
Reserviläisurheiluliitto ry  TOIMINTASUUNNITELMA 
Döbelninkatu 2   
00260 Helsinki  18.10.2016 
 

 

Reserviläisurheiluliitto ry 
Toimintasuunnitelma 2017 
   
1   Reserviläisurheiluliitto vuonna 2017    2 
 
2   Vuoden 2017 toiminnan painopisteet    3 
2.1.    Liiton lajivalikoima       3 
2.2.    RESUL:n ampumalajien toimitsijatehtäviin kouluttautuminen  3 
2.3.    Kenttäkelpoisuusarvioinnin kehittäminen    4 
 
3   Avaintehtäviä vuonna 2017     4 
3.1.     Yritysyhteistyö      4 
3.2.     Perusyhdistysten liikuntaohjeosus (PELI)    5 
3.3.     Edunvalvonta      5 
3.4.     Yhteistyö jäsenliittojen kanssa    5 
3.5.     Yhteistyö MPK:n kanssa     6 
3.6.     Reservipiirien tapaamiset                                                                           6 
 
4   Kilpailutoiminta      6 
4.1.   Rata-ammunta      6 
4.2.   Sovellettu reserviläisammunta (SRA)    7 
4.3.   Yhdistelmälajit      7 
 
5. Kuntoliikunta      8 
5.1.     Jotokset      8 
5.2.     Sähköinen kuntokortti     8 
 
6   Koulutus       8 
6.1.      Testaajien perehdyttämiskoulutus    8 
6.2.      Ampuma- ja liikuntavastaavien neuvottelupäivä   9 
6.3.      Kilpailujen järjestäjäkoulutus     9 
 
7   Sidosryhmätoiminta      9 
7.1.      Sidosryhmät                9 
 
8   Viestintä                        10 
 
9   Hallinto ja palkitseminen                      11 
 
 



 2(11) 

1  Reserviläisurheiluliitto vuonna 2017 
 

Reserviläisurheiluliitto on Reserviläisliitto ry:n (RES), Suomen Reserviupseeriliitto ry:n (RUL) 
ja näiden piirien, Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n (MPKL) sekä Suomen Rauhanturvaajaliitto 
ry:n (SRTL) yhteinen liikunta- ja urheilujärjestö.  
Jäsenmäärä näissä maanpuolustusjärjestöissä on yhteensä yli 82 000 henkilöä. 
 

Liiton tehtävänä on kohottaa jäsenyhdistysten jäsenten peruskuntoa ja kehittää heidän 
maanpuolustustaitoja ja kenttäkelpoisuutta erityisesti sotilasluonteisen liikunnan ja urheilun 
avulla. 
 

Liiton strategian 2016 - 2020 yhteisesti hyväksytty visio on: 
 

Vuonna 2020 Reserviläisurheiluliitto (RESUL) on: 
• Jäsenjärjestöjen, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien arvostama,  
• taloudeltaan vakaa,  
• yhteiskunnallisesti vaikuttava järjestäytyneiden maanpuolustajien urheilu- ja 

liikuntaliitto,  
• asevelvollisten ja maanpuolustuksesta kiinnostuneiden liikunnan asiantuntija  

jolla on houkutteleva lajivalikoima.  

 

Reserviläisurheiluliiton 
• kansanterveyttä merkittävästi edistävä rooli on tunnustettu, 

• vapaaehtoisen maanpuolustustyön arvostus on huomattavasti noussut 

Ammunnan edunvalvontayhteistyö takaa sen, että maanpuolustusväellä on hyvät ammunnan 
harrastamisen edellytykset koko valtakunnassa.    

  
 
Reserviläisurheiluliitto valitsee strategian toteuttamiseksi vuosittaiset painopisteet, joiden 
suunnassa edeten varmistetaan strategian toteutuminen. 
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Vuodelle 2017 nämä painopisteet ovat liiton lajivalikoimasta päättäminen, Reserviläisurheilu-
liiton ampumatoiminnan toimitsijatehtäviin kouluttautuminen sekä kenttäkelpoisuuden 
arviointijärjestelmästä sopiminen ja pilotointi. 
 

2   Vuoden 2017 toiminnan painopisteet 
 
2.1. Liiton lajivalikoima  
 
Vuonna 2016 toteutettu liiton lajien analyysi viedään päätökseen vuonna 2017 mahdollisessa 
lajiseminaarissa (työnimi), joissa käydään läpi edellisvuoden työpajojen anti ja tehdään 
ehdotus hallitukselle poistettavista, kehitettävistä ja mahdollisesta uusista lajeista. 
 
Lisäksi päätetään lajikokeiluista niin uusien kuin kehitettävienkin lajien osalta, jotta niihin 
saataisiin lisää varsinkin nuoria harrastajia.  
 
Tämä kehittämistyö näkyy konkreettisesti vuoden 2018 kilpailukalenterissa. 
 
 

2.2. RESUL:n ampumatoiminnan toimitsijatehtäviin kouluttautuminen  
 
TARVE 
 
Reserviläisurheiluliiton toiminnassa ampumatoiminta on ollut liiton perustamisesta alkaen 
avainasemassa. Vuosien kuluessa ja ennen kaikkea viime vuosina on havaittu, että liiton 
ampumalajit ovat oma kokonaisuutensa, samoin näiden lajien säännöt. 
 

Reserviläisurheiluliiton ampumalajit poikkeavat muiden liittojen (esim. SAL) siinä määrin, että 
on tarkoituksenmukaista järjestää ampumalajien koulutusta ainakin seuraavissa lajeissa: 
 

 palvelusammunnat  
 perinneaseammunnat  
 falling plates 
 Reservin ampumamestaruuskilpailut  
 vakiokivääri 

 

TAVOITE 
 
Tavoitteena on luoda ammattimaisempi toimiminen liiton ampumakilpailujen vaativissa 
toimitsijatehtävissä (tuomarit, ratavalvojat jne.). 
 
Ammattimaisuudella savutetaan ainakin seuraavia etuja: 

 toiminnan laatu ja turvallisuus paranevat 
 asiakaspalvelu paranee 
 kilpailujen läpivienti ammattimaistuu ja mahdollisesti nopeutuu 

 
Kyseeseen tulisi ”lupakirja” -tyyppinen ratkaisu, jossa henkilöitä koulutettaisiin vaativiin 
toimitsijatehtäviin ja osaamisen varmistamisen jälkeen henkilö saisi ”lupakirjan”, joka olisi 
voimassa tietyn ajan (esim. 3 v) ja sen jälkeen hänen osaamisensa tarkistettaisiin ja mikäli 
kaikki olisi ok, henkilö voisi jatkaa tässä tehtävässä tai kouluttautua vaativampaan tehtävään. 
Tätä periaatetta sovellettaisiin myös SRA-kortin kanssa. 
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TOTEUTUS 
 
Tämä järjestämiskoulutus olisi pituudeltaan 1-2 päivää ja se järjestettäisiin yhteisesti 
sovittavalla tavalla viikonloppukursseina 
 
SISÄLTÖ 

Kilpailuorganisaation luominen (oikea henkilö oikeassa paikassa) 
Kilpailujen tehtäväkokonaisuudet ja aikataulutus 

Kilpailun talous ja huolto 

Osallistujarekrytointi ja tiedottaminen 

Lajisäännöt 
Tuomaritoiminta 

Tuloslaskenta 

Muut mahdolliset asiat 
 

KUSTANNUKSET 

Reserviläisurheiluliitto vastaa kouluttaja- ja matkakustannuksista budjettiperusteisesti. 
 
Käytännössä tästä asiasta Reserviläisurheiluliitossa vastaa rata-ammuntatoimikunta. 
Liitto järjestää koulutusta ja lajiseminaareja rata-ampumalajien lisäksi tarvittaessa myös 
muissa liiton kilpailulajeissa. 
 
2.3. Kenttäkelpoisuusarvioinnin kehittäminen   
 
Reserviläisurheiluliiton kenttäkelpoisuustyöryhmä on tehnyt mittavaa työtä kenttäkelpoisuu- 
den arviointijärjestelmän uudistamiseksi sen jäsenjärjestöissä ja laajemminkin koko reservi-
läiskentässä. 
 

Tavoitteena on ollut yksinkertaisen ja helpon arviointijärjestelmän luominen, joka olisi omiaan 
kannustamaan jokaista reserviläistä pitämään hyvää huolta omasta kenttäkelpoisuudestaan 
ja kehittämään sitä. 
 
Pääesikunnan koulutus- ja liikuntapäälliköt ovat lähtökohtaisesti suhtautuneet myönteisesti 
liiton esitykseen ja vuonna 2017 tämä arviointijärjestelmä neuvotellaan toimivaksi 
kokonaisuudeksi ja siitä tehdään pilottihanke, jossa tätä arviointijärjestelmää arvioidaan 
kenttäolosuhteissa. 
 

Käytännössä tätä asiaa toteutetaan akselilla Puolustusvoimat, Maanpuolustuskoulutus-
yhdistys ja Reserviläisurheiluliitto. Reserviläisurheiluliitto on tämän tuotteen omistaja ja 
vastaa sen kehittämisestä. Pääesikunta on luvannut vuosittaisen määrärahan tämän 
toiminnan kehittämiseen vuodesta 2018 lähtien. Vuodelle 2017 liitto on huomioinut tämän 
tärkeän tehtävän omassa budjetoinnissaan. 
 

 3   Avaintehtäviä vuonna 2017 
 
3.1. Yritysyhteistyö 
 
Reserviläisurheiluliitto suunnittelee ja toteuttaa vastikkeellista yritysyhteistyötä 
teemalla ”toimintakyky tappiin”. Tavoitteena on kehittää yritysten toimintakykyä tiedon, taidon 
ja tekemisen avulla siten, että 3T-palveluvalikosta voi yritys valita omaan toimintaansa 
soveliaimmat palvelut jotka RESUL tuottaa tähän toimintaan sitoutuneiden kumppaniensa 
kanssa taloudellista vastiketta vastaan. 
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Yritysyhteistyön on määrä tuoda strategiakauden aikana riittävät taloudelliset resurssit 
vahvistamaan liiton henkilöstöä kahdella kokoaikaisella kenttätyöntekijällä. 
 
3.2. Perusyhdistysten liikuntaohjeistus (PELI) 
 
Liikuntatoiminnan ohjeistuksella on tarkoitus edistää perusyhdistysten kilpailutoiminnan ja 
erityisesti kuntoliikunnan suunnittelua ja toteutusta, organisoida tämä toiminta järkevästi 
yhteistyössä muiden liikuttajien kanssa sekä ohjeistaa RESUL:n eri lajeihin tutustumiseen ja 
kilpailujen järjestämiseen. 
 
Ohjeistuksen lisäksi on tarkoituksena koota 15-20 perusyhdistystä, joilla on kokemusta ja 
mielenkiintoa kehittää yhdistyksensä liikuntatoimintaa ja kokeilla ja kehittää näiden 
toimijoiden kanssa uusia tapoja liikkua ja dokumentoida ne vaikkapa liiton verkkopalveluun 
ns. hyviksi käytännöiksi, joita kuka tahansa voi hyödyntää omassa toiminnassaan. 
 
Tämän ohjeistuksen suunnitteluun ja kehittämiseen on liitto saanut apurahan Maanpuolus-
tuksen Kannatussäätiöltä.  
 
3.3.  Edunvalvonta 
 
Reserviläisliikunnan ja –urheilun tehtävien hoitamiseen liittyy toimintaan oleellisesti kuuluva 
ja merkittävä osa-alue, järjestäytyneiden reserviläisten liikuntaan ja urheiluun liittyvä edun-
valvonta. Edunvalvonnan asiantuntijuus on myös liiton strategiaan kirjattu päämäärä. 
 
Sen tavoitteena on mm. liiton lajeissa käytettävien aseiden lupakäytäntöjen toimivuus, 
ampumaratojen (liikuntapaikkojen) säilyminen ja maastossa liikkumisen mahdollisuuksien 
säilyttäminen eli jokamiehenoikeudet. Lisäksi liitto vaikuttaa reserviläisten liikuntaedellytyksiin 
liittyvän lainsäädännön valmisteluun lausunnonantajina sekä osallistumalla työryhmien 
toimintaan. Tätä työtä liitossa tekee edunvalvontatoimikunta puheenjohtajansa johdolla. 
 
Tärkeimmät työryhmät, joissa liitolla on edustus ovat ampumaharrastus- ja ulkoilufoorumit , 
SM:n ampuma-aselautakunta sekä maanpuolustuksen alueelliset neuvottelukunnat. 
 
Lausunnot ja aloitteet 
 
Liitto antaa pyydettäessä lausuntoja omaan toimialaansa liittyvissä kysymyksissä. 
Luettelo annetuista lausunnoista on liiton verkkopalvelussa. 
 
Reserviläisurheiluliitolta pyydettävissä lausunnoissa toimitaan siten, että mikäli ko. 
lausuntopyyntö on toimitettu pelkästään RESUL:lle, niin se toimitetaan myös jäsenliitoille ja 
sen jälkeen päätetään yhdessä kuinka toimitaan. 
 
Mikäli lausuntopyyntö on tullut myös jäsenliitoille, pyritään saamaan yhteinen lausunto 
toimitettavaksi lausunnon pyytäjälle, mikäli se on mahdollista. 
 
 
3.4. Yhteistyö jäsenliittojen kanssa 
 
Reserviläisurheiluliiton ja sen jäsenliittojen välillä on allekirjoitettu yhteistoimintapöytäkirja, 
joka on päivitetty vuonna 2013. Tämä asiakirja määrittelee RESUL:n toimintaa suhteessa sen 
jäsenliittoihin. Tämä asiakirja päivitetään vuonna 2017. 
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Reserviläisurheiluliiton ja sen jäsenliittojen johto kokoontuu kaksi (2) kertaa vuodessa ja 
näissä kokouksissa käydään läpi ajankohtaiset reserviläisliikunnan ja –urheilun asiat. 
 
Lisäksi RESUL:n hallituksen esityslistat toimitetaan jäsenliitoille hyvissä ajoin ennen kokousta 
mahdollisia lisäyksiä varten, samoin hallituksen kokouksen pöytäkirjat liitteineen niiden 
hyväksymisen jälkeen. 
 
Tavoitteena on mahdollisimman läheinen yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa. 
 
 
3.5.   Yhteistyö MPK:n kanssa 
 
Reserviläisurheiluliiton ja MPK: yhteistyö perustuu v. 2013 allekirjoitettuun yhteistoiminta-
sopimukseen. Tässä sopimuksessa määritetään yhteistyön muodot ja kummankin osapuolen 
roolit. Yhteistyötä MPK:n kanssa tulee jatkaa, mutta yhteistyössä tulee ottaa huomioon 
kummankin osapuolen intressit mm. siinä, millä taholla on kyseiseen tapahtumaan tai 
kilpailuun ns. omistajaoikeudet ja missä kohdin yhteistyölle on valmiuksia. 
 
Reserviläisurheiluliitto toimii tässä asiassa aktiivisena osapuolena ja tekee kaikkensa, että 
yhteistyö myös tulevaisuudessa toimii moitteettomasti. 
 
 
3.6.   Reservipiirien tapaamiset 
 
Tapaamisten tavoitteena on ensisijaisesti saada suoraa palautetta kentältä ja tutustua piirien 
johtohenkilöihin sekä ideoida uusia toimintamalleja RESUL:n ja piirien välille. 
 
Piiritapaamisia tullaan järjestämään 2-3- kpl vuositasolla ja tapaamisiin kutsutaan useampi 
piiri, esim. 2 reserviupseeri- ja 2 reserviläispiiriä. 
 

4   Kilpailutoiminta 
 
4.1. Rata-ammunta 
 
Reserviläisurheiluliitossa rata-ammunnasta vastaa rata-ammuntatoimikunta. Toimikunta 
tekee esityksiä ampumalajien sääntömuutoksista sekä ylläpitää listaa ammuntojen 
ennätyksistä, vastaa ko. lajien kehittämistyöstä sekä puuttuu kilpailuissa huomattuihin 
väärinkäytöksiin ja ongelmiin. 
 

Toimikunnan tärkeimpänä haasteena ovat ampumalajien sääntötarkistukset ja aiemmin 
mainittu ampumalajien koulutuksen aloittaminen toimintavuonna 2017.  
 

Lisäksi toimikunta kartoittaa jäsenyhdistysten ampumavastaavat, jotta ilmoittautumis-
järjestelmästä ja tiedottamisesta tulisi mahdollisimman yksinkertainen ja helppo. 
 
Rata-ammuntatoimikunnan vastuulle kuuluvat seuraavat lajit: 
 

 ampumamestaruuskilpailut (ruutiaseet) 
 reserviläisammunta (ent. palvelusammunta) 
 ilma-asekilpailut 
 perinneasekilpailu 
 pystykorva -perinneaseen SM-kilpailut 
 tarkka-ampujakilpailu  
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 vakiokivääri 300 m 
 falling plates 

 

Rata-ammuntatoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että kahtena aiempana vuotena 
järjestetty Reservin ampumamestaruuskilpailuja kehitetään saadun palautteen perusteella 
entistä laadukkaammaksi kokonaisuudeksi palvelemaan RES:n ja RUL:n ampuma-
mestaruuskilpailuille asetettuja tavoitteita. 
 
Vuonna 2017 luodaan puitteet ja sisällöt Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailuille 
reserviläisaseilla ja kilpailu pilotoidaan vuonna 2018. 
 
4.2. Sovellettu reserviläisammunta (SRA) 
 
Reserviläisurheiluliitto on SRA:n lajiliitto ja käytännössä lajiin liittyvistä asioista vastaa SRA- 
toimikunta.  
 
Vuoden 2017 tavoitteita ovat: 
 

 SRA SM-kilpailut Hätilässä v.  2017 
 SRA SM-kilpailuiden 2018 käynnistäminen (Pahkajärvi) 
 Koulutusmateriaalin uudistaminen 
 Viro –yhteistyön jatkaminen 
 SRA 7.0 sääntöversion pohjustaminen gallupilla (PV moodle) 

 
Sovellettu reserviläisammunta on yksi suosituimpia liiton toimintamuotoja ja turvallisen 
ampujan kortin suorittaneita henkilöitä on useita tuhansia. 
 
 
4.3. Yhdistelmälajit 
 
Kilpaurheilutoimikunta vastaa liiton kilpailukalenterin suunnittelusta ja toteuttamisesta 
vuosittain sekä yhdistelmälajien säännöistä ja kehitystyöstä. Lisäksi toimikunta tekee 
esityksiä niistä lajeista, joiden elinkaari on mahdollisesti päättymässä. 
Kilpaurheilutoimikunnan vastuulle kuuluvat seuraavat yhdistelmälajit: 
 

 ampumahiihto ja -viesti 
 ampumasuunnistus  
 pistooliampumajuoksu ja -viesti 
 maastokilpailu 
 neliottelu 
 partiokilpailu 
 pistooliampumahiihto ja -viesti 
 talvikilpailu 

 
Kilpaurheilutoimikunta tekee perusteellisen arvioinnin em. lajien sääntöjen osalta, jotta 
kilpailuista saataisiin entistä mielenkiintoisempia ja myös nuorempia henkilöitä kiinnostavia. 
 
Lisäksi toimikunta kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia Suomen Poliisin Urheiluliiton (SPUL) 
sekä Suomen Sotilasurheiluliiton (SOTUL) kanssa.  
 
Vuoden 2017 kilpailukalenteri on tämän toimintasuunnitelman liitteenä. 
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5. Kuntoliikunta 
 
Reserviläisurheiluliitossa kuntoliikunnasta vastaa kuntoliikuntatoimikunta. Sen vastuulla ovat 
kuntoliikuntapalvelujen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Lisäksi toimikunnan vastuulla 
ovat jotokset (talvi- ja syysjotos) sekä sähköinen kuntokortti. 
 
Tavoitteena on mm. harrastekalenterin laatiminen kilpailukalenterin rinnalle sekä 
yhdistystason liikuntaohjeistuksen suunnittelu ja toteuttaminen toimikuntatyönä. 
 
Lisäksi jäsenyhteisöjen jäseniä kannustetaan osallistumaan valtakunnallisiin ja alueellisiin 
kuntoliikunta- ja kestävyysurheilutapahtumiin. 
 
 
5.1. Jotokset 
 
Liiton syys- ja talvisjotoksista on tarkoitus kehittää ns. brändituotteita, jotta niiden tuntemus 
lisääntyisi varsinkin nuorempien ja jäsenliittoihin kuulumattomien henkilöiden keskuudessa. 
Vuoden 2017 syysjotos toteutetaan Raumalla ja talvijotos Kuopiossa. Molemmat jotokset 
ovat samalla MPK:n koulutustilaisuuksia, joita puolustusvoimat tukee. 
 
Uutuustuotteena toteutetaan toista kertaa vuonna 2017 maastopyöräjotos Suonenjoella. 
Tarkoituksena on saada uusia henkilöitä mukaan reserviläisliikuntaan ja –urheiluun myös 
tätä kautta. Vuonna 2016 mukana oli 31 maastopyöräilijää ja ennustus vuodelle 2017 on 
erittäin myönteinen.  
 
5.2. Sähköinen kuntokortti 

Sähköisen kuntokortin uudistustyö jatkuu. Kehitystyötä on viivästyttänyt se, että 
kenttäkelpoisuusarvioinnin perusteita ja toimintatapaa ei vielä ole lopullisesti päätetty.  

Toimintavuonna kartoitetaan marsmars.fi -palvelun saatavuus ja hyödyt mm. 
kenttäkelpoisuuden arvioinnissa sekä ampumapäiväkirjan pidossa. 

Tämä kartoitustyö liittyy suurempaan kenttäkelpoisuuden arviointijärjestelmään, jota 
suunnitellaan yhteistyössä Puolustusvoimien ja MPK:n kanssa. 

Nykyinen sähköinen kuntokortti pysyy jäsenistön saatavilla, kunnes mahdollinen uusi 
järjestelmä otetaan käyttöön. 

 

6   Koulutus 
 
RESUL vastaa yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa sopimusperus- 
teisesti kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen liittyvistä koulutustilaisuuksista. Toimintavuonna 
2017 järjestetään testaajien perehdyttämiskoulutusta tarpeen mukaan, ampuma- ja 
liikuntavastaavien neuvottelupäivä sekä heti vuoden alussa kilpailujen järjestämiskoulutusta. 
Kaikki koulutustilaisuudet järjestetään yhteistyössä MPK:n kanssa. 
 

6.1.   Testaajien perehdyttämiskoulutus 
Testaajien perehdyttämiskoulutuksen avulla koulutetaan fyysisen kunnon testaajia 
perusyhdistyksiin tarpeen mukaan. Perehdyttämiskoulutuksessa käydään läpi 
Puolustusvoimien normit ja ohjeistus, lihaskunto- ja kestävyystestit, turvallisuusmääräykset, 
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tietosuoja sekä hätäensiapu. 
 
6.2.   Ampuma- ja liikuntavastaavien neuvottelupäivä 
Ampuma- ja liikuntavastaavien neuvottelupäivillä RESUL saa palautetta reservipiirien 
avainhenkilöiltä siitä, miten liiton palvelut on koettu kentällä. Liitto informoi reservipiirejä 
ajankohtaisilla teemoilla, esim. ampumaratalainsäädäntöön liittyvät asiat, sähköinen 
kuntokortti ja reserviläisten harrasteliikunta. 
 
 
6.3.    Kilpailujen järjestäjäkoulutus 
Reserviläisurheiluliitto järjestää vuoden 2018 kilpailujen ja tapahtumien järjestäjille suunnatun 
koulutustilaisuuden erikseen sovittavana ajankohtana. Tämä tilaisuus on tarkoitettu 
kilpailujen johtajille ja vastaaville. Koulutuksessa käydään läpi liiton mestaruuskilpailujen 
yleissäännöt sekä lajisäännöt pienryhmissä. Tähän koulutustilaisuuteen velvoitetaan 
osallistumaan, jotta kilpailujen ja tapahtumien turvallisuus ja laatutaso varmistettaisiin. 
 

7   Sidosryhmätoiminta 
 

Reserviläisurheiluliitto ylläpitää ja kehittää toimintavuoden 2017 aikana yhteistyötään eri 
sidosryhmiinsä. Liitto toimii avoimesti ja aktiivisesti useiden organisaatioiden kanssa 
monenlaisilla foorumeilla. 
 
Tärkeimmän sidosryhmän liiton toiminnan kannalta muodostavat liiton jäsenjärjestöt: 
Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto sekä Suomen 
Rauhanturvaajaliitto. Reserviläisurheiluliiton toiminta perustuu jäsenliittojen kanssa 
laadittujen yhteistoimintapöytäkirjojen sisältöihin. 
 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys on vapaaehtoisen maanpuolustustyön keskeinen toimija. 
RESUL toimii sopimusperusteisesti MPK:n kanssa mm. reserviläisten kenttäkelpoisuuden 
laaja-alaiseksi kehittämiseksi. Reserviläisurheiluliitto on sopinut MPK:n ja Puolustusvoimien 
kanssa yhteisesti järjestettävistä tapahtumista, joihin osallistumalla niin toimihenkilöt kuin 
osallistujatkin voivat saada rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. 
Nämä kilpailut ja tapahtumat vuonna 2017 ovat: 
 
NIMI  PIIRI  PAIKKAKUNTA AJANKOHTA 
Talvijotos   Pohjois-Savo Kuopio  04.-05.03. 
Reserviläisammunnat Helsinki  Santahamina 01.07. 
SRA:n SM-kilpailu Etelä-Häme  Hätilä  21.-23.07. 
Häyhä TA-kilpailu TA-Kilta  Pahkajärvi  25.-27.08. 
Syysjotos  Satakunta  Rauma  22.-24.09. 
 
RESUL toimii vuoden aikana aktiivisesti yhteistyöfoorumeissaan, joita ovat ampuma-
harrastusfoorumi ja ulkoilufoorumi. 
 
 
7.1. Sidosryhmät 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) 
 

RESUL saa vuosittain liikuntalain mukaista valtionapua toimintaansa opetus- ja kulttuuri-
ministeriöltä. Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta pyrimme myös vaikuttamaan liikuntapaik-
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kojen rahoitukseen ja käyttöön. Lisäksi liiton toiminnanjohtaja osallistuu OKM:n järjestämiin 
valtakunnallisiin järjestöpäiviin. 
 
Sisäasiainministeriö (SM) 
 

RESUL:lla on asetuksen mukainen paikka sisäasiainministeriön asettamassa ampuma-
aselautakunnassa. Lautakunta käsittelee aseiden lupiin ja hankintaan liittyviä asioita, koska 
lainsäädännöllä ei voida määritellä kaikkia esille tulevia aseisiin liittyviä erityiskysymyksiä. 
Lautakunta toimii lausunnonantajana lainvalmistelussa.  
 
Ympäristöministeriö (YM) 
 

Ulkoilufoorumi perustettiin vuonna 2004 varmistamaan, että jokamiehenoikeudet eivät 
heikkene nykyisestään ja maastoliikuntatapahtumat (esim. jotokset, suunnistus- ja 
maastokilpailut) voidaan toteuttaa jatkossakin. Suomen Latu toimii foorumin vetäjänä.  
 
Tavoitteena on mm. jokamiehenoikeuksien säilyttämiseen, ulkoiluun ja liikuntaan soveltuvien 
alueiden kaavoittamiseen, rantojen yleiskäyttöön, vesistö- ja jääalueiden käyttöön, ulkoilun 
tukikohtiin, ulkoilureittien ylläpitoon ja opastukseen sekä ulkoilun rahoitukseen ja hallinnointiin 
liittyvien haasteiden ratkaiseminen. 
 
Pääesikunta (PE) 
 

Reserviläisurheiluliitto on mukana reserviläisliikunnan ohjausryhmässä, joka kokoontuu kaksi 
kertaa vuodessa. Ohjausryhmän tavoitteena on kartoittaa ja tehdä esityksiä Reserviläis-
urheiluliiton kilpailuissa ja tapahtumissa tarvittavalle Puolustusvoimien tuelle. Ohjausryhmä 
kartoittaa myös koulutustarpeet ja sopii tukimenettelystä. Lisäksi se neuvottelee 
Puolustusvoimien roolista reserviläisten kansainvälisissä kilpailuissa ja tapahtumissa. 
 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 
 

MPK ja Reserviläisurheiluliitto ovat allekirjoittaneet yhteistoimintasopimuksen viimeksi  
vuonna. 2013. Tällä sopimuksella määritellään Reserviläisurheiluliiton ja Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen välinen yhteistoiminta. Sopijapuolten välisessä yhteistoiminnassa 
keskitytään koulutuksen järjestelyihin sekä reserviläisliikunnan liikunta- ja urheilutoiminnan 
koordinointiin. Sopimusta päivitetään tarvittaessa. 
 
Suomen Sotilasurheiluliitto ry (SOTUL) 
 
Reserviläisurheiluliitolla ja Suomen Sotilasurheiluliitolla on yhteistyötoimikunta (puheen-
johtajat ja toiminnanjohtajat), joka kokoontuu tarvittaessa suunnittelemaan yhteistyötä liittojen 
välillä.  Reserviläisurheiluliitto näkee yhteistyössä paljon synergiaetuja ja on omalta osaltaan 
edistämässä tiivistä yhteistyötä liittojen välillä. 
 

8  Viestintä 
 
Reserviläisurheiluliitossa viestintää kehittää digitaalisen viestinnän toimikunta. 
Toimikunnan ja liiton viestinnän tärkein työkalu on viestintästrategia, jolla toteutetaan liiton 
2016 – 2020 strategiaa viestinnällisin keinoin. 
 
Toimintavuonna 2017 kehitetään viestinnän laatua ja aktivoidaan uusia digitaalisia viestinnän 
kanavia, kuten Instagram. Viestinnän sisällön osalta tavoitteena on visuaalisempi ilme ja 
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interaktiivisempi tyyli jolla pyritään aikaansaamaan dialogia henkilöjäsenten kanssa. 
Viestintää kehitetään sekä projektien että prosessien kautta.  
 
Lisäksi liiton verkkopalvelussa esitellään reserviläisliikunnassa vaikuttavia henkilöitä, jotka 
vaihtuvat kuukausittain. 
 
Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelu on osoitteessa www.resul.fi 
 
 

Liiton tärkein printtimedia on jäsenjärjestöjen julkaisema Reserviläinen-lehti. Liiton toimisto 
tuottaa jokaiseen numeroon liikunnallista materiaalia, minkä lisäksi aktiivisille kentän 
kirjoittajille annetaan mahdollisuus saada julkaistuksi artikkeleitaan mm. liiton tapahtumista. 
 

Kilpailukutsujen ja -tulosten sekä liikuntaa käsittelevien artikkelien saattamisessa yksittäisten 
reserviläisten tietoon käytetään jäsenjärjestöjen julkaisuja. Myös piirilehtiä käytetään hyväksi 
tiedon levittämisessä.  Liikuntaan liittyviä artikkeleita pyritään saamaan myös muihin kuin 
omiin lehtiin. 
 

Kaikki valtakunnallisten reserviläiskilpailujen tulokset ovat luettavissa Reserviläisurheiluliiton  
verkkopalvelussa.  

 
9  Hallinto ja palkitseminen 
 
Liitto järjestää kevät- ja syyskokouksen.  Kevätkokous järjestetään sääntöjen mukaan 
huhtikuun loppuun mennessä Helsingissä ja syyskokous Tampereella. 
 
Liiton hallitus kokoontuu vähintään kolme kertaa toimintavuoden aikana.  
Liiton hallituksen asettamat toimikunnat kokoontuvat vastuualueidensa tarpeiden mukaisesti. 
 

Liitolla on yksi täysipäiväinen toimihenkilö: toiminnanjohtaja.  
Toimistosihteerin palvelut on järjestetty yhteistoiminnassa Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n 
(MPKL) kanssa siten, että yhteinen toimistosihteeri on työsuhteessa MPKL:ään ja ko. liitto 
laskuttaa RESUL:ia puolikkaasta toimistosihteerin kustannuksista ml. henkilösivukulut. 
Kummankin liiton toiminnanjohtajat vastaavat henkilön työpanoksen suuntaamisesta 
järkevästi työajan puitteissa siten, että viikoittainen työaika on tasapainossa liittojen kesken. 
 

Liiton taloushallinto on järjestetty sopimusperusteisesti siten, että pääosa toiminnoista 
hoidetaan liiton toimistolla. Asiantuntija-apua käytetään tarvittaessa. 
 
Liittoon nimetään toimintavuoden aikana kurinpitolautakunta, jonka vastuualueena nimensä 
mukaan ovat kurinpitoasiat.   
 
SRA-rekisteri on ulkoistettu Bulter Oy:lle myös sopimusperusteisesti. Five Agency Oy vastaa  
liiton verkkopalvelun  (www.resul.fi) sekä toimivuudesta, samoin Poutapilvi Oy sähköisen 
kuntokortin toimivuudesta. Sähköinen kuntokortti on osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti 
 
Reserviläisurheiluliitolla on toimiva palkitsemisjärjestelmä ansiomitaleista ansioristiin saakka 
sekä standaari ja pöytälippu. Liitto anoo puolustusvoimien komentajalta ansiomerkkien kanto-
oikeutta sotilaspuvussa. 
 
Reserviläisurheiluliitto saa toimintavuonna 2017 vuokratukea Urlus-säätiöltä toimitilojensa 
vuokriin. Toimitilat, jotka käsittävät kaksi toimistohuonetta, sijaitsevat osoitteessa 
Döbelninkatu 2, Helsinki, 6. kerros. 

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

