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Kertomus vuoden 2012 toiminnasta ja 
taloudesta

Reserviläisliiton sääntömääräisenä tehtävänä on yllä-
pitää reserviläisten kenttäkelpoisuutta ja suomalaisten 
maanpuolustustahtoa. Keskeisiksi tavoitteiksi lähivuo-
sille on asetettu liiton tunnettuuden lisääminen sekä 
maanpuolustustahdon hyväksi tehtävän työn tehosta-
minen. Vuonna 2008 hyväksytyn RES 2015 -strategian 
edistymistä on tarkasteltu liiton hallituksessa vuosit-
tain.

Vuonna 2011 järjestetyssä, liiton hallituksen erityisessä 
strategiaseminaarissa todettiin, että monin osin RES 
2015 -strategian tavoitteet ovat edenneet hyvin. Stra-
tegian markkinoinnissa ja jalkauttamisessa havaittiin 
kuitenkin puutteita. Molempia päätettiin tehostaa.

Reserviläisliiton hallitus päätti syyskuussa järjestetyssä 
kokouksessaan käynnistää uuden strategian laatimisen 
keväällä 2013 toteutettavalla jäsenkyselyllä. Työnimellä 
RES 2020 kulkevan strategian suunnittelujaksoksi pää-
tettiin viisi vuotta.

Vuoden teema

Toimintavuoden teemana oli ”Reservi – maanpuolus-
tuksemme perusta”. Sen avulla Reserviläisliitto pyrki 
tuomaan esiin niin liiton omille jäsenilleen kuin ulko-
puolisillekin reservin keskeisen merkityksen puolustus-
järjestelmässämme. Teeman hengessä Reserviläisliitto 
panosti voimakkaasti edunvalvontaan ja tiedotukseen 
korostaen reservin keskeistä merkitystä puolustukses-
samme. 

Teeman avulla pyrittiin vaikuttamaan myös puolus-
tusvoimauudistuksen sisältöön. Liitto painotti omassa 
tiedotuksessaan sekä kannanotoissaan yleisen asevel-
vollisuuden ja riittävän suuren sekä koulutetun reservin 
keskeistä merkitystä osana maamme nykyistä puolus-
tusratkaisua.

Reservin ampumataidon ylläpito

Vuonna 2012 Reserviläisliitolla oli kolme erityistä pai-
nopistealuetta, joista reserviläisten laajan ampumatoi-
minnan ylläpito oli yksi. Liiton piireissä ja yhdistyksissä 
järjestettiin toimintavuonna 8.835 ampumatilaisuutta 
ja -kilpailua, joissa kirjattiin 57.922 osallistumiskertaa. 

Reserviläisliitto tuki jäsenyhdistystensä ampumatoi-
mintaa mm. avustamalla taloudellisesti niiden asehan-
kintoja, ampumaratahankkeita sekä muita ammunta-
harrastusta edistäviä hankintoja ja toimintaa. Erityisen 
paljon tuettiin yhdistysten käsiasehankintoja, koska 
vuonna 2011 uudistuneessa aselaissa ensimmäisen kä-
siaseluvan ehdoksi oli asetettu kahden vuoden ennak-
koharjoittelu.

Lisäksi Reserviläisliitto hyvitti yhdistyksilleen ja piireil-
leen myös muita, aselain muutoksen aiheuttamia kulua. 
Näitä olivat lähinnä ampuma-asekouluttajien koulutuk-
sesta sekä nimeämisestä perityt maksut. Kokonaisuu-
dessaan aselain muutoksen liitolle aiheuttamat kulut 
vuosina 2011-2012 olivat 31.821 euroa, josta 16.666 eu-
roa saatiin katettua Puolustusministeriön vuonna 2011 
myöntämällä lisätuella.

Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut järjestet-
tiin 17.-19.8.2012 Joensuun Kontiolahdella. Poikkeuk-
sellisen korkean osallistujamäärän johdosta kisat jou-
duttiin aloittamaan jo perjantaina. Viikonlopun aikana 
tehtiin viitisensataa ampumasuoritusta. Reserviläislii-
ton yleismestaruuden voitti Varsinais-Suomen Reservi-
läispiiri tuloksellaan 9.454. 

Lisäksi toimintavuonna järjestettiin yhteiset mes-
taruuskilpailut Reserviläisurheiluliiton ja Suomen 
Reserviupseeriliiton kanssa ampumahiihdossa, am-
pumasuunnistuksessa, ilma-aseammunnassa, pal-
velusaseammunnassa, perinneaseammunnassa, pis-
tooliampumahiihdossa, pistooliampumajuoksussa, 
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pystykorva-ammunnassa, sovelletussa reserviläisam-
munnassa, tarkka-ammunnassa ja vakiokiväärissä. Am-
pumahiihto- ja pistooliampumahiihtokisoissa järjestet-
tiin myös viestikilpailu.

Perinteiseen tapaan ohjelmassa oli myös reserviläis-
järjestöjen välinen prosenttiammuntakilpailu, joka oli 
huomioitu myös liiton suoritusperusteisessa piirituki-
järjestelmässä. Kilpailun piirisarjan voitti Lapin Reser-
viläispiiri, johon kuuluvien yhdistysten jäsenistä lähes 
45 prosenttia kävi ampumassa. Seuraavilla sijoilla olivat 
Kainuun (36 %) ja Etelä-Pohjanmaan (32 %) reserviläis-
piirit. Jäsenyhdis-tyksistä aktiivisin olin Pertunmaan Re-
servinaliupseerit 100 prosentin tuloksellaan.

Reserviläisliiton kokonaistulos oli 13,9 prosenttia. Syy-
nä alhaiseen lukuun oli se, että vain 118 jäsenyhdistystä 
ilmoitti liittoon kilpailunsa tuloksen. Reserviläisliiton 
tulos riitti kuitenkin liittojen välisen prosenttiammun-
takilpailun voittoon, sillä Reserviupseeriliiton tulos jäi 
11,4 prosenttiin. 

Toukokuussa liitto järjesti neljännen valtakunnallisen 
ampumataitopäivänsä, jossa oli mukana 79 liiton pai-
kallisyhdistystä. Valtakunnanlaajuisen tapahtuman ta-
voitteena oli saada mahdollisimman moni Reserviläislii-
ton jäsen tutustumaan ammuntaan sekä osallistumaan 
liiton prosenttiammuntakilpailuun. Lisäksi pyrittiin 
saamaan näkyvyyttä reserviläisten laajalle ampumatoi-
minnalle.

Yksittäisiä jäseniä kannustettiin ampumataitojen ylläpi-
toon mm. tiedotuksella sekä sähköisellä kuntokortilla, 
jonne jäsenet saattoivat internetissä kirjata omia ampu-
masuorituksiaan. Järjestelmästä saattoi myös tulostaa 
ampumapäiväkirja aselupahakemuksen liitteeksi.

Toimintavuonna tehtiin yhteinen ampumalaitteisto-
hankinta Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Yhteis-
työkumppaniksi valittiin pohjoiskarjalainen Eko-aims 
Oy, jonka ampumalaitteistoja yhdistykset, piirit ja ker-
hot saattoivat hankkia normaalia edullisempaan hin-
taan. Kahdessa osassa tehty hankinta käsitti lopulta 26 
laitteistoa sekä runsaasti niihin liittyviä varusteita. Am-
pumalaitteistoja hyödynnettiin sekä ammunnan koulu-
tuksessa että messutoiminnassa.

Veteraanityö jatkui laajana

Toimintavuoden toisena painopistealueena oli vete-
raanityö ja -tuki. Maaliskuussa Reserviläisliitto toteutti 
yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa erityisen 
keräystempauspäivän, joka järjes-tettiin 108 paikka-
kunnalla. Tapahtuma oli osa Sotiemme Veteraanit 2012 

-keräystä, jota tuettiin myös avustamalla paikallisia va-
rusmieskeräyksiä sekä osallistumalla mm. Mottimerkki-
en myyntikampanjaan. 

Sotiemme Veteraanit -keräyksen tuotto vuonna 2012 
oli noin 2,7 miljoonaan euroa, josta varusmieskerä-
yksen osuus oli 56 prosenttia. Reserviläisliiton ja Suo-
men Reserviupseeriliiton omat keräykset tuottivat noin 
108.000 euroa.

Myös muu veteraanityö jatkui laajana. Yksittäisten ve-
teraanien auttamiskertoja liiton jäsenyhdistyksissä ja 
piireissä kirjattiin vuoden mittaan 3.028. Monin paikoin 
tuettiin lisäksi veteraaniyhteisöjen järjestötoimintaa 
hoitamalla niiden hallinnollisia tehtäviä sekä muuta 
toimintaa.

Reserviläisliitto oli toimintavuonna mukana myös Tam-
menlehvän Perinneliiton työssä. Liiton kunniajäsen 
Matti Niemi toimi Perinneliiton varapuheenjohtajana. 

Reserviläisliiton veteraanityö painottui vahvasti paikka-
kuntatasolle. Toimintavuoden aikana liiton jäsenyhdis-
tykset ja piirit olivat mm. 242 kertaa mukana paikallisis-
sa veteraanikeräyksissä ja auttoivat 703 kertaa erilaisten 
veteraanitilaisuuksien, -juhlien ja -toimintojen järjestä-
misessä. Veteraanien perinteen säilyttämiseen liittyviä 
toimintakertoja kirjattiin 347 kappaletta.

Paljon kuntoliikuntaa ja urheilua

Jäsenistön fyysisen kunnon ylläpitäminen oli määritelty 
vuoden kolmanneksi painopistealueeksi. Reserviläislii-
ton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheilu-
liiton yhteisenä tavoitteena oli saada jäsenet liikkumaan 
ja urheilemaan aiempaa enemmän. Toimintavuonna 
fyysisen kunnon ja säännöllisen liikunnan merkitystä 
korostettiin mm. liittojen tiedotuksessa sekä Reserviläi-
nen-lehdessä. Jäsenistöä kannustettiin fyysisen kunnon 
ylläpitoon myös sähköisellä kuntokorttijärjestelmällä, 
joka mahdollisti liikunta- sekä ammuntasuoritteiden 
kirjauksen ja seurannan internetissä. 

Yhdistyksiä ja piirejä kannustettiin liikunta- ja urhei-
lutoiminnan järjestämiseen sekä sen seurantaan mm. 
suoritusperusteisen piiritukijärjestelmän avulla, jossa 
yhtenä palkitsemiskriteerinä oli sähköisen kuntokortin 
käytön laajuus piirin jäsenistön keskuudessa. Liitto kan-
nusti jäseniään kuntokortin käyttöön mm. tiedotuksel-
la. 

Fyysistä kuntoa ylläpidettiin ensisijaisesti liiton paikal-
listen yhdistysten järjestämissä tapahtumissa. Yhdistys- 
ja piiritasolla järjestettiin toimintavuonna 6.216 erilaista 
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liikunta- ja urheilutapahtumaa, joissa kirjattiin 35.345 
osallistumiskertaa. Reserviläisurheiluliiton kanssa to-
teutettu, valtakunnallinen perheliikuntapäivä järjestet-
tiin 36 paikkakunnalla.

RESUL vastasi toimintavuonna lähinnä valtakunnanta-
son kilpailu- ja muiden liikuntatapahtumien järjestämi-
sestä. Useiden ampumakilpailujen ohella RESUL järjesti 
mm. syys- ja naisten jotokset sekä perheliikuntapäivän, 
osallistui Kesäyön marssin järjestämiseen sekä järjesti 
talvikilpailun, neliottelun, maastokilpailun ja partio-
kilpailun sekä laajaa koulutustoimintaa erityisesti am-
munnan, aseenkäsittelyn ja erilaisten ammuntalajien 
osalta. Lisäksi järjestettiin golfmestaruuskisa. 

RESUL:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin marraskuus-
sa Suomen Reserviupseeriliittoa edustava Thor Erik 
Lindqvist Salosta. Reserviläisliitto tuki toimintavuonna 
RESUL:n toimintaa 18.686 eurolla.

Maanpuolustustahtoa vaalittiin

Korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen on RES 
2015 -strategiassa asetettu yhdeksi liiton lähivuosien 
päätehtävistä. Reserviläisliitto korostikin myös toimin-
tavuonna maanpuolustustahdon keskeistä merkitystä 
mm. omissa kannanotoissaan ja muissa puheenvuo-
roissaan sekä erilaisessa esittelymateriaalissa. Maan-
puolustustahdon hyväksi tehtävä työ huomioitiin myös 
liiton uudessa messumateriaalissa.

Maanpuolustustahdon hyväksi tehtävä työ jatkui 
vilkkaana. Liiton piireissä ja yhdistyksissä järjestettiin 
toimintavuoden aikana mm. 646 kunniavartiota, 312 
seppeleenlaskua, 77 erilaista maanpuolustusjuhlaa, 
301 erilaista esitelmä-, info- ja messutoimintatilaisuutta 
sekä 17 tiedotustilaisuutta. Lisäksi ylläpidettiin 18 maa-
kunnallista piirilehteä sekä paljon muita julkaisuja.

Erittäin laajaa sähköinen julkaisutoiminta oli osa aat-
teellista työtä. Reserviläisliitto ylläpiti www-sivuja ja 
Facebook-ryhmää sekä tuki piiriensä ja yhdistystensä 
toiminnan esittelyä internetissä. Niillä oli mahdollisuus 
pitää omia nettisivujaan veloituksetta liiton sivujen yh-
teydessä. 

Vuoden 2012 lopulla liiton nettisivujen yhteydessä 
toimi 138 yhdistys- sekä 13 piirisivustoa. Lisäksi useat 
kymmenet yhdistykset ja piirit ylläpitivät kokonaan 
omia internet-sivuja. Monet yhdistykset perustivat toi-
mintavuoden aikana oman Facebook-ryhmän.

Laajemmalla nettinäkyvyydellä pyrittiin tavoittamaan 
paremmin varsinkin nuoria suomalaisia. Lisäksi nuoria 

lähestyttiin mm. Reserviläinen-lehden varusmies- ja 
abiturienttijakeluilla. 

Reserviläisliiton Mikkelissä järjestetyn syyskokouksen 
ohjelmassa oli perinteiseen tapaan valtakunnallinen 
maanpuolustusjuhla.

Hengellistä toimintaa runsaasti

Reserviläisliitossa järjestettiin toimintavuonna paljon 
hengellistä toimintaa. Monissa liiton tapahtumissa, ti-
laisuuksissa ja kilpailuissa päivän käynnisti hartaushetki 
tai aamunavaus. Liiton kaksipäiväisen syyskokouksen 
ohjelmaan kuului jumalanpalvelus.

Laajin hengellisen työn tapahtuma oli joulutulet, joka 
on vanhin liiton neljästä ns. yhteistapahtumasta. Eri 
puolilla maata toteutettu tapahtumakokonaisuus jär-
jestettiin joulukuun puolenvälin aikoihin 72 paikka-
kunnalla. Monissa reserviläisperheissä joulun odotus ja 
hiljentyminen jouluun alkaa perinteisesti oman yhdis-
tyksen joulutulet-tapahtumasta. 

Hengellisten tapahtuminen pääpaino oli muun toimin-
nan tavoin paikallistasolla. Liiton yhdistykset ja piirit 
järjestivät toimintavuonna mm. 54 kenttähartautta ja 
81 kirkkopyhää. Hengellisen toiminnan tapahtumissa 
kirjattiin yhteensä 7.426 osallistumiskertaa.

Reservin valmiuksia ylläpidettiin laajalla 
koulutuksella

Reserviläisliiton rooli reservin vapaaehtoiskoulutuk-
sessa oli toimintavuonna keskeinen, sillä liiton jäsenet 
muodostivat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) suurimman yksittäisen kouluttajaryhmän. Myös 
koulutukseen osallistuvista merkittävä osa oli liiton jä-
seniä. 

MPK järjesti vuoden 2012 aikana yli 1.700 koulutusta-
pahtumaa, jossa oli kasvua yli 10 prosenttia. Kursseista 
oli reserviläisille kohdennettuja noin 1.100 ja kaikille 
avoimia varautumisen sekä turvallisuuden kursseja 
noin 600. Puolustusvoimien tilaama koulutuksen määrä 
oli selvästi yli koulutussopimuksen tason.

Koulutusvuorokausien yhteismäärä oli noin 78.000, 
joka oli hieman edellistä vuotta suurempi. Reserviläi-
sille suunnatun koulutuksen osuus oli noin 50.000 vuo-
rokautta. Koulutukseen osallistui yhteensä noin 46.000 
henkilöä, josta koulutettavia oli noin 40.000. 
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Vuoden 2012 aikana saatiin valmiiksi MPK:n laatujär-
jestelmän perusrakenne ja pääprosessien kuvaukset. 
Vuoden lopussa valmistui MPK:n nuorten koulutuksen 
kehittämissuunnitelma.

Reserviläisliitolla oli toimintavuonna käytössään 8.500 
euron määräraha, joka käytettiin liiton jäsenille suun-
nattuun koulutukseen. Määrärahalla järjestettiin Sähköt 
poikki -koulutusta, joka antoi valmiuksia sähkökatkois-
ta selviämiseen. Taustalla olivat vuosien 2010 ja 2011 
kovat talvet, jolloin sähkökatkoista kärsittiin laajasti 
erityisesti asutuskeskusten ulkopuolella. Järjestetyille 
seitsemälle kurssille osallistui 85 jäsentä. Koulutuksesta 
aiheutui liitolle kustannuksia 3.839 euroa. 

MPK:n hallituksessa liittoa edusti toimintavuonna Juha 
Parkkonen, joka toimi samalla MPK:n varapuheenjoh-
tajana. Parkkonen toimi myös MPK:n työvaliokunnan 
jäsenenä sekä koulutusvaliokunnan varapuheenjohta-
jana. Lisäksi liiton edustajia toimi MPK:n erilaisissa toi-
mielimissä seuraavasti: Ismo Nöjd hallintovaliokunta, 
Jouko Hyppönen viestintävaliokunta ja Matti Niemi 
talousvaliokunta. 

Reserviläisliitto pyrki toimintavuonna vaikuttamaan 
siihen, että MPK:n kurssivalikoimassa olisi riittävästi 
alueellisiin joukkoihin sijoitetuille ja sijoittamattomille 
reserviläisille tarkoitettuja kursseja. Lisäksi Reserviläis-
liitto seurasi tarkasti, ettei MPK:n organisaatiouudistus 
lisäisi vapaaehtoiskouluttajien hallinnollisia tehtäviä. 

Reservin täydennyskoulutusta 
markkinoitiin

Vuonna 2012 Puolustusvoimat järjesti reservin täyden-
nyskurssin, joka oli tarkoitettu tarkkaan valikoiduil-
le  aliupseereille. Reserviläisliitto tuki koulutusta mm. 
markkinoimalla kurssia jäsenilleen. Lisäksi liitto osal-
listui kurssin päätöstilaisuuteen, joissa Reserviläisliitto 
palkitsi kurssin priimuksen.

Yhteistyötä tehtiin Puolustusvoimien kanssa muuten-
kin tiiviisti. Yhteistyökumppanina oli pääsäätöisesti 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti 
Hannu Hyppönen. Liiton edustaja osallistui Pääesikun-
nan päällikön johtaman Reservin neuvottelukunnan 
toimintaan. Lisäksi reserviläispiirien edustajia oli mu-
kana vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisissa 
neuvottelukunnissa.

Reserviläisliitto oli mukana myös vapaaehtoisessa pe-
lastuspalvelussa ja liitolla oli edustus sen keskustoimi-
kunnassa. Monet reserviläispiirit olivat edustettuina 
VAPEPA:n maakuntatoimikunnissa. VAPEPA:n hälytys-
ryhmissä oli mukana paljon liiton paikallisyhdistysten 
jäseniä.

Yhdistysjohdon koulutusta kolmessa 
piirissä

Reserviläisliiton yhdistysjohdon koulutus jatkui vuon-
na 2012. Toimintavuonna koulutusta järjestettiin 
Keski-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
reserviläispiireille. Keski-Suomeen ja Uudellemaalle 
suunnitellut koulutukset peruuntuivat vähäisen osallis-
tujamäärän takia. 

Järjestetyt tilaisuudet olivat yksipäiväisiä koulutusta-
pahtumia, joissa olivat useimmiten mukana myös MPK, 
OP-opintokeskus sekä Puolustusvoimat. Yhteensä ti-
laisuuksiin osallistui noin 60 luottamushenkilöä asian-
omaisista piireistä sekä niiden jäsenyhdistyksistä. OK-
opintokeskus tuki koulutusta taloudellisesti.

Yhdistysjohdon koulutuksen tavoitteena on antaa yh-
distysten ja piirien uusille luottamushenkilöille perus-
tietoa Reserviläisliiton organisaatiosta ja toiminnasta 
sekä liiton kanssa tapahtuvasta yhteistoiminnasta. 
Tavoitteena on, että johtotehtäviin valitut saavat näin 
paremmat valmiudet tehtäviensä hoitamiseen. 

Vaikka koulutuksen sisältöön oltiin edelleen tyytyväisiä, 
oli ongelmana aiempien vuosien tapaan uusien luotta-
mushenkilöiden saaminen tilaisuuksiin. Monissa piireis-
sä vain noin kolmasosa yhdistyksistä lähetti edustajiaan 
koulutustilaisuuksiin.

Yhdistysten puheenjohtajille infoja

Vuonna 2010 käynnistyneen piiri-info -järjestelmän 
puitteissa Reserviläisliiton johto kävi toimintavuoden 
aikana 13 piirissä ja tapasi niissä noin 300 luottamus-
henkilöä. Parituntiset infotilaisuudet pidettiin pääsään-
töisesti piirihallitusten kokousten yhteydessä.

Piiri-infot oli tarkoitettu lähinnä yhdistysten ja piirien 
puheenjohtajille. Niissä käytiin läpi ajankohtaisia maan-
puolustusasioita, lainsäädäntöä sekä Reserviläisliiton 
toimintaa ja yhdistyspalveluja. Lisäksi tilaisuuksissa 
käytiin paljon keskusteluja, joiden tavoitteena oli saada 
aiempaa parempi tuntuma jäsenkentän näkemyksiin 
liiton toiminnan osalta.

Paljon naisille suunnattua toimintaa

Reserviläisliiton naisten toiminnan suunnittelusta ja 
pääosin myös toteuttamisesta vastasi toimintavuon-
na liiton valiokunnan muodostama naisten työryhmä. 
Työryhmä piti kehitysseminaarin 20.4. Forssassa, jossa 
ideoitiin uusia tapahtumamalleja yhdistyksien käyt-
töön. Piirien ja yhdistysten naisille tarkoitettuja  ta-
pahtumia tuettiin mm. tiedottamisella sekä erilaisella 
ohjeistuksella. 
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Toimintavuonna Reserviläisliitossa järjestettiinkin pal-
jon naisille suunnattua toimintaa. Sen tärkein kohde-
ryhmä olivat ne naisjäsenet, jotka eivät olleet suoritta-
neet naisten vapaaehtoista asepalvelusta. 

Liiton suurin naisille tarkoitettu tapahtuma oli 8.-9.9. 
Kauhavalla järjestetty Naisten koulutuspäivä. Tapah-
tuman tavoitteena oli antaa osallistujille kattava kuva 
Kauhavan ilmasotakoulun toiminnasta, perehdyttää 
osallistujat maastossa selviytymiseen yön yli sekä ret-
keilytaitoihin. Toista kertaa järjestettyyn koulutuspäi-
vään osallistui 23 naista.

Paljon naisille tarkoitettua toimintaa järjestettiin myös 
piireissä ja yhdistyksissä. Vuonna 2012 ne järjestivät 151 
naisjäsenille tarkoitettua tilaisuutta, joissa kirjattiin 838 
osallistumiskertaa.

Reserviläisliiton huipputapahtumaa ei toimintavuonna 
järjestetty.

AESOR-yhteistyö jatkui

Reserviläisliitto jatkoi toimintavuonna vakiintuneita yh-
teistyösuhteitaan lähinnä eurooppalaisia reservinaliup-
seerijärjestöjä edustavan AESOR-järjestön kanssa. Sen 
hallituksen kokouksissa olivat pääsääntöisesti mukana 
liiton varapuheenjohtaja Osmo Suominen ja AESOR-
järjestössä varapuheenjohtajana toimiva Ilpo Pohjola. 
Toimintavuonna järjestön puheenjohtajuutta hoiti Es-
panja.

Reserviläisliitto pyrki kehittämään AESOR:n hallinto-
työskentelyä ja keskittyi mm. sähköisten työskentely-
menetelmien kehittämiseen. Lisäksi liitto ylläpiti AE-
SOR-järjestön internet-sivuja.

AESOR:n tavoitteena oli myös lisätä yhteistyötä reser-
viupseerijärjestöjä yhdistävän CIOR-järjestön sekä Na-
ton reserviä edustavan NRFC:n kanssa. Reserviläisliiton 
rooli asiassa oli myönteisen kannustava ja toisaalta lii-
ton edustajat pyrkivät toimimaan kokoavana voimana 
ratkottaessa AESOR:n sisäisiä ristiriitoja ja jännitteitä.

Toimintavuoden ohjelmassa oli myös kansainvälinen 
sotilasmoniottelu, joka oli tarkoitus järjestää kesäkuun 
lopulla Lahdessa. Tapahtuma peruuntui vähäisen osal-
listujamäärän takia. 

Lahden kisan peruuntumisen johdosta Reserviläisliitto 
tuki yhden joukkueen osallistumista Endurance Quest 
-seikkailutapahtumaan, joka järjestettiin 24.-28.8.2012 
Uudenmaan saaristossa. Liittoa kisassa edustivat Mikko 
Auvinen, Jaakko Leppänen, Tuukka Turkka sekä entinen 
maajouk-kuehiihtäjä Pirjo Muranen. Joukkue sijoittuu 
600 kilometrin mittaisessa kisassa kahdeksanneksi.

Venäjän ja Viron suuntaan liittotason yhteistyötä ei 
vuonna 2012 juuri ollut, vaikka liiton vuosikokouksessa 
olikin edustus Kaitseliitosta. Reserviläisliiton varapu-
heenjohtajat Helvi Hamari ja Rauno Hauta-aho olivat 
mukana Kalottialueen perinteisessä reserviläistapah-
tumassa, joka järjestettiin 24.-26.8. Ruotsin Bodenin 
alueella.

Jäsenistön mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen 
yhteistoimintaan parannettiin avaamalla liiton nettisi-
vujen yhteyteen kansainvälisten reserviläis- ja sotilasta-
pahtumien toimintakalenteri. 

Järjestöyhteistyö puhutti ja kehittyi

Reserviläisliitto teki toimintavuonna yhteistyötä moni-
en eri järjestöjen, tahojen ja toimielinten kanssa. Erityi-
sen tiivistä yhteistyö oli perinteiseen tapaan Suomen 
Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa 
niin liitto-, piiri- kuin yhdistystasollakin. 

Reserviläisliiton tärkeitä yhteistyökumppaneita oli-
vat myös valtakunnallisesta varainkeruusta vastannut 
Maanpuolustuksen Tuki ry, maanpuolustusjärjestöjen 
yhteinen sotilaskoulutusorganisaatio Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys, liiton toimitilat omistava UR-
LUS-säätiö, veteraaniperinneyhteistyötä koordinoiva 
Tammenlehvän Perinneliitto ry sekä valtakunnalliset 
veteraanijärjestöt ja puolustusvoimat sekä -ministeriö.

Säännöllistä yhteistyötä liitolla oli myös Sotavahinko-
säätiön kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin mm. niiden 
yritysten kanssa, joilla oli liiton kanssa kirjallinen yhteis-
työsopimus.

Merkittävä yhteistyökumppani oli myös Ampumahar-
rastusfoorumi, jonka puitteissa mm. koordinointiin 
edunvalvontaa ase- ja ampumaratalainsäädäntöön liit-
tyen. Foorumi järjesti 2.3. Helsingissä Turvallinen ampu-
marata -seminaarin, johon osallistui 65 henkilöä. 

Toimintavuonna yhteistyö tiivistyi erityisesti Maanpuo-
lustuskiltojen liiton kanssa. Keväällä Reserviläisliitto, 
Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskiltojen 
liitto antoivat yhteisen kannanoton puolustusvoimauu-
distuksesta. Alkusyksyllä järjestöt päättivät käynnistää 
selvityksen hallinto- ja tiedotustoimintojensa tehosta-
misesta, jonka tavoitteeksi asetettiin  mm. siirtyminen 
yhteiseen jäsenrekisteriin ja -lehteen.

Yhteistyön tiivistämisen taustalla oli synergiaetujen 
saavuttamisen lisäksi julkisuudessa käyty keskustelu 
ja erilaiset kannanotot, joissa maanpuolustusjärjestöjä 
arvosteltiin mm. päällekkäisestä ja hajanaisesta toimin-
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nasta sekä siitä, että järjestöjen työ tavoittaa huonosti 
suomalaisia. Puolustushallinnon taholta tuotiin myös 
esiin toivomus yhteisestä kattojärjestöstä, jonka kanssa 
se voisi keskitetysti sopia vapaaehtoiseen maanpuolus-
tustyöhön liittyvistä asioista.

Reserviläisliitto suhtautui ajatukseen skeptisesti. Kes-
kusjärjestön nähtiin paitsi lisäävän kustannuksia ja 
hallintoa myös loitontavan puolustushallintoa ja maan-
puolustusjärjestöjä kauemmas toisistaan. Keskustelu 
vaimeni kesän jälkeen.

Kattavaa edunvalvontaa

Vuonna 2012 Reserviläisliitto harjoitti laajaa edunval-
vontaa mm. aselakiin ja tulossa olevaan ampumarata-
lain uudistukseen, puolustusvoimien ja MPK:n kehit-
tämiseen sekä koko maanpuolustusjärjestelmämme 
tulevaisuuteen liittyen. Eniten huomiota sai helmikuun 
alussa esitelty puolustusvoimauudistus, josta Reservi-
läisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolus-
tuskiltojen liitto antoivat heti tuoreeltaan yhteislausun-
non.  Kannanotossaan liitot korostivat, että uudistuksen 
yhteydessä on huolehdittava varusmiesten ja reservi-
läisten riittävästä koulutuksesta sekä puolustuksemme 
uskottavuudesta.

Reserviläisliitto selvitti maaliskuussa jäsenistönsä nä-
kemykset puolustusvoimauudistuksesta, joka käytän-
nössä merkitsi mm. kuuden varuskunnan sulkemista, 
sodan ajan joukkojen supistamista 230.000 henkilöön 
sekä kertausharjoitusten alasajoa seuraavaksi kolmeksi 
vuodeksi. Liiton jäsenistön erittäin kriittinen suhtautu-
minen uudistuksen sisältöön ja sen suljettuun ennak-
kovalmisteluun sai hyvin näkyvyyttä tiedotusvälineissä. 

Lahdessa syyskuun lopulla järjestettyjen puolustus- ja 
turvallisuusmessujen yhteydessä Reserviläisliiton ja 
Suomen Reserviupseeriliiton hallitukset antoivat yh-
teisvetoomuksen riittävän kertausharjoituskoulutuk-
sen sekä järjestöjen puolustusministeriöltä saaman ta-
loudellisen tuen turvaamiseksi. Samalla liiton vetosivat 
omaan jäsenistöönsä, jotta jäsenet pitäisivät itse yllä 
omaa kenttäkelpoisuuttaan ja sotilaallista osaamistaan.

Yhteydenpito eduskuntaan oli perinteiseen tapaan tii-
vistä. Reserviläisliitto jakoi monia tiedotteitaan ja kan-
nanottojaan suoraan kansanedustajille. Lisäksi liitto oli 
edustettuna kahdessa eduskuntakuulemisessa, joihin 
liittyen annettiin kirjalliset lausunnot koskien asevel-
vollisuuslain muutosta ja vuoden 2013 valtioneuvoston 
talousarvioesitystä. 

Yhteyksiä oli myös sisäasianministeriöön ja erityisesti 
sen ns. aseturvallisuustyöryhmän työtä seurattiin tar-

kasti. Reserviläisliitto antoi ministeriölle kaksi kirjallista 
lausuntoa, jotka koskivat ampumaratoja koskevan lain-
säädännön kehittämistä sekä aselain muutosta mm. 
aseiden säilyttämistä koskevien määräysten osalta. 
Näihin lausuntoihin liittyi myös suullinen kuuleminen. 
Lisäksi poliisille annettiin Suomen Reserviupseeriliiton 
kanssa yhteislausunto aselupakäytäntöjen yhtenäistä-
misohjeesta. 

Reserviläisliiton jäsenyhdistysten ja piirien luottamus-
henkilöillä oli toimintavuonna mahdollisuus tutustua 
liiton antamiin lausuntoihin ekstranet-palvelussa. 

Jäsenkasvu katkesi

Reserviläisliiton jäsenmäärä kääntyi kasvuun 1990-lu-
vun puolivälissä, jolloin aliupseerinarvosta jäsenyyseh-
tona luovuttiin. Puolitoista vuosikymmentä kestänyt, 
yhtäjaksoinen jäsenkasvu katkesi toimintavuonna ja 
liiton kokonaisjäsenmäärä laski hieman. Vuoden 2012 
lopulliseksi jäsenmääräksi muodostui 36.212 jäsentä, 
joista aliupseereita oli 60, miehistöä 27 ja upseereita 
neljä prosenttia. Armeijaa käymättömien osuus oli 9 
prosenttia.

Jäsenmaksunsa maksaneiden määrä laski vuoden 2012 
aikana 269 jäsenellä. Jäsenmäärät nousivat edelleen 
kuudessa piirissä mutta niissäkin kasvu jäi alle yhteen 
prosenttiin. 

Reserviläisliitto seurasi toimintavuonna säännöllisesti 
piiriensä jäsenkehitystä ja kiinnitti huomiota erityises-
ti niihin piireihin, joissa jäsenmäärät olivat laskussa. 
Reserviläispiireille tiedotettiin jäsenkehityksestä sekä 
uusien jäsenten määristä useita kertoja vuoden aikana. 
Samalla painotettiin yhdistyskohtaisen jäsenmääräseu-
rannan tarvetta. Jäsenkehitystä käytiin läpi myös piiri-
infoissa, joissa paneuduttiin tarkemmin yhdistyskohtai-
seen kehitykseen.

Jäsenkehitys oli huomioitu myös liiton suoritusperus-
teisessa tukijärjestelmässä. Toukokuussa liiton valio-
kunnassa päätettiin tuhannen euron lisäpalkkiosta niil-
le piireille, joiden jäsenmäärä säilyi vähintään ennallaan 
toimintavuoden aikana. Palkkion sai lopulta kuusi piiriä.

Liittyneiden määrissä laskua

Jäsenkasvun katkeamisen taustalla oli jäseneksi liit-
tyneiden aiempaa alhaisempi määrä. Reserviläisliiton 
jäsenyhdistyksiin liittyi toimintavuoden aikana 1.961 
uutta jäsentä, mikä oli selvästi monia aiempia vuosia 
vähemmän. Suhteellisesti eniten liittyneitä oli Pohjois-
Karjalassa, jonka jäsenistöstä 7,8 prosenttia oli loppu-
vuonna uusia jäseniä. Absoluuttisesti eniten jäseniä 
(268) liittyi Helsingin piirin yhdistyksiin. 
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Syitä laskevaan kehitykseen pohdittiin useaan ottee-
seen liiton piiri-infoissa sekä valiokunnan kokouksis-
sa. Selityksiksi esitettiin mm. käsiaselupien saamisen 
vaikeutumista, puolustusvoimiin liittynyttä, kielteistä 
uutisointia sekä taloudellisen taantuman aiheuttamaa 
työttömyyttä. Syyt päätettiin selvittää piirikohtaisissa 
ryhmätöissä, joiden tekeminen siirtyi vuodelle 2013.

Samalla päätettiin purkaa muutama vuosi sitten pe-
rustettu, piirikohtainen jäsenvastaavaverkosto. Vastuu 
jäsenkehityksestä ja sen seurannasta palautettiin re-
serviläispiirien puheenjohtajille. Lisäksi henkilökoh-
taisen jäsenhankintakilpailun palkintoja parannettiin 
ja jäseneksi liittymistä helpotettiin kehittämällä liiton 
internet-sivuja sekä jäsenrekisteriä.

Jäsenkehitykseen liittyvässä tiedotuksessaan liitto pai-
notti jäsenkasvun tuovan lisää reserviläisiä kenttäkel-
poisuutta ylläpitävän toiminnan pariin ja samalla aat-
teellisen maanpuolustustyön saavuttavan suuremman 
joukon suomalaisia. Yhdistyksille ja piireille painotettiin 
sitä, että suurempi jäsenmäärä lisää Reserviläisliiton 
työn tuloksellisuutta monin eri tavoin.

Reserviläisliiton työ reserviläisten kenttäkelpoisuuden 
ja maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi oli toiminta-
vuonna aiempaa tärkeämpää, koska kertausharjoituk-
sia ei säästösyistä juuri ollut.

Jäsenhuoltoon panostettiin

Toimintavuonna panostettiin myös jäsenhuoltoon. Liit-
to lähetti muutamia sähköpostitiedotteita kaikille jäse-
nille, joiden sähköpostiosoite oli liiton jäsenrekisterissä. 
Lisäksi yhdistyksiä kannustettiin säännölliseen, omaan 
jäsenistöön kohdistuvaan sähköpostitiedottamiseen. 
Samalla painotettiin myös jäsentilanteen seurantaa.

Erityistä huomiota kiinnitettiin niihin jäseniin, joiden 
jäsenmaksusuoritus oli myöhässä. Maksumuistutusten 
lisäksi lähetettiin tekstiviestejä, joissa kerrottiin jäsen-
maksun olevan maksamatta. Panostuksesta oli hyötyä, 
sillä vuoden 2012 lopulla vain 2,7 prosentilla jäsenistä 
oli jäsenmaksu maksamatta.

Yhteyttä jäsenistöön tehostettiin myös kehittämällä 
jäsenrekisteriä ja erityisesti sen integrointia liiton net-
tisivuihin. Jäsenille avattiin mahdollisuus omien jä-
senrekisteritietojen tarkistamiseen ja täydentämiseen 
sekä ampuma- ja senioriturvan hankintaan nettisivujen 
kautta.

Yhdistysten mahdollisuuksia jäsenhuoltoon parannet-
tiin kehittämällä internetissä toimivaa jäsenrekisteriä. 
Kehitystyö antoi yhdistyksille ja piireille enemmän 
mahdollisuuksia hyödyntää jäsenrekisteritietoja yh-

teydenpidossa omiin jäseniinsä. Lisäksi tavoitteena oli 
lopettaa erilaisten jäsenlistojen ja tilitysraporttien pa-
perijakelut.

Jäsenhankintakilpailun voitto Ouluun

Yksittäisiä jäseniä kannustettiin jäsenhankintaan hen-
kilökohtaisella jäsenhankintakilpailulla, jonka kausi oli 
17.9.2011-15.9.2012. Kilpailussa huomioitiin jäsenmak-
sunsa ensi kertaa vuonna 2012 suorittaneet, uudet jä-
senet, joilla ei ollut aiempaa jäsenyyttä jossain toisessa 
jäsenyhdistyksessä.

Vuoden 2012 jäsenhankintakilpailun voitti Oulun Re-
serviläisten Rauno Mäkinen, joka hankki yhteensä 28 
uutta, maksanutta jäsentä. Mäkinen voitti myös edelli-
sen, vuoden 2011 jäsenhankintakilpailun. 

Jäsenhankintakilpailuun osallistui 226 Reserviläisliiton 
jäsentä, jotka saivat hankituksi yhteensä 624 uutta, 
maksanutta jäsentä. Jokainen, vähintään yhden uuden 
jäsenen hankkinut sai palkinnon.

Toimintavuonna tehtiin päätös jäsenhankintakilpailun 
kehittämisestä, jotta liittyneiden määriä saataisiin nos-
tettua. Vuoden 2013 kilpailussa päätettiin ottaa käyt-
töön entistä selvästi korkeatasoisemmat palkinnot.

Nuorten jäseneksi liittymistä helpotettiin erityisellä 
nuorisojäsenyydellä, jossa vuosittainen jäsenmaksu oli 
hieman tavanomaista pienempi.

Jäsenille rahanarvoisia etuja

Toimintavuonna Reserviläisliittoon kuuluvat henkilöt 
olivat oikeutettuja jäsenetuihin ja alennuksiin ST1-yh-
tiöstä, Vakuutusyhtiö Pohjolasta, S-ryhmän hotelleista 
sekä Suomen Sotilas-lehdestä. Jäseneduissa ei vuoden 
2012 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia.

St1-yhtiön kanssa tehtyä yhteistyösopimusta jatkettiin 
vuosille 2013-2014. Tämän myötä jäsenille päätettiin 
jakaa uudet jäsenkortit tammikuussa 2013. Kortit oi-
keuttavat edelleen alennukseen polttonesteostoksista 
St1- ja miehitetyiltä Shell-asemilta.

Jäsenetuja tarjoavien yritysten kanssa tehtiin mark-
kinointiyhteistyötä. Liitto mm. myi niille ilmoitustilaa 
Reserviläinen-lehdistä ja markkinoi jäsenetuja liiton 
www-sivuilla sekä sähköposteilla suoraan jäsenille. 
Kustannus Oy Suomen Miehen kanssa toteutettiin pu-
helinmarkkinointikampanja, jossa jäsenille tarjottiin 
Suomen Sotilas –lehden tilausta jäsenetuhintaan.

Uutena yritysyhteistyökumppanina oli puolustusvoi-
mille ampumalaitteistoja valmistavan Eko-Aims Oy, 
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jonka kanssa toteutettiin laitteistojen yhteishankinta. 
Myös liitto hankki käyttöönsä rynnäkkökivääri- ja pis-
toolipaketin.  

Tunnettuuden todettiin parantuneen

Reserviläisliiton strategiassa liiton tunnettuuden li-
sääminen on asetettu toiseksi keskeiseksi tavoitteeksi. 
Taustalla on mm. vuoden 2008 järjestökuvatutkimus, 
jonka mukaan vain noin 40 prosenttia suomalaisista 
tunsi Reserviläisliiton vähintään nimeltä. Liiton tunnet-
tuus osoittautui tutkimuksessa monia muita maanpuo-
lustusjärjestöjä heikommaksi, vaikka Reserviläisliiton 
jäsenmäärä on niitä merkittävästi suurempi.

Tunnettuutta on viime vuosina pyritty lisäämään tie-
dotteilla, kannanotoilla ja tiedotustilaisuuksilla. Hel-
mikuussa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että Reservi-
läisliiton tuntee nyt hieman entistä suurempi joukko 
suomalaisia. Innolink Research Oy:n tekemän kysely-
tutkimuksen mukaan liiton tunsi nimeltä 44 prosenttia 
suomalaisista.

Toimintavuonna liitto jatkoi säännöllistä tiedottamis-
taan. Erilaisia mediatiedotteita lähetettiin 24 kappa-
letta ja ne olivat esillä tiedotusvälineissä vaihtelevasti. 
Eniten julkisuutta saivat puolustusvoimauudistukseen 
liittynyttä jäsenkyselyä koskenut tiedote sekä Islannin 
ilmavalvonnan kannatusta Suomessa käsitellyt tiedote. 
Liiton toiminnanjohtaja oli helmikuussa MTV3:n Huo-
menta Suomi -lähetyksessä haastateltavana puolustus-
voimauudistukseen liittyen. 

Liiton yhteistapahtumien yhteydessä toteutettiin val-
takunnalliset tiedotuskampanjat, joissa tuotiin esiin 
myös kaikki tapahtumissa mukana olleet yhdistykset. 
Niille tehtiin tiedotepohjia paikallisessa tiedotuksessa 
käytettäväksi.

Liiton tiedotteet ja kannanotot jakoivat jossain määrin 
liiton jäsenistöä ja luottamushenkilöitä. Tiedottamisen 
pelisäännöistä keskusteltiin liiton hallituksessa ja muis-
sa toimielimissä useaan kertaan toimintavuoden aika-
na.

Toimintavuonna Reserviläisliitto seurasi sähköistä 
mediaa ja julkaisi maanpuolustusta koskevaa uuti-
sointia nettisivujensa ns. uutissyötteessä. Liiton kan-
nanotot jaettiin sähköisen jakelujärjestelmän avulla 
valtakunnallisille, maakunnallisille ja useimmiten myös 
paikallisille tiedotusvälineille. Liiton nettisivujen lisäksi 
ylläpidettiin omaa Facebook-ryhmää sekä tuettiin Res-
net-keskustelupalstan toimintaa.

Myös sisäinen tiedotus jatkui aktiivisena. Yhdistysjoh-
don käsikirja julkaistiin perinteiseen tapaan kesän kyn-

nyksellä. Liiton Yhdistystiedote ilmestyi vuoden 2012 
aikana viidesti. Tiedotteen jakelu kattoi liiton hallinnon, 
reserviläispiirit, jäsenyhdistykset sekä sidosryhmät.

Suurin osa liiton sisäisestä tiedotuksesta toteutettiin 
sähköisten jakelukanavien avulla. Liitto julkaisi netti-
sivuillaan medialle tarkoitettujen tiedotteiden lisäksi 
36 sisäistä tiedotetta, joiden ilmestymisestä lähetettiin 
sähköposteja mm. liiton jäsenyhdistysten ja piirien luot-
tamushenkilöille sekä satunnaisesti myös kaikille niille 
jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli liiton tiedossa. 
Myös liiton sidosryhmiä lähestyttiin muutamaan ker-
taan. Toimintavuoden aikana liiton nettisivujen kautta 
lähettiin 428.722 yksittäistä sähköpostia, joissa kerrot-
tiin mm. edellä kuvattujen tiedotteiden ilmestymisestä.

Reserviläisliitto osallistui Lahdessa 27.-29.9. järjestetylle 
Puolustus- ja turvallisuusmessuille. Vierailijat pääsivät 
raikkaan ilmeen omaavalla osastolla mm. ampumaan 
ekoaseella, tutustumaan ammunnan perusteisiin sekä 
Reserviläisliiton toimintaan. Esittelytoimintaa hoitivat 
Päijät-Hämeessä toimivien reserviläisyhdistysten jä-
senet. Yhdistysten ja piirien toiminnan esittelytilaisuuk-
sia tuettiin pyydettäessä mm. laajan esite- ja esittely-
materiaalin avulla.

Liiton jäsenyhdistyksille ja piireille painotettiin tiedotta-
misen tärkeyttä. Niitä kannustettiin aloittamaan sään-
nöllinen tiedottaminen sähköpostilla sekä avaamaan 
omat www-sivut. Yhdistysten käyttöön laadittiin muu-
tama tiedotepohja liiton yhteistapahtumissa käytettä-
väksi. 

Monet yhdistykset ja piirit tiedottivatkin toiminnastaan 
säännöllisesti. Toimintavuoden aikana ne julkaisivat 
mm. 1.667 erilaista jäsenkirjettä ja -julkaisua, 2.633 säh-
köpostitiedotetta, 504 tiedotetta ja kannanottoa sekä 
järjestivät 17 tiedotustilaisuutta. 

Reserviläinen-lehti uudistui

Toimintavuonna Reserviläisliiton yhdessä Suomen Re-
serviupseeriliiton kanssa omistama Maanpuolustusyh-
tiö MPY Oy vastasi perinteiseen tapaan omistajiensa 
jäsenrekisterien hoidosta, hallintopalveluista ja myyn-
toiminnasta sekä julkaisi liiton pää-äänenkannattajana 
toimivaa Reserviläinen-lehteä. Reserviläinen ilmestyi 
vuonna 2012 poikkeuksellisesta vain seitsemänä nu-
merona, joista yksi jaettiin kaikille varusmiehille ja yksi 
kaikille abiturienteille. Lehden normaalijakeluun kuulu-
vat lähes kaikki jäsenmaksunsa maksaneet Reserviläis-
liiton ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten 
jäsenet. Sen levikki oli noin 58.000.

Toimintavuonna Reserviläisliitto osallistui Reserviläi-
nen-lehden tekemiseen ja tuotti itse lehden järjestösi-
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vuilla julkaistun materiaalin. Liitto pyrki näillä sivuilla 
esittelemään liittotason toiminnan ja tapahtumien li-
säksi myös reserviläisyhdistysten toimintaa. Erityishuo-
mioita kohdistettiin liiton ns. yhteistapahtumiin, joissa 
oli mukana paljon liiton jäsenyhdistyksiä.

Yhdessä Aalto Yliopiston kanssa toteutettiin keväällä 
lehden sisältö- ja ulkonäköuudistus, joka tavoitteena 
oli mm. lisätä omistajaliittojen näkyvyyttä lehdessä.  
Uusimuotoinen Reserviläinen alkoi ilmestyä kesäkuun 
numerosta alkaen.

Aivan vuoden lopulla lehden painotyöstä tehtiin sopi-
mus Sanoma Paino Oy:n kanssa. Tämä merkitsi käytän-
nössä myös lehden koon pienenemistä. Samalla tehtiin 
päätös kahdeksaan vuosinumeroon palaamisesta.

Kohtuullinen taloudellinen tulos

Reserviläisliiton vuoden 2012 talousarvio rakentui 11,5 
euron suuruisen liittomaksun sekä 6,5 euron suuruisen 
Reserviläinen-lehden jäsentilausmaksun, merkittävi-
en yleisavustusten ja mittavan oman varainhankinnan 
varaan. Liiton varsinaiset toiminnan kulut vuonna 2012 
olivat 651.476 euroa.  Taloudellinen tulos muodostui 
6.715 euroa ylijäämäiseksi mm. liiton saamien yleisa-
vustusten odotettua paremman toteutuman johdosta 
ja, koska liiton oma varainhankinta onnistui hyvin. 

Omaa varainhankintaa toteutettiin mm. liiton jäsen-
merkkien myynnillä, markkinoimalla ampuma- ja 
senioriturvaa, yritysyhteistyösopimuksilla sekä myy-
mällä yrityskumppaneille ilmoitustilaa Reserviläinen-
lehdistä. Lisäksi jäsenille tarjottiin jäsenmaksun suorit-
tamisen yhteydessä mahdollisuutta hankkia Suomen 
lippu -pinssejä. Myyntikampanja toteutui erittäin hy-
vin ja jäsenet hankkivat toimintavuoden aikana noin 
10.000 pinssiä. Liiton oman varainhankinnan tuotto 
oli 1.211.515 euroa, josta jäsenmaksutulojen osuus oli 
1.025.754 euroa. 

Toimintavuoden aikana liiton nettisivuilla avattiin verk-
kokauppa. Samalla suunniteltiin uusia, erityisesti jäse-
nistölle suunnattuja myyntituotteita. Valikoimiin tulivat 
mm. liiton onnittelu- ja surunvalitteluadressit.

Reserviläisliiton kirjanpidon ja taloushallinnon hoito 
kilpailutettiin syksyllä 2011. Uudeksi taloushal-linto-
kumppaniksi valittiin Talenom Oy. Uuden taloushal-
lintojärjestelmän rakentaminen työllisti merkittävästi 
liiton henkilöstöä kevään 2012 aikana.

MPT ja URLUS-säätiö merkittävimmät 
tukijat

Reserviläisliitto sai toimintavuonna taloudellista tukea 
monilta yhteisöiltä. Tukea saatiin sekä suoraan että 
Maanpuolustuksen Tuki ry:n (MPT) kautta. Suurimpien 
valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen varainke-
ruusta vastannut MPT oli liiton toiminnan merkittävin 
tukija 83.700 euron suuruisella lahjoituksellaan, jolla 
katettiin liiton toiminnan kuluista noin 12 prosenttia. 
Lisäksi MPT:n kautta saatiin Ikämiessäätiöltä 8.500 eu-
ron suuruinen lahjoitus, joka oli tarkoitettu MPK:lta ti-
lattavaan koulutukseen.

Puolustusministeriön tuen suuruus oli 37.500 euroa, 
jolla katettiin toiminnan kuluista 5,4 prosenttia. Lisäksi 
toimintavuonna käytettiin loppuosa ministeriön vuon-
na 2011 myöntämästä tuesta, joka oli tarkoitettu ase-
lain muutoksen aiheuttamien kulujen kattamiseen. 

Poikkeuksellisen merkittävä oli myös URLUS-säätiöltä 
saatu, 41.396 euron suuruinen tuki, joka kohdistui liiton 
toimitilojen vuokrakuluihin. Toimintavuonna tarken-
nettiin vuokratuen hakumenettelyä yhdessä säätiön 
kanssa. 

Piirituesta sovittiin kirjallisesti

Toimintavuonna Reserviläisliitto suuntasi merkittävää 
taloudellista tukea jäsenyhdistyksilleen ja erityisesti pii-
reilleen. Tukitoimintaan käytettiin yhteensä 130.701 eu-
roa, mikä muodosti noin 19 prosenttia liiton varsinaisen 
toiminnan kuluista. Lisäksi Reserviläisliitto tuki Reservi-
läisurheiluliiton toimintaa 18.686 eurolla.

Suurimman yksittäisen tukipotin saivat liiton maakun-
nalliset reserviläispiirit, joiden toimintaa tuettiin 78.490 
eurolla. Tästä tuesta 61.440 euroa oli kuukausittaista pii-
ritukea ja 17.050 euroa asetettujen tavoitteiden saavut-
tamisesta maksettua ns. suoritusperusteista piiritukea. 
Lisäksi yhdistysten sekä piirien hankkeita ja hankintoja 
tuettiin 32.759 eurolla. 

Reserviläispiireille kuukausittain maksettavan piirituen 
ehdoista sovittiin toimintavuonna kirjallisesti. Yhdessä 
Suomen Reserviupseeriliiton kanssa tehdyllä uudis-
tuksella tavoiteltiin sitä, että piirituen maksun edellyt-
tämien tehtävien hoidosta vallitsisi yhteinen näkemys. 
Uudistus koski myös reserviupseeripiirejä.

Messu- ja esittelymateriaali uusittiin

Reserviläisliiton tavoitteena on tarjota piireille, yhdis-
tyksille ja yksittäisille jäsenille mahdollisimman taso-
kasta ja kattavaa palvelua. Tästä vastasivat toiminta-
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vuonna ensisijaisesti liiton toimihenkilöt. Käytännön 
palvelutoiminta piti sisällään mm. paljon päivittäistä 
puhelinneuvontaa, erilaisten ohjeistusten ja hallin-
nollisten asiakirjojen laatimista sekä laajojen internet-
palveluiden ylläpitämistä. Näitä palveluita kehitettiin 
toimintavuoden aikana monin eri tavoin.

Reserviläisliitolla oli toimintavuonna järjestövakuutus, 
joka tarjosi kattavan vakuutusturvan liiton piireille ja 
yhdistyksille. Vakuutus piti sisällään esinevakuutuksen, 
toiminnan keskeytysvakuutuksen, vastuuvakuutuksen, 
oikeusturvavakuutuksen, varallisuusrikosvakuutuksen, 
toissijaisen auto-vakuutuksen sekä matkavakuutuksen 
silloin kun liikkuminen tapahtui järjestötehtävien tai 
-toiminnan puitteissa. 

Lisäksi liitolla oli myös vakuutus, joka antoi Puolustus-
voimien ohjeistuksen edellyttämän vakuutusturvan 
sen reserviläisille järjestämiin ampumakilpailuihin osal-
listuville henkilöille silloin kun asianomaisen kilpailun 
järjestelykumppanina on liiton jäsenyhdistys tai piiri. 

Toimintavuonna liiton esittelymateriaali uusittiin. Käyt-
töön tuli neliosainen, liiton päätoimintamuodoista ker-
tova julistesarja sekä vastaavat messuseinäkkeet. 

Aivan vuoden lopulla käynnistettiin liiton nettisivujen 
uusiminen. Tavoitteeksi asetettiin mm. valtakunnallista 
luonnetta omaavien, yhdistys- ja piiritason tapahtumi-
en tuominen aiempaa paremmin esiin liiton nettisivuil-
la.

Puheenjohtajasta äänestettiin

Reserviläisliitto on jäsenyhdistystensä muodostama 
keskusjärjestö, jossa nämä yhdistykset käyttävät kor-
keinta päätösvaltaa. Toimintavuoden lopulla liittoon 
kuului 348 jäsenyhdistystä, jotka olivat järjestäytyneinä 
18 maakunnalliseen reserviläispiiriin. Muutamia toimi-
mattomia yhdistyksiä purettiin vuoden 2012 aikana. 
Uutena yhdistyksenä jäseneksi hyväksyttiin Pohjois-
Pohjanmaalla toimiva Revonlahden Reserviläiset ry.

Reserviläisliiton jäsenyhdistykset ovat rekisteröityjä 
yhdistyksiä. Vuonna 2012 järjestötoiminta jatkui niissä 
vilkkaana ja yhdistyksissä järjestettiin mm. 2.432 ko-
kousta, joihin osallistui 18.176 luottamushenkilöä tai 
muuta jäsentä. 

Myös Reserviläisliiton hallinto perustuu yleisiin kokouk-
siin sekä liiton hallituksen, valiokunnan ja erilaisten työ-
ryhmien säännölliseen työskentelyyn. Toimintavuonna 
järjestettiin kaksi liittokokousta, neljä liittohallituksen 
kokousta sekä yksi yhteinen hallitusten kokous Suomen 
Reserviupseeriliiton kanssa, viisi valiokunnan kokousta 
ja paljon erilaisten työryhmien sekä muiden toimielin-
ten kokouksia. 

Reserviläisliiton hallitukseen kuului vuonna 2012 pu-
heenjohtaja sekä 27 varsinaista jäsentä. Liiton pu-
heenjohtajana toimi Markku Pakkanen Kouvolasta ja 
varapuheenjohtajina Osmo Suominen Kaarinasta, Helvi 
Hamari Simosta sekä Rauno Hauta-aho Kokkolasta. 

Liiton sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin tois-
ta kertaa yksipäiväisenä. Rantasipi Forssan tiloissa 
21.4.2012 pidetyn kokouksen ohjelmaan kuului viral-
lisen vuosikokouksen lisäksi esitelmä puolustusvoi-
mauudistuksesta, jonka piti Puolustusvoimien viestin-
täjohtaja, eversti Jyrki Heinonen puolustusvoimista. 
Etelä-Hämeen Reserviläispiirin ja Forssan reserviläisyh-
distyksen järjestämään vuosikokoukseen osallistui 37 
jäsenyhdistystä. Yhteensä paikalla oli noin 110 henkilöä. 

Reserviläisliiton puheenjohtajuutta vuodesta 2009 hoi-
tanut, kuljetusyrittäjä Markku Pakkanen ilmoitti vuosi-
kokouksen yhteydessä luopuvansa puheenjohtajuu-
desta. Kesän aikana ehdolle uudeksi puheenjohtajaksi 
asetettiin Ähtärin Reserviläisten Mikko Savola, Turun 
Reserviläisten Osmo Suominen ja Vantaan Reserviläis-
ten Tom Packalén. Ehdokkaat vierailivat syksyn aikana 
useissa reserviläispiireissä. 

Reserviläisliiton toimisto tuki ehdokkaiden kampan-
jointia mm. välittämällä vaalimateriaalia piireihin ja yh-
distyksiin sekä esittelemällä ehdokkaiden näkemyksiä 
ja tavoitteita Reserviläinen-lehdessä sekä liiton netti-
sivuilla ja Yhdistystiedotteessa. Kaikki ehdokkaat vie-
railivat liiton osastolla Lahden puolustus ja turvallisuus 
-messuilla.

Puheenjohtajavaali järjestettiin liiton sääntömääräises-
sä syyskokouksessa, joka pidettiin 17.11.2012 Mikke-
lissä. Kenraali Olli Nepposen johtamassa kokouksessa 
hyväksyttiin lisäksi liiton toimintasuunnitelma ja talous-
arvio vuodelle 2013 sekä täydennettiin liiton hallitus-
ta. Käsittelyssä oli myös liiton sääntöjen muutos niin, 
että puheenjohtaja valinta vaatisi vähintään puolet 
kokouksessa annetuista äänistä. Koska yksimielisesti 
hyväksytylle sääntömuutokselle oli saatu Patentti- ja 
rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä ns. ennakkotar-
kastuspäätös, päätettiin muutetut säännöt ottaa käyt-
töön heti.

Puheenjohtajan valinta houkutteli paikalle ennätys-
määrän jäsenyhdistyksiä. Kokoussalissa oli paikalla noin 
200 henkilöä, jotka edustivat peräti 101 jäsenyhdistys-
tä. Ensimmäisellä äänestyskierroksella Osmo Suominen 
sai 105, Mikko Savola 81 ja Tom Packalén 49 ääntä. Toi-
sella äänestyskier-roksella Reserviläisliiton puheenjoh-
tajaksi valittiin kansanedustaja Mikko Savola, joka sai 
126 ääntä. Varapuheenjohtaja Osmo sai toisella äänes-
tyskierroksella 109 ääntä.
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Uuden puheenjohtajansa johdolla liittohallitus valitsi 
järjestäytymiskokouksessaan liiton varapuheenjohta-
jiksi Osmo Suomisen Kaarinasta, Helvi Hamarin Simosta 
ja Rauno Hauta-ahon Kokkolasta. Kaksipäiväisen syys-
kokoustapahtuman päätti Mikkelin musiikkiopistolla 
18.11.2012 järjestetty valtakunnallinen maanpuolus-
tusjuhla, jossa juhlapuheen piti kansanedustaja Lenita 
Toivakka.

Valiokunta ja työryhmät

Liiton valiokunnalle tehtäväna oli liiton juoksevien asi-
oiden hoito sekä toiminnan suunnittelu, jossa sen apu-
na olivat alakohtaiset työryhmät.

Valiokunta muodosti toimintavuoden aikana Kansain-
välinen työryhmän, Veteraaniyhteistyöryhmän, Talous-
suunnittelutyöryhmän, Naisten työryhmän, Sotilas-, 
koulutus- ja edunvalvontatyöryhmän, Viestintä- ja tie-
dotustyöryhmän, Urheilu- ja ammuntatyöryhmän, RES 
60 -työryhmän sekä Jäsenrekisterityöryhmän. Lisäksi 
liiton puheenjohtajisto toimi omana työryhmänään 
käsitellen mm. henkilöstö- ja palkitsemisasioista sekä 
edunvalvontaan liittyviä asiakokonaisuuksia.

Kullekin työryhmälle annettiin 2-3 konkreettista tavoi-
tetta, joiden suunnittelusta niiden tuli raportoida sään-
nöllisesti valiokunnalle. Työryhmien työskentely sujui 
toimintavuonna vaihtelevasti ja konkreettisia tuloksia 
tuli muutamalta työryhmältä. 

Reserviläisliiton henkilöstö

Reserviläisliiton liittohallituksen ja valiokunnan tukena 
toimi vuonna 2012 kolme toimihenkilöä, jotka työsken-
telivät liiton toimistossa Helsingissä. 

Reserviläisliiton henkilöstön toimintaa johti toiminnan-
johtaja Olli Nyberg Vantaalta. Lisäksi liiton palvelukses-
sa olivat järjestöpäällikkö Suvi Tuomanen sekä sihteerit 
Lotta Hietaniemi (1.1.-16.11.2012) Helsingistä ja Lilli Earl 
(5.11.-31.12.2012) Helsingistä. Liiton jäsenrekisteriä hoi-
ti jäsensihteeri Päivi Ruusuvuori, joka on Reserviläislii-
ton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhdessä omistaman 
Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n palveluksessa.

Neuvottelupäiviä piireille

Reserviläispiireillä on perinteisesti merkittävä rooli 
liiton ja sen jäsenyhdistysten välisessä kanssakäymi-
sessä. Vuonna 2012 liitossa toimi 18 maakunnallista 
reserviläispiiriä, joista valtaosalla oli palveluksessaan 
vähintään yksi osapäiväinen toimihenkilö ja käytössään 
toimitilat. Reserviläisliitto tuki piiriensä toimintaa mm. 
kuukausittaisella tuella.

Piirien toiminnanjohtajille (vast.) järjestettiin vuonna 
2012 kahdet koulutus- ja neuvottelupäivät yhdessä 
Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Maaliskuussa toi-
minnanjohtajat olivat koolla yksipäiväisessä tilaisuu-
dessa Helsingissä. Mikkelissä järjestetty elokuun tapah-
tuma oli kaksipäiväinen. Koulutus- ja neuvottelupäivien 
järjestelyvastuu oli toimintavuonna Reserviläisliitolla.

Laajoja palkitsemisia

Reserviläisliiton esityksestä myönnettiin lippujuh-
lapäivänä kuusi valtiollista huomionosoitusta, jotka 
pohjautuivat reserviläispiirien ja -yhdistysten tekemiin 
hakemuksiin. Palkituiksi tulivat 4.6.2012 Tuomaala 
Jukka Erkki Tapani, Juupajoki, SL R, Hauta-aho Rauno, 
Kokkola, SVR Ar, Arvonen Juha Pekka, Akaa, SL Ar, Laitila 
Pekka Fredrik, Rovaniemi, SL Ar, Haapanen Kari Juhani, 
Kouvola, SVR M1 kr, Kiiskinen Ahti Sakari, Sodankylä, 
SVR M1 kr. 

Lisäksi haettiin Maanpuolustusmitaleita miekkojen 
kera (Mpm mk) poikkeuksellisen ansioituneille jäsenille. 
Tämän huomionosoituksen saivat toimintavuonna Hel-
vi Hamari Simosta, Jorma Mällinen Lappeenrannasta ja 
Markku Peltoniemi Torniosta. Puheenjohtaja Markku 
Pakkaselle luovutettiin Mikkelin syyskokouksen yhtey-
dessä Reserviläisliiton pienoislippu.

Liiton omat huomionosoitukset myönnettiin perintei-
seen tapaan itsenäisyyspäivänä. Puolustusministeri 
Carl Haglund myönsi Reserviläisliiton Ansioristin soljen 
kera Tasavallan Presidentti Sauli Niinistölle ja Reservi-
läisliiton pitkäaikaiselle liittohallituksen jäsenelle Olli 
Puputille. Lisäksi liiton Ansioristillä tulivat palkituiksi 
Aaltonen Aarni Juhani, Hannula Mika, Hartikainen Toi-
vo Johannes, Hienonen Eino, Huotari Päivi, Isokivijärvi 
Kalevi, Jalonen Kalevi, Jyväsjärvi Raimo, Kallio Erkki, 
Kirves-Lassila Sirkku, Lehtonen Ari, Liikola Juha-Pekka, 
Massa Ahti, Nöjd Ismo, Ojala Sirkka, Ovaska Juha, Pieti-
läinen Jukka, Puhakka Matti Tapani, Pyötsiä Eero, Rau-
nio Niilo, Ruokanen Pasi ja Tiiliharju Lauri Leo. Ansio-
ristien lisäksi myönnettiin 52 Kultaista, 105 Hopeista ja 
120 Pronssista ansiomitalia. 

Valtaosa myönnetyistä ansioristeistä ja osa ansiomita-
leista luovutettiin Helsingissä 5.12.2012 järjestetyssä 
luovutustilaisuudessa. Pääosa ansiomitaleista luovu-
tettiin piirikohtaisissa tilaisuuksissa. Puolustusvoimien 
ylipäällikkö Sauli Niinistölle myönnetty Ansioristi soljen 
kera luovutettiin 13.12.2012 Mäntyniemessä.

Toimintavuonna Sotavahinkosäätiö myönsi liiton aloit-
teesta viisi maanpuolustuspalkintoa. Yksityis-henkilöi-
den 1.500 euron suuruiset palkinnot myönnettiin vää-
peli Mika Albertssonille poikkeuksellisen ansiokkaasta 
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työstä sotiemme veteraanien hyväksi sekä Sotilasmes-
tari Reima Lundbergille mm. Hämeenlinnan Reserviläi-
set ry:n historian teosta. Lisäksi palkittiin Kurikan Reser-
viläiset 2.000 eurolla sodanaikaisen panssariestekiven 
noudosta Karjalasta ja sen uudelleen pystytyksestä 
Kurikan Tykkipuistoon, Kempeleen Reserviläiset 1.500 
eurolla Puntin lenkki -liikuntatapahtumasta ja Kouvolan 
Reserviläiset 1.500 eurolla Rapojärven veteraanimajan 
ylläpidosta ja kunnostuksesta.

Reserviläisliiton hallitus nimesi toimintavuonna perin-
teiseen tapaan myös Vuoden malliyhdistyksen ja Vuo-
den Reserviläisen. Forssan vuosikokouksessa julkaistut 
nimitykset kohdistuivat Kempele-Oulunsalo Reserviläi-
set ry:n sekä kersantti Markku Viikkiin Helsingistä.

Vuoden piirilehdeksi nimettiin Pohjois-Karjalan reservi-
piirien Karjalan Pojat -lehti.

60-vuotissuunnittelu eteni

Reserviläisliiton perustamisesta tulee keväällä 2015 ku-
luneeksi 60 vuotta. Vuosi on päätetty toteuttaa erityise-
nä juhlavuotena, joka sisältää erilaisia valtakunnallisia 
ja maakunnallisia tapahtumia. Päätapahtumat järjes-
tetään 18.-19.4.2015 Helsingissä sekä liiton käyttöön 
vuokrattavalla ristei-lyaluksella.

Juhlavuoden suunnittelua jatkettiin toimintavuoden ai-
kana liiton varapuheenjohtaja Osmo Suominen johdol-
la. Toteutettavien tapahtumien lisäksi suunnittelussa 
painotettiin juhlavuoden rahoitusta sekä siihen liittyviä 
huomionosoituksia. 

Toiminnan raportointi

Tässä toimintakertomuksessa mainitut piirien ja yh-
distysten toiminnan sekä osallistumisen luvut on ke-
rätty internet-pohjaisella raportointijärjestelmällä. 
Raportointia tuettiin paperisella seurantapäivä-kirjalla. 
Toimintavuoden lopulla käynnistettiin selvitys mah-
dollisuudesta siirtyä kokonaan sähköiseen tietojenke-
ruuseen. 

Toimintaraportti saatiin 291 jäsenyhdistykseltä ja 16 
piiriltä. Valtaosa raporteista tuli internetin kautta, vaik-
ka myös paperinen toimintalomake oli yhä käytössä. 
Näiden toimintaraporttien kautta saatiin melko kattava 
kuva reserviläisyhdistysten ja piirien järjestämästä toi-
minnasta sekä siihen osallistumisesta. Todelliset luvut 
olivat kuitenkin suuremmat, koska 57 yhdistykseltä ja 
kahdelta piiriltä ei saatu toimintaraporttia. 
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Liiton valiokunta
Markku Pakkanen, puheenjohtaja
Suominen Osmo
Hamari Helvi
Hauta-aho Rauno
Mikkonen Raimo
Liinamaa Jaakko
Peltoniemi Markku
Puputti Olli

Nyberg Olli, sihteeri ja esittelijä

Liiton työryhmät

Valiokunta muodostaa liiton työryhmät ja toimikunnat 

Maanpuolustusmitalitoimikunta
Markku Pakkanen

Maanpuolustusyhtiö MPY Oy
Nyberg Olli
Nöjd Ismo
Puputti Olli

VAPEPA
Hamari Helvi, työvaliokunta
Tuomanen Suvi, keskustoimikunta

Reservin neuvottelukunta
Markku Pakkanen
Parkkonen Juha (vara)

Maanpuolustuksen Tuki ry (MPT)
Markku Pakkanen

Reserviläisurheiluliitto ry
Jouko Hyppönen (2011-2012)
Raimo Ojala (2011-2012)
Marko Patrakka (2011-2013)
Timo Ronkainen (2011-2012)

Suomen Ampumaurheiluliitto ry
Kaistila Tapani, liittovaltuusto

Ampumaharrastusfoorum
Suvi Tuomanen

AESOR
Ilpo Pohjola (vice president)
Osmo Suominen (technical delegate)

Opintotoiminnan Keskusliitto ry
Nyberg Olli

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Juha Parkkonen

Padasjoki-työryhmä
Arvonen Juha, neuvottelukunta
Koskinen Heikki, hoitokunta

Reserviläinen-lehti, toimituskunta
Olli Nyberg

Tammenlehvän Perinneliitto ry
Matti Niemi (2011-2012)

Aliupseerien Huoltosäätiö rs
Niemi Matti pj
Pihlajamäki Antti vpj 
Ojanperä Matti (RES-mandaatti)
Paasikivi Jarmo (RES-mandaatti)
Saari Aapo 
Saari Veikko

RES:n valio- ja toimikunnat, työryhmät ja muut liiton edustukset 2012
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Rahayksikkö EURO - 31.12.2012 - 31.12.2011

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot 41 684,00 44 626,09

Kulut

Henkilöstökulut -176 069,06 -167 309,36

Poistot -15 362,82 -15 519,05

Muut kulut -501 728,90 -467 905,53

Kulut yhteensä -693 160,78 -650 733,94

Toiminnanalan kate -651 476,78 -606 107,85

Tuotto-/kulujäämä -651 476,78 -606 107,85

VARAINHANKINTA

Tuotot 1 227 408,73 1 211 515,20

Kulut -713 357,99 -724 597,28

514 050,74 486 917,92

Tuotto-/kulujäämä -137 426,04 -119 189,93

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot

Sijoitustoiminta 13 099,06 13 668,30

Rahoitustoiminta 841,98 -20,76

13 941,04 13 647,54

Tuotto-/kulujäämä -123 485,00 -105 542,39

YLEISAVUSTUKSET

Yleisavustukset 130 200,00 140 900,00

130 200,00 140 900,00

TILIKAUDEN TULOS 6 715,00 35 357,61

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 6 715,00 35 357,61
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Rahayksikkö EURO 31.12.2012 31.12.2011

V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 22 382,00 22 166,84
Muut aineelliset hyödykkeet 20 983,39 28 885,54
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 43 365,39 51 052,38

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 8 409,40 8 409,40
Sijoitukset yhteensä 8 409,40 8 409,40
Pysyvät vastaavat yhteensä 51 774,79 59 461,78

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 25 165,78 15 527,34
Vaihto-omaisuus yhteensä 25 165,78 15 527,34

Saamiset

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 6 626,00 5 136,35
Muut saamiset 0,13 0,00
Siirtosaamiset 22 348,17 2 798,25
Lyhytaikaiset yhteensä 28 974,30 7 934,60

Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet 220,00 220,00
Rahoitusarvopaperit yhteensä 220,00 220,00

Rahat ja pankkisaamiset 261 256,84 283 188,05
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 315 616,92 306 869,99

V a s t a a v a a    y h t e e n s ä 367 391,71 366 331,77
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Rahayksikkö EURO 31.12.2012 31.12.2011

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) 279 009,44 243 651,83

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 6 715,00 35 357,61
Oma pääoma yhteensä 285 724,44 279 009,44

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen
Ostovelat 54 299,02 46 731,16
Muut velat 3 434,62 2 814,89
Siirtovelat 23 933,63 37 776,28
Lyhytaikaiset  yhteensä 81 667,27 87 322,33
Vieras pääoma yhteensä 81 667,27 87 322,33

V a s t a t t a v a a     y h t e e n s ä 367 391,71 366 331,77
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Säännöt

Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto r.y. 

          Helsinki, 30.12.97

SÄÄNNÖT

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1 §
Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto - Reservistförbundet –  Reservunderofficersför-
bundet r.y. ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

Liiton toiminta-alueena on valtakunnan alue ja virallisena kielenä suomen kieli.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 § 
Liitto on siihen liittyneiden maanpuolustusyhdistysten ja niiden jäsenten muodostama keskusjärjestö. Liiton teh-
tävänä on toimia jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edis-
tävää toimintaa tukien;

-   kohottamalla maanpuolustustahtoa ja -valmiutta ylläpitämällä ja kehittämällä vapaaehtoista maanpuolustus- 
 koulutustoimintaa,
-   tiedottamalla mahdollisuudesta toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi,
-   valmentamalla jäsenkuntaansa toimimaan poikkeusoloissa ja kriisitilanteissa,
-  vaikuttamalla yleisesti maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja laajenemiseen maassamme,
-   toimimalla jäsenyhdistyksiensä ja niiden jäsenten välisenä yhdyssiteenä,
-   pyrkimällä vahvistamaan liiton, sen piirien ja jäsenyhdistysten sekä näiden toiminta-alueen viranomaisten 
 yhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa, antaa maanpuolustuskoulutusta, 
järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaisia kilpailuja ja retkeilyjä sekä 
harjoittaa julkaisu- ja luvallista liiketoimintaa.

Liitto voi liittyä jäseneksi niihin keskusliittoihin, joita liiton toiminnan kannalta pidetään tarpeellisena.
 
3 §
Liitto ei osallistu minkäänlaiseen puoluepoliittiseen toimintaan.

4 §
Liitto on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

5 §
Liiton jäseneksi pääsee liiton hallituksen hyväksymien sääntöjen mukaan toimiva suomalainen rekisteröity aktiivis-
ta maanpuolustustyötä tekevä yhdistys, jota nimitetään jäsenyhdistykseksi. Jäsenyhdistyksistä muodostetaan re-
kisteröityjä alueellisia Reserviläispiirejä, joiden rajat ja säännöt liiton hallitus vahvistaa saatuaan ensin asianomais-
ten piirien lausunnon. Liiton paikalliset yhdistykset kuuluvat siihen piiriin, jonka alueella ne toimivat.
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Liiton kannattajajäseneksi voi liiton hallituksen päätöksellä päästä rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö. 
Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa.

6 § 
Jäsenyhdistyksen jäsen suorittaa liitolle jäsenmaksun. Liiton jäsenmaksun suuruuden määrää liiton syyskokous ku-
takin kalenterivuotta varten erikseen.

Liiton kannattajajäsenmaksun määrää liiton hallitus kutakin kalenterivuotta varten erikseen jäsenenä oleville yh-
distyksille ja yhteisöille. 

7 §
Jäsenyhdistys sekä piiri on velvollinen liiton hallituksen määräämällä tavalla tekemään tilin niistä varoista, jotka 
liitto on antanut yhdistyksen taikka piirin käytettäväksi.

8 §
Jäsen on vapaa liiton jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana se on tehnyt lainmukaisen eroamis-
ilmoituksen.

9 §
Liiton kokous on oikeutettu erottamaan liiton jäsenyydestä jäsenyhdistyksen ja muun jäsenen, joka laiminlyö vel-
vollisuutensa liittoa kohtaan, tahi toimii tai sallii jäsentensä toimia vastoin liiton tarkoitusperiä ja hyviä tapoja.

10 §
Liiton kokous voi hallituksen esityksestä kutsua liiton kunniajäseneksi henkilöitä, jotka huomattavalla tavalla ovat 
toimineet liiton tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäseniä voi elossa olla enintään 11 henkilöä, jolloin yksi heistä voi 
olla kunniapuheenjohtaja.

LIITON MERKKI

11 §
Liiton vahvistetun mallin mukaista merkkiä käytetään siviilipuvussa takin vasempaan kauluskäänteeseen kiinnitet-
tynä. Merkin käyttöön ovat oikeutettuja liiton jäsenyhdistysten jäsenet.

HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT

12 §
Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja ja vähintään 18 ja enintään 27 muuta jäsentä 
siten, että jokaisesta piiristä valitaan vähintään 1 jäsen hallitukseen. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan 
syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet muista jäsenistä on erovuorossa vuoroit-
tain. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallituksen toimikausi käsittää kalenterivuoden. Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden ja enintään kol-
me varapuheenjohtajaa ja päättää heidän keskinäisestä järjestyksestään. Hallituksen varapuheenjohtajat ovat sa-
malla liiton varapuheenjohtajia. Hallitus ottaa myös liitolle tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen alle 60-vuotias liiton jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen.

13 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän estyneenä ollessa jonkun varapuheenjohtajansa kutsusta. Koko-
uksista on tiedotettava jäsenille vähintään kymmentä (10) vuorokautta aikaisemmin kirjallisesti. Hallituksen kokous 
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja vähintään puolet (½) jäsenistä on läsnä. 
Hallituksen kokouksessa toimitetaan äänestys suljetuin lipuin jonkun jäsenen sitä vaatiessa, jolloin äänten mennes-
sä tasan ratkaisee tuloksen arpa. Avoimessa äänestyksessä voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.
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14 §
Hallituksen tehtävänä on:

1)  toimia liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi; 
2)  edustaa liittoa, tehdä liiton puolesta sitoumuksia mikäli ne eivät kuulu liiton kokoukselle sekä esiintyä liiton  
 puolesta kantajana ja vastaajana;
3)  kutsua liitto kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
4)  toimeenpanna liiton kokousten tekemät päätökset;
5)  hoitaa liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut;
6)  päättää liiton toimihenkilöiden palkkauksesta talousarvion mukaisesti;
7)  päättää jäseneksi hyväksymisestä ja tehdä liiton kokoukselle esitys jäsenyhdistyksen erottamisesta sääntöjen 
 9 §:n määräämissä tapauksissa;
8)  laatia liiton toiminta- ja tilikertomukset;
9)  laatia ehdotukset liiton talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi;
10) hoitaa muut liittoa koskevat juoksevat asiat.

15 §
Hallitus voi kutsumistaan asiantuntijoista asettaa työryhmiä ja valiokuntia valmistelemaan hallituksen käsiteltäväk-
si joutuvia asioita.

LIITON KOKOUKSET

16 §
Liiton varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää hallitus. Vuosikokous 
pidetään huhtikuun aikana ja syyskokous marraskuun aikana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
2)  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3)  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4)  Esitetään liiton toiminta- ja tilikertomukset
5)  Esitetään tilintarkastajain lausunto ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta
6)  Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenyhdistysten ennen edellisen maaliskuun 1. päivää hallitukselle  
 kirjallisesti ilmoittamat asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 24 §:ssä, mikäli niitä ei ole  
 kokouskutsussa ilmoitettu.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
2)  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3)  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4)  Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä määrätään liitolle suoritettavan jäsenmaksun 
 suuruus ja aika, milloin jäsenmaksu on suoritettava
5)  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä
6)  Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi toimintakaudeksi
7)  Toimitetaan liiton puheenjohtajan vaali seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
8)  Toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali
9)  Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenyhdistysten ennen edellisen lokakuun 1. päivää hallitukselle 
 kirjallisesti ilmoittamat asia, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 24 §:ssä, mikäli niitä ei ole 
 kokouskutsussa ilmoitettu

17 §
Muita liiton kokouksia pidetään hallituksen tarpeelliseksi katsoessa tahi kun vähintään 1/10 jäsenyhdistyksistä on 
sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt.



19

Säännöt

www.reservilaisliitto.fi

18 §
Liiton kutsuu hallitus varsinaisiin kokouksiin eli vuosi- ja syyskokouksiin, ilmoittamalla niistä vähintään kuukautta 
ennen ja muista kokouksista vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää sekä kirjeellisesti, että ilmoittamalla niistä 
liiton jäsenlehdessä.

19 § 
Liiton kokouksissa ovat äänioikeutettuja vain jäsenyhdistysten asianmukaisesti valtuuttamat edustajat, joiden tu-
lee olla edustamansa yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Jäsenyhdistyksillä on kokouksissa yksi (1) ääni kutakin jäsenlukunsa alkavaa satalukua kohti. Yhdistyksen äänioike-
uden perusteena pidetään kokouksissa yhdistyksen edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten luku-
määrää.

20 § 
Liiton kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. 
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Milloin vähintään kolme edustajaa sitä 
vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin. 

TILIKAUSI SEKÄ HALLINNON JA TILIEN TARKASTUS

21 §
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on ennen maaliskuun 15. päivää luovu-
tettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä, 
mutta viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää.

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

22 § 
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä jonkun varapuheenjohtajan tai hallituksen määräämän muun hen-
kilön kanssa, tahi joku heistä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

23 § 
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 liiton kokouksessa annetuista 
äänistä.

TOIMINNAN LOPETTAMINEN

24 § 

Päätökseen, joka tarkoittaa liiton purkamista vaaditaan vähintään 3/4 liiton kokouksessa annetuista äänistä, sekä 
tämän päätöksen vahvistaminen kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävissä liiton koko-
uksissa samanlaisella ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Yhden näistä kokouksista tulee olla vuosikokous.

25 §

Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Aliupseerien Huoltosäätiölle, käytettä-
väksi sen sääntöjen mukaiseen toimintaan vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi.
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Reserviläisliiton sääntömääräinen syyskokous

Reserviläisliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 17. päivänä marraskuuta 2012 klo 13.30 alkaen 
Mikkelin Musiikkiopistolla, osoitteessa Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli.

Syyskokouksen esityslista

1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen puheenjohtajan vaali
3.  Kokouksen sihteerin valinta
4.  Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
5.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6.  Kokouksen työjärjestys
7. Esitys Reserviläisliiton sääntöjen muuttamisesta
8. Reserviläisliiton puheenjohtajan vaali
9.  Toimintasuunnitelma 2013
10.  Jäsenmaksu ja sen suorittamisajankohta vuodelle 2013
11.  Talousarvio 2013
12.  Liiton tilintarkastajien (2) sekä heidän varamiestensä (2) valinta toimivuodeksi 2013
13.  Hallituksen jäsenten lukumäärä
14.  Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2013 – 2014

Erovuorossa:
Etelä-Häme:  Arvonen Juha, Puputti Olli  
Etelä-Pohjanmaa:   Kaistila Tapani, Liinamaa Jaakko
Kainuu:   Tuura Heikki-Veikko  
Kymenlaakso:  Kitunen Timo
Pirkanmaa:  Mäkitalo Jussi  
Pohjois-Karjala:   Mononen Timo
Pohjois-Savo:  Matinniemi Jorma  
Satakunta:  Rainiola Pasi
Uusimaa:   Nöjd Ismo, Saloranta Timo   

14. Muut asiat
15. Kokouksen päätös
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Esitys Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry:n sääntöjen muuttamisesta

Sääntöjen nykyinen pykälä 20 §

Liiton kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. 
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Milloin vähintään kolme edustajaa sitä 
vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin.

Liittohallituksen esitys uudeksi pykäläksi 20 §

Liiton kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. 
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Milloin vähintään kolme edustajaa sitä 
vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin.

Liiton puheenjohtajan vaalissa valituksi tulee ehdokas, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos ku-
kaan ei ole saanut ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta enemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden en-
simmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Vaalin päättyessä tasan, valinnan ratkaisee 
arpa.

Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteri on tehnyt sääntömuutokselle ennakkotarkastuksen, josta on saatu 
päätös päivämäärällä 2.10.2012.
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