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LIITTEET Reserviläisurheilulii o ja Kade kunta edo avat

HUOM! Lukemalla tämän edo een pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.
Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä pos teta kirjepos na.

HUOMIO   HUOMIO!! Liiton toimiston sähköpos osoite muu uu suuren ros-
kapos määrän takia 15.12.2015 lukien.

Toimiston uusi sähköpos osoite on: mpkltoimisto@mpkl.fi
Lai akaa toimiston uusi sähköpos osoite  omiin sähköpos ohjelmiinne ja edostoihin.

Liiton toimisto on sulje u 30.-31.12. sekä 1.-6.1.2016. Toimistossa on päivystys ajalla
7.-13.1.2016 klo 10-15. Toiminnanjohtaja on tavoite avissa vain sähköpos lla 30.12.-13.1.
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1. ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ PALKITTUJA

Seuraavat kiltaveljet ja –sisaret ovat saaneet kunniamerkin 6.12.:

1. luokan Vapaudenris  rintatäh neen
Uosukainen Rii a Maria, val oneuvos,Imatra (So lasmusiikkikilta ry)

2. luokan Vapaudenris
Elfving Chris an Gustaf Östen, verkställande direktör, Helsingfors (Helsingin Laivastokilta ry)
Fagernäs Thor Peter, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki (Kaar n Jääkärirykmen n Kilta ry)
Hannula Mika Eerik, vararehtori, Tampere (Pirkanmaan Vies kilta ry)

3. luokan Vapaudenris
Mikkola Pauli Jaakko Pe eri, puheenjohtaja, Kirkkonummi (Ratsumieskilta, Rakuunakilta, MPKL:n puheenjohtaja)

Hopeinen kiltaris

Geust Gustav Österbo ens Försvarsgille - Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf
Hellberg Risto Suomenlahden Merivar okilta ry
Kiiski Lasse Suomenlahden Merivar okilta ry
Klockars Carl-Henrik Österbo ens Försvarsgille - Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf
Lai la Juha Suomenlahden Merivar okilta ry
Mälkki Esa Suomenlahden Merivar okilta ry
Niskanen Olavi L aivaston Kilta ry
Nousiainen Ilkka Suomenlahden Merivar okilta ry
Porala Esko Suomenlahden Merivar okilta ry
Siekkinen Pasi Etelä-Karjalan kiltapiiri ry

Pronssinen kiltaris t

Korpela Juhani 21. Prikaa n Perinneyhdistys ry
Laukkanen Arto Karjalan Prikaa n Kilta ry
Nurminen Rauli So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Risikko Jarmo So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Sundqvist Sami Karjalan Prikaa n Kilta ry
Syrjälä Raimo JR 56 ja 60 Kilta ry

Maanpuolustuskiltojen liiton maanpuolustusjuhlassa Turussa 22.11. palki uja

Maanpuolustuskiltojen liiton maanpuolustusjuhlassa Turussa
22.11. palki in Maanpuolustusmitalilla miekkojen kera kol-
me kiltalaista. Palkitut vasemmalta: Kai Tuominen
(Saaristomeren merivar okilta), Raimo Salo (Pst-
Panssarintorjuntakilta) ja An  Rau ainen
(Rannikkojääkärikilta).
Maanpuolustusmitali miekkojen kera jaetaan ansiomerkiksi
poikkeuksellisen merki ävistä, pitkäaikaisista valtakunnalli-
sen tason ansioista maanpuolustuksen, erityises  vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen saralla vuoden 1945 jälkeen.
Maanpuolustusmitali miekkojen kera on aina numeroitu. Nu-



merot 1 - 10 on vara u val onpäämiehille. Myönnetyistä mitaleista pidetään kirjaa.
Mitalia ei voi hakea, vaan se myönnetään maanpuolustusmitalikunnan omasta aloi eesta tai jonkin ulkopuolisen ta-
hon esityksestä.

Lämpimät onnittelut palkituille!

2. JOULUAATON KUNNIAVARTIO HIETANIEMEN SANKARIHAUDOILLA

Maanpuolustuskiltojen liiton vuoro on perinteises  klo 14.30-15.00. Kiitos jo etukäteen ilmoi autuneille kiltaveljille ja
–sisarille. Kaikki paikat (12) saa in täyte yä.

3. VUODEN 2016 KUNNIAMERKKIEHDOTUKSET

Val ollisten kunniamerkkiehdotusten on oltava liiton toimistossa 15.1.2016 mennessä. Ne on lähete ävä sähköises
toiminnanjohtajalle uusi ua ehdotuslomakke a käy äen. Lomakkeen saa ritarikun en internetsivulta:
h p://ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdo aminen/kunniamerkkiehdotukset

Liiton kau a hae avat Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikun en kunniamerkit annetaan kerran
vuodessa ja se päivä on 4.6.

Kilta-ansiomitaliehdotusten on oltava liiton toimistossa 29.2. mennessä. Kilta-ansiomitalit myöntää puolustusministeri
kerran vuodessa (4.6.).

Kiltaris ehdotusten on oltava liiton toimistossa
- 4.6. jako: 15.3. mennessä
- 6.12. jako: 15.10. mennessä

4. Liittovaltuuston kokous ja liittohallituksen jäsenet 1.1.2016 lukien

Liiton 1. varapuheenjohtaja
Marko Patrakka luovu  lii o-
hallituksen vuoden viimeises-
sä kokouksessa  hallituksesta
poisjääville Marjo Tuomaran-
nalle ja Pekka Yrjölälle liiton
mitalit puualustalla.

Marjo Tuomarannalle luovu-
te in Tahto ja Tekoja –mitali
ja Pekka Yrjölälle Maanpuo-
lustus-yhteinen asiamme –
mitali.

Kuvassa vasemmalta: 2. vara-
puheenjohtaja Arno Hakka-
rainen, Pekka Yrjölä, Marjo
Tuomaranta ja 1. varapu-
heenjohtaja Marko Patrakka.



Lii ovaltuuston pi  syyskokouksensa Turussa 21.11. ja valitsi lii ohallituksen erovuoroisten jäsenten lalle uudet.
Valituiksi tulivat:

Eräkorpi Heli, Turvakurssin Kilta ry (uusi)
Kesäjärvi Sami, Helsingin So laspoliisikilta ry (uudelleen)
Lakela Tapio, Karjalan Prikaa n Kilta ry (uudelleen)
Suonperä Juha, Ilmavoimien Kiltalii o ry (uusi)

Lii ohallituksen kokoonpano 1.1.2016:

Mikkola Pauli Ratsumieskilta ry
Patrakka Marko So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Hakkarainen Arno Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
Boström Per-Elof Historiskaföreningen Stella Polaris rf - Historiallisyhdistys Stella Polaris ry
Jurvanen Jari Pohjois-Karjalan Prikaa n Kilta ry
Kesäjärvi Sami Helsingin So laspoliisikilta ry
Lakela Tapio Karjalan Prikaa n Kilta ry
Salumäki Heikki Pohjan Pioneerikilta ry
Eräkorpi Heli Turvakurssin Kilta ry
Suonperä Juha Ilmavoimien Kiltalii o ry

Lii ovaltuuston hyväksyi kokouksessaan liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016. Kokouksen jäl-
keen pide in seminaariosuus, jossa aiheina olivat:

1. Tukien leikkaukset ja niiden vaikutus liiton talouteen. Liiton puheenjohtajan alus  aiheesta.
2. Lii ovaltuuston rooli ja yhteydet ken ään. 1. varapuheenjohtaja Marko Patrakka ja 2. varapuheenjohtaja Arno Hak-
karainen alus vat aiheesta
3. Paikkakunnalla toiminut joukko-osasto lakkautetaan. Mitä killalle ja sen toiminnalle tapahtuu? Aihe oli anne u en-
nakkotehtävänä lii ovaltuuston jäsenille.

5. Koulutusmäärärahat vuodelle 2017 ja apuraha-anomukset vuodelle 2016

Maanpuolustusjärjestöt ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys ovat siirtyneet puolustusvoimien suunni elurytmiin. Käy-
tännössä se tarkoi aa sitä, e ä vuoden 2017 koulutus laisuuksiin hae avien koulutusmääräraha-anomusten on olta-
va liiton toimistossa  helmikuun 29. päivään (2016) mennessä! Koulutusmääräraha-anomuksen saa toiminnanjohta-
jalta sähköpos tse pyyde äessä. Koulutusmäärärahoja on käyte ävissä 8.500 € ja ne ovat MPK:n kassassa.

Vuoden 2016 apuraha-anomusten on oltava liiton toimistossa helmikuun 29. päivään mennessä. Anomuslomakkeet
saa sähköpostse toiminnanjohtajalta toiminnanjohtaja@mpkl.fi

6. Marko Patrakasta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) varapuheenjohtaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) pi  syyskokouksensa 11.12. Kokouksessa MPK:lle va-
li in uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtajaksi vali in Reserviupseeriliiton
en nen puheenjohtaja Tapio  Peltomäki ja varapuheenjohtajaksi Maanpuolustuskiltojen liiton 1.
varapuheenjohtaja Marko Patrakka.



7. Liiton turvallisuuspolitiikan seminaari TURPO-2016

Lii o järjestää perinteisen turvallisuuspoli ikan seminaarin lauantaina 6.2.2016. Seminaari on tutussa paikassa Santa-
haminassa Maanpuolustuskorkeakoulun luokkarakennuksen auditoriossa. Tämä on järjestyksessä 40. turposeminaari.
Seminaari on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutus laisuus ja se on tarkoite u MPK:n jäsenjärjestöjen
henkilöjäsenille.

Seminaariin osallistuvan on oltava jonkun alla mainitun järjestön tai sen jäsenyhdistyksen HENKILÖJÄSEN.
Kade kunta ry
Maanpuolustuskiltojen lii o ry
Maanpuolustusnaisten Lii o ry
Naisten Valmiuslii o ry
Nylands Brigads Gille rf
Reserviläislii o ry
So lasko lii o ry
Suomen Lentopelastusseura SLPS ry
Suomen Metsästäjälii o ry
Suomen Radioamatöörilii o ry
Suomen Rauhanturvaajalii o ry
Suomen Reserviupseerilii o ry

Seminaarin aiheena on ”Itämeren alueen puolustusratkaisut.”

Alustava ohjelma (iltapäivän esiintyjien muutokset mahdollisia):

Klo 09.50 Tervetuloa. Maanpuolustuskiltojen liiton lannekatsaus, puheenjohtaja Pauli Mikkola.
Taustat pääaiheeseen yleisellä tasolla:
Klo 10.00  Puolustusministeri Jussi Niinistö: katsaus nyky lanteeseen, mitä muutoksia on tapahtunut ja mihin ollaan
menossa.
Klo 10.30  Turvallisuuskomitean sihteeri evers  Risto Kolstela: kokonaisturvallisuus.
Klo 11.00   Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Veijo Taipalus: merivoimien rooli (Itämeren turvallisuus lanne,
valvonta ja torjuntakyky, tuleva laivue).
Klo 11.30 - 12.50 Lounas
Klo 12.50 alkaen So lasasiamiesten alustukset (15-20 min):
Klo 12.50 Ruotsi, puolustusasiamies Bo Stennabb.
Klo 13.10 Viro, evers luutnan  Ilmar Tamm (Kaitseliit).
Klo 13.30 Tanska, ministerineuvos Jens Chris an Andersen.
Klo 13.30 Tauko 10 min.
Klo 13.40 Saksa, so lasasiamies ye-evers luutnan  Konstan n Bellini.
Klo 14.00 Puola
Klo 14.20-15.20 Paneelikeskustelu, vetäjä: Robin Elfving, osallistujat: so lasasiamiehet (vast.). Yleisön kysymykset.

ILMOITTAUTUMISOHJEET TURPO-2016 SEMINAARIIN

Ilmoi autuminen tapahtuu sähköpos tse viimeistään istaina 26.1.2016 klo 15.00 mennessä. Tämän jälkeen il-
moi autumisia EI ENÄÄ VASTAANOTETA!
Seminaarin hinta on 22 € ja se sisältää tervetulokahvin ja lounaan.

Ilmoi autumisosoite: mpkltoimisto@mpkl.fi (voit ilmoi aa useampia henkilöitä samalla kertaa, mu a jokaisesta
osallistujasta on ilmoite ava vaaditut edot).



jatkuu seur. sivulla

Kaikista osallistujista on ilmoite ava alla mainitut edot:

1. Sukunimi etunimi
2. Katuosoite pos nro ja –toimipaikka
3. Syntymäaika tai henkilötunnus (-> mikäli asianomainen haluaa korvaavan kh-päivän eli on 60 v. tai nuorempi)
4. Auton rekisterinumero (jos tulet autolla), sillä Santahamina on so lasalue a ja ilman edellä maini uja etoja ei si-
sään pääse!
5. Sähköpos osoite
6. Matkapuhelinnumero
7. Yhdistys ja lii o, johon osallistuja kuuluu ja  jossa hänellä on ak ivinen jäsenyys ( = jäsenmaksu makse u) !!
8. Maininta mahdollisesta erikoisruokavaliosta (laktoositon, kala-allergia, vilja-allergia jne….)
9. Laskun maksaja ja täydellinen laskutusosoite jos maksaja on eri kuin osallistuja

Emme käsi ele puu eellisilla edoilla varuste uja ilmoi autumisia!

Puhelimella tapahtuvia ilmoi autumisia otetaan vastaan VAIN seuraavina aikoina numerossa 044 239 4021:

ma  21.12. —>   22.12.  klo 10-15
ma  18.1. —> pe  22.1.2016  klo 10-15

Kiitän kiltojen toimihenkilöitä kuluneen vuoden yhteistyöstä ja toi-
votan teille kaikille ja läheisillenne rauhallista joulua ja mukavaa
vuoden 2016 alkua.

HenryS

PS. Liiton toimisto on sulje u 30. - 31.12. sekä 1. - 6.1.2016.

Toimistossa on päivystys ajalla 7. - 13.1.2016 klo 10-15.

Toiminnanjohtaja on tavoite avissa 30.12. - 13.1. pääosin vain sähköpos lla.



Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat

Tiedotteen sisältö

1. Reserviläisurheiluliiton syyskokous 07.11.2015 Tampereella
2. Liiton strategia 2016 – 2020
3. Reserviläisurheiluliiton painopisteet 2016
4. Edunvalvonta – Maanpuolustusjärjestöt yhteisrintamassa puoli-

automaattiaseiden rajoittamista vastaan
5. Sähköinen kuntokortti – käytännön työkalu juuri sinulle
6. Kilpailukalenteri 2016

1. Reserviläisurheiluliiton syyskokous 07.11.2015 Tampereella

Reserviläisurheiluliitto vietti syyskokoustaan Tampereella Tampereen ammattikorkea-
koulun tiloissa 07.11.2015. Hallituksen jäsen Raimo Ojala toimi isäntänä sekä
kokouksen puheenjohtajana.

Avaussanoissaan varapuheenjohtaja Marko Patrakka kiitti kaikkia reserviläisliikunnan ja
- urheilun ystäviä menneestä toimintavuodesta todeten samalla työntäyteisen toiminta-
vuoden 2016 olevan edessä.

Syyskokous valitsi erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet kaksivuotis-
kaudeksi. Hallitus 2016 – 2017 on seuraava (uudet jäsenet/toimikaudet lihavoitu):

LIITTO NIMI PAIKKAKUNTA TOIMIKAUSI

RUL Arto Ahokas Pori 2016 - 2017
Jussi Kangaspunta Helsinki 2015 - 2016
Erkki Saarijärvi Alapitkä 2016 – 2017

RES Jouko Hyppönen Konnevesi 2015 - 2016
Raimo Ojala Tampere 2015 - 2016
Minna Nenonen Pertteli 2015 - 2016
Marko Patrakka Lahti 2016 – 2017

MPKL Jukka-Pekka Ahonen Helsinki 2016 - 2017
Sami Kesäjärvi Espoo 2015 - 2016

SRTL Jari Luostarinen Helsinki 2016 – 2017

Reserviläisurheiluliitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI, (09) 4056 2060, fax (09) 4056 2061, sähköposti: info@resul.fi

RESUL tiedottaa 3/2015



2 Liiton strategia 2016-2020
Reserviläisurheiluliiton uusi strategia hyväksyttiin liiton kevätkokouksessa 18.04.
Helsingissä. Strategiaprosessiin osallistuivat liiton johdon lisäksi jäsenliittojen
asiantuntijoita, strategiaprosessia johti konsultti Jukka Pekkala.

3 Reserviläisurheiluliiton painopisteet 2016
3.1 Tuotteiden ja palvelujen sekä viestinnän kehittäminen

Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
Reserviläisurheiluliiton tuotteet ja palvelut ovat muokkautuneet kentän tarpeiden ja toivei-
den mukaisesti nykyiseen muotoonsa. Liiton toimintaympäristössä ja jäsenkunnan raken-
teessa on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät tuotteiden ja palvelujen uudelleen arvi-
ointia.

Tässä arviointityössä liitto käyttää ulkopuolista asiantuntemusta, jonka avulla liiton tuotteet
ja palvelut nykyaikaistetaan. Tämä prosessi käsittää seuraavat vaiheet:

o Taustakartoitus
o Tuote- ja palvelukonseptin kirkastaminen
o Brändi ja viestintä
o Työkalut jalkauttamiselle

Tätä hanketta johtaa ja työstää liiton puolelta erikseen nimettävä työryhmä, jossa ovat mu-
kana liiton johto sekä erikseen nimettävät henkilöt liiton sidosryhmistä.

Viestinnän kehittäminen

Reserviläisurheiluliiton viestinnän kehittämishanke lähti liikkeelle jo vuonna 2015, jolloin asi-
antuntijoiden johdolla rakennettiin liiton viestintästrategiaa, jossa keskeisinä välineinä ovat
liiton verkkopalvelun uudistaminen sekä sosiaalisen median haltuunotto.

Uudet viestintäratkaisut palvelevat myös tuote- ja palvelukonseptin uudistamista samoin
mahdollista yritysyhteistyötä. Viestinnän kehittäminen etenee omana kokonaisuutenaan
digitaalisen viestintätoimikunnan johtamana ja uudet viestintäratkaisut esitellään kevään
2016 aikana.



3.2. RESUL:n ampumalajien koulutus

TARVE

Reserviläisurheiluliiton toiminnassa ampumatoiminta on ollut liiton perustamisesta alkaen
avainasemassa. Vuosien kuluessa ja ennen kaikkea viime vuosina on havaittu, että liiton
ampumalajit ovat oma kokonaisuutensa, samoin näiden lajien säännöt.

Reserviläisurheiluliiton ampumalajit poikkeavat muiden liittojen (esim. SAL) siinä määrin, et
tä on tarkoituksenmukaista järjestää ampumalajien koulutusta ainakin seuraavissa lajeissa:

 palvelusammunnat
 perinneaseammunnat
 falling plates
 Reservin ampumamestaruuskilpailut
 vakiokivääri

TAVOITE

Tavoitteena on luoda ammattitaitoinen osaajaverkosto niille paikkakunnille, joissa valtakun-
nallisia kilpailuja järjestetään. Ammattitaitoinen toimihenkilöstö varmistaa kilpailun toteutta
misen laadukkaasti sääntöjen puitteissa ja tällä tavalla suljetaan jo ennakolta pois mahdolli-
set epäselvyydet.

TOTEUTUS

Tämä järjestämiskoulutus olisi pituudeltaan 1-2 päivää ja se järjestettäisiin yhteisesti sovitta-
valla tavalla viikonloppukursseina

SISÄLTÖ
Kilpailuorganisaation luominen (oikea henkilö oikeassa paikassa)
Kilpailujen tehtäväkokonaisuudet ja aikataulutus
Kilpailun talous ja huolto
Osallistujarekrytointi ja tiedottaminen
Lajisäännöt
Tuomaritoiminta
Tuloslaskenta
Muut mahdolliset asiat

KUSTANNUKSET
Reserviläisurheiluliitto vastaa kouluttaja- ja matkakustannuksista
Käytännössä tästä asiasta Reserviläisurheiluliitossa vastaa rata-ammuntatoimikunta.

3.3. Kenttäkelpoisuusarvioinnin kehittäminen

Reserviläisurheiluliiton kenttäkelpoisuustyöryhmä on tehnyt mittavaa työtä kenttäkelpoisuu-
den arviointijärjestelmän uudistamiseksi sen jäsenjärjestöissä ja laajemminkin koko reservi-
läiskentässä.

Tavoitteena on ollut yksinkertaisen ja helpon arviointijärjestelmän luominen, joka olisi omiaan
kannustamaan jokaista reserviläistä pitämään hyvää huolta omasta kenttäkelpoisuudestaan
ja kehittämään sitä.

Liitto on tehnyt esityksen Pääesikunnan koulutuspäällikölle tästä asiasta ja hän on antanut
myös palautetta tehtyyn esitykseen. Palaute on ollut pääosin myönteistä, toki tietohallintoon
liittyvät kysymykset ovat haasteellisia.



Reserviläisurheiluliitto on useaan otteeseen pyytänyt tapaamista Pääesikunnasta, jotta voi-
simme sopia lopullisesta arviointijärjestelmästä, pilotoida se muutamassa jäsenyhdistyksessä
ja aloittaa tarvittava koulutus ja tiedottaminen.

Emme ole saaneet yrityksistä huolimatta sovittua tapaamista ja toivomme, että tämä asia
saataisiin heti toimintavuoden alussa kuntoon. Vahva uskomme kuitenkin on, että toteutues-
saan tästä järjestelmästä hyötyisivät niin puolustusvoimat kuin reserviläisetkin.

4. Maanpuolustusliitot yhteisrintamassa puoliautomaattiaseiden rajoitta-
mista vastaan

Reserviläisurheiluliito ja sen jäsenliitot (RES, RUL, MPKL ja SRTL) ovat yksimielisiä siitä, että
maamme reserviläisarmeijaan perustuva kansallinen puolustusratkaisu ja geopoliittinen si-
jainti vaativat sen, että reserviläisemme voivat edelleenkin ylläpitää ampumataitoaan puoli-
automaattiaseilla, sillä ainoastaan Puolustusvoimien toimenpitein ei ole mahdollista turvata
reserviläisille riittäviä harjoitusmahdollisuuksia maanpuolustustaitojen ja ampumataitojen yl-
läpitämiseksi. Tarvitaan myös mahdollisuudet monipuoliseen ampumaharjoitteluun ja näin
kenttäkelpoisuustaitojen ylläpitoon omaehtoisen harjoittelun kautta.

RESUL:n ja jäsenliittojen yhteinen lausunto hallintovaliokunnalle löytyy alempana linkeistä ja
parhaillaan on työstettävänä englanninkielinen lausunto Suomen europarlamentaarikoille.
Lausunto lähetetään myös muille päättäjille, esim. eduskuntaryhmien puheenjohtajille, sillä
piakkoin eduskunta käsittelee EU-komission käsittelyyn tulevan esityksen, jonka mukaan
puoliautomaattiaseet kiellettäisiin.

Alla pohjatiedon päivittämiseksi hallituksemme ja puolustusministerimme tuore kannanotto,
joka ilahduttavasti on identtinen liittojen edunvalvonnassa esittämien argumenttien kanssa.

Lainaus on Iltalehden nettisivuilta 28.11.:

”Juha Sipilän johtama hallitus päätti viikko sitten EU-ministerivaliokunnan kokouksessa esit-
tää muutoksia EU-komission ampuma-asedirektiiviin.
EU-komission ampuma-asedirektiivin tiukennukset sisältävät muun muassa puoliautomaattis-
ten aseiden rajoittamista. Vaikutukset näkyisivät niin metsästyksessä, asekeräilyssä kuin
ammuntaharrastuksissakin, mikäli direktiivi hyväksyttäisiin tällä hetkellä esitetyssä muodos-
sa.
Rajoitusten pelätään myös johtavan reserviläisten harjoituksissa käytettävien aseiden
täyskieltoon, mikä käytännössä lopettaisi vapaaehtoiset reserviläisammunnat.

Suomen puolustusministerin Jussi Niinistön mukaan vapaaehtoistoiminta on kustannus-
tehokas pelote ja yksi Suomen maanpuolustuksen peruspilareista, jota ei muualla Euroopasa
ymmärretä.

- Muissa EU-maissa on pitkälti ammattiarmeijat, Niinistö kommentoi.

Niinistö painotti, että nykymuodossa hyväksytty asedirektiivi heikentäisi suomalaisten reser-
vin osaamista merkittävästi ja vaikuttaisi siten heikentävästi Suomen puolustuskykyyn.
On muistettava ja muistutettava, että kansallisen puolustuksen järjestelyt eivät kuulu Euroo-
an komissiolle. Ne kuuluvat jäsenvaltioiden omaan toimivaltaan - komissio ei saa näihin
asioihin puuttua, Niinistö sanoi.”

”Uskon, toivon ja rukoilen, että päättäjillämme ja EU-päättäjillä on vahvuutta, näkemystä ja
päättäväisyyttä tehdä asiassa sellaiset päätökset, jotka säilyttävät reserviläisarmeijamme
harjoitusmahdollisuudet, puolustuskyvyn ja vahvan maanpuolustustahdon”, toteaa Reser-
viläisurheiluliiton puheenjohtaja Tor-Erik Lindqvist.



5. Sähköinen kuntokortti –käytännön työkalu juuri sinulle!

Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelussa osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti on
kaikille Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton sekä Maanpuolustuskiltojen liiton
jäsenille mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen kuntokortti.

Sähköisen kuntokortin käyttö on käyttäjälleen maksutonta ja on voimassa ainakin
toimintavuoden 2016!

Oman liikunta-aktiivisuuden seuraamisen lisäksi palvelu tarjoaa tietoa mm. ravitsemuk-
sesta ja liikunnasta sekä harjoittelusta ja lihashuollosta. Lisäksi palvelussa on ampuma-
päiväkirja, jonka voi tulostaa ja todistaa tällä tavalla ampuma-aktiivisuutensa mm. viran-
omaisille.

6. Kilpailukalenteri 2016
Tämän tiedotteen liitteenä on vuoden 2016 kilpailukalenteri.
Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenteria suunniteltaessa huomioidaan myös muiden
liikuntajärjestöjen kilpailutarjonta ko. toimintavuodelle. Kaikkia päällekkäisyyksiä ei voida
kuitenkaan välttää, joten toivomme ymmärrystä jäsenistömme keskuudessa.

Yhteistyössä MPK:n kanssa järjestetään seuraavat kilpailut ja tapahtumat:

 Talvijotos ”Paloaukean Talvijotos” 5.-6.3. Liperissä
 Tarkka-ammuntakilpailu huhtikuussa Santahaminassa
 SRA:n SM-kilpailut 5.-7.8. Sotinpurolla
 Syysjotos 5.-7.8. Kajaanissa

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

Reserviläisurheiluliitto kiittää kaikkia sidosryhmiä
menneestä toimintavuodesta ja toivottaa kaikille

maanpuolustusliikkujille

HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ
UUTTA VUOTTA!

Tor-Erik Lindqvist Risto Tarkiainen
Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja
Majuri res Sotilasmestari res



KILPAILUKALENTERI 2016 29.10.2015

Tukeva j-os.
tai vastaava

Talvikilpailu Suur-Savo Kangasniemi 20.2. Pirkka Juntunen
Pistooliampumahiihto Suur-Savo Kangasniemi 21.2. Pirkka Juntunen
Talvijotos Pohjois-Karjala Liperi KAIPR 5.-.6.3. Jussi Hirvonen
Ilma-aseet Varsinais-Suomi Kupittaa 5.-6.3.
Ampumahiihto Satakunta Kankaanpää 12.-13.3. Olli Kujansuu
Sotilasmaastohiihto Uusimaa Mäntsälä 12.3. Jarmo Sulopuisto
Reserviläispilkki Suur-Savo Juva 2.4. Markku Partamies
Häyhä – TA -kilpailu TA-kilta Santahamina KAARTJR huhtikuu Heikki Jounela
Ampumasuunnistus Satakunta Noormarkku 30.4. Arto Ahokas
Neliottelu Suur-Savo Kangasniemi 14.5. Pirkka Juntunen
Pistooliampumajuoksu Suur-Savo Kangasniemi 15.5. Pirkka Juntunen
Perinneaseet Suur-Savo Mikkeli 21.-22.5. Pirkka Juntunen
Reserviläisgolf Etelä-Pohjanmaa Ähtäri 9.7. Juhani Luodeslampi
Palvelusammunnat Päijät-Häme Hollola PSPR 16.7. Marko Patrakka
Falling Plates Päijät-Häme Hollola PSPR heinäkuu Marko Patrakka
SRA –amp.mest. Pohjois-Karjala Sotinpuro KAIPR 5.-7.8. Hannu Immonen
Syysjotos Kainuu Kajaani KAIPR 5.-7.8. Timo Toivonen
Reservin ampumamest Kymenlaakso Tyrri UTJR 19.-21.8. Sakari Ahola
Vakiokivääri Kymenlaakso Tyrri UTJR 20.8. Sakari Ahola
Maastokilpailu Varsinais-Suomi Parainen 27.8. Jorma Ake
Meritaitokilpailu Kirkkonummi Upinniemi RPR 16.-18.9. Ville Mäenpää
Pystykorva SM-kilp. Keski-Pohjanmaa Kokkola 17.9. Seppo Ruotoistenmäki
Partiokilpailu Varsinais-Suomi Raisio 1.10. Erkki Lehmus

Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä.
Kilpailujen ja tapahtumien vastuuhenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet saa pyynnöstä liiton toimistosta, info@resul.fi

Kilpailu Piiri/Liitto Paikkakunta Ajankohta Vastuuhenkilö





KADETTIKUNTA TIEDOTTAA

Kadettikunnan Kylkirauta-lehti nro 4/2015 ilmestyy 22.12.2015 avoimena ja ilmaisena näköislehtenä
Kylkiraudan verkkosivulla osoitteessa www.kylkirauta.fi.

Lehden teemana on JOHTAMINEN.

Kadettikunta haluaa jakaa maanpuolustustietoutta kansalaisille sekä siten vahvistaa maanpuolustustah-
toa.

Kylkiraudan sivustolla on ollut vuoden aikana yli 2 miljoonaa tietohakua ja yli 90 000 henkilökävijää ja
määrä kasvaa koko ajan.

Toivomme, että Kylkirauta tavoittaa laajalti myös Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenkunnan.
Lehtemme tarjoaa asiallista ja ammattimaista tietoa maanpuolustuksesta kiinnostuneille.

Kadettikunta täyttää 95 vuotta 27.1.2016. Juhlat pidetään Kouvolassa lauantaina 12.3.2016 klo 14.00,
johon kutsutaan myös yhteistyökumppaneita. Kouvolassa julkistetaan uusi kansalaisille avoin internet-
pohjainen Turvallisuuspolitiikan tietopankki.


