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Jäsenkirje 1/2012

Arvoisa reservin upseeri,

Yhdistyksemme  osalta päättyvä vuosi  on ollut  hyvä.  Jäsenmäärämme on vahvassa kasvussa, talou-

temme on  vakaalla  pohjalla  ja  jäsenille  on  tarjolla  erilaisia  mahdollisuuksia  osallistua yhdistyksen 

toimintaan, oman kiinnostuksen ja aktiivisuuden mukaan. Vuoden aikana toistakymmentä yhdistyksen 

jäsentä ylennettiin. Monelle aktiiviselle jäsenelle vuosi on myös siinä mielessä ollut menestyksellinen.

Ampumatoiminta on kuukausikokousten ohella yhdistyksen suosituimpia toimintamuotoja. Ampuma-

toiminnan  turvaamiseksi  yhdistys  on  panostanut  omiin  ampuma-asekouluttajiin,  tiukentuneen 

aselainsäädännön  vaatimusten  mukaisesti.  Lisäksi  yhdistys  tekee  pitkäjänteistä  yhteistyötä 

viranomaisten  ja  muiden  maanpuolustusjärjestöjen  kanssa.  Kiitos  näiden  toimien,  uskomme voivan 

jatkossakin  tarjota  hyviä  ampumaharrastus-mahdollisuuksia  jäsenillemme.  Uutena  ”avauksena” 

järjestämme keväällä 2012 turvallisen ampujan SRA-peruskurssin.

Yhdistyksen  kotisivujen  (www.rul.fi/kirkkonummi)  uudistustyö  on  aloitettu  vuoden  2011  aikana. 

Olemme  myös  lisänneet  ajankohtaisten  asioiden  tiedottamista  sähköpostitse.  Sähköisiä  välineitä 

hyödyntäen  pyrimme  jatkossa  pitämään  Sinut  aiempaa  paremmin  ajan  tasalla  yhdistyksen 

tapahtumista. Toivomme siksi että omalta osaltasi pidät yhdistyksen sihteerin (vahasalo@kolumbus.fi) 

ajan tasalla omien yhteystietojesi, erityisesti sähköpostiosoitteen, suhteen.

Jäsenkirjeen  liitteenä  on  vuoden  2012 toimintakalenteri.  Löydät  siitä  tärkeimmät  yhteystiedot  sekä 

tässä  vaiheessa  tiedossa  olevat  tapahtumat  kuukausittain.  Kuukausikokoukset  järjestetään  kuten 

tähänkin  saakka  yhteistyössä  Kirkkonummen  seudun  reserviläiset  ry:n  kanssa,  pääsääntöisesti 

kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Kirkkonummen ruotsinkielisen koulukeskuksen auditoriossa 

klo 19.00. Koulukeskus löytyy toimintakalenterin keskiaukeammalla  olevalta  kartalta. Huomaa, että 

alkavan vuoden ensimmäinen kokous on jo 4.1.

Puolustusvoimauudistus ja vapaaehtoinen maanpuolustus

Vuoden  2012  alussa  julkistetaan  paljon  mielenkiintoa  herättäneen  puolustusvoimauudistuksen 

päälinjat. Julkisuudessa olleet tiedot puolustusvoimauudistuksesta sisältävät muun muassa sodan ajan 

joukkojen  vahvuuden  pienentämisen.  Kun  samaan  aikaan  budjettileikkaukset  kohdistuvat 

voimakkaasti  kertausharjoituksiin,  kolahtaa  kertausharjoituskäsky  yhä  harvemman  reserviläisen 

postiluukusta.  Lähivuosien  aikana  uhkaa  syntyä  kymmenien  tuhansien  reserviläisten  koulutusvaje, 

joka  vaarantaa  alueellisen  puolustuksemme  suorituskyvyn.  Mitä  tapahtuu  samaan aikaan  Suomen 

lähialueilla?  Osallistumalla  yhdistyksen  kuukausikokoukseen  1.2  saat  asiantuntijoiden  katsaukset 

näistä ajankohtaisista aiheista. 

Puolustusvoimauudistuksen ja säästöjen myötä korostuu vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkitys. 

Tulevaisuudessa kokeneen  reserviläisen  sodan ajan sijoitukseen  vaikuttaa aiempaa enemmän hänen 

oma  aktiivisuutensa  ja  sitoutuminen  sotilasammattitaidon  ylläpitämiseen. Eri  toimijoiden  on  nyt 

yhteistyössä  haettava  uusia  toimintamalleja,  jossa  puolustusvoimien  tarve  ja  vapaaehtoisten 

reserviläisten kiinnostus kohtaavat. 

Toivomme,  että  yhdistys  voi uudistettujen  sääntöjensä mukaisesti  toimia  jäsentensä  aatteellisena  ja 

toiminnallisena yhdyssiteenä, valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.   

Tervetuloa mukaan toimintaan – välkommen med i verksamheten !

Markus.Lassheikki@saunalahti.fi Sami.Kujala@vem.fi

puheenjohtaja, 1.1.2012 alkaen varapuheenjohtaja


