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01. Jokaista  tarvitaan 
jatkossakin

Puolustusvoimauudistuksen myötä sodanajan joukko-
jemme vahvuus pienenee nykyisestä 350.000 sotilaas-
ta noin 230.000 sotilaaseen. Reservin kokohan ei tällä 
uudistuksella muutu, mutta sijoitetun reservin määrä 
vähenee tuolla reilulla sadallatuhannella henkilöllä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa yhä 
suurempi osa yhä nuoremmista reserviläisistä on il-
man sijoitusta puolustusvoimien sodanajan joukoissa. 
Kun varusmiesaikana joukkotuotetun kokonaisuuden 
elinkaari on kymmenkunta vuotta, niin tulevaisuu-
dessa suuri osa hieman yli kolmekymmentävuotiaista 
reserviläisistä on ilma sa-sijoitusta. Jatkosijoituksia 
on luvassa parhaiten koulutetuille, motivoituneille ja 
sitoutumiskykyisille reserviläisille. Reserviupseereille 
näitä tehtäviä on suhteellisesti eniten tarjolla, mutta 
se vaatii nykyistä suurempaa henkilökohtaista aktiivi-
suutta ja tiiviimpää yhteydenpitoa puolustusvoimiin.

Sotilaallisen maanpuolustuksen osaamista voi ylläpitää 
ja kehittää kertausharjoitusten lisäksi myös Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen kursseilla ja harjoituksissa. 
MPK:n koulutus- ja tukiyksiköissä on jatkuvasti tarjolla 
haastavia tehtäviä sitoutumiskykyisille reserviläisille.

Tämän päivän suomalaista yhteiskuntaa uhkaavista 
asioista sotilaallinen konflikti on onneksi varsin epä-
todennäköinen. Normaalioloissakin ilmenee jatkuvasti 
häiriötilanteita, jotka voivat vaikuttaa vakavasti moni-
en suomalaisten elämään. Näihinkin tilanteisiin meidän 
on valmistauduttava. Reserviupseerit työskentelevät 
monenlaisissa vaativissa tehtävissä yhteiskunnan eri 
aloilla. Suuri osa meistä jatkaisi omassa tehtävässään 
myös erilaisten kriisien ja häiriötilanteiden aikana. 

Työnantaja voi varata oman toimintansa kannalta eh-
dottoman tärkeät työntekijät jatkamaan tehtävässään 
kaikissa tilanteissa. Toimenpidettä, jolla tämä toteu-
tetaan, kutsutaan henkilövaraamiseksi (VAP). Puo-
lustusvoimien aluetoimistot ratkaisevat asevelvollisia 
koskevat varaushakemukset. Varattavaksi henkilöksi 
tulee ensisijaisesti esittää yli 35-vuotiaita henkilöitä.

Kuntien varautumistoiminnassa ja väestösuojelussa on 
myös runsaasti kokeneille reserviläisille sopivia tehtä-
viä. Valitettavasti vielä puutuu yksityiskohtaista tietoa 
tarvittavan henkilöstön kokonaismäärästä, koulutus-
tarpeesta ja sijoittamisesta näihin tehtäviin. 

Kokonaisuuden selvittämiseksi olisi tärkeää saada Suo-
meen yleinen varaamisrekisteri, josta selviäisi mihin krii-
siajan tehtävään ja kenen toimesta henkilö on varattu.

Varmaa on, että tulevaisuudessa yhä useampaa re-
serviupseeria tarvitaan yhä nuorempana muihin kuin 
sa-joukkojen taistelutehtäviin. Tämä asettaa uusia vaa-
timuksia myös RUL:n ja sen jäsenyhdistysten ja piirien 
toiminnalle.

Reserviupseerin vastuu ei ole kiinni kriisiajan sijoi-
tuksesta, iästä tai sukupuolesta. Oman osaamisen ja 
kenttäkelpoisuuden ylläpito on osa tätä vastuunkantoa. 
Saamamme koulutus ja antamamme sotilasvala velvoit-
taa meitä palvelemaan Suomea rehellisesti sekä edis-
tämään sen hyötyä ja parasta. Tähän työhön tarvitaan 
jokaista meistä jatkossakin.

Janne Kosonen, 
toiminnanjohtaja
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02. Toimintasuunnitelma 
ja jäsenmaksut 2013

Liittohallitus on käsitellyt vuoden 2013 toimintasuun-
nitelman ja talousarvion. Toiminnan painopisteet ensi 
vuonna ovat:

•  Toiminta- ja vänrikkipäivät

•  Jäsenhankinta ja -huolto

•  Ampumatoiminnan turvaaminen ja kehittäminen

•  Kolmivuotissuunnitelma ja Oulun liittokokous 

Toimintasuunnitelmassa on edelleen määritelty konk-
reettisia tavoitteita organisaation jokaiselle tasolle.

Liitto

•  Kolmivuotissuunnitelma 2014 - 2016 ja sääntöuudistus 
vahvistetaan Oulun liittokokouksessa

•  Liiton jäsenmäärä kasvaa

•  Vänrikkipäivät järjestetään viidessätoista piirissä 

•  Toimintapäivätapahtumia järjestetään 100 

•  Järjestetään toinen yhdistyspäivä

•  Viestintää kehitetään viestintästrategian mukaisesti

•  Liitto seuraa aktiivisesti ampuma-aselain ja -ratalain 
valmisteluja

Piirit

•  Vänrikkipäivä järjestetään

•  Toimintapäivä järjestetään 

•  Prosenttiammunnassa paremmat tulokset

•  Piirin jäsenmäärä kasvavaa

•  Piirin nettisivut ovat aktiivisessa käytössä

•  Uusittu toimintalomake on käytössä

•  Piiri osallistunut kolmivuotissuunnitelmaprosessiin ja 
lähettää edustajan Oulun liittokokoukseen

Yhdistykset

•  Yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää

•  Prosenttiammunnassa edellisvuotta parempi tulos

•  Sähköisen kuntokortin käyttäjämäärä on kasvanut

•  Jäsenten sähköpostiosoitteet ajan tasalla

•  Uusittu toimintalomake on käytössä

•  Yhdistys osallistunut kolmivuotissuunnitelmaproses-
siin ja lähettää edustajan Oulun liittokokoukseen

Reserviupseerit

•  Prosenttiammunta on suoritettu

•  Sähköinen kuntokortti on aktiivisessa käytössä

•  On osallistuttu vähintään yhteen kertausharjoituk-
seen, yhdelle MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään

Vuoden 2013 toimintakalenteri löytyy netistä liiton koti-
sivuilta: www.rul.fi 

Toimintapäivä 2013

Toimintapäivä on yksi liiton toiminnallisista painopisteis-
tä vuonna 2013. 

Toimintapäivät ovat paikallisia tapahtumia, joihin liitto 
tuottaa valmiin koulutusmateriaalin sekä tukimateriaa-
lin. Tehtävärasteina on erilaisia reserviläisten keskeiseen 
sotilasosaamiseen liittyviä tehtäviä. Yhdistykset ja piirit 
voivat valita sopivan ajankohdan toimintapäivälle. Se voi 
olla myös yhteistapahtuma muiden toimijoiden kanssa 
tai osa jo vakiintunutta tapahtumaa.

Toimintapäivä on hyvä huomioida jo nyt. Yhdistyksiä ja 
piirejä kannustetaan merkitsemään tapahtuma tuleviin 
toimintasuunnitelmiinsa ja -kalentereihinsa mahdolli-
simman ajoissa. Liitto tiedustelee toimintapäivän järjes-
tämispäivää piireiltä ja yhdistyksiltä marras- joulukuussa.

Yhdistyspäivä

Järjestyksessään toinen yhdistyspäivä järjestetään la 
23.3.2013 Katajanokan Kasinolla.  Kyseessä on liiton 
jäsenyhdistyksilleen järjestämä koulutus- ja motivointi-
tilaisuus. Päivän aikana kootaan yhteen yhdistysten ak-
tiiveja kertomaan hyvistä toimintatavoista ja – malleista. 
Tavoitteena saada paikalle 30 – 60 toimijaa eri yhdistyk-
sistä, mielellään edustus jokaisesta piiristä. Liitto vastaa 
tapahtuman sisällöstä ja kuluista. Tarkempaa tietoa yh-
distyspäivästä on seuraavassa jäsentiedotteessa.
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Jäsenmaksuihin ei muutoksia, lehtimaksu nousee 
eurolla

Talousarvioesityksen mukaan piirien toiminta-avustukset 
sekä projektituet ja kannustepalkkiot pysyvät vuonna 
2013 tämän vuoden tasolla. Liiton varsinaisen toiminnan 
nettokulut ovat ensi vuonna noin 500.000 €.

Taloustoimikunnan valmistelema talousarvioesitys 
perustuu nykyisille jäsenmaksuille. Näin varsinaisen 
jäsenen liittomaksu olisi vuonna 2012 edelleen 12 euroa. 
Reserviläinen-lehden tilausmaksu nousee yhdellä eurolla 
eli se on ensi vuonna 7,5 €. Keskeinen syy korotukselle on 
lehden tilausmaksuun tullut 9 %:n arvonlisävero.  

Reserviläinen ilmestyy ensi vuonna taas kahdeksan ker-
taa vuodessa. Ilmestymisaikataulua on muutettu kuiten-
kin siten, että kevätkaudella ilmestyy viisi ja syyspuolella 
kolme lehteä.

Liittohallituksen esitys liittovaltuustolle vuoden 2013 jä-
senmaksuista:

• varsinainen jäsen 19,5 € (sisältää liittomaksun 12 € ja 
myös Reserviläisen – lehtimaksun 7,5 €)

• 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 1985 tai myöhemmin synty-
neet henkilöt.

Yhdistysten ja piirien tulee ilmoittaa tästä vuodesta 
poikkeavat vuoden 2013 jäsenmaksut jäsenrekisteriin 
30.11.2012 mennessä kiertokirjeen mukana seuraavalla 
lomakkeella.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyy lopulli-
sesti 24.11. kokoontuva liittovaltuusto.  

03. Toimintalomake

Toimintalomake on nyt käytössä kaikilla. Se on kalenterin 
omainen jatkuvasti täytettävänä oleva uusi käyttöympä-
ristö. Ohjeen löydätte liiton tiedostopankista: Tiedostot 
-> Ohjeet (suora osoite http://www.rul.fi/tiedostopankki/
containers/96 )

Kun kirjaudutte tunnuksillanne liiton sivulta sisään, pää-
dytte siis suoraan oman yhdistyksenne sivulle ja myös sii-
hen omaan toimintalomakkeeseen. Kun painatte tallenna 
nappulaa on tieto järjestelmässä. Sitä voi toki itse vielä 
muuttaa tai jopa poistaa tämänkin jälkeen.

Huomioitavaa uudessa toimintalomakkeessa on, että 
enään ei suoraan kysytä kysymyksillä kuinka paljon jo-
tain oli tai montako henkilöä on ollut. Samat asiat kuin 
ennen pitää osata laittaa itse oikealle tapahtumatyypille. 
Kannattaakin käydä läpi kaikki tapahtumatyypit tuosta 
ohjeesta ja katsoa mihinkä kohtaan mikäkin toiminta par-
haiten osuu. A kategorian tapahtumatyypit ovat omalle 
toiminnalle, B tiedotukselle, C osallistumiselle toisten 
yhdistysten toimintaan, E vapaaehtoistoiminnalle ja L 
liikunnalle. Huomatkaa, että nyt on yritetty tehdä lisää 
toimintaa kuvaavia tapahtumatyyppejä, jotta oma toi-
minta olisi mielekkäämpää ja ennen muuta selkeämpää 
ilmoittaa. Liikunnasta on hiukan yhdistetty eri kilpailuja. 

Mitä pitää ilmoittaa toimintalomakkeella? No tietenkin 
kaikki toiminta mitä yhdistyksen nimissä tehdään. Pieni 
perusyhdistys kun ilmoittaa esimerkiksi hallituksen ko-
koukset, yhdistyksen kokoukset ja muut toiminnat, esim. 
kunniavartiot, jäsenillat tai ampumakäynnit niin silloin se 
täyttää mainiosti ”velvollisuutensa”. Sitten, jos on enem-
män toimintaa, niin rohkeasti vain merkkaamaan kaikki 
omille kohdilleen.

Tapahtumat voi merkata sille päivälle kun ne ovat tapah-
tuneet tai sitten massalisäyksenä vuoden päätteeksi. 
Mutta älkää merkatko molempiin, koska silloin tulokset 
tulevat kahteen kertaan ja vääristävät tilaston.   

Poimintana esimerkiksi L61 eli Prosenttiammunta. Tällä 
voi ilmoittaa prosenttiammunnan pitkin vuotta suoraan. 
Vaatii toki yhdistykseltä hiukan omaa kirjanpitoa. Eli kun-
kin ampumakerran uudet suorittajat merkataan tähän ja 
kirjanpitoa tulee pitää että ketkä on jo ilmoitettu. Ne toki 
saa ”kätevästi” merkattua vaikka muuta-kenttään, mistä 
tiedot voi aina kaivaa esiin. Esimerkiksi nimi: Tyrrin ampu-
mavuoro, tyyppi: L61 prosenttiammunta, pvm 15.10.2012, 
määrä: 3, muuta: Pekka R, Jaakko U ja Liisa L.

Kun tästä ottaa pitkin vuotta yhteenvedon, niin voi seura-
ta kuinka hyvin prosenttiammunta edistyy. Tämä on toki 
paljon helpompaa pienessä yhdistyksessä kuin isossa. 
Yhteenvedon voitte ottaa kuinka monta kertaa vuodessa 
ja itse valitsemistanne asioista, jos haluatte seurata pit-
kin vuotta toiminnan kehitystä.

Jos teille tulee kysymyksiä toimintalomakkeesta, olkaa 
yhteydessä liiton järjestösihteeriin jarjesto@rul.fi
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04. RUL sosiaalisessa 
mediassa

RUL:n toimintaa voit seurata myös Twitterissä ja Fa-
cebookissa. Reserviupseeriliiton Twitter-tiliä käyttävät 
liiton puheenjohtajat sekä toiminnanjohtaja. Facebookin 
päivityksestä vastaa liiton toimisto. 

Nettisivut: www.rul.fi 

Facebook: http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto 

Twitter: http://twitter.com/reserviupseeri

05. Kenttäposti uudistuu

Kenttäposti -jäsentiedote uudistuu edelleen. Tässä vies-
tissä on kaksi uutta osoita. Hyväksi havaittu -kohdassa 
esitellään toimivaksi koettu yhdistyksen tai piirin aktivi-
teetti. Minne mennä -osiossa esitellään muutama yhdis-
tysten, piirien tai liiton tuleva tapahtuma, johon kaikki 
jäsenet ja tapahtumista kiinnostuneet ovat tervetulleita. 

Yhdistykset ja piirit voivat lähettää ehdotuksia molempiin 
edellä mainittuihin osioihin sähköpostilla liiton toimis-
toon: toimisto@liitto.fi  

06. Hyväksi havaittu 
-Sijoitusilta

Tässä osiossa pyritään tuomaan esille hyväksi havaittu 
toimintakonsepti piristämään perusyhdistyksen toi-
mintaa. Näitä asioita tuotiin esille mm. viime keväänä 
Yhdistyspäivä-tapahtumassa.

Jyväskylän Reserviupseerit ry on jo muutaman vuoden 
pyörittänyt Sijoitusilta - nimellä kulkevaa konseptia. 
Tässä illassa avataan sekä taloudellista sijoittamista että 
sotilaallista sijoittamista. Tilaisuudella on siis tarjottavaa 
koko jäsenistölle, aina nuoresta vaariin asti. Tapahtuma 
on järjestetty yhdessä paikallisen Opiskelijoiden RU piiriin 
kuuluvan JARU ry:n kanssa.

Tapahtuman järjestelyt ovat suhteellisen simppelit. Aluk-
si kannattaa olla yhteydessä Puolustusvoimien Aluetoi-
mistoon ja kysyä, haluaako sijoituksista vastaava henkilö 
olla mukana tapahtumassa. Käytännössä vaatii pv henki-
löltä yhden illan uhraamista aktiivisten reserviupseerien 
parissa ja tarkistaa etukäteen ilmoittautuneiden nykyiset 
sijoitukset, sekä mahdolliset jatkosijoitusmahdollisuudet.

Sitten rahoitusyhtiöltä (pankki, vakuutusyhtiö tmv) tie-
dustellaan halukkuutta järjestää illanvietto heidän tilois-
saan ja mahdollisuudesta kertoa samalla spesifioidulle 
joukolle heidän rahallisista sijoitusmahdollisuuksista.

Yhdistys sitten kerää ilmoittautumiset henkilötunnuksen 
kanssa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tieto osallistu-
jista toimitetaan puolustusvoimille, jotta heidän sijoittaja 
voi tehdä taustatyön ennen tilaisuutta ja katsoa sijoituk-
set etukäteen. Yleensä tilaisuuden henkilömäärä on rajoi-
tettu, jottei liikaa rasiteta toisia osapuolia. 

Tapahtumassa kuullaan sitten molempien puolien esityk-
set erilaisten pääomien sijoitusasioista ja lisäksi pv hen-
kilö käy vielä kahdenkeskisissä keskusteluissa läpi kunkin 
SA-sijoituksen ja että onko mitään tehtävissä jatkossa.

Mitä kukin saa tästä illasta? Rahoitusyhtiö mahdollisesti 
uusia asiakkaita ja hyvää pr:ää itsestään. Puolustusvoi-
mat suoran kontaktin innokkaaseen ja aktiiviseen reser-
viupseeriin, jota mahdollisesti voi käyttää jatkossa jossain 
sijoituksessa. Yhdistys hyvän kerhoillan, loistavan tapah-
tuman jäsenilleen ja kontaktit. Lisätietoa tapahtumasta 
voi kysellä liiton järjestösihteeriltä jarjesto@rul.fi

07. Minne mennä?

Salon Seudun Reserviupseerikerhon esitelmätilai-
suudet

Torstaina 25.10.2012 klo 19.00 

Sotahistorian professori emeritus Martti Turtola: 

Eversti Paasonen Päämajan tiedustelun johdossa 

Torstaina 29.11.2012 klo 19.00 

Varsinais-Suomen aluetoimiston päällikkö, evl Jukka Nik-
kari: 

Maanpuolustuksen kehitysnäkymiä Varsinais-Suomessa

Esitelmätilaisuudet pidetään Salon lukion isossa auditori-
ossa, Kaherinkatu 2, Salo.
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Keski-Suomen Reserviupseeripiirin 60-vuotisjuh-
lakonsertti 10.11.2012

Keski-Suomen Reserviupseeripiirin juhlavuosi huipentuu 
lauantaina 10.11.12 järjestettävään Ilmavoimien Soittokun-
nan konserttiin Jyväskylän Paviljongissa, jossa solistina on 
Laura Voutilainen. 

Liput konserttiin maksavat 30 € ja niitä voi hankkia 
Lippupalvelusta. Konsertin puhdas tuotto luovutetaan 
Sotiemme veteraanit -keräykseen. Lisätietoa konsertista 
löytyy netistä: http://www.ksrespiirit.fi 

Itsenäisyyspäivän iloinen ilta 6.12. Katajanokan 
Kasinolla

Pääkaupunkiseudun upseerijärjestöjen yhteinen Itsenäi-
syyspäivän iloinen ilta järjestetään Katajanokan Kasinolla 
6.12.alkaen kello 1730. Juhlapäivällisen lisäksi on ohjelmaa 
ja tanssia elävän musiikin tahdissa. 

Illalliskortin hinta on 57 € ja se sisältää mm. tervetulo-
maljan, kolmen ruokalajin illallisen sekä kahvin.  Kerää 
mukava pöytäseurue tai tule vaikka yksin juhlimaan. Il-
moita varauksen yhteydessä, jos haluat johonkin tiettyyn 
pöytään. Pukukoodina Itsenäisyyspäivänä on tumma- tai 
juhlapuku ja suuret kunniamerkit. 

Tilaisuuden järjestäjä on Katajanokan Upseerikerho ry. Il-
moittautumiset ja pöytävaraukset Katajanokan Kasinolle, 
puhelin: (09) 6128 6300, sähköposti: katajanokka@royal-
ravintolat.com viimeistään keskiviikkona 28.11.2012. 

08. Jäsenrekisteriasiaa 
2012

Rahanjaot ja karhukirjeet

Vuoden kolmas rahanjako suoritettiin viikolla 41. Rahanja-
on tilitysraportti lähetetään tämän jäsenkirjeen mukana. 

Lokakuun alun jälkeen jäsenrekisteriin ilmoitetuille uusille 
jäsenille ei lähetetä jäsenmaksulaskua enää kuluvana 
vuonna, vaan he saavat ensimmäisen jäsenmaksulaskun 
vuodenvaihteen jälkeen. Kaikkiin rahanjakoon ja tilitysra-
porttiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä liiton toimis-
ton puoleen (toimisto@rul.fi tai (09) 4056 2054). 

Uudet jäsenet

Kiertokirjeen liitteenä on myös lista uusista jäsenistä 
21.8. – 17.10.2012. Yhdistykset ja piirit voivat seurata uu-
sien jäsenten tilannetta joustavasti nettirekisterin avulla. 

09. Turvallisuus ja 
puolustus 2012

Puoliautomaattikiväärin purkaminen ja kokoaminen 
kiinnosti RUL:n osastolla.

Lahdessa järjestetty Turvallisuus ja puolustus 2012 tapah-
tuma keräsi kolmen päivän (27. - 29.9.) aikana 13200 mes-
suvierasta. RUL:n osastolla on mukavan kiireistä kaikkina 
päivinä. Osaston vetonauloina olivat SRA-tyyppinen air 
soft -ammunta ja puoliautomaattikiväärin purkaminen ja 
kokoaminen.

Lahdessa kokoontui messujen aikana myös RUL:n 
liittohallitus sekä liiton neuvottelukunta. Lisäksi Mes-
sukeskuksessa pidettiin RUL:n ja RES:n hallitusten yh-
teiskokous sekä luovutettiin Sotavahinkosäätiön tämän 
vuoden tunnustuspalkinnot. 

Air soft -ammunta

RUL:n, RES:n ja RESUL:n  ammunta-cupin voittajat ovat:

Torstai 27.9. Marko Ruotsalainen, Joensuu; Pietari Kyyrä, 
Somero; Antti Nousiainen, Tampere.

Perjantai 28.9. Juha Suominen, Tampere; Antti Nousiai-
nen, Tampere; Kaarlo Sihlman, Pukkila.

Lauantai 29.9. Marko Nurminen, Lahti; Tomi Katajainen, 
Lahti; Petri Jakobsson, Järvenpää.

Voittajat palkittiin RUL:n, RES:n ja RESUL:n  tuotepake-
tella.

Kaikkien osallistujien kesken arvottiin 150 euron lahja-
kortti. Onnellinen voittaja on Immo Rantanen, Lahti.
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Puoliautomaattikiväärin purkaminen ja kokoami-
nen  RUL:n osastolla

Fiskarsin  X5 retkikirveellä palkitut

Tuomas Tiainen, Vantaa; nopein aika

Jenni Laitila, Kuopio; naisten nopein aika

Antti Heikkinen, Riihimäki; kaikkien osallistujien kesken 
arvottu voittaja

10. RESUL:n tiedote

Kenttäpostin mukana lähetetään Reserviläisurheiluliiton 
tuorein tiedote.

11. Markkasarja 
myynnissä

Euron käyttöönoton yhteydessä julkaistiin RUL:n ja RES:n 
jäsenille tarkoitettu markkasarja, joka piti sisällään kaikki 
viimeksi käytössä olleet markkakolikot sekä näköiskap-
paleen ensimmäisestä markan kolikosta vuodelta 1860. 
Tämän jetonin kääntöpuolella oli liittokohtainen tunnus. 
Näyttävään keräilykansioon pakatut markkasarjat tekivät 
hyvin kauppansa reilu kymmenen vuotta sitten. 

Nyt euron kymmenentenä käyttövuotena sarjasta laske-
taan myyntiin kaksi 400 kappaleen numeroitua erää (400 
RUL:n tunnuksella ja 400 RES:n tunnuksella). Yksittäinen 
tilaaja voi ostaa korkeintaan kymmenen sarjaa.

Tilaukset Maanpuolustusyhtiö MPY:stä www.maanpuo-
lustusyhtio.fi.     

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

Liitteet: Vuonna 2013 muuttuvien jäsenmaksujen ilmoituslomake, toimihenkilölomake 2013 (nämä löytyvät myös 
netistä RUL:n sivuilta), RESUL:n tiedote ja  -kilpailukalenteri 2013, uudet jäsenet – lista, rahanjaon tilitysraportit 
3-2012, toimihenkilölomake 2013, kynttilämainos, tuntolevymainos, tietoa ampuma-aselupien hausta -esite
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1. Hallinnolliset asiat 
 
Reserviläisurheiluliiton syyskokous pidetään lauantaina 10.11. Tampereen ammattikorkea-
koulun tiloissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joihin kuuluvat mm. puheen-
johtajan valinta sekä hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle (toimikausi on kaksivuo-
tinen). Liiton nykyinen puheenjohtaja Timo Sysilampi ei asetu ehdokkaaksi liiton puheenjohta-
jaksi.  
 
Puheenjohtajaehdokkaita on kaksi. Suomen Rauhanturvaajaliiton ehdokkaana on Heikki Pieti-
lä ja Suomen Reserviupseeriliiton ehdokkaana Tor-Erik Lindqvist. Lisätietoja ehdokkaista on 
RESUL:n verkkopalvelussa kohdassa Ajankohtaista. 
 
Erovuorossa hallituksessa ovat; 
Suomen Reserviupseeriliitto ry  Simo Jääskeläinen 
Suomen Reserviupseeriliitto ry  Mauri Särssi 
Reserviläisliitto ry   Jouko Hyppönen 
Reserviläisliitto ry   Raimo Ojala 
Reserviläisliitto ry   Timo Ronkainen 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry  Matti Mikkonen 
 
Reserviläisurheiluliiton uusi strategia esitellään liiton syyskokouksessa. 
Tätä kirjoitettaessa hallituksen jäsenet antavat palautetta ensimmäisestä luonnoksesta, joka 
on laadittu liiton sidosryhmiltä pyydettyjen palautteiden sekä strategiatyöryhmän kannanotto-
jen perusteella.  
Lisäksi liikunnan ja urheilun kentässä tapahtuva muutosprosessi tuo varmasti myös RESUL:n 
strategiaan uusia elementtejä, samoin puolustusvoimien rakennemuutos. 
 
Liiton toimistosihteerinä jatkaa vuoden 2012 loppuun nykyinen toimistosihteeri Eero Hiltunen. 
Reserviläisurheiluliiton toimihenkilöt ovat SINUA VARTEN, ole tarvittaessa yhteydessä! 
 
Yhteystiedot: 
Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen  Toimistosihteeri Eero Hiltunen 
puh. (09) 4056 2060, gsm. 050 541 2007 puh. (09) 4056 2062 
risto.tarkiainen@resul.fi   info@resul.fi 
 
Verkkopalvelumme on osoitteessa www.resul.fi 

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

RESUL tiedottaa 2/2012 

mailto:risto.tarkiainen@resul.fi
mailto:info@resul.fi
http://www.resul.fi/


 
 
 
2. Edunvalvonta 
 
Liiton tärkeä tehtävä on reserviläisliikunnan ja –urheilun edunvalvonta. Liitossa on tällä hetkel- 
lä Eino Svinhufvudin johtama ampuma-asetoimikunta, jonka tehtävänä on toimia liiton tausta- 
työryhmänä ampuma-ase- ja ampumaratalakiin liittyvissä edunvalvontakysymyksissä ja antaa  
asiantuntijatukea nimettyjen jäsenten työlle sisäasiainministeriön (SM) työryhmissä. 
 
Sisäasiainministeriön työryhmä 
Eino Svinhufvud toimii myös SM:n nimeämässä ampumaratoja sekä eräitä ilma- ja jousiaseita  
koskevan lainsäädännön uudistamista koskevassa työryhmässä, jonka toimikausi on  

                25.04.2012 – 31.12.2013.  
                Tavoitteena on siis uudistaa ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa sekä ilma- ja jousiasei- 
                ta koskevaa lainsäädäntöä. 
                Hanke jatkaa uudistustyötä sisäasiainministeriön asettaman aseturvallisuustyöryhmän laati- 
                man esiselvityksen pohjalta. 
                Esiselvityksen tehnyt työryhmä otti huomioon jo toteutetut toimenpiteet ja niistä saatavissa  
                olevat kokemukset ja katsoi, että ampumaratojen perustamista ja ylläpitämistä koskeva lain- 
                säädäntö sekä teholtaan ampuma-aseita vastaavia ilma-aseita että eräitä jousitoimisia  
                aseita koskevat säännökset tulee uudistaa ja saattaa nämä em. esineet valvonnan alaisiksi. 
                Lisäksi tullaan tarkastelemaan ampuma-aseiden säilyttämistä koskevia perusvaatimuksia ja  
                yhdessä sidosryhmien kanssa arvioidaan, miten ampuma-aseiden säilytysturvallisuutta voitai- 
                siin parantaa. 

 Esillä on ollut mm. ajatus aseiden säilyttämisestä hyväksytyissä asekaapeissa. 
 
SM:n ampuma-aselautakunta sekä ampumaharrastusfoorumi 
Harri Kastepohja edustaa Reserviläisurheiluliittoa SM:n ampuma-aselautakunnassa ja Marko 
Patrakka ampumaharrastusfoorumissa.  
 
Ampuma-aselautakunnan tehtävänä on ampuma-aselain 117 a §:n mukaan antaa Poliisihalli-
tuksen pyynnöstä lausuntoja ampuma-aselain soveltamisalaan kuuluvista asioista. 
 
Ampumaharrastusfoorumin tehtävänä on yhteisvoimin vaikuttaa päättäjiin valtakunnallisella, 
alueellisella sekä paikallistasolla ampumamahdollisuuksien turvaamiseksi maassamme myös 
tulevaisuudessa. Foorumin nettiosoite on www.ampumaharrastusfoorumi.fi 
 
Reserviläisliikunnan ohjausryhmä sekä ulkoilufoorumi 
Reserviläisurheiluliitolla on edustus reserviläisliikunnan ohjausryhmässä sekä ulkoilufooru-
missa. 
 
Reserviläisliikunnan ohjausryhmä sopii mm. fyysisen kunnon arviointikoulutuksista sekä  
RESUL:n kilpailuihin suunnattavasta puolustusvoimien tuesta. 
 
Ulkoilufoorumissa pääpaino on jokamiehenoikeuksilla sekä valtion luontopalvelujen varmis-
tamisella kansalaisten käyttöön myös tulevaisuudessa. 
Ulkoilufoorumia on kuultu mm. jokamiehen oikeuksia käsittelevässä ympäristöministeriön uu-
dessa julkaisussa, joka on luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/julkaisut 
 
3.  RESUL:n ansiomerkkien haku on NYT ajankohtaista! 

 
               Itsenäisyyspäiväksi tarkoitettujen ansiomitalien anomusten jättöaika on 30.10. mennessä.  
               Liiton ansiomitalianomukset tulee olla täytettynä siten, että henkilön ansiot liiton ja piirien sekä  
               yhdistyksien toiminnassa näkyvät selvästi ja niiden merkitys liikunnalle ja urheilulle on ku- 
               vattu sellaisella tarkkuudella, että esitykset voidaan käsitellä ilman viivytyksiä. 
 

http://www.ampumaharrastusfoorumi.fi/
http://www.ymparisto.fi/julkaisut


               Ansiomitalien hakuohjeet ja –lomakkeet ovat osoitteessa www.resul.fi  Etusivu Liitto  
               Ansiomerkit (HUOM! Toimitus- ja laskutusosoite mainittava, mikäli ne poikkeavat toisistaan!) 
 

 
               4.  SÄHKÖINEN KUNTOKORTTI -  käytännön työkalu juuri sinulle! 
   
                Reserviläisurheiluliiton verkkopalveluun www.resul.fi/kuntokortti on avattu 01.01.2009 Re- 
                serviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsenille käyttöön henkilökohtainen sähköinen  
                kuntokortti.  
 
                Tämän palvelun avulla voi henkilö seurata omaa liikunta- aktiivisuuttaan merkitsemällä korttiin  
                päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksensa.  
                Maanpuolustuskiltojen liitto on liittynyt palvelun piiriin loppuvuodesta 2010. 
                
              Sähköisen kuntokortin käyttö on käyttäjälleen maksutonta! 
 
                Oman liikunta-aktiivisuuden seuraamisen lisäksi palvelu tarjoaa tietoa mm. ravitsemukses- 
                ta ja liikunnasta sekä harjoittelusta ja lihashuollosta. Lisäksi palvelussa on ampumapäivä- 
                kirja, jonka voi tulostaa ja todistaa tällä tavalla ampuma-aktiivisuutensa mm. viranomaisille. 
                
 
             Reserviläisurheiluliitto palkitsee hakemuksesta kaikkia aktiivisia käyttäjiä seuraavasti: 

 vähintään 150 peruskuntopistettä kirjannut henkilö saa diplomin 
 vähintään 250 peruskuntopistettä saavuttanut maanpuolustaja saa diplomin ja 

                        vyötärönympärysmittanauhan 
 
                  TERVETULOA SÄHKÖISEN KUNTOKORTIN KÄYTTÄJÄKSI OSOITTEESSA  
                                                www.resul.fi/kuntokortti 
 
                                 

5. Reserviläisurheiluliiton koulutus syksyllä 2012 
                  
                     Reserviläisurheiluliitto järjestää koulutusta seuraavasti: 
  

Fyysisen kunnon arviointi (1 pv:n perehdyttämiskoulutus) 
- tarpeen mukaan, yhteyshenkilönä Risto Tarkiainen, puh. 050 541 2007 

tämän koulutuksen suorittaneet henkilöt voivat suorittaa fyysisen kunnon ar-
viointeja perusyhdistyksissä  
 

                   Liikunta- ja ampumavastaavien koulutuspäivä 
              lauantaina 13.10.2012 Jyväskylässä 

- tähän koulutukseen osallistuvat piirien/jäsenliittojen vastuuhenkilöt ja tässä 
tilaisuudessa käsitellään sellaisia reserviläisliikunnan ja –urheilun ajankoh-
taisia asioita, joita osallistujat pitävät itselleen tärkeinä, esim. edunvalvonta 

 
Reserviläiskilpailujen johtajien valmennuskurssi 

              lauantaina 27.10.2012 Kuopiossa MPK:n kurssina (1400 12 12038) 
- tähän koulutukseen osallistuvat ensisijaisesti liitteenä olevan liiton kilpailukalenterin 

2013 vastuuhenkilöt 
Tavoitteena on luoda osallistujille valmiuksia suunnitella ja toteuttaa reservi-   
läiskilpailuja, paneutua kilpailujen järjestämisen ”pullonkauloihin” ja ideoida  
yhdessä uusia ratkaisuja kilpailujen eri vaiheisiin ennakkovalmistelusta jälki-
hoitoon. 
 

 
 

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


 
                    

6. Kenttäkelpoisuuden kehittäminen 
 
             Reserviläisurheiluliittoon on perustettu kenttäkelpoisuustyöryhmä, jonka tavoitteena on uudistaa  
             kenttäkelpoisuusarviointia siten, että mahdollisimman moni jäsenliittojen jäsen voisi suorittaa 
             kenttäkelpoisuusarvioinnin osana perusyhdistysten ja reservipiirien toimintaa. 
 
             Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja suurin muutos on ampumataidon arvioinnissa, johon  
             työryhmä esittää hyväksyttävänä suorituksena ruutiaseella ammuttuna 10 osumaa tauluun. 
             Ammuttavalla lajilla tai asetyypillä ei olisi merkitystä, tärkeintä olisi osallistuminen. 
 
             Lisäksi työryhmä esittää, että marssit voitaisiin korvata syys- tai talvijotoksella sekä muulla riit- 
             tävän rasittavuuden sisältävällä tapahtumalla, esim. maratonilla. Samoin suunnistusosaaminen 
             voitaisiin todistaa osallistumalla suunnistusseurojen kuntorasteille (iltarastit). 
 
             Työryhmällä on siis esitysoikeus muutoksista, jotka viime kädessä puolustusvoimat hyväksyy  
             tai hylkää uudeksi reserviläisten kenttäkelpoisuusarvioinniksi. Työryhmässä puolustusvoimia  
             edustaa Maavoimien Esikunnan liikuntapäällikkö, majuri Juhani Sihvonen. 
 

7. Liiton toimikuntiin muutoksia 
    
    Reserviläisurheiluliiton hallitus päätti kokouksessaan 02.10. yhdistää toimikuntia sekä tar- 
     kistaa niiden henkilömääriä.  Seuraavassa hallituksen päätöksiä:  
 
-  työ- ja talousvaliokunnan kokoonpano on puheenjohtaja sekä viisi jäsentä, lisäksi toiminnan-

johtaja toimii sihteerinä 
- liittoon perustetaan rata-ammuntatoimikunta, johon yhdistetään nykyiset ampuma- ja palve-

lusammuntatoimikunnat, kokoonpano on puheenjohtaja ja viisi jäsentä sekä sihteeri (toimin-
nanjohtaja) 

- toiminnallisen ammunnan toimikuntaan yhdistetään SRA- sekä falling plate –toimikunnat sekä 
mahdollisesti IDPA-toiminta, kokoonpano on puheenjohtaja ja kuusi jäsentä (toimikunta valit-
see keskuudestaan sihteerin) 

- kilpaurheilutoimikunnan kokoonpano on puheenjohtaja ja viisi jäsentä, liiton toiminnanjohtaja 
toimii sihteerinä 

- kuntoliikuntatoimikunnan kokoonpano on sama kuin edellä 
- ampuma-asetoimikunnan uusi nimi on edunvalvontatoimikunta ja sen kokoonpano on pu-

heenjohtaja ja kuusi jäsentä, puheenjohtaja laatii tarvittaessa muistiot 
- palkitsemistoimikunnan kokoonpano on puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä, liiton toi-

minnanjohtaja toimii sihteerinä 
- kurinpitotoimikunnan kokoonpano on puheenjohtaja ja kaksi asiantuntijajäsentä, tämä on uusi 

toimikunta 
 

 
               8.  RESUL:n kampanjatuotteet 
  
              Mahdollisimman monen liikuntaa harrastavan reserviläisen toivotaan käyttävän näitä  
              korkealaatuisia tuotteita liikuntatapahtumissa tukien liiton toimintaa. 

 
              Reserviläisurheiluliiton logolla varustetut tuotteet ovat myynnissä liiton internet-sivulla osoit- 
              teessa www.resul.fiEtusivuLiittoMyyntiartikkelit 
             
              Uutuutena Mannerheimin –tuotteet, olkalaukku sekä passikotelo 
 
              HUOM! Myymme kaikki tuotteet kampanjahinnoilla niin kauan kuin tavaraa riittää! 
 
 



 
             Ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä, ainoastaan yhteisvoimin voimme kehittää liiton toi- 
             mintaa jäsenistön tarpeiden suuntaisesti! 
         
           Reserviläisurheiluliitto toivottaa kaikille maanpuolustajille toiminnallista syksyä. 
           Tulkaa vaikuttamaan syyskokoukseen ja osallistukaa aktiivisesti Reserviläisurhei- 
           luliiton kilpailuihin, tapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin! 

 
 

Timo Sysilampi           Risto Tarkiainen 
 Puheenjohtaja                 Toiminnanjohtaja 
 Luutnantti res                                                                        Sotilasmestari res                

 
Liite  vuoden 2013 kilpailukalenteri 



KILPAILUKALENTERI 2013                 
8.10.2012

Tukeva j-os.
 

Ampumahiihto Uusimaa Loviisa 16.-17.2. Håkan Karlsson
Talvijotos Pohjois-Savo Vesanto KARLSTO 2.-3.3. Topi Simonen
Ilma-aseet Etelä-Pohjanmaa Alavus 9.-10.3. Aarno Ala-Honkola
TA-talvikilpailu TA-Kilta Säkylä PORPR 22.-24.2. Eric Raunio
Pistooliampumahiihto Etelä-Häme Riihimäki 23.2. Tuomas Ylä-Tuuhonen
Talvikilpailu Etelä-Häme Janakkala 24.2. Hannu Rantala
Sotilastaitokilpailu Lappi Sodankylä JPR 5.-7.4. Kai Leinonen
Ampumasuunnistus Kymenlaakso Kotka 18.5. Hannu Valjus
Perinneaseet Päijät-Häme Lahti HÄMR 25.-26.5. Marko Patrakka
Pistooliampumajuoksu Etelä-Pohjanmaa Ähtäri 8.6. Veikko Hallila
Neliottelu Etelä-Pohjanmaa Ähtäri LENTOSK 9.6. Veikko Hallila
Vakiokivääri 300 m Pohj.-Pohjanmaa Oulu PPALTSTO 15.6. Sakari Ranta
Palvelusammunnat Keski-Suomi Keuruu PIONR 13.7. Jarmo Siltanen
SRA –amp.mestaruus Uusimaa Syndalen UUDPR 22.-28.7. Isto Hyyryläinen
RUL ampumamest Suur-Savo Mikkeli ESAVALTSTO 17.-18.8. Pirkka Juntunen
RES ampumamest Pirkanmaa Pirkkala SATLSTO 17.-18.8. Juha Moijanen
Häyhä – TA -kilpailu TA-Kilta Pahkajärvi KARPR 15.-18.8. Eric Raunio
Falling Plates Päijät-Häme Vesivehmaa 31.08. Pertti Lind
Pystykorva SM-kilp. Keski-Suomi Keuruu PIONR 7.9. Aarre Karja
Partiokilpailu Varsinais-Suomi Salo 13.-14.9. Erkki Laine
Syysjotos Helsinki Vantaa KAARTJR 20.-22.9. Niko Niemistö
Maastokilpailu Keski-Suomi Jyväskylä 5.10. Matti Kraps

Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä.
Kilpailujen ja tapahtumien vastuuhenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet saa pyynnöstä liiton toimistosta, info@resul.fi

Kilpailu Piiri/Liitto Paikkakunta Ajankohta Vastuuhenkilö
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