
and the federation offered website space and tools for all of its
districts and local associations.

International Activities
The Nordic Field Sports Championships were held in Ålborg,
Denmark. The schedule included a patrol competition and a military orienteering and shooting competition. Also the chairmen of
the Nordic reserve officers’ associations held their meeting.
FROF had a delegation in the Interallied Confederation of
Reserve Officers Winter Meeting in Brussels and in the Summer Congress in Sofia, Bulgaria. Three young reserve officers
participated in the Young Reserve Officers Workshop (YROW).
A team of four successfully represented Finland in the CIOR
military pentathlon competition held during the CIOR summer
congress.
The competition in military pentathlon between the reserve
officer’s organisations of Finland and Estonia was arranged in
May. Representatives of FROF attended the Baltic Talks seminar
in Poland.

Administration
Professor, Captain Mika Hannula of Tampere was the president
of the Federation. Vice-Presidents were Lieutenant Commander
Yrjö-Pekka Rautalahti and Captain Hannu Lahtinen. Captain Janne Kosonen worked as Secretary General.

XI Liitteet
LIITTOVALTUUSTO 27.10.2007- 2010
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Varsinainen jäsen
ETELÄ-HÄME
KTM, maj Olli Vierto
Toimitusjohtaja, ylil Jukka Yrjölä
ETELÄ-KARJALA
Maanviljelijä, kapt Aarto Kosunen
ETELÄ-POHJANMAA
Toimitusjohtaja, kapt Kari Ratavaara
Varatuomari, ylil Veli Suvanto
HELSINKI
KTM, kapt Jukka I Mattila
Toimitusjohtaja, kapt Veli-Heikki Saari
Toiminnanjohtaja, ylil Arto Pulkki
Rakennusmestari, kapt Keijo Talja
VTM,tutkija, ylil Sakari Saikku
KAINUU
Ulosottomies, kapt Terho Pelli
KESKI-POHJANMAA
Varatuomari, ylil Kari Autio
KESKI-SUOMI
Johtava kihlakunnansyyttäjä, maj Martti Porvali
Ekonomi, kapt Matti Hyvärinen
KYMENLAAKSO
Rikosylikomisario, kapt Taisto Puustelli
Projektijohtaja, ylil Janne Puonti
LAPPI
Tiimipäällikkö, kapt Jarmo Sieppi
ORUP
Diplomi-insinööri, ylil Miikka Hurmalainen
VTM, asiantuntija, ylil Kari Juutilainen
PIRKANMAA
Yrittäjä, maj Jari Lindell
Kuvatoimittaja, ylil Jaakko Lampimäki
Toimitusjohtaja, ltn Pinja Hellman
POHJOIS-KARJALA
Opettaja, kapt Hannu Kauppinen
POHJOIS-POHJANMAA
Rehtori, maj Eero Nevala
Toiminnanjohtaja, maj Markku Holopainen
POHJOIS-SAVO
Toimitusjohtaja, kapt Pertti Kortelainen
Henkilöstöpäällikkö, maj Jukka Korhonen
PÄIJÄT-HÄME
Toimitusjohtaja, maj Jukka Anttonen
SATAKUNTA
Ylikonstaapeli, ylil Hannu Salo
Operaattori, ylil Ravo Sarmet
SUUR-SAVO
Kehityspäällikkö, maj Esa Hirvonen
UUSIMAA
Kiinteistöpäällikkö, kapt Pekka Kunnas
HTM-tilintarkastaja, maj Arto Kivistö
VAASA
Riskosylikomisario, kapt Raimo Latvala
VARSINAIS-SUOMI
Vanhempi kehityskemisti, maj Matti Ankelo
Agronomi, kapt Jussi Keskitalo
Pankinjohtaja, ylil Juha Lehtonen
KTM, ltn Peter Norrgård
Projekti-insinööri, ltn Aku Lindström
Kehittämispäällikkö, ylil Juhani Orhala
Pääsuunnittelija, kapt Martti Minkkinen
Hallintojohtaja, kapt Esko Vuokko

Vanhempi kehityskemisti, maj Matti Ankelo
HTM-tilintarkastaja, maj Arto Kivistö
Varajäsen
ATK-konsultti, kapt Reijo Toivonen
Kiinteistöpäällikkö, maj Hannu Reko
Maanviljelijä, ltn Juha Kosonen
Suunnittelija, maj Jukka Sysilampi
Rahoitusjohtaja, ylil Antti Havula
Palvelupäällikkö, kapt Kimmo V. Kinos
Isännöitsijä, kaptl Antti Jäntti
Pankinjohtaja, ylil Esa Rahkonen
Projektipäällikkö, maj Tapio Jaakkola
Myyntipäällikkö, ylil Markus Saarela
Opettaja, kapt Auvo Kärnä
Lehtori, maj Antti Roiko-Jokela
ATK-suunnittelija, ylil Kai Jörgensen
Toimittaja, maj Hannu Karjalainen
Toiminnanjohtaja, maj Heikki Marjomaa
Tekninen johtaja, kapt Pasi Laari
Lehtori,FT, kapt Kari Filpus
Kauppatieteen yo, ltn Anssi Ruismäki
Teol.yo, vänr Vesa Engström
Tuotepäällikkö, ltn Hannu Jokinen
Toimitusjohtaja, maj Hannu Komppa
Maanviljelijä, vänr Jussi Pohjala
Koulunjohtaja, kapt Harri Norismaa
Lääkäri, kapt Eero Virkkunen
Insinööri, ylil Matti Kariniemi
Lehtori, maj Arvi Alpia
TtM, tradenomi, ylil Simo Jääskeläinen
Kenttämestari, kapt Heimo Lahtinen
Koulutoimenjohtaja, maj Ari Harju
Suunnittelupäällikkö, kapt Esko Isohannu
Pankinjohtaja, kapt Kalevi Vauhkonen
Myyntijohtaja, kapt Kari Vahala
Kylmäasiantuntija, ylil Esko Kaappola
Laivaussuunnittelija, ltn Rodney Strandvall
Maanviljelijä, kapt Timo Maanpää
Luokanopettaja, ylil Tapio Turunen
Hankintapäällikkö, ltn Tommi Isoniemi
KTM, ylil Joakim Flinck
Opiskelija, ylik Mikael Montonen
Rehtori, kapt Kimmo Tastula
Lääkäri, ,maj Olli Vesala
Autoinsinööri, maj Panu Pankakari
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LIITTOHALLITUS 2009

LIITON NEUVOTTELUKUNTA 2009

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Professori, dekaani, kapt Mika Hannula,
Tampere
I varapuheenjohtaja Johtaja, komkapt Yrjö-Pekka Rautalahti,
Kauniainen
II varapuheenjohtaja Maanviljelijä, kapt Hannu Lahtinen, Iitti
Jäsenet
Etelä-Häme
Metsänhoitaja, maj Antti Koskimäki, Riihimäki
Etelä-Karjala
Toimitusjohtaja, ylil Veli-Matti Kesälahti,
Ruokolahti
Etelä-Pohjanmaa
Talouspäällikkö, maj Jorma Kallio, Lapua
Helsinki
IT-manager, kapt Ville Maijanen, Nurmijärvi
Kainuu
Pääsuunnittelija, kapt Martti Minkkinen, Kajaani
Keski-Pohjanmaa
Insinööri, kapt Matti Kiviniemi, Reisjärvi
Keski-Suomi
Vuoromestari, kapt Timo Salo, Äänekoski
Kymenlaakso
Tekninen johtaja, kapt Pasi Laari, Kouvola
Lappi
Lehtori, kapt Kari Filpus, Kemi
Opiskelijat
Riskienhallintapäällikkö, vänr Aaro Mäkelä,
Helsinki
Pirkanmaa
Leipomon johtaja, kapt Jarmo Talasrinne,
Lempäälä
Pohjois-Karjala
Koulunjohtaja, kapt Harri Norismaa, Joensuu
Pohjois-Pohjanmaa Kunnanjohtaja, maj Kari Ahokas, Kempele
Pohjois-Savo
Henkilöstöpäällikkö, maj Jukka Korhonen,
Kuopio
Päijät-Häme
Yrittäjä, maj Juha Tarnanen, Lahti
Satakunta
Kirjanpitäjä, ylil Hannu Aho, Pori
Suur-Savo
Varatuomari, kapt Pentti Nuutilainen, Ristiina
Uusimaa
Osastopäällikkö, maj Markku Kyytsönen,
Mäntsälä
Vaasa
Insinööri, maj Alpo Koivuniemi, Pietarsaari
Varsinais-Suomi
Mv.agronomi, ylil Mikko Halkilahti, Salo

PIIRIEN TOIMINNANJOHTAJAT 2009
Etelä-Hämeen piiri		 Kapt Ilpo Heporauta, Hämeenlinna (vp2)
Etelä-Karjalan piiri		 Kapt Petri Kukkonen, Lappeenranta (pj)
Etelä-Pohjanmaan piiri Ulla Muurimäki, Seinäjoki
Helsingin piiri		 Ylil Arto Pulkki, Espoo
Kainuun piiri		 Kapt Terho Pelli, Suomussalmi
Keski-Pohjanmaan piiri		 Maj Antti Roiko-Jokela, Kannus
Keski-Suomen piiri		 Kapt Kari Löfgren, Jyväskylä
Kymenlaakson piiri		 Ylik Jari Suni, Kouvola
Lapin piiri		 Kapt Kai Leinonen, Rovaniemi
Opiskelijain piiri
Ltn Aku Lindström, Järvenpää
Pirkanmaan piiri 		 Päivi Huotari, Tampere
Pohjois-Karjalan piiri 		 Ylil Ari Eskelinen, Joensuu
Pohjois-Pohjanmaan piiri		 Maj Markku Holopainen, Oulu
Pohjois-Savon piiri		 Evl Paavo Kotiaho, Kuopio
Päijät-Hämeen piiri		 Maj Juha Tarnanen, Lahti (pj)
Satakunnan piiri		 Kaptl Seppo Heino, Pori
Suur-Savon piiri		 Maj Mauri Parantala, Mikkeli
Uudenmaan piiri		 Evl Pekka Pulkkinen, Tuusula
Vaasan piiri		 Maj Alpo Koivuniemi, Pietarsaari (pj)
Varsinais-Suomen piiri Komentaja Markku Tervahartiala, Turku
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Professori, lääkmaj Tapani Havia, Muurla
Toimitusjohtaja, maj Martti Ehrnrooth, Vaasa
Professori, maj Antti Ahlström, Nurmijärvi
Professori, dekaani, kapt Mika Hannula, Tampere
Kanslianeuvos, maj Pekka Heikkinen, Oulu
Arkkitehti, maj Lauri Hollmén, Salo
Rehtori, maj Erkki Kiviniemi, Kemijärvi
Vuorineuvos, evl Teppo Korte, Turku
Hallintopäällikkö, maj Jorma Kotisaari, Tampere
Toimitusjohtaja, kapt Antero Kronqvist, Ylitornio
VTM, maj Matti Kuula, Espoo
Opettaja, kapt Erkki Laak, Joensuu
Maanviljelijä, kapt Hannu Lahtinen, Iitti
Toimitusjohtaja, inskapt Jaakko Lamberg, Mikkeli
Toimitusjohtaja, evl Eero Lapinleimu, Toijala
Rehtori, maj Harri Larinaho, Pori
Muusikko, kapt Kai Leinonen, Rovaniemi
Toimitusjohtaja, kapt Matti Lepistö, Tuusula
Hallintopäällikkö, maj Esa Markkanen, Tornio
Toimitusjohtaja, kapt Reijo Martikainen, Kuopio
Riskipäällikkö, ylil Sampo Martiskainen, Vantaa
Lehtori, maj Paavo Mikkonen, Anjalankoski
Vuorineuvos, maj Esko Muhonen, Espoo
Varatuomari, maj Heikki Mäki, Loimaa
Varatoimitusjohtaja, ylil Jorma Nisula, Helsinki
Ylietsivä, ylil Reijo Nummela, Kerava
Liikkeenharjoittaja, maj Esa Pajunen, Helsinki
Metsätalousinsinööri, maj Jukka Pasanen,
Lappeenranta
Toimitusjohtaja, maj Tapio Peltomäki, Turku
Maanviljelysneuvos, maj Pentti Perttuli, Säkylä
Pankinjohtaja, kapt Filip Pettersson, Helsinki
Maanviljelysneuvos, maj Kalle Pettilä, Salo
Metsänhoitaja, maj Matti Ponsi, Ylöjärvi
Toimitusjohtaja, kaptl Risto Pouttu, Kannus
Ylikomisario, maj Matti Pulkkinen, Mikkeli
Koulunjohtaja, kapt Juhani Pura, Valkeakoski
Valtiotieteiden maisteri, maj Klaus A. Raninen,
Helsinki
Kauppatieteiden maisteri, maj Jarmo Raulo,
Somero
Johtaja, komkapt, Yrjö-Pekka Rautalahti,
Kauniainen
Toimitusjohtaja, maj Seppo Rusila, Espoo
Lehtori, kapt Matti Saarinen, Hämeenlinna
Pankinjohtaja, maj Pekka Selín, Jyväskylä
Maanviljelijä, maj Juhani Sepponen, Karttula
Asessori, maj Erkki Sutela, Iitti
Kenraali Lauri Sutela, Helsinki
Varatuomari, maj Turo K. J. Tukiainen, Helsinki
Rehtori, maj Seppo Tähkäpää, Ristijärvi
Diplomi-insinööri, kapt Pekka Unkila, Nokia
Osastopäällikkö, maj Kari Vilamo, Helsinki
Talousjohtaja, maj Risto Vuorisalo, Lahti
Ylikonstaapeli, ylil Rauno Yli-Hynnilä, Kurikka

KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSENET

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITON PUHEENJOHTAJAT

KUNNIAPUHEENJOHTAJA
Suomen Marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim 1941 – 51

Maj N.A. Hilde´n (Osara)
Maj Ilmo Ollinen
Evl Lauri K.J. Tukiainen
Maj Aarne Santavuori
Kapt Antti O. Kolehmainen
Kapt Erkki R. Haarla
Maj Waldemar Bühler
Maj Antti Ahlström
Maj Pekka Selín
Maj Tapio Peltomäki
Kapt Mika Hannula

KUNNIAJÄSENET
Jalkaväenkenr Rudolf Walden
Maj N. A. Osara
Jalkaväenkenr Erik Heinrichs
Maj Ilmo Ollinen
Evl Lauri K. J. Tukiainen
Jalkaväenkenr Sakari Simelius
Jalkaväenkenr Adolf Ehrnrooth
Maj Eero Harkia
Maj Heikki Sysimetsä
Kenr Lauri Sutela
Kapt Filip Pettersson
Maj Waldemar Bühler
Maj Randall Nybom
Maj Erkki Sutela
Maj Pentti Perttuli
Maj Antti Ahlström

1943 - 1946
1945 - 1990
1957 - 1965
1958 - 1967
1965 - 1987
1966 - 1985
1981 - 2004
1981 - 1987
1981 - 2003
1984 –
1986 –
1994 - 1997
1994 - 2003
2002 –
2006 –
2006 –

PALKITSEMISET
Puolustusministeri Jyri Häkämies myönsi 4.6.2009 liittohallituksen esityksestä seuraavat Suomen Reserviupseeriliiton viralliset ansiomitalit:
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali soljen kera
(RUL am sk)
yli Matti Latomäki, Riihimäki, kapt Pentti Kangas, Seinäjoki, ylil Rauno
Laitila, Kuortane, kapt Ari Iskanius, Itä-Helsinki, ltn Esa Järveläinen, Tikkurila, maj Keijo Knuuttila, Kokkola, inskapt Ahti Alanärä, Veitsiluoto, yli
Matti Niemi, Parkano, kapt Matti Kauppinen, Joensuu, kapt Jarmo Seppälä, Kuopio, ylil Hannu Salo, Merikarvia, maj Matti Pulkkinen, Mikkeli,
kapt Juha Sorvari, Vihti, maj Veikko Toivonen, Mäntsälä, maj Anders
Knip, Vasa, kapt Kai Leinonen
Kultaisen ansiomitalin (RUL am)
kapt Mauno Juottonen, Hattula-Tyrväntö, ylil Raimo Antila, Toijalan
Seutu, kapt Ismo Nokelainen, Loppi, evl Ilmari Niemelä, Kuortane, ylil
Seppo Virtaniemi, Kuortane, maj Yrjö Nevanperä, Teuva, kapt Mikko
Peltoniemi, Teuva, ylil Arto Pulkki, Tapiola, ev Ahti Lappi, Ilmatorjuntakerho, kapt Jorma Malila, Ilmailukerho, ltn Kyösti Kaitila, Espoo-Kauniainen, ltn Pertti Eklund, Espoo-Kauniainen, ylil Antti Kokkola, KantaHelsinki, ylil Markus Luoma, Kanta-Helsinki, vänr Seppo Kuokkanen,
Tikkurila, ylil Hannu Karhu, Kuhmo, ylil Santeri Heinonen, Jyväskylä,
yli Eero Heiskanen, Pyhtää, ylil Jaakko Harjumäki, Mänttä, ylil Pertti
Forsberg, Sastamala, ylil Raimo Hemmilä, Kangasala, ylil Pasi Laurila,
Tampere, kapt Seppo Kinnunen, Kitee, kapt Matti Asikainen, Nurmes,
kapt Hannu Hujanen, Pielavesi, maj Kari Koskinen, Eura, kapt Martti
Luukka, Kangasniemi, ylil Arto Kallio, Vihti, ylil Juhani Orhala, Vihti, ylil
Heikki Sihvonen, Kristiinanseutu, evl Jukka Eskola, Turku, maj Asko
Suikkanen, Laitila, ltn Juhani Kuisma, Turun RMU, ylil Keijo Kinnunen,
Mynämäki, kapt Jorma Ake, Parainen, ylil Pekka Laatu, Naantali, ev
Pertti Laatikainen, maj Harri Westerlund

1931 - 1945
1945 - 1957
1958 - 1964
1965 - 1971
1971 - 1977
1978 - 1980
1981 - 1989
1990 - 1995
1996 - 2001
2002 - 2007
2008 -

PIIRILEHDET ja Reserviläinen
Lehti

Piiri

Etelä-Hämeen Ilves
Yhdysmies
Lakeuden
Maanpuolustaja
Helsingin
Reservin Sanomat
Viestikapula
Pohjanmaan
Maanpuolustaja
Keski-Suomen
Maanpuolustaja
Kymen Salpa
Lapin Nuija
Pirkan Viesti
Karjalan Pojat
Pohjan Poika
Vihma
Päijät-Hämeen Ilves
Karhu
Savon Vasama
Oltermanni
Parivartio
Reserviläinen

Etelä-Häme
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa

Nroa/v Painosmäärä/nro
5
4800
4
3500
4
5000

Helsinki

10

12000

Kainuu
1
Keski-Pohjanmaa ja 4
Vaasa
Keski-Suomi
4

25000
5500

Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Suur-Savo
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Maanpuolustusyhtiö

5000
2500
7500
2800
5000
4000
2200
4000
2500
4800
5700
57000

4
4
6
4
4
4
4
4
2
4
6
8

3300
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TULOSLASKELMA
1.1.2009 – 31.12.2009

1.1.2008 – 31.12.2008

Järjestötoiminta tuotot
Henkilöstökulut
Poistot
Järjestötoiminta, muut kulut
Koulutustoiminta, tuotot
Koulutustoiminta, kulut
Padasjoki, tuotot
Padasjoki, kulut
Tiedotustoiminta, tuotot
Tiedotustoiminta
Liikuntatoiminta, tuotot
Liikuntatoiminta, kulut
Kansainvälinen toiminta, tuotot
Kansainvälinen toiminta, kulut

40.518,00
-150.973,26
-3.499,02
-273.460,61
17.420,24
-38.118,10
10.701,00
-7.899,90
204,00
-25.294,08
3.372,33
-37.914,93
0,00
-16.149,95

0,00
-142.793,89
-3.494,35
-247.935,22
361,99
-20.854,13
10.088,00
-9.911,44
635,50
-27.387,70
0,00
-32.764,36
0,00
-13.598,04

Varsinainen toiminta yhteensä

- 481.094,28

- 488.289,14

Varainhankinta
Tuotot
Kulut

818.759,68
-535.092,97

727.246,99
-530.341,39

Varainhankinta yhteensä

283.666,71

196.905,60

- 197.427,57

- 291.383,54

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut

82.621,32
-62.864,54

309.162,38
-119.299,45

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

19.756,78

189.862,93

-177.670,79
0,00
125.306,32

-101.520,61
0,00
147.856,01

Tilikauden tulos

-52.364,47

46.335,40

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

-52.364,47

46.335,40

Varsinainen toiminta

Tuotto- / kulujäämä

Tuotto- / kulujäämä
Satunnaiset erät
Yleisavustukset
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TASE
31.12.2009

31.12.2008

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet yhtensä
Muut osakkeet ja sijoitukset
Sijoitukset yhteensä

9.358,95
703,10
10.062,05
8.409,40
2.313.638,98

9.344,93
1.082,47
10.427,40
2.371.268,39
2.371.268,39

PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä

2.322.638,98

2.381.695,79

Vaihto-omaisuus yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset

19.330,18

13.334,30

120,00
0,00
0,00
2.132,04
2.252,04
68.192,53

379,30
17.143,00
202,96
0,00
17.725,26
46.918,73

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä

89.774,75

77.978,29

2.421.885,18

2.459.674,08

Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ali- / ylijäämä

- 2.412910,71
52.364,47

- 2.365.775,31
-46.335,40

OMA PÄÄOMA yhteensä

- 2.360.546,24

- 2.412.110,71

Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma, yhteensä

- 12.138,96
- 29.599,02
- 19.600,96
- 61.338,94

- 4.436,47
- 24.699,99
- 18.426,91
- 47.563,37

VIERAS PÄÄOMA, yhteensä

- 61.338,94

- 47.563,37

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

- 2.421.885,18

- 2.459.674,08

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
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