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1  Reserviläisurheiluliitto vuonna 2020 
 

Reserviläisurheiluliitt0 (RESUL) on Reserviläisliitto ry:n (RES), Suomen Reserviupseeriliitto 
ry:n (RUL) ja näiden piirien sekä Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n (MPKL) yhteinen liikunta- ja 
urheilujärjestö.  
Jäsenmäärä näissä maanpuolustusjärjestöissä on yhteensä 73 978 henkilöä (31.12.2018). 
 

Liiton tehtävänä on kohottaa jäsenyhdistysten jäsenten peruskuntoa ja kehittää heidän 
maanpuolustustaitoja ja kenttäkelpoisuutta erityisesti sotilasluonteisen liikunnan ja kilpailu-
toiminnan 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. Vuonna 2019 aloitettu 
strategiatyöprosessi uudelle kaudelle 2020-2025 saatetaan valmiiksi vuonna 2020. 
 
Vuoden 2020 teemana on ”RESUL 50v, historia tukee tulevaisuutta” 
Painopisteet: 
 

 Liiton juhlavuoden viettäminen 
 Toiminnan jalkauttaminen 
 Viestinnän kehittäminen 

 

2   Vuoden 2020 toiminnan painopisteet 
 
2.1.Reserviläisurheiluliiton juhlavuosi 
 
Reserviläisurheiluliitto viettää 50-vuotisjuhlavuottaan toimintavuonna 2020. Juhlavuotta on 
tarkoitus tuoda esille koko vuoden ajan, niin viestinnässä kuin jäsenyhdistyksissäkin jo 
olemassa olevien tapahtumien yhteydessä eri lajiesittelyillä.  
Tämä Road show toteutetaan yhdessä jäsenjärjestöjen piirien vapaaehtoisten tuella ja avulla. 
Juhlavuoden päättää joulukuun 12. päivä pidettävä pääjuhla Helsingin Ostrobotnialla ja 
ennen pääjuhlaa pidettävä kaikille avoin seminaari. Juhlassa julkaistaan myös liiton 50-
vuotishistoriikki. 
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Juhlavuoden viestintä 
 
Juhlavuonna viestinnässä käytetään niin kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa, kuin 
painomateriaalissakin Susanna Muurman-Ovaskan suunnittelemaa juhlavuoden logoa. Hän 
suunnitteli myös aikanaan 40-vuotisjuhlalogon. Juhlavuoden Road show tapahtumista 
tiedotetaan liiton viestintäkanavissa aktiivisesti ja pyritään myös saamaan jäsenliitot mukaan 
tapahtumien tiedottamiseen. Juhlavuoden viestinnästä vastaa Reserviläisurheiluliiton 
viestintätyöryhmä yhdessä liiton viestintähenkilön kanssa. 
 
Road show 
 
Road show on maakuntiin jalkautuva kiertue, missä esitellään liiton eri toimintamuotoja 
ammunnasta lähtien aina maastoliikunnan monipuoliseen tarjontaan. Kiertue toteutetaan 
jäsenliittojen piireihin ja vapaaehtoisiin tukeutuen ja esittelyt pyritään järjestämään jo 
olemassa olevien tapahtumien yhteyteen.  
Kiertueen lajikirjon esittelyn sisällöstä vastaavat SRA-, kenttäkelpoisuus- ja kilpaurheilu-
toimikunnat. Lajivalikoima esittelyyn on valmiina vuoden 2019 loppuun mennessä niin, että 
kiertue voidaan aloittaa heti tammikuun alusta alkaen. Näin ollen valikoimasta löytyy lajeja 
kokeiltavaksi niin talvella kuin kesällä. 
Road show:n sisältöä tarjotaan jäsenliitoille ja tapahtumien varaukset menevät suoraan 
liittoon toiminnanjohtajan ylläpitämään varauskalenteriin. Tavoitteena on saada lajiesittely 
käymään vähintään kerran jokaisessa piirissä. 
 
50-vuotishistoriikki 
 
Reserviläisurheiluliitolle tehtiin kymmenen vuotta sitten 40-vuotishistoriikki, mikä on nyt 
tarkoitus täydentää 10 vuodella saman kirjoittajan Pekka Majurin toimesta. Tässä yhteydessä 
on myös mahdollista korjata tai täydentää aiempaa osiota. Historiikki julkaistaan pääjuhlan 
yhteydessä. 
 
Pääjuhla ja seminaari 
 
Pääjuhlaa vietetään juhlallisin tavoin Helsingin Ostrobotnialla 12.12.2020 iltapäivällä 
alkavassa juhlassa. Ennen pääjuhlaa toteutetaan seminaari samassa paikassa, joka on 
kaikille asiasta kiinnostuneille avoin ja maksuton tapahtuma. 
 
Juhlavuoden rahoitus 
 
Juhlavuoden rahoitus pyritään kattamaan hankintojen ja historiikin osalta eri säätiöiden 
avustuksella ja muilla mahdollisilla tuotoilla, kuten palkitsemisilla. Juhlavuoden ei ole tarkoitus 
rasittaa liiton vuotuista budjettia. 
 
2.2 Toiminnan jalkauttaminen 
 
Liitolla on ollut monia ansiokkaita hankkeita (PELI, perusyhdistyksen liikuntaohjeistus, Lisää 
Liikettä- hanke yms.). Tavoitteena vuodelle 2020 tulee olemaan näiden hankkeiden 
keskeisten tulosten vieminen käytäntöön nykyistä laajemmalle joukolle.  
 
2.3 Viestinnän kehittäminen 
 
Liiton edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi nykyistä viestintää tulee kehittää. 
Liittotason toimijana RESUL:lla ei ole henkilöjäseniä, joten kaikki toiminta tähtää itse asiassa 
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muiden järjestöjen jäsenten toiminnan koordinointiin sekä asiantuntemuksen tarjoamiseen. 
Viestintä on nykyisin aikaisempaa monikanavaisempaa ja tämän vuoksi RESUL tulee 
palkkaamaan yhdessä Reserviläisliiton kanssa viestintäosaajan.  
 
2.4. Lisää liikettä -ohjelma 
 
Lisää liikettä päivä järjestetään 13.06.2020. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni 
reserviläinen ja kansalainen liikkumaan. Reserviläisurheiluliitto kannustaa kaikkia 
jäsenliittojaan ja niiden piirejä ja yhdistyksiä järjestämään omalla toiminta-alueellaan 
liikunnallisia aktiviteetteja. 
 
Reserviläisurheiluliitto tarjoaa viestintä- ja markkinointitukea keskitetysti; Lisää liikettä -
ohjelman viestintäresurssit kohdennetaan markkinoimaan tapahtumia valtakunnallisesti ja 
ohjaamaan kiinnostuneet paikallisten tapahtumien pariin. 
 
Lisää liikettä -päivän näkyvyyden varmistamiseksi hanke julkaisee loppukeväällä 2020 
dokumenttielokuvan, jossa seurataan vapaaehtoisten reserviläisten kuntoharjoittelua 
Marsmars -sovelluksen mallin mukaisesti. Harjoittelun teho varmistetaan lähtö ja 
lopputasotestauksella. Dokumentin jälkipuolisko koostuu asiantuntijahaastatteluista. 
 
Lisää liikettä -ohjelman slogan:  
”Reservin toimintakyky ei ole jotain mitä Puolustusvoimat, MPK tai RESUL tuottaa vaan se 
on jokaisen oma tehtävä!” 
 
Lisää Liikettä -ohjelma jatkaa reserviläisten toimintakyvyn arviointia yhdessä 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Puolustusvoimien kanssa. Vuoden 2020 aikana 
julkistetaan uudet fyysisen toimintakyvyn vaatimuksen, ja Reserviläisurheiluliitto päivittää 
Tikki-tietojärjestelmän tukemaan uutta arviointijärjestelmää.  
 

 3   Avaintehtäviä vuonna 2020 
 
3.1. Varainhankinta 
 
Varainhankinnan tavoitteena vuodelle 2020 on muodostaa vuosikello, jossa on huomioitu 
sekä yhteistyökumppaneiden vuosikierto, että valtion- ja säätiöiden avustusten hakuajat.  
 
Varainhankinnan kehittämisellä pyritään turvaamaan liiton toiminnan rahoitus sekä 
operatiivisen toiminnan, että erityisesti kehitysprojektien osalta.  
 
Varainhankinnan tavoitteina ovat: 
 

 Valtionavustuksen varmistaminen 2020 
 

 Lisää liikettä -ohjelman runkorahoitus 2020 
 

 Lisää liikettä -ohjelman jatkorahoitus 2020 
 

 Tulospalvelun kehitysprojekti 2020 
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3.2.  Edunvalvonta 
 

Reserviläisurheilun ytimessä olevaan ampumatoimintaan kohdistuu sekä EU:n että 
kotimaisen lainsäätäjän taholta painetta tiukempaan sääntelyyn ja jopa joidenkin 
harrastusmuotojen lopettamiseen. RESUL:n edunvalvonnan tärkeimpänä tavoitteena on 
ylläpitää reserviläisten ampumaharrastusmahdollisuuksia, mikä sisältää sekä toimivat 
lupakäytännöt, riittävän määrän ampumaharrastuspaikkoja että edellytykset hankkia 
harrastuksen edellyttämiä tarvikkeita. 
 
Vuonna 2020 ajankohtaisia asioita ovat uuden aselain tulkinnat ja mahdollisesti 
käynnistettävät muutostyöt lakiin ja asetuksiin. Lisäksi kaavoitukseen liittyviä 
ampumarataselvityksiä on käynnissä tai käynnistetään lähitulevaisuudessa. EU:ssa on 
käynnistetty toimet lyijyn kieltämiseksi tai käytön rajoittamiseksi mm. luotien materiaalina. 
Muita RESUL:lle tärkeitä edunvalvontakokonaisuuksia ovat jokamiehenoikeudet ja 
yhteiskunnan tuki ja suhtautuminen kuntoliikuntaan. 
 
 Edunvalvontatyöllä pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöön antamalla lausuntoja ja 
osallistumalla työryhmien toimintaan. Tätä työtä liitossa tekee edunvalvontatoimikunta 
puheenjohtajansa johdolla. Tärkeimmät työryhmät, joissa liitolla on edustus ovat 
ampumaharrastus- ja ulkoilufoorumit sekä maanpuolustuksen alueelliset neuvottelukunnat. 
Liiton edustaja on nimettynä myös ampuma-aselautakuntaan. 
 
Vuoden 2020 kehityskohteena edunvalvontatyössä on yhä parempi koordinointi 
jäsenjärjestöjen ja muidenkin mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa sekä paikallisesti, 
kansallisesti että kansainvälisesti. Parhaan osaamisen hyödyntäminen liiton 
edunvalvontatilanteissa edellyttää laajaa verkostoitumista ja yhteistyökuvioiden sopimista 
valmiiksi. Tehostamalla yhteistyötä pyritään edunvalvontatyötä kehittämään sekä 
ennakoivammaksi että kansainvälisemmäksi, jotta reserviläisurheilijoiden tarpeet olisivat 
selkeästi tiedossa jo ennen kuin direktiivi- tai lakialoitteita aletaan valmistelemaan. 

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. 
 
3.3. 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 2020. 
 
Tärkein ja välittömin väylä kommunikointiin jäsenliittojen kanssa ovat RESUL:n hallituksen 
jäsenet. Pyydämme, että mahdollisuuksien mukaan RESUL:n hallitukseen nimettäisiin myös 
henkilöitä, jotka tuntevat oman liittonsa ajankohtaisasiat ja pystyvät myös toimimaan 
tiedonvälittäjinä. 
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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 mahdolliset jäsenliittojen kanssa käytävään yhteistyöhön 
vaikuttavat hallituksen päätökset saatetaan välittömästi jäsenliittojen tietoon. 
 
Tavoitteena on mahdollisimman läheinen yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa. 
 
3.4.   Yhteistyö MPK:n kanssa 
 
Reserviläisurheiluliiton ja MPK: yhteistyö perustuu v. 2013 allekirjoitettuun yhteistoiminta-
sopimukseen, joka on päivitetty v. 2018 Tätä sopimusta päivitetään edelleen vuonna 2020 
vastaamaan mm. ampuma-aselainsäädännössä tapahtuneisiin muutoksiin. Sopimuksessa 
määritetään yhteistyön muodot ja kummankin osapuolen roolit.  
 
Yhteistyössä painopisteet ovat seuraavat: 
 
1) Lisää liikettä -projektin yhteistyö MPK.n kanssa; suunnittelu ja toteutus sekä seuranta 
2) Yhteistyössä toteutettavien tapahtumien ja kilpailujen laadun (palautejärjestelmä) ja  
     puolustusvoimien tuen varmistaminen 
3) Viestinnästä sopiminen yhteisissä ja RESUL:n omissa tapahtumissa 
 
3.5.   Reservipiirien tapaamiset 
 
Tapaamisten tavoitteena on ensisijaisesti saada suoraa palautetta kentältä ja tutustua piirien 
johtohenkilöihin sekä ideoida uusia toimintamalleja RESUL:n ja piirien välille. 
 
Vuonna 2020 piiritapaamisia tulee olemaan poikkeuksellisen paljon juhlavuoteen liittyvän 
kiertueen ansiosta. Liitto laatii ensi vuodelle suunnitelman reservipiirien tapaamisiksi. 
 

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 kouluttaminen toimintavuonna 2020.  
 
Tärkeitä asioita joita 2020 kehitetään: 
 

- Koulutus 
- Sääntöjen nykyaikaistaminen. 
- Kilpailujen kriteerien tarkastelu (SM status) 

 
Rata-ammuntatoimikunnan vastuulle kuuluvat seuraavat lajit: 
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➢ reserviläisammunta (ent. palvelusammunta) SM 
➢ ilma-asekilpailut 
➢ perinneasekilpailu SM 
➢ tarkka-ampujakilpailu  
➢ kivääri 300 m 
➢ falling plates 
➢ reservin ampumamestaruuskilpailut 

 

Rata-ammuntatoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että Reservin ampumamestaruus-
kilpailuja kehitetään saadun palautteen perusteella entistä laadukkaammaksi 
kokonaisuudeksi palvelemaan RES:n ja RUL:n ampumamestaruuskilpailuille asetettuja 
tavoitteita. 
 
4.2. Sovellettu reserviläisammunta (SRA) 

Vuoden 2020 tavoitteita ovat: 

➢ SRA SM-kilpailut Niinisalossa 
➢ SRA:n SM-kisojen 2021 kilpailujen järjestelyiden seuranta (Rovajärvi) 
➢ SRA-seminaarissa 2019 esiin tulleiden asioiden käsittely ja jalkauttaminen 
➢ Kansainvälinen yhteistyö 

o 7.0 sääntöjen kääntäminen englanniksi 

➢ Viro -yhteistyön jatkaminen 
➢ SRA-rekisterin uudistustyön aloittaminen 

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 
➢ pistooliampumahiihto ja -viesti 
➢ ampumasuunnistus  
➢ pistooliampumajuoksu ja -viesti 

 
Vuoden 2020 kilpailukalenteri on tämän toimintasuunnitelman liitteenä. 
Toimikunta kokoaa sotilasmoniottelutyöryhmän, jonka vastuulla on sotilasmoniotteluiden 
koordinointi ja ohjaus. Jäsenliitot vastaavat omien jäsentensä nimeämisestä tähän työ-
ryhmään. Ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja 
laatii työryhmälle toimintasuunnitelman vuodelle 2020. 
 

5. Kenttäkelpoisuus 
 
Kenttäkelpoisuustoimikunta ideoi ja toteuttaa yhteistyössä liiton muiden toimikuntien kanssa 
50 vuotisjuhlatoimikunnan ohjeiden mukaisesti valtakunnallisen road show -kiertueen. 
Kenttäkelpoisuustoimikunta tekee yhteistyötä Lisää liikettä -ohjelman kanssa fyysisen 
toimintakyvyn ja testauksen alueilla niin kuin siitä kyseisen ohjelman kanssa sovitaan. 
Toimikunta on aktiivinen mahdollisessa Perusyhdistyksen pelikirjan jalkautuksessa, mikäli 
OKM:n rahoituspäätös on myönteinen. 
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Toimikunta selvittää yhteistyössä MPK:n ja Puolustusvoimien kanssa mahdollisuutta palkita 
reserviläisiä pv:n kuntomerkeillä tulevaisuudessa  
Toimikunta selvittää ja kokeilee uusia tuotteita liiton palvelutarjontaan, esim. edellisvuonna 
aloitettu yhteistyö Akk Motorsportin kanssa ja samoin Moottoriliiton kanssa aloitettava 
yhteistyö liiton juhlavuonna. 
Kenttäkelpoisuustoimikunnan vastuulla ovat Reserviläisurheiluliiton talvi- ja syysjotos sekä 
niiden kehittäminen.  Toimikunta järjestää jotossuunnittelun teemapäivän Tyrsky-jotoksen 
yhteydessä. Toimikunta selvittää mahdollisuutta kansainvälisten sotilastaitokilpailujen 
järjestämiseksi Suomessa yhteistyössä MPK:n ja Puolustusvoimien kanssa. 
 
5.1. Sähköinen kuntokortti 
 
Sähköisen kuntokortin käyttö päättyy vuoden 2019 lopussa vähäisen käyttäjämäärän takia. 
Vuoden 2019 tiedot ovat haettavissa järjestelmästä toistaiseksi, mutta uusien tietojen 
lisääminen ei ole enää vuoden 2020 puolella mahdollista. Sähköisen kuntokortin tilalle tulee 
kolme sovellusta:Tikki, MarsMars ja Kymppi. 
Kuntotestaussuoritusten kirjaaminen toteutetaan Tikki-tietojärjestelmän kautta. 
Jäsenjärjestöjen kautta kannustetaan liikkujia ottamaan käyttöön Puolustusvoimien 
kustantama MarsMars.fi-järjestelmä. Marsmars.fi ei toistaiseksi sisällä vastaavia yhdistysten 
välisiä kuntokilpailuita tms. mahdollistavia ominaisuuksia kuin sähköinen kuntokortti. 
 
Ampumapäiväkirja otetaan käyttöön uudistuneena Tikki-järjestelmän sisartuotteen ”Kymppi”-
tietojärjestelmän avulla. Jäsenliittoja ja käyttäjiä opastetaan uuteen järjestelmään vuoden 
2020 aikana. 
 
5.2. Jotokset 
 
Liiton syys- ja talvisjotoksista on tarkoitus kehittää ns. brändituotteita, jotta niiden tuntemus 
lisääntyisi varsinkin nuorempien ja jäsenliittoihin kuulumattomien henkilöiden keskuudessa. 
Jotokset ovat samalla MPK:n koulutustilaisuuksia, joita puolustusvoimat tukee. 
  
Jotosten järjestämisen helpottamiseksi liitto lanseeraa kentälle käytännönläheisen 
opastuksen jotosten järjestelyihin nykyisen jotosohjeen rinnalle. Opastus sisältää mm. 
yksinkertaisen ”check-listin” järjestäjille työtä helpottamaan sekä ohjeistaa 
suunnitteluaikatauluissa. Lisäksi pyritään tuomaan esille hyvät käytännöt toimintaan MPK:n 
alustan hyödyntämiseksi. Jotosten järjestelyiden kannalta keskeisen toimijan, teknisen 
asiantuntijan (TA) osuutta pyritään tuomaan aktiivisesti esille tietotaidon välittäjänä. 
 
 

6   Koulutus 
 
Koulutuksessa pääpaino on liiton eri ampumamestaruuskilpailujen, yhdistelmälajien sekä 
jotosten toimitsijakoulutuksissa. Koulutustoiminnalla varmistetaan liiton kilpailujen laadukas 
toteuttaminen ja asiakastyytyväisyys. 
 
Ampumamestaruuskilpailujen toimitsijakoulutuksesta vastaa rata-ammuntatoimikunta, 
yhdistelmälajeissa kilpaurheilutoimikunta ja jotoksissa kenttäkelpoisuustoimikunta. 
 
Koulutukset tapahtuvat mahdollisimman käytännönläheisesti kilpailukalenteriin merkittyjen 
kilpailuiden osalta ja ne toteutetaan räätälöidysti, ts. paneudutaan niihin pullonkauloihin, jotka 
kyseisessä kilpailussa tai tapahtumassa ovat kaikkein haasteellisimpia. 
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7   Sidosryhmätoiminta 
 

Reserviläisurheiluliitto ylläpitää ja kehittää toimintavuoden 2020 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 sekä Maanpuolustuskiltojen liitto. 
Reserviläisurheiluliiton toiminta perustuu jäsenliittojen kanssa laadittujen yhteistoiminta-
pöytäkirjojen 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 2020 ovat: 
 
NIMI  PIIRI  PAIKKAKUNTA AJANKOHTA 
Talvijotos ”Pirkka” Pirkanmaa  Pirkkala  14.-15.03. 
SRA:n SM-kilpailu Satakunta  Niinisalo  07.-09.08. 
Simo Häyhä TA-kilpailu TA-kilta   Niinisalo  28.-30.08. 
Syysjotos ”Tyrsky” Kymenlaakso Kotka  25.-27.09. 
 
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-
kojen rahoitukseen ja käyttöön. Lisäksi liiton toiminnanjohtaja osallistuu OKM:n järjestämiin 
valtakunnallisiin järjestöpäiviin. 
 
Sisäasiainministeriö (SM) 
 

Sisäministeriön hallinnonalaan kuuluvat ampuma-aselainsäädäntö sekä ampumaradat. 
Reserviläisurheiluliitto toimii läheisessä yhteistyössä ministeriön kanssa olemalla 
aloitteellinen ja antamalla lausuntoja niin ampuma-aselainsäädäntöön kuin ampumarata-
lakeihin liittyvissä asioissa. Liitolla on edustus SM:n ampuma-aselaitakunnassa. 
 
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. 
 



 10(11) 

Pääesikunta (PE) 
 

Reserviläisurheiluliitto on mukana reserviläisliikunnan ohjausryhmässä, joka kokoontuu max. 
kaksi kertaa vuodessa. Ohjausryhmän tavoitteena on kartoittaa ja tehdä esityksiä 
Reserviläisurheiluliiton 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. 2018. Tällä sopimuksella määritellään Reserviläisurheiluliiton ja Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen välinen yhteistoiminta. Sopijapuolten välisessä yhteistoiminnassa 
keskitytään Lisää liikettä -projektin yhteistoimintaan sekä reserviläisliikunnan liikunta- ja 
urheilutoiminnan koordinointiin.  
 
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. SOTUL:n kanssa neuvotellaan tarpeista 
muuttaa RESUL:n lajien lajisääntöjä varusmiesten ja henkilökunnan saamiseksi mukaan 
kilpailuihin (etenkin jotostyyppisiin tapahtumiin). 
 
Suomen Olympiakomitea ry 
 
Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen 
hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä 
jäsenjärjestöjemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa rakennamme liikunnasta ja 
urheilusta elinvoimaa Suomeen. Reserviläisurheiluliitto on Suomen Olympiakomitean jäsen ja  
käyttää hyödykseen mahdollisuuksien mukaan sen palveluita. 
 

8  Viestintä 
 
Liiton viestinnän tärkein työkalu on viestintästrategia, jolla toteutetaan liiton 2016 – 2020 
strategiaa viestinnällisin keinoin. 
 
Toimintavuonna 2020 kehitetään viestinnän tehokkuutta ja tyyliä tukemaan tarkemmin yleistä 
strategiaa; Reserviläisurheiluliitto on reserviläisliikunnan asiantuntija.  
Monikanavaisen viestinnän toteuttamiseksi palkkaamme viestintäasioihin keskittyvän 
henkilön yhdessä Reserviläisliiton kanssa. 
 
 Henkilön pääasiallisena tehtävänkuvana tulee olemaan: 
 

 RESUL -tapahtumien viestinnän (some, verkkosivut, artikkelit) koostaminen ja osittain  
            näiden laatiminen 

 Toimia RESUL:n viestintätoimikunnan sihteerinä, ylläpitäen yhteistyötä muiden  
            maanpuolustusjärjestöjen kanssa 

 Suunnitella RESUL:n viestinnän tavoitteita ja painopisteitä yhdessä hallituksen 
kanssa  
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Tavoitteenamme on kasvattaa jäsenliittojemme kokemaa lisäarvoa toiminnastamme. 
 
Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelu on osoitteessa www.resul.fi 
Liiton somepalvelu on osoitteessa www.facebook.com/reservilaisurheiluliitto 

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

Liitolla on yksi täysipäiväinen toimihenkilö: toiminnanjohtaja.  
 
Tiedotushenkilön palvelut on järjestetty yhteistoiminnassa Reserviläisliitto ry:n (RES) kanssa 
siten, että yhteinen tiedotussihteeri on työsuhteessa RES:oon ja ko. liitto laskuttaa RESUL:ia 
40 % henkilön 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 osa toiminnoista hoidetaan 
liiton toimistolla. Asiantuntija-apua käytetään tarvittaessa. 
 
Liittoon on nimetty kurinpitoelin, jonka vastuualueena nimensä mukaan ovat kurinpitoasiat.   
Kurinpitoelimen puheenjohtaja on Antti Kokkola. 
 
SRA-rekisteri on ulkoistettu CTU Finland Oy:lle myös sopimusperusteisesti.  
Reserviläisurheiluliitolla on toimiva palkitsemisjärjestelmä ansiomitaleista ansioristiin saakka 
sekä standaari ja pöytälippu.  
 
Reserviläisurheiluliitto saa toimintavuonna 2020 vuokratukea Urlus-säätiöltä toimitilojensa 
vuokriin. Toimitilat, jotka käsittävät kaksi toimistohuonetta, sijaitsevat osoitteessa Döbelnin-
katu 2, Helsinki, 6. kerros. 

http://www.resul.fi/
http://www.facebook.com/reservilaisurheiluliitto

