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01. Liiton puheenjohtaja 
Mika Hannulan tervehdys

Arvoisa reserviupseeri,

Takana on jälleen tapahtumarikas vuosi reserviupsee-
ritoiminnan historiassa. Kertausharjoitusten määrä on 
edelleen matala, mutta vastapainoksi Puolustusvoimien 
MPK:lta tilaaman sotilaallisen koulutuksen määrä on tänä 
vuonna ennätyksellisen korkea. Vaikka kertausharjoitus-
ten määrän onkin tarkoitus vuonna 2015 nousta suun-
niteltuun 18 000 reserviläiseen vuodessa, antaa tämän 
vuoden koulutustilanne tietyllä tavalla esimakua siitä, 
mitä on tulossa; reserviläisten vapaaehtoisuus ja omaeh-
toinen sitoutuminen korostuvat.

Puolustusvoimien MPK:lta tilaama sotilaallinen koulutus 
järjestetään vapaaehtoisina harjoituksina. Reserviläiselle 
saapuu siis postissa kutsu, ei käsky. Kutsuun vastaaminen 
on vapaaehtoista. Sodan ajan joukkojen pienentyessä on 
sekä Puolustusvoimien että reserviläisen – sotilasarvoon 
katsomatta – etu, että sodan ajan joukkoihin sijoitetaan 
juuri ne henkilöt, jotka sitoutuvat oman sotilasammatti-
taitonsa kehittämiseen ja ylläpitoon, ja ovat valmiit vas-
taamaan sotaväen kutsuun.

Kuluvan vuoden helmikuussa Puolustusvoimain ko-
mentaja, kenraali Ari Puheloinen julkisti maanpuo-
lustuskurssin avajaisissa ”Reservin ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen kehittämisen” perusajatuk-
sen. Tuon perusajatuksen sisältämää kahdentoista kohdan 
toimenpidelistaa on jalostettu käytännön toimenpiteiksi 
koko vuosi. Lopputulos on ollut lausuntokierroksella kes-
keisissä maanpuolustusjärjestöissä ja puolustushallinnon 
toimijoilla. Käytännön toimenpiteistä Puolustusvoimat 
tiedottanee vuoden 2014 alkupuolella. Odotettavissa on 
todennäköisesti monia myönteisiä ja tervetulleita uu-
distuksia. Aktiivisen reserviupseerin silmin tuleva vuosi 
näyttää siis hyvin kiinnostavalta!

Kulunut vuosi 2013 oli allekirjoittaneen kuudes ja samalla 
viimeinen vuosi Suomen Reserviupseeriliiton puheenjoh-
tajana. Takana on nyt kaksi kolmen vuoden puheenjohta-
jakautta. Ensimmäistäkään kertaa en ole katunut, että 
ryhdyin arvokkaan, vuonna 1931 perustetun liittomme 
puheenjohtajaksi. Ajanjakso on ollut työntäyteinen ja 
vaativa, mutta samalla tavattoman antoisa. Kuusi vuotta 
yhdessä tehtävässä on kuitenkin aika, jolloin mitä toden-
näköisimmin on kyennyt antamaan sen mitä annettavis-
sa on. Reserviupseeriliiton edun mukaista on, että liiton 

johdossa on riittävä vaihtuvuus ja käytettävissä on uutta 
inhimillistä pääomaa. On siis aika vaihtaa vetovastuuta. 
Luovutan huoletta puheenjohtajuuden seuraajalleni, 
agronomi, kapteeni res Mikko Halkilahdelle, sillä tiedän 
Mikon hartioiden kantavan.

Minulle on ollut kunnia palvella yhtä maamme vanhim-
mista ja arvokkaimmista maanpuolustusjärjestöistä. 
Olen tavannut näiden kuuden vuoden aikana lukematto-
mia henkilöitä, joiden näkemykset ja kyvyt ovat tehneet 
lähtemättömän vaikutuksen. Kiitos Teille kaikille, joiden 
kanssa minulla on ollut mahdollisuus tehdä työtä Isän-
maan ja reserviupseeriaatteen hyväksi!

Hyvä reserviupseeri, toivotan Sinulle rauhallista joulua ja 
menestyksellistä uutta vuotta 2014!

Mika Hannula

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja

Professori, majuri res   
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2. Oulun liittokokous

Suomen Reserviupseeriliiton liittokokous pidettiin 
onnistuneesti Oulussa 23.11.2013. Kokouksessa tehtiin 
tärkeitä henkilövalintoja sekä hyväksyttiin liiton kolmi-
vuotissuunnitelma ja sääntömuutosesitys.

Liittokokouksessa oli edustettuna 170 liiton jäsenyhdis-
tystä sekä yksi kunniajäsen, jotka edustivat yhteensä 
21310 jäsenen ääntä. Kaikkiaan viikonlopun monipuolisiin 
tapahtumiin osallistui noin 500 vapaaehtoista maan-
puolustajaa eri puolilta maata. Oulun Reserviupseeriker-
ho ja Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri vastasivat 
suurelta osin onnistuneen viikonlopun järjestelyistä.

Mikko Halkilahti liiton puheenjohtajaksi

Puheenjohtajavaalissa oli kaksi ehdokasta. Käydyssä 
vaalissa Mikko Halkilahti voitti Pinja Hellmanin äänin 
20102 – 1150. Pinja Hellman on ensimmäinen RUL:n pu-
heenjohtajuutta tavoitellut naisupseeri.

Mikko Halkilahti (42) on Salossa asuva maanviljelijä ja 
yrittäjä. Koulutukseltaan hän on agronomi. Sotilasarvol-
taan Halkilahti on kapteeni reservissä. Hän on toiminut 
aikaisemmin mm. Salon Seudun Reserviupseerien ja 
Varsinais-Suomen Reserviupseeripirin puheenjohtajana. 
Suomen Reserviupseeriliiton 1. varapuheenjohtajana 
Mikko Halkilahti on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Hä-
nen puheenjohtajakautensa kattaa vuodet 2014 - 2016.

Uuteen liittovaltuustoon valittiin 43 henkilö ja jokaiselle 
heistä henkilökohtainen varahenkilö. Hieman yli puolet 
valtuutetuista on uusia tehtävässään. Naisia valittiin 

yksi varsinaiseksi valtuutetuksi ja kaksi varahenkilöiksi.

Kolmivuotissuunnitelma hyväksyttiin

Oulun liittokokouksessa hyväksyttiin RUL:lle kolmivuo-
tissuunnitelma vuosiksi 2014 - 2016. Liiton toiminta pe-
rustuu jatkossakin koko jäsenistön yhteisiin arvoihin, joita 
ovat isänmaallisuus, hyvä johtajuus, veteraanien perintö 
ja yleinen asevelvollisuus. 

Hyväksytyssä suunnitelmassa korostetaan, että re-
serviupseerit muodostavat sodan ajan joukkojemme 
päällystön rungon. Reserviupseerit ovat motivoituneita 
ja osaavia vastuunkantajia vaativissa siviili- ja sotilasteh-
tävissä. Tästä kaksoisosaamisesta hyötyy koko suomalai-
nen yhteiskunta.

Reserviupseeritoiminnan peruspilareina ovat laaja-alai-
nen perinteinen maanpuolustustyö, johon kuuluvat mm. 
aatteellinen toiminta, järjestötoiminta ja tiedotustoimin-
ta, vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus sekä reservi-
läisliikunta ja monipuolinen ampumatoiminta.

Lisäksi suunnitelmassa on määritelty keskeiset toimin-
nan tavoitteet toiminnoittain.

Kolmivuotissuunnitelma ja liittovaltuuston jäsenten ni-
met löytyvät liiton nettisivuilla www.rul.fi

03. Mäkelä ja Puoskari 
liiton varapuheenjohtajiksi

Helsingissä 14.12. kokoontunut uusi liittovaltuusto valitsi 
äänestyksen jälkeen liiton varapuheenjohtajiksi ltn Aaro 
Mäkelän Helsingistä ja ltn Sampo Puoskarin Oulusta. 
Liittovaltuuston puheenjohtajana jatkaa maj Jorma Kallio 
Lapualta. Liittovaltuuston uusi varapuheenjohtaja on maj 
Markus Lassheikki Kirkkonummelta.

Liiton johtotehtävät herättivät laajaa kiinnostusta. Liiton 
varapuheenjohtajatehtäviä tavoitteli neljä henkilöä, sa-
moin kuin liittovaltuuston varapuheenjohtajankin pestiä. 
Jorma Kallio valittiin jatkamaan liittovaltuuston puheen-
johtajana yksimielisesti. Aaro Mäkelä on toiminut kaksi 
aikaisempaa vuotta liiton 2. varapuheenjohtajana. Sampo 
Puoskari ja Markus Lassheikki ovat uusia tehtävissään. 

Liittovaltuuston kokouksessa valittiin myös liittohallitus 
vuodelle 2014. Kahdestakymmenestä hallituksen jäsenes-
tä kuusi on uusia tehtävässään (nimet kursivoitu).
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Suomen Reserviupseeriliiton liittohallitus 2014

Puheenjohtaja kapt Mikko Halkilahti

1. varapuheenjohtaja ltn Aaro Mäkelä

2. varapuheenjohtaja ltn Sampo Puoskari

Liittohallituksen jäsenet

ETELÄ-HÄME: maj Pertti Kokkonen

ETELÄ-KARJALA: kapt Veli-Matti Kesälahti

ETELÄ-POHJANMAA: maj Kari Ratavaara

HELSINKI: maj Sakari Väliahde

KAINUU: kapt Martti Minkkinen

KESKI-POHJANMAA: kapt Kimmo Tastula

KESKI-SUOMI: kapt Santeri Heinonen

KYMENLAAKSO: kapt Pasi Laari

LAPPI: ylil Janne Rahkonen

OPISKELIJAT: ltn Antti Laalahti

PIRKANMAA: maj Jorma Suonio

POHJOIS-KARJALA: kapt Juha Rytkönen

POHJOIS-POHJANMAA: ylil Timo Uusimäki

POHJOIS-SAVO: kapt Simo Jääskeläinen

PÄIJÄT-HÄME: maj Juha Tarnanen

SATAKUNTA:  ltn Pekka Elomaa

SUUR-SAVO:  kapt Pentti Nuutilainen

UUSIMAA: ylil Jaripekka Turtiainen

VAASA: ltn Peter Norrgård                 

VARSINAIS-SUOMI: kapt Anssi Heikkilä

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta

Liittovaltuuston kokous hyväksyi toimintasuunnitelman 
ja talousarvion tulevalle vuodelle liittohallituksen esittä-
mässä muodossa. RUL:n toiminnan painopisteet vuonna 
2014 ovat toiminta- ja vänrikkipäivät, jäsenhankinta ja – 
huolto, ampumatoiminnan turvaaminen ja kehittäminen 
sekä liiton uuden strategian jalkauttaminen. Viimeksi 
mainittuun asiaan liittyy liiton johdon kenttäkierros, 
jonka aikana uusi puheenjohtaja Mikko Halkilahti ja muu 
liiton johto vierailee kaikissa kahdessakymmenessä reser-
viupseeripiirissä.

Toimintasuunnitelma on tämän Kenttäpostin liitteenä. 

Vuoden 2014 toimintakalenteri löytyy liiton nettisivuilta: 
www.rul.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri

Jäsenmaksuihin ei muutoksia

Hyväksytyn talousarvion mukaan piirien toiminta-avus-
tukset sekä projektituet ja kannustepalkkiot pysyvät 
vuonna 2014 tämän vuoden tasolla. Liiton varsinaisen 
toiminnan nettokulut ovat ensi vuonna noin 500.000 €.

Jäsemaksut vuonna 2014: 

• varsinainen jäsen liittomaksu 12 € ja Reserviläisen – leh-
timaksu 7,5 € (yhteensä 19,50 €)

• Nuorisojäsen (suositus kokonaismäärälle) 14,5 €, si-
sältää Reserviläisen –lehtimaksun (7,5 €) sekä liiton (4 
€) yhdistyksen (2 €) ja piirin jäsenmaksun (1 €). Piirit ja 
yhdistykset voivat päättää omat jäsenmaksuosuutensa 
toisin

• ORUP:n jäsenen jäsenmaksu 9,5 €  (+yhdistyksen oma 
jäsenmaksuosuus)

• henkilöjäsen 45 € 

• tukijäsen 170 € ja 

• kannattajajäsen 450 €

Nuorisojäseniä ovat kaikki 1986 tai myöhemmin synty-
neet henkilöt.

04. Vuoden 
maanpuolustusteko 2013

Liittohallitus on valinnut vuoden 2013 maanpuolustus-
teoksi Virolahden ja Miehikkälän Reserviupseerikerhon 
ansiokas, pitkäaikainen toiminta Salpalinjan tunnetta-
vuuden lisäämiseksi ja sitä kautta sotiemme veteraanien 
ja linnoittajaveteraanien työn esillä pitämiseksi ja kansa-
laisten maanpuolustustahdon kohottamiseksi.

Kaksikymmentä kertaa järjestetyn Salpavaelluksen 
järjestelytehtävien lisäksi Virolahden ja Miehikkälän Re-
serviupseerikerho on ollut mm. aktiivisesti tukemassa 
Korsumuseon toimintaa, järjestänyt opaskoulutusta 
sekä esitellyt Salpalinjaa Haminan RUK:n oppilaille. Työ 
Salpalinjan hyväksi on tehty tiiviissä yhteistyössä alueen 
muiden reserviupseeri- ja reserviläisyhdistysten sekä 
puolustusvoimien kanssa.
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05. Toimintalomake

Toimintalomakkeen viimeinen täyttöpäivä on vuoden 
2013 osalta 31.1.2014. Tämän jälkeen tulleita ilmoituk-
sia ei enää huomioida. 

Tällä hetkellä lomakkeen on täyttänyt jo 145 piiriä/yh-
distystä. Lomakettahan on voinut täyttää pitkin vuotta. 
Ja näin on mukavan moni jo alkanut tekemäänkin. Nyt 
ei sitten tarvitse kuin tarkistaa, että merkinnät ovat 
oikein ja kaikki toiminta on merkitty.

Huomioikaa erityisesti kohta L61 Prosenttiammunta. 
Tähän kohtaa pitää ilmoittaa kuinka moni yhdistyksen 
jäsenistä on käynyt ampumassa vähintään kerran vuo-
den aikana 10 laukausta, millä tahansa ammunnanhar-
joitteluvälineellä.

Muistakaa, että kaikkien palauttaneiden kesken arvo-
taan myös rahapalkkiot sarjoittain. Eli toimintalomak-
keen täyttänyt yhdistys voi saada palkkion, vaikkei se 
olisikaan sarjassaan kaikkein aktivoitunein yhdistys. 
Kaikkien panos maanpuolustukselle on kuitenkin ihan 
yhtä tärkeä, siksi jokaisen yhdistyksen kannattaa täyt-
tää toimintalomake.  Projektitukihakemuksia voi hakea 
vain ne yhdistykset, jotka ovat täyttäneet toimintalo-
makkeen edelliseltä toimintavuodelta.  

Jos tunnuksien kanssa, tai muuten lomakkeen toimin-
nasta on epäselvyyttä ohjeen luvun jälkeenkin, niin 
olkaa yhteydessä liiton järjestösihteeri Saku Liehuun 
jarjesto@rul.fi tai 040 556 8798.

Ohje löytyy liiton tiedostopankista: www.rul.fi/tiedosto-
pankki/#!/container/96 

06. Huomionosoitukset

RUL:n ansiomitalit

RUL:n kultaisen ansiomitalin ja ansiomitalin soljen kera 
hakemukset tulee lähettää oman reserviupseeripiirin 
käsiteltäväksi piirin ilmoittamaan päivämäärään men-
nessä.

Useimmissa piireissä tämä päivämäärä on tammikuun 
alkupuolella. Piirit toimittavat puoltamansa hakemuk-
set liiton toimistoon 15.2.2014. Myöhästyneitä ansiomi-
taliesityksiä ei käsitellä.

 

Yhdistykset voivat tiedustella omasta piiristään, milloin 
hakemuksen on oltava piirin käsittelyssä. Liiton palkit-
semistoimikunta käsittelee vain piirien kautta tulleet 
anomukset. Puolustusministeri myöntää kultaiset ansio-
mitalit ja ansiomitalit soljen kera kerran vuodessa päivä-
määrällä 4.6.

Liittohallitus käsittelee RUL:n hopeisten ja pronssisten 
ansiomitalien anomukset kokouksissaan. Ensi vuonna 
liittohallitus kokoontuu 11.1., 15.3., 6.9. ja 8.11. Piirin käsit-
telemien anomusten tulee olla liiton toimistossa viikko 
ennen liittohallituksen kokousta

Anomuslomakkeita saa myös liiton toimistosta. Hakijana 
voi olla reserviupseerikerho tai -piiri. Kaikkiin hakemuksiin 
tarvitaan piirin puolto. Jos hakemuksia on useampia, tulee 
piirin asettaa ne puoltojärjestykseen.

Huomionositushinnasto
Huomionositukset eivät ole ostettavissa, vaan niitä 
myönnetään erillisten hakemusten perusteella. Hakijana 
voi olla reserviupseerikerho tai -piiri.

• RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera 80 €/kpl
• RUL:n kultainen ansiomitali 70 €/kpl
• RUL:n hopeinen ansiomitali 50 €/kpl
• RUL.n pronssinen ansiomitali 25 €/kpl

Myönnetyt mitalit laskutetaan niiden hakijalta.

Ansiomitalien pienoismitalin voi mitalin saanut henkilö 
tilata itselleen liiton toimistosta:

• Kultaisen ansiomitalin soljen kera pienoismitali 35 €/kpl

• Kultaisen ansiomitalin pienoismitali 30 €/kpl

• Hopeisen ansiomitalin pienoismitali 30 €/kpl

• Pronssisen ansiomitalin pienoismitali 15 €/kpl

Pienoismitalit laskutetaan niiden tilaajalta.
Tarkemmat tiedot huomionosoituksista löytyvät osoit-
teesta:
www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelutjasenyhdistyksille/
huomionosoitukset
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Ritarimerkit

Suomen Leijonan Ritarikunnan ja  Suomen Valkoisen 
Ruusun Ritarikunnan  ritarimerkkejä   koskevat   hake-
mukset tulee olla liiton toimistossa 15.2.2014 mennessä. 
Hakemukset laaditaan kunniamerkkiesityslomakkeelle, 
joka on täytettävissä ja tulostettavissa osoitteessa www.
ritarikunnat.fi/hakulomake.pdf. Lomakkeeseen hakijaksi 
merkitään Suomen Reserviupseeriliitto. Lisäksi hake-
mukseen kirjoitetaan yksityiskohtaiset tiedot henkilön 
koulutuksesta, työpaikoista, harrastuksista ja erityisesti 
ansioista maanpuolustustyössä.

7. Jäsenrekisteriasiaa

Karhulaskut ja rahanjaot 

Vuoden kolmas karhulasku maksamattomille jäsenille 
lähetettiin joulukuun alussa. 

Vuoden neljäs rahanjako piireille ja yhdistyksille 
suoritettiin viikolla 50.  Yhdistys voi tulostaa rahanjaon 
tilitysraportin nettijäsenrekisteristä. Raportti löytyy 
valitsemalla valmislistat / yhdistyksen varojenjakoraportti. 
Raportteja on saatavissa myös aiemmilta vuosilta. 

Kaikkiin rahanjakoon ja tilitysraporttiin liittyvissä 
kysymyksissä voi kääntyä liiton toimiston puoleen 
(toimisto@rul.fi tai (09) 4056 2054). 

Uudet jäsenet

Yhdistykset ja piirit voivat seurata uusien jäsenten 

tilannetta joustavasti nettirekisterin avulla.

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

Uusi jäsenrekisteri

Suomen Reserviupseeriliitto on hankkimassa 
uutta jäsenrekisteriä yhdessä Reserviläisliiton 
ja Maanpuolustuskiltojen liiton kanssa. Uuden 
jäsenrekisterijärjestelmän toimittaa liitoille Kehätieto 
Oy. Uusi rekisteri otetaan käyttöön vuodenvaihteessa. 
Nykyinen jäsenrekisteri on yhdistysten käytössä 
tämän vuoden loppuun saakka. Uudenkin rekisterin 
omistaa RUL:n ja RES:n omistama Maanpuolustusyhtiö.

Kaikki kuluvaa vuotta koskevat jäsenmaksutilitykset ja 
erilaiset tilastot tehdään nykyisessä järjestelmässä, jolloin 
ne ovat vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin. Vuoden 
2014 jäsenmaksulaskutus tehdään kokonaan uudella 
järjestelmällä. 

Uusi jäsenrekisteri on nykyistä helppokäyttöisempi. 
Yhdistykset, piirit ja liitto saavat käyttöönsä paljon uusia 
toimintoja ja ominaisuuksia. 

Maanpuolustusrekisterin käyttöönoton myötä nykyiset 
tunnukset ja salasanat eivät enää toimi. Uudet 
käyttäjätunnukset ja salasanat jaetaan yhdistysten ja piirien 
puheenjohtajille sähköpostilla loppiaisen jälkeen. On tärkeää, 
että nykyiseen jäsenrekisteriin on merkitty oikea vuoden 
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2014 puheenjohtaja sekä hänelle toimiva sähköpostiosoite.

RUL ja RES järjestävät 15.3. Vantaalla lähinnä piirikäyttäjille 
tarkoitetun koulutustilaisuuden. Maanpuolustusrekisterin 
kaikkien toimintojen oletetaan olevan jo tähän mennessä 
käytössä. Kutsut tähän tilaisuuteen lähetetään ensi vuoden 
alussa. 

08. Vanhat nettisivut 
tuhotaan 2013 lopussa

Vanhat ennen vuotta 2011 aukaistut liiton tarjoamat 
Joomla-pohjaiset nettisivut, siirtyvät ajasta 
bittiavaruuteen 2014 vuoden alusta. Eli ne tullaan 
tuhoamaan huono tietoturvallisuutensa takia.  

Kaikille yhdistyksille on luotu uusi WordPress pohjainen 
sivupohja, jonne oman sivun pystyy helposti rakentamaan. 
Olkaa asiasta yhteydessä liiton järjestösihteeri 
Saku Liehuun jarjesto@rul.fi tai 040 556 8798

09. Sähköinen kuntokortti

Nyt on taas korkea aika alkaa merkitsemään muistiin 
omat liikuntasuoritukset. Reserviläisurheiluliiton 
tuottama sähköinen kuntokortti on RUL:n jäsenten 
käytössä maksutta. Kuntokortin tarkoituksena 
on kannustaa jäseniä säännölliseen liikuntaan. 

Kuntokortti on netissä toimiva, sähköisessä muodossa 
oleva harjoitus- tai liikuntapäiväkirja. Helppokäyttöiseen 
kuntokorttiin merkitään päivä, laji ja harjoitukseen 
käytetty aika. Juoksu, hiihto, kävely, pyöräily, uinti 
ja luistelusuorituksiin voi merkitä myös tiedon siitä, 
kuinka pitkä matka harjoituksen aikana on kuljettu. 
Ampumasuorituksista kuntokortin avulla saa helposti 
tulostettua myös erillisen ampumapäiväkirjan. 

Sähköinen kuntokortti summaa vuoden aikana 
harjoituskerrat, käytetyn ajan ja kuljetun 
kokonaismatkan sekä laukaisumäärän. Lisäksi 
nettisivuilta löytyy runsaasti hyödyllistä tietoa 
harjoittelusta ja ravinnosta. Kuntokortti kannattaakin 
ottaa käyttöön heti uuden kalenterivuoden alussa. 

Sähköinen kuntokortti löytyy RESUL:n sivuilta www.resul.
fi/index.phtml?s=117. Käytössä on myös mobiiliversio: 
www.resul.fi/m

10. Minne mennä 

Talvijotos järjestetään Imatralla 8.-9.3.2014. Sinne 
on hyvä kerätä omasta yhdistyksestä tai kaveripii-
ristä porukka ja kuntoilla kisailla yksi viikonloppu 
Etelä-Karjalan upeissa maisemissa. Ilmoittautuminen 
tapahtuu MPK: n nettisivujen kautta 7.2.2014 men-
nessä. Lisätietoa löytyy Imatran reserviupseerien 
sivuilta www.rul.fi/imatra/etusivu/talvijotos-2014.

Uudistettu Jotosohje löytyy myös liiton sivuilta, kannat-
taa tutustua myös siihen niin tietää mitä saattaa olla 
tulossa. www.rul.fi/tiedostopankki/#!/container/96 

11. Uusia RUL myynti-
tuotteita saatavilla

Pelikortit sotahistoriallisilla kuvilla

Suomen Reserviupseeriliitto on teettänyt korkeatasoiset 
pelikortit, joissa kuvituksena on aitoja kuvia Mannerhei-
mista ja hänen johtamistaan sodista. Korttipakka on saa-
tavilla Inttistoresta.

Pelikorttien kuvat on valittu huolella Sotamuse-
on ja Puolustusvoimien kuva-arkistoista. Aiheina 
korteissa ovat vapaussota (pata), talvisota (risti), 
jatkosodan hyökkäys- ja asemasotavaihe (hertta) sekä 
torjuntataistelut (ruutu). Jokaisessa kortissa on myös ly-
hyt teksti kuvasta. Korttien taustakuvana on RUL:n logo.

Ainutlaatuinen korttipakka on ostettavissa Inttistoresta 
hintaan 9,50 € + postikulut: 

www.inttistore.fi/rul-pelikortit.html 

Paketin hinta on 50 euroa + toimituskulut ja se on tilatta-
vissa RUL:n toimistosta (toimisto@rul.fi).
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Liiton kalvosinnapit ja solmioneula

Suomen Reserviupseerien tukisäätiön uusin myyntituote 
on korkeatasoiset RUL:n tunnuksella varustetut kalvosin-
napit ja solmioneula tyylikkäässä samettipäällysteisessä 
lahjarasiassa.

Paketin hinta on 50 euroa + toimituskulut ja se on tilat-
tavissa RUL:n toimistosta (toimisto@rul.fi).

Suomen Reserviupseerien tukisäätiön tarkoituksena on 
tukea suomalaisten reserviupseerien henkisiä ja fyysisiä 
maanpuolustus- ja turvallisuusvalmiuksia. Säätiö to-
teuttaa tarkoitustaan myöntämällä varoja sääntöjensä 
mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, 
koulutus- ja julkaisutoimintaan, reserviupseerien toimin-
nan laajentamiseen ja tehostamiseen, erillisprojektien 
tukemiseen ja uusien toimintamuotojen kehittämiseen.

Säätiön toiminnasta, apurahoista ja myyntituot-
teista löytyy lisätietoa uusituilla nettisivuilla: 

www.rul.fi/tukisaatio/saation-myyntituotteet
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A. RUL:N TOIMINTA-AJATUS 
 
TOIMINNAN ARVOT 
 
Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin arvoihin, joita ovat: 

 Isänmaallisuus     

 Hyvä johtajuus 

 Veteraanien perintö 

 Yleinen asevelvollisuus 
 
Reserviupseereja yhdistää isänmaallinen halu kehittää maatamme ja tarpeen vaatiessa 
puolustaa sitä myös aseellisesti. Kunnioitamme veteraanisukupolven taistelua ja työtä itse-
näisyytemme turvaamiseksi. Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ja hyvät vuorovaikutustai-
dot omaava ihmisten johtaja niin rauhan kuin sodankin aikana. Kannatamme suomalaista 
yleistä asevelvollisuutta, joka mahdollistaa tulevaisuudessakin koko Suomen puolustami-
sen.  

  
TOIMINTA-AJATUS  
 
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen 
ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Liitto edistää toiminnallaan Isänmaan ja sen kaikkien 
kansalaisten turvallisuutta. 

 
KESKEISET TEHTÄVÄT  
 
Suomen Reserviupseeriliitto 

 Ylläpitää ja kehittää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, taitoja ja kenttäkelpoisuutta sekä 
kykyä toimia erilaisissa sodan ajan ja poikkeusolojen tehtävissä. 

 Ylläpitää ja kehittää reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä toimia yhteiskunnan kokonais-
turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tehtävissä.  

 Vaikuttaa maanpuolustusedellytysten parantamiseksi sekä kohottaa kansalaisten maan-
puolustustahtoa ja – tietoutta. 

 Toimii reserviupseerien etujärjestönä. 

 Kehittää vapaaehtoista maanpuolustusta yhteistyössä muiden maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa. 

 Toimii reserviupseerien, reserviupseeriyhdistysten ja -piirien yhdyssiteenä sekä tukee 
yhdistysten jäsenhankintaa ja – huoltoa. 

 Vaalii sotiemme veteraanien henkistä perintöä sekä osallistuu heidän tukitoimintaansa. 

 Vaalii upseeriperinteitä ja ylläpitää reserviupseerihenkeä. 

 Osallistuu kansainväliseen reserviupseeritoimintaan. 
 
(Toiminnan arvot, Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät on käyty läpi ja päivitetty kolmivuo-
tissuunnitelman 2014 - 2016 tekemisen yhteydessä). 
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B. RUL:N TOIMINNAN PAINOPISTEET  
VUONNA 2014 
 
Liiton toiminnan painopisteet vuonna 2014 ovat: 

* Toiminta- ja vänrikkipäivät 
* Jäsenhankinta ja -huolto 
* Ampumatoiminnan turvaaminen ja kehittäminen 
* Liiton uuden strategian jalkauttaminen 

 
Tavoitteita vuoden 2014 toiminnalle 

 Liitto 
o Oulun liittokokouksessa hyväksytyn liiton strategian 2014 - 2016 jal-

kauttaminen ja liiton johdon kenttäkierros 
o Liiton jäsenmäärä kasvaa 
o Vänrikkipäivät järjestetään viidessätoista piirissä  
o Toimintapäivätapahtumia järjestetään 100  
o Järjestetään yhdistyspäivä 
o Järjestetään reserviupseerien Baltic Sea Cooperation -seminaari 
o Osallistutaan aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 

kehittämiseen 
o Vaikutetaan ampuma-aselain ja -ratalain valmisteluun  
o Varmistetaan Padasjoen koulutuskeskuksen toimintaedellytykset ja 

kehittäminen 
o Liiton uusi jäsenrekisteri otetaan käyttöön 

 

 Piirit 
o Vänrikkipäivä järjestetään 
o Toimintapäivä järjestetään  
o Prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset 
o Piirin jäsenmäärä kasvaa 
o Piirin nettisivut ja uusi jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä 

 

 Yhdistykset 
o Yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää 
o Prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta parempi tulos 
o Sähköisen kuntokortin käyttäjämäärä on kasvanut 
o Uusi jäsenrekisteri on aktiivisessa käytössä 
o Jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla 
o Sähköinen toimintalomake on käytössä 

 

 Reserviupseerit 
o Prosenttiammunta on suoritettu 
o Sähköinen kuntokortti on aktiivisessa käytössä 
o On osallistuttu vähintään yhteen kertausharjoitukseen, yhdelle 

MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään 
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C. TOIMINNAT 2014 
 
1. Järjestötoiminta  
 
Järjestötoiminnassa keskeistä 2014 

 Uuden kolmivuotisstrategian jalkauttaminen 

 Jäsenhankinta ja jäsenhuolto  

 Uuden jäsenrekisterin käyttöön otto 

 Toiminta- ja vänrikkipäivät 
 

 Tavoitteet  Toimenpiteet 2014 Tarkennuksia 

1. Liiton strategiatyö 
jatkuu. Uusi 
kolmivuotissuunnitelma 
otetaan käyttöön  

* 2014 - 2016 
kolmivuotissuunnitelman 
täytäntöönpano  

* Liiton johdon 
maakuntakierrokset 

* Liiton uusitut säännöt sekä 
piirien ja yhdistysten 
mallisäännöt voimassa 

* Kolmivuotissuunnitelman 
jalkauttamisesta ja liiton 
johdon 
maakuntakierroksesta 
tehdään erillinen suunnitelma 

 

2. Piirien ja yhdistysten 
taloudellisten 
toimintaedellytysten 
turvaaminen 

* Jatketaan piirien ja 
yhdistysten kannuste- ja 
projektitukijärjestelmiä  
* Piirien kirjallisten 
yhteistyösopimuksien 
toteutumista seurataan 
aktiivisesti   

 

* Piirien toiminta-
avustukseen tulee selkeästi 
suoritusperusteisia osia 

 

3. Jäsenmäärän kehitys 
on positiivista 

* Kannustetaan yhdistyksiä 
jäsenhankintaan ja -huoltoon 
jäsenhankintapalkkioilla 

* Uusi jäsenrekisteri otetaan 
käyttöön vuoden alussa 

* Yhdistykset päivittävät 
jäsentensä 
sähköpostiosoitteet 

 

4. Järjestötoiminnan 
tehostaminen 

* Yhdistyksille annetaan 
selkeitä malleja 
toimintapäivien 
järjestämiseksi sekä 
jäsenhankinnan ja -huollon 
tehostamiseksi 

* Järjestetään kolmas 
yhdistyspäivä, jonka 
tavoitteena on käytännössä 
hyväksi koettujen 
toimintamallien kokoaminen 

* Aktiivinen yhdistys: 
tavoitteena saada mukaan 
uusia toimijoita ja uusia 
toimintamuotoja sekä pitää jo 
vanhat jäsenet mukana 
toiminnassa 

* Yhdistyspäivän tulokset 
kootaan nettiin yhdistysten 
käyttöön 
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ja jakaminen yhdistyksille  

5. Toimintapäivät ja 
vänrikkipäivät laajassa 
käytössä  

* Täydennetään 
toimintapäivän materiaalia 

* Tuotteistetaan kehitetään 
vänrikkipäivien ohjelmia, 
tavoitteena 2 – 3 
vaihtoehtoista ohjelmaa 

* Toimintapäiviä järjestetään 
jokaisessa piirissä, yhteensä 
100 tapahtumaa 

* Vänrikkipäiviä toteutetaan 
viidessätoista piirissä 

 

6. Maanpuolustushengen 
ja -tahdon säilyttäminen 
vapaaehtoistoiminnan 
peruslähtökohtana. 
Veteraanien henkisen 
perinnön vaaliminen 

* Tuetaan yhdistysten ja 
piirien maanpuolustus-
aatteellista toimintaa 
* Osallistutaan 
Veteraanikeräykseen 
* Osallistutaan 
Tammenlehvän perinneliiton 
toimintaan 

 

 
2. Koulutustoiminta  

 
Koulutustoiminnassa keskeistä 2014 

 Reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
kehittäminen 

 Vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamiskoulutuksen 
toteuttaminen 

 Reserviupseereiden koulutusjärjestelmä ja reservin 
täydennyskoulutus 

 Padasjoen koulutuskeskuksen kehittäminen 
 

Tavoitteet  Toimenpiteet 2014 Tarkennuksia 

1. Reservin ja 
vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
kehittäminen 

* Osallistutaan aktiivisesti 
pääesikunnan johdolla 
tehtävään reservin ja 
vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen 
kehittämiseen 

* Liiton erityisen kiinnostuksen 
kohteena ovat reserviläisten 
siviiliosaamisten 
tunnistamiseen sekä 
omaehtoiseen osallistumiseen 
ja toimintakyvyn 
kehittämiseen sekä 
reserviläisten urapolkuihin 
liittyvät kysymykset 

2.  
Reserviupseereiden 
jatko- ja täydennys-
koulutusohjelma 

* RUL osallistuu reservin jatko- 
ja täydennyskoulutus-
järjestelmän kehittämiseen ja 
toteuttamiseen yhteistyössä 
puolustusvoimien ja MPK:n 
kanssa 

* Sotilasammattitaidollisen ja 
johtamiskoulutuksen 
yhdistäminen yhdeksi 

* Tavoitteena koota MPK:n 
aselajikurssit, johtamiskurssit 
ja harjoitukset 
reserviupseereille sopiviksi, 
hyödyllisiksi kokonaisuuksiksi 
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kokonaisuudeksi 

* RUL osallistuu erikseen 
asetettujen työryhmien 
toimintaan 

3. Vapaaehtoisen 
maanpuolustus-
koulutuksen 
johtamiskoulutus-
ohjelma toiminnassa   

* Reserviläisjohtaja 1 ja 
Reserviläisjohtaja 2 kursseja 
järjestetään kattavasti eri 
puolilla maata 

* Johtamisen teemaseminaari 
järjestetään 

* Järjestetään yhdessä MPK:n 
kanssa johtamiskoulutuksen 
kouluttajakoulutustilaisuus  

 

* Reserviläisjohtaja 1 on 
reserviläisten 
johtamiskoulutuksen 
peruskurssi 
* Reserviläisjohtaja 2 kurssi 
on johtamisen jatkotason 
kurssi  

* Johtamisen Teemaseminaari 
on johtamisen erikoistason 
kurssi 
 * Johtamisen 
koulutusohjelmassa 
reserviupseereille tärkeitä 
kursseja ovat myös 
esikuntatyöskentelyn ja 
varautumisjohtamisen kurssit 

4.  Reserviläisiä 
hyödynnetään muiden 
viranomaisten 
poikkeusolojen 
tehtävissä 

* Selvitetään yhdessä MPK:n 
kanssa muiden viranomaisten 
tarve reserviläisten käytölle 
varautumisen ja poikkeusolojen 
tehtävissä 

* Perustetaan liittoon 
varautumistyöryhmä 
valmistelemaan asiaa 

 

5. Padasjoen 
koulutuskeskuksen 
tulevaisuus turvattu  

* Selvitetään 
koulutuskeskuksen 
tulevaisuuden omistusjärjestelyt 

* Koulutuskeskuksen 
keskipitkän ajan 
kehittämissuunnitelma on 
valmis ja käytössä 
* Padasjoen koulutuskeskusta 
käytetään monipuolisesti  

* Puolustusvoimat teki 
päätöksen Padasjoen 
ampumarata-alueen 
säilymisestä keväällä 2013 

 

6. Tuetaan liiton 
jäsenten 
sotilasosaamisen 
ylläpitämistä ja 
kehittämistä 

* Tuotetaan ja hankitaan 
jäsenistölle sotilasosaamista ja 
johtamista kehittävää 
materiaalia  

* Selvitetään mahdollisuus 
reserviupseereille suunnattuun 
koulutukseen MPK:n 
koulutusvalikoimassa 

* Tuotetaan sotilasosaamista 
lisäävää materiaalia 
toimintapäivään, 
Reserviläiseen ja nettisivuille 

 
HUOM! Koulutuskokonaisuudet ja -tilaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan pääosin 
yhteistoiminnassa MPK:n kanssa. 
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3. Liikuntatoiminta 
 
Liikuntatoiminnassa keskeistä 2014 

 Ampumatoiminnan turvaaminen ja kehittäminen 

 Reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen: 
  o monipuolinen ampumatoiminta 
  o kenttäkelpoisuuskokeet ja testit 
  o maantie- ja hiihtomarssit ja jotokset  

 Yhdistysten järjestämät prosenttiammunnat, palvelusaseammunnat ja 
sovelletut ammunnat 

 Sotilasmoniottelut 

 Kansainväliset urheilukontaktit 
 MILCOMP FINLAND 2014sotilasmoniottelu Lahdessa 

 

Tavoitteet  Toimenpiteet 2014 Tarkennuksia 

1. Tuetaan aktiivista 
ampumaharrastusta ja 
mahdollistetaan 
ampumaharrastuksen 
jatkuminen koko maassa 

* Kannustetaan jäsenistöä 
harrastamaan ammuntaa 
monipuolisesti 
* Jatketaan yhdistysten 
ampuma-asehankintojen ja 
ampumaratainvestointien 
tukemista 
* Palkitaan 
prosenttiammunnassa 
kunnostautuneet piirit ja 
yhdistykset 
* Jatketaan aktiivista 
osallistumista 
ampumaharrastusfoorumiin 
ja AMPU -hankkeeseen 
* Selvitetään mahdollisuus 
yhdistää RUL:n ja RES:n 
ampumamestaruuskilpailut 
vuodesta 2015 alkaen 
* Järjestetään ammunnan 
haasteottelu Upseerien 
Ampumayhdistyksen 
kanssa RUL:n 
ampumamestaruus-
kilpailujen yhteydessä 

* Pyritään nostamaan 
ampumaharrastaminen 
positiivisessa valossa 
julkisuuteen 
* Pyritään järjestämään eri 
ampumaharrastusfoorumin 
toimijoiden yhteinen 
ampumatempauspäivä 

2. Jäsenten aktiivinen 
liikuntaharrastus on 
lisääntynyt. Jäseniä on 
aktivoitu reserviläis-
liikuntaan 
kenttäkelpoisuuden 
ylläpitämiseksi 

*Kehitetään reserviläis-
liikuntaa yhdessä RESUL:n 
kanssa keskittymällä 
kenttäkelpoisuuden 
kannalta tärkeimpiin lajeihin. 
* Jatketaan aktiivista 
tiedottamista 
reserviläisliikunnasta 
* Kannustetaan jäseniä 
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sähköinen kuntokortin 
käyttöön 

3.  Liiton edustusjoukkueille 
varmistettu 
menestymismahdollisuudet 
kansainvälisissä kilpailuissa 

* Järjestetään harjoitus- ja 
koulutustilaisuuksia sekä 
karsintakilpailuja 
kansainvälisiin kilpailuihin 
valmistautuville urheilijoille.  
* Jaetaan informaatiota 
RUL:n urheilukontakteista 
joukko-osastoissa 

 

4. RUL osallistuu 
menestyksellä vuoden 
kansainvälisiin kilpailuihin 
 
 
 
 
 
 
 

* MILCOMP FINLAND 2014 
sotilasmoniottelu Lahdessa 
* Liitto lähettää joukkueen 
CIOR:n sotilasmoniotteluun 
jat PM-maastomestaruus-
kilpailuihin.  
* Tuetaan jäsenistön 
osallistumista muihin 
kansainvälisiin 
sotilasliikuntatapahtumiin 

 * CIOR:n sotilasmoniottelu 
järjestetään Saksassa 
* PM -maasto-
mestaruuskilpailun paikka 
päätetään myöhemmin  
* Päätökset muiden kv-
kilpailujen tukemisesta 
tehdään tapauskohtaisesti 

HUOM! Liittotason kotimaisen kilpailutoiminnan hallinnon hoitaa käytännössä 
Reserviläisurheiluliitto (RESUL). 

 
4. Yhteistoiminta ja edunvalvonta  

 
Toiminnassa keskeistä 2014: 

 Jatketaan säännöllistä yhteydenpitoa poliittisiin päättäjiin 

   Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnan tukeminen 

 Osallistutaan AMPU -projektiin 

 Seminaariyhteistyö  

 Maanpuolustusjärjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen 

 Vaikuttaminen kansainvälisen kriisinhallinnan palvelusehtoihin 
 

 Tavoitteet  Toimenpiteet 2014 Tarkennuksia 

1. Yhteydenpito poliittisiin 
päättäjiin säännöllistä ja 
tuloksellista. Yleisen 
asevelvollisuuden 
tukeminen sekä 
reserviupseerien 
koulutuksen, aseman ja 
etujen edistäminen 

* Vaikutetaan aktiivisesti 
puolustusvoimauudistukseen 
ja yleisen asevelvollisuuden 
kehittämiseen  

* Vaikutetaan 
kertausharjoitusten 
lisäämiseksi ja niiden 
kohdistamiseksi aikaisempaa 
paremmin sekä lykkäysten 
pienentämiseksi 

* Vaikutetaan ampuma-
aselain uudistamisen toiseen 
vaiheeseen 

* Jatkuva yhteydenpito 
eduskuntaan  

* Varmistetaan 
vaikutusmahdollisuudet 
vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
neuvottelukunnassa ja 
alueneuvottelukunnissa 

2. Yhteistyötä * Osallistutaan * Liittotasolla suorat kontaktit 
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Puolustusvoimien ja 
Puolustusministeriön 
kanssa kehitetään 

puolustusvoimauudistukseen 
liittyvään reservin toiminnan 
ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
kehittämistyöhön 
* Osallistutaan aktiivisesti 
reservin päällystön 
koulutuksen kehittämiseen  

* Jatketaan yhteistyötä 
pääesikunnan ja Maavoimien 
esikunnan kanssa 

* Jatketaan aktiivista 
toimintaa reservin 
neuvottelukunnassa, 
vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
alueneuvottelukunnissa ja 
muissa puolustushallinnon 
työryhmissä 

puolustushallinnon ylimpään 
johtoon 

* Piiri- ja yhdistystasolla 
yhteistyökumppaneina 
sotilasläänit, aluetoimistot ja 
joukko-osastot 

 

3. Tiivistetään yhteistyötä 
reserviupseerikoulujen 
kanssa   

* Kehitetään yhteistyötä 
RUK:n ja oppilaskunnan ja 
sen kannatusyhdistyksen 
sekä muiden reserviupseeri-
koulujen kanssa 
* Jatketaan ja kehitetään 
RUK-infoja 

* Ollaan mukana mentor -
projektissa 

* Näkyvyys ru-kurssien 
julkaisuissa ja Rukkilaisessa 
varmistetaan 

* Ru-kurssien nettisivustot 
valmistetaan yhteistyössä 
kannatusyhdistyksen kanssa 

* Järjestetään nuorten 
upseereiden tapaaminen 
mentor -projektin osana 

 

4. Yhteistyö MPK:n 
kanssa ja sen 
kehittäminen 

* Osallistutaan reservin 
toiminnan ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
kehittämistyöhön 

* Osallistutaan aktiivisesti 
Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen 
toimintaan toiminnan kaikilla 
tasoilla 

* Koordinoidaan yhteistyötä 
MPK:n ja sen 
jäsenjärjestöjen kesken 

 * Aktiivinen toiminta 
yhdistyksen hallinnossa sekä 
alueellisissa 
neuvottelukunnissa ja 
työryhmissä 

 

5. Aktiivinen yhteistyö 
upseerijärjestöjen kesken 
jatkuu 

* Jatketaan 
upseerijärjestöjen yhteistä 
edunvalvontaa 

* Jatketaan yhteisiä 
seminaareja ja julkaisuja 
muiden upseerijärjestöjen 
kanssa 

* Vaihdetaan 
upseerijärjestöjen kanssa 

* Yhteisesti tärkeitä asioita 
ovat mm. upseerikoulutus ja 
kansainväliset tehtävät 

* Yhteiset seminaarit ja 
tutkimushankkeet 
Kadettikunnan ja MPKK:n 
kanssa jatkuvat: Nuoret ja 
arvot, johtamiskoulutus 

* YTE:n jäsenjärjestöt: 
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toimintakalenteritietoja 

 

Kadettikunta, Jääkärisäätiö, 
Suomen Reserviupseeriliitto 
ja Upseeriliitto 

* Yhteistoimintaa mm. 
Upseerijärjestöjen 
yhteistyöelimessä YTE, 
Katajanokan Kasinolla ja 
Marskin Majalla  

6. Yhteistyö muiden 
maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa edelleen tiivistä 

* Jatketaan 
puheenjohtajistojen 
yhteiskokouksia RES:n 
kanssa 

* Jatketaan viestintä- ja 
hallintoyhteistyön 
kehittämistä RES:n ja 
MPKL:n kanssa 

* Selvitetään mahdollisuudet 
tehostaa viestintäyhteistyötä 
MPT:n ja sen 
jäsenjärjestöjen kanssa 

* Tiivistetään yhteistyötä 
käytännön asioissa 
Döbelninkadulla 

* Jatketaan yhteistoimintaa 
Tammenlehvän Perinneliiton 
kanssa 

* Liitto toimii Salpavaelluksen 
suojelijana  

* Tärkeimmät 
yhteistyökumppanit: 
Reserviläisliitto, 
Reserviläisurheiluliitto, 
Maanpuolustuskiltojen Liitto, 
Maanpuolustuksen Tuki, 
Suomen 
Rauhanturvaajaliitto, 
Maanpuolustusnaisten Liitto, 
Sotilaskotiliitto ja Naisten 
Valmiusliitto 

* Salpavaellus patikoidaan 
Virolahdella, Miehikkälässä, 
Luumäellä ja Lappeenran-
nassa 27. - 29.6.2014. Jär-
jestelyvastuu on alueen re-
serviupseeri- ja reservi-
läisyhdistyksillä.  

 

7. Kehitetään valmiutta 
palvella jäsenistöä 
kansainvälisiin tehtäviin 
liittyvissä asioissa 

* Jatketaan suorien 
yhteyksien pitämistä 
Puolustusministeriöön ja 
Puolustusvoimiin 
kansainvälisten tehtävien 
sopimusehdoista 

* Lisätään yhteistyötä 
asiassa keskeisten 
järjestöjen kanssa 

* Tärkeimmät 
yhteistyökumppanit Suomen 
Rauhanturvaajaliitto, 
Reserviläisliitto ja 
Upseeriliitto 

 
5. Kansainvälinen toiminta 
  
Kansainvälisessä toiminnassa keskeistä 2014 

 Toteutetaan voimassa olevaa kv-strategiaa 

 Vakiintuneiden kansainvälisten kontaktien ylläpitäminen 

 Järjestetään Baltic Sea Cooperation seminaari  
 

Tavoitteet Toimenpiteet 2014 Tarkennuksia 
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1. Pohjoismaat * Jatketaan perinteistä 
yhteistoimintaa pohjois-
maisten veljesjärjestöjen 
kanssa  
* Osallistutaan PM-
presidiumin kokouksiin   
* Selvitetään pm-
maastomestaruuskilpailujen 
jatkosta 
* Tehostetaan tiedon kulkua 
pohjoismaisten liittojen 
välillä 

* Sovitaan pohjoismaisen 
yhteistyön muodoista 
tulevaisuudessa 
.* Yhteistyötä kehitetään 
presidiumin päätösten 
mukaisesti 

2. Viro  
* Viron 
Reserviupseerikunta, EROK 
* Viron Suomen poikien 
reserviupseerit  

* Vierailut ja koulutus-
tapahtumat järjestöjen 
välillä  
* Sotilasmoniottelu- 
maaottelu Lahdessa 
* Winter ja Summer Camp 
Virossa 
* Selvitetään tarve koulutus-
yhteistyöhön 
* Tuetaan Viron Suomen 
poikien reserviupseereiden 
toimintaa   

 

3. CIOR ja Itämeren alue 
* NATO:n reserviupseerilii-
ton, CIOR 
* Itämeren alueen maiden 
reserviupseerijärjestöt, 
Baltic Sea Cooperation, 
BSC  

* Osallistutaan CIOR:n talvi-
kokoukseen Brysselissä 
* Osallistutaan CIOR:n 
kesäkongressiin Saksassa 
* Selvitetään liiton 
osallistuminen CIOR:n 
komiteatyöskentelyyn 
* Järjestetään Baltic Sea 
Cooperation seminaari 
Haminassa  

* Välitetään jäsenistölle 
tietoa osallistumis-
mahdollisuuksista 
kansainvälisiin tapahtumiin 
ja mahdollistetaan 
omatoiminen osallistuminen 
tapahtumiin 
* Baltic Sea Cooperation –
seminaarin aiheena 
reserviupseerien koulutus ja 
käyttö 

4. Venäjä 
 

* Jatketaan uuden 
yhteistyökumppanin 
etsimistä Venäjältä  

* Tavoitteena toiminnallinen 
yhteistyö venäläisen 
reserviupseerijärjestön 
kanssa 

HUOM! Liittotason kansainvälisen toiminnan lisäksi useilla yhdistyksillä ja piireillä on suoria 
kansainvälisiä yhteyksiä. Liitto kannustaa yhdistyksiä ja piirejä kansainväliseen 
kanssakäymiseen. 
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6. Viestintä  
 
Viestinnässä keskeistä 2014 

 Liiton näkyvyyden parantaminen  

 Nettisivujen ja sosiaalisen median tehostaminen liiton tiedotuksessa 

 Reserviläinen-lehden kehittäminen 

 Viestintä yhteistyön kehittäminen muiden maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa 

 

Tavoitteet Toimenpiteet 2014 Tarkennuksia 

1. Liiton kannanotot ja 
tiedotus tavoittavat 
kohderyhmät. RUL näkyy 
julkisuudessa paikallisesti, 
alueellisesti ja 
valtakunnallisesti  

* Hyödynnetään eri 
tiedotusvälineitä 
tehokkaasti.  
* Tiedotetaan yhteiskunnan 
päättäjille ja yhteistyökump-
paneille RUL:n toiminnan 
tavoitteista ja merkityksestä 

* Koulutuksen 
kehittäminen, 
kertausharjoitukset, 
reserviupseerien rooli 
maanpuolustuksessa ja 
reserviupseeriuden 
merkitys yhteiskunnassa 

2. Varmistaa edellytykset 
tehokkaalle tiedottamiselle 

* Luodaan ja ylläpidetään 
suoria suhteita 
tiedotusvälineisiin 
* Tuetaan Reserviläinen-
lehden kehitystyötä  
* Pidetään liiton messu- ja 
esittelymateriaali ajan 
tasalla 

* Reserviläinen -lehdelle 
uusi päätoimittaja keväällä 
2014 

 

 

3. Sähköisiä 
tiedotuskanavia 
hyödynnetään aikaisempaa 
enemmän 

* Liiton nettisivut ovat 
aktiivisesti käytössä 

* Liitto aktiivisesti mukana 
sosiaalisessa mediassa 
* Jokaisella piirillä omat 
kotisivut 

* Vuorovaikutteisuutta 
jäsenistöön lisätään 
sähköisten 
tiedotuskanavien avulla 

* Yhdistyksillä 
mahdollisuus omiin 
nettisivuihin liiton kautta 

* Lisätään koulutus- ja 
yhdistysten toimintaa 
tukevien materiaalien 
määrää nettisivuilla 
 

4. Lisätään yhteistyötä 
viestinnässä muiden 
maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa  

* Käynnistetään 
mahdollinen 
kustannusyhteistyö RES:n 
ja MPKL:n kanssa 

* Määritellään 
vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
viestinnän yhteiset 
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pääteemat 

 



 
 
 

Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat 
 

Tiedotteen sisältö 
 
1. Reserviläisurheiluliiton syyskokous 23.11.2013 Oulussa 
2. Reserviläisurheiluliiton painopisteet 2014  
3. Reserviläisurheiluliiton avaintehtävät 2014 
4. Sähköinen kuntokortti 
5. Kilpailukalenteri 2014 
 
 
 

1. Reserviläisurheiluliiton syyskokous 23.11.2013 Oulussa 
 
Reserviläisurheiluliitto vietti syyskokoustaan neljän maanpuolustusjärjestön yhteisessä 
”Tervasoutu” - tapahtumassa Oulussa 22.–24.11.2013. Tervasoudun järjestäjät olivat 
tehneet ”urosmehiläisen” työn luomalla mahtavat puitteet tälle maanpuolustusjärjestöjen 
yhteiselle kokoontumiselle Pohjois-Pohjanmaalle. 
 
Ensimmäistä kertaa Reserviläisurheiluliiton historiassa lähes kaikki liiton 
jäsenyhdistykset olivat paikalla ja lisäksi useita reserviläisliikunnasta ja – urheilusta 
kiinnostuneita henkilöitä. 
Virallisia edustajia oli 33 henkilöä liiton 38 jäsenjärjestöstä. He päättivät 
Reserviläisurheiluliiton vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä 
hallituksen kokoonpanosta. 
 
Avaussanoissaan puheenjohtaja Tor-Erik Lindqvist kiitti kaikkia reserviläisliikunnan ja – 
urheilun ystäviä menneestä toimintavuodesta sekä ennen kaikkea aktiivista hallitusta 
liiton asioihin paneutumisesta ja erinomaisesta yhteistyöstä jäsenliittojen kesken. 
 
Lisäksi puheenjohtaja Lindqvist korosti liiton talouden eteen tehtyä työtä tuloksellisena 
ja toivoi, että kaikilla sidosryhmillä olisi ymmärrystä tälle arvokkaalle työlle, jotta pitkällä 
aikavälillä voisimme yhdessä turvata toiminnan jatkuvuuden. 
 
Tilaisuuden alussa jaettiin liiton hallituksen myöntämiä huomionosoituksia, joista 
arvokkaimpana oli Reserviläisurheiluliiton ansioristin luovuttaminen jääkäri Marko 
Patrakalle. 
 
Jääkäri Marko Patrakka sai tämän huomionosoituksen erittäin ansiokkaasta ja 
pitkäaikaisesta toiminnasta Reserviläisurheiluliiton hallituksessa, erinomaisesta työstä 
liiton ampumatoiminnan edistämiseksi lukuisilla foorumeilla ja osallistumisesta 
kilpailujen johto- sekä teknisen asiantuntijan tehtäviin liiton mestaruuskilpailuissa eri 
puolella Suomea useina vuosina peräkkäin. 
 
Liiton kultaisella ansiomitalilla palkittiin Mika Hannula, maj. res., Kai Leinonen, kapt. res. 
ja Simo Jääskeläinen, kapt. res. sekä hopeisella ansiomitalilla Mirva Brola, vänr. res. 

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

RESUL tiedottaa 3/2013  



 
Syyskokous valitsi erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet 
kaksivuotiskaudeksi. Hallitus 2014 – 2015 on seuraava (uudet jäsenet/toimikaudet 
lihavoitu): 
 
 
 

LIITTO NIMI  PAIKKAKUNTA TOIMIKAUSI 
 
RUL Jussi Kangaspunta Helsinki  2013 - 2014 

  Antti Kokkola Helsinki  2014 - 2015 
  Aku Virjula  Tampere  2013 - 2014 
 

RES Jouko Hyppönen Konnevesi  2013 - 2014 

  Raimo Ojala Tampere  2013 – 2014 
                      Tapani Kaistila Kurikka  2013 - 2014 
  Marko Patrakka Lahti  2014 - 2015 
     

MPKL Jukka-Pekka Ahonen Espoo  2014 - 2015 

  Matti Mikkonen Valkeala  2013 - 2014 
 

SRTL Pekka Kuosa Mäntsälä  2014 - 2015 

  
Puheenjohtajan ja hallitusten jäsenten yhteystiedot ovat luettavissa liiton 
verkkopalvelussa osoitteessa www.resul.fi => Yhteystiedot 
 
 

2. Reserviläisurheiluliiton painopisteet 2014 
 
2.1 Nuorten aikuisten rekrytointi liiton toimintaan 
 
Nuorten aikuisten mukaan saaminen toimintaan on välttämätöntä, ovathan he usein 
sijoitettuna valtakunnan puolustamisen kannalta tärkeisiin sodan ajan joukkoihin ja 
tehtäviin. Erityisesti heidän merkityksensä vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä 
korostuu, kun uusia toimijoita rekrytoidaan perusyhdistyksiin sekä piiri- ja liittotason 
organisaatioihin. 
 
Liitto keskittyy viestinnässään jäsenliittojen nuoriin aikuisiin ja kohdentaa kilpailujen ja 
tapahtumien markkinointia suoraan heille nykyaikaisissa viestimissä (sosiaalinen 
media). 
Reserviläisurheiluliitto näkee tärkeänä nuorten aikuisten aktivoimisen reserviläisliikun-
nan aktiivisiksi toimijoiksi ja kehittäjiksi myös yhteistyössä jäsenliittojensa kanssa. 
Tämän johdosta liitto rakentaa toimivia yhteistyöverkostoja useisiin nuorten aikuisten 
muodostamiin yhteisöihin. 
 
2.2 RESUL:n kilpailu- ja tapahtumatoimihenkilöiden osaamisen varmistaminen 
koulutuksen ja ohjeistuksen avulla  
 
Reserviläisurheiluliiton kilpailut ja tapahtumat poikkeavat olennaisesti muiden liikunta- ja 
urheilujärjestöjen vastaavista aktiviteeteistä. Liitto kouluttaa ja ohjeistaa vuonna 2014 
rata-ammuntatoimikunnan alaisten lajien toimihenkilöt. Tavoitteena on toimihenkilöiden 
osaamisen sekä liiton kilpailujen vaatimusten tasapaino. 
 

http://www.resul.fi/


Toimintavuonna järjestetään lajiseminaareja (mm. SRA), joissa käydään läpi kentän 
palautteet ja niiden pohjalta tehdään tarvittavat sääntömuutosesitykset liiton 
hallitukselle. 
 
2.3. Kenttäkelpoisuusarvioinnin kehittäminen jäsenyhdistyksissä 
 
Kenttäkelpoisuuden kehittäminen on liiton ydintoimintaa. Kenttäkelpoisuuden arviointiin 
on yhteistyössä puolustusvoimien kanssa suunniteltu käytännönläheinen toimintamalli, 
joka jalkautetaan kaikkiin liiton jäsenyhdistyksiin. 
 
Vuonna 2014 käyttöönotettava uuden arviointijärjestelmän jalkauttaminen aloitetaan 
välittömästi. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa: 
 

- kenttäkelpoisuusoppaan laadinta 
- kenttäkelpoisuuspäälliköiden koulutus jäsenyhdistyksiin 
- pilottihankkeen käynnistäminen Päijät-Hämeessä 
- mahdolliset kenttäkierrokset jäsenyhdistyksissä 

 
Lisäksi erittäin tärkeänä tehtävänä on ohjeistaa liiton jäsenyhdistyksiä tuottamaan 
laajasti kenttäkelpoisuuden kehittämiseen liittyviä liikuntapalveluja. Tämän johdosta liitto 
tuottaa toimintavuoden aikana ohjeistuksen liikuntatoiminnan järjestämiseksi myös 
perusyhdistyksille. 

 
3. Reserviläisurheiluliiton avaintehtävät 2014  
 
3.1. Reserviläisurheiluliiton talous 
 
Reserviläisurheiluliiton taloutta suunnitellaan siten, että vuoden 2014 taloudellinen tulos 
on positiivinen ja liitto on solminut yritysyhteistyösopimuksia talousarvion mukaisesti. 
 
Taloutta valvoo ja ohjeistaa talousvaliokunta, puheenjohtajan koolle kutsumana ja 
johtamana. 

 
3.2. Yhteistyö jäsenliittojen kanssa 
 
Reserviläisurheiluliiton ja sen jäsenliittojen välillä on allekirjoitettu yhteistoimintapöytä-
kirja, joka on päivitetty vuonna 2013. Tämä asiakirja määrittelee RESUL:n toimintaa 
suhteessa sen jäsenliittoihin. 
 
Reserviläisurheiluliiton ja sen jäsenliittojen johto kokoontuu kolme (3) kertaa vuodessa. 
Kokouksissa käydään läpi ajankohtaiset reserviläisliikunnan ja – urheilun asiat. 

 
3.3. Edunvalvonta 
 
Reserviläisliikunnan ja – urheilun tehtävien hoitamiseen liittyy toimintaan oleellisesti 
kuuluva ja merkittävä osa-alue, järjestäytyneiden reserviläisten liikuntaan ja urheiluun 
liittyvä edunvalvonta. 
 
Edunvalvonnan tavoitteena on mm. liiton lajeissa käytettävien aseiden lupakäytäntöjen 
toimivuus, ampumaratojen (liikuntapaikkojen) säilyminen ja maastossa liikkumisen 
mahdollisuuksien säilyttäminen eli jokamiehenoikeudet. 
 
Lisäksi liitto vaikuttaa reserviläisten liikuntaedellytyksiin liittyvän lainsäädännön 
valmisteluun lausunnonantajina ja työryhmien toimintaan osallistumalla. 
 



Edunvalvontaa Reserviläisurheiluliitossa toteuttaa edunvalvontatoimikunta, joka koostuu 
jäsenliittojen asiantuntijoista. 
 

4. Sähköinen kuntokortti  –käytännön työkalu juuri sinulle! 
 
Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelussa osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti on 
kaikille Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton sekä Maanpuolustuskiltojen liiton 
jäsenille mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen kuntokortti. Tämän palvelun avulla voi 
henkilö seurata omaa liikunta-aktiivisuuttaan merkitsemällä korttiin päivittäiset kuntoilu- 
ja ampumasuorituksensa.  
 
Sähköisen kuntokortin käyttö on käyttäjälleen maksutonta! 
 
Oman liikunta-aktiivisuuden seuraamisen lisäksi palvelu tarjoaa tietoa mm. ravitsemuk-
sesta ja liikunnasta sekä harjoittelusta ja lihashuollosta. Lisäksi palvelussa on ampuma-
päiväkirja, jonka voi tulostaa ja todistaa tällä tavalla ampuma-aktiivisuutensa mm. viran-
omaisille. 
 

Lähde kuntoilemaan ja harrastamaan reserviläisliikuntaa heti vuoden 
alusta, näin varmistat itsellesi diplomin ja tuotepalkinnon! 

 

Reserviläisurheiluliitto palkitsee kaikkia aktiivisia käyttäjiä v. 2014 seuraavasti: 
 vähintään 150 peruskuntopistettä kirjannut henkilö saa diplomin 
 vähintään 250 peruskuntopistettä saavuttanut maanpuolustaja saa diplomin ja 

vyötärönympärysmittanauhan 
 
Seuranta tapahtuu sähköisen kuntokortin avulla. Kunniakirja ja vyötärönympärysmitta 
toimitetaan perusyhdistyksen tai piirin avointa hakemusta vastaan. Hakemuksesta pitää 
ilmetä henkilön saavuttama pistemäärä. 
 
HUOM! Mikäli olet useamman perusyhdistyksen jäsen, päätä itse, minkä 
yhdistyksen nimiin kirjaat kuntoilusuorituksesi, tätä päätöstä ei voi muuttaa 
toimintavuoden aikana! (Mikäli sinulla on kysyttävää tämän asian suhteen, niin ota 
yhteyttä liiton toimistoon). 
                

5. Kilpailukalenteri 2014 

 
Tämän tiedotteen liitteenä on vuoden 2014 kilpailukalenteri. 
 
Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenteria suunniteltaessa huomioidaan myös muiden 
liikuntajärjestöjen kilpailutarjonta ko. toimintavuodelle. Kaikkia päällekkäisyyksiä ei voida 
kuitenkaan välttää, joten toivomme ymmärrystä jäsenistömme keskuudessa. 
 
Yhteistyössä MPK:n kanssa järjestetään seuraavat kilpailut ja tapahtumat: 
 

 Talvijotos ”Vuoksen Voitto” 8.-9.3. Imatralla 8.-9.3. 
 SRA:n SM-kilpailut 27.-29.6. Säkylässä 
 Tarkka-ammuntakilpailu 14.-17.8. Rovajärvellä 
 Syysjotos 19.-21.9. Nilsiässä 

 
Yhteistyön tuloksena näistä tapahtumista ja kilpailuista on mahdollisuus saada 
rinnasteisia kh-vuorokausia. Päätöksen näistä vuorokausista tekee aluetoimiston 
päällikkö.  
 

http://www.resul.fi/kuntokortti


Reserviläisurheiluliitto kiittää kaikkia sidosryhmiä 

menneestä toimintavuodesta ja toivottaa kaikille 

maanpuolustusliikkujille 

 
 

HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ 

                            UUTTA VUOTTA! 

 

 

    
 
   

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

Reserviläispilkki Kainuu Hyrynsalmi 5.4. Terho Pelli

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

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

Nijmegen-marssi Hollanti Nijmegen 15.-18.7. altti.lindgren@esedu.fi

Palvelusammunnat Päijät-Häme Lahti HÄMR 19.7. Marko Patrakka

Reserviläisgolf Varsinais-Suomi Alastaro 2.8. Minna Nenonen

Maastokilpailu Pohjois-Karjala Kontiolahti 9.8. Juhani Simonen

Helsinki City Marathon Helsinki Helsinki 16.8. www.helsinkicitymarathon.fi

RUL ampumamest  Kainuu Kajaani KAIPR 16.-17.8. Juhani Hautala

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

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

Partiokilpailu Varsinais-Suomi Turku 30.-31.08. Juha-Pekka Voipio

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

Meritaitokilpailu RESUL Upinniemi MERIV 13.-14.9. Mika Kuutti

Syysjotos Pohjois-Savo Nilsiä KARLSTO 19.-21.9. Erkki Saarijärvi

Vakiokivääri Päijät-Häme Lahti HÄMR 4.10. Sakari Ahola

Falling Plates Suur-Savo Mikkeli ISSLE 5.10. Pirkka Juntunen

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

Kilpailu Piiri/Liitto Paikkakunta Ajankohta Vastuuhenkilö

mailto:altti.lindgren@esedu.fi
http://www.helsinkicitymarathon.fi/


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