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01. Koulutus on 
olennainen osa 
reserviupseeriutta

Keväällä tehdyn RUL:n jäsenkyselyn yksi mielenkiintoi-
simmista tuloksista oli erityisesti nuorten jäsenten toive 
liiton nykyistä suuremmasta panoksesta reserviupseerien 
sotilasammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 
Alle 36-vuotiaista vastaajista peräti 71 % nosti tämän 
asian esille kysyttäessä, mihin asioihin liiton pitäisi tule-
vaisuudessa panostaa nykyistä voimakkaammin. Kaikista 
vastaajista saman asian toi esille hieman yli puolet. 

Viime vuosina liitto on tukenut sotilasammattitaidon 
ylläpitämistä mm. julkaisemalla Reservin kenttäjohtaja 
– kirjan sekä kehittämällä uuden toimintapäivän. Saadun 
palautteen perusteella tätä toimintaa on jatkettava ja te-
hostettava.

On ymmärrettävää, että juuri nuoret haluavat ylläpitää 
varusmiesaikana saatua koulutusta ja siihen kuuluvia tie-
toja ja taitoja. Reserviläisten osaamisen runkona pitää olla 
puolustusvoimien kertausharjoitukset. Tätä oppia voi ja 
kannattaa vahvistaa yhteisen koulutusorganisaatiomme, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, kursseilla ja harjoi-
tuksissa. 

Kertausharjoitusten määrän romahtaminen vuonna 
2012 on karu tosiasia, joka koskettaa erityisesti nuoria 
reserviläisiä. Samaa niukkuutta on valitettavasti tarjolla 
ainakin vielä tänä ja ensi vuonna. Jos se ensimmäinen ker-
tausharjoituskäsky lykkääntyy useammalla vuodella, tai 
pahimmillaan jää kokonaan tulematta, niin usko omaan 
osaamiseen hiipuu. Samalla usko laajaan ja osaavaan re-
serviin perustuvaan järjestelmäämme on kovilla. 

Kertausharjoitusten vähäinen määrä näkyy jo ylennysmää-
rissäkin. Lippujuhlan päivänä ylennettiin 535 reserviup-
seeria. Edellisenä kolmena vuonna määrä on vaihdellut 
750 - 940 välillä ja vuonna 2009 lippujuhlan päivänä ylen-
nettiin peräti 1232 upseeria reservissä. Ylentäminen ei si-
nänsä ole itsetarkoitus, mutta sillä on suuri vaikutus paitsi 
reserviläisen motivaatiolle myös maanpuolustushengelle 
yleisemminkin. Ja ennen kaikkea se on merkki saadusta 
koulutuksesta ja sen mukanaan tuomasta haastavasta 
sijoituksesta.

Toivotaan, että ylennyksienkin kohdalla hiljalleen siirryt-
täisiin kertausharjoituspäivien mittaamisen sijasta yhä 
enemmän osaamisen arviointiin. Tällöin myös reserviläis-
ten siviilikoulutuksen ja – työkokemuksen tuomat hyödyt 

sa-tehtäviin voitaisiin huomioida nykyistä paremmin. 
Uudet oppimisympäristöt mahdollistavat osaltaan oma-
ehtoisen kouluttautumisen sekä osaamisen arvioinnin 
aikaisempaa paremmin. Nämä asiat ovat varmasti olleet 
esillä myös pääesikunnan johtamassa vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen ja reservin koulutuksen kehittämistä 
pohtineessa työryhmässä, jossa myös keskeiset maan-
puolustusjärjestöt ovat olleet edustettuna.

MPK on viime vuosina pystynyt pitämään laajan kou-
lutustarjontansa ja antamansa koulutusvuorokausien 
määrän aikaisempien vuosien tasolla. Ilahduttavaa on 
ollut puolustusvoimien tilaaman koulutuksen vankka 
asema MPK:n koulutuksessa. Sijoituskelpoiselle, mutta 
ilman sijoitusta olevalle, reserviläiselle erityisen tärkeitä 
ovat MPK:n sotilaallisia valmiuksia kehittävät kurssit ja 
harjoitukset. Näihin on lähtökohtaisesti jokainen reservi-
läinen tervetullut ja sijoittamattomalle reserville ne ovat 
käytännössä ainoa mahdollisuus saada vapaaehtoista 
sotilaskoulutusta.

Monessa tapauksessa reserviläisen paras kouluttaja on 
osaava reserviläinen. MPK:n laajan koulutustarjonnan 
mahdollistaa aktiivisten reserviläiskouluttajien joukko. 
Suuri kiitos kaikille kouluttajille.

Reserviupseeriuteen kuuluu erottamattomina osina 
oman osaamisen ylläpitäminen ja itsensä jatkuva kehit-
täminen. Siihen velvoittaa varusmiesaikanamme saatu 
koulutus ja sen mukaan tuoma vastuu. Tätä vastuuta ei 
voi siirtää kenellekään, vaan jokaisen meistä on se kan-
nettava sodan ajan tehtävästä tai sen puuttumisesta 
riippumatta. 

Janne Kosonen, 

toiminnanjohtaja
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02. Oulun liittokokous

Marraskuun lopussa, 23. – 24.11.2013, järjestetään Oulussa 
vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen yhteinen liitto-
kokoustapahtuma. Viikonloppuna pidetään Suomen Re-
serviupseeriliiton liittokokouksen lisäksi Reserviläisliiton, 
Maanpuolustusnaisten Liiton ja Reserviläisurheiluliiton 
syykokoukset sekä Maanpuolustuskiltojen liiton liittoval-
tuuston kokous. 

Järjestöjen kokousten lisäksi viikonlopun ohjelmassa on 
lauantai-iltana yhteinen iltajuhla sekä sunnuntaina jär-
jestettävät jumalanpalvelus, lippulinna ja -kulkue sekä 
valtakunnallinen maanpuolustusjuhla. 

Lauantain kokoukset ja iltajuhla on keskitetty Radisson 
Blu -hotelliin, joka on kokonaisuudessaan varattu maan-
puolustusväen käyttöön. Valtaosa liittokokousväestä 
myös mahtuu majoittumaan hotelliin. Sunnuntain maan-
puolustusjuhla pidetään Rauhanyhdistyksen juhlasalissa.

Kerhot käyttävät valtaa liittokokouksessa

RUL:n liittokokous on joka kolmas vuosi järjestettävä 
liiton korkein päättävä elin, jossa mm. valitaan liitolle 
puheenjohtaja ja liittovaltuusto sekä hyväksytään kolmi-
vuotissuunnitelma vuosiksi 2014 - 2016. 

Päätösvaltaa liittokokouksessa käyttävät reserviupsee-
riyhdistykset. Yhdistyksellä on liittokokouksessa yhtä 
monta ääntä, kuin mitä sillä oli maksaneita jäseniä viime 
vuoden lopussa. Jäsenyhdistys voi lähettää kokoukseen 
yhden edustajan jäsenmäärän alkavaa sataa jäsentä koh-
den. Äänivaltaa käyttää siihen valtuutettu edustaja.

Piirien on valittava omat liittovaltuustoehdokkaansa 
kaudelle 2014 – 2016 ennen liittokokousta. Kullakin re-
serviupseeripiirillä on liittovaltuustossa yksi jäsenen sekä 

jokaista piirin jäsenyhdistysten yhteenlasketun jäsen-
määrän alkavaa tuhatlukua kohti. Lisäksi liittokokous va-
litsee viisi muuta jäsentä valtuustoon. Jokaiselle jäsenelle 
valitaan lisäksi henkilökohtainen varamies. 

Piirin jäsenmäärä lasketaan siihen kuuluvien liiton jä-
senyhdistysten edelliseltä (31.12.2012) toimintavuodelta 
liitolle suorittamien jäsenmaksujen perusteella.

Piirit voivat lähettää liittokokoukseen enintään 3 henki-
löä, lisäksi läsnäolo-oikeus liittokokouksessa on liittohal-
lituksen, -valtuuston ja neuvottelukunnan jäsenillä

Jo kaksi puheenjohtajaehdokasta

Oulun liittokokouksen ehkä mielenkiintoisin päätös on 
RUL:n uuden puheenjohtajan valinta. Liiton nykyinen 
puheenjohtaja, professori Mika Hannula on ilmoittanut, 
että hän ei ole käytettävissä kolmannelle puheenjohtaja-
kaudelle. 

Virallisesti liiton puheenjohtajaksi voi ilmoittautua vie-
lä liittokokouksessakin. Kesäkuun alkuun mennessä 
on kaksi henkilöä kuitenkin jo ilmoittanut asettuvansa 
puheenjohtajaehdokkaaksi. He ovat liittovaltuuston 
varapuheenjohtaja, kivisuunnittelija Pinja Hellman Por-
voosta sekä liiton 1. varapuheenjohtaja, agronomi Mikko 
Halkilahti Salosta. Pinja ja Mikko esitellään kesäkuun 
Reserviläisessä, josta löytyy myös liittokokousviikonlopun 
ohjelma sekä ilmoittautumis- ja majoitusohjeet. 



4RUL:n kenttäpostia 3 / 2012

Hotellihuoneet jo varattavissa

Hotellihuoneiden varaaminen ja illalliskorttien tilaaminen 
alkavat kesäkuun puolessavälissä.

Majoitus järjestetään ensisijaisesti Radisson Blu Hotellis-
sa. Huoneita voi varata myös Sokos Hotel Arinasta. 

Varausohjeet ja yhteystiedot Radisson Blu Hoteliin: 

Yhteystiedot: sales.oulu@radissonblu.com tai puhelin 
020 1234 730, osoite: Hallituskatu 1, 90100 Oulu

• 89 € / yhden hengen huone / yö

• 109 € / kahden hengen huone / yö

• varaustunnus: Maanpuolustusjärjestöt

• majoituskiintiö purkautuu 8.11.2013.

Lauantain iltajuhlan illalliskortin hinta on 50,00 euroa. 
Kaikkien liittojen jäsenet voivat ostaa sen Reserviläis-
liiton verkkokaupasta (www.reservilaisliitto.fi/kauppa) 
17.6. alkaen. Kortti maksetaan tilauksen yhteydessä joko 
pankki- tai luottokortilla. Maksetut illalliskortit voi noutaa 
kokouspaikalla valtakirjojen tarkastuspisteestä. 

Lisätietoa liittokokousviikonlopusta ja sen järjestelyistä 
löytyy myös liiton nettisivuilta sekä seuraavista Kenttä-
posteista. 

Viikonlopun alustava ohjelma

Lauantai 23.11.

09.00 Infopisteet aukeavat

11.00 Yhteinen tiedotustilaisuus

11.00 Reserviläisurheiluliitto ry:n syyskokous

12.00 Lounas

14.30 Suomen Reserviupseeriliiton liittokokous

   Reserviläisliiton syyskokous 

   Maanpuolustusnaisten Liiton syyskokous 

   Seuralaisohjelmaa 

19.00 Iltajuhla

22.30 Reserviläistanssit

Sunnuntai 24.11.

10.00 Jumalanpalvelus Oulun tuomiokirkossa

11.30 Seppelpartiot kirkosta Sankarimuistomerkille

 Järjestöjen lippulinna tuomiokirkosta hotellille

12.00 Kuljetukset hotellilta juhlapaikalle 

12.00 Kahvitarjoilu

13.30 Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla

03. Jäsenhuolto ja 
-hankintakilpailu

Jäsenhankinta ja – huolto on yksi liiton tämän vuoden 
toiminnan painopisteistä. Liiton toimisto lähettää yhdis-
tyksille ja piireille säännöllisesti väliaikatietoja jäsenmää-
rän kehityksestä yhdistyksittäin. Maksaneiden jäsenten 
määrä alkuvuonna on ollut useimmissa piireissä viime 
vuotta heikompi. 

Vinkkejä onnistuneeseen jäsenhankintaan

Viime vuoden yhdistyspäivässä tuli esille monia vinkkejä 
ja konkreettisia toimia onnistuneeseen jäsenhankintaan 
ja -huoltoon. Tässä niistä muutama:

•  Tunnista potentiaalinen jäsen omasta kaveripiiristäsi,    
kertausharjoituksista, työpaikaltasi jne. Myös ylennyslis-
toilta löytyy potentiaalisia uusia jäseniä.

•  Henkilökohtainen yhteydenotto on ratkaisevan tärke-
ää. Puhelinsoitto on paljon tehokkaampi kuin sähköpos-
tiviesti.

•  Seuratkaa jäsenmaksujen kertymistä vuoden mittaan 
aktiivisesti. Soitto loppuvuodesta jäsenmaksunsa vielä 
maksamattomille jäsenille on myös tärkeä.

•  Tiedota säännöllisesti yhdistyksen toiminnasta. Net-
tisivut, sähköpostiviestit, puheenjohtajan kirjeet ovat 

Pinja Hellman ja Mikko Halkilahti
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kaikki tärkeitä.

•  Tarjoa uusille jäsenille helppo mahdollisuus tulla mu-
kaan käytännön toimintaan. Kysy millaisesta toiminnasta 
uusi jäsen on kiinnostunut.

Jäsenhankintakilpailu 

Reserviupseeriliiton jäsenhankintakilpailu jatkuu kuluva-
na vuonna vanhoilla säännöillä. Kilpailussa huomioidaan 
jokainen vuoden 2013 aikana jäsenmaksunsa ensimmäis-
tä kertaa maksanut uusi jäsen. Mukaan ei lasketa niitä 
henkilöitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa RUL:n 
kerhossa. Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen 
kilpailuaikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen 
ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty 
tieto siitä, kuka on jäsenhankkija.

Toimintavuonna kolme uutta jäsentä, tai vaihtoehtoisesti 
kuusi uutta opiskelijajäsentä, hankkinut jäsenhankkija 
palkitaan laadukkaalla palkinnolla. Eniten uusia jäseniä 
vuoden aikana hankkinut henkilö palkitaan lahjakortilla.             

Lisäksi Reserviupseeriliitto palkitsee vuonna 2013 jäsen- 
hankinnassa kunnostuneita yhdistyksiään ja piirejään 
rahapalkinnoin samalla tavalla kuin aiemminkin.

04. Toimintapäivä

Onnistuneita Toimintapäiviä on pidetty tänä vuonna jo 
useita. Jos yhdistyksenne päättää ko. tapahtuman järjes-
tää, niin olkaa hyvissä ajoin yhteydessä liiton toimistoon.  
Lähetämme teille materiaalia auttamaan tapahtuman 
järjestämisessä. Kun Toimintapäivä on järjestetty, ilmoit-
takaa kuka oli voittaja, joko pisteissä tai ihan arvalla. 
Hänelle postitetaan palkintokirves. Toimintapäivä voi 
olla jo teidän olemassa oleva tapahtuma tai sitten uusi 
toiminnallinen päivä yhdistyksen jäsenille tai kaikille 
avoin yleisötapahtuma. Huomatkaa että Toimintapäivän 
järjestämisestä yhdistys saa korotetut pisteet toiminta-
lomakkeessa ;)

05. Reserviupseereiden 
mentortoiminta 
alkamassa

Haminan Reserviupseerikoulussa on vuoden 2012 touko-
kuussa aloitettu kokeiluluontoinen mentorointiprojekti 
kurssin 135 Lumimiesten toimesta. 

Projektin ajatuksena on siirtää kokeneiden ja asiantun-
tevien mentorien hiljaista tietoa nuoremmille aktoreille. 
Kyseessä on siviilikoulutukseen ja työelämään liittyvän 
tiedon siirtäminen. Käytännössä tämä tapahtuu erilaisten 
mentorointitapahtumien kautta ja parhaimmillaan johtaa 
kahdenkeskisiin keskusteluihin mentorin ja aktorin välillä. 
Mentorointitukea on tähän asti pidetty esillä pääasialli-
sesti reserviupseerikurssin aikana, mutta pyrkimyksenä 
on saada mentorointituki koskemaan myös johtajakautta 
ja kotiutumisen jälkeistä aikaa. Tuki on aktorille maksu-
tonta ja mentorille siitä ei makseta korvausta. Tapaa-
miset pyritään järjestämään niin, ettei niistä aiheudu 
kummallekaan osapuolelle merkittäviä matka- tai muita 
kuluja.

Tähän asti mentorointivastuu on ollut kokonaan kurs-
sin 135 Lumimiehillä, kuitenkin niin, että toiminnan 
kehittely on tapahtunut läheisessä yhteistyössä Reser-
viupseerikoulun ja sen Oppilaskunnan kanssa. Projektin 
hallinnollisesta puolesta vastaa Reserviupseerikoulun 
Oppilaskunnan Kannatusyhdistys. 

Jatkuvuuden takaamiseksi on välttämätöntä, että men-
toreiden piiriin saadaan reserviupseereita myös muilta ja 
huomattavasti nuoremmiltakin kursseilta. Tästä syystä 
ru-kurssi 135 ja RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys 
ovat kääntyneet myös RUL:n puoleen.

Tavoitteena on löytää lisää sellaisia reserviupseereita, 
joilla on kiinnostusta ja mahdollisuutta antaa kokemus-
taan, tietämystään ja yhteysverkostoaan nuoren polven 
hyväksi. 

RUL on luvannut auttaa uusien mentoreiden löytämi-
sessä. Suunnitelmissa on myös liiton osallistuminen 
kotiutumisen jälkeen järjestettävään uusimuotoiseen 
mentorointitilaisuuteen, joka on suunniteltu pidettäväksi 
kevättalvella 2014 Helsingissä. Lisätietoja mentortoimin-
nasta saa liiton toiminnanjohtajalta sekä syksyn Reservi-
läisistä ja Kenttäposteista.
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06. Reserviupseerien 
tukisäätiön apurahat 
haettavana

Suomen Reserviupseerien tukisäätiön tarkoituksena on 
tukea suomalaisten reserviupseerien henkisiä ja fyysisiä 
maanpuolustus- ja turvallisuusvalmiuksia sekä Suomessa 
toimivien suomalaisten reserviupseeriyhdistysten valta-
kunnan turvallisuutta edistävää toimintaa maanpuolus-
tustietouden ja -tahdon ylläpitämiseksi ja kohottamiseksi 
sekä muutoinkin maanpuolustusedellytysten parantami-
seksi.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla maanpuo-
lustus- ja turvallisuuspoliittista työtä reserviupseerien 
keskuudessa myöntämällä varoja sääntöjensä mukaisesti 
apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, koulutus- ja 
julkaisutoimintaan, reserviupseerien toiminnan laajenta-
miseen ja tehostamiseen, erillisprojektien tukemiseen ja 
uusien toimintamuotojen kehittämiseen. 

Perustellut säätiön hallitukselle osoitetut apurahaha-
kemukset tulee lähettää RUL:n toimistoon 31.8.2013 
mennessä. Lisätietoja Tukisäätiön apurahoista saa RUL:n 
toimistosta sekä nettisivuilta www.rul.fi/tukisaatio 

RUL:n tunnus hautakiveen kiinnitettäväksi

RUL on jäsenten ja omaisten toivomuksesta teettänyt 
liiton tunnuksen kiinnitettäväksi poisnukkuneen jäsenen 
hautakiveen.

Merkin halkaisija on noin 60 mm ja se on valettu prons-
sista. Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä 
tunnuksen takaa kierretapeilla, jotka toimitetaan merkin 
mukana. Kuva merkistä löytyy tukisäätiön nettisivuilta. 

Merkin hinta on 42 euroa + postikulut. Hautamuisto-
merkkiä myy Suomen Reserviupseereiden tukisäätiö ja 
merkki on tilattavissa RUL:n toimistosta Kirsti Suortilta, 
puh. (09) 4056 2054 tai toimisto@rul.fi 

07. Tukea yhdistyksille ja 
piireille

Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poik-
keuksellisten merkittävien toimintojen, erillisprojektien 
tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit 
eivät omilla voima- varoillaan kykene rahoittamaan. 

Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat mm. erilaiset 
kertaluontoiset toimintatapahtumat, ase-, koulutus-ma-
teriaali-, majoitus-, esite- tai muut hankinnat sekä toimi-
tilojen korjaaminen tai rakentaminen. Tukea myönnetään 
vain osalle toiminnon tai hankinnan kokonaisbudjettia. 
Yhdistyksille ja piireille suunnattua projektitukea on alka-
neenakin vuonna jaossa 22.000 euroa. Tähän mennessä 
projektitukea on myönnetty noin 10.000 euroa.

Projektitukihakemukset käsittelee taloustoimikunta ja 
tuen hakuajat ovat 15.8. ja 30.11. Tarkat tuen hakuohjeet 
löytyvät netistä liiton kotisivuilta www.rul.fi.

08. Jäsenrekisteriasiaa

Rahanjaot 

Vuoden toinen rahanjako piireille ja yhdistyksille suori-
tetaan viikolla 24.  Yhdistys saa rahanjaon tilitysraportin 
tulostettua nettijäsenrekisteristä. Raportti löytyy valitse-
malla valmislistat / yhdistyksen varojenjakoraportti, jon-
ka jälkeen voi muodostaa tätä tilitystä 2/2013 koskevan 
tilitysraportin. Raportteja on saatavissa myös aiemmilta 
vuosilta.

Kuluvan vuoden kolmas rahanjako on viikolla 41.

Kaikkiin rahanjakoon ja tilitysraporttiin liittyvissä kysy-
myksissä voi kääntyä liiton toimiston puoleen (toimisto@
rul.fi tai (09) 4056 2054). 
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Uudet jäsenet

Yhdistykset ja piirit voivat seurata uusien jäsenten tilan-
netta joustavasti nettirekisterin avulla.

Yhdistykset voivat netin kautta selata omaa jäsenlis-
taansa, tehdä jäsentensä tietoihin päivityksiä, seurata 
jäsenmaksukertymän kehittymistä ja tarvittaessa myös 
tulostaa listat itselleen. Nettirekisteri toimii yhdistyskoh-
taisten tunnuksien avulla, jotka voi tilata tunnukset itsel-
leen liiton jäsenrekisteristä jäsensihteeri Virpi Kukkoselta, 
09 40562011, jasenasiat@rul.fi. Käyttäjätunnus ja salasana 
luovutetaan vain yhdistyksen jäsenrekisteriin merkitylle 
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille tai yh-
teyshenkilölle.

09. Sotavahinkosäätiön 
tunnustuspalkinnot 2013

Sotavahinkosäätiö on palkinnut 11 yhteisöä ja 9 hen-
kilöä maanpuolustuspalkinnoilla. Reserviupseeriliiton 
esityksestä tunnustuspalkinto myönnettiin Sissikerhon 
lisäksi Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirille, Ristiinan 
Reserviupseereille sekä Simo Jääskeläiselle ja Mikko Porva-
lille.

Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkintojen tarkoitukse-
na on palkita henkilöitä ja yhteisöjä, joiden saavutukset 
maanpuolustuksen saralla ovat poikkeuksellisen merkittä-
viä. 

Suomen Reserviupseeriliiton esityksestä myönnettyjen 
palkintojen perustelut:

Sissikerho ry, 3000 euron palkinto. Ansiokas ja pitkäai-
kainen toiminta reservin päällystön osaamisen kehittämi-
sessä.  Helsingin Sissikerhon kehittämää ja toteuttamaa 
Esikuntatyöskentelyn kurssia on toteutettu vuodesta 
1994 lähtien. Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi on Puolus-
tusvoimien tilaama Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
sotilaallinen kurssi. 

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry, 2 000 euron pal-
kinto. Ansiokas tiedotustoiminta ja maanpuolustushengen 
ylläpito maakunnassa. Piiri on laadukkaan piirilehden, Kar-
jalan Pojat, ja erillisen reserviläisliitteen avulla ylläpitänyt 
vahvaa maanpuolustushenkeä kertomalla positiivisesti 
aktiivisesta toiminnasta ja sen jatkumisesta Pohjois-Kar-
jalassa senkin jälkeen, kun Pohjois-Karjalan Prikaati lak-
kautetaan.

Ristiinan Reserviupseerit  ry, 1000 euron palkinto. An-
siokas ja merkittävä perinnetyö.  Kerhon toimenpitein 
on saatu hankittua ja paljastettua Y.M Sprengtportenin 
reliefi Ristiinan Vanhalla sotakoululla vuonna 2009 ja 
vuonna 2012 pystytetty muistokivi everstiluutnantti Joa-
chim Zachris Dunkerille. 

Kapteeni res, TTM Simo Jääskeläinen  Kuopiosta,  2 000 
euron palkinto. Monipuolinen ja ansiokas toiminta reser-
viläisliikunnassa ja reserviupseeritoiminnassa. Jääskeläi-
nen on toiminut usean vuoden ajan reserviläisliikunnassa 
järjestäjänä, kilpailijana ja luottamushenkilönä. Tämän 
lisäksi Simo Jääskeläinen on ollut aktiivinen vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen luottamustehtävissä toimien 
aikaisemmin mm. Kuopion Reserviupseerikerhon puheen-
johtajana, Reserviläisurheiluliiton varapuheenjohtajana 
sekä edelleen Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuus-
ton jäsenenä.

Yliluutnantti res, rikoskomisario Mikko Porvali (1980) 
Jyväskylästä, 2 000 euron palkinto. Ansiokas kirjallinen 
tuotanto. Mikko Porvali on aktiivinen reservin upseeri, 
jolla on vankka kokemus myös kansainvälisistä kriisinhal-
lintatehtävistä. Hän on ansioitunut ja tuottelias tietokir-
jailija. Hän on kirjoittanut teokset Vakoojakoulu, Kaatunut 
Normandiassa, Salainen tiedustelija ja Operaatio Hokki. 
Hän on toiminut usean vuoden ajan Suomen Reserviup-
seeriliiton kansainvälisen toimikunnan jäsenenä ja pu-
heenjohtajana.

10. Minne mennä

Salpavaellus 28. - 30.6. 

Salpavaellus vuonna 2013 esittelee edelliskertojen tapaan 
viime sotien aikaisen suomalaisen maanpuolustustahdon 
kestävää monumenttia, Salpa-asemaa. Neljä eri reittiä. 
Tapahtuman järjestävät Luumäen, Miehikkälän ja Virolah-
den reserviläisjärjestöt.

Vaellus alkaa ja päättyy Salpalinja-museolla Miehikkä-
lässä. Tapahtuma huipentuu sunnuntaina 30.6.2013 klo 
13. alkavaan kaikille avoimeen maanpuolustusjuhlaan. 
Ilmoittautumiset 19.6. mennessä: www.salpavaellus.net 

Sotilasurheiluliiton tennismestaruuskilpailut Vierumä-
ellä 9.-11.8.

Tennismestaruuskilpailuissa on omat sarjat varusmiehil-
le, kantahenkilökunnalle ja reserviläisille. Sitovat ilmoit-
tautumiset 3.8.2013 mennessä pääsääntöisesti www.
tennisopen.fi tai
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ilmoittautumislomakkeella (www.sotilasurheilu.net tai 
Risto Luukkaselta).

Törni-Jotos 2013 Vantaalla 20. - 22.9.

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos, Törni-
Jotos 2013 järjestetään tänä vuonna Vantaalla. Jotoksesta 
reserviläiset saavat rinnasteisia kertausharjoitusvuoro-
kausia.

Sarjat ovat kaikille avoin Suomen sotilas- ja vaativampi 
Törni-sarja. Partion koko on Törni-sarjassa 4 henkeä, Suo-
men sotilaaseen voidaan hyväksyä myös 3- ja 5-henkiset 
partiot, mutta tehtävät on mitoitettu neljälle.

Ilmoittautuminen: www.tornijotos.fi sivuilta löytyvällä 
lomakkeella 20.8. mennessä. 

11. Aselajijäsenmerkki

Liiton jäsenmerkki on nyt mahdollista saada aselajin 
värityksellä. Pohjavärit ovat vihreä, punainen, musta, 
lila ja sininen. Merkki olisi tarkoitus olla ilmainen uudelle 
jäsenelle, vanhoille jäsenille se on maksullinen. Piirit ke-
räävät alueensa yhdistyksistä tiedon kuinka paljon mitä-
kin merkkiä toimitetaan ja tilaa ne liiton toimistolta. Yksi 
merkki maksaa 3 euroa. Suositushinta vanhalle jäsenelle 
on 6 euroa. Yksittäin tilattuna liiton toimistolta merkki 
maksaa 10 euroa plus toimitus- ja käsittelykulut. Tässä 
yhdistykset voivat tehdä myös varainhankintaa. 

Merkki ohjeistetaan luovuttamaan uudelle jäsenelle 
yhdistyksen kokouksissa kunniakirjan ja esimerkiksi 
yhdistyksen toimintakalenterin kanssa. Näin uusi jäsen 
aktivoidaan ja sitoutetaan paremmin jäsenyyteen.

12. Nettisivujen tuki 
loppuu 2013

Vanhojen Joomla-pohjaisten sivujen tie päättyy tämän 
vuoden lopussa. Ne tullaan tuhoamaan liiton palvelimel-
ta. Vaihtoehtoina on joko siirtyä käyttämään liiton tar-
joamaa uutta helppokäyttöistä WordPress-sivupohjaa 
tai sitten siirrätte tiedot jollekin muulle palvelimelle. 
Sivuasiasta kannattaa olla yhteydessä liiton järjestösih-
teeriin Saku Liehuun jarjesto@rul.fi

Uusien sivujen nettiohje ja käyttöympäristö tullaan 
päivittämään kesän aikana. Ohje löytyy edelleen liiton 
tiedostopankista www.rul.fi/tiedostopankki/contai-
ners/96. Sivupohjan hallinta tulee päivittymään samalla. 
Yhdistykset tulevat jatkossa saamaan mahdollisuuden 
hallinnoida omia tunnuksiaan paremmin. Jäsenportaalis-
ta tulee enemmän liiton yhdistyksiä palveleva ilmoitus-
taulu liiton sisäiseen tiedottamiseen.

13. Toimintalomakkeen 
ohjeen uudistus

Ohje tullaan uudistamaan kesäkuun loppuun mennessä. 
Siinä tullaan enemmän avaamaan mitenkä tietoja tulee 
ilmoittaa. Tämä senkin takia että saamme tasapuo-
lisemmin tilastot kuvaamaan toimintaamme. Ja että 
maksettavat palkkiot menevät niille jotka oikeasti työn 
ovat tehneet. Tärkeintä toimintalomakkeen täytössä 
on se että saamme mahdollisimman tasaisesti kaikil-
ta toiminnan. Ei pidä miettiä että meillä on niin vähän 
toimintaa, ettei viitsitä merkata. Kun yhdistyksellä on 
sen vuosittaiset kokoukset, hallituksen kokoukset, kun-
niavartiot, jotain toimintaa liikuntaa, ammuntaa tmv. 
niin siinä on jo pienelle yhdistykselle riittävästi. Tämä 
halutaan liiton tietoon. Huomatkaa myös että tältäkin 
vuodelta kaikkien täyttäneiden kesken arvotaan neljät 
rahalliset palkinnot, kuten vuodelta 2012 tehtiin. 

Ohje löytyy edelleen liiton tiedostopankista www.rul.fi/
tiedostopankki/containers/96. Tämän vuoden osalta 
on jo 127 yhdistystä täyttänyt toimintalomaketta pitkin 
vuotta. Toivottavasti kaikki muutkin yhdistykset alkavat 
nyt jo täyttämään lomaketta, ettei tarvitse sitten vuo-
den lopuksi alkaa taas pähkäilemään mitä onkaan tullut 
tehtyä. Hyvä toimintamalli on esimerkiksi aina hallituk-
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sen kokouksessa merkata tapahtumat, mitä on tullut 
tehtyä sitten edellisen kokouksen.  

14. Muut asiat

Toimintakertomus

Suomen Reserviupseeriliiton vuoden 2012 toimintaker-
tomus on luettavissa netissä kahtena eri versiona.

Liiton toimintakertomus on tarjolla kahdessa eri muo-
dossa. Painettu versio on 8 sivuinen, runsaasti kuvitettu 
lyhennelmä täydellisestä liittovaltuuston hyväksymäs-
tä toimintakertomuksesta.

Painettu Toiminta 2012 -dokumentti lähetetään liiton 
luottamus- henkilöille sekä keskeisille yhteistyötahoille. 
Piireillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus tilata painettua 
kertomusta veloituksetta omaan käyttöönsä sekä jako-
materiaaliksi erilaisiin tapahtumiin.

Toimintakertomukset löytyvät netistä osoitteesta: 
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/tiedotus/toimin-
takertomukset/

Eko-ase

Liiton toimistolle on hankittu Eco-Aimsin optinen pis-
tooli. Järjestelmään kuuluu pistooli, punapistetähtäin, 
yksi taulu ja näyttölaite. Nämä toimivat täysin langat-
tomasti. Paketti kulkee näppärästi salkussa. Laitetta voi 
lainata liiton toimistolta eri tapahtumiin postimaksun 
hinnalla.

Uusittua esittelymateriaalia saatavilla

RUL on hankkinut uusia esittelyseiniä (roll up) piirien ja 
yhdistysten käyttöön. Kyseessä on kolmen esittelyseinän 
kokonaisuus, joita voidaan käyttää sisällä tai ulkona. Han-
kinnan yhteydessä kahdeksan piiriä tilasi itselleen sarjan 
omaan käyttöönsä liiton merkittävällä tuella. 

Liiton toimistosta on saatavilla kesän messu- ja esittely-
tapahtumiin myös Reserviläinen -lehtiä, liiton toiminta-
kertomuksia viime vuodelta sekä muita painotuotteita. 
Esittelymateriaali toimitetaan yhdistyksille ja piireille ve-
loituksetta. 

Tiedustelut ja tilaukset sähköpostilla: toimisto@rul.fi tai 
puhelimitse (09) 4056 2055 / Kirsti Suortti.    
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                       Uudet esittelyseinät (Roll-up:it)

Liiton toimisto lomalla heinäkuussa

Liiton toimiston henkilökunnan kesälomat on keskitetty 
heinäkuulle, joten toimisto on suljettu 8.7. – 26.7. välisen 
ajan. 

RUL verkossa:

Nettisivut: www.rul.fi

Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto

Twitter: http://twitter.com/reserviupseeri

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry 

LIITTEET: 

RESUL:n tiedote 1 / 2013

RESUL:n kilpailukalenteri 2014

  JAKELU: 

 jäsenyhdistykset 

 piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat 

 liittovaltuusto 

 liittohallitus 

 liiton neuvottelukunta 

 koulutustoimikunta 

 ES, MPKL, RESUL ,MPK ja MPT



  Resul tiedottaa 1/2013 

 

Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat  
 
Tiedotteen sisältö 

 

1. Hallinnolliset asiat 
2. Liiton talous 
3. Reserviläisliikunnan ohjausryhmä/kilpailukalenteri 2014 
4. Sähköinen kuntokortti ja vuoden reserviläisliikkuja 
5. Yhteistoimintasopimus RESUL:n ja MPK:n kesken 
6. Perheliikuntapäivä syksyllä 2013, toimintaohje järjestäjille 
7. RESUL:n kampanjatuotteet 
8. Puheenjohtajan palsta 

 
 

1. Hallinnolliset asiat 
 

Reserviläisurheiluliiton syyskokous 10.11.2012 hyväksyi liiton toimintastrategian vuosille 
2013-2015. Tämä strategia on laadittu yhteistyössä liiton jäsenyhdistysten kanssa. 

      
Toiminnan arvot 

 Reserviläisyys 

 Maanpuolustushenkisyys 

 Liikunnallisuus 

Reserviläisurheiluliiton yksittäisiä jäseniä yhdistää liikkumisen ilo ja maanpuolustustahto. 
Liiton jäsenyhdistyksiä yhdistää vastuu vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sekä halu 
huolehtia jäsentensä fyysisestä toimintakyvystä sekä kenttäkelpoisuudesta. 
 
Tahtotila 
Reserviläisurheiluliitto on tunnettu ja tunnustettu maanpuolustusliikunnan yhteistoimintajär-
jestö sekä arvostettu reservin liikuttaja. Liitto on haluttu yhteistyökumppani sekä maanpuo-
lustuskentän että sidosryhmiensä keskuudessa. Liiton palveluilla on merkittävä vaikutus 
reserviläisten fyysisen toimintakyvyn, kenttäkelpoisuuden sekä maanpuolustustahdon yllä-
pitämiselle. Reserviläisurheiluliitto toimii tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa 
sen vastuulla ole vien kilpailujen ja tapahtumien laadun varmistamiseksi. 
 
Keskeiset tehtävät 
Reserviläisurheiluliiton strategiassa on kirjattu seuraavat keskeiset tehtävät: 

 Tuottaa kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen kannustavia tapah-
tumia ja palveluja jäsenyhdistystensä tarpeiden mukaisesti. 

Reserviläisurheiluliitto ry,  Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI,  (09) 4056 2060, fax (09) 4056 2061,  sähköposti: info@resul.fi 



 Liitto toimii jäsenyhdistystensä valtakunnan tason ampuma-, liikunta- ja urheilu-
toiminnan koordinoivana etujärjestönä. 

 Liitto vaikuttaa toiminnallaan maanpuolustusliikunnan ja ampumatoiminnan 
edellytysten parantamiseksi 
 

Liiton toimintastrategia on luettavissa kokonaisuudessaan liiton verkkopalvelusta. 
Liiton kevätkokous pidettiin 13.04. Helsingissä. Kokousesitelmässään Pääesikunnan kou-
lutuspäällikkö eversti Hannu Hyppönen korosti toimivaa yhteistyötä puolustusvoimien ja 
Reserviläisurheiluliiton välillä sekä kummankin toimijan panosta reserviläisten fyysisen 
toimintakyvyn edistäjänä. Kevätkokous hyväksyi liiton toimintakertomuksen sekä alijää-
mäisen tilinpäätöksen.  

 
2. Liiton talous  
 
Liiton talous on tänä vuonna hallituksen erityisessä valvonnassa ja tervehdyttämistoimen-
piteet ovat alkuvuodesta purreet erittäin hyvin. Saman kehitys jatkuu koko vuoden ajan 
tarkalla kulujen seurannalla sekä uusien varainhankintamahdollisuuksien kartoittamisella, 
joista myöhemmin lisää puheenjohtajan osuudessa. Lisäksi käyttöön otettu talousohje sel-
keyttää kulujen hallintaa esim. matkakustannusten osalta. Kaikki liiton matkakulut hyväksy-
tään ennakolta joko toiminnanjohtajan tai puheenjohtajan toimesta, näin ei pääse tapah-
tumaan yllätyksiä. 
 
Kevätkokouksen yhteydessä 13.04. kokoontunut liiton hallitus päätti seuraavista tarken-
nuksista liiton maksuihin: 

 hallitus päätti korottaa liittomaksujen liitto-osuutta 5€:lla seuraavan kilpailukau-
den alusta, samoin TA:n korvaukset maksaa järjestävä piiri, ajoitus sama kuin 
edellisessä tapauksessa 

 SRA-korttimaksu nousee 10€:lla 01.05. alkaen, uusi maksu on 30€ 

 SRA-tuloslomakemaksu nousee 10c:lla 01.05. alkaen, uusi maksu on 20 c 

 ansiomitalin lunastusmaksu nousee 5€:lla 01.05., uusi maksu on 50€ 
 
Lisäksi hallitus päätti tehdä jäsenliitoille jäsenmaksun korotusesityksen 50 sentistä 60 
senttiin/ jäsen. Jäsenmaksua ei ole tarkistettu vuosiin ja nyt vireillä oleva esitys riittää kat-
tamaan yleisenkustannustason nousun ainakin osittain. 
 

3. Reserviläisliikunnan ohjausryhmä/kilpailukalenteri 2014 
 

Reserviläisliikunnan ohjausryhmässä 06.02. päätettiin puolustusvoimien tuesta Reservi-
läisurheiluliiton tapahtumiin vuodelle 2014 (ks. liite, kohta tukeva j-os tai vastaava). Puo-
lustusvoimat ei tue tarkka-ammunnan talvikilpailua, eikä vuodesta 2015 lähtien perin-
nease-, neliottelu- ja ”pystykorva” perinneasekilpailuja. Lisäksi RES:n ja RUL:n ampuma-
mestaruuskilpailut tulee yhdistää yhdeksi kilpailuksi ja palvelusammuntojen SM-kilpailun 
nimi tulee muuttaa Reserviläisammunnan SM-kilpailuksi.  

 
Talvijotos, perinneaseiden SM-kilpailut, Tarkka-ammunnan Simo Häyhä –kilpailu sekä 
syysjotos järjestetään yhteistyössä MPK.n kanssa, näin mahdollistetaan sekä toimitsijoille 
että osallistujille rinnasteiset kertausharjoitusvuorokaudet. 
 

4. SÄHKÖINEN KUNTOKORTTI JA VUODEN RESERVILÄISLIIKKUJA 



   
Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelussa osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti on jäsen-
etuna kaikille Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton 
jäsenille sähköinen kuntokortti. 
                 
Tämän palvelun avulla voi henkilö seurata omaa liikunta- aktiivisuuttaan merkitsemällä 
korttiin päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksensa.  

 
Sähköinen kuntokortin käyttö on käyttäjälleen maksutonta! 
 
Oman liikunta-aktiivisuuden seuraamisen lisäksi palvelu tarjoaa tietoa mm. ravitsemukses-
ta ja liikunnasta sekä harjoittelusta ja lihashuollosta. Lisäksi palvelussa on ampumapäivä-
kirja, jonka voi tulostaa ja todistaa tällä tavalla ampuma-aktiivisuutensa mm. viranomaisille. 
 
Reserviläisurheiluliitto palkitsee kaikkia aktiivisia käyttäjiä juhlavuonaan seuraavasti: 

 vähintään 150 peruskuntopistettä kirjannut henkilö saa diplomin 

 vähintään 250 peruskuntopistettä saavuttanut maanpuolustaja saa diplomin ja 
vyötärönympärysmittanauhan 

 
HUOM!  Perusyhdistyksen pitää anoa näitä kannusteita Reserviläisurheiluliitosta 
avoimella yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoittamalla hakemuksella, josta ilmenee 
kyseisen henkilön kuntosuoritusten pistemäärä. Tämän voi parhaiten todistaa liit-
tämällä hakemukseen tulosteen henkilön kuntosuoritteista edelliseltä toimintavuo-
delta. 
 
Tämä anomus on hyvä laatia alkuvuodesta esim. helmikuussa, jolloin kaikkien sähköistä 
kuntokorttia käyttävien henkilöiden edellisvuoden suoritteet on kirjattu järjestelmään. Kan-
nusteet voi uovuttaa esim. yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. 
TERVETULOA SÄHKÖISEN KUNTOKORTIN KÄYTTÄJÄKSI OSOITTEESSA  
www.resul.fi/kuntokortti 

 
Vuoden reserviläisliikkuja Reijo Hannus 
 
Reserviläisurheiluliitto valisti vuoden 2012 reserviläisliikkujaksi lääkintäluutnantti Reijo 
Hannuksen. Hannus on syntynyt v. 1949, syntymäpaikka Kaarina. Siviiliammatiltaan Han-
nus on lääkäri, erikoisalanaan työterveyshuolto. Hannus on harrastanut liikuntaa jo nuore-
na, suunnistusta parikymmnentä vuotta Angelniemen Ankkureissa. Myöhemmin Hannuk-
sen päälajiksi muodostui Kalevan Kierros 13 vuoden ajan.  Hannus palkittiin sähköisen 
kuntokortin kunto- ja testipisteiden perusteella, kuntopisteitä 643 ja testipisteitä 28. 
 
Tässä yhteydessä muistuttaisimme siitä, että kuntoluokat määräytyvät käytössä olevan 
kunto-liikuntajärjestelmän puitteissa. Nämä kuntoluokkavaatimukset ovat luettavissa säh-
köisestä kuntokortista osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti 
 
Saadakseen testipisteitä on henkilön osallistuttava testitilaisuuteen, joista pistemäärät ja 
lajit ovat myös luettavissa sähköisestä kuntokortista. Kannustamme jäsenjärjestöjämme 
järjestämään ainakin piiritasolla testitapahtumia, jotta halukkaat voisivat osallistua niihin. 
 

http://www.resul.fi/kuntokortti
http://www.resul.fi/kuntokortti
http://www.resul.fi/kuntokortti


Lisätietoja testipisteistä ja tilaisuuksien järjestämisestä antaa liiton toiminnanjohtaja Risto 
Tarkiainen, puh. (09) 4056 2060, gsm. 050 541 2007 ja e-mail risto.tarkiainen@resul.fi 
 

5. Yhteistoimintasopimus RESUL:n ja MPK:n kesken 
 

Reserviläisurheiluliitto (RESUL) ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ovat allekirjoit-
taneet yhteistoimintasopimuksen 13.03.2013 . Tämä sopimus määrittelee toimijoiden välis-
tä yhteistyötä reserviläisliikunnassa ja –urheilussa. Seuraavassa tärkeimmät kohdat ko. 
sopimuksesta: 
 
Tehtäväjako 
Reserviläisurheiluliitto sopii, mikä jäsenjärjestö toteuttaa tapahtuman, vastaa tapahtuman 
sääntöjen mukaisesta toteutuksesta, käytännön järjestelyistä, turvallisuudesta, tiedottami-
sesta, tulospalvelusta sekä lajin kehittämistoimista. 
             
Maanpuolustuskoulutusyhdistys vastaa puolustusvoimien alueiden, kaluston ja muusta tu-
esta (esim. huolto), rinnasteisista kertausharjoitusvuorokausista sekä tarjoaa tiedonhallin-
tajärjestelmänsä ilmoittautumisalustaksi. 
 
Suunnittelu 
Suunnittelu toteutetaan siten, että edellisvuoden alkupuolella RESUL tekee esityksen re-
serviläisliikunnan ohjausryhmässä puolustusvoimille seuraavan vuoden tapahtumista, joi-
hin esitetään puolustusvoimien tukea. Tässä kokouksessa tehdään myös päätökset em. 
esityksen pohjalta. 
   
Budjetointi 
Yhteisesti järjestettävät tapahtumat budjetoi tapahtuman järjestäjä, joka perii myös osallis-
tumismaksut. MPK:lle tilitetään järjestäjän ja MPK:n sopima ja budjetoima kohtuullinen 
korvaus. Puolustusvoimien osalta tieto osallistumismaksusta ja tapahtuman oletettu kus-
tannusarvio on esitettävä asianomaiselle hallintoyksikölle osoitettavassa tukipyynnössä 
(budjetti ei saa olla voitollinen). 
  
Vakuutukset 
MPK vakuuttaa tapahtumaan osallistuvat henkilöt ampumatoiminta mukaan lukien. 
           
6. Perheliikuntapäivä syksyllä 2013, toimintaohje järjestäjille 
               
Reserviläisurheiluliitto pyrkii aktivoimaan jäseniään liikunnan pariin haastamalla jäsenyh-
distyk ja piirit järjestämään valtakunnallisen perheliikuntapäivän, jonka sisältö voi vaihdella 
eri paikkakuntien välillä. 
 
Kunkin paikkakunnan yhdistys päättää itse siitä, millainen tapahtuma on heidän mieles-
tään sopivin. Päivän ohjelman suunnittelussa kannattaa huomioida myös erilaiset ikäryh-
mät, koska perheliikuntapäivä on lähtökohtaisesti tarkoitettu koko perheen tapahtumaksi. 
 
Perheliikuntapäivän tarkoituksena on yhdessäolo ja kaikenikäisten kannustaminen 
liikunnan pariin. 
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Tapahtuman järjestäminen ja siihen osallistuminen 
  

Perheliikuntapäivä on syksyllä 2013 järjestettävä tapahtuma, jonka järjestelyistä vastaa 
paikallinen yhdistys tai useammat yhdistykset yhdessä. Reserviläisurheiluliitto kannustaa 
yhteistyöhön myös muiden sidosryhmien kanssa erityisesti tapahtuman markkinoinnissa. 
Perheliikuntapäivä voidaan järjestää myös jonkin toisen tapahtuman yhteyteen. 
 
Perheliikuntapäivän ohjelman tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä, jotta 
kynnys tapahtuman järjestämiseen ja siihen osallistumiseen olisi mahdollisimman pieni. 
Lisäksi osallistumista voidaan kannustaa järjestämällä esimerkiksi arpajaiset kaikkien osal-
listujien kesken. 
               

Perheliikuntapäivän ohjelma 
 

Järjestävä taho päättää itse perheliikuntapäivän ohjelmasta. Alla on esitetty muutamia ko-
konaisuuksia ja esimerkkejä perheliikuntapäivän ohjelmaksi, joita voidaan tarkoituksenmu-
kaisella tavalla myös yhdistellä keskenään: 
  

 Yhdistys järjestää omalla paikkakunnallaan ulkoilureitin kahden paikan välille ja 
kannustaa perheitä liikkumaan perheliikuntapäivän aikana. Ulkoilureitti olisi hyvä 
suunnitella siten, että matkan varrella on mahdollisesti joitakin nähtävyyksiä tai 
muuta näkemisen/pysähtymisen arvoista. Ulkoilureitin alku- ja loppupisteet voivat 
olla myös samat (esim. yhdistyksen maja tms.) 

 Ulkoilureittejä järjestetään useampia, jotka vaihtelevat erityisesti kuljetun matkan 
suhteen. Lisäksi reittien alku-/loppupisteissä olisi järjestettynä jotain oheisohjel-
maa. Matkallakin voi olla joko miehitettyjä tai hiljaisia toimintarasteja, missä olisi 
joko toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä. 

 Ulkoilureitille lähtö toteutetaan yhteislähtönä tiettynä kellonaikana. 

 Tutustuminen varuskuntaan tai muutoin sotahistoriallisesti mielenkiintoiseen paik-
kaan. 

 Pihatalkoot esimerkiksi paikkakunnalla sijaitsevalla yhteiskäytössä olevalla alueel-
la tai tienvarsien siivous. 

 Lihaskuntotesti, UKK-kävelytesti tai Cooperin juoksutesti. 

 Tikanheittoa tai muuta oheistoimintaa. 

 Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät tietoiskut. 

 Päivän päätteeksi järjestettävä rentoa yhdessäoloa esimerkiksi yhdistyksen majal-
la  

 Nuorison vetonaulaksi voi kutsua paikallisen ”idolin” paikalle. 
 

Tiedotus ja talous 
 

Tapahtuman tiedotus on kaiken A ja O. Tiedotuksen osalta on huolehdittava siitä, että tieto 
tapahtumasta saavuttaa kohderyhmän mahdollisimman hyvin ja ajoissa. Tarkoituksena on 
tiedottaa perheliikuntapäivästä liiton jäsenyhdistysten kautta. 
 
Perheliikuntapäivän kustannuksista vastaavat järjestävät yhdistykset. Tapahtuman yhtey-
teen voi myös järjestää esim. kahvi- tai makkaramyyntiä, mutta myös sponsoreita tapah-
tumalle voidaan hankkia. Lisäksi järjestäjiä kannustetaan tekemään yhteistyötä eri maan-
puolustus- ja liikuntajärjestöjen kanssa. 



 
Raportointi ja aikataulu 
 

Reserviläisurheiluliitto toivoo, että perheliikuntapäivän järjestäjät laatisivat lyhyehkön ra-
portin perheliikuntapäivän onnistumisesta ja käytännön järjestelyistä. 
 
Raportoinnin tarkoituksena on kerätä ideoita perheliikuntapäivän kehittämiseksi seuraavi-
na vuosina. Reserviläisurheiluliitto laatii yhteenvedon toimitettujen raporttien pohjalta ja 
toimittaa yhteenvedon edelleen jäsenyhdistyksilleen. 
 

7. RESUL:n kampanjatuotteet 
  
Mahdollisimman monen liikuntaa harrastavan reserviläisen toivotaan käyttävän näitä kor-
kealaatuisia tuotteita liikuntatapahtumissa tukien liiton toimintaa. 

 

Reserviläisurheiluliiton logolla varustetut tuotteet ovat myynnissä liiton internet –sivulla 
osoitteessa www.resul.fietusivumyyntiartikkelit             

 
8. Puheenjohtajan palsta 

 
Arvoisa maanpuolustusaktiivi! Vaikka yllä on ollut niin paljon painavaa asiaa, että lienee jo 
paljon vaadittu pyytää lukemaan tarkasti vielä muutama tekstikappale läpi, niin seuraava 
asia on kuitenkin liitollemme ensisijaisen tärkeä. Käytäthän sen lukemiseen lyhyen het-
ken? 
 
Arvokasta maanpuolustustyötä pystyy tekemään monella eri tavalla ja nyt Sinullakin on 
mahdollisuus kantaa kortesi kekoon tärkeällä tavalla ja vieläpä ehkä helpommalla tavalla 
kuin kuvitteletkaan. 
 
Reserviläisurheiluliiton jatkuva aktiivinen kehitys vaatii yritysyhteistyöhön panostamista. 
Liitollamme on tekemämme selvityksen pohjalta erittäin paljon vastinetta ja mainosarvoa 
annettavana (yksi nopea esimerkki: yli miljoona kävijää nettisivuillamme viime vuonna), jo-
ten kyseessä on selkeästi vastikkeellinen yritysyhteistyö, jolla samalla edistetään liiton 
käytännön tavoitteiden toteutumista esimerkiksi liikunta-, urheilu-, ammunta- ja edunval-
vontapuolella. Ja nämä ovat kaikki osa-alueita, joista jo yhdenkin selkeä edistäminen vai-
kuttaa pidemmällä aikavälillä suuresti maanpuolustustahtoon ja – varsinkin nyt kun ollaan 
siirtymässä uudistettuun, entistä aktiivisempaan taistelutapaan – myös selkeästi maanpuo-
lustuskykyyn mahdollisen kriisin sattuessa. Eikä hyvinvointia edistävää toimintaa voi tehdä 
liikaa syvän rauhan aikanakaan. 
 
Tässä vaiheessa toiminnan rakentelua erittäin arvokkaan panoksen liiton hyväksi voi 
tehdä toimimalla joko niin sanottuna ovien avaajana jonkun tietyn yrityksen suuntaan tai 
tulemalla mukaan tekemään – tarkan ja koordinoidun ennakkosuunnitelman mukaisesti - 
yrityskäyntejä. 
 
Jos sinulla siis on yhteyksiä johonkin yritykseen, jonka veikkaat voivan käyttää anta-
maamme selkeää mainosarvoa ja samalla tukevan tärkeällä tavalla isänmaallista työtä, 
niin lähetä sähköpostia osoitteeseen resul.puheenjohtaja@gmail.com tai soita numeroon 
044 2782720. 
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Samaten, mikäli tunnet, että sana on hallussa ja katsot voivasi lyhyen koulutuksen jälkeen 
käyttää jonkun verran aikaa muutamiin yrityskäynteihin lähistölläsi, niin otathan yhteyttä yl-
lä olevia kanavia käyttäen. 
 
Myös siinä tapauksessa, että itselläsi on yritys tai toimit sellaisessa johtavassa asemassa, 
pyydän ottamaan yhteyttä. Uskon vakaasti, että yllätyt myönteisesti siitä, mitä liitollamme 
on tarjota erittäin kohtuullista korvausta vastaan. 
 
JOKAINEN PANOS ON TÄRKEÄ ja ottamalla tässä asiassa aktiivisen askeleen nouset 
RESUL:n  aktiivitoimijoiden joukkoon ja teet ensiarvoisen tärkeää maanpuolustustyötä, jo-
ka myös antaa liitolle mahdollisuuden palkitsemisille. 
 
Aktiivisuudestasi jo etukäteen lämpimästi kiittäen, 
 
Tor-Erik Lindqvist 
 

 
Reserviläisurheiluliitto toivottaa kaikille maanpuolustajille virikkeellistä ja ren-
touttavaa kesää, kesä on hyvää aikaa ladata pattereita ja huolehtia omasta 
hyvinvoinnistaan vaikkapa liikkumalla! 

 
 
 

Tor-Erik Lindqvist  Risto Tarkiainen 
Puheenjohtaja   Toiminnanjohtaja 
Kapteeni res   Sotilasmestari res 



KILPAILUKALENTERI 2014                 

Tukeva j-os.

tai vastaava
Pistooliampumahiihto Varsinais-Suomi Loimaa 15.2. Marko Silvander

Talvikilpailu  Varsinais-Suomi Alastaro  16.2. Jouko Tirri

Talvijotos Etelä-Karjala Imatra K-SR 8.-9.3. Mikko Huolman

Ilma-aseet Uusimaa Mäntsälä  8.-9.3. Touko Koivisto

Ampumahiihto Pohjois-Pohjanmaa Oulu 22.3. Timo Ronkainen

Ampumasuunnistus Pirkanmaa Sastamala 26.04. Jaakko Lampimäki

Perinneaseet Helsinki Santahamina KAARTJR 24.-25.5. Veijo Rautio

Neliottelu Kainuu Kuhmo KAIPR 7.6. Martti Hämäläinen

Pistooliampumajuoksu Kainuu Kuhmo  8.6. Martti Hämäläinen

Vakiokivääri 300 m Satakunta Säkylä PORPR 15.6. Teemu Nukki

Palvelusammunnat Päijät-Häme Lahti HÄMR 19.7. Marko Patrakka

SRA –amp.mestaruus Satakunta Säkylä PORPR 27.-29.6. Tarmo Rinne

RUL ampumamest  Kainuu Kajaani KAIPR 16.-17.8. Martti Hämäläinen

RES ampumamest Päijät-Häme Lahti  16.-17.8. Marko Patrakka

Häyhä – TA -kilpailu TA-Kilta Rovajärvi LAPITR 14.-17.8. Eric Raunio

Pystykorva SM-kilp. Keski-Suomi Keuruu PIONR 6.9. Teuvo Honkamäki

Partiokilpailu Varsinais-Suomi Turku 13.-14.9. Juha-Pekka Voipio

Syysjotos Pohjois-Savo Nilsiä KARLSTO 19.-21.9. Jukka Toivanen

Falling Plates SRTL Mikkeli ISSLE 5.10. Pirkka Juntunen

Maastokilpailu Pohjois-Karjala Kontiolahti 11.10. Ari Eskelinen

Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä.

Kilpailujen ja tapahtumien vastuuhenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet saa pyynnöstä liiton toimistosta, info@resul.fi

Kilpailu Piiri/Liitto Paikkakunta Ajankohta Vastuuhenkilö
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