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01. Maanpuolustus on 
meidän kaikkien asia

Viime viikkoina on yleisestä asevelvollisuudesta keskus-
teltu taas tavanomaista enemmän. Tämä on pelkästään 
hyvä, koska kyse on koko yhteiskunnan kannalta keskei-
sen tärkeästä asiasta. 

Yhtenä keskustelun kirvoittajana on ollut Ohi on -kan-
salaisaloite, jonka tavoitteena on asevelvollisuuden lak-
kauttaminen. Aloitteen takana on kovin heterogeeninen 
joukko. Osa aloitteen tekijöistä kannattaa valikoivaa 
asevelvollisuutta, osa kannattaa ammattiarmeijaa ja 
Nato -jäsenyyttä, osan mielestä ”järkevintä olisi lopettaa 
armeijalaitos” kokonaan. Keskeisinä perusteluina aloit-
teessa mainitaan mm. että yleinen asevelvollisuus on 
kansantaloudellisesti kallis ja epätasa-arvoinen puolus-
tusratkaisu. 

On selvä, että maanpuolustus maksaa ja tulevaisuudessa 
tuo hintalappu on nykyistäkin isompi. Jos tavoitteenam-
me on kuitenkin puolustaa koko maata, niin yleiseen 
asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuvaa ratkai-
suamme edullisempaa vaihtoehtoa ei löydy. 

Yleiseen asevelvollisuuteen liittyy kiistatta tasa-arvon 
kannalta ongelmallisia asioita. Viides osa nuorista 
miehistä vapautetaan kokonaan varusmies- ja siviilipal-
veluksesta. Suuri osa tästä joukosta pystyisi varmaan 
suorittamaan jonkinlaisen kansalaispalveluksen. Haaste 
on myös tasa-arvon toteutuminen sukupuolten välillä. 
On kuitenkin hyvä muistaa, että yleisessä asevelvolli-
suudessa ei ensisijaisesti ole kysymys tasa-arvosta vaan 
uskottavan sotilaallisen puolustuskyvyn ja samalla kan-
sakunnan turvallisuuden ylläpitämisestä.

Varusmiespalvelus itsessään on sen suorittavien 
kesken varsin tasa-arvoinen. Alokastuvassa koh-
taa edelleen kattava otos suomalaisista nuorista. 
Vanhempien työstä tai varallisuudesta, omasta 
koulutuksesta, uskonnosta tai poliittisesta mielipiteestä 
riippumatta alokkailla on edessään yhtenäinen peruskou-
lutus. Aamuherätys on koko komppanialla yhtä aikaa ja 
muonituskeskus tarjoaa tasalaatuista muonaa kaikille. 
Alokaskauden jälkeen varusmiespalvelus jatkuu pitkälti 
nuorten omien ominaisuuksien, näyttöjen, kiinnostuksen 
ja motivaation viitoittamana. Hyväkuntoinen, motivoitu-
nut ja vastuunkantokykyinen varusmies löytää itsensä 
suurella todennäköisyydellä aliupseerikoulusta. Osalla 
heistä on mahdollisuus jatkaa AUK:n puolikurssin jälkeen 
reserviupseerikurssille. Johtamiskoulutukseen valikoitu-
neet, samoin kuin mm. suurin osa kuljettajista, saavat 

varmasti pätevää koulutusta, josta heille itselleenkin on 
hyötyä myös intin jälkeen. Samalla heidän palvelusaika 
kuitenkin tuplaantuu 11,5 kuukauteen. 

Yleisellä asevelvollisuudella ja varusmiespalveluksella 
on kiistatta kansakunnan yhteenkuuluvaisuutta lisäävä 
vaikutus. Yhteinen kokemus varusmiespalveluksesta ja 
tietoisuus siitä, että kriisitilanteessa meidän on itse puo-
lustettava läheisiämme ja omaa maatamme, lisää kansa-
kunnan sosiaalista pääomaa. Järjestelmä takaa sen, että 
Suomessa alaiset tuntevat johtajansa ja johtajat tuntevat 
alaisensa. 

Elämme aikaa, jossa korostuvat yksilön oikeudet ja va-
paudet. Nämä ovat pääsääntöisesti hyviä ja kannatet-
tavia asioita, kunhan muistetaan, että oikeuksiin liittyy 
erottamattomasti velvollisuudet ja vapauteen liittyy 
vastuullisuus. Velvollisuudet liittyvät usein asioihin, joita 
meidän pitää tehdä yhdessä tai yhteisen hyvän puolesta. 
Aina ne eivät ole helppoja tai mukavia, mutta kuitenkin 
ne on tehtävä. 

Maanpuolustus on järjestäytyneen yhteiskunnan kes-
keisiä tehtäviä. Sen avulla turvataan maan itsenäisyys, 
alueellinen koskemattomuus ja perusarvot sekä väestön 
turvallisuus ja yhteiskunnan toimivuus. Maanpuolustusta 
ei voi ulkoistaa, se on meidän yhdessä hoidettava. Nyt ja 
tulevaisuudessa.

Janne Kosonen, toiminnanjohtaja

RUL verkossa:

Nettisivut: www.rul.fi

Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto

Twitter: http://twitter.com/reserviupseeri
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02. Oulun liittokokous

Suomen Reserviupseeriliiton korkein päättävä kokous, 
joka kolmas vuosi järjestettävä liittokokous, pidetään 
Oulussa lauantaina 23.11. Virallinen kokouskutsu jäsenyh-
distyksille seuraa tämän jäsenkirjeen liitteenä.

Liittokokouksessa valitaan liitolle puheenjohtaja ja liitto-
valtuusto seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä hyväksy-
tään kolmivuotissuunnitelma vuosiksi 2014 – 2016. 

Liittohallituksen esitys liiton kolmivuotissuunnitelmaksi 
seuraa tämän jäsenkirjeen liitteenä. Liittokokouksen esi-
tyslistalla on myös liiton sääntömuutosesitys. Liittohal-
lituksen hyväksymä sääntömuutosesitys on parhaillaan 
ennakkotarkistettavana yhdistysrekisterissä, joka on 
ilmoittanut ennakkotarkistuksen valmistuvan lokakuun 
loppuun mennessä. Sääntömuutosesitys lähetetään jä-
senyhdistyksille ja piireille tutustuttavaksi hyvissä ajoin 
ennen liittokokousta.

Yhdistysten ja piirien valittava edustajansa koko-
ukseen

Päätösvaltaa RUL:n liittokokouksessa käyttävät reser-
viupseeriyhdistykset. Yhdistyksellä on liittokokouksessa 
yhtä monta ääntä, kuin mitä sillä oli maksaneita jäseniä 
viime vuoden lopussa. Jäsenyhdistys voi lähettää kokouk-
seen yhden edustajan jäsenmäärän alkavaa sataa jäsentä 
kohden. Äänivaltaa käyttää siihen valtuutettu henkilö, 
joka voi olla myös jonkin toisen reserviupseeriyhdistyksen 
jäsen. Valtakirjalomake on tämän jäsenkirjeen liitteenä.

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 jäsen-
määrä lasketaan siihen kuuluvien liiton jäsenyhdistysten 
edelliseltä (31.12.2012) toimintavuodelta liitolle suorit-
tamien jäsenmaksujen perusteella. Piirien pyydetään 
lähettävän omien liittovaltuustoehdokkaittensa nimet ja 
yhteystiedot liiton toimistoon 20.11. mennessä.

Liittokokoukseen piirit voivat lähettää enintään 3 henki-
löä, lisäksi läsnäolo-oikeus liittokokouksessa on liittohal-
lituksen, -valtuuston ja neuvottelukunnan jäsenillä.

Kaksi puheenjohtajaehdokasta

Liiton nykyinen puheenjohtaja, professori Mika Hannula 
on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä kolmannelle 
puheenjohtajakaudelle. Näin ollen Oulussa valitaan liitolle 
uusi puheenjohtaja.

Tähän mennessä kiinnostuksensa liiton puheenjohtajan 
tehtävään on ilmoittanut kaksi henkilöä. He ovat liitto-
valtuuston varapuheenjohtaja, kivisuunnittelija Pinja 
Hellman Porvoosta sekä liiton 1. varapuheenjohtaja, ag-
ronomi Mikko Halkilahti Salosta. Heidän esittelykirjeet 
lähetetään sähköisesti jäsenyhdistyksille ja reserviupsee-
ripiireille loka- marraskuun vaihteessa. 

Virallisesti puheenjohtajaehdokkaat asetetaan ehdolle 
vasta liittokokouksessa. Päätös liittohallituksen puheen-
johtajan vaalissa tehdään ehdottomalla ääntenenemmis-
töllä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella kukaan 
ehdokkaista ei saa tarvittavaa äänten enemmistöä, seu-
raavalle äänestyskierrokselle pääsee kaksi eniten ääniä 
saanutta ehdokasta.

Monipuolinen kokousviikonloppu

Oulussa järjestetään 23. – 24.11.2013 vapaaehtoisten 
maanpuolustusjärjestöjen yhteinen liittokokoustapahtu-
ma. Viikonloppuna pidetään Suomen Reserviupseeriliiton 
liittokokouksen lisäksi Reserviläisliiton, Maanpuolustus-
naisten Liiton ja Reserviläisurheiluliiton syykokoukset 
sekä Maanpuolustuskiltojen liiton liittovaltuuston ko-
kous. 

Järjestöjen kokousten lisäksi viikonlopun ohjelmassa on 
seuralaisohjelmaa lauantai-iltapäivällä, yhteinen iltajuhla 
lauantai-iltana sekä sunnuntaina järjestettävät juma-
lanpalvelus, lippulinna ja -kulkue sekä valtakunnallinen 
maanpuolustusjuhla. Lippulinnaan toivotaan mukaan 
jokaisen reserviupseeripiirin ja -yhdistyksen lippuja lipun-
kantajineen. Maanpuolustusjuhlassa juhlapuheen pitää 
puolustusministeri Carl Haglund.

Hotellihuoneet, illalliskortit ja lauantain lounas 
varattava etukäteen

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.

Majoitus järjestetään ensisijaisesti Radisson Blu Hotellis-
sa. Huoneita voi varata myös Sokos Hotel Arinasta. 
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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 Reserviläisliiton 
verkkokaupasta (www.reservilaisliitto.fi/kauppa). Kortti 
maksetaan tilauksen yhteydessä joko pankki- tai luotto-
kortilla. Maksetut illalliskortit voi noutaa kokouspaikalla 
infopisteestä. Jos aikoo nauttia lounaan hotelilla lauantai-
na, se on myös ostettava etukäteen samasta osoitteesta. 
Maksetun lounaslipukkeen saa myös infopisteestä.

Viikonlopun ohjelma löytyy lokakuun Reserviläisestä sekä 
liiton nettisivuilta www.rul.fi 

03. Toimintasuunnitelma, 
talousarvio ja 
jäsenmaksut 2014

Liittohallitus esittää, että RUL:n toiminnan painopisteet 
vuonna 2014 ovat toiminta- ja vänrikkipäivät, jäsenhan-
kinta ja -huolto, liiton uuden kolmivuotissuunnitelman 
jalkauttaminen sekä ampumatoiminnan turvaaminen ja 
kehittäminen. Toimintasuunnitelmassa on edellisvuosien 
tapaan kirjattu konkreettisia tavoitteita organisaation 
jokaiselle tasolle. Tavoitteita vuoden 2014 toiminnalle: 

Liitto

o Oulun liittokokouksessa hyväksytyn liiton strategian 
2014 - 2016 jalkauttaminen 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 maanpuolus-
tuskoulutuksen kehittämiseen

o Vaikutetaan ampuma-aselain ja -ratalain valmisteluun 

o Varmistetaan Padasjoen koulutuskeskuksen toiminta-
edellytykset 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 pa-
rempi 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

Vuoden 2014 toimintakalenteri päivitetään liiton netti-
sivuille lokakuun aikana (http://www.rul.fi/ajankohtais-
ta/tapahtumakalenteri/) 

Jäsenmaksuihin ei muutoksia

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

Taloustoimikunnan valmistelema talousarvioesitys pe-
rustuu nykyisille jäsenmaksuille. Näin varsinaisen jäsenen 
liittomaksu olisi vuonna 2013 edelleen 12 euroa. Reservi-
läinen-lehden tilausmaksu on 7,5 €. 
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Liittohallituksen esitys liittovaltuustolle vuoden 2014 jä-
senmaksuista:

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

• nuorisojäsen 14,5 € (sisältää Reserviläisen – lehtimak-
sun 7,5 € sekä liiton yhdistyksen ja piirin jäsenmaksun) 

• ORUP:n jäsenen jäsenmaksu 9,5 €

• henkilöjäsen 45 € 

• tukijäsen 170 € ja 

• kannattajajäsen 450 €

Nuorisojäseniä ovat kaikki 1986 tai myöhemmin synty-
neet henkilöt.

Yhdistysten ja piirien tulee ilmoittaa tästä vuodesta 
poikkeavat vuoden 2014 jäsenmaksut jäsenrekisteriin 
30.11.2013 mennessä kiertokirjeen mukana seuraavalla 
lomakkeella.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyy lopulli-
sesti uusi liittovaltuusto kokouksessaan 14.12.2013.   

04. Jäsenhuolto ja 
-hankinta

Jäsenhankinta ja – huolto on yksi liiton tämän vuoden toi-
minnan painopisteistä. Liiton toimisto lähettää yhdistyk-
sille ja piireille säännöllisesti väliaikatietoja jäsenmäärän 
kehityksestä yhdistyksittäin. Maksaneiden jäsenten mää-
rä alkuvuonna on ollut useimmissa piireissä viime vuotta 
heikompi. 

Nyt on tärkeää, että yhdistykset ottavat yhteyttä maksa-
mattomiin jäseniin. Samalla on hyvä mahdollisuus kertoa 
syyskauden monipuolisista toimintamahdollisuuksista. 

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 
raha- palkinnoin samalla tavalla kuin aiemminkin.

05. Toimintalomake 

Jäsenyhdistysten ja piirien käytössä on sähköinen toi-
mintalomake. Lomaketta voi ja kannattaa täyttää pitkin 
vuotta. Tärkeää on myös ilmoittaa prosenttiammunnan 
tulos, eli kuinka moni yhdistyksen jäsen on käynyt ampu-
massa 10 laukausta ainakin kerran vuoden aikana. 

Tunnukset lomakkeelle on jaettu jokaiselle yhdistykselle. 
Tunnus on sama kuin nettisivujen tunnus, millä pääsee 
Jäsenportaaliin. Tällä hetkellä reilu 100 yhdistystä on täyt-
tänyt lomaketta tekemisillään pitkin vuotta.

Pienemmätkin yhdistykset rohkeasti täyttämään, niin 
vähäistä toimintaa ei olekaan, ettei sitä kannata merka-
ta. Kaikkien palauttaneiden kesken arvotaan myös neljä 
rahapalkintoa. 

Kysymyksiin asiasta vastaa liiton järjestösihteeri Saku 
Liehu jarjesto@rul.fi tai 09 - 4056 2053. 

06. Ampumarata-asiaa 

Uutta ampumaratalakia työstänyt työryhmä on saanut 
esityksensä valmiiksi. Heidän esityksensä on lähtenyt 
lausuntokierrokselle johon myös Reserviupseeriliitto an-
taa vastineensa. Laki on tällä hetkellä vielä esitys ja siihen 
voi käydä tutustumassa Ampumaharrastusfoorumin 
sivuilla www.ampumaharrastusfoorumi.fi 

Suurimpina muutoksina tulee olemaan ampumaratojen 
kategoriointi eri luokkiin, vähäiseksi ampumaradaksi, 
(esityksessä alle 10 000 laukausta vuodessa), ampuma-
radaksi ja sitten ampumaurheilukeskukseksi (yli 300 000 
laukausta vuodessa). Radoilla täytyy myös olla järjes-
tyssääntö ja nimetty ratavastaava. Lupaviranomaiseksi 
ehdotetaan Poliisihallitusta, josta poliisit ovat jättäneet 
eriävän mielipiteen henkilöresurssien puutteen vuoksi.
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Laki ei ole kuitenkaan kaiken kattava, varsinkin ympäris-
töminiteriön alainen ympäristölaki ja sitä kautta ampu-
maradan ympäristölupa ei kuulu tähän vielä mitenkään. 
Ympäristölaki otetaan toivottavasti seuraavaksi käsit-
telyyn. Nyt mahdollisesti tuleva rataluokittelu mahdol-
listaisi osan radoista jäävän ilmoitusmenettelyyn, pois 
normaalin ympäristöluvan piiristä.

Aselakia tarkennetaan säilytyksen, ilma-aseiden ja lääkä-
rien ilmoitusvelvollisuuden kohdalta. Esityksenä on, että 
yli viisi asetta tai erityisen vaarallinen ase tarvitsee säilyt-
tää hyväksytyssä turvakaapissa tai poliisilaitoksen hyväk-
symissä säilytystiloissa. Yli 6,35 mm ilma-aseet tulevat 
luvanvaraisiksi. Lääkärien ilmoitusvelvollisuutta ollaan 
lääkärien linjaamassa heidän pyyntönsä mukaiseksi. To-
sin poliisihallitus on jättänyt tästäkin eriävän mielipiteen.

Reserviupseeriliitto katsoo, että esityksen takana oleva 
laaja-alainen työryhmä, on tehnyt pääsääntöisesti hyvää 
työtä ja toivoo, että se saisi jatkaa vielä vuoden 2011 ase-
lain parissa korjaten sen valuvikoja.

07. Jäsenrekisteriasiaa

Rahanjaot 

Vuoden kolmas rahanjako piireille ja yhdistyksille suo-
ritettiin viikolla 41.  Yhdistys voi tulostaa rahanjaon 
tilitysraportin  nettijäsenrekisteristä. Raportti löytyy 
valitsemalla valmislistat / yhdistyksen varojenjakora-
portti, jonka jälkeen voi muodostaa tätä tilitystä 2/2013 
koskevan tilitysraportin. Raportteja on saatavissa myös 
aiemmilta vuosilta. 

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

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 yhdistys-
kohtaisten tunnuksien avulla, jotka voi tilata tunnukset 
itselleen liiton jäsenrekisteristä jäsensihteeri Virpi Kuk-
koselta, 09 40562011, jasenasiat@rul.fi. Käyttäjätunnus 
ja salasana luovutetaan vain yhdistyksen jäsenrekisteriin 
merkitylle puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihtee-
rille tai yhteyshenkilölle.

Uusi jäsenrekisteri

Suomen Reserviupseeriliitto on hankkimassa uutta jä-
senrekisteriä yhdessä Reserviläisliiton ja Maanpuolustus-
kiltojen liiton kanssa. Uuden jäsenrekisterijärjestelmän 
toimittaa liitoille Kehätieto Oy. Uusi rekisteri otetaan 
käyttöön vuodenvaihteessa. Uudenkin rekisterin omistaa 
RUL:n ja RES:n omistama Maanpuolustusyhtiö.

Kaikki kuluvaa vuotta koskevat jäsenmaksutilitykset ja 
erilaiset tilastot tehdään nykyisessä järjestelmässä, jol-
loin ne ovat vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin. Vuo-
den 2014 jäsenmaksulaskutus tehdään kokonaan uudella 
järjestelmällä. 

Uusi jäsenrekisteri on nykyistä edullisempi ja helppokäyt-
töisempi. Yhdistykset, piirit ja liitto saavat käyttöönsä 
paljon uusia toimintoja ja ominaisuuksia. Yhdistys- ja 
piiritason koekäyttö alkaa lokakuun aikana. Jokainen piiri 
on nimennyt yhden piiri- ja yhdenyhdistystason koekäyt-
täjän, jotka tulevat saamaan lähipäivinä tunnukset ja 
koekäytön ohjeet suoraan Kehätiedosta.

08. Vanhat nettisivut 
tuhotaan 2013 lopussa

Liiton piireille ja yhdistyksille tarjoamat vanhat internet-
sivut tullaan ajamaan alas vuoden 2013 lopussa. Kyseessä 
on siis ennen vuotta 2011 käyttöön otetut Joomla-poh-
jaiset sivut. Nämä sivut ovat tietoturvariski nykyisille 
sivuille. Kaikille yhdistyksille on luotu sivupohja ja uudet 
tunnukset uuteen WordPress-pohjaiseen sivupohjaan. 
Samat tunnukset käyvät myös toimintalomakkeen täyt-
töön. Yhdistysten tulee itse siirtää tiedot vanhasta poh-
jasta uuteen. Uusi sivupohja on suljetumpi kuin aiemmin 
ja hiukan pelkistetympi, eli yksinkertaisempi käyttää. 
Sivun tekoon löytyy ohjeet liiton tiedostopankista koh-
dasta tiedostot, ohjeet http://www.rul.fi/tiedostopank-
ki/#!/container/96  

Kysymyksiin asiasta vastaa liiton järjestösihteeri Saku 
Liehu jarjesto@rul.fi tai 09 - 4056 2053. 



7RUL:n kenttäpostia 3 / 2012

09. Minne mennä 

Itsenäisyyspäivän iloinen ilta 

Pääkaupunkiseudun upseerijärjestöjen yhteinen Itsenäi-
syyspäivän Iloinen Ilta järjestetään Katajanokan Kasinolla 
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2013, alkaen kello 1730. Juhlapäi-
vällisen lisäksi on ohjelmaa ja tanssia elävän musiikin 
tahdissa. Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajano-
kan Kasinolle (09) 6128 6300, katajanokka@royalravinto-
lat.com viimeistään keskiviikkona 27.11.2013. 

Lisätietoja liiton nettisivuilta (http://www.rul.fi/ajankoh-
taista/tapahtumakalenteri/). 

Järjestäjänä Katajanokan Upseerikerho ry.

10. Muut asiat

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. 
Hankinnan yhteydessä kahdeksan piiriä tilasi itselleen 
sarjan omaan käyttöönsä liiton merkittävällä tuella. 

Liiton toimistosta on saatavilla messu- ja esittelyta-
pahtumiin myös Reserviläinen -lehtiä, liiton toiminta-
kertomuksia viime vuodelta sekä muita painotuotteita. 
Esittelymateriaali toimitetaan yhdistyksille ja piireille 
veloituksetta. 

Tiedustelut ja tilaukset sähköpostilla: toimisto@rul.fi tai 
puhelimitse (09) 4056 2054 / Kirsti Suortti.    

RUL Salpavaelluksen suojelija 

Suomen Reserviupseeriliitto on vuonna 2014 Salpavael-
luksen suojelijaksi. Vaelluksen järjestäjät ovat sopineet, 
että jatkossa tapahtuman suojelijoina vuorottelevat 
RUL, RES ja puolustusvoimat. 

Salpalinja on noin 1200 kilometrin mittainen, massiivinen 
puolustuslinja, joka rakennettiin vuosina 1940 - 1941 ja 
1944 Suomen itärajan puolustamiseksi. Kyseessä on itse-
näisen Suomen mittavin rakennustyö. Salpavaelluksella 
tutustutaan jalan Salpalinjan kaakkoisiin osiin.

Seuraava Salpavaellus patikoidaan Virolahdella, Miehik-
kälässä, Luumäellä ja Lappeenrannassa 27. - 29.6.2014. 
Järjestelyvastuu on alueen reserviupseeri- ja reserviläisyh-
distyksillä. 

Reserviupseerien tukisäätiö myönsi kaksi apura-
haa

Suomen Reserviupseerien Tukisäätiön hallitus on myön-
tänyt tämän vuoden apurahat. Apurahan saivat Kuopion 
Reserviupseerikerho ja Oulun Reserviupseerikerho.

Kuopion Reserviupseerikerholle myönnettiin 600 euroa 
yhdistyksen historiikin tekemiseen. Oulun kerholle myön-
nettiin 550 euron apuraha jäsenistön aktivointitutkimuk-
sen tekemiseen.

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, kou-
lutus- ja julkaisutoimintaan, reserviupseerien toiminnan 
laajentamiseen ja tehostamiseen, erillisprojektien tuke-
miseen ja uusien toimintamuotojen kehittämiseen.

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry

LIITTEET: liittokokouskutsu ja –esityslista, liittokokouk-
sen valtakirja, kolmivuotissuunnitelma, jäsenmaksuloma-
ke, toimihenkilölomake , Oulun kartta

JAKELU:

jäsenyhdistykset

piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat

liittovaltuusto

liittohallitus

liiton neuvottelukunta

koulutustoimikunta

piirilehtien yhteyshenkilöt

RES, MPKL, RESUL ,MPK ja MPT
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SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO – 
FINLANDS RESERVOFFICERSFÖRBUND ry          
      
              
 

KOKOUSKUTSU 
 
 
Suomen Reserviupseeriliiton varsinainen liittokokous pidetään Oulussa Radisson Blu 
hotellin Ainola -salissa (osoite Hallituskatu 1, Oulu) 
 

lauantaina 23.11.2013 kello 14.30 
 
Ilmoittautuminen ja kokousedustajien valtakirojen tarkastus tapahtuu kokouspaikalla 
alkaen klo 9.00. 
 
Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen 14§:n määrittämät ja oheisessa 
esityslistassa mainitut asiat: 
 
  1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit ja pöytäkirjantarkistajat.  
  2) Annetaan selostus liiton toiminnasta edellisen varsinaisen liittokokouksen 

jälkeiseltä ajalta. 
  3) Päätetään liiton toiminnan ja talouden suuntaviivoista seuraavaksi 

kolmivuotiskaudeksi.  
  4) Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.  
  5) Valitaan jäsenet varamiehineen liittovaltuustoon seuraavaksi 

kolmivuotiskaudeksi. 
  6)  Päätetään missä lehdessä liittokokouskutsu julkaistaan. 
  7) Käsitellään muut mahdolliset asiat.  
 
Muuna käsiteltävänä asiana (esityslistan kohta 9.) liittokokouksessa käsitellään liiton 
sääntömuutosesitys. 
 
Valtakirjojen tarkistus alkaa kokoushotellissa kello 9.00. 
 
Helsingissä 1.10.2013 
 

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO – 
FINLANDS RESERVOFFICERSFÖRBUND ry 

 
 

                 
Mika Hannula  Janne Kosonen 
puheenjohtaja  toiminnanjohtaja 

 
 



 

 
 
 
 
Suomen Reserviupseeriliiton varsinainen liittokokous Oulussa Radisson Blu 
hotellin Ainola -salissa (osoite Hallituskatu 1, Oulu) lauantaina 23.11.2013 klo 14.30 
alkaen 
 
 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus 
 - liiton puheenjohtaja, majuri Mika Hannula 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 
3. Sihteerien valinta (2) 
 
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 
5. Edustettuina olevat jäsenyhdistykset ja niiden äänimäärät 
 
6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
7. Selostus liiton toiminnasta 2011 - 2013 
 
8. Liiton kolmivuotissuunnitelma 2014 - 2016  
 
9. Liiton sääntömuutosesitys 
 
10. Liiton puheenjohtajan vaali 
 
11. Liittovaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali 
 
12. Seuraavan liittokokouksen kokouskutsun julkaiseminen 
 
13. Mahdolliset muut asiat 
 
14. Kokouksen päätös 
 
 



V A L T A K I R JA  
 
 
Valtuutamme 
 
 
 
 
 
 
 
 
käyttämään __________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________   Ry:lle 
 
kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa Suomen Reserviupseeriliiton liittokokouksessa 
Oulussa 23.11.2013. 
 
 
 
 
 
Päiväys 
 
 
 
 
 
Allekirjoitukset ja nimenselvennökset 
 
 
 
 
 
Huom!  
Valtakirjan allekirjoittavat ne henkilöt, joilla on yhdistyksen 
nimenkirjoitusoikeus.  



Suomen Reserviupseeriliitto ry.  KOLMIVUOTISSUUNNITELMA 
  Liittokokous 23.11.2013 
 
SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 – 2016 
 
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 
itsenäisyytemme turvaamiseksi. Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ja hyvät 
vuorovaikutustaidot omaava ihmisten johtaja niin rauhan kuin sodankin aikana. 
Kannatamme suomalaista yleistä asevelvollisuutta, joka mahdollistaa tulevaisuudessakin 
koko Suomen puolustamisen.  
  
TOIMINTA-AJATUS  
 
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen 
ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Liitto edistää toiminnallaan Isänmaan ja sen 
kaikkien kansalaisten turvallisuutta. 

 
TAHTOTILA 
 
Suomen Reserviupseeriliitto on valtakunnan arvostetuin maanpuolustusjärjestö, joka 
toteuttaa toiminta-ajatustaan valtakunnan kokonaisturvallisuutta edistäen yhdessä muiden 
maanpuolustusjärjestöjen ja toimijoiden kanssa.  Reserviupseeriliitto on 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen keskeinen jäsenjärjestö. Liitto on Puolustusvoimien 
yhteistyökumppani suunniteltaessa reservin päällystön käyttöä ja koulutusta.   
 
Reserviupseeriliitto tukee jäsenyhdistyksiään sekä luo lisäarvoa niiden toimintaan.  
Jäsenyhdistykset saavat liitolta uusia toimintamalleja toimintansa kehittämiseksi. 
Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 35 % sijoituskelpoisesta 
reserviupseeristosta. Toimimalla RUL:ssa jäsenet voivat kehittää ja ylläpitää 
sotilasammattitaitoaan sekä tukea liiton tekemää maanpuolustustyötä. 
 
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 
kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tehtävissä 

• Vaikuttaa maanpuolustusedellytysten parantamiseksi sekä kohottaa kansalaisten 
maanpuolustustahtoa ja – tietoutta 

• Toimii reserviupseerien etujärjestönä 
• Kehittää vapaaehtoista maanpuolustusta yhteistyössä muiden 

maanpuolustusjärjestöjen kanssa 



  2(6) 

• 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 

 
RESERVIUPSEERIT 
 
Reserviupseerit muodostavat sodan ajan joukkojemme päällystön rungon.  
Reserviupseerikoulutukseen valikoituu kunkin ikäluokan korkeatasoisin ja motivoitunein 
joukko. Reserviupseerikoulutusta arvostetaan laajasti niin Puolustusvoimissa kuin muussa 
yhteiskunnassa.  
 
Johtajakoulutus ja -kokemus ovat olennainen osa reserviupseeriutta. Reserviupseerit ovat 
motivoituneita ja osaavia vastuunkantajia vaativissa siviili- ja sotilastehtävissä. Tästä 
kaksoisosaamisesta hyötyy koko suomalainen yhteiskunta. 
 
Reserviupseeritoiminnan peruspilareita ovat  

• Laaja-alainen perinteinen maanpuolustustyö, johon kuuluu mm. aatteellinen 
toiminta, järjestötoiminta ja tiedotustoiminta 

• Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus 
• Reserviläisliikunta ja monipuolinen ampumatoiminta 

 
Toiminnan monipuolisuus ja aktiivisuus tukevat parhaiten korkean maanpuolustustahdon 
ylläpitämistä. Liitolla on koko maan kattava paikallisyhdistys- ja piiriorganisaatio. 
Reserviupseereiden järjestäytymisaste on korkea verrattuna muihin reservin 
henkilöstöryhmiin.  
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS 
 
Yleinen asevelvollisuus on käytännössä ainoa mahdollinen tapa tuottaa riittävän vahvat 
sodan ajan joukot koko maan puolustamiseen. Joukkojen perustana on laaja, motivoitunut, 
hyvin koulutettu ja riittävästi varustettu reservi. Yleisen asevelvollisuuden muut kiistattomat 
edut, mm. kustannustehokkuus ja yleiset hyödyt yhteiskunnalle, puoltavat järjestelmän 
käyttöä jatkossakin. Se on samalla korkean maanpuolustustahdon ehdoton edellytys. 
Yleisen asevelvollisuuden tulevaisuus varmistetaan asepalvelusta kehittämällä sekä 
yksilöä että yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta hyödyttävään suuntaan.  
 
Puolustuskyvyn ylläpidon kustannuskehitys ja puolustusmateriaalin laaja vanhentuminen 
yhdessä supistuvien taloudellisten resurssien kanssa pakottaa tekemään laajan 
puolustusvoimauudistuksen. Sen tavoitteena on varmistaa puolustuskykymme myös 
tulevaisuudessa. Uudistuksen negatiivisia käytännön seuraamuksia ovat mm. 
varuskuntien lakkauttamiset ja sodan ajan joukkojen koon merkittävä pienentäminen. 
Positiivista uudistuksessa on reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
kehittäminen. Paikallispuolustusta vahvennetaan uusilla paikallisjoukoilla. 
Maanpuolustusjärjestöjen ja reservin osaamista hyödynnetään näiden joukkojen 
suunnittelussa. Puolustusvoimauudistus sekä reservin ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen kehittäminen on kolmivuotiskauden merkittävin haaste myös 
reserviupseeritoiminnalle. Onnistuminen tässä vaatii aktiivisuutta suunnitteluvaiheessa 
sekä valmiutta kehittää ja muuttaa totuttuja toimintatapoja.  
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Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin, ikääntyminen, työn sitovuuden lisääntyminen ja 
entistä kovempi kilpailu vapaa-ajasta lisäävät reserviupseeritoiminnan tulevaisuuden 
haasteita. Edellä mainittujen asioiden lisäksi myös koulutettujen reserviupseereiden 
määrän pieneneminen vaikeuttaa jäsenmäärän pitämistä entisellä tasolla. 
 
LIITON KESKEISET TOIMINNOT 2014 - 2016 
 
Järjestötoiminta 
 
RUL:n järjestötoiminta sisältää varsinaisen järjestötoiminnan sekä aatteellisen- ja 
perinnetoiminnan. Järjestötoiminnan tarkoituksena on tukea ja kehittää 
reserviupseeripiirien ja -yhdistysten toimintaa. Jäsenyhdistykset ja piirit ovat keskeisiä 
toimijoita reserviupseeritoiminnassa.  
 
Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 

 
• Yhdistysten ja piirien tuloksellista toimintaa tuetaan kannuste- ja 

projektitukipalkkioilla 
• Jäsenhuoltoon kiinnitetään erityishuomiota. Yhdistysten jäsenhankintaa tuetaan 

tiedotuksella sekä jäsenhankintapalkkioilla 
• Yhdistyspäivillä kerätään aktiivisten yhdistysten hyviä toimintoja ja toimintatapoja, 

joita jaetaan kaikkien yhdistysten käyttöön. Liitto järjestää yhdistyspäivän 
vuosittain 

• Vänrikkipäivät järjestetään jokaisessa piirissä 
• Veteraanien tukitoimintaa jatketaan toiminnan kaikilla tasoilla. 
• Toimintapäivän materiaaliin tehdään päivitykset 2014 ja 2016. Yhdistykset 

järjestävät vuosittain yhteensä sata toimintapäivätapahtumaa 
• Liiton johdon kenttäkierros toteutetaan 2014 - 2015 
• Nuorten upseereiden työryhmä perustetaan 2014 
• Uusi jäsenrekisteri otetaan käyttöön 2014 
• Jäsen- ja piirikyselyt tehdään 2015 
• Valtakunnallinen Reserviupseeripäivä järjestetään liiton täyttäessä 85 vuotta 

toukokuussa 2016 
 
Koulutustoiminta 
 
Liitto jatkaa toimintaansa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen johtajakoulutuksen 
asiantuntijana, kehittäjänä ja toteuttajana. Reserviupseeriliiton tavoitteena on saada 
aikaan nousujohteinen koulutusjärjestelmä, jonka avulla reservin päällystö voi sekä 
ylläpitää omaa osaamistaan että kouluttautua aikaisempaa vaativampiin tehtäviin. 
Sotilasosaamisen lisäksi kolmivuotiskaudella kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota 
varautumiskoulutukseen. 
 
RUL toimii aktiivisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kaikilla tasoilla. Liitto 
osallistuu aktiivisesti reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen, 
joka on osa puolustusvoimauudistusta. 
 
Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 

• Jatketaan johtajakoulutuksen kehittämistä ja kouluttajakoulutuksen järjestämistä 
yhdessä Puolustusvoimien ja MPK:n kanssa  

• Osallistutaan reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseen 
yhdessä Puolustusvoimien ja MPK:n kanssa 
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• Laaditaan reserviupseereille urapolkuja puolustusvoimien ja muiden 
turvallisuusviranomaisten poikkeusolojen tehtäviin yhdessä Puolustusvoimien ja 
MPK:n kanssa 

• Järjestetään vuosittain johtamisen ja arvotutkimuksen yhteisseminaarit 
Maanpuolustuskorkeakoulun ja Kadettikunnan kanssa. Jatketaan Nuoret ja 
maanpuolustus -tutkimushanketta   

• Padasjoen koulutuskeskuksen tulevaisuus turvataan ja alueelle tehdään 
kehittämissuunnitelma. Alueen maanhallinnasta tehdään päätökset 2014 

• Selvitetään paljonko ja millaisiin muiden turvallisuusviranomaisten poikkeusolojen 
tehtäviin tarvitaan koulutettuja reserviläisiä.  Perustetaan liiton 
varautumiskoulutustyöryhmä vuonna 2014 

• Valmistetaan Reservin kenttäjohtaja -kurssi yhteistyössä MPK:n kanssa vuonna 
2015 

• Reservin kenttäjohtaja -kirja uusitaan vastaamaan uutta taistelutapaa vuonna 
2016 

 
Liikuntatoiminta 
 
RUL:n liikuntatoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää jäsenistön kenttäkelpoisuutta 
kannustamalla heitä säännölliseen liikuntaharrastukseen. Painopiste on peruskunnon 
lisäksi sotilasosaamista ylläpitävissä lajeissa. Monipuolisella ampumatoiminnalla on 
erityisasema reserviläisliikunnassa. Merkittävä osa liikuntatoiminnasta tehdään 
yhteistyössä Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kanssa. 
 
Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 

• Mahdollisuus ampumaharrastukseen säilyy koko maassa. Keinoina ovat 
vaikuttaminen ampuma-aselainsäädäntöön ja muuhun ampumatoiminnan 
ohjeistukseen sekä koko maan kattavan reserviläisammunnan rataverkoston 
turvaaminen yhdessä muiden ampumisen asiantuntijajärjestöjen kanssa.  

• Liitto vaikuttaa siihen, että osoitettu kenttäkelpoisuus huomioitaisiin nykyistä 
selvemmin reserviläisiä sijoitettaessa ja ylennettäessä 

• Reserviläisten ampumaharrastuksen lisääminen  
• RUL jatkaa toimintaansa ampumaharrastusfoorumissa 
• RUL jatkaa piirien ja yhdistysten ampuma-asehankintojen ja 

ampumaratainvestointien tukemista 
• Sotilasmoniottelun MILCOMP -karsintakilpailu ja Suomi - Viro maaottelu 

järjestetään vuosittain 
• Tuetaan jäsenten osallistumista kansainvälisiin sotilaskilpailuihin 
• Kehitetään reserviläisten kilpailutoimintaa, mukaan lukien liiton 

ampumamestaruuskilpailut, yhdessä RESUL:n kanssa. Päätös RUL:n 
ampumamestaruuskilpailujen tulevaisuudesta tehdään 2014 
 

Yhteistoiminta ja edunvalvonta 
 
Liitto on reserviupseerien ja laajemmin koko reservin toiminnan ja aseman asiantuntija.  
Erityisen huomion kohteena ovat reserviupseerien koulutukseen ja käyttöön, 
kertausharjoituksiin, kenttäkelpoisuuteen sekä kansainvälisiin tehtäviin liittyvät asiat. Liitto 
vaikuttaa siihen, että reserviupseereilla on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa 
sotilasammattitaitoaan sekä mahdollisuus hyödyntää osaamistaan myös muiden 
turvallisuusviranomaisten tehtävissä. 
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Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 
• Liitto on asiantuntijana vapaaehtoista maanpuolustusta ja reserviupseeritoimintaa 

koskevissa prosesseissa 
• Liitto kehittää säännöllistä yhteydenpitoa yhteiskunnallisiin päättäjiin, 

puolustusvoimiin, muuhun valtion hallintoon sekä elinkeinoelämään ja 
tiedotusvälineisiin 

• Selkeytetään ja tiivistetään yhteistyötä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa 
erityisesti viestinnässä, kustannustoiminnassa ja tukipalveluissa 

• Jatketaan tiivistä yhteistyötä upseerijärjestöjen kanssa 
• Jatketaan aktiivista keskustelua puolustushallinnon kanssa kansainvälisten 

tehtävien palvelusehdoista 
• Tuetaan pyrkimyksiä luoda Suomeen yhteinen varaamisrekisteri, jossa olisi 

puolustusvoimien sijoitusten lisäksi tieto myös muiden viranomaisten tekemistä 
henkilövarauksista 

 
Kansainvälinen toiminta 
 
RUL:n kansainvälisen toiminnan tavoitteena on Suomen puolustusratkaisun, 
puolustusvoimien ja reserviupseerien tunnetuksi tekeminen kansainvälisessä 
ympäristössä sekä oppiminen kansainväliseen yhteistyöhön.  
 
Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 

• Liiton tavoitteena ovat toimivat kahdenväliset yhteistyösuhteet naapurimaiden 
reserviupseerijärjestöihin. Näiden lisäksi liitolla on vakiintuneet yhteistyösuhteet 
Itämeren alueen reserviupseerijärjestöihin (Baltic Sea Cooperation) ja Naton 
reserviupseerijärjestöön (CIOR) 

• Kansainvälisen toiminnan saaminen laajemmin jäsenistön ulottuville 
• Kansainvälisen koulutuksen avaaminen jäsenistölle 
• Liitto järjestää Itämeren alueen reserviupseereiden Baltic Sea Cooperation -

seminaarin 2014 
• Kansainvälisen toiminnan strategia päivitetään 2015 

 
Viestintä 
 
Liiton tiedotustoiminnalla välitetään tietoja jäsenistölle ja ympäristöön sekä vaikutetaan 
yleiseen mielipiteeseen, sidosryhmiin ja jäsenpotentiaaliin. Kolmivuotiskauden aikana 
tehostetaan erityisesti liiton ulkoista viestintää. 
 
Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 

• Liiton imagon kehittäminen ja julkisen näkyvyyden parantaminen 
• Tehostetaan liiton ulkoista viestintää 
• Lisätään maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötä vapaaehtoisen maanpuolustuksen 

pääsanomien viestinnässä  
• Reserviläinen -lehti säilyy liiton keskeisenä tiedotusvälineenä. Lehden jatkuva 

kehittäminen varmistetaan. Reserviläisen ja piirilehtien yhteistyötä lisätään 
• Liitto on suunnitellusti mukana sähköisessä sosiaalisessa mediassa  
• Liiton nettisivujen ulkoasua uudistetaan vuonna 2015 

 
Talous 
 
Tavoitteena on liiton taloudellisen perustan varmistaminen niin, että toiminnan taso 
pystytään pitämään liittovaltuuston ja – hallituksen määrittelemällä tasolla. RUL 
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käyttää jatkossakin osan sijoitustuotostaan toimintakulujen kattamiseen ja pitää näin 
jäsenmaksun tason kohtuullisena. Jäsenmaksutulojen merkitys liiton budjetissa 
pysyy nykyisellä tasolla.  
 
Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 
 

• Liiton talouden tulojen ja menojen pitäminen tasapainossa 
• Yhdistysten ja piirien taloudellisia tukimuotoja kehitetään niin, että yhä suurempi 

osa tuesta maksetaan suoritusperusteisena 
• Jäsenmaksujen osuus liiton varsinaisen toiminnan menoista pidetään vähintään 

50 %:ssa. Jäsenmaksuja voidaan kolmivuotiskaudella korottaa korkeintaan yhden 
kerran 

• Uusien rahoituslähteiden osuutta liiton varainhankinnassa kasvatetaan  
• Liiton talouden pitkän tähtäyksen suunnitelma päivitetään vuonna 2015 

 
 
 



      
SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO   
Faksi (09) 499 875 
Puh. (09) 4056 2011 / Virpi Kukkonen 
jasenasiat@rul.fi 
 
JÄSENMAKSU VUONNA 2014 
 
VARSINAINEN JÄSEN 
* RESERVILÄINEN -LEHDEN MAKSU    __7,5 € 
* LIITTOMAKSU    _12,0 € 
* PIIRIMAKSU    _____€ 
* PIIRILEHTIMAKSU    _____€ 
* YHDISTYKSEN OMA JÄSENMAKSU   _____€ 
* JÄSENMAKSU YHTEENSÄ (kokonaissumma)  _____€ 
 
* NUORISOJÄSENMAKSU (v. 1986 tai myöhemmin syntynyt)  
(kokonaissumma, sisältää lehti-, liitto-, piiri- ja yhdistysmaksun)   
     __14,5 € 
(lisäksi mahdollinen piirilehtimaksu). 
 
************************************************************** 
YHDISTYKSEN PANKKIYHTEYS (merkitään vain mikäli on muuttunut): 
 
________________________________________________________________ 
Pankki + tilinumero 
 
________________________________________________________________ 
Piirinumero ja piiri 
 
________________________________________________________________ 
Yhdistysnumero ja yhdistys 
 
________________________________________________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
************************************************************* 
YHDISTYKSEN POSTINSAAJA VUONNA 2014 
 
________________________________________________________________ 
Nimi 
 
________________________________________________________________ 
Katuosoite 
________________________________________________________________ 
Postinumero ja postitoimipaikka 
Palauta lomake liiton toimistoon 30.11.2013 mennessä, mikäli joku yllä olevista tiedoista 
muuttuu tämänvuotisesta. Ellemme saa muutosilmoitusta em. päivään mennessä, 
kirjaamme jäsenyhdistyksen / piirin jäsenmaksuosuudet entisen suuruisina. Tarvittaessa 
ota yhteyttä jäsenrekisterinhoitaja Virpi Kukkoseen.   



SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO     
 
YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT 2014 
Tällä lomakkeella ilmoitetaan yhdistyksen / piirin toimihenkilöiden yhteystiedot reserviupseeripiiriin ja liittoon. 
 
Yhdistys: 
Piiri: 
 

TEHTÄVÄ SOTILAS-ARVO SIVIILIARVO 

ETU- JA SUKUNIMI 
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SÄHKÖPOSTIOSOITE 

MATKAPUHELIN 

PUH. TYÖ 

PUH. KOTI 
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upseeri 

    

 
Jäsenvastaava 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Yhdistyksen painopistealueet vuonna 2014: 
 
1. Painopiste: 
Tavoitteet 
 
2. Painopiste: 
Tavoitteet: 
 
TÄMÄ LOMAKE PALAUTETAAN OMAAN RESERVIUPSEERIPIIRIIN JA RESERVIUPSEERILIITON TOIMISTOON 15.1.2014 MENNESSÄ! 
TÄMÄN LOMAKKEEN LISÄKSI YHDISTYS TÄYTTÄÄ TOIMINTALOMAKKEEN NETISSÄ 15.1.2014 MENNESSÄ! 
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