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1. Puheenjohtajan Erkki Saarijärven palsta
Liikunnallinen tervehdys Reserviläisurheiluliitosta! Tässä kirjeessä on kerrottu
juhlavuoden 2020 tapahtumista, joista kannaltamme tärkeimmiksi nousevat eri
puolilla Suomea järjestettävät Road Show -tapaamiset käytännön toimijoiden
kanssa. Kiertueen tarkoituksena on omalta osaltaan tuoda (reserviläis)liikunnan
eri muotoja näkyville ja siten saada uusia ihmisiä innostumaan oman toimintakykynsä vaalimisesta ja houkutella uusia jäseniä jäsenjärjestöihimme.
Kiertue on varmasti suurelle joukolle se näkyvin osa Reserviläisurheiluliiton 50vuotisjuhlaa. Tavoitteenamme on juhlia pääosin ”työn merkeissä” ja samalla kerätä liitolle ajatuksia seuraavan puolen vuoisisadan suuntaviivoiksi. Hieman
muodollisemmin on tarkoitus juhlia loppuvuodesta, kun 12.12. Bottalla järjestetään pääjuhla seminaareineen. Tästä tulee sitten lisäinfoa lähempänä.
Vuoden 2019 aikana liitto laati sekä yksin että yhdessä muiden kanssa useampiakin edunvalvonnan kannanottoja liittyen sekä ampuma-aselakiin että lakiin
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Sama kiire tuntuu jatkuvan, aivan viime
päivinä laadimme kannanottoa EU-tason suunnitelmiin lyijyn kieltoon ampumatoiminnassa.
Jotta totuus ei unohtuisi; milloin olet viimeksi käynyt lenkillä niin, että paita on
kunnolla kastunut? Tätä kirjoittaessa itse pystyn vastaamaan; eilen illalla. Tosin pitää myöntää, että syksyn metsästyskaudella lenkkeily jäi vähemmälle,
mutta nytpä taas uudella innolla lenkkareita/suksia/salikamoja kuluttamaan. Jos
edellisestä kerrasta on jo hieman aikaa, kannattaa aloittaa rauhallisesti, jotta
paikat eivät mahdottomasti jumiudu. Kuntoilua rytmittämässä voit käyttää
esimerkiksi Puolustusvoimien tarjoamaa marsmars.fi -palvelua, jossa on mukana
laadukkaita liikuntaohjelmia kuntotason mukaan.
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Puolustusratkaisumme perustuu reserviläisiin. Vaikka ampumataito onkin tärkeä
taito, ei sitä asetta saada oikeaan paikkaan ilman lihasvoimaa. Tässä meillä onkin
yhteinen haaste; Lähde liikkeelle ja ota kaverisikin mukaan! Samalla Puolustusvoimien suorituskyky kasvaa!

2. Reserviläisurheiluliiton syyskokous 16.11.2019 Turussa
Reserviläisurheiluliiton syyskokous järjestettiin 16.11. Turussa. Tämä kokous liittyi
kokousviikonloppuun, jossa mukana olivat myös Maanpuolustusnaisten Liitto ry,
Maanpuolustuskiltojen liitto ry, Reserviläisliitto ry ja Suomen Reserviupseeriliitto ry.
Edellä mainitut liitot pitivät omia kokouksiaan myös lauantaina ja sunnuntain ohjelmaan
kuuluivat Jumalanpalvelus sekä Maanpuolustusjuhla.
Reserviläisurheiluliiton syyskokouksen avauspuheenvuoron piti liiton puheenjohtaja
Erkki Saarijärvi, hän esitteli myöhemmin myös liiton ensi vuoden toimintasuunnitelman.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Johannes Kossila ja sihteerinä liiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen. Antti Kokkola ja Juha Matikainen vastasivat pöytäkirjan tarkastukssesta ja äänten laskemisesta. Syyskokouksessa oli paikalla 30 henkilöä, jotka edustivat liiton 35 jäsenyhdistystä.
Syyskokous valitsi erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet kaksivuotiskaudeksi.
Hallitus 2020 – 2021 on seuraava (uudet jäsenet/toimikaudet lihavoitu).

LIITTO

NIMI

PAIKKAKUNTA

TOIMIKAUSI

RU

Tero Hyttinen
Mikko luostarinen
Jari-Pekka Walden

Ylitornio
Hollola
Valkeakoski

2020 – 2021
2020 – 2021
2019 – 2020

RES

Mats Fagerström
Mika Mäki
Minna Nenonen
Tuomas Terho

Nuppulinna
Ylihärmä
Pertteli
Lahti

2019 - 2020
2020 – 2021
2019 – 2020
2019 – 2020

MPKL

Jyrki Huusko
Sami Kesäjärvi

Joensuu
Espoo

2020 – 2021
2019 – 2020
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3. Vuoden 2020 toiminnan painopisteet
3.1.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.
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 tapahtuista 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 kilpaurheilutoimikunnat. 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.
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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
avustuksilla ja muilla mahdollisilla tuotoilla, kuten palkitsemisilla. Juhlavuoden ei ole
tarkoitus rasittaa liiton vuotuista budjettia.
3.2 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.
3.3 Viestinnän kehittäminen
Liiton edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi nykyistä viestintää tulee kehittää.
Liittotason toimijana RESUL:lla ei ole henkilöjäseniä, joten kaikki toiminta tähtää itse
asiassa muiden järjestöjen jäsenten toiminnan koordinointiin sekä asiantuntemuksen
tarjoamiseen. Viestintä on nykyisin aikaisempaa monikanavaisempaa ja tämän vuoksi
RESUL tulee palkkaamaan yhdessä Reserviläisliiton kanssa viestintäosaajan.
3.4. 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!”

RESERVILÄISURHEILULIITTO
Reserviläisliikunnan yksi keskeinen
tehtävä on ylläpitää ja kehittää
jäsenistönsä maanpuolustustaitoja.

YHTEYSTIEDOT
DÖBELNINKATU 2, 00260 HELSINKI
Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen 050 541 2007
risto.tarkiainen@resul.fi

LIITON JÄSENET
Reserviläisliitto (RES)
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL)
Maanpuolustuskiltojenliitto (MPKL)

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.

4. Palkitsemiset 06.12.2019
Reserviläisurheiluliitolla on käytössään kolmiportainen ansiomerkkijärjestelmä, siis
kultainen, hopea ja pronssi. Pronssinen ansiomitali on tarkoitettu yhdistystason,
hopeinen piiritason ja kultainen liittotasolla tapahtuneen toiminnan palkitsemiseen.
Lisäksi liitolla on ansioristi, joka on Reserviläisurheiluliiton korkein juhlapuvussa
kannettava ansiomerkki.

Hopeinen ansiomitali
Sotilasarvo
Yliluutnantti
Ylivääpeli
Kersantti
Korpraali

Nimi
Esko Kaappola
Teuvo Honkamäki
Kari Ilvonen
Miika Sotikov

Kotipaikkakunta
Kirkkonummi
Keuruu
Kitee
Joensuu

Pronssinen ansiomitali
Sotilasarvo

Nimi

Kotipaikkakunta

Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Ylivääpeli
Ylivääpeli
Vääpeli
Ylikersantti
Alikersantti
Alikersantti

Jan-Aulis Hiltunen
Pekka Kärkkäinen
Harri Skopa
Esa Tammio
Mika Häkkinen
Kari Nousiainen
Seppo Skyttä
Eero Pulkkinen
Ari-Matti Reponen
Harri Kaipainen
Tuomas Perkkiö
Juhani Lehto
Ilkka Vornanen

Mikkeli
Mikkeli
Mikkeli
Vihti
Mikkeli
Imatra
Imatra
Iisalmi
Lappeenranta
Mikkeli
Lappeenranta
Turku
Lappeenranta

RESERVILÄISURHEILULIITTO ONNITTELEE KAIKKIA HUOMIONOSOITUKSEN
SAANEITA MAANPUOLUSTAJIA!
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5. Kilpailukalenteri 2020
Tämän tiedotteen liitteenä on vuoden 2020 kilpailukalenteri.
Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenteria suunniteltaessa huomioidaan myös muiden
liikuntajärjestöjen kilpailutarjonta. Kaikkia päällekkäisyyksiä ei voida kuitenkaan välttää,
joten toivomme ymmärrystä jäsenistömme keskuudessa.
Yhteistyössä MPK:n kanssa järjestetään seuraavat kilpailut ja tapahtumat:
NIMI

PIIRI

PAIKKAKUNTA

AIKA

Talvijotos ”Pirkka”
SRA:n SM-kilpailu
Simo Häyhä TA-kilpailu
Syysjotos ”Tyrsky”

Pirkanmaa
Satakunta
Satakunta
Kymenlaakso

Pirkkala
Niinisalo
Niinisalo
Kotka

14.-15.03.
07.-09.08.
28.-30.08.
25.-27.09.

Yhteistyön tuloksena näistä tapahtumista ja kilpailuista on mahdollisuus saada rinnasteisia
kh-vuorokausia. Päätöksen näistä vuorokausista tekee aluetoimiston päällikkö.

6. Liiton yhteystiedot
Reserviläisurheiluliiton toimisto on osoitteessa Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki, 6. krs.
Liiton verkkopalvelu on osoitteessa www.resul.fi ja sosiaalinen media osoitteessa
www.facebook.com/reservilaisurheiluliitto
Liiton puheenjohtajana toimii Erkki Saarijärvi, puh. 040 148 0118 ja sähköposti
erkki.saarijarvi@resul.fi
Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Minna Nenonen, puh. 050 539 4281 ja sähköposti
minna.nenonen@mpk.fi
Toinen varapuheenjohtaja on Sami Kesäjärvi, puh. 050 60481 ja sähköposti
sami.kesajarvi@gmail.com
Toiminnanjohtajana palvelee Risto Tarkiainen, puh. 050 541 2007 ja sähköpostiosoite on
risto.tarkiainen@resul.fi
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Reserviläisurheiluliitto kiittää kaikkia sidosryhmiä
menneestä toimintavuodesta ja toivottaa kaikille
maanpuolustusliikkujille
HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ
UUTTA VUOTTA!

Erkki Saarijärvi
Puheenjohtaja
Kapteeni res
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Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja
Sotilasmestari res
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