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Reserviläisurheiluliitto 
 
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. Jäsenjärjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 
edellisen toimintavuoden päättyessä (31.12.2021) yhteensä 73 330 henkilöä, josta se on 
kasvanut huomattavasti kuluvan vuoden aikana. 
 
Liiton tehtävänä on kohottaa jäsenyhdistysten jäsenten peruskuntoa ja kehittää heidän 
maanpuolustustaitojaan ja kenttäkelpoisuuttaan erityisesti sotilasluonteisen liikunnan ja 
kilpailutoiminnan avulla. Reserviläisurheiluliitto vastaa jäsenjärjestöjensä kilpailutoiminnan 
organisoinnista reserviläislajeissa sekä valtakunnallisten mestaruuskilpailujen 
järjestämisestä.  
 
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, etämarssit. 
 
RESUL on Suomen Olympiakomitean jäsen, ja se toimii sovelletun reserviläisammunnan 
(SRA) lajijärjestönä. Rekisteröityjä SRA-ampujan kurssin ja kokeen läpäisseitä 
lajiharrastajia on yli 11 000. Liitolla on toimintaa jäsenyhdistystensä kautta koko Suomen 
alueella. Liiton toimisto sijaitsee Maanpuolustustalossa Döbelninkadulla Helsingissä. 
Henkilökuntaan kuuluu päätoiminen toiminnanjohtaja ja osa-aikainen jotoskehittäjä. 
 
 

Ympäristövastuusuunnitelman tavoite 
 
Reserviläisurheiluliitto huomioi ympäristövastuunsa kaikessa toiminnassaan ja pyrkii 
aktiivisesti kannustamaan jäsenistöään kestävän kehityksen toimipiteisiin ja 
muokkaamaan eri osa-alueilla toimintaansa ympäristön huomioonottavammaksi. 
 
Tämän ympäristövastuusuunnitelman tavoitteena on vähentää harrastamisesta, 
kilpailemisesta ja hallinnosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, ja lisätä henkilöstön ja 
jäsenistön tietoisuutta ympäristön huomioimisessa. Tässä suunnitelmassa esitetään 
konkreettisia toimia, joita on jo tehty sekä suunnitelmat toimien tehostamiseksi tulevien 
vuosien aikana.  
 
Käytännössä kyse on liikenteen päästöjen vähentämisen tukitoimista, hallinnon 
digitalisoinnista, kaluston kierrättämisestä ja hallitusta loppuun käyttämisestä. Se vaatii 
hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.  
 
Jäsenistön tiedottaminen konkreettisista toimenpiteistä on keskeisessä roolissa. 



 

Toiminnan ympäristövaikutukset ja niihin vaikuttaminen 
 
Toimintamme ympäristövastuusuunnitelma on jaettu seuraaviin alakohtiin: 
1. Liiton päivittäistoiminta toimistolla / hallinto 
2. Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen 
3. Liikuntapaikat ja ampumaradat 
4. Viestintä ja tiedottaminen 
 
 

1. Liiton päivittäistoiminta toimistolla / hallinto 
 
Liiton toimistolla työskentelyssä pyritään hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia ja 
kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassa:  

- Kirjanpito ja asiakirjahallinto tapahtuu pääosin sähköisesti tarpeetonta tulostamista, 
kopiointia ja postittamista välttäen 

- Kokoukset ja neuvottelut järjestetään mahdollisuuksien mukaan pääsääntöisesti 
etäyhteyksin ja sähköpostikokouksina, mikä vähentää matkustustarvetta  

- Henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä kannustetaan käyttämään matkustamiseen 
ympäristöystävällisiä matkustusmuotoja (juna tai muu julkinen liikenne, auton 
käytön ollessa tarpeen kimppakyydit) 

- Nykyinen toiminnanjohtaja on henkilökohtaisesti sitoutunut käyttämään aika ajoin 
tarvittavaan autolla liikkumiseensa vähäpäästöistä biokaasulla toimivaa ajoneuvoa 

- Toimistokalusteita ja tarvikkeita käytetään kestävästi ja ne kierrätetään 
- Kaikki toimistolla syntyvät jätteet lajitellaan asianmukaisesti. 

  

2. Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen 
 
Kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä: 

- Huolehditaan siitä, ettei alueita turmella ja vahingoiteta, ja lajitellaan ja kierrätetään 
jätteet asianmukaisesti, mistä myös ohjeistetaan paikallisia järjestäjiä 

- Järjestelyhenkilökuntaa ja osallistujia kannustetaan käyttämään 
ympäristöystävällisiä matkustusmuotoja ja suosimaan kimppakyytejä 

- Järjestäjien käyttöön hankitaan hyödynnettävää ja eri tapahtumissa kierrätettävää 
kalustoa, välineistöä, ajanotto- ja tuloslaskentaohjelmistoja 
 

3. Liikuntapaikat ja ampumaradat 
 
RESUL:n toimintaan liittyvät kilpailut ja tapahtumat jakautuvat luonnossa 
jokamiesoikeusperiaatteella tapahtuviin (jotokset, etämarssit, maastotaitokilpailut), kuntien 
ja seurojen ylläpitämillä suorituspaikoilla tapahtuviin (ampumajuoksu ja -hiihto, 
sotilasmoniottelut yms.) sekä ampumaradoilla tapahtuviin harjoituksiin ja kilpailuihin: 

- Luonnossa järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan jokamiesoikeus- (ja -
velvollisuus) -periaatteita. Luontoa ei vahingoiteta, ei roskata, avotulenteko ohjataan 
ainoastaan sallituille paikoille jne. 

- Kilpaurheilupaikoilla noudatetaan kohteille annettuja ohjeita ja määräyksiä, ja 
huolehditaan asianmukaisesta jätehuollosta ja kierrätyksestä 

- Ampumaradoilla noudatetaan annettuja ympäristömääräyksiä, ja kaikki tapahtumat 
järjestetään ohjatusti, turvallisesti ja valvotusti. Meluhaittojen osalta huomioidaan 
säntillisesti sallitut ampuma-ajat. Suoritetut laukausmäärät kirjataan ja raportoidaan. 
Käytössä olevat ampumaradat ovat pääsääntöisesti ympäristöluvitettuja. 
Jäsenjärjestöjensä kautta RESUL on myös mukana Suomen Ampumaurheiluliiton 
vetämässä ampumaratojen ympäristölupahankkeessa, jolla tuetaan ympäristölupien 
hakemista myös niille ampumaradoille, joilla luvat eivät vielä ole täysin ajan tasalla. 



 

4. Viestintä ja tiedottaminen 
 
Reserviläisurheiluliiton sisäisessä sekä ulkoisessa viestinnässä on siirrytty sähköisten 
välineiden käyttöön, paperisia kirjeitä tai tiedotteita ei tehdä käytännössä lainkaan. 
 
Paperijulkaisuina liiton toiminnasta tiedotetaan maanpuolustusjärjestöjen yhteisessä 
Reserviläinen-lehdessä ja piirien omissa julkaisuissa, joista niistäkin useimmat ovat jo 
siirtyneet digilehdiksi. 
 
 

Vastuuhenkilö ja tavoitteiden toteutumisen seuranta 
 
Ympäristövastuusuunnitelman toimeenpanosta ja sen sisällön päivittämisestä sekä 
toimijoiden tietoisuuteen viemisestä vastaa liiton toiminnanjohtaja, joka raportoi 
suunnitelman toteutumisesta hallitukselle. 
 
Suunnitelman toimenpiteiden ja konkreettisten tavoitteiden onnistumista tarkastellaan 
vuosittain liiton kevätkokouksen yhteydessä osana liiton toiminnan raportointia.  
 
 


