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yleisen varusmiespalveluksen suorittaa vähemmän kuin 
seitsemän nuorta miestä kymmenestä. Samalla olemme 
tilanteessa, jossa yhä useammalla nuorella ei enää ole 
omassa perheessään yhtään intin käynyttä henkilöä. On 
hyvä, jos nuoren lähiympäristöstä löytyy tuttu aktiivire-
serviläinen, joka voi kertoa millaista varusmiespalvelus 
käytännössä on, ja miksi on tärkeää, että mahdollisim-
man moni nuori suorittaa asepalveluksen. 

Kyseessä ei missään nimessä ole vain puolustusvoimien 
ongelma, eikä kyse ole pelkästään asevelvollisuudesta.  
Tulevina vuosina joudumme yhä useammin Suomessakin 
pohtimaan yksilön ja yhteiskunnan välistä sidosta. Oman 
arvokeskustelun paikka on jo se, mitä velvollisuuksia ja 
mitä oikeuksia yksilöllä on yhteiskuntaa kohtaan. Varmaa 
on, että hyvinvointiyhteiskuntamme ei pysy kasassa, jos 
alati suureneva joukko kansalaisista ei voi, ei saa tai ei 
halua suorittaa velvollisuuksiaan yhteiskunnalle. 

Nämä ovat arvokeskustelun tärkeitä kysymyksiä myös 
meidän reserviupseereiden kesken. Edellä mainittuja 
asioita käsitellään lokakuussa Maanpuolustuskorkea-
koululla pidettävässä seminaarissa, jossa kuullaan 
myös tarkempia tuloksia tehdystä arvotutkimuksesta. 
Tutkimuksen tuloksia esitellään myös lokakuun Reser-
viläisessä. 

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille, olkaa aktiivisia 
arvokeskustelijoita jatkossakin.

Janne Kosonen

toiminnanjohtaja

01. Yhteisiä arvoja etsimässä

Luotettava, oikeudenmukainen, koulutuksestaan ylpeä, 
valmis kantamaan vastuuta. Edellä mainitut omi-
naisuudet liittyvät kiinteästi reserviupseeriuuteen RUL:n 
kesällä teettämän arvotutkimuksen ennakkotulosten 
perusteella. Yli 90 % vastanneista noin 3000 RUL:n jäse-
nestä ovat tutkimuksen perusteella täysin tai jokseenkin 
samaa mieltä mainituista asioista. 

Arvotutkimuksen keskeinen tavoite on kerätä tausta-
tietoa RUL:n arvokeskustelulle ja julkisille kannanotoille 
sekä tuottaa perusteita liiton strategiasuunnitelman laa-
timiselle. Kadettikunta teki samanaikaisesti vastaavan 
kyselyn omalle jäsenistölleen. Näin tuloksia vertailemalla 
saadaan tietoa myös reservi- ja kadettiupseerien ar-
vomaailmojen yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista. 

Ensimmäisten tulosten perusteella reserviupseereiden 
keskuudessa on useista asioista hyvin laaja yhteisymmär-
rys. Ei liene yllätys, että reilusti useampi kuin yhdeksän 
reserviupseeria kymmenestä pitää sotaa hyväksyttävänä 
laillisen yhteiskunta järjestelmän puolustamiseksi. Yhtä 
moni on henkisesti valmistautunut täyttämään itselleen 
sodassa annettavan tehtävän. 

Liiton jäsenet kokevat, että reserviupseereita ar-
vostetaan edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Vastaajat ovat ylpeitä saamastaan reserviupseerikoulu-
tuksesta.

Yli 85 % vastaajista ilmoitti, että omassa toi-
mintaympäristössä tiedetään henkilön olevan reservi-
upseeri. Palvelukseen astuvasta ikäluokasta selvästi alle  
10 % valitaan reserviupseerikoulutukseen. Järjestel-
mämme vahvuutta kuvaa se, että pääsystä RUK:hon 
on edelleen kova kilpailu. Keskeinen tekijä, miksi nuori 
valikoituu reserviupseerikoulutukseen, on vastuunkan-
tokyky. Siis halu ja kyky huolehtia paitsi itsestään myös 
omasta joukosta ja laajemmin koko yhteisöstään myös 
silloin kun edessä on tavallista vaikeampi ja haastavampi 
tilanne.

Suomessa reserviläisyys koskettaa vielä suurinta osaa 
miehistä. Se on luonnollinen asia, jota ei tarvitse hävetä 
eikä peitellä. Tilanne on jo päinvastainen joissakin 
Euroopankin valtiossa. Meilläkin tilanne voi muuttua 
nopeasti. 

Viimeksi saatujen tietojen mukaan varusmiespalve-
luksen aloittaa selvästi alle 80 % miesikäluokasta. Ja 
tästäkin joukosta yli 15 % keskeyttää palveluksen. Vaikka 
kunkin ikäluokan loppuprosentit saadaan vasta heidän 
täytettyään 30 vuotta, näyttää nyt selvältä, että meidän 
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Toimintalomake on nyt uudistettu kokonaan. Lomake on 
kalenterimuotoinen ja sitä pystyy päivittämään helposti 
läpi koko vuoden. Toki vanha tapa, kerralla kaikki tiedot, 
onnistuu myös massalisäyksen avulla. Samalla on hiu-
kan muutettu mitä kysytään, poistettu vanhoja, lisätty 
tarpeellisia ja yhdistetty kategorioita. Oman toiminnan 
ja osallistuminen muiden toimintaan ilmoittaminen on 
myös muuttunut. Ne ovat nyt erillisiä tapahtumatyyppe-
jä. Urheilun osalta on lähinnä kilpailut ja harrastustoi-
minta jaottelu.

Toimintalomake löytyy jäsenportaali-sivulta. Tätä varten 
pitää kirjautua sisään liiton sivun oikeasta alalaidasta ja 
kaikille tullaan toimittamaan uudet tunnukset. Järjestö-
sihteeri Saku Liehu tulee tekemään nämä tunnukset, 
piiri kerrallaan, yhdistyksille ja piireille. Samalla muodos-
tuu myös uusi kotisivupohja, jonka voi ottaa halutessaan 
käyttöön. Tunnusta varten tarvitaan sähköpostiosoite 
jokaisesta yhdistyksestä. Saatte englanninkielisen ak-
tivointipyynnön tunnuksille, jonka kuitattuanne pystytte 
kirjautumaan sivulle uusilla tunnuksilla. Ne, joilla on jo lii-
ton uusi WordPress-sivupohja käytössä, ei tarvitse tehdä 
mitään muuta, kuin alkaa täyttää toimintalomaketta. 

Toimintalomakkeen täyttäminen käy kätevästi: valit-
sette kalenterista päivän, +merkin kohdalta aukeavaan 
ikkunaan täytätte tapahtuman nimen, tapahtumatyyppi 
alasvetovalikosta valitsette mihin kategoriaan toiminta 
kuuluu, kuinka monta osallistujaa oli ja lisätietoihin voi 
laittaa omia muistiinpanoja. Saman voi tehdä vuoden 
päätteeksi massalisäyksen kautta, jos ei ole pitkin vuotta 
laittanut tapahtumia. Huomioikaa, että silloin pitää 
syöttää tapahtumien määrä ja osananottajien koko-
naismäärä. Kun tapahtuma on tallennettu, sitä pääsee 
muokkaamaan klikkaamalla sen auki päivämäärän koh-
dalta ja tekemällä muutokset ja uudelleen tallentamalla. 

Yhteenveto on kätevästi saatavana excel-tiedostona.

Huomioitavaa on että toimintalomake ja sivuilla oleva 
normaali tapahtumakalenteri ovat täysin erillisiä asioita. 
Niistä eivät tiedot vaihdu keskenään. Ainoa yhtäläisyys 
on hiukan samanlainen ulkomuoto. Tarkemmat ohjeet ja 
tapahtumatyyppi-luettelo ovat ohessa liitteenä. Samoin 
nettisivun teko/käyttö-ohje. 

Toivottavasti teillä on hyvin ylhäällä tämän vuoden 
tapahtumat, nyt voitte alkaa laittamaan raportointia 
kuntoon. Ensi vuonna toimintalomake on sitten auki heti 
tammikuulta!

02. Uusi toimintalomake Kysymykset, kommentit ja parannusehdotukset 
järjestösihteeri Saku Liehulle jarjesto@rul.fi.  

03. Turvallisuus ja 
puolustus 2012

Kuudennet kansainväliset turvallisuus- ja puolustusalan 
erikoismessut järjestetään Lahden Messukeskuksessa 
27. – 29.9.2012. Messujen teemana on ”Yhdessä turval-
liseen arkeen”.

Messuilla esittäytyvät kaikki tärkeimmät yhteiskunnan 
turvallisuuteen ja turvallisuusteknologiaan liittyvät vi-
ranomaiset, järjestöt ja yritykset. Pelastusopisto, poliisi, 
meri- ja rajavartiolaitokset sekä puolustusvoimat esit-
televät tapahtumassa työtehtäviään. Suomalainen puo-
lustus- ja ilmailuteollisuus on myös näyttävästi mukana. 

Messuilla on monipuolisten messuosastojen lisäksi 
myös mahdollisuus testata omaa osaamistaan turval-
lisessa ja ohjatussa ympäristössä Survival Track – tur-
vallisuuskisassa. Kisa järjestetään perjantaina 28.9. ja 
lauantaina 29.9. ennakkoon ilmoittautuneiden perheiden 
kesken. Kilpailu toteutetaan kolmen hengen joukkueina 
ja kilpailuun voi ilmoittautua jo nyt Survival Track - sivuil-
la. 

RUL tarjoaa messulippuja piireille ja yhdistyksille

RUL:lla on messuilla oma mielenkiintoinen osasto     
C-hallissa. 

Lahden tapahtuma on oivallinen piirin tai yhdistyksen 
syysmatkan kohde. Liiton kautta on piirien ja yhdistyen 
mahdollista saada veloituksetta pääsylippuja messuille. 
Lippuja on varattu noin 30 – 40 kpl / piiri. Yksittäisiä lip-
puja ei lähetä jäsenille. Liput voi varata liiton toimistosta 
Kirsti Suortilta (toimisto@rul.fi tai 09 – 4056 2054). Lip-
putilaukset on tehtävä liiton toimistoon elokuun loppuun 
mennessä.
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04. Toimintapäivä

Toimintapäivä tapahtumia on järjestetty nyt 25 kappa-
letta ympäri Suomen. Noin 35 yhdistystä on ollut mu-
kana järjestelyissä. Syksylle kerkiää vielä järjestämään 
toimintaa omalle jäsenistölleen. Ilmoitus liiton toimis-
tolle järjestösihteerille jarjesto@rul.fi vähintään kuu-
kautta ennen kuin järjestätte tapahtuman, niin saatte 
sitten materiaalin itsellenne. Ilmoituksessa pitää ilmetä 
vastuuhenkilö osoitteineen, tapahtuman arvioitu koko 
ja järjestäjien määrä. Kun Toimintapäivä on sitten järjes-
tetty, ilmoitus myös siitä järjestösihteerille ja mielellään 
myös muutama kuva ja pieni juttu tapahtumasta. Lisäksi 
materiaaliin kuuluvan, RUL logolla varustetun, retkikir-
veen voittajan osoite tiedot, niin liiton toimisto lähettää 
kirveen voittajalle.   Näitä  ilmoituksia    järjestetyistä 
tapahtumista kaivataan liiton toimistolla ja myöskin kir-
veen voittajien yhteistietoja.

Toimintapäivähän on liiton järjestötoimikunnan kasaama 
tietopaketti, jolla pystyy helposti järjestämään toimin-
nallisen tapahtuman jäsenistölle tai muulle yhteisölle. 
Pakettia voi muokata ja ottaa sieltä itselleen sopi-
vat rastit käyttöön. Ja kehittää sen pohjalta omia uusia 
rasteja. Toivottavaa olisi, että Toimintapäivästä tulisi 
yhdistyksille vuosittainen tapahtuma, jota aina paikalli-
sesti muokkaatte sopivaksi. 

05.  Arvoseminaari 
12.10.2012 
Santahaminassa

RUL:n, Kadettikunnan ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
perinteisen syysseminaarin aiheena on Asevelvollisuus 
kansalaisoikeutena - kuka kasvattaa, kuka kouluttaa? 
Seminaarissa keskitytään kodin, koulun, harrastusten ja 
yhteiskunnan rooliin lasten ja nuorten kasvattamisessa. 

Seminaarin yhteydessä julkaistaan myös RUL:n kesällä 
teettämän arvotutkimuksen tulokset. Seminaari pide-
tään perjantaina 12.10. klo 8.30 alkaen. 

Seminaariin osallistuminen on maksutonta, mutta se 
edellyttää ennakkoilmoittautumista RUL:n nettisi-
vuilta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella 30.9.2012 
mennessä. Paikkoja on rajoitetusti ja ne jaetaan il-

moittautumisjärjestyksessä. RUL:n jäsenet voivat ilmoit-
tautua myös puhelimitse liiton toimistoon Kirsti Suortti   
09 4056 2054.     TERVETULOA!

Syksyn aikana myös yhdistykset ja piirit järjestävät mie-
lenkiintoisia seminaareja.

Torstaina 20.9.2012 klo 18 järjestetään Mikkelin kirjasto-
talon Mikkeli-salissa  turvallisuuspoliittinen seminaari, 
jonka aiheena on Suomen lähialueiden turvallisuusti-
lanne ja puolustusvoimauudistus. Suur-Savon reservi-
upseeripiirin 60-vuotisjuhlaseminaarissa panelisteina 
toimivat mm. kansanedustaja Seppo Kääriäinen, kenraali-
majuri Jukka Pennanen ja RUL:n varapuheenjohtaja Mikko 
Halkilahti. Seminaari on maksuton ja siihen ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. 

HRUP:n Senioriupseereiden Kerho järjestää Itämeren 
alueen turvallisuusseminaarin torstaina 18.10. klo 
13.00 Katajanokan Kasinolla. Seminaarissa tarkastellaan 
Itämeren merkitystä nykypäivänä reunavaltioidensa tur-
vallisuusajattelussa. Luennoitsijoina seminaarissa ovat 
mm. kommodori evp Pertti Inkinen, professori Kari Liuhto 
ja kansanedustaja Stefan Wallin. Ilmoittautuminen 8.10. 
mennessä arne.lindholm@kolumbus.fi tai 050 500 4138.

Lisätietoja kaikista yllä mainituista seminaareista löytyy 
liiton nettisivuilta www.rul.fi

06.  Toimintasuunnitelma 
ja jäsenmaksut 2013

Liittohallitus käsittelee toimintasuunnitelman ja tilin-
päätöksen syyskuun lopulla. Toimintasuunnitelmaesi-
tyksessä ensi vuoden toiminnan painopisteiksi esitetään: 

•  Toiminta- ja vänrikkipäivät

•  Jäsenhankinta ja -huolto

•  Ampumatoiminnan turvaaminen ja kehittäminen

•  Kolmivuotissuunnitelma ja Oulun liittokokous

Talousarvio

Taloustoimikunnan valmistelema talousarvioesitys 
perustuu nykyisille jäsenmaksuille. Näin varsinaisen 
jäsenen liittomaksu olisi vuonna 2013 edelleen 12 euroa. 
Reserviläinen-lehden maksun suuruus on vielä varmistu-
matta, mutta todennäköisesti lehtimaksu nousee 1,00 € 
eli se olisi ensi vuonna 7,50 €. Korotuksen syynä on mm. 
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Toimintavuonna kolme uutta jäsentä, tai vaihtoehtois-
esti kuusi uutta opiskelijajäsentä, hankkinut jäsen-
hankkija palkitaan Fiskarsin X5 -retkikirveellä, johon on 
kaiverrettu liiton logo. Kymmenestä uudesta jäsenestä, 
tai vaihtoehtoisesti kahdestakymmenestä uudesta 
opiskelijajäsenestä, jäsenhankkija palkitaan puolustus-
voimien M/05 varsikengillä. Eniten uusia jäseniä vuo-
den aikana hankkinut henkilö palkitaan myöhemmin 
ilmoitettavalla tavalla.      

       

08. Tukea yhdistyksille ja 
piireille

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

Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat mm. erilaiset 
kertaluontoiset toimintatapahtumat, ase-, koulutus-
materiaali-, majoitus-, esite- tai muut hankinnat sekä 
toimitilojen korjaaminen tai rakentaminen. Tukea myön-
netään vain osalle toiminnon tai hankinnan kokonais-
budjettia. 

Projektitukihakemukset käsittelee taloustoimikunta ja 
tuen loppuvuoden hakuajat ovat 30.8. ja 30.11. Tarkat 
tuen    hakuohjeet   löytyvät   netistä   liiton   kotisivuilta 
www.rul.fi. 

09. Jäsenrekisteriasiaa 

Rahanjaot ja karhukirjeet

Vuoden kolmas rahanjako suoritetaan viikolla 42. Ra-
hanjaon tilitysraportti lähetetään seuraavan jäsenkirjeen 
mukana. 

Vuoden viimeinen karhulasku lähetetään maksamat-
tomille jäsenille viikolla 38. 

Lokakuun alun jälkeen jäsenrekisteriin ilmoitetuille 
uusille jäsenille ei lähetetä jäsenmaksulaskua enää kulu-
vana vuonna, vaan he saavat ensimmäisen jäsenmaksu-
laskun vuodenvaihteen jälkeen. 

aikakauslehtien tilausmaksun 9 %:n arvonlisävero. 

Piirien toiminta-avustukset sekä projektituet ja kan-
nustepalkkiot pyritään pitämään ennallaan. Jäsenmaksut 
hyväksyy lopullisesti 24.11. kokoontuva liittovaltuusto.  

07.  Jäsenhuolto ja 
-hankintakilpailu

Jäsenhankinta ja – huolto on yksi liiton tämän vuoden 
toiminnan painopisteistä. Tähän liittyen liiton toimisto 
on lähettänyt piireille säännöllisesti väliaikatietoja jäsen-
määrän kehityksestä yhdistyksittäin. Seuraava listaus 
lähetetään piireille syyskuun alussa. Usean yhdistyksen 
hyvästä tilanteesta huolimatta maksaneiden jäsenten 
määrä on liittotasolla viime vuoden vastaavaa ajankohtaa 
pienempi. 

Jäsenmäärän seuraamisen kannalta nettijäsenrekisteri on 
toimiva työkalu. Yhdistysten ja piirien kannattaa seurata 
säännöllisesti erityisesti seuraavia listoja:

• Maksaneet jäsenet

• Uudet jäsenet kuluvalta vuodelta 

• Laskuttamattomat jäsenet 

• Laskutetut, mutta maksamattomat jäsenet 

Viimeistään nyt yhdistysten kannattaa ottaa suora kon-
takti sekä uusiin jäseniin että maksamattomiin jäseniin. 
Keskeinen asia on tiedottaa alkavan syksyn toiminnasta. 
Nettisivut, sähköpostiviestit, puheenjohtajan kirjeet ovat 
kaikki tärkeitä.  Erityisesti uusilta jäseniltä kannattaa 
kysyä millaisesta toiminnasta hän on kiinnostunut.

Vuoden toinen jäsenmaksukarhu lähetetään maksamat-
tomille jäsenille syyskuussa.

Jäsenhankintakilpailu ennallaan

Reserviupseeriliiton jäsenhankintakilpailu jatkuu ku-
luvana vuonna vanhoilla säännöillä. Kilpailussa huo-
mioidaan jokainen vuoden 2012 aikana jäsenmaksunsa 
ensimmäistä kertaa maksanut uusi jäsen. Jäsenhankin-
takilpailuun osallistuu jokainen kilpailuaikana liittoon 
saapunut, sähköinen tai paperinen ilmoitus uudesta 
jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on 
jäsenhankkija.
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Kaikkiin rahanjakoon ja tilitysraporttiin liittyvissä kysy-
myksissä voi kääntyä liiton toimiston puoleen (toimisto@
rul.fi tai (09) 4056 2054). 

Uudet jäsenet

Kiertokirjeen liitteenä on myös lista uusista jäsenistä 
14.6.2012 - 20.8.2012. Yhdistykset ja piirit voivat seurata 
uusien jäsenten tilannetta joustavasti nettirekisterin 
avulla.

10. Muut asiat

RUL:n tunnus hautakiveen kiinnitettäväksi

             

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry

Jakelu: Jäsenyhdistykset, piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat, liittovaltuusto, 
liittohallitus, koulutustoimikunta, neuvottelukunta, piirilehtien yhteyshenkilöt, RES, MPKL, MPK.

Liitteet: Uudet jäsenet –lista, jäsenyhdistyssivut –käyttöohje, toimintalomake -ohje 

HUOM. Jäsenyhdistyssivujen ja toimintalomakkeen ohjeiden paperiversiot voi tarvittaessa tilata
liiton toimistolta. Sähköiset versiot löytyvät osoitteesta www.rul.fi > Tiedostopankki > Tiedostot > Ohjeet

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

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

Merkin hinta on 50 euroa + postikulut. Hautamuistomerk-
kiä myy Suomen Reserviupseereiden tukisäätiö ja merkki 
on tilattavissa RUL:n toimistosta Kirsti Suortilta, puh. 
(09) 4056 2054 tai toimisto@rul.fi.   


