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1. Hallinnolliset asiat 
 
Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään 12.4.2014 kello 12.00 alkaen Lepaan kar-
tanossa Lepaalla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat: toimintakertomus ja ti-
linpäätös vuodelta 2013 sekä valitaan RUL:n edustaja liiton hallitukseen.  

 
Liiton taloudellinen tilanne on tyydyttävä. Vuosi 2013 oli tuloksen valossa 
myönteinen johtuen tiukasta kulukurista, samaa linjaa jatketaan myös tänä vuonna. 
Liiton kilpailujen liittomaksu suoritetaan edelleen siten, että kilpailun järjestäjä tilittää 
liittomaksun suoraan Reserviläisurheiluliittoon ilman erillistä laskua.  

 
Puolustusvoimat on myöntänyt tukea liiton toimintaan pääosin anotun mukaisesti, ainoastaan 
varusmiesten käyttö kiellettiin, samoin puolustusvoimien aseet ja patruunat vain puolustus-
voimilta tilattuihin kursseihin. 
 
Liiton säännöt uudistetaan vastaamaan tämän päivän tarpeita. Sääntöasiaintoimikunta pu-
heenjohtajanaan Antti Kokkola tekee muutosesitykset liiton hallitukselle. 
 
Liiton strategiatyö kaudelle 2016 – 2020 on käynnistynyt. Valmistelussa on mukana edustus 
kaikista jäsenliitoista sekä puolustusvoimista. Kysely strategian kehittämisestä lähetetään lii-
toille ja piireille syksyllä. Liittojen edustajat tekevät kyselyn omissa piireissään. Asiasta kerro-
taan lisää RESUL:n kevätkokouksessa. Strategia valmistuu ensi vuoden keväällä ja se käsi-
tellään kevätkokouksessa 2015. 
 
Liitolle laaditaan viestintästrategia. Digitaalisen viestinnän toimikunta, jonka puheenjohtajana 
toimii Jukka-Pekka Ahonen, valmistelee luonnoksen viestintästrategiaksi elokuun loppuun 
mennessä. Luonnos on jäsenyhdistysten lausunnolla alkusyksystä 2014 ja viestintästrategia 
2014 – 2019 julkistetaan liiton syyskokouksessa 29.11. Tampereella. 

 
Liiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen on sairauslomalla 10.2 – 9.5.2014.  
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2. Kilpailukalenteri 2014 
 

Kilpailukalenterin päivitetty versio löytyy osoitteesta. www.resul.fi  Kilpailut ja tapahtumat.  
 
Tulossa olevia tapahtumia:  

 
Reserviläispilkki Kainuu  Hyrynsalmi  5.4. 
Ampumasuunnistus Pirkanmaa  Sastamala  26.04. 
Perinneaseet  Helsinki  Santahamina 24.-25.5. 
Neliottelu  Kainuu  Kuhmo  7.6. 
Pistooliampumajuoksu Kainuu  Kuhmo   8.6. 
SRA –amp.mestaruus Varsinais-Suomi Säkylä  27.-29.6. 
Nijmegen-marssi Hollanti  Nijmegen  15.-18.7. 
Palvelusammunnat Päijät-Häme Lahti  19.7. 
Reserviläisgolf Varsinais-Suomi Alastaro  2.8. 
Maastokilpailu  Pohjois-Karjala Kontiolahti  9.8. 
Helsinki City Marathon Helsinki  Helsinki  16.8. 
RUL ampumamest Kainuu  Kajaani  16.-17.8. 
RES ampumamest Päijät-Häme Lahti   16.-17.8. 
Häyhä – TA -kilpailu TA-Kilta  Rovajärvi  14.-17.8. 
Partiokilpailu  Varsinais-Suomi Turku  30.-31.08. 
Pystykorva SM-kilp. Keski-Suomi Keuruu  6.9. 
Meritaitokilpailu RESUL  Upinniemi  13.-14.9. 
Syysjotos  Pohjois-Savo Nilsiä  19.-21.9. 
Vakiokivääri  Päijät-Häme Lahti  4.10. 
Falling Plates  Suur-Savo  Mikkeli  5.10. 
 
 
3. Sähköinen kuntokortti 

 
Hallitus perusti toimikunnan selvittämään sähköisen kuntokortin kehittämiseen ja uuden  
sovelluksen suunnitteluun liittyviä asioita, puheenjohtajanaan Raimo Ojala. Kuntokortti säilyy 
nykyisellään vuoden 2015 loppuun.  
 
Sähköinen kuntokortti löytyy Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelusta osoitteesta 
www.resul.fi/kuntokortti. Sen käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Kortista on myös mobiili-
versio, jota voi käyttää älypuhelimilla ja tabletti-laitteilla, joissa on verkkoyhteys. Mobiiliversio 
löytyy osoitteesta www.resul.fi/m. 
 
Kortille kirjataan liikuntasuoritukset muistiin. Palvelu tarjoaa tietoa ravitsemuksesta, liikunnas-
ta, harjoittelusta ja lihashuollosta. Lisäksi palvelussa on ampumapäiväkirja, jonka voi tulostaa 
ja todistaa sen avulla ampuma-aktiivisuutensa mm. viranomaisille. 

 
             Reserviläisurheiluliitto palkitsee aktiivisia kuntokortin käyttäjiä anomuksesta seuraavasti: 

 vähintään 150 peruskuntopisteestä saa diplomin 
 vähintään 250 peruskuntopisteestä saa diplomin ja vyötärönympärysmittanauhan. 

 
HUOM! Mikäli kuntokortin käyttäjä on useamman perusyhdistyksen jäsen, hänen tulee päätä-
tä, minkä yhdistyksen nimiin kirjaa liikuntasuorituksensa. Päätöstä ei voi muuttaa toiminta-
vuoden aikana! 
  

 
 
 

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


4. Ansiomerkkiehdotukset 31.3 mennessä 
 

Lippujuhlapäivään 4.6.2014 mennessä käsiteltäviksi tarkoitettujen ansiomerkkiehdotusten tu-
lee olla RESUL:n toimistossa maaliskuun 31. päivään mennessä. Liiton ansiomerkkiehdo-
tukset tulee olla täytettynä siten, että henkilön ansiot liiton ja piirien sekä yhdistyksien toimin-
nassa näkyvät selvästi ja niiden merkitys liikunnalle ja urheilulle on kuvattu sellaisella tark-
kuudella, että esitykset voidaan käsitellä ilman viivytyksiä. 
 
Ansiomerkkien hakuohjeet ja – lomakkeet ovat osoitteessa www.resul.fi EtusivuLiitto  
Ansiomerkki. HUOM! Toimitus- ja laskutusosoite mainittava, mikäli ne poikkeavat toisistaan! 
 
 
5. RESUL:n kampanjatuotteet 
 

                Reserviläisurheiluliiton logolla varustetut tuotteet ovat myynnissä liiton verkkopalvelussa osoit- 
                teessa www.resul.fi etusivumyyntiartikkelit.  
             
               Valikoimassa on mm.  

• Pikee -paita, tummansininen 
• T-paita, valkoinen 
• College -paita, harmaa 
• Slazenger verryttely- ja lenkkeilypuku, valko-musta 
• RESUL:n solmio, kirkkaan sininen 
• Mannerhem –passikotelo, ruskeaa nahkaa 
• Mannerheim -olkalaukku, ruskeaa mokkanahkaa 
• RESUL:n huppari, harmaa 

 
 
 

Reserviläisurheiluliitto toivottaa kaikille  
maanpuolustajille reipasta ja liikunnallista kevättä! 

 
 
 
Tor-Erik Lindqvist   Marko Patrakka   
 Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja 
 Kapteeni res    Jääkäri res 
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