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1 Reserviläisurheiluliitto vuonna 2022
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. Jäsenmäärä on yhteensä 73 150 henkilöä (31.12.2020).
Liiton tehtävänä on kohottaa jäsenyhdistysten jäsenten peruskuntoa ja kehittää heidän
maanpuolustustaitoja ja kenttäkelpoisuutta erityisesti sotilasluonteisen liikunnan ja kilpailutoiminnan avulla.
Tätä toimintasuunnitelmaa laadittaessa on tiedostettu koronaepidemian mahdollinen vaikutus
liiton toimintaan. Valtiovallan päätökset em. epidemian osalta huomioidaan toimintoja
suunniteltaessa ja toteutettaessa vuonna 2022.
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 2022 toiminnan painopisteet
2.1. Toiminnan avaaminen koronan jälkeen uuteen normaaliin
Koronaepidemia on rajannut mahdollisuuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen v.202021. Samalla kuitenkin on otettu käyttöön uusia tapoja toimia (etäkokoukset ja -tapahtumat).
Vuoden 2022 aikana pyritään löytämään uusi tasapainoinen tapa toimia. Etätapahtumilla on
mahdollista tavoittaa laajasti ihmisiä eri puolilta Suomea, mutta toisaalta ihmisten tapaaminen
on oleellista maanpuolustushengen ylläpitämiseksi.

2.2. Ampumatoiminnan kehittäminen
Rata-ammunnassa suunnitellaan perinteisten ammuntojen ja SRA:n välimaastoon sijoittuvia
kenttäammuntalajeja huomioiden mm. metsästysaseet yhtenä mahdollisuutena. Vuonna
2021 aloitettua hanketta uuden ”Dynaamisen kenttäammunnan” kehittämiseksi viedään
eteenpäin vuoden 2022 aikana. Uutta lajikokonaisuutta testataan ja kehitetään saadun
palautteen perusteella mm. Reservin ampumamestaruuskilpailuissa. Tavoitteena on kehittää
soveltavaa ammuntaa vastaamaan paremmin nuorempien reserviläisten tarpeita.

2.3. IFSRA-hankkeen saattaminen päätöksentekovalmiiksi
Hanke SRA-toiminnan kansainvälisyyden hallitsemiseksi myös tulevaisuudessa (IFSRA)
saatetaan päätöksentekovalmiiksi vuoden 2022 aikana. Hanketta käydään läpi myös
jäsenliittojen kanssa.

3 Avaintehtäviä vuonna 2022
3.1 Uuden toiminnanjohtajan perehdyttäminen
RESUL toiminnanjohtaja vaihtuu alkuvuodesta 2022 Risto Tarkiaisen jäädessä eläkkeelle.
Tehtäväkentän monipuolisuudesta johtuen uuden toiminnanjohtajan perehdyttäminen tulee
olemaan keskeinen osa liiton tulevan vuoden toimintaa.

3.2. SSI-järjestelmän käyttöönotto kaikissa RESUL-ampumalajeissa
SRA-kilpailuiden ilmoittautumis- ja tuloslaskentapalvelu SSI
(https://shootnscoreit.com/dashboard/) otetaan käyttöön kaikissa RESUL ampumalajeissa.
Palvelussa on jo syötettynä myös ratalajiemme ampumaohjelmat. Käyttöönotto vaatii etenkin
kilpailunjärjestäjien kouluttamista, mutta jokaisesta piiristämme löytyy vaadittava osaaminen
SRA-toimitsijoiden joukosta. SSI otetaan käyttöön myös soveltuvasti tarpeen mukaan muissa
ammuntaa sisältävissä RESUL-lajeissa. Lähtökohtaisesti päällekkäisiä järjestelmiä ei
ylläpidetä tai kehitetä.

3.3. Uudistetun SRA-rekisterin käyttöönotto
SRA-rekisteri siirretään osaksi jäsenrekisteriä vuoden 2022 alusta lähtien. Vuoden 2022
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alkupuolella varmistetaan järjestelmän sujuva käyttö testausten ja käyttäjäkoulutusten sekä
-ohjeiden avulla.

4 Edunvalvonta
Reserviläisurheilun ytimessä olevaan ampumatoimintaan kohdistuu sekä EU:n että
kotimaisen lainsäätäjän taholta painetta tiukempaan sääntelyyn ja jopa joidenkin
harrastusmuotojen lopettamiseen. Reserviläisurheiluliiton (RESUL) edunvalvonnan
tavoitteena on seurata EU:n mahdollisia uusia sääntelytoimia sekä varmistaa
viranomaisohjeistuksen sekä muun sääntelyn asianmukaisuus.
Edunvalvonnassa painotetaan aselupien myöntämiseen ja peruuttamiseen liittyvien
lupakäytäntöjen asianmukaisuutta, sekä aselain tulkintaa ja lain nivouttamista suunnitteilla
olevaan aselupakäytäntöjä linjaavaan ohjeeseen sekä oikeuskäytäntöön.
Aiempina vuosina mainitut yhteiskunnan tuki ja suhtautuminen kuntoliikuntaan, kuntien
kaavoitukseen liittyvät ampumarataselvitykset, EU:n toimenpiteet lyijyn kieltämiseksi tai sen
käytön rajoittamiseksi luotien materiaalina ovat yhä edelleen ajankohtaisia.
Edunvalvontatyöllä pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöön antamalla lausuntoja ja
osallistumalla työryhmien toimintaan. Tätä työtä liitossa tekee edunvalvontatoimikunta.
Tärkeimmät työryhmät, joissa liitolla on edustus ovat ampumaharrastus- ja ulkoilufoorumit
sekä maanpuolustuksen alueelliset neuvottelukunnat. Liiton edustaja on nimettynä myös
ampuma-aselautakuntaan. Lautakunnan toiminta sen lakisääteisyydestä huolimatta ei täytä
niitä asianmukaisuuskriteereitä, joita valtion sivuelinorganisaatioille asetetaan.
Edunvalvontatyön tavoitteena on ylläpitää ja kehittää yhteistyötä jäsenjärjestöjen ja muiden
yhteistyökumppanien kanssa sekä paikallisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. Hyvä
osaaminen edunvalvontatilanteissa edellyttää laajaa verkostoitumista ja valmiiksi
neuvoteltuja yhteistyökuvioita. Tehostamalla yhteistyötä pyritään edunvalvontatyötä
kehittämään sekä ennakoivammaksi että kansainvälisemmäksi, jotta reserviläisurheilijoiden
tarpeet olisivat selkeästi tiedossa jo ennen kuin direktiivi- tai lakialoitteita aletaan
valmistelemaan.
RESUL antaa pyydettäessä lausuntoja omaan toimialaansa liittyvissä kysymyksissä.
Luettelo annetuista lausunnoista on liiton verkkopalvelussa.
RESUL:lta pyydettävissä lausunnoissa toimitaan siten, että mikäli ko. lausuntopyyntö on
toimitettu pelkästään RESUL:lle, niin se toimitetaan myös jäsenliitoille, jonka jälkeen
päätetään yhdessä jatkotoimista.
Mikäli lausuntopyyntö on tullut myös jäsenliitoille, pyritään lausunnon pyytäjälle antamaan
yhteinen lausunto.

5 Kilpailutoiminta
5.1. 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.
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Toimikunnan tärkeimpänä haasteena ovat ampumalajien kehittäminen ja aiemmin mainittu
ampumalajien kouluttaminen toimintavuonna 2022. Haasteena myös POHA:n suunnittelemat
kiristykset yhtenäistymisohjeeseen.
Tärkeitä asioita joita 2022 kehitetään:
-

RESUL:n uusi ampumalaji, dynaaminen kenttäammunta pilotoidaan kesän 2022
aikana
Kokeillaan optiikalla varustetulla kalustolla tapahtuvaa ammuntaa ns. perinteisissä
ratalajeissa (mahdollisuus ikänäön vaivaamille sekä metsästyskaluston käyttöön)
Kilpailujen tulospalvelua
Sääntöjen nykyaikaistaminen
Koulutus
Ampumakilpailujen läpivientiä

Rata-ammuntatoimikunnan vastuulle kuuluvat seuraavat lajit:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

reserviläisammunta SM
ilma-asekilpailut
perinneasekilpailu SM
tarkka-ampujakilpailu SM
kivääri 300 m
falling plates
reservin ampumamestaruuskilpailut

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

5.2. Sovellettu reserviläisammunta (SRA)
Reserviläisurheiluliitto on SRA:n lajiliitto ja käytännössä lajiin liittyvistä asioista vastaa SRAtoimikunta.
Vuoden 2022 tavoitteita ovat:
•
•
•

•
•
•

SRA SM-kilpailut Rovajärvellä
SRA SM-kilpailujen 2023 järjestelyiden seuraaminen (Sotinpuro)
Kansainvälinen toiminta
o IFSRA kansainvälisen lajiliiton perustaminen
o Uusien maiden hallittu lisääminen SRA toimintaan. Tavoitteena saada 1 uusi
maa mukaan 2022 aikana.
Viro –yhteistyön jatkaminen
SRA rekisterin siirron pitäisi olla valmis 2022 vuoden alkuun mennessä, joten
seurataan miten uusi rekisteri toimii käytännössä ja reagoidaan mikäli tarvetta on.
Uusi sääntöversio tulisi saada vuoden 2022 aikana valmiiksi.

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.
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5.3. Kilpaurheilu
5.3.1. Talvi- ja kesäkilpailujen hakumenettely ja toteutus
Hakumenettely suunnitellaan vuonna 2022 ja otetaan käyttöön kilpaurheilutoimikunnan
lajeissa vuonna 2023. Hakumenettelyssä on huomioitava turvallinen toimintaympäristö ja
mm. ensiapu. Hakumenettely on avoimena hyvissä ajoin ja kilpailut ovat haettavissa kaikille
toimijoille. Tämä mahdollistaa uusien reserviläisyhdistysten ja -kerhojen osallistumisen
kilpailujen järjestämiseen.
Kilpailujen järjestäjät tarvitsevat ohjeistuksen tapahtuminen järjestämiseen, ts. ”manuaalin”,
josta on haettavissa kunkin kilpailun säännöt, runko järjestelyistä aikatauluineen sekä arvio
resurssitarpeista. Ohjeistus toteutetaan vuoden 2022 kilpailujen järjestelyjen yhteydessä
Kilpaurheilutoimikunta on nimennyt kirjoittajat kyseiseen manuaaliin toimikunnan lajien
osalta.

5.3.2. Kilpailuolosuhteiden kartoittaminen sekä osaamis- ja palautekysely
Liitto toteuttaa toimintavuonna 2022 webropol -kyselyn yhteistyössä jäsenliittojen kanssa
koskien RESUL:n osalta kilpailujen olosuhteita, jotta kilpailujen ja tapahtumien suunnittelijoille
muodostuisi totuudenmukainen kuva käytettävissä olevista fasiliteeteista, olosuhteista sekä
käytettävissä olevasta osaamiskapasiteetista kilpailuja ja tapahtumia koskien. Kyselyn
tuloksia hyödynnetään liitossa tarvittaessa kaikkien RESUL:n kilpailuissa ja tapahtumissa.

5.3.3. Markkinointiaineisto liiton lajeista
Toimikunta toteuttaa videoklippejä RESUL:n verkkopalveluun perinteisten liiton lajien
tunnettavuuden parantamiseksi. Samalla toimikunta kannustaa ja tukee omalla
toiminnallaan erilaisia yhdistelmälajien kokeiluita piiri-, yhdistys-/kerhotasolla ympäri maata.
Videoaineistoa pyritään keräämään juurikin näistä kokeiluista. Tässä huomioidaan RESUL:n
Eco-Aims-pistoolikaluston hyödyntäminen ja toimijoiden itse tuottama videomateriaali
älylaittein.
RESUL On The Road -esittelykaluston varausjärjestelmä käyttöön ottaminen ja sen
saaminen selkeästi yhteen paikkaan, jonka kaikki toimijat tietävät ja saavuttavat
reaaliaikaisena. Lisäksi tavoitteena on aineiston laatiminen kärryjen hyödyntämiseksi
valtakunnallisesti ja alueellisesti erilaisissa RESUL:n kilpailu- ja alueellisissa tapahtumissa.

5.3.4.Kilpailujen laskenta-aineisto ja äänentoistojärjestelmä
Reserviläisurheiluliitto hankkii käyttöönsä sellaisen järjestelmän toimikuntien
käyttöön, jonka kautta ilmoittaudutaan kilpailuihin, lasketaan tulokset ja toimitetaan
ne nähtäväksi liiton verkkopalveluun mahdollisimman reaaliaikaisina.
HUOM!
Kaikki päätelaitteet ovat samanlaisia ja niissä kaikissa samat sovellukset
Laitteiden hankinta ja käyttäminen madaltavat erityisesti uusien toimijoiden halua
kilpailujen hakemiseen sekä järjestämiseen
Laitteistojen toiminnasta tulee ottaa/laatia vastuunjakotaulukko (päivitykset, akkujen ja
laturien toiminta)
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Kilpailulaitteistolle laaditaan varausjärjestelmä, joka on selkeästi saatavilla ja toimii
reaaliaikaisesti.
Laitteistot ja ääntentoistojärjestelmät toteutetaan säätiörahoituksella.
Liiton ensi vuoden kilpailukalenteri 2022 on tämän toimintasuunnitelman liitteenä.

6. Kenttäkelpoisuus
Perusyhdistyksiä ja piirejä aktivoidaan kenttäkelpoisuuden ja oman toimintansa esittelyyn
lainattavissa olevan RESUL On The Road -esittelykaluston avulla. Esittelykalustona on EcoAimsin pistoolikalusto, puristusvoimamittari taulukoineen (miehet ja naiset), kaksi telttaa,
pöytä ja tuoleja sekä esitteitä, mm. sra-esite. Esittelytilaisuuteen toivotaan yhdistysten ja
piirien omaa materiaalia. jota voidaan jakaa asiakkaille.
Toimintavuonna luodaan kärryn ohjekirja ja kerätään sen lainaamisesta vastaavat yhteyshenkilöt. Kärryn tiedotuksessa muistutetaan myös muun oheismateriaalin hankkimisesta
jäsenliitoilta.
RESUL Four Day March järjestetään kolmannen kerran, nyt keväällä 26.–29.5.2022.
Tapahtuman tietojärjestelmiä kehitetään sujuvammiksi ja tuotemyyntiä virtaviivaistetaan.
RESUL:n verkkopalveluja kehitetään kenttäkelpoisuuden osalta. Nettisivuille tuotetaan
marssikalenteri, johon kootaan keskeisimmät marssitapahtumat Suomessa ja ulkomailla.
Piirien kenttäkelpoisuusvastaavia pyydetään ilmoittamaan tapahtumistaan RESUL:n
toimistoon tiedottaja Antti Pynttärille osoitteeseen antti.pynttari@resul.fi

6.1. Sähköiset tietojärjestelmät
Reserviläisiä ohjataan sähköisen kuntokortin tilalle tulleiden Puolustusvoimien
kuntoliikuntajärjestelmä MarsMarsin ja ampumapäiväkirja Kympin käyttöön. MarsMarsin
kehittämistä jäsenliittojen tarpeiden suuntaan selvitetään HeiaHeialta.

6.2. Jotokset
Vuonna 2022 on tarkoitus toteuttaa talvijotos Lapualla ja syysjotos Haapajärvellä. Lisäksi
pilotoidaan mahdollisuuksien mukaan moottorikelkkajotos Jääkäriprikaatissa, maastoautojotos ja maastomoottoripyöräjotos, sekä järjestetään maastopyöräjotos Pieksämäellä.
Sinisen Reservin kanssa selvitetään mahdollisuutta järjestää merellinen etäjotos työnimellä
virtuaalinen merimarssi.

6.3. Lisää liikettä -ohjelma
Vuoden 2022 Lisää Liikettä -teemana on "Kaveria ei jätetä"; tavoitteena on kannustaa
reserviläisiä haastamaan kaveri mukaan johonkin toimintaan, kuten esimerkiksi Kesäyön
marssille. Tavoitteena on paitsi tapahtumien osallistujamäärien kasvattaminen, myös uusien
henkilöiden tuominen reserviläisurheilun piiriin.
Lisää Liikettä teema tuodaan Reserviläisurheiluliiton toimikuntien tietoon, otettavaksi
huomioon omassa suunnittelussaan.
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Reserviläisurheiluliiton Lisää Liikettä -ohjelma saatetaan päätökseen vuoden 2022 loppuun
mennessä.
Kymppi-ampumapäiväkirjan ylläpitoa jatketaan suunnitellusti, ja sovelluksen käytettävyys
turvataan. Sovelluksen jatkokehittäminen tapahtuu erillisen projektirahoituksen turvin. Lisää
Liikettä -hankkeen varoista kustannetaan vuoden 2022 jatkuvat kustannukset, ja kehitystyötä
jatkuvat kulurakenteen optimoimiseksi.

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, jotka
kyseisessä kilpailussa tai tapahtumassa ovat kaikkein haasteellisimpia.

8 Sidosryhmätoiminta
Reserviläisurheiluliitto ylläpitää ja kehittää toimintavuoden 2022 aikana yhteistyötään eri
sidosryhmiinsä. Liitto toimii avoimesti ja aktiivisesti useiden organisaatioiden kanssa useilla
eri foorumeilla, mm. ampumaharrastus- ja ulkoilufoorumi.
Tärkeimmän sidosryhmän liiton toiminnan kannalta muodostavat liiton jäsenjärjestöt:
Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto sekä Maanpuolustuskiltojen liitto.
Reserviläisurheiluliitto on sopinut Puolustusvoimien sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) kanssa yhteisesti järjestettävistä tapahtumista. Yhteistyö tarkoittaa sitä, että
tukipyynnöt toimitetaan MPK:lle, joka toimittaa ne edelleen Puolustusvoimille ja jälkimmäinen
taho toimittaa sovitun tuen kilpailun tai tapahtuman järjestäjälle. Vuonna 2022 tuen piirissä
ovat seuraavat tapahtumat ja kilpailut:
NIMI

PIIRI

PAIKKAKUNTA

AJANKOHTA

Talvijotos
Sotilasmoniottelu
Reserviläisammunnat
Falling plates
SRA:n SM-kilpailut
Tarkka-ammunta
Res. ampumamest.
Syysjotos
Maastopyöräjotos

Etelä-Pohjanmaa
Päijät-Häme
Pohjois-Pohjanmaa
Suur-Savo
Lappi
Uusimaa
Suur-Savo
Keski-Pohjanmaa
Suur-Savo

Lapua
Hollola
Hiukkavaara
Mikkeli
Rovajärvi
Hankoniemi
Mikkeli
Haapajärvi
Pieksämäki

19.-20.02.
14.-15.05.
02.07.-22
09.07.-22
04.-07.08.
19.-21.08.
09.-11.09.
16.-18.09.
24.-25.09.
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8.1. Sidosryhmät
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
RESUL saa vuosittain liikuntalain mukaista valtionapua toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta pyrimme myös vaikuttamaan liikuntapaikkojen rahoitukseen ja käyttöön.
Sisäasiainministeriö (SM)
Sisäministeriön hallinnonalaan kuuluvat ampuma-aselainsäädäntö sekä ampumaradat.
Reserviläisurheiluliitto toimii läheisessä yhteistyössä ministeriön kanssa olemalla
aloitteellinen ja antamalla lausuntoja niin ampuma-aselainsäädäntöön kuin ampumaratalakeihin liittyvissä asioissa. Liitolla on edustus SM:n ampuma-aselautakunnassa.
Ympäristöministeriö (YM)
Ulkoilufoorumi perustettiin vuonna 2004 varmistamaan, että jokamiehenoikeudet eivät
heikkene nykyisestään ja maastoliikuntatapahtumat (esim. jotokset, suunnistus- ja
maastokilpailut) voidaan toteuttaa jatkossakin. Suomen Partiolaiset ry 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 Reservin koulutuksen kehittämisryhmässä, joka kokoontuu
työpajoihin ja päivittää kehittämissuunnitelmaa vastaamaan tämän päivän tarpeita. Tässä
työryhmässä Reserviläisurheiluliittoa edustaa puheenjohtaja Erkki Saarijärvi.
Pääesikunnan liikuntapäällikkö ja muut asiantuntijat ovat mukana myös Lisää liikettä hankkeessa edistämässä yhteistyössä MPK:n ja RESUL:n kanssa reserviläisten fyysistä
toimintakykyä.
Suomen Sotilasurheiluliitto ry (SOTUL)
Reserviläisurheiluliitolla ja Suomen Sotilasurheiluliitolla on yhteistyötoimikunta (puheenjohtajat 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 toimittaa vuotuiset tukitarpeet MPK:lle, joka toimittaa ne edelleen
Puolustusvoimille. MPK on mukana myös Lisää liikettä -hankkeessa, yhdistyksen edustajana
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toimii liikuntapäällikkö Matti Santtila. Päivitetty yhteistoimintamuistio otetaan käyttöön
01.01.2022.
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 reserviläisurheilutapahtumien järjestäjille kohdistuva viestintä, jossa kannustetaan aktiiviseen viestintään ja
annetaan malleja hyviksi käytänteiksi. Toisena viestinnän kohteena on reserviläisurheiluun
osallistuville suunnattu viestintä. Toimintavuonna 2022 keskiössä on viestinnän keinoin
tapahtuva tuki ja innostaminen koronan vuoksi tauolla olleiden toimintojen palauttamisessa.
Liitto osallistuu Kokonaisturvallisuusmessuille 2022, mikäli ne järjestetään.
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
nimettäväksi 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
koronan vuoksi viivästynyt 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 edelleen saamaan
yhdenmukaiset reserviläisliikuntaa mittaavat kysymykset, joilla voidaan jäsentää paitsi
RESUL:n myös sen viestinnän osuvuutta ja onnistumista.
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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. Vuosi 2022 on ensimmäinen
uuden toiminnanjohtajan toimintavuosi ja se edellyttää myös kaikilta RESUL:n toimijoilta ja
sidosryhmiltä tukea ja ohjausta.
Tiedotushenkilön palvelut on järjestetty yhteistoiminnassa Reserviläisliitto ry:n (RES) kanssa
siten, että yhteinen tiedotussihteeri on työsuhteessa RES:oon ja ko. liitto laskuttaa RESUL:ia
20 % 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 integroitu jäsenliittojen jäsenrekisteriin ja vuosi 2022 on sisäänajovuosi.
Reserviläisurheiluliitolla on toimiva palkitsemisjärjestelmä ansiomitaleista ansioristiin saakka
sekä standaari ja pienoislippu.
Reserviläisurheiluliitto saa toimintavuonna 2022 vuokratukea Urlus-säätiöltä toimitilojensa
vuokriin. Toimitilat, jotka käsittävät kaksi toimistohuonetta, sijaitsevat osoitteessa Döbelninkatu 2, Helsinki, 6. kerros.
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