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RESUL:n kilpailutoiminta

 järjestö perustettiin hoitamaan perustajaliittojen laajentunutta
kilpailutoimintaa 1970-luvun alussa
 kilpailutoiminnan tarkoituksena on edistää jäsenliittojen jäsenten kenttäkelpoisuutta, ampuma- sekä maastossa liikkumisen
ja selviytymisen taitoja
 kilpailutoiminnan avulla houkutellaan varusmiespalveluksen
suorittaneita reserviläisliikunnan ja –urheilun pariin
 lisäksi eritasoiset toimitsijatehtävät tarjoavat erinomaisen
mahdollisuuden arvioida omia johtamis- ja organisointitaitoja
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Kilpailutoiminnan organisointi
 Toimikunnat vastaavat oman kilpailutoimintansa organisoinnista
 järjestäjätaho, tekninen asiantuntija, mahdollinen koulutus, tiedottaminen
sekä toimikunnan vastuulla olevien lajien säännöistä
 mahdolliset lajiparlamentit, joista saadaan ”eväitä” sääntötarkistuksiin

 Toiminnanjohtaja kokoaa suunnitteluvuoden kilpailukalenterin, hän neuvottelee myös tarvittavan tuen puolustusvoimilta
 pv:n tuki päätetään kolmikantaneuvotteluissa helmikuun alussa, samalla
sovitaan, mitkä tapahtumat ovat myös MPK:n kursseja (kh-vuorokaudet)
 Seuraavan vuoden kilpailukalenteri vahvistetaan liiton syyskokouksessa ja
sen jälkeen sovitaan tiedottamisesta RESUL:n jäsenyhdistyksille sekä
niiden jäsenistölle (Reserviläinen –lehti, liittojen verkkopalvelut, liittojen tiedotteet, sähköpostitiedottaminen jne.)
 Kilpailuista ja tapahtumista julkaistaan tulokset Reserviläinen
-lehdessä sekä liiton verkkopalvelussa
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Puolustusvoimien tuki



Puolustusvoimat tukee sellaisia kilpailuja ja tapahtumia, jotka
ylläpitävät ja edistävät osallistujan sotilaallisia valmiuksia ja
hänen kenttäkelpoisuuttaan

 Tuen piiriin kuuluvat pv:n oma materiaali, ampumaradat ja
mahdollinen muu tuki (majoitus ja huolto)
 Tulevaisuudessa on tuen anojan määriteltävä, onko tuettava
tapahtuma kriittinen, välttämätön vai tarpeellinen
 Puolustusvoimat toivoo, että järjestöt ml. RESUL tekevät omaehtoisia tarkennuksia pv:n tukeen, koska tukea antavia joukko-osastoja on entistä vähemmän, samoin pv:n ampumaratoja
 Tukimenettely ja siihen liittyvät neuvottelut eri puolille ovat aikaa
sitovia tehtäväkokonaisuuksia
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Yhteistyö MPK:n kanssa
Reserviläisurheiluliitolla on yhteistyösopimus MPK:n kanssa, jossa
määritellään kilpailujen yhteistyö seuraavasti:
Yhteisesti järjestettävät tapahtumat
- talvijotos, kansainvälinen sotilastaitokilpailu (joka 3. vuosi),
SRA:n SM-kilpailut, Tarkka-ammuntakilpailu sekä syysjotos
 sekä osallistujat että toimitsijat rinnasteisten kh-vuorokausien
sekä MPK:n vakuutusten piirissä
- RESUL sopii, mikä jäsenjärjestö tai reservipiiri toteuttaa kunkin tapahtuman ja MPK määrittää, mikä MPK:n piiri tai koulutus- ja tukiyksikkö
osallistuu kunkin tapahtuman toteuttamiseen
- RESUL vastaa tapahtuman sääntöjen mukaisesta toteutuksesta,
käytännön järjestelyistä, turvallisuudesta, tiedottamisesta sekä
tulospalvelusta, MPK:n osuutena on mahdollistaa pv:n alueiden, tilojen, kaluston ja muun tuen käyttö
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Yhteistyö reservipiirien kanssa
 Reserviläisurheiluliitto on erittäin läheisessä yhteistyössä RUL:n ja
RES:n piirien kanssa, koska reservipiirit järjestävät kaikki RESUL:n
kilpailut ja tapahtumat (ainakin tähän asti)
 Käytännössä liiton toiminnanjohtaja neuvottelee toimikuntien esitysten
pohjalta piirien kanssa kilpailuiden ja tapahtumien järjestämisestä

 Neuvotteluissa sovitaan, millä paikkakunnalla kyseinen kilpailu tai
tapahtuma järjestetään ja kuka on vastuuhenkilö
 Tämän jälkeen neuvotellaan yksityiskohtaisesti tapahtuman järjestämisestä ja sovitaan mahdollisista tukimenettelyistä (= tekninen asiantuntija ja mahdollinen koulutus toimihenkilöille)
 Liitto vastaa kilpailukutsujen toimittamisesta edelleen sekä palkinnoista, samoin tulosten julkistamisesta sekä ammuntojen ennätysten
ylläpidosta
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Toimitsijakoulutus ja lajiparlamentit
Toimitsijakoulutus
 Reserviläisurheiluliitolla on mahdollisuus yhteistyössä MPK:n kanssa
järjestää tarpeen mukaan toimitsijakoulutusta kilpailujen ja
tapahtumien järjestäjille
 Käytännössä toimitaan siten, että järjestäjätaho pyytää tarpeen
mukaan asiantuntija-apua liitosta ja liitto sopii järjestäjän kanssa
yksityiskohdista.
 Asiantuntijoina käytetään pääsääntöisesti liiton toimikunnissa olevaa
asiantuntemusta ja osaamista

Lajiparlamentit
 Lajiparlamentteja järjestetään tarpeen mukaan ja niistä saadut
palautteet hyödynnetään mm. sääntömuutoksia tehtäessä
 Lajiparlamenteista päättää liiton toimikunnat itsenäisesti
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Palkitseminen ja tiedottaminen
Palkitseminen
 Reserviläisurheiluliitto vastaa kilpailujen palkintojen toimittamisesta
kilpailun järjestäjälle (kultainen, hopea ja pronssi sekä toimitsijamitalit)
 Kilpailujen palkintoihin ja toimitsijamitaleihin liitto käyttää vuositasolla n.
5000€ rahaa
 Kilpailun järjestäjä voi hankkia mm. yritysyhteistyön kautta myös omia
palkintoja
Tiedottaminen
 Reserviläisurheiluliitto vastaa kilpailujen ja tapahtumien tiedottamisesta liiton jäsenyhdistyksille, tiedottaa niistä omassa verkkopalvelussaan ja lyhyesti Reserviläinen -lehdessä sekä omissa tiedotteissaan
 Tiedottamisvastuu kilpailuista ja tapahtumista on AINA järjestäjällä,
mahdollisuuksia on monia, mikäli niin halutaan
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Summa summarum
 Kilpailumaksu ei siis kata pelkästään kilpailuiden palkintoja, vaan
siihen liittyy varsin paljon työtä, niin luottamus- kuin toimihenkilötasollakin
 Kilpailuiden ja tapahtumien on myös liiton taloudessa katettava niihin
käytetty työpanos, niin käytännön järjestelyihin kuin kehittämiseenkin
 Lisäksi liittomaksutulot ovat merkittävä osa RESUL:n taloutta
 Reserviläisurheiluliitto suunnittelee ja toteuttaa reserviläisliikuntaa ja
- urheilua vastuullisesti mutta vaatimattomilla taloudellisilla resursseilla,
jolloin kaikki menot ja tulot ovat kriittisen tarkastelun kohteena, niin
myös kilpailumaksut ja niiden liitto-osuus
 Reserviläisurheiluliitossa uskomme, että hyvällä yhteistyöllä
selviämme näistäkin haasteista
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