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1  Reserviläisurheiluliitto vuonna 2020 

 
Reserviläisurheiluliitto ry (RESUL) on Reserviläisliitto ry:n, Suomen Reserviupseeriliitto ry:n 
ja näiden piirien sekä Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n yhteinen liikunta- ja urheilujärjestö. 
Jäsenjärjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 73150 jäsentä,  
(tilanne 31.12.2020).  
 

Liiton toiminnan piirissä on asevelvollisia reserviläisiä, ei-asevelvollisia henkilöitä (mm. naisia 
ja asepalveluksesta vapautettuja) sekä nuoria 15-18 -vuotiaita. Lisäksi osa liiton toiminnoista 
on avoimia henkilöille, jotka eivät kuulu liiton jäsenjärjestöihin mm. syys- ja talvijotos. 
 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tammikuussa 2020 valittiin liiton 1.varapuheenjohta-
jaksi Minna Nenonen Perttelistä ja 2. varapuheenjohtajaksi Sami Kesäjärvi Espoosta. Liiton 
puheenjohtajana toimi toista kaksivuotiskauttaan Erkki Saarijärvi Siilinjärveltä. 
 

Kevätkokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus 
tilivelvollisille vuoden 2019 tileistä ja hallinnosta. Kokous järjestettiin etäkokouksena. 
 

Syyskokouksessa valittiin liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2021-2022 
Erkki Saarijärvi ja uutena hallituksen jäsenenä myös seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Harri 
Kastepohja Espoosta Maanpuolustuskiltojen liiton edustajana. Syyskokous järjestettiin 
kevätkokouksen tapaan etäkokouksena koronavirusepidemian johdosta. 
 

Toimintavuotta sävytti koronaepidemia, jonka johdosta liiton kilpailutoiminta pysähtyi lähes 
kokonaan. Toisaalta liiton strategiatyö eteni mallikkaasti jäsenliittojen kanssa yhteistyönä.  
Liitto vietti 50-vuotisjuhlavuottaan, jota ei juhlittu perinteisin menoin, mutta liiton 50-
vuotishistoriikki ”Lisää Liikettä” julkaistiin joulukuussa ja aktiivisia toimijoita palkittiin liiton 
korkeimmilla huomionosoituksilla. 
 

Toimintavuoden toiminnallinen kohokohta oli ensimmäistä kertaa järjestetty etämarssi, johon 
osallistui 757 henkilöä, kauimmaiset Japanista ja Yhdysvalloista. Tämän tapahtuman viestintä 
palkittiin Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton toimesta vuoden viestintätekona. 
 

Reserviläisurheiluliiton pitkä prosessi liiton ansiomitalien kanto-oikeudesta sotilas- ja 
virkapuvussa saatiin myönteiseen päätökseen juhlavuoden keväällä. Useamman    
vuoden sitkeä työ tuotti toivottua tulosta, kiitos kaikille prosessiin osallistuneille henkilöille  
ja organisaatioille, etenkin Puolustusvoimille! 
 

Reserviläisurheiluliitto vastasi jäsenjärjestöjensä kilpailutoiminnan organisoinnista 
reserviläislajeissa sekä valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestämisestä. Toiminta-
vuonna järjestettiin Reservin ampumamestaruuskilpailut Hollolassa ja Utissa. Kilpailua oli 
seuraamassa myös Puolustusvoimien komentaja, kenraali Timo Kivinen. Toinen juhlavuonna 
järjestetty tapahtuma oli Reserviläisgolfkilpailu Raaseporissa. 
Muita kilpailuja tai tapahtumia ei järjestetty koronavirusepidemian kokoontumisrajoitusten takia. 
 

Ampumaharrastusfoorumi kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa, liittoa kokouksissa edusti 
Marko Patrakka. Ulkoilufoorumi ei kokoontunut toimintavuonna kertaakaan. 
 

Liiton hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Liiton kevätkokous 
järjestettiin 16.05. ja syyskokous 14.11, kumpikin etäkokouksena. Osallistujia kevät- 
kokouksessa oli 24 henkilöä 35 jäsenyhdistyksestä ja syyskokouksessa 19 henkilöä 31 
jäsenyhdistyksestä. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Tomi Sarilahti Vantaalta ja 
syyskokouksen puheenjohtajana Simo Jääskeläinen Kuopiosta. 
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1.1. Juhlatoimikunta  
 
Vuosi 2020 oli Reserviläisurheiluliiton 50-vuotisjuhlavuosi ja sitä varten liittoon perustettiin 
juhlatoimikunta vuonna 2019, jonka kokoonpano oli seuraava: 
 
NIMI  VASTUUALUE 
 
Minna Nenonen Toimikunnan puheenjohtaja, RESUL On The Road- kiertue ja 
  juhlavuoden talous 
Erkki Saarijärvi Seminaari ja yleiset asiat 
Sami Kesäjärvi Seminaari ja yleiset asiat 
Mikko Luostarinen RESUL On The Road - kiertue 
Osmo Suominen 50-vuotishistoriikki 
Pekka Majuri Historiikin kirjoittaja 
Marko Patrakka Palkitsemiset 
Eeva Tulisalo Pääjuhlan sihteeri 
Antti Pynttäri 7.1.2020 alkaen, viestintätehtävät 
Risto Tarkiainen juhlatoimikunnan sihteeri + ”juoksevat asiat” 
 
Juhlatoimikunta kokoontui toimintavuoden aikana seuraavasti: 
9.1.,10.2.,16.3.,7.4.,11.5.,1.6.,10.8.,16.9.,12.10.,9.11., 12.12. juhla etänä ja historiikin julkaisu. 
Kokouksista on laadittu pöytäkirjat. 
 
Juhlatoimikunta päätti vuonna 2019, että juhlavuoden kunniaksi järjestetään RESUL On The 
Road -kiertue mukaan lähtevien piirien alueella sekä pääjuhla ja sen yhteydessä järjestettävä 
seminaari 12.12.2020 Helsingissä. Samassa yhteydessä julkaistaan liiton 50-vuotishistoriikki. 
Tämän lisäksi Susanna Muurman-Ovaskan suunnittelema juhlavuoden logo on käytössä koko 
vuoden ajan markkinoinnissa ja viestinnässä. Lisää liikettä -hanke on myös mukana kiertueella. 
 
Juhlavuoden kulut kiertueen, seminaarin, historiikin ja mahdollisten muiden kulujen osalta 
pyrittiin kattamaan säätiöiden tukirahoituksella siten, että juhlavuoden menot eivät rasittaisi 
liiton muuta taloutta. 
 
Koronatilanteesta johtuen kiertuetta ei pystytty aloittamaan keväällä suunnitelmien mukaan ja 
myös vuoden loppupuolen tapahtumat peruuntuivat tämän johdosta. Kiertuetta päätettiin jatkaa 
vuonna 2021 ja kiertueesta vastaa hallituksen jäsen Mikko Luostarinen. 
 
Seuraavat tapahtumat toteutettiin: 
 
Kurikka  Kurikan markkinat  21.-22.8.2020 
Tuusula  Kesäyön marssi  5.9.2020 
Hennala  Historiaa ja hernekeittoa  11.9.2020 
Jyväskylä  Finlandia Maraton  18.-19.9.2020 
Hiukkavaara Vänrikkipäivät  26.9.2020 
 
Juhlavuodelle saatiin riittävästi rahoitusta URLUS säätiöltä, kalustohankintaan 
Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä sekä jäsenliitoilta RUL ja RES. Myös historiikin osalta 
kirjan kustannukset katettiin kirjan mainostuotoilla ja myynnillä. 
Kalustohankinta tehdään alkuvuoden 2021 aikana. 
 
Päätettiin lopettaa juhlatoimikunta vuoden 2021 aikana. 
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1.2. Liiton strategiatyö 2020 
 
Reserviläisurheiluliitto (RESUL) on Reserviläisliitto ry:n (RES), Suomen Reserviupseeriliitto 
ry:n (RUL) ja näiden piirien sekä Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n (MPKL) yhteinen liikunta- ja 
urheilujärjestö. Liiton tehtävänä on kohottaa jäsenyhdistysten jäsenten peruskuntoa ja kehittää 
heidän maanpuolustustaitojaan ja kenttäkelpoisuuttaan erityisesti sotilasluonteisen liikunnan ja 
kilpailutoiminnan avulla. 
 
Vuoden 2020 aikana liitolle laadittiin uusittu strategia tiiviissä yhteistyössä jäsenliittojen kanssa. 
Lopputuloksena oli aiempaa paremmin koko reserviläiskentän liikunnan ja urheilun 
huomioiminen. Strategiatyön lopputulos hyväksyttiin käyttöön syyskokouksessa 2020. 
 
Reserviläisliikunnan ensisijainen tarkoitus on reservin toimintakyvyn kehittäminen. Tässä 
tehtävässä tärkeitä lajeja ovat kenttäkelpoisuutta lisäävät lajit. RESUL keskittyy toiminnassaan 
niihin kenttäkelpoisuuslajeihin, joita mikään muu taho ei järjestä. Esimerkkejä 
kenttäkelpoisuuslajeista ovat marssit, suunnistus ja rata-ammunta. Esimerkkejä RESUL:in 
omista kenttäkelpoisuuslajeista ovat jotokset ja SRA-ammunta. 
 
Toinen tehtävä on kansakunnan terveyden ylläpito. Tässä tärkeintä on liikuntainnostuksen 
kasvattaminen; liittojen jäseniä kannustetaan liikkumaan kukin itselleen sopivimmalla tavalla ja 
viestitään liikunnan mahdollisuuksista. 
 
RESUL:n omiin lajeihin matala osallistumiskynnys järjestetään ensisijaisesti tarjoamalla 
kenttäkelpoisuuslajeihin kevyemmän vaatimustason sarjoja sen sijaan, että ylläpidettäisiin eri 
tasoisille liikkujille erillisiä kilpailulajeja. 
 
 

Liiton strategian 2020 - 2025 yhteisesti hyväksytty visio on:  
 

Vuonna 2025 Reserviläisurheiluliitto (RESUL) on: 
• Jäsenjärjestöjen, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien arvostama,  
• taloudeltaan vakaa,  
• yhteiskunnallisesti vaikuttava järjestäytyneiden maanpuolustajien urheilu- ja 

liikuntaliitto,  
• jolla on ajankohtainen ja tarvetta vastaava lajivalikoima (kuva 1) 

 
 

RESUL – lajivalikoima (kuva 1) 
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             RESUL – organisaation tuki (kuva 2) 

Lajivalikoiman painopisteet ovat samalla RESUL-organisaation antaman tuen painopisteitä 
(kuva 2). Valtakunnan tason organisaationa RESUL:n käytännön rooli on tietoa keräävä, 
muokkaava ja edelleen välittävä. Varsinaisen toiminnan toteuttaa jäsenjärjestöjen aktiivijäsenet 
paikallisyhdistyksissä. 
 

1. 3.  Lisää liikettä -ohjelma 
 

Reserviläisurheiluliiton, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja 
Puolustusvoimien Lisää liikettä -ohjelman tehtävänä on arvioida ja kehittää 
reserviläisten fyysistä toimintakykyä. MPK:n tehtävänä on organisoida 
kuntotestaustoimintaa maanlaajuisesti, ja Reserviläisurheiluliiton tehtävänä 
on tiedon hallinta ja viestintä. 
  
Ohjelma käynnistettiin aiemmin Kenttäkelpoisuusohjelman nimellä ja nimettiin 
uudelleen 2018 aikana. Reserviläisurheiluliiton edustajat toimivat ohjelman ohjausryhmän 
puheenjohtajana ja sihteerinä ja liitolla on hankkeen viestintävastuu.  
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa; vuorokerroin isäntänä toimivat 
Reserviläisurheiluliitto ja MPK. Vuoden 2020 teemana oli kestävyyskunto. Teeman 
esilletuomiseksi Lisää Liikettä ohjelma yhteistyössä MKTG -yrityksen kanssa suunnitteli Lisää 
Liikettä -päivän konseptin.  
 
Jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksien kautta toteutettavan toimintapäivän ajatuksena oli 
aktivoida reserviläisiä liikkumaan ja toisaalta edistää vapaaehtoista maanpuolustusta uusille 
kohderyhmille. Toimintapäivän toteutuksen tueksi laadittiin markkinointi- ja toteutusohjeistus ja 
päivä sovittiin järjestettäväksi alkukesästä 2020. Tavoitteena oli RESUL 50-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi tavoitella 50 miljoonaa askelta. COVID-19 viruksen johdosta asetettujen 
rajoitteiden takia päivä jouduttiin perumaan. Laaditut materiaalit ovat kuitenkin käytettävissä, 
kun epidemiatilanne sallii suunnitellun kaltaisen toiminnan järjestämisen.  
 
Lisää Liikettä -päivän markkinoimiseksi jatkettiin vuonna 2019 alkanutta dokumenttiprojektia, 
jossa seurataan kolmen reserviläisten harjoittelua omalla ajallaan. Dokumenttiprojekti 
kirjoitettiin osittain uudelleen koronaepidemian takia, ja kuvauksia jatkettiin syksyllä 2020 
dokumentoimaan myös viruksen vaikutuksia seurattavien henkilöiden liikkumiseen. Tuotanto 
saatettiin päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Dokumentin julkaisu päätettiin irrottaa 
Lisää Liikettä -päivän kehyksestä, mutta dokumenttia ei julkistettu vielä vuoden 2020 aikana.  
 

Ohjausryhmän päätöksellä Tikki-testisovelluksen käyttö lopetettiin toistaiseksi. MPK:n 
kuntotestaustoiminnassa sovellukselle ei ole ilmennyt alun perin suunniteltua käyttötarvetta, 
vaan testaajat ovat voineet toimittaa tulokset aluetoimistoille kevyemmällä menettelyllä. Tikki-
tietovaraston käyttöä kuitenkin jatketaan Kymppi-sovelluksen tietovarastona, jonka 
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verkkosivuversio otettiin käyttöön 2020 aikana ja jonka mobiilisovelluksen kehitystyö 
käynnistettiin yhdessä Devolon -alihankkijan kanssa. Sovellus julkaistaan iPhone ja Android -
mobiilialustoille 2021 aikana. Lisää liikettä -ohjelman vuoden 2021 painopistealueeksi sovittiin 
kenttäkelpoisuus, jota Kymppi -ampumapäiväkirja tukee.  
 

2  Kenttäkelpoisuus ja kuntoliikunta 

2.1.     Tärkeimmät toiminnot 2020 

Reserviläisurheiluliiton kenttäkelpoisuus- ja kuntoliikunnan tärkeimmät toiminnot vuonna 2020:  
 

                         TAPAHTUMA      AIKA     OSALLISTUJAT 
 

• Talvijotos ”Pirkkajotos” Tampereen seudulla 20.-22.02. Peruttu 

•       Syysjotos ”Tyrskyjotos” Kotkassa  25.-27.09. Peruttu 
 
   

Lisäksi   

•       Reserviläisgolf Raaseporissa       18.07.    33 kilpailijaa 

2.2.     Kenttäkelpoisuus 
 

Kenttäkelpoisuudella tarkoitetaan yksilön fyysistä kuntoa ja ampumataitoa sekä taitoa liikkua 
kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden ja vuorokauden 
aikoina. 
 

 
 
 Kuva 1. Reserviläisjärjestöjen kenttäkelpoisuustapahtumat 2020 
   
Kenttäkelpoisuustapahtumia järjestettiin liittojen ilmoitusten perusteella vuoden 2020 aikana 
1497 kpl, joihin osallistui 8314 reserviläistä. Tilastoinnissa huomioidaan mm. fyysisen 
toimintakyvyn testit, marssit eri muodoissaan, suunnistus ja ampumataitotesti sekä jotokset. 

2.3. Jotostoiminta 

Valtakunnalliset jotokset peruuntuivat koronan vuoksi, ja ne siirrettiin seuraavalle vuodelle. 
Maastopyöräjotospalaveri järjestettiin Pieksämäellä ja tapahtuma järjestetään vuonna 2022. 

Kenttäkelpoisuustoimikunta nimesi toimintavuoden 2020 alussa keskuudestaan jotostiimin 
tehtävänään keskittyä erityisesti jotostoimintaan, sen yleiseen kehittämiseen ja siihen liittyviin 
erityiskysymyksiin. Jotostiimin käsittelemistä erityiskysymyksistä tärkein ja laajin oli aiempien 
28.11.2009 hyväksyttyjen, kattavuudeltaan laajojen ja sääntelyltään yksityiskohtaisten RESUL 
ry:n jotossääntöjen uudistaminen. Jotostiimin saaman uudistamistehtävän tavoitteena oli 
jotossääntöjen ajantasaistaminen, tiivistäminen ja painopisteen siirtäminen yksityiskohdista 
yleistasoisempaan sääntelyyn. Uudistamistehtävä osoittautui varsin paljon aikaa ja vaivaa 
vaativaksi, vieden huomattavan osan koko jotostiimin vuosittaisesta toiminnasta.  
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Lopulta 11.11.2020 jotostiimi pystyi tekemään esityksensä uusiksi 1.1.2021 voimaan tulevaksi 
tarkoitetuiksi jotossäännöiksi RESUL ry:n hallitukselle, joka hyväksyi uudet jotossäännöt 
kokouksessaan 14.11.2020. 
Jotostiimissä 2020 toimivat Harri Skopa (puheenjohtaja), Pekka Sillanpää, Jarmo Sulopuisto, 
Raimo Ojala, Perttu Hietanen ja Joni Ijas. 

2.4. Marssiliikunta  

Marssiliikunta, jossa joukko tai yksilöt siirtyvät pitempiä matkoja jalan kantamuksen kera, 
kuuluu olennaisena osana kenttäkelpoisuusliikuntaan. Maailman suurin marssitapahtuma 
Hollannin Viertaagse peruttiin ja monia valtakunnallisia marssitapahtumia samoin.  
 

Poikkeusolojen vuoksi suunniteltiin Suomen Reserviupseeriliiton aloitteesta uusi 
etämarssikonsepti. Työryhmä aloitti toimintansa toukokuun lopulla ja 2 kuukautta tämän 
jälkeen järjestettiin onnistunut etämarssitapahtuma RESUL Four Day March.  
 

Tapahtumaan osallistui runsaasti myös reserviläistoiminnan ulkopuolisia henkilöitä ja 
perheellisiä. Kansainvälisesti etämarssi saavutti myös suuren suosion. 
 

Alla hihamerkit etämarssiin osallistuneille marssittujen kilometrien mukaan: 
 

 
Keskimäärin yksi osallistuja marssi yhteensä 50 km. 
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Vaikutus mediapalveluissa 
Facebook 

- Tapahtuma tavoitti 57 000 ihmistä 
Eventiin ilmoittautuneista 15 % Hki, 5 % Tre, 5 % Esbå, 3 % Gretton, 3 % Lahest, 
loput 0-2 % per paikka 

- Ikäryhmät eventiin osallistujaksi itsensä merkinneistä: 
Miehet: 45-54 v. 24 % ja 35-45 v. 22 % 
Naiset: 25-34 v. 7 % ja 35-45 v. 6 % 

- RESUL:n sivuilla 13.7-9.8. välisenä aikana verrattuna edelliseen kuukauteen kasvoivat 
sivutykkäykset 82 %, näyttökerrat 113 %, kaikkiin julkaisuihin sitoutumiset 70 %, 
videoiden katsomiset +961 % 

- Julkaisuja marssien aikana ja niiden jälkeen omin kuvin tehtiin satoja Suomesta ja 
maailmalta 

 
Kotisivulla resulfourdaymarch.fi kävi 4200 henkilö, jotka käyttivät sivua 19 000 kertaa.  
 
Suomen lisäksi marssista tehtiin julkaisuja ainakin saksalaisiin lehtiin. 
 
Palautetta tapahtumasta: 

”Sain esiteinin irti ruuduista ja liikkumaan      ” 

”On muuten hyvä tapahtuma, viiskymppinen ressukessukin  intoutunu talsimaan vuosien 
tauon jälkeen. Kiitos!” 
”p.s. tämä marssi oli hyvä idea, minäkin sain pojan innostumaan asiasta!” 
” Minä kiitän järjestäjiä haasteesta, sai eläkeläisenkin pidemmälle päivälenkille. Ensi vuonna 
uudelleen parantamaan  omaa suoritusta.” 

2.5. Kuntoliikunta perusyhdistyksissä 

 
Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöjen perusyhdistyksissä järjestettiin toimintavuoden 2020 
aikana 4676 erilaista kuntoliikuntatapahtumaa, joihin osallistui 21066 henkilöä.  
Tilastoinnissa huomioidaan erityyppiset kuntoilutapahtumat, mm. joukkuelajit, kävely ja juoksu, 
itsepuolustusharjoitukset ja muut kuntoilutapahtumat. 
 

 
 
 

 Kuva 2. Reserviläisjärjestöjen kuntoliikuntatapahtumat 2020 
 
2.6.  Sähköinen kuntokortti 
 
Sähköinen kuntokortti lakkautettiin kesäkuun lopussa. Toistaiseksi vastaavaa järjestelmää ei 
ole. Henkilökohtaiseen kuntoliikuntaan ohjaamaan on tarkoitettu Puolustusvoimien MarsMars-
ohjelma. 
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3.  Ampumatoiminta ja sovellettu reserviläisammunta (SRA) 
 

Ammunnan harrastusta, joka ei tähtää kilpailemiseen, voidaan pitää kenttäkelpoisuuteen 
liittyvänä liikuntalajina. Ammunta oli myös vuonna 2020 RESUL:n jäsenjärjestöjen keskei-
simpiä toimintamuotoja, tosin koronaepidemia toi uusia haasteita myös ampumatoimintaan.  
 

Osallistujamääriltään mittavin tapahtuma oli Reservin ampumamestaruuskilpailut Hollolassa ja 
Utissa. Koronaepidemian rajoitusten ja määräysten takia muita ampumakilpailuja ei pystytty 
järjestämään. 
 
3.1. Rata-ammunta 
 

Rata-ammuntatoimikunnan tehtäviin kuuluu käydä läpi kauden aikana tapahtuneita kilpailuja 
sekä niiden teknisten asiantuntijoiden raportit. Liittoon saapuvat sääntömuutosesitykset 
kuuluvat tämän toimikunnan tehtäviin. Lisäksi tärkeimmistä asioista, joista toimikunta antaa 
esityksen RESUL:n hallitukselle, on uudet ennätykset ammunnoissa kauden aikana. 
Toimikunta antaa myös tarpeen vaatiessa asiantuntijalausuntoja ammuntaan ja aseisiin liittyen.  
 
Toimikunta kokoontuu varsinaisesti syksyllä yhden kerran, kun kilpailukausi on ohi. Vuonna 
2020 toimikunta kokoontui 2 kertaa. Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan, jos joitakin 
ammuntaan liittyviä asioita pitää käsitellä ennen ampumakauden loppua. 
Toimikuntaan kuuluu kaikkien RESUL:n jäsenliittojen edustajia ja varsinkin eri lajien 
asiantuntijoita. Toimikunnan valvonnan alla on kaikki muut ampumakilpailut paitsi SRA-
ammunta.  
 

Vuosi 2020 kului korona merkeissä. 2020 ammuttiin vain reservin ampumamestaruuskilpailut 
Hälvälässä ja Utissa. Uusia ennätyksiä tulee runsaasti koska SAL-lajien ammunnoissa 
käytetään jo paljon elektronisia tauluja. 
 
Rata-ammuntojen ennätyksiä tehtailtiin reservin ampumamestaruuskilpailuissa. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimi Marko Patrakka ja varapuheenjohtajana Mika Mäki. 
Rata-ammuntatoimikuntaan kuului 11 jäsentä RESUL:n jäsenliitoista. 
 

3.2. Sovellettu reserviläisammunta (SRA) 

SRA-toimikunnan kokouksia pidettiin vuonna 2020 10 kappaletta, tämän lisäksi järjestettiin 
kaksi IFSRA kansainvälistymiskokouksia sekä useita muita asiaan liittyviä keskusteluja. 
Kesäkuussa näiden kokouksien ja työn ansioista saatiin julkaistua IFSRA AoA dokumentti.  

SRA:n SM-kilpailut jouduttiin perumaan Covid-19 tilanteen vuoksi. Viron SRA-
mestaruuskilpailut järjestettiin ja kilpailuun osallistui 87 kilpailijaa, joista 18 Suomesta. 
Suomalaisia ampujia oli vuoden 2020 lopussa 8522, kasvua 654 henkilöä. Naisharrastajien 
määrä nousi 29 ja oli vuoden lopussa 243. 

Virolaisia ampujia oli vuoden lopussa 497, kasvua 59. Ampujakursseja varattiin 56, mutta 
toteutuma oli selkeästi pienempi Covid-tilanteesta johtuen. Kursseja järjestettiin arviolta noin 
30. Tuomarikursseja varattiin 9, mutta toteutuma oli pienempi, arviolta 6. Vuosi oli Covid-19 
tilanteesta johtuen hyvin poikkeuksellinen, mutta erityisjärjestelyillä kuten SRA-kurssien 
teoriaosuuksien järjestämisellä etäyhteyksin sekä sillä, että kurssien osallistujamääriä rajattiin 
suosituksien mukaisesti, pystyttiin kuitenkin suurin osa kursseista järjestämään.  

SRA-kilpailuita järjestettiin SSI-tuloslaskentaohjelman tietojen perusteella 212 kpl:tta, mikä on 
45 kpl:tta enemmän kuin vuonna 2019. Luku ei kuitenkaan suoraan kerro, että SRA-kilpailuja 
järjestettiin 2020 vuonna enemmän kuin 2019, koska Covid-19 tilanteesta johtuen monia 
kilpailuja jouduttiin perumaan 2020 aikana. Kasvanut luku kertoo enemmänkin siitä, että 
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etenkin yhdistys- ja piiritason kilpailujen määrä säilyi varsin hyvällä tasolla ja että SSI:ta on 
otettu aktiivisempaan käyttöön. Tämäkään luku ei sisällä vielä aivan kaikkia maassamme 
järjestettyjä yhdistystason kilpailuja, koska osa yhdistyksistä on vasta siirtymässä SSI:n 
laajempaan käyttöön. 

Virossa järjestettiin 2020 yhteensä 23 SRA-kilpailua SSI:n tietojen mukaan, kasvua vuoteen 
2019 oli 6 kilpailua. SRA TST-CUP pystyttiin järjestämään myös vuonna 2020, mutta monien 
isompien SRA-kilpailujen peruutuksien takia cup oli pienempi kuin vuonna 2019. 

4. Kilpailutoiminta 
 

Kilpailutoimintaa ei koronavirusepidemian vuoksi pystytty järjestämään suunnitellusti. 
Reservin ampumamestaruuskilpailut ammuttiin Hollolassa ja Utissa. 
 

KILPAILU                AIKA    OSALLISTUJAT 
 

Reservin ampumamestaruuskilpailut  21.-23.08.  198 osallistujaa 
 

Ampumamestaruuskilpailuja Hollolassa oli seuraamassa myös Puolustusvoimien komentaja, 
kenraali Timo Kivinen. Avajaispuheessaan komentaja korosti koulutetun reservin merkitystä 
Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen selkärankana ja hyvää ampumataitoa 
välttämättömänä osaamisalueena sodanajan sijoitetulle reserville. 
 

 
 

Kuva 3.  Reserviläisjärjestöjen kilpailutoiminta 2020, tilaisuuksia 1816 kpl. 
Kilpailutoimintaan osallistui yhteensä 13663 reserviläistä RES:sta ja RUL:sta. 
Tilastoinnissa huomioidaan lähinnä RESUL:n ampuma- ja yhdistelmälajien kilpailut sekä 
sotilastaito- ja partiokilpailut. 
 

5. Koulutus 
 

 

 
Kuva 4. Reserviläisjärjestöjen koulutustoiminta 2020 
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Tilastoinnissa huomioidaan ampuma- ja SRA-koulutus, kenttäkelpoisuus- ja kilpailujen 
järjestämis- sekä itsepuolustuskoulutus. Tilaisuuksia järjestettiin 594 kpl:tta ja niihin osallistui 
4953 henkilöä. 
 

Koulutusta vuonna 2020 annettiin erityisesti sovelletussa reserviläisammunnassa. 
Koulutustilaisuudet järjestettiin usein yhteistyössä MPK:n kanssa lisäkursseina. 
 

6.  Edunvalvonta- ja sidosryhmätyö 
 
6.1.  Edunvalvonta 

Reserviläisurheiluliiton toiminnan merkittävin uhka oli vuonna 2020 ja on edelleen EU:n 
kemikaaliviraston lyijynkieltohanke. Asian käsittely on kesken. RESUL on kansalliset toimijat 
kokoavassa ryhmittymässä seuraamassa hankkeen etenemistä, tuottamassa siitä lausuntoja ja 
tukemassa niitä. 

Edunvalvontatoimikunta osallistui RESUL:in SRA-toiminnan kansainvälistymiskeskusteluihin, 
tehtävänä tuoda esiin asiaan liittyvät edunvalvontanäkökulmat kansallisesta ja EU-
näkökulmasta. 

RESUL:n toimintaan liittyvää kansallista lainsäädäntöä ei toimintavuonna ole merkittävästi 
muutettu. Yhteen sisäministeriön asetusehdotukseen annettiin lausunto vuonna 2020. 
Asetusehdotus koski laissa määritellyn tehtävän delegointia Poliisihallitukselle. 

Edunvalvontayhteistyön koordinointia jäsenliittojen kanssa suunniteltiin RESUL-strategiatyön 
yhteydessä, mutta asia ei konkreettisesti edennyt. 

RESUL:n edunvalvontaa toteuttaa myös ampumaharrastusfoorumi, joka keskittyi 
toimintavuonna vaikuttamaan yhteiseen ympäristölupahankkeeseen sekä EU:n 
lyijykieltoesityksiin. 

Ampuma-aselautakunta ei kokoontunut vuonna 2020. 

 

6.2.  Sidosryhmätyö 
 
Reserviläisurheiluliitto ylläpiti ja kehitti toimintavuoden 2020 aikana yhteistyötään eri 
sidosryhmiensä kanssa. Liitto toimi avoimesti ja aktiivisesti useiden eri organisaatioiden 
kanssa eri foorumeilla. 
 
Tärkein sidosryhmä liiton toiminnan kannalta olivat liiton jäsenjärjestöt: Reserviläisliitto ry, 
Suomen Reserviupseeriliitto ry sekä Maanpuolustuskiltojen liitto ry. Jäsenjärjestöjen kanssa 
suunniteltiin ja rakennettiin Reserviläisurheiluliiton toimintastrategia vuosille 2021–2025. 
 
Toimintavuoden aikana liitto pyrki toteuttamaan jäsenjärjestöjensä tarpeita ja toiveita 
liikuntatoiminnan kehittämiseksi. Liitto piti yhteyttä jäsenliittojen johtoon puheenjohtaja Erkki 
Saarijärven toimesta. Liitto osallistui keväällä ja syksyllä järjestetyille toiminnanjohtajien 
neuvottelupäiville. 
 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
keskeinen toimija. RESUL toimi yhteistyössä MPK:n kanssa reserviläisten kenttäkelpoisuuden 
laaja-alaiseksi kehittämiseksi yhteistoimintasopimuksen puitteissa. Sopimus kattaa RESUL.n 
jotokset, SRA:n SM-kilpailut sekä tarkka-ammunnan SM-kisat. Näissä edellä luetelluissa 
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tapahtumissa MPK on mukana tapauskohtaisesti sovitulla tavalla. Edellä mainittuihin 
tapahtumiin on mahdollista saada rinnasteisia kh-vuorokausia. 
 
Yhteistyö viranomaistahojen kanssa toimi hyvin vuonna 2020. Puolustusvoimat tukee liiton 
kilpailutoimintaa monipuolisella tukimenettelyllä, joka vahvistetaan vuosittain. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö myöntää liikunta- ja urheilujärjestöjen valtionavustukset. 
 

Liiton keskeisiä, pitkäjänteisiä tavoitteita, joita edunvalvontatoiminnassa toimintavuoden aikana 
edistettiin eri sidosryhmien kanssa, olivat: 
 

• Reserviläisten kenttäkelpoisuus- ja liikuntatoiminnan kehittäminen (Lisää liikettä -
ohjelma yhdessä Puolustusvoimien ja MPK:n kanssa) 

• Aselainsäädäntö ja ampumarataverkosto, jäsenliitot ja ampumaharrastusfoorumi 
 

RESUL:lla oli edustus lähes kaikissa puolustusministeriön koordinoimissa alueellisissa ja 
toimialakohtaisissa vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnissa. 
 

7. Viestintä 
 

RESUL:n viestinnän keskeisimmät välineet olivat internet, Reserviläinen-lehti ja piirilehdet sekä 
sosiaalisen median kanavat Facebook ja Instagram. Liitto julkaisi vuoden aikana viisi 
liittotiedotetta, jotka jaettiin liiton jäsenyhdistyksille. Vuoden viimeinen liittotiedote laitettiin 
laajemmalla jakelulla Maanpuolustusrekisterin kautta kaikille jäsenliittojen luottamushenkilöille, 
joten se tavoitti useamman tuhannen reserviläisen. Lisäksi liiton toiminnasta löytyy tietoa myös 
Wikipediaan luoduista suomen- ja englanninkielisistä sivuista (Reserviläisurheiluliitto ja Finnish 
Reservist Sports Federation).  
 
Liiton palveluksessa aloitti 1.1.2020 tiedottaja Antti Pynttäri, joka 40 % työpanoksella hoiti 
RESUL:n tiedottamista ja 60 % työpanoksella RES:n tiedottamista. RESUL osti tiedottajan 
palvelut RES:ltä. Tiedottaja vastasi liiton verkkopalvelun päivityksistä, sosiaalisesta mediasta, 
liittotiedotteista, kokousesitysten työstämisestä ja muista tiedottamiseen liittyvistä 
tukitoiminnoista. 
 
Liiton tiedotustoimikunta kokoontui viisi kertaa vuoden 2020 aikana, joten edelliseen vuoteen 
verrattuna sen toiminta aktivoitui. Puheenjohtajana toimi liittohallituksen jäsen Jyrki Huusko ja 
sihteerinä tiedottaja Antti Pynttäri. Muut jäsenet olivat RUL:n järjestösihteeri Susanna Takamaa, 
MPKL:n toimisto- ja viestintäsihteeri Anu Varjonen sekä Tomi Kurikkala.  
 

Tiedottaja laati yhteistyössä tiedotustoimikunnan kanssa tiedotuksen vuosikellon sekä 
tiedotusohjeistuksen tapahtumajärjestäjille. Poikkeuksellisen koronavuosi esti merkittävän 
osan tapahtumista, joten vuosikellosta tai ohjeistuksesta ei saatu tosiasiallista kokemusta. 
 
Syyskuussa 2020 Seinäjoella RES:n ja RUL:n toiminnanjohtajien neuvottelupäivillä RESUL:n 
kesällä järjestetylle etämarssille myönnettiin Vuoden Viestintäteko -titteli ja 500 euron 
rahapalkinto. 
 

 Etämarssille osallistui 750 ihmistä ja tätä varten luotiin uusi internetsivusto, Facebook-sivu ja 
kokeiltiin ensimmäisen kerran maksullista Facebook-mainontaa. Lisäksi Instagram toimi 
aktiivisena kanavana, jonne tehtiin mm. story-päivityksiä. 
 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
 

Liitto noudattaa vuonna 2016 laadittua yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. RESUL 
kohdistaa toimintansa kaikille jäsenliittojensa jäsenille riippumatta ihonväristä, sukupuolesta tai 
muista toiminnan kannalta merkityksettömistä tekijöistä. 
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Liiton viestinnässä on huomioitu eri jäsenryhmät yhdenvertaisesti ja liiton viestintä on ollut 
tasa-arvoista. Liiton toimisto on palvellut kaikkia jäseniä ja sidosryhmiä yhdenvertaisesti ja 
edistänyt toiminnallaan tasa-arvon toteutumista. Liiton yhteyshenkilönä tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuusasioissa toimii liiton toinen varapuheenjohtaja.  
 

8. Hallinto ja talous 
 

Liitto järjesti kevät- ja syyskokouksen. Kevätkokous järjestettiin 16.05. etäkokouksena, 
edustettuina oli 31 jäsenyhdistystä. Syyskokous järjestettiin kevätkokouksen tapaan 
etäyhteyksillä 14.11., edustettuina oli liiton 35 jäsenyhdistystä. 
 

Liiton hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen puheenjohtajana 
toimi Erkki Saarijärvi Siilinjärveltä. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 1. 
varavarapuheenjohtajaksi Minna Nenosen Perttelistä ja 2. varapuheenjohtajaksi Sami 
Kesäjärven Espoosta. Liiton hallituksen kokoonpano ja toimikunnat liitteissä 1 ja 2. 
Liitolla oli toimintavuonna 2020 toiminnanjohtaja palkattuna täysipäiväisenä toimihenkilönä.  
 

Liiton talous kehittyi toimintavuoden aikana myönteisesti. 
Liiton kirjanpitoa hoitaa Etelän Kirjanpitotalo Oy. Liiton tilintarkastajiksi valittiin 
syyskokouksessa Janne Viitala (KHT) ja varalle Pekka Uusitalo (HT). 
 

Liiton ylläpitämä sovelletun reserviläisammunnan turvallisten ampujien rekisteri oli ulkoistettu 
CTU Finland Oy:lle. 
 

Reserviläisurheiluliitto sai toimintavuonna 2020 vuokratukea Urlus-säätiöltä toimitilojensa 
vuokriin. Toimitilat, jotka käsittävät kaksi toimistohuonetta, sijaitsevat osoitteessa Döbelninkatu 
2, Helsinki, 6. kerros. 
 

9.  Palkitsemiset 
 

Juhlavuonna palkittiin liiton pienoislipulla erittäin ansioitunut pitkän linjan reserviläisliikunnan ja 
-urheilun toimija Marko Patrakka. Huomionosoituksen arvoa nostaa se, ettei vastaavaa 
huomionosoitusta ole luovutettu liiton 40-vuotisjuhlan jälkeen. 
                                             (kuva: Henry Siikander)                                 
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Reserviläisurheiluliiton pienoislipun luovutustilaisuus 11.12.2020 Hotelli Arthurissa Helsingissä. 
Edellisellä sivulla kuvassa vasemmalla Reserviläisurheiluliiton pienoislipulla palkittu Marko 
Patrakka, oikealla Reserviläisurheiluliiton 2. varapuheenjohtaja Sami Kesäjärvi ja keskellä 
liiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen. 
 
Reserviläisurheiluliitto luovutti liiton ansioristit pitkäaikaisille reserviläisliikunnan ja  
-urheilun toimijoille Matti Kariniemelle, Timo Sysilammelle ja Risto Tarkiaiselle. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Matti Kariniemi               Timo Sysilampi                                    Risto Tarkiainen           
 
Liitto palkitsi kultaisilla ansiomitaleilla 50-vuotishistoriikin kirjoittaja Pekka Majurin sekä Lisää 
liikettä -ohjelman kehitysjohtaja Jukka-Pekka Ahosen heidän aktiivisesta ja pitkäaikaisesta 
toiminnastaan liiton tarkoitusperien edistämiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pekka Majuri                               Jukka-Pekka Ahonen 
 
 
Reserviläisurheiluliitto palkitsi liiton hyväksi tehdystä työstä sekä liikuntatoiminnassa erityisesti 
ansioituneita henkilöitä liiton ansiomerkein. Liitolla on käytössään ansiomerkkijärjestelmä, 
johon kuuluvat ansioristi sekä kultainen, hopeinen ja pronssinen ansiomitali.  
 
Liiton ansiomerkkien saajat on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä no 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ansioristi      Ansiomitalit 


