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Reserviläisurheiluliitto vuonna 2021 
 

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 on yhteensä 73 525 henkilöä (31.12.2019). 
 

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

Tätä toimintasuunnitelmaa laadittaessa on tiedostettu koronaepidemian mahdollinen vaikutus 
liiton toimintaan. Valtiovallan päätökset em. epidemian osalta huomioidaan toimintoja 
suunniteltaessa ja toteutettaessa vuonna 2021. 
 

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) 

 

             RESUL – organisaation tuki (kuva 2) 
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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. 

 

2   Vuoden 2021 toiminnan painopisteet 
 
2.1. Reserviläisurheiluliiton strategian jalkautus 
 
Reserviläisurheiluliiton uusi strategia on käytännönläheinen ja siihen liittyy myös oleellisena 
asian avainasiakkuus. Tällä termillä tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka mahdollistavat kentällä  
toteutettavat kilpailut ja tapahtumat. Näitä avainasiakkaita tuetaan viestinnällä, 
tulospalvelulla, koulutuksella ja RESUL:n ulkopuolisen tuen hankkimisessa. 
Toteutuakseen tämä strategia vaatii liiton johdon jalkautumista ja käytännössä se tehdään 
yhdessä jäsenliittojen kanssa. Tavoitteena on, että vuosittain liitto vierailee 4-5 jäsen-
yhdistyksessä. 
 
Reserviläisliikunnan suunnittelun yhteistyö 
 

 
 
Reserviläisliikunnan edistämiseksi käynnistetään jäsenliittojen yhteinen liikuntasuunnittelu.  
RESUL valmistelee saadun palautteen ja kehitysehdotusten perusteella luonnoksen 
liikuntatoimintasuunnitelmaksi, joka käsitellään yhdessä. RESUL-jäsenliittojen ottavat sen 
omiin toimintasuunnitelmiinsa soveltuvin osin. 
 
2.2 Viestinnän kehittäminen 
 
RESUL viestintää kehitetään tarpeita vastaavaksi. Strategian mukaisesti viestinnän yhtenä 
keskeisenä kohderyhmänä on erilaisia tapahtumia järjestävä aktiivireserviläisten joukko. 
Näitä toimijoita pyritään palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti organisaatiomme eri 
osaajia hyödyntäen. Toisaalta viestinnän avulla pyritään välittämään tietoa RESUL-lajeja 
harrastaville sekä reserviläisurheilusta kiinnostuneille. Kolmanneksi pidetään huolta siitä, että 
RESUL-organisaation eri osapuolet pysyvät ajan tasalla. 
 
2.3. Rata-ammunnan kehittäminen 
 
Rata-ammunnassa suunnitellaan perinteisten ammuntojen ja SRA:n välimaastoon sijoittuvia 
kenttäammuntalajeja huomioiden mm. metsästysaseet yhtenä mahdollisuutena. Tavoitteena 
on kehittää soveltavaa ammuntaa vastaamaan paremmin nuorempien reserviläisten tarpeita. 
 
2.4. Kilpaurheilutoiminnan kehittäminen myös nuorempia palvelevaksi 
 
Reserviläisurheiluliiton kilpailulajeissa on nähtävissä ”ukkoutumista” ja tämän seikan osalta 
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kilpaurheilutoimikunta ideoi toimintavuoden aikana uusia keinoja nuorempien jäsenten 
saamiseksi mukaan kilpailutoimintaan. Tähän työhön voi osallistua kuka tahansa asiasta 
kiinnostunut henkilö ottamalla yhteyttä liiton toimistoon. 
 

 3   Avaintehtäviä vuonna 2021 
 
3.1. 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 2021 ajankohtaisia asioita ovat edelleen uuden aselain tulkinnat ja mahdollisesti 
käynnistettävät muutostyöt lakiin ja asetuksiin. Lisäksi kaavoitukseen liittyviä 
ampumarataselvityksiä on käynnissä tai käynnistetään lähitulevaisuudessa. EU:ssa jatkuvat 
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-aselautakuntaa, jota ei kuitenkaan ole kutsuttu 
koolle kertaakaan tälläkään hallituskaudella. 
 
Vuonna 2021 tavoitteena edunvalvontatyössä on syventää yhteistyötä jäsenjärjestöjen ja 
muiden 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. 
 
3.2. 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 2021. 
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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. 
 
3.3.   Reservipiirien tapaamiset 
 
Tapaamisten tavoitteena on ensisijaisesti saada suoraa palautetta kentältä ja tutustua piirien 
johtohenkilöihin sekä ideoida uusia toimintamalleja RESUL:n ja piirien välille. 
 
Vuonna 2021 piiritapaamisten painopiste tulee oleman liiton uuden strategian 2021 – 2025 
esittely ja toteuttaminen piiritasolla ja tapaamiset järjestetään yhteisyössä jäsenliittojen 
kanssa. 
 

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 2021.  
 

Tärkeitä asioita joita 2021 kehitetään: 
 

- Suunnitellaan uusi ampumalaji SRA:n ja rata-ammuntojen väliin sekä pilotoidaan laji 
kesän 2021 reservin ampumamestaruuskilpailuissa; 

- Kokeillaan optiikalla varustetulla kalustolla tapahtuvaa ammuntaa ns. perinteisissä 
ratalajeissa (mahdollisuus ikänäön vaivaamille sekä metsästyskaluston käyttöön) 

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

 

Rata-ammuntatoimikunnan vastuulle kuuluvat seuraavat lajit: 
 

➢ reserviläisammunta (ent. palvelusammunta) SM 
➢ ilma-asekilpailut 
➢ perinneasekilpailu SM 
➢ tarkka-ampujakilpailu SM 
➢ kivääri 300 m 
➢ falling plates 
➢ reservin ampumamestaruuskilpailut 

 

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

4.2. Sovellettu reserviläisammunta (SRA) 

Reserviläisurheiluliitto on SRA:n lajiliitto ja käytännössä lajiin liittyvistä asioista vastaa SRA- 
toimikunta.  

Vuoden 2021 tavoitteita ovat: 

• SRA SM-kilpailut Niinisalossa  

• SRA:n SM-kisojen 2022 käynnistäminen (Rovajärvi)Kansainvälinen toiminta 
o IFSRA kansainvälisen lajiliiton perustaminen 
o Uusien maiden hallittu lisääminen SRA toimintaan. Tavoitteena saada 1 uusi 

maa mukaan 2021 aikana. 

• Viro –yhteistyön jatkaminen 

• SRA rekisterin siirto 

Sovellettu reserviläisammunta on yksi suosituimpia liiton toimintamuotoja ja SRA kurssin 
suorittaneita henkilöitä on jo lähes 10 000. Liitto on turvannut SRA-tuotemerkin 
rekisteröimällä sen PRH:ssa vuonna 2017. 
 
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 2021 kilpailukalenteri on tämän toimintasuunnitelman liitteenä. 
 
Toimikunta on koonnut sotilasmoniottelutyöryhmän, jonka vastuulla on kyseisen lajin 
harjoitus- ja kilpailutoiminta Suomessa sekä mahdolliset karsinnat kansainvälisiin kilpailuihin. 
Toimikunta ideoi myös mahdollisia uusia, erityisesti nuoria houkuttelevia lajeja otettavaksi 
liiton toimintaan mukaan. 
 

5. Kenttäkelpoisuus 
 
50-vuotisjuhlateeman jatkuessa avustetaan RESUL On The Road -kiertueen 
kenttäkelpoisuusosiossa. Järjestetään etätapahtumina RESUL Four Day March etämarssi ja 
uutena etäjotos. Näiden tietojärjestelmien kehittämiseen haetaan rahoitusta. 
Uutena pilottitapahtumana toteutetaan autojotos, jonka vastuullisena järjestäjänä on ORUP. 
Rasteja tapahtumaan tuottavat Etelä-Suomen RESUL:n jäsenyhdistykset mahdollisuuksien 
mukaan. 
Selvitetään mahdollisuutta järjestää uutena valtakunnallisena tapahtumana maastopyöräjotos 
Suur-Savossa Pieksämäellä.  
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5.1. Sähköiset tietojärjestelmät 
 
Reserviläsiä ohjataan sähköisen kuntokortin tilalle tulleiden kuntoliikuntajärjestelmä 
MarsMarsin ja ampumapäiväkirja Kympin käyttöön. MarsMarsin ilmeisiä kehittämistarpeita ja 
-mahdollisuuksia selvitetään. Kymppi/Tikki -palvelua kehitetään edelleen kentältä tulevan 
palautteen mukaisesti ja mahdollisesti haetaan URLUS-säätiöltä vielä lisärahoitusta 
lisäominaisuuksien kehittämiseksi.  
 
5.2. Jotokset 
 
Kenttäkelpoisuustoimikunnan vastuulla ovat perinteisesti RESUL:n talvi- ja syysjotos sekä 
niiden kehittäminen. Tarkoitus on tartuntatautitilanteen salliessa järjestää vuonna 2020 
peruuntuneet jotokset Pirkkajotos Tampereella ja Tyrskyjotos Kotkassa. 
 
Kenttäkelpoisuustoimikunta ottaa uudistetut jotossäännöt käyttöön ja niistä viedään tieto 
jäsenyhdistyksille. Jotosohjeiden kehittämistä ja ajantasaistamista jatketaan. 
 
Toimikunta selvittää mahdollisuutta kansainvälisten sotilastaitokilpailujen järjestämiseksi 
Suomessa yhteistyössä MPK:n ja Puolustusvoimien kanssa. 
 
5.3. Lisää liikettä -ohjelma 

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 2021 
painopistealue siirtyy fyysisen toimintakyvyn mittaamisesta kenttäkelpoisuustaitojen - 
ammunta, suunnistus, marssit - kehittämiseen ja tukemiseen.   

RESUL:n toiminnassa Lisää Liikettä -ohjelma tukee toimikuntien työtä edellä 
mainituilla painopistealueilla ml. Kymppi-ampumapäiväkirja. 

Lisää Liikettä ohjelma valmistautuu päättämään hankemuotoisen toiminnan vuoden 2021 
lopussa ja tuotokset luovutetaan Reserviläisurheiluliiton osalta toimikunnille jatkokäyttöön.   

RESUL:n Lisää Liikettä määrärahoista osoitetaan 3 x 10 000 € avustukset toimikunnille 
hakemusta vastaan painopistealueiden pitkäaikaista kehittämistä varten. 
 

6  Juhlatoimikunta 
 
Reserviläisurheiluliiton juhlatoimikunta jatkaa toimintaansa vielä vuoden 2021 ajan, koska 
koronatilanteesta johtuen, RESUL on The ROAD kiertue jatkaa matkaansa tapahtumissa 
aina elokuun 2021 loppuun asti. Samaten juhlavuoden pääjuhla sekä seminaari on päätetty 
siirtää keväälle 2021. Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan ja pääosin etäkokouksilla. 
 
RESUL on The ROAD- kiertue jatkaa juhlavuoden teemalla ja peräkärryllä elokuun loppuun 
asti 2021. Toiminnanjohtaja päivittää piirien tapahtumia ensi keväälle peruuntuneiden 
tapahtumien tilalle. Mikko Luostarinen vastaa edelleen SRA-esittelijöiden keräämisestä 
kiertueelle ja Minna Nenonen avustaa kiertueen toteutuksessa tarpeen mukaan koskien 
kärryn siirtämistä paikasta toiseen. Kiertueelta saatujen myönteisten palautteiden perusteella 
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tätä toimintaa vakiinnutetaan hakemalla säätiöpohjaista rahoitusta peräkärrien sijoittamiselle 
siten, että sen käyttö mahdollistettaisiin yhä useammassa liiton jäsenyhdistyksessä. 
Tarkoituksena on hakea tukea kolmelle esittelykokonaisuudelle varusteineen. 
 
Seminaari ja pääjuhla järjestetään kevätkokouksen yhteydessä. 
Näiden tarkemmista ohjelmista ja kutsujen lähettämisestä vastaa tämä toimikunta. 
Juhlatoimikunta päättää toimintansa vuoden 2021 loppuun mennessä. 
 
Toimikunnan kokoonpano: 
Minna Nenonen puheenjohtaja ja Risto Tarkiainen sihteeri. 
Jäsenet: Erkki Saarijärvi, Sami Kesäjärvi, Eeva Tulisalo, Mikko Luostarinen, Marko Patrakka, 
Pekka Majuri ja Osmo Suominen 

 
 

7   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 kipukohtiin, 
pullonkauloihin, jotka kyseisessä kilpailussa tai tapahtumassa ovat kaikkein haasteellisimpia. 
 

8   Sidosryhmätoiminta 
 

Reserviläisurheiluliitto ylläpitää ja kehittää toimintavuoden 2021 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. 
 
Reserviläisurheiluliitto on sopinut Puolustusvoimien kanssa yhteisesti järjestettävistä 
tapahtumista, joihin osallistumalla niin toimihenkilöt kuin osallistujatkin voivat saada 
rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. 
Nämä kilpailut ja tapahtumat vuonna 2021 ovat: 
 
NIMI  PIIRI  PAIKKAKUNTA AJANKOHTA 
Talvijotos ”Pirkka” Pirkanmaa  Pirkkala  19. – 21.03. 
SRA:n SM-kilpailu Satakunta  Niinisalo  13.-15.08. 
Simo Häyhä TA-kilpailu TA-kilta   Niinisalo  27.-29.08. 
Syysjotos ”Tyrsky” Kymenlaakso Kotka  24.-26.09. 
 
RESUL toimii vuoden aikana aktiivisesti yhteistyöfoorumeissaan, joita ovat ampuma-
harrastusfoorumi ja ulkoilufoorumi. 
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8.1. 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. 
 
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. 
 
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). 
 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 
 
MPK toimii koulutuksen yhteistyöorganisaationa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentällä. 
Vuonna 2008 MPK sai julkisoikeudellisen aseman, ja sen tehtävät määritellään laissa 
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. MPK:n toimintaa ohjaa ja valvoo puolustusministeriö. 
RESUL on MPK:n jäsen ja osa RESUL tapahtumista toteutetaan MPK:n koulutuksena. 
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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. 
 

9  Viestintä 
 

Viestintä tukee osaltaan liiton strategiaa. Viestinnän keskeisin kohde on reserviläisurheilu-
tapahtumien järjestäjille kohdistuva viestintä, jossa kannustetaan aktiiviseen viestintään ja 
annetaan malleja hyviksi käytänteiksi.  Toisena viestinnän kohteena on reserviläisurheiluun 
osallistuville suunnattu viestintä.  
  
RESUL-viestintä tapahtuu pääasiassa tiedottajan kautta. Tiedottajan tukena on liiton 
viestintätoimikunta, jonka sihteerinä hän toimii. Viestintää tapahtuu monikanavaisesti 
RESUL:n omilla ja Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton sekä Maanpuolustuskiltojen 
liiton kanavilla. Viestiminä käytetään sekä printtimediaa että digitaalisia mediaympäristöjä 
(verkkolehdet, sosiaalinen media, ym.). 
 
Tärkein viestintämuoto kohdistuu suoraan tapahtumien järjestäjille, joita autetaan 
järjestämään laadukkaita tapahtumia ja tapahtumiin liittyvää laadukasta tiedottamista. 
RESUL:n ”Viestintävinkit”-kirjeellä annetaan räätälöidysti tapahtuman järjestäjälle hyväksi 
havaittuja käytänteitä. Vinkeissä mm. suositellaan, että jokaiseen tapahtumaan suositellaan 
nimetään tiedottaja, joka viestii tapahtumasta sekä sosiaalisessa mediassa että piiritason 
printti- tai verkkolehdissä. RESUL yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa edelleen jakaa tai 
muutoin viestii sopiviin valtakunnallisiin julkaisukanaviin. 
 
Tekijät ja työnjako: varsinaisesta operatiivisesta viestinnästä vastaa RESUL:n tiedottaja. 
Tiedottajan strategisena tukena on viestintätoimikunta. Tiedottaja vastaa työstään RESUL:n 
hallitukselle. Puheenjohtajisto ja hallitus ohjaa viestintätoimikunnan toimintaa. 
 
Viestinnän onnistumista ja kehittämissuuntia kartoitetaan kyselyin jatkuvan kehittämisen 
turvaamiseksi. Jatkuvan kehittämisen turvaamiseksi piirilehtien päätoimittajille tehdään kysely 
reserviläisurheilun näkyvyydestä ja siihen liittyvistä kehittämistarpeista. 
Myös ”Viestintävinkit”-kirjeen toimivuutta arvioidaan asiakaslähtöisesti.  
  
Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelu on osoitteessa www.resul.fi. Sosiaalisen median 
tiedotuskanavat löytyvät sekä Facebookista että Instagramista. 
 
Onnistumisen edellytykset, onnistumisen mittaaminen:  
Viestinnän onnistumisesta kertoo reserviläisurheilun näkyvyys sekä sosiaalisessa mediassa 
että reserviläistoiminnan printti- ja verkkolehdissä.  
 
Jäsenjärjestöjen (RUL, RES, MPKL) jäsenkyselyyn pyritään saamaan yhdenmukaiset 
reserviläisliikuntaa mittaavat kysymykset, joilla voidaan jäsentää paitsi RESUL:n myös sen 
viestinnän osuvuutta ja onnistumista. 
 
 

 

http://www.resul.fi/
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10  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. Nykyinen toiminnanjohtaja jää 
eläkkeelle tulevan vuoden aikana ja syksyllä 2021 viedään läpi uuden toiminnanjohtajan 
rekrytointiprosessi. 
 
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. 


