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01. LIITON 
PUHEENJOHTAJA MIKA 
HANNULAN TERVEHDYS

Hyvät upseerit reservissä,

Puolustusvoimauudistus vaikuttaa reserviupseeritoimin-
taan ja myös muuhun vapaaehtoiseen maanpuolustuk-
seen. Uudistuksen tarkoituksena on varmistaa kykymme 
puolustaa Isänmaata tarvittaessa myös aseellisesti. Jos 
uudistukseen ei olisi ryhdytty, olisi tilanne muuttunut 
hallitsemattomaksi jo muutamassa vuodessa. Yksi olen-
nainen syy tähän on puolustusmateriaalin jatkuva kallis-
tuminen. 

Uudistus karsii varuskuntaverkostoa ja heikentää samal-
la Puolustusvoimien alueellista tukea vapaaehtoiselle 
maanpuolustustyölle. Sodan ajan joukkojen määrän pie-
nentäminen vähentää myös sijoitettujen reserviläisten 
määrää. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että puolus-
tusvoimauudistusta suurempi haaste reserviupseeritoi-
minnalle on puolustusbudjetin leikkaus kuluneen vuoden 
alusta. Puolustusvoimauudistus olisi ollut edessä joka 
tapauksessa, mutta nyt Puolustusvoimien oli ryhdyttävä 
siihen jo suunniteltua aikaisemmin. Säästöjä on haettu 
toimenpiteillä, jotka vaarantavat reserviläisiin perustu-
van puolustusratkaisun uskottavuuden. Meitä reservin 
upseereja koskettaa voimakkaimmin kertausharjoitusten 
suunniteltu alasajo neljäksi vuodeksi.

Suomen Reserviupseeriliitto on tuonut lukemattomissa 
yhteyksissä esille, ettei kertausharjoituksista säästämi-
nen ole tarkoituksenmukainen toimenpide. Reserviläisten 
koulutusten laiminlyönti vaikuttaa sodan ajan joukko-
jemme suorituskykyyn merkittävästi sekä vaarantaa 
puolustusratkaisumme uskottavuuden maamme omien 
kansalaisten, mutta myös meitä seuraavien naapureiden 
silmissä. Saavutettavat säästöt ovat kuitenkin vain joita-
kin promilleja puolustusbudjetista.

Nyt vuoden lopussa tilanne kertausharjoitusten suhteen 
näyttää jo hieman valoisammalta kuin alkuvuodesta. Alun 
perin suunnitellun 2200 reserviläisen sijaista koulutetta-
vien määrää lienee noin 3800 reserviläistä ja kertaushar-
joitukset ollaan palauttamassa suunnitellulle tasolle jo 
2015, jolloin alasajo kestäisi neljän sijasta kolme vuotta.  
Vain jokunen päivä sitten olemme saaneet tiedon, että 
myös eduskunta on havahtunut tilanteen vakavuuteen; 
kertausharjoitusten määrän lisäämiseen on tulossa 1 mil-
joonan euron ”joululahjaraha”. Tätä tervehdystä kirjoitet-

taessa ei vielä ole tiedossa, mihin tuo raha täsmälleen on 
kohdistumassa, mutta asia selvinnee lähiaikoina.

Puolustusvoimauudistukseen sisältyy haasteiden lisäksi 
monia meidän reservin upseerien ja myös muiden reservi-
läisten kannalta myönteisiä asioita. Monet kehityshank-
keista ovat sellaisia, joita Suomen Reserviupseeriliitto on 
pitänyt keskustelussa jo jonkin aikaa. Yhdistävä tekijä on 
reserviläisen urapolun kehittäminen ja vapaaehtoisuuden 
entistä parempi huomioiminen. Tätä kehitystä voi pitää 
pelkästään myönteisenä. Vaikka jatkossa keskiverto-
reserviläinen putoaakin pois sodan ajan sijoituksesta 
hieman nuorempana kuin aiemmin, niin meille aktiivisille 
reservin upseereille ja myös muille reserviläisille puolus-
tusvoimauudistus lupaa uusia mahdollisuuksia. Nyt on 
vain pidettävä huoli siitä, että puolustusbudjetti ei jää 
nykyiselle tasolle tai ainakaan putoa enää uudelleen. 
Puolustusvoimain komentajan, kenraali Ari Puheloisen 
varoitus maanpuolustuskurssin avajaisissa on syytä pan-
na merkille. Hän totesi, että jos puolustusbudjettia vielä 
kuluvan budjettikauden jälkeen leikataan, joudumme 
kyseenalaistamaan koko maan puolustamisen ja yleisen 
asevelvollisuuden. Tämä viesti on syytä ottaa vakavasti.

Suomen Reserviupseeriliitoilla, sen piireillä ja kerhoilla 
on edelleen se sama tärkeä tehtävä maanpuolustus-
hengen ja reserviupseeriaatteen ylläpitäjänä, mikä niillä 
on ollut perustamisestaan lähtien. Vaikka toimintaym-
päristömme muuttuu, pysyy tehtävämme edelleen 
samana. Jotta siinä onnistuisimme, on meidän oltava 
valmiit kohtaamaan myös kunkin aikakauden haasteet 
ja toimittava tilanteen vaatimalla tavalla. Meitä reservin 
upseereja yhdistävä aate on kantanut jo yli 80 vuotta. Se 
on selvinnyt niin valvontakomissiosta, sotien jälkeisistä 
vaaranvuosista kuin 70-luvun poliittisesta radikalismis-
ta. Aatteemme kestävyys perustuu reservin upseeriston 
identiteetille ja kaksoiskompetenssille. Näin syvän rauhan 
aikana työskentelemme siviilitehtävissämme yhteiskun-
nan eri sektoreilla. Tarpeen vaatiessa olemme kuitenkin 
valmiit vaihtamaan päällemme sotilaspuvun ja kanta-
maan upseerin vastuun. Tämän ajatuksen on sisäistänyt 
myös suurin osa Suomen Reserviupseeriliiton jäsenistä, 
sillä 98% jäsentutkimukseemme kesällä vastanneista 
lähes 5000 upseerista oli sitä mieltä, että valmius kantaa 
vastuuta on reservin upseerina olemisen perusedellytys.

Kiitos Teille kaikille, hyvät upseerit reservissä, kuluneesta 
vuodesta. Pidetään Isänmaan lippu korkealla myös ensi 
vuonna! Toivotan Teille rauhallista joulua ja menestystä 
vuodelle 2013!

Mika Hannula

Professori, majuri reservissä

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja
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02. Liittovaltuuston 
kokouksen päätöksiä

Liittovaltuuston syyskokouksessa hyväksyttiin toiminta-
suunnitelma ja talousarvio sekä valittiin liittovaltuuston 
puheenjohtajat ja liittohallituksen varapuheenjohtajat 
vuodelle 2013. Valtuusto kokoontui Panssariprikaatissa 
lauantaina 24.11. Samana viikonloppuna prikaatissa ko-
koontui myös liittohallitus, jonka kokouksen keskeistä 
päätöksistä lisää oheisessa tiedotteessa. Viikonlopun 
ohjelmassa oli myös liiton kolmivuotisstrategian pohjus-
tusta ryhmätyöskentelyllä. Kaikkiaan paikalla oli liki 60 
liittohallituksen ja -valtuuston jäsentä.

Kallio ja Hellman jatkavat valtuuston puheenjoh-
tajina 

Reserviupseeriliiton liittovaltuusto valitsi valtuuston pu-
heenjohtajaksi vuodelle 2013 majuri (res) Jorma Kallion ja 
varapuheenjohtajaksi luutnantti (res) Pinja Hellmanin. He 
ovat toimineet tehtävissään jo kuluvan vuoden ajan.

Halkilahti ja Mäkelä liiton varapuheenjohtajat

Liittohallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valittiin kapteeni 
(res) Mikko Halkilahti ja 2. varapuheenjohtajaksi luutnant-
ti (res) Aaro Mäkelä.

Liittohallitukseen uusia jäseniä 

Liittohallituksen jäsenet valittiin piirien esitysten mukai-
sesti.

RUL:n liittohallitus 2013:
Puheenjohtaja: majuri Mika Hannulla
1. varapuheenjohtaja: kapteeni Mikko Halkilahti
2. varapuheenjohtaja: luutnantti Aaro Mäkelä

Liittohallituksen jäsenet (uudet jäsenet kursivoitu maj 
Jyrki Kosonen (Etelä-Karjala), maj Kari Ratavaara (Etelä-
Pohjanmaa), maj Sakari Väliahde (Helsinki), kapt Martti 
Minkkinen (Kainuu), kapt Kimmo Tastula (Keski-Pohjan-
maa) ylil Santeri Heinonen (Keski-Suomi), kapt Pasi Laari 
(Kymenlaakso), maj Seppo Rautiainen (Lappi), ltn Janne 
Kekäläinen  (Opiskelijat), maj Jorma Suonio (Pirkanmaa), 
kapt Juha Rytkönen (Pohjois-Karjala), ltn Sampo Puoskari 
(Pohjois-Pohjanmaa), maj Jukka Korhonen (Pohjois-Savo), 
maj Juha Tarnanen (Päijät-Häme), ltn Pekka Elomaa 
(Satakunta), kapt Pentti Nuutilainen (Suur-Savo), ylil Ja-
ripekka Turtiainen (Uusimaa), maj Brage Forssten (Vaasa), 
kapt Anssi Heikkilä (Varsinais-Suomi). Etelä-Hämeen piiri 
ilmoittaa oman liittohallituksen jäsenensä piirin syysko-
kouksen jälkeen.

Vuoden 2013 painopisteet

Liittovaltuusto hyväksyi toiminnan painopisteiksi tuleval-
le vuodelle:
•  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
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•  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 kolmivuotissuunnitelmaprosessiin 
ja lähettää edustajan Oulun liittokokoukseen

Reserviupseerit
•  Prosenttiammunta on suoritettu

•  Sähköinen kuntokortti on aktiivisessa käytössä

•  On osallistuttu vähintään yhteen kertausharjoitukseen, 
yhdelle MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään

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

Jäsenmaksuihin ei muutoksia, lehtimaksu nousee 
eurolla

Talousarvion mukaan piirien toiminta-avustukset sekä 
projektituet ja kannustepalkkiot pysyvät vuonna 2013 
tämän vuoden tasolla. Liiton varsinaisen toiminnan net-
tokulut 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.

Vuoden 2013 vahvistetut  jäsenmaksut:
•   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.

Yhdistyksiltä ja piireiltä on pyydetty ilmoitukset tästä 
vuodesta poikkeaviin vuoden 2013 jäsenmaksuihin mar-
raskuun loppuun. Jos ainoa muutos on em. lehtimaksun 
muutos, ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Mikäli ilmoitus on 
tekemättä sen voi lähettää välittömästi jäsenrekisteriin 
(jasenasiat@rul.fi).

03. Vuoden 
maanpuolustusteko

Vuoden 2012 maanpuolustusteko -tunnustuspalkinto 
on myönnetty Pohjois-Karjalan reserviläisliitteelle. Sen 
toteuttivat yhteistyössä Pohjois-Karjalan Reserviupsee-
ripiiri, Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri, Pohjois-Karjalan 
Aluetoimisto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Poh-
jois-Karjalan koulutus- ja tukiosasto. Liitteen tavoitteena 
oli saada reservin toiminnalle näkyvyyttä ja esitellä reser-
viläistoiminnan eri muotoja. Liite valmistui tabloidikoossa 
kahdeksansivuisena ja se jaettiin sanomalehti Karjalaisen 
liitteenä 13.6.2012. Jakelumäärä oli 45 895 kpl.

Reserviläisliite on vahva näyttö vahvasta maanpuolustus-
hengestä sekä aktiivisesta toiminnasta ja sen jatkumi-
sesta Pohjois-Karjalan maanpuolustajilta sen jälkeenkin 
kun Pohjois-Karjalan Prikaati lakkautetaan. Värikäs liite 
kertoo selkeästi vapaaehtoisen maanpuolustuksen mo-
nipuolisista toimintatavoista. Lisäksi se on erinomainen 
esimerkki puolustusvoimien ja vapaaehtoisten toimijoi-
den tiiviistä ja tuloksellisesta yhteistyöstä.

Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) perustama Vuoden 
maanpuolustusteko – tunnustus voidaan myöntää poik-
keuksellisen ansiokkaasta maanpuolustusta, maanpuo-
lustustahtoa tai yleistä turvallisuutta lisäävästä teosta 
yksityishenkilölle, yhteisölle tai projektille. Ensimmäisen 
Vuoden maanpuolustusteko palkintoa on myönnetty vuo-
desta 2001 lähtien.

Maanpuolustusmitalit miekkojen kera

Maanpuolustusmitalitoimikunnan RUL:n esityksestä 
myöntämät Maanpuolustusmitalit miekkojen kera luovu-
tettiin kapt Mikko Halkilahdelle, maj Markku Holopaiselle 
ja kapt Pentti Nuutilaiselle. 

Maanpuolustusmitalia hoitava Maanpuolustusmitali-
toimikunta voi omasta aloitteestaan myöntää kyseisen 
mitalin myös numeroituna kultaisten miekkojen kera 
maanpuolustustyön hyväksi suoritetusta erityisen an-
siokkaasta työstä. Mitalitoimikunnan jäsenjärjestöillä on 
mahdollisuus esittää vuosittain kolmea mitalia miekkojen 
kera. 
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Vuoden maanpuolustusteko -tunnustuspalkinto ja Maan-
puolustusmitalit miekkojen kera luovutettiin saajilleen 
valtuuston ja hallituksen yhteiskokouksessa Panssaripri-
kaatissa.

04. Toimintalomakkeet

Nyt on aika koeponnistaa uusi toimintalomake. Toimin-
talomakkeen viimeinen täyttöpäivä on 15.1.2013! Eli kan-
nattaa jo nyt alkaa täyttämään vuoden 2012 toimintaa 
lomakkeeseen.  Kaikille yhdistyksille ja piireille on nyt toi-
mitettu tunnukset, joilla pääsee sekä toimintalomakkee-
seen että uuteen nettisivupohjaan. Jos on jotain ongelmia 
tunnusten kanssa, niin olkaa yhteydessä järjestösihtee-
riin. Kätevimmin tämä käy sähköpostilla jarjesto@rul.fi.  
Nyt on mahdollista myös saada useampi käyttäjätunnus 
lomakkeen täyttöön. Tämä voi helpottaa osaa isommista 
yhdistyksistä raportoimaan toimintansa. 

Ensimmäiseksi kannattaa lukea ohje läpi ja varsin-
kin katsastaa tapahtumatyypit, löytyy osoitteesta                        
www.rul.fi/tiedostopankki/containers/96 . Ohjeet kan-
nattaa lukea huolella läpi ja miettiä mikä tapahtuma tulee 
millekin tapahtumatyypille. Lisäksi huomioitavaa on, että 
yhteenvedon kannalta on aivan sama laitetaanko tapah-
tumat yksittäisen päivän kohdalle, vaiko massalisäyksenä 
koko vuoden ajalta kerralla. Tärkeintä on, että tapahtuma 
lisätään vain kerran, niin ei tule tilastoihin useampaan 
kertaan samaa tapahtumaa. Jos laittaa päivämäärän 
mukaan saa yhdistys samalla tarkasteltua toimintaansa 
kalenterimuodossa, mikä saattaa joskus toimintakerto-
musta tai historiankirjoitusta tehdessä olla hyödyllistä.

Muistakaa myös, että mitä kattavammin saamme ke-
rättyä toimintamme ympäri Suomen, sitä helpompi on 
esitellä päättäjille kuinka paljon aktiivista toimintaa 
meillä on. Tämä helpottaa liiton työtä markkinoida re-
servinupseerien tarkoitusperiä eteenpäin. Lisäksi liiton 
saamat tuet ja avustukset riippuvat osittain tästä aktii-
visuudesta. Huomioikaa myös, että toimintalomakkeen 
täyttäneet yhdistykset saavat toimintansa aktiivisuuden 
mukaan kannustepalkkiot. Ja liitolta anottavaa mahdol-
lista projektitukea ei myönnetä, jos ei ole täyttänyt edelli-
sen vuoden toimintalomaketta. 

Mitä sitten vaaditaan? Perusyhdistyshän on silloin täyt-
tänyt tehtävänsä, kun se on ilmoittaa kokouksensa, 
sekä hallituksen että yhdistyksen varsinaiset kokoukset. 
Lisäksi esimerkiksi kunniavartiot, liikuntatapahtumat ja 
muut aktiviteetit mitä on jäsenistön hyväksi järjestetty. 
Kirsikkana kakun päälle vielä kun ilmoittaa, kuinka on 

osallistuttu toisten yhdistysten järjestämiin tapahtumiin, 
niin siinähän sitä olikin. Ei saa jäädä ajattelemaan, että 
meillä on niin vähän toimintaa, ei me viitsitä täyttää lo-
maketta. Kun pitäisi ajatella, että saimmepa tämänkin 
ilmoitettua yhteiseen hyvään!

Nyt kaikki kipin kapin täyttämään toimintalomaketta. 
Piirit yrittävät tietenkin saada kaikki alueensa yhdistyk-
set täyttämään, niin saamme mahdollisimman kattavan 
otannan toiminnasta. Muutama tällainen 100% piiri meil-
lä jo onkin, nyt on oiva mahdollisuus saada lisää tähän 
kerhoon ;)

05. Sotilastaitokilpailut 
2013

Ensi vuonna järjestetään muutama mielenkiintoinen 
sotilastaitokilpailu. Perinteiset ja tutut Talvijotos ja CIOR-
karsinnat ovat kalenterissa. Niiden lisäksi uutena Lapin 
piiri yhdessä Reserviläisurheiluliiton kanssa järjestää 
vaativan kansainvälisen sotilastaitokilpailun talvisissa 
olosuhteissa Sodankylässä 5.-7.4.2013. Puolustusvoimat 
tukevat tätä tapahtumaa runsaasti sekä kaluston että 
henkilöiden osalta.

Kilpailuun on tulossa partioita myös ulkomailta. Selvästi 
talvinen kilpailu kiinnostaa laajalti maailmalla. Tämän-
laista kansainvälistä kilpailua kun ei oikein ole järjestetty. 
Lapin kilpailun vaativuuden muodostaa suurimmalta 
osilta ympäristötekijät, lumi ja pakkanen. Näitä eksoot-
tisia elementtejä harvoin on sotilastaitokilpailussa. Toki 
ne myös karsivat porukkaa pois. Muuten kilpailu on hy-
vin pitkälti talvijotoksen tyyppinen sotilas- ja erätaitoja 
mittaava tapahtuma. Lisätietoja kilpailusta: www.rul.fi/
lappi2013

RUL tukee yhdistysten ja piirien partioita kilpailuun. Liitto 
osallistuu yhden partion voimin liiton nimissä ja osallistuu 
myös viiden liiton piirien/jäsenyhdistyksien partioiden 
osallistumismaksuihin. Liiton joukkueeseen halukkaiden 
tulee ilmoittautua liiton toimistolle 15.1.2013 mennessä. 
Liiton toimisto päättää joukkueen hakemusten perus-
teella ja ilmoittaa sen mukaan. Joukkueet, jotka haluavat 
liiton tuen, tulee ilmoittautua liiton toimistolle, kun ovat 
päättäneet osallistua kisaan, kuitenkin tammikuun 2013 
loppuun mennessä. Ilmoittautuneita joukkueita ollessa 
yli viisi, niin tuen saavat joukkueet ratkaistaan arpomalla.

Talvijotos ”Kurenkierros” järjestetään 2.-3.3.2013 Vesan-
nolla. Tämä toimii loistavana harjoituksena myös tuolle 
Lapin sotilastaitokilpailulle. Kolmihenkisten partioiden 
tulee ilmoittautua 31.1.2013 mennessä. Jotos järjestetään 
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MPK kurssina, joten siitä saa kaksi korvaavaa kertaushar-
joitus päivää. Lisää tietoa kilpailusta löytyy osoitteesta 
www.kru.fi/kurenkierros.

Talvijotos Niinisalossa  v. 2011. Kuvaaja Kai Koivisto

06. Jäsenrekisteriasiaa

Rahanjaot ja jäsenmaksut

Vuoden kolmas rahanjako suoritettiin viikolla 50. Rahan-
jaon tilitysraportti lähetetään tämän jäsenkirjeen muka-
na. 

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 
18.10.2012 – 10.12.2012. Yhdistykset ja piirit voivat seurata 
uusien jäsenten tilannetta joustavasti nettirekisterin 
avulla. 

E-lasku 

Suomen Reserviupseeriliitto on ottanut jäsenmaksuissa 
käyttöön E-laskun. Kyseessä on sähköinen lasku, joka 
lähetetään asianomaisen jäsenen verkkopankkiin ja mak-
setaan siellä. Jäsenmaksutiedot ovat E-laskussa valmiina, 
joten lasku pitää vain tarkistaa ja hyväksyä. 

E-laskun saa käyttöön tekemällä e-laskusopimuksen 
verkkopankissa. Seuraava lasku saattaa tulla vielä pa-
perilla, mutta sen jälkeen lasku tulee e-laskuna suoraan 
verkkopankkiin. Lasku ilmestyy verkkopankkiin paria viik-
koa ennen eräpäivää.

Paperinen jäsenmaksu lähetetään edelleen automaatti-
sesti kaikille niille jäsenille, joilla ei ole voimassa olevaa 
E-laskusopimusta. 

Paperiset jäsenlistaukset vain pyydettäessä

Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksille ja piireille 
lähetetään liitosta 5 - 6 kertaa vuodessa erilaisia jäsenre-
kisterin toimintaan liittyviä paperilistoja. Näitä ovat mm. 
jäsenluettelot, tilitysraportit ja uusien jäsenten listat.

CIOR-sotilasmoniottelun harjoitus ja karsinnat järjeste-
tään Lahdessa 17.-18.5.2013. Itse CIOR-kilpailu tulee ole-
maan Tsekissä  heinä-elokuun vaihteessa. 
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Jäsenrekisteriin on valmistunut uudistus, jonka myötä 
nämä kaikki listat ovat saatavissa myös nettijäsenrekis-
teristä. Ensi vuoden alusta alkaen kaikki liiton jäsenyhdis-
tykset ja piirit saavat sähköpostilla RUL:n Kenttäpostia 
-jäsenkirjeen. Siinä muistutetaan myös siitä, että tarvit-
tavat jäsenlistat ja raportit ovat noudettavissa nettijäse-
nrekisteristä. Mikäli yhdistys tai piiri haluaa, että sille 
postitetaan edelleen liitosta em. paperilistat, tulee sen 
ilmoittaa asiasta liiton toimistoon 31.12.2012 mennes-
sä. 

Jäsenrekisteritulosteiden uudet hinnat

Jäsenrekisteripalveluita liitolle, piireille ja yhdistyksille 
tuottava Maanpuolustusyhtiö MPY Oy on tarkistanut 
jäsenrekisteritulosteiden hintoja. Hinnantarkistus on en-
simmäinen euroaikana. Uudet hinnat löytyvät oheisesta 
liitteestä. Lisätietoja asiasta saa jäsenrekisteristä (ja-
senasiat@rul.fi). 

Jäsenkortit ja -maksulaskutus 2013

Ensi vuoden jäsenmaksulaskutus käynnistyy tammikuun 
loppupuolella. Jäsenmaksulaskujen eräpäivä on 15.2.2013. 
Samalla päivämäärällä veloitetaan myös automaattisen 
maksupalvelun piirissä olevien jäsenten jäsenmaksut. 

E-laskuun liittyneet saavat jäsenmaksulaskun omaan 
pankkiohjelmaansa paria viikkoa ennen em. eräpäivää. 

Suomen Reserviupseeriliitto ja St1 Oy ovat sopineet yh-
teistyön jatkosta vuosille 2013 – 2014. Sopimuksen myötä 
liiton jäsenille jaetaan uudet jäsenkortit tammikuun jä-
senmaksulaskujen liitteenä. Vuodet 2013 – 2014 voimassa 
olevilla kortteilla saa alennusta tankattaessa St1- ja Shell 
-asemilta. Nykyiset jäsenkortit toimivat ensi vuoden ke-
vääseen saakka.

Alennuksen saa aina ja heti yli viideltäsadalta St1- ja 
Shell-asemalta Suomessa, mikäli tankkaus maksetaan 
käteisellä, pankkikortilla, Debitillä tai Visa Electronilla. 
Alennus on asemakohtainen ja voi vaihdella päivittäin. 
Shell express -automaattiasemilta ei saa alennusta. 
Solmittuun yhteistyösopimukseen sisältyy myös RUL:lle 
maksettava bonus kun tankattujen litrojen määrä ylittää 
sovitun rajan.

Yhdistysten-  ja piirien toimihenkilöt 2013

Yhdistysten-  ja piirien toimihenkilölomakkeet vuodelle 
2013 löytyvät liiton nettisivuilta tiedostopankista.

07.  Huomionosoituksista

a) RUL:n ansiomitalit
RUL:n kultaisen ansiomitalin ja ansiomitalin soljen kera 
hakemukset tulee lähettää oman reserviupseeripiirin kä-
siteltäväksi piirin ilmoittamaan päivämäärään mennessä.

Useimmissa piireissä tämä päivämäärä on tammikuun 
alkupuolella. Piirit toimittavat puoltamansa hakemukset 
liiton toimistoon. Myöhästyneitä ansiomitaliesityksiä ei 
käsitellä.

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

Liittohallitus käsittelee RUL:n hopeisten ja pronssisten 
ansiomitalien anomukset kokouksissaan. Ensi vuonna 
liittohallitus kokoontuu 12.1., 16.3., 7.9. ja 22.11. Piirinkäsit-
telemien anomusten tulee olla liiton toimistossa viikko 
ennen liittohallituksen kokousta.

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

b) Huomionositushinnasto

Huomionositukset eivät ole ostettavissa, vaan niitä

myönnetään erillisten hakemusten perusteella. Hakija-
na

voi olla reserviupseerikerho tai -piiri.

Huomionositukset eivät ole ostettavissa, vaan niitä 
myönnetään erillisten hakemusten perusteella. Hakijana
voi olla reserviupseerikerho tai -piiri.
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• RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera 80 €/kpl
• RUL:n kultainen ansiomitali 70 €/kpl
• RUL:n hopeinen ansiomitali 50 €/kpl
• RUL.n pronssinen ansiomitali 25 €/kpl

Myönnetyt mitalit laskutetaan niiden hakijalta.

Ansiomitalien pienoismitalin voi mitalin saanut henkilö
tilata itselleen liiton toimistosta:

• Kultaisen ansiomitalin soljen kera pienoismitali 35 €/kpl

• Kultaisen ansiomitalin pienoismitali 30 €/kpl

• Hopeisen ansiomitalin pienoismitali 30 €/kpl

• Pronssisen ansiomitalin pienoismitali 15 €/kpl

Pienoismitalit laskutetaan niiden tilaajalta.
Tarkemmat tiedot huomionoistuksista löytyvät osoit-
teesta:
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelutjasenyhdis-
tyksille/huomionosoitukset/

c) Ritarimerkit
Suomen Leijonan Ritarikunnan ja Suomen Valkoisen
Ruusun Ritarikunnan ritarimerkkejä koskevat hakemuk-
set tulee olla liiton toimistossa 15.2.2013 mennessä.
Hakemukset laaditaan kunniamerkkiesityslomakkeelle,
joka on täytettävissä ja tulostettavissa osoitteessa www.
ritarikunnat.fi/hakulomake.pdf. Lomakkeeseen hakijaksi
merkitään Suomen Reserviupseeriliitto. Lisäksi hake-
mukseen kirjoitetaan yksityiskohtaiset tiedot henkilön 
koulutuksesta, työpaikoista, harrastuksista ja erityisesti 
ansioista maanpuolustustyössä.

 09. Kuntomerkit

Reserviläisliikunnan kuntomerkkijärjestelmän tarkoituk-
sena on kannustaa jäseniä säännölliseen omatoimiseen 
liikuntaan. Helppo tapa seurata omaa liikunta-aktiivi-
suuttaan on ottaa käyttöön sähköinen kuntokortti, joka 
löytyy netistä osoitteesta: www.resul.fi/kuntokortti. Kun-
tokortin käyttö on RUL:n jäsenille maksutonta. 
Jäsenrekisterissä oleva kuntoluokka päivittyy automaat-
tisesti sähköisen kuntokortin perusteella. Aktiivisella 
liikkujalla on myös mahdollisuus saada kuntomerkki itsel-
leen.

Säännöllinen liikunnan kuntomerkkien anominen 
ja myöntäminen:
1.  Henkilö kirjaa itse suoritteensa esim. sähköiseen kun-
tokorttiin kalenterivuosittain
2.  Henkilö tulostaa kirjaamansa suoritteet sähköisestä 
kuntokortista ja kerhon edustaja laatii tämän pohjalta 
vapaamuotoisen anomuksen kuntomerkistä ja laittaa ko. 
tulosteen liitteeksi
3.  Anomus toimitetaan seuraavan vuoden alkupuolella 
(=tammi-helmikuu) Reserviläisurheiluliiton toimistolle, 
missä tarkistetaan, mihin kuntoluokkaan ko. suoritteet 
oikeuttavat ja sen jälkeen anomus menee RUL:n järjestö-
sihteeri Kirsi Suortille
4.  Kirsti Suortti toimittaa kuntomerkin/laskun annettuun 
osoitteeseen (=kerhon osoite) ja kerho luovuttaa merkin 
edelleen sopivaksi katsomallaan tavalla 
          .....................................................................        
Hyväksi havaittua  ja Minne mennä palstat seuraavan ker-
ran vuoden 2013 ensimmäisessä RUL.n kenttäpostissa.
                                

Liiton puheenjohtajisto ja liiton toimisto toivotta-
vat rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2013

 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry

Jakelu:  jäsenyhdistykset, piirien puheenjohtajat ja toi-
minnanjohtajat , liittovaltuusto, liittohallitus.liiton neu-
vottelukunta, koulutustoimikunta,RES, MPKL, RESUL ja 
MPK
Liitteet: maksuntarkkailulistat, uudet jäsenet –listat, 
jäsenrekisteritulosteiden hinnasto, tiedote RUL:n hal-
lituksen kokouksen 4 / 2012 asioista, RESUL:n tiedote                 
3 / 2012, kilpailukalenteri 2013



SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO                                             TIEDOTE 
 
      10.12.2012 
 
TIEDOTE RUL:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 4 / 2012 ASIOISTA 23.11.2012 
 
RUL:n hallituksen kokous 4 / 2012 pidettiin Panssariprikaatissa Parolannummella 
lauantaina 23.11.2012.  
 
Viikonlopun ohjelmassa oli kokouksen lisäksi yhteistyöskentelyä liittovaltuuston kanssa. 
Panssariprikaatissa luovutettiin Maanpuolustusmitalit miekkojen kera Mikko Halkilahdelle, 
Markku Holopaiselle ja Pentti Nuutilaiselle. Vuoden maanpuolustusteko 2012 -
tunnustuspalkinto luovutettiin Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin edustajille kesällä 
julkaistusta reserviläisliitteestä.  
 
Läsnä oli 17 liittohallituksen jäsentä, liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
sekä liiton toiminnanjohtaja ja liiton järjestösihteeri.   
 
1) Päätösasiat 
 
Hallituksen kokouksessa: 
• Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 esitettäväksi 

liittovaltuustolle. Talousarvio perustuu entisen suuruisille jäsenmaksuille. Reserviläinen 
-lehden tilausmaksu nousee yhden euron 

• Hyväksyttiin talouden pitkän tähtäyksen suunnitelma esitettäväksi liittovaltuustolle 
• Hyväksyttiin kansainvälisen toiminnan strategia esitettäväksi liittovaltuustolle 
• Hyväksyttiin liiton neuvottelukunnan kokoonpano 2013 esitettäväksi liittovaltuustolle 
• Hyväksyttiin Ilmailukerhon sääntömuutosesitys 
• Valittiin vuoden maanpuolustusteko 2012 tunnustuspalkinnoksi Pohjois-Karjalassa 

toteutettu laajan jakelun saanut reserviläisliite  
• Hyväksyttiin piirien ja työvaliokunnan tekemät liiton hopeisten ja pronssisten 

ansiomitaliesitykset 
• Myönnettiin RUL:n pienoislippu nro 52 RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistykselle 

sen täyttäessä 60 vuotta 
• Valtuutettiin liiton puheenjohtajisto ja toimisto valmistelemaan vuoden 2013 

toimikuntapaikat ja edustukset vuoden ensimmäiseen liittohallituksen kokoukseen 
 
2) Tiedotusasiat 
 
 Merkittiin tiedoksi saadut selvitykset 
• Liittojen puheenjohtajien asettaman selvitystyöryhmän raportti 
• Liiton varainhoidosta ja sijoitussalkun tilanteesta 
• Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisestä 

o Aiheesta lähetetään kysely piireille ja yhdistyksille pikaisesti 
• Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä 
• RESUL:n vuosikokouksen päätöksistä 
• Lokakuussa pidetystä arvoseminaarista ja johtamiskouluttajien koulutustilaisuudesta 
 
Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinnot 2013 
• Esitykset tehtävä työvaliokunnalle liiton toimistoon 31.1.2013. mennessä 
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Oulun liittokokous 2013 
• 23.11.2013 Oulussa pidettävän liittokokouksen äänimäärät määräytyvät yhdistysten 

maksaneiden jäsenten määrän per 31.12.2012 mukaan 
• Piirien pitää ennen liittokokousta valita omat ehdokkaansa uuteen liittovaltuustoon 

liittokokouksesta alkavalle kolmivuotiskaudelle 
• Liiton puheenjohtaja Mika Hannula kertoi, ettei ole käytettävissä puheenjohtajaksi 

vuoden 2014 alussa alkavalle kolmivuotiskaudelle 
• Liittokokouksessa hyväksyttävään kolmivuotissuunnitelmaan liittyen tehdään 

alkuvuodesta jäsenkysely 
• Liittokokoukseen tulee käsiteltäväksi myös liiton sääntömuutosesitys 

 
Liittohallituksen kokous 1 / 2013 
• Liittohallituksen vuoden ensimmäinen kokous pidetään lauantaina 12.1.2013 

Helsingissä.  
 
 

 
Toiminnanjohtaja Janne Kosonen 
 
 
Jakelu:  Liittohallitus, liittovaltuusto 
 Reserviupseeripiirit, jäsenyhdistykset 
    



LASKUTUSTIEDOT 1.1.2013 ALKAEN

Lehtien osoitetiedosto < 3000 kpl 50,00 €

3001-6000 kpl 100,00 €

6001-9000 kpl 150,00 €

> 9000 kpl 200,00 €

Tarrat kpl x 0,08 €

Karhulaskut kpl x 0,08 €

Erilaiset jäsenlistat ja -luettelot kpl x 8,00 €

Ajokustannus 8,00 €

Postituskulut 8,00 €

Postitse toimitettavien osalta peritään postituskulut.



 
 

Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat          
 

              Tiedotteen sisältö 
 
1. Reserviläisurheiluliiton strategia 2013 - 2015 
2. Reserviläisurheiluliiton painopisteet v. 2013 
3. Liiton syyskokous 10.11. Tampereella 
4. Sähköinen kuntokortti 
5. Kilpailukalenteri 2013 

 

1. Reserviläisurheiluliiton strategia 2013 - 2015 
 

                    Toiminta-ajatus 
                       Reserviläisurheiluliitto on vapaaehtoisen maanpuolustusliikunnan valtakunnallinen yhteis- 
                       toimintajärjestö. Toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat liittojen jäsenyhdistykset  
                       ja niiden jäsenet.  
                       
                      Jäsenyhdistykset 01.01.2013: 
 

 Suomen Reserviupseeriliitto ry (RUL) 
 Reserviläisliitto ry (RES)      
 Maanpuolustuskiltojen liito ry (MPKL) 
 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry (SRTL) 

 
                      Toiminnallaan RESUL edistää fyysistä kuntoa, kenttäkelpoisuutta sekä maanpuolustus- 
                      tahtoa jäsenjärjestöjen keskuudessa. 

 
                     Toiminnan arvot 
                     RESUL:n arvot perustuvat jäsenten yhteisesti jaettuihin arvoihin joita ovat: 

 Reserviläisyys  

 Maanpuolustushenkisyys 

 Liikunnallisuus 

                     RESUL:n yksittäisiä jäseniä yhdistää liikkumisen ilo ja maanpuolustustahto. Liiton jäsen- 
                     yhdistyksiä yhdistää vastuu vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sekä halu huolehtia 
                     jäsentensä fyysisen kunnosta ja kenttäkelpoisuudesta.  
         
                     Tahtotila 
                     Reserviläisurheiluliitto on tunnettu ja tunnustettu maanpuolustusliikunnan yhteistoimintajär- 
                     jestö sekä arvostettu reservin liikuttaja.  
 
                     Liitto on haluttu yhteistyökumppani sekä maanpuolustuskentän että sidosryhmiensä kes- 
                     kuudessa. Liiton palveluilla on merkittävä vaikutus reserviläisten fyysisen toimintakyvyn,  
                     kenttäkelpoisuuden sekä maanpuolustustahdon ylläpitämiselle.  
 
                     Reserviläisurheiluliitto toimii tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa sen vastuulla  
                     olevien kilpailujen ja tapahtumien laadun varmistamiseksi. 

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

RESUL tiedottaa 3/2012  



 

2.  Reserviläisurheiluliiton painopisteet v. 2013 
 

Vuosi 2013 on Reserviläisurheiluliiton 43. toimintavuosi. Toimintavuoden keskeiset teemat 
ovat 
 
  nuorten aikuisten rekrytointi liiton toimintaan 
  kenttäkelpoisuusarviointitoiminnan jalkauttaminen 
  talouden tervehdyttäminen 

 
    Nuoret aikuiset 
    Nuorten aikuisten mukaan saaminen toimintaan on välttämätöntä, ovathan he usein sijoitet- 
    tu valtakunnan puolustamisen kannalta tärkeisiin sodan ajan joukkoihin ja tehtäviin. Lisäksi  
    heidän merkityksensä vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä korostuu, kun uusia toimijoita  
    rekrytoidaan perusyhdistyksiin sekä piiri- ja liittotason organisaatioihin. 
 
   Kenttäkelpoisuuden arviointitoiminta 
    

                 Kenttäkelpoisuuden kehittäminen on liiton ydintoimintaa. Kenttäkelpoisuuden arviointi on  
                 saamassa käytännönläheisen toimintamallin, joka jalkautetaan kaikkiin liiton jäsenyhdistyk- 
                 siin. Kaikkein suurin muutos on ammunnan arvioinnissa, onhan uudessa mallissa tarkoitus  
                 ampua reserviläisten omilla aseilla ja yhdistysten ja kerhojen omissa tilaisuuksissa. 

 
Talous 
Liiton talous on ollut välttävä jo pari vuotta ja talous on saatava kestävälle pohjalle tällä stra-
tegiakaudella ja työ alkaa heti. Ensimmäinen konkreettinen asia on liiton taloushallinnon jär-
jestäminen siten, että siitä saadaan huomattava taloudellinen säästö.  Tähän päästään siten, 
että osa taloushallinnosta suoritetaan liiton toimistolla, esim. laskujen maksu sekä tilitapah-
tumien kirjaaminen ja tiliöinti. 
 

3.   Liiton syyskokous 10.11. Tampereella 
 
Liiton 32 jäsenjärjestöstä 24 edustajaa kokoontuivat Tampereella päättämään liiton vuoden 
2013 toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, liiton puheenjohtajasta seuraavalle kaksivuotis-
kaudelle, hallituksen kokoonpanosta sekä liiton strategiasta vuosille 2013 - 2015. 
 
Avaussanoissaan puheenjohtaja Timo Sysilampi summasi nelivuotiskauttaan puheenjohtaja-
na ja sanoi sen olleen täynnä vauhtia ja haasteellisia tilanteita. Sysilampi mainitsi puhees-
saan mm. liiton 40-vuotisjuhlan v. 2010, uudistetun huomionosoitusjärjestelmän sekä tässä 
kokouksessa esitellyn toimintastrategian 2013 - 2015. 
 
Puheenjohtaja Timo Sysilampi kiitti kaikkia sidosryhmiä, etenkin hallitusta hyvästä yhteistyös-
tä ja toivotti liitolle parhainta menestystä tulevina toimintavuosina. 
 
Henkilökohtaisella tasolla Timo Sysilampi viettää välivuotta vapaaehtoisesta maanpuolus-
tusyöstä, hän lataa pattereita ja on innolla jatkossa mukana vaikkapa reserviläisliikunnassa ja 
–urheilussa. 
 

                 Toimintasuunnitelman saa tilata tarvittaessa liiton toimistolta sähköpostilla osoitteesta 
 risto.tarkiainen@resul.fi 
 
Liiton talousarvio päätyy hieman yli 169 000 euroon ja suurimmat tuloerät ovat valtionavus-
tus, jäsenliittojen jäsenmaksut sekä omatoiminen varainhankinta ja suurimmat menoerät 
henkilöstökulut ja muut toiminnan kulut (esim. hallinto- ja toimistokulut sekä työryhmien mat-
kakulut). 

mailto:risto.tarkiainen@resul.fi


 
Liiton puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Suomen Reserviupseeriliiton ehdokas, 
reservin kapteeni FM Tor-Erik Lindqvist Salosta. ”Turre” sai äänistä valtaosan, yli 96%. Toi-
sena ehdokkaana oli Etelä-Karjalan reserviläispiirin ehdokas Timo Karhu, hän sai alle 4% 
annetuista äänistä. Tor-Erik Lindqvistin toimikausi on 2013 – 2014 . 
 
Kiitospuheessaan Tor-Erik Lindqvist korosti sitä työtä, mitä Reserviläisurheiluliitto on tehnyt 
reilun neljän vuosikymmenen ajan. Lisäksi hän toi esille yhteistyön merkityksen erityisesti jä-
senyhdistysten kanssa sekä samassa kokouksessa Reserviläisurheiluliitolle hyväksytyn stra-
tegian 2013-2015 toteuttamisen. 
 
Syyskokous valitsi erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet kaksivuotiskaudek-
si ja hallitus on kokonaisuudessaan seuraava (uudet jäsenet/toimikaudet lihavoitu): 
 
 

LIITTO NIMI  PAIKKAKUNTA TOIMIKAUSI 
 
RUL Jussi Kangaspunta Helsinki  2013 - 2014 

  Antti Kokkola Helsinki  2012 - 2013 
  Aku Virjula  Tampere  2013 - 2014 
 

RES Jouko Hyppönen Konnevesi  2013 - 2014 

  Raimo Ojala Tampere  2013 – 2014 
                      Tapani Kaistila Kurikka  2013 - 2014 
  Marko Patrakka Lahti  2012 - 2013 
     

MPKL Arno Hakkarainen Vantaa  2012 - 2013 

  Matti Mikkonen Valkeala  2013 - 2014 
 

SRTL Pekka Kuosa Mäntsälä  2912 - 2013 

  
Puheenjohtajan ja hallitusten jäsenten yhteystiedot saa tarvittaessa liiton toimistolta. 
    
 

            4.  SÄHKÖINEN KUNTOKORTTI -  käytännön työkalu juuri sinulle! 
   
                Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelussa osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti on kaikille  
                Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton sekä Maanpuolustuskiltojen liiton  jäsenille  
                mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen kuntokortti. Tämän palvelun avulla voi henkilö seurata  
                omaa liikunta-aktiivisuuttaan merkitsemällä korttiin päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituk 
                sensa.  
                Sähköinen 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. 
 

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

               Reserviläisurheiluliitto palkitsee kaikkia aktiivisia käyttäjiä v. 2013 seuraavasti: 
 vähintään 150 peruskuntopistettä kirjannut henkilö saa diplomin 
 vähintään 250 peruskuntopistettä saavuttanut maanpuolustaja saa diplomin ja 

                         vyötärönympärysmittanauhan 
 

http://www.resul.fi/kuntokortti


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

3. Kilpailukalenteri 2013         

                
                Tämän tiedotteen liitteenä on vuoden 2013 kilpailukalenteri.  
                   
                 Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenteria suunniteltaessa on huomioitava myös muiden liikun- 
                 tajärjestöjen kilpailutarjonta ko. toimintavuodelle. Todennäköisesti kaikkia päällekkäisyyksiä  
                 ei voida välttää, joten toivomme ymmärrystä jäsenistömme keskuudessa. 
    
                 Uusina kilpailuina ja tapahtumina kalenterissa ovat 

 Tarkka-ammunnan talvikilpailu 22.-24.02.2013 Säkylässä 
 Sotilastaitokilpailu 05.-07.04.2013 Sodankylässä, tapahtumalinkki on 

www.rul.fi/lappi2013 
 
                  Yhteistyössä MPK:n kanssa järjestetään seuraavat kilpailut ja tapahtumat: 
 

 Tarkka-ammunnan talvikilpailu 22.-24.02.2013 Säkylässä 
 Sotilastaitokilpailu 05.07.04.2013 Sodankylässä 
 SRA-ampumamestaruuskilpailut 26.-28.07. Syndalenissa Uudellamaalla 
 Tarkka-ammuntakilpailu (kesä) 15.-18.08. Pahkajärvellä 
 Syysjotos 20.-22.09.2013 Vantaalla 

 
                  Yhteistyön tuloksena näistä tapahtumista ja kilpailuista on mahdollisuus saada rinnasteisia  
                  kh-vuorokausia. Päätöksen näistä vuorokausista tekee aluetoimiston päällikkö. 
  
                  Liitteenä olevassa kalenterissa on toisessa välilehdessä yhteystiedot sitä varten, että haluat  
                  kysyä lisäinfoa jostain tapahtumasta tai kilpailusta. 
        

       

         Reserviläisurheiluliitto kiittää kaikkia sidosryhmiä menneestä  

         toimintavuodesta ja toivottaa kaikille maanpuolustusliikkujille 
 

                 HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ  

                                            UUTTA VUOTTA! 

 
   
 

Timo Sysilampi   Risto Tarkiainen 
 Puheenjohtaja   Toiminnanjohtaja 

http://www.rul.fi/lappi2013


KILPAILUKALENTERI 2013                 

29.10.2012

Tukeva j-os.

tai vastaava
Ampumahiihto Uusimaa Loviisa 16.-17.2. Håkan Karlsson

TA-talvikilpailu TA-Kilta Säkylä PORPR 22.-24.2. Eric Raunio

Pistooliampumahiihto Etelä-Häme Riihimäki 23.2. Pekka Syväterä

Talvikilpailu Etelä-Häme Janakkala 24.2. Hannu Rantala

Talvijotos Pohjois-Savo Vesanto KARLSTO 2.-3.3. Topi Simonen

Ilma-aseet Etelä-Pohjanmaa Alavus 9.-10.3. Aarno Ala-Honkola

Reserviläispilkki Suur-Savo Kangasniemi 23.3. Pirkka Juntunen

Sotilastaitokilpailu Lappi Sodankylä JPR 5.-7.4. Kai Leinonen

Ampumasuunnistus Kymenlaakso Kotka 11.5. 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 26.-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 Krats

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

Kilpailu Piiri/Liitto Paikkakunta Ajankohta Vastuuhenkilö
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