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Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

1. Uutta strategiaa rakennetaan 

Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa 
määritellään liiton keskeiset tavoitteet vuoteen 2015 
saakka. Tavoitteista maanpuolustustahdon hyväksi 
tehtävän työn tehostaminen sekä markkinointi, viestin-
tä ja tiedottaminen on määritelty muita tärkeimmiksi. 
Tavoitteena on tehdä Reserviläisliitosta Suomen suu-
rin ja tunnetuin maanpuolustusjärjestö sekä parantaa 
edelleen liiton yhdistyksille tarjoamaa palvelua. Tällä 
pyritään nykyistä laajempaan sekä myös  tasalaatui-
sempaan ja korkeatasoisempaan yhdistystoimintaan.

Uuden strategian valmistelu alkoi 2012 ja sen raken-
taminen jatkuu toimintavuonna. Suunnittelun lähtö-
kohtana on keväällä 2013 tehty, laaja jäsenkysely, jolla 
selvitettiin jäsenten näkemyksiä tulevien tavoitteiden 
osalta. Toimintavuonna liiton hallitus ja valiokunta ra-
kentavat RES 2020 -strategiaa yhdessä reserviläispiirien 
ja -yhdistysten kanssa. Strategiaa työstetään 12.4 work-
shop-tyyppisessä tilaisuudessa liiton vuosikokouksen 
yhteydessä Hattulassa.

2. Vuoden teema ja painopistealueet

Reservi – maanpuolustuksemme perusta

Toimintavuonna jatketaan ”Reservi maanpuolustuk-
semme perusta” -teemalla, jonka avulla viestitään liiton 
jäsenille ja ulkopuolisille tahoille reservin keskeisestä 
merkityksestä maamme puolustus-järjestelmässä. Tee-
maa hyödynnetään mm. tiedotuksessa, erilaissa kan-
nanotoissa ja lausunnoissa, kansalaiskeskustelussa sekä 
toiminnan esittelyssä ja liiton arkipäiväisessä viestin-
nässä.  Lisäksi teemaa hyödynnetään jäsenhankinnassa. 

Teeman lisäksi vuodelle 2014 asetetaan kolme erityistä 
painopistettä, jotka ovat tiedotus, edunvalvonta ja re-
servin laajan ampumatoiminnan ylläpito. 

Tiedotus

Keväällä 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan 44 prosent-
tia suomalaisista tuntee Reserviläisliiton vähintään ni-
meltä. Määrätietoisen tiedottamisen ja edunvalvonnan 

johdosta liiton tunnettuus on viime vuosina parantu-
nut. RES 2015 -strategiassa tavoitteeksi on asetettu, että 
Reserviläisliitosta tulisi nykyistä tunnetumpi ja merkit-
tävämpi maanpuolustusjärjestö, jonka asiantuntemus-
ta arvostetaan.

Toimintavuonna Reserviläisliiton tiedotus jatkuu aktiivi-
sena. Liitto ottaa kantaa ajankohtaisiin maanpuolustus-
asioihin ja tiedottaa niistä kattavasti medialle erilaisia 
kanavia pitkin. Yhteiskunnallista vaikuttamista lisätään 
mm. julkaisemalla liiton nettisivuilla enemmän eri hen-
kilöiden kirjoittamia blogeja, joista tiedotetaan tarvitta-
essa myös tiedotusvälineille. Lisäksi pyritään luomaan 
suhteita keskeisiin medioihin. 

Tiedottamisessa voidaan tarvittaessa nojautua sähköi-
siin jäsenkyselyihin sekä ostopalveluina teh-tyihin ky-
selyihin muille suomalaisille. Tiedotuksen toimivuutta 
seurataan ainakin sähköisten medioiden osalta. Tiedo-
tusresurssien lisäämisen mahdollisuudet selvitetään 
yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. 

Myös sisäinen tiedotus jatkuu aktiivisena. Toiminta-
vuoden alussa julkaistaan perinteiseen tapaan Yhdis-
tysjohdon käsikirja. Lisäksi julkaistaan kuusi Yhdistys-
tiedotetta. Liiton nettisivuilla julkaistaan myös lähinnä 
piirien ja yhdistysten luottamushenkilöille tarkoitettuja 
tiedotteita. 

Uutiskirjeen käyttöä laajennetaan mm. liiton lähes-
tyvään 60-vuotisjuhlavuoteen liittyen. Niillä mark-
kinoidaan sekä huhtikuussa 2015 toteutettavaa juh-
laristeilyä että juhlavuoteen liittyviä jäsenmerkkejä ja 
huomionosoituksia.

Reserviläisliiton pää-äänenkannattaja on Reserviläinen-
lehti, josta ilmestyy toimintavuoden aikana kahdeksan 
numeroa. Lehden jakeluun kuuluvat lähes kaikki jäsen-
maksunsa maksaneet henkilöjäsenet. 

Perinteiseen tapaan yksi lehden numeroista jaetaan 
kaikille varusmiehille ja toinen lähes kaikille abiturien-
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teille. Lisäksi pyritään jakamaan yksi lehti kertausharjoi-
tuksissa oleville.

Yhdistysten ja piirien tiedotustoimintaa tuetaan mm. 
mahdollisuudella ylläpitää omia nettisivuja liiton sivus-
ton yhteydessä, erilaisilla tiedotepohjilla sekä perintei-
seen ja sosiaaliseen mediaan liittyvällä koulutuksella. 
Yhdistyksille painotetaan paikalliseen maanpuolustus-
keskusteluun osallistumisen ja yleisen tiedottamisen 
tärkeyttä. Liiton hallitus ja piirit pyritään saamaan tie-
dotusta käsittelevän koulutuksen piiriin. 

Lisäksi yhdistyksiä ja piirejä kannustetaan esittelemään 
toimintaansa erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja -tapahtu-
missa. Reserviläisliitto ylläpitää laajaa esittely- ja mes-
sumateriaalia sekä tukee taloudellisesti messutapah-
tumiin osallistumista. Toimintavuonna suunnitellaan ja 
otetaan käyttöön uutta, ulkotilaisuuksissa käytettäväksi 
tarkoitettua esittelymateriaalia.

Edunvalvonta

Reserviläisliiton edunvalvonnan tärkeimmät tavoitteet 
vuonna 2014 ovat yleisen asevelvollisuuden ja koko 
maan alueen puolustamisen periaatteen turvaaminen. 
Lisäksi painotetaan riittävän kertausharjoituskoulutuk-
sen merkitystä sekä reserviläisten aseman ja toiminta-
oikeuksien kehittämistä osana reservin koulutuksen 
uudistamista sekä Puolustusvoimauudistuksen toi-
meenpanoa. Liitto pyrkii myös vaikuttamaan kansain-
välisissä tehtävissä palvelevien reserviläisten työsuhtei-
den etuihin ja palvelusturvallisuuteen.

Puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoa seurataan 
tiiviisti ja sen mahdollisiin epäkohtiin pyritään puut-
tumaan. Tavoitteena on, että reserviläistoiminnan ja 
-koulutuksen edellytykset eivät heikkenisi uudistuksen 
johdosta. Puolustusvoimien käytöstä poistuvat ampu-
ma- ja harjoitusalueet sekä ampumaradat pyritään säi-
lyttäminen reserviläisten käytössä.

Liiton edunvalvonnassa pidetään esillä myös Puolustus-
voimien riittämätöntä rahoitusta sekä sen jo lähivuosi-
na synnyttämää uhkaa itsenäiselle, koko valtakunnan 
alueen kattavalle puolustukselle. Omaehtoisen edun-
valvonnan ja tiedotuksen ohella tuetaan Puolustusvoi-
mien vaikuttamista näihin kysymyksiin liittyen.

Reserviläisliitto seuraa tarkasti myös ampumaratalain 
säätämis- ja toimeenpanoprosessia sekä sen vaikutuk-
sia maamme laajaan ampumarataverkostoon. Tarvitta-
essa asioihin otetaan kantaa joko yksi tai yhdessä mui-
den järjestöjen kanssa. 

Reservin laajan ampumataidon ylläpito

Reserviläisten mahdollisimman laajan ampumatoimin-
nan ylläpito on yksi toimintavuoden painopisteistä. 
Liiton jäsenyhdistyksiä ja piirejä kannustetaan järjes-
tämään jäsenilleen riittävät mahdollisuudet ampuma-
harjoitteluun. Lisäksi niitä kannustetaan alentamaan 
osallistumisen kynnystä mm. hankkimalla harjoittelus-
sa tarvittavia aseita. 

Reserviläisliitto tukee taloudellisesti yhdistystensä ja 
piiriensä ampumatoimintaa myöntämällä tukea ase-
hankintoihin, tukemalla erilaisia ampumaratahankkei-
ta sekä muita ampumatoimintaan liittyviä hankintoja 
ja hankkeita. Asehankintojen tukeminen on erityisenä 
painopisteenä yhdistysten projektituen myöntämispe-
rusteissa. 

Myös nuorten reserviläisten omaehtoiseen ampuma-
harjoitteluun kiinnitetään huomioita. Aselain edellyt-
tämän ennakkoharjoittelun johdosta liiton jäsenyhdis-
tyksiä ja piirejä kannustetaan järjestämään käsiaseilla 
tapahtuvaa ampumaharjoittelua. Lisäksi yhdistyksiä 
kannustetaan nimeämään ampuma-asekouluttajia, 
joilla on oikeus antaa lupaviranomaisen edellyttämiä 
todistuksia em. harjoittelusta.   

Reserviläisliiton valtakunnallinen ampumataitopäivä 
järjestetään viikolla 20. Liiton jäsenyhdistyksissä järjes-
tettävien tapahtumien tarkoituksena on tarjota jäsenil-
le mahdollisuus tutustua ammuntaan lajina, opettaa 
turvallisen ammunnan perusteita sekä suorittaa vähin-
tään yksi kymmenen laukauksen ampumasuorite, joka 
kirjataan mukaan prosenttiammuntakilpailuun. 

Lisäksi valtakunnallisella tapahtumalla tavoitellaan 
lisänäkyvyyttä Reserviläisliiton laajalle ampumatoi-
minnalle. Tapahtumasta tiedotetaan ennakkoon tie-
dotusvälineille ja sen paikallista tiedottamista tuetaan 
tiedotepohjalla. Lisäksi tapahtumaa esitellään näyttä-
västi liiton sisäisessä tiedotuksessa sekä Reserviläinen-
lehdessä.

Reserviläisliitto on mukana myös ampumaharrastus-
foorumin toiminnassa. Lisäksi järjestetään foorumin 
kehittämää ampumakorttikoulutusta, jonka puitteissa 
ammunnasta kiinnostunut henkilö voi hankkia ammun-
taharrastuksessa tarvittavan osaamisen ja tietämyksen. 
Koulutuksen tavoitteena on opettaa turvallisen am-
munnan perusteita sekä osaltaan luoda edellytyksiä 
aseluvan saamiselle.

Lisäksi ampumaharrastusfoorumin kautta pyritään 
avustamaan niissä toimenpiteissä, joita uusi ampuma-
ratalaki mahdollisesti ampumaratoja hallinnoivilta ta-
hoilta edellyttää.
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3. Muut toimintamuodot

Reserviläisten omaehtoinen toiminta ja koulutta-
minen

Kertausharjoitusten vähäisen määrän johdosta Reser-
viläisliitto kannustaa jäseniään ylläpitämään itse omaa 
kenttäkelpoisuuttaan osallistumalla yhdistysten am-
puma- ja liikuntatoimintaan sekä Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen järjestämään koulutukseen. Tähän 
pyritään mm. tiedottamalla toiminta- ja koulutusmah-
dollisuuksista suoraan jäsenistölle. Myös kohdennettu 
markkinointi esim. maantieteelliseltä tai aselajipohjalta 
on mahdollista. 

Reserviläisliitto kannustaa piirejään toteuttamaan yh-
teistyössä MPK:n maanpuolustuspiirien kanssa sen 
koulutukseen liittyvää suoramarkkinointia, jonka koh-
deryhmänä ovat erityisesti ne jäsenet, jotka ikänsä puo-
lesta vielä kuuluvat reserviin.

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen lisäksi jä-
senille markkinoidaan Puolustusvoiminen paikallis- ja 
maakuntajoukkoja. Erityisesti miehistöön kuuluvia re-
serviläisiä aktivoidaan hakeutumaan paikallisjoukkoi-
hin. 

Reserviläisliitto selvittää toimintavuoden aikana mah-
dollisuudet käynnistää MPK:n tarjoaman koulutuksen 
piirikohtainen suoramarkkinointi yhdessä Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen sekä reserviläispiirien kans-
sa. Yhdistyksiä ja piirejä kannustetaan myös olemaan 
enemmän mukana MPK:n toiminnan suunnittelussa.

Reserviläisliitolla on edustus MPK:n hallituksessa, sen 
alueellisissa ja Ilma- sekä Meripuolustuspiirien neuvot-
telukunnissa sekä monissa sen valiokunnissa ja muissa 
toimielimissä. Lisäksi osalla reserviläispiireistä on myös 
edustus vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisissa 
neuvottelukunnissa. 

Yhteistyö MPK:n kanssa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtävänä on yllä-
pitää, kehittää ja valvoa jäsenjärjestöjensä turvallisuus-, 
varautumis-, johtamis- ja kouluttajakoulutusta sekä so-
tilaallista koulutusta. Sen kurssimuotoisen koulutuksen 
järjestäjät tulevat pitkälti MPK:n jäsenjärjestöistä, joista 
Reserviläisliitto on suurin. Vuonna 2013 tehdyn koulut-
tajatutkimuksen mukaan suurimman (47 %) yksittäisen 
kouluttajaryhmän MPK:ssa muodostavat Reserviläislii-
ton jäsenet. 

Toimintavuonna Reserviläisliitto on aktiivisesti mukana 
MPK:n koulutuksen kehittämisessä.  Painopisteenä on 
koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen. 

Koulutuksen monimuotoisuudesta ja alueellisesta 
kattavuudesta huolehditaan, jotta mahdollisimman 
monella Reserviläisliiton jäsenellä olisi mahdollisuus 
kehittää omaa poikkeusoloissa tarvittavaa osaamistaan 
MPK:n kursseilla. 

Tavoitteena on mm. se, että riittävä osa MPK:n soti-
laallisesta kurssitarjonnasta on kohdennettu nykyisiin 
alueellisiin joukkoihin sijoitetuille tai sijoituskelpoisille 
reserviläisille. Yhteistyötä muiden maanpuolustusjär-
jestöjen kanssa kehitetään mm. johtamiskoulutuksessa. 

Reserviläisliitto järjestää yhdessä Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen kanssa erityisesti liiton jäsenille tar-
koitettua verkkokouluttajakoulutusta, joka rahoitetaan 
Maanpuolustuksen Tuki ry:ltä saatavalla tuella. Tämän 
koulutuksen tavoitteena on lisätä MPK:n verkkokoulu-
tusvalmiuksia kouluttamalla sille lisää PvMoodle -verk-
ko-oppimisympäristön hallitsevia kouluttajia. Koulutus 
on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat MPK:n kursseil-
la johtajina tai kouluttajina silloin kun koulutus sisältää 
myös  verkko-opiskelua.

Tavoitteena on myös lisätä jäsenistön ja muiden suo-
malaisten tietoisuutta Reserviläisliiton keskeisestä 
roolista MPK:n toiminnassa sekä reservin sotilaallisten 
taitojen ylläpitäjänä. Tähän pyritään mm. tiedottamalla 
enemmän Reserviläisliiton ja sen jäsenten roolista kou-
lutuksessa.

Fyysisen kunnon ylläpito

Reserviläisliitto pyrkii kannustamaan jäseniään fyysisen 
kunnon ylläpitoon. Päävastuu erilaisen liikuntatoimin-
nan järjestämisestä on liiton jäsenyhdistyksillä, joille 
painotetaan riittävien liikuntamahdollisuuksien tarjoa-
mista jäsenille. Liitto tukee taloudellisesti liikuntavä-
lineiden ja -tarvikkeiden hankintaa yhdistyksille sekä 
piireille. 

Yhteistyössä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reservi-
läisurheiluliiton kanssa jäseniä kannustetaan liikku-
maan ja urheilemaan entistä enemmän. Sähköisen kun-
tokortin markkinointia jatketaan ja nykyistä suurempi 
osa jäsenistöstä pyritään saamaan sen käyttäjiksi mm. 
tiedottamalla internetissä toimivasta järjestelmästä 
suoraan jäsenille.   

Yhdistyksiä ja jäseniä kannustetaan ottamaan osaa 
erilaisiin jotoksiin, marsseihin ja muihin kuntoliikun-
tatapahtumiin. Toimintavuonna pyritään lisäämään 
jäsenten tietoisuutta olemassa olevista liikunta- ja kun-
toilumuodoista sekä -tapahtumista mm. pitämällä niitä 
esillä liiton nettisivuilla sekä tiedottamalla niistä suo-
raan jäsenille. 
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Reserviläisten laaja kilpailu-, urheilu- ja liikuntatoiminta 
jatkuu toimintavuonna koko reserviläiskentässä. Valta-
kunnantasolla sen suunnittelusta ja toteutuksesta vas-
taa Reserviläisurheiluliitto, jonka suurin jäsenjärjestö 
Reserviläisliitto on. Järjestöjen yhteinen perheliikun-
tapäivä järjestetään syyskuun alkupuolella eri puolilla 
maata.

Maanpuolustustahdon hyväksi tehtävä työ

Toiseksi päätavoitteeksi Reserviläisliiton nykyisessä 
strategiassa on määritelty suomalaisten maanpuolus-
tustahdon hyväksi tehtävän työn tehostaminen. Tähän 
luetaan kuuluvaksi paitsi erilaiset maanpuolustusjuhlat 
ja muut aatteelliset tilaisuudet, myös kaikki julkinen toi-
minta ja tiedotus, jota liitto sekä sen piirit ja yhdistykset 
harjoittavat.

Reserviläisliitto painottaa yhdistyksilleen ja piireilleen 
tämän työn tärkeyttä korostaen erityisesti paikallisen ja 
maakunnallisen tiedotustoiminnan tärkeyttä. Riittävä 
näkyvyys mediassa on tärkeää suomalaisten maanpuo-
lustustahdon kannalta, koska valtaosa suomalaisista 
saa käsityksen maanpuolustuksesta ja vapaaehtoisesta 
maanpuolustustyöstä tiedotusvälineiden kautta. 

Syksyllä pyritään toteuttamaan liiton ensimmäinen aat-
teellinen, koko valtakunnan kattava yhteistapahtuma. 
Tämän myötä liiton yhteistapahtumien kirjo laajenisi 
kattamaan myös aatteellisen toiminnan.

Toimintavuonna kartoitetaan piirien ja yhdistysten kou-
luissa harjoittama, maanpuolustukseen liittyvä esittely- 
ja luentotoiminta. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet 
käynnistää vastaava toiminta koko maan alueella.

Yhdistysten ja piirien aatteellista työtä tuetaan mm. 
laajalla esittely- ja messumateriaalilla, koulutuksella ja 
hakemuksesta myönnettävällä taloudellisella tuella. Li-
säksi yhdistyksillä ja piireillä on mahdollisuus veloituk-
setta ylläpitää omia nettisivuja liiton internet-sivujen 
yhteydessä. Yhdistyksiä kannustetaan olemaan läsnä 
myös Facebookissa ja muualla sosiaalisessa mediassa. 
Toiminta-vuoden aikana laaditaan esittelymateriaalia 
myös varuskunnissa käytettäväksi.

Reserviläisliitto harjoittaa itse laajaa tiedotus- ja jul-
kaisutoimintaa. Toimintavuonna varaudutaan lisäksi 
osallistumaan yhteen valtakunnantason messutapah-
tumaan. Joensuun syyskokoustapahtuman yhteydessä 
järjestetään valtakunnallinen maanpuolustusjuhla.

Veteraani- ja perinnetyö

Reserviläisliitto on laajasti mukana veteraani- ja ve-
teraaniperinnetyössä. Perinteiseen tapaan liitto on 

toimintavuonna mukana Sotiemme Veteraanit -kerä-
yksessä mm. tukemalla paikallisia varusmieskeräyksiä, 
järjestämällä omaa keräystoimintaa sekä olemalla mu-
kana keräykseen liittyvissä myyntikampanjoissa.

Jäsenyhdistyksille suositellaan osallistumista vähintään 
valtakunnalliseen keräystempaukseen, joka järjeste-
tään 15.3.2014 yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton 
kanssa. Yhdistysten ja kerhojen oma keräystoiminta py-
ritään mahdollisimman laajasti keskittämään yhteiseen 
tempauspäivään, josta tiedotetaan kattavasti. Paikallis-
ta tiedottamista tuetaan tiedotepohjalla.

Myös muu yhteistoiminta sotiemme veteraaneja edus-
tavien järjestöjen kanssa jatkuu laajana niin liitto-, pii-
ri- kuin yhdistystasollakin. Useat liiton jäsenyhdistykset 
tukevat paikallisten veteraaniyhteisöjen toimintaa sekä 
avustavat yksittäisiä veteraaneja.  Monet henkilöjä-
senet toimivat erinäisten veteraaniyhteisöjen luotta-
mustehtävissä.

Veteraaniperinnetyön suunnittelu jatkuu toiminta-
vuonna ja työstä vastaa liiton veteraaniyhteistyö-ryh-
mä. Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä valtakunnallis-
ten veteraanijärjestöjen ja Tammenlehvän Perinneliiton 
kanssa. Myös Suomen Reserviupseeriliiton kanssa pyri-
tään yhteisiin linjauksiin.

Hengellinen toiminta

Valtakunnallisesti toteutettava Joulutulet on toimin-
tavuoden hengellisen toiminnan päätapahtuma. Paik-
kakunnilla toteutettavaan joulunalustapahtumaan 
pyritään samaan mukaan mahdollisimman paljon 
liiton jäsenyhdistyksiä. Tavoitteena on myös mahdolli-
simman suuri medianäkyvyys mm. valtakunnallisen ja 
paikallisen tiedotuskampanjan avulla. Yhdistysten tie-
dottamista tuetaan tiedote-pohjalla.

Joulutulet-tapahtuman ohjeistamiseen kiinnitetään 
toimintavuonna erityistä huomiota. Tätä pyritään teke-
mään yhdessä mm. Suomen kirkon kanssa.

Lisäksi hengellistä toimintaa toteutetaan oheistoimin-
tatyyppisenä mm. liiton syyskokoustapahtuman yhtey-
dessä. Myös monien muiden liiton, piirien ja yhdistys-
ten toimintavuoden aikana  järjestämiin tilaisuuksien 
liittyy kenttähartaus tai muu hengellinen osio.

Naisten toiminta

Jo perinteeksi muodostunut Naisten koulutuspäivä jär-
jestetään 17.-18.5.2014 Lohtajan ampuma- ja harjoitus-
alueella Kokkolassa. Lisäksi Reserviläisliittoa pyritään 
esittelemään 2-3 paikallisessa Poliisipäivässä. Tapah-
tuma on valtakunnallinen, samana päivänä tapahtuva 
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tempaus, jolloin poliisi jalkautuu eri puolilla maata esit-
telemään toimintaansa ja kalustoaan. Reserviläisliiton 
toimintaa esitellään myös ainakin yhdessä, vähintään 
maakunnallisen tason kesätapahtumassa.
 
Toimintavuonna järjestetään valokuvakilpailu, jonka ta-
voitteena on kuvata erilaista reserviläistoimintaa, lisätä 
liiton tunnettuutta sekä viestiä kuvilla liiton toiminta-
vuoden teemasta, joka on ”Reservi - maanpuolustuk-
semme perusta”. Kilpailun voittaja palkitaan liiton syys-
kokoustapahtuman yhteydessä Joensuussa. 

Perinteistä huipputapahtumaa ei toimintavuonna jär-
jestetä.

Kansainvälinen toiminta

Reserviläisliitto harjoittaa toimintavuonna yhteistoi-
mintaa erityisesti aiemmin AESOR:na tunnetun CISOR-
järjestön kanssa (Confédération Interalliée des Sous-
Officiers de Réserve). CISOR:n halli-tuksen kokouksiin 
ja muihin tapahtumiin osallistutaan kahden hengen 
delegaatiolla.  Tavoitteena on mm. CISOR:n hallinto-
järjestelmän nykyaikaistaminen ja tehostaminen. Li-
säksi tuetaan pyrkimyksiä kehittää yhteistyötä CIOR- ja 
NRFC-järjestöjen kanssa. 

CISOR-yhteistyön ohella pyritään tiivistämään perin-
teistä yhteistyötä Viron Kaitseliiton kanssa. Myös Venä-
jälle suuntautuva yhteistyö on mahdollista. 

Lisäksi tavoitteena on lisätä jäsenistön osallistumis-
mahdollisuuksia kansainväliseen reserviläistoimintaan. 
Lähinnä liiton Facebook-sivuilla kerrotaan erilaisista, 
Euroopassa järjestettävistä reserviläistapahtumista, joi-
hin myös Suomesta voidaan osallistua.

Yhdistysjohdon koulutus

Yhdistysjohdolle tarkoitettu koulutus jatkuu vuonna 
2014. Yhdessä OK-opintokeskuksen, Puolustusvoimien 
ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa toteutet-
tavan koulutuksen tavoitteena on kehittää yhdistysten 
luottamushenkilöiden valmiuksia tehtäviensä hoitami-
seen. Lisäksi pyritään järjestämään yhdistysten tiedo-
tustoimintaa käsittelevää koulutusta.

Yhdistysjohdon koulutuksessa pyritään antamaan yh-
distysten ja piirien luottamushenkilöille perus-tietoa 
yhdistyslain velvoitteista ja määräyksistä, Reserviläislii-
ton organisaatiosta ja toiminnasta sekä yhteistoimin-
nasta liiton kanssa ja jäsenyhdistysten käytössä olevista 
palveluista. 

Toimintavuonna järjestetään 4-5 yksipäiväistä tilaisuut-
ta. Huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että mah-

dollisimman suuri osa yhdistyksistä lähettäisi edustaji-
aan koulutustilaisuuksiin ja, että he olisivat ensisijaisesti 
uusia järjestöaktiiveja. 

Reserviläispiirejä kannustetaan järjestämään omille 
jäsenyhdistyksilleen uuteen Maanpuolustusrekisteriin 
liittyvää koulutusta. Tätä tuetaan piirien rekisterivasta-
aville tarkoitetulla koulutustilaisuudella, joka pidetään 
tammikuussa.

Tarvittaessa voidaan järjestää myös muuta, yhdistystoi-
mintaan liittyvää koulutusta yhteistoiminnassa reservi-
läispiirien ja OK-opintokeskuksen kanssa. Näiden kurs-
sien sisältö voidaan sopia ta-pauskohtaisesti. 

Piirijohdon koulutus

Suomen Reserviupseeriliiton kanssa järjestetään re-
servipiirien toiminnanjohtajille tarkoitetut koulutus- ja 
neuvottelupäivät maalis- ja elokuussa. Tavoitteena on 
antaa toiminnanjohtajille valmiudet toteuttaa reservi-
läistoimintaa piireissä liittojen kokousten ja hallituksen 
päättämällä tavalla. Neuvottelupäivien järjestelyistä 
vastaa toimintavuonna Reserviläisliitto.

Reserviläisliiton piiri-info järjestetään kahdeksassa re-
serviläispiirissä. Parin tunnin mittaiset tilaisuudet on 
tarkoitettu lähinnä yhdistysten puheenjohtajille sekä 
muille, keskeisille luottamushenkilöille. Niissä käydään 
läpi mm. puolustusvoimien asioita, ajankohtaisia laki- ja 
muita hankkeita sekä Reserviläisliiton omia asioita. 

Vuodesta 2013 lähtien piiri-info on järjestetty kussakin 
reserviläispiirissä kahden vuoden välein.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
 
Reserviläisliitto on yksi VAPEPA:n jäsenjärjestöistä ja 
osallistuu myös toimintavuonna sen toimintaan. Käy-
tännön toimintaa on lähinnä yhdistystasolla, joissa yllä-
pidetään hälytysryhmiä tai, joiden jäsenet ovat muuten 
mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa.

Reserviläisliitto markkinoi vapaaehtoista pelastuspal-
velua aiempaa enemmän ja näyttävämmin toiminta-
vuoden aikana. Liitto kannustaa yhdistyksiään ja niiden 
henkilöjäseniä mukaan vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun toimintaan ja/tai perustamaan omia, reserviläisistä 
koostuvia hälytysryhmiä. Tavoitteena on myös reservi-
läisten osaamisen parempi hyödyntäminen ja näkyvyys 
vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. 

Sidosryhmäyhteistyö

Reserviläisliitto jatkaa toimintavuonna yhteistyötä eri-
laisten järjestöjen ja muiden yhteistoimintata-hojen 
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kanssa. Liiton yhteistyökumppaneita ovat mm. Puo-
lustusvoimat ja -ministeriö, Sisäasianministeriö, Maan-
puolustuskoulutusyhdistys, Maanpuolustuksen Tuki ry, 
Reserviläisurheiluliitto, Maanpuolustusyhtiö, URLUS-
säätiö, VAPEPA sekä monet muut tahot.  

Yhteistoiminta jatkuu erityisen tiiviinä Suomen Reser-
viupseeriliiton kanssa niin liitto-, piiri- kuin yhdistysta-
sollakin. Liitto pyrkii edistämään myös Reserviläisliiton 
ja muiden maanpuolustusjärjestöjen sekä maanpuo-
lustuksellisten tahojen välistä yhteistyötä. 

Myös sidosryhmäviestintään kiinnitetään huomiota. 
Reserviläisliitto pyrkii lähestymään jatkossa kaikkia si-
dosryhmiään vähintään neljä kertaa vuodessa sähköi-
sen viestinnän keinoin.

Reserviläisliiton edustukset eri yhteistyöelimissä ja -or-
ganisaatioissa on esitelty Yhdistysjohdon käsikirjassa. 
Tarvittaessa liiton hallitus ja valiokunta nimeää edusta-
jia uusiin yhteistyöelimiin.

4. Jäsenkehitys- ja -huolto

Jäsenmäärätavoitteet 

Reserviläisliiton jäsenmäärä kääntyi vahvaan kasvuun 
1990-puolivälissä tapahtuneen sääntö- ja nimimuutok-
sen jälkeen. Kasvu jatkui vuoteen 2012 saakka, jolloin 
se yllättäen katkesi. Taustalla oli liittyneiden määrässä 
tapahtunut, noin kolmanneksen lasku.

Vuonna 2013 jäsenhankintaa tehostettiin piirisemi-
naareilla, suoritusperusteisen piiritukijärjestelmän 
muutoksilla sekä parantamalla henkilökohtaisen jä-
senhankintakilpailun palkintoja. Samalla lisättiin jä-
sentilanteeseen ja -hankintaan liittyvää seurantaa sekä 
viestintää. Toimenpiteiden seurauksena liittyneiden 
määrät kääntyivät kasvuun ja jäsenkehitys saatiin taas 
nousuun.

Toimintavuoden tavoitteena on jäsenkasvun ylläpitä-
minen niin, että maksaneiden jäsenten määrä kasvaa 
vuoden 2014 aikana kahdella prosentilla. Lisäksi tavoit-
teena on, että vuoden 2014 lopulla seitsemän prosent-
tia liiton jäsenistä olisi ns. uusia jäseniä eli heidän jäse-
nyytensä olisi alkanut toimintavuoden aikana.

Tavoitteisiin pyritään viestinnällä ja rahapalkkioilla. Jä-
senkehitykseen ja -hankintaan liittyvässä tiedotuksessa 
otetaan huomioon vuoden 2013 jäsenryhmätöissä esiin 
nousseita asioita. Tiedotukessa korostetaan reserviläis-
toiminnan ja -koulutuksen aiempaa tärkeämpää merki-
tystä puolustuksessamme. Jäsenkasvusta maksettavat 
rahapalkkiot on kuvattu tarkemmin luvussa viisi. 

Henkilökohtainen jäsenhankintakilpailu

Vuonna 2014 järjestetään henkilökohtainen jäsenhan-
kintakilpailu. Sen tuloksia laskettaessa huo-mioidaan 
jokainen, vuoden 2014 aikana jäsenmaksunsa ensim-
mäistä kertaa maksanut uusi jäsen. Jäsenmaksulasku-
tuksen aikataulun johdosta kilpailukausi on käytännös-
sä 1.10.2013–30.9.2014.  Ne uudet jäsenet, jotka eivät 
saa jäsenmaksulaskua vuonna 2014, huomioidaan vuo-
den 2015 kilpailussa.

Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen em. aikana 
liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen ilmoitus uu-
desta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, 
kuka on jäsenhankkija. Mukaan ei lasketa niitä henki-
löitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa liiton jäsen-
yhdistyksessä. 

Vuoden 2014 jäsenhankintakilpailussa palkinnot ovat 
seuraavat:

-  Kilpailun voittaja, 500 euron matkalahjakortti tai  
 vastaava tuki yhdistyksen toimintaan
-  Vähintään 20 jäsentä, risteilylahjakortti 
-  Vähintään 15 jäsentä, hotellilahjakortti
-  Vähintään 10 jäsentä, sissipuukko M/95
-  Vähintään 5 jäsentä, RES-vyö
-  Vähintään 1 jäsen, RES-lippis

Vuoden 2014 jäsenhankintakilpailun markkinointiin 
kiinnitetään erityistä huomiota ja kilpailun väli-aika-
tietoja julkaistaan vuoden mittaan. Kilpailun lopulliset 
tulokset julkaistaan vuoden 2015 alussa.

Yhdistysten ja piirien toimenpiteet

Reserviläisliitto seuraa toimintavuonna säännöllisesti 
piiriensä jäsenkehitystä ja liittyneiden määriä. Jäsen-
kehitystä käsitellään myös liiton viestinnässä erityisesti 
piirien suuntaan. Heikon kehityksen alueisiin kiinnite-
tään muita enemmän huomiota ja niihin suunnataan 
tapauskohtaisesti päätettäviä tukitoimenpiteitä.

Piirejä kannustetaan seuraamaan omien yhdistystensä 
jäsenkehitystä ja liittyneiden määriä. Tarvittaessa piirejä 
tuetaan mm. yhdistysten välisen jäsenhankintakilpai-
lun käynnistämisessä.

Jäsenhuolto

Jäsenhankinnan lisäksi painotetaan jäsenhuollon mer-
kitystä. Yhdistyksiä kannustetaan seuraamaan omaa 
jäsenkehitystään, olemaan säännöllisesti yhteydessä 
omaan jäsenistöönsä sekä ylläpitämällä ajan tasalla 
olevia internet-sivuja. Erityisesti kannustetaan olemaan 
yhteydessä uusiin jäseniin sekä niihin jäseniin, joiden 
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jäsenmaksun maksaminen on syystä tai toisesta viiväs-
tynyt. 

Reserviläisliitto lähettää jokaiselle liittyneelle noin vii-
kon viiveellä sähköisen uutiskirjeen tai vaihto-ehtoises-
ti perinteisen kirjeen. Lisäksi syksyllä ollaan yhteydessä 
maksamattomiin jäseniin uutiskirjeiden ja tekstiviesti-
en avulla.
 
Yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa selvitetään mah-
dollisuudet lähestyä muutama vuosi sitten kotiutunei-
ta sekä kertausharjoituksiin kutsuttavia reserviläisiä. 
Vastaavia selvityksiä tehdään myös piiritasolla yhdessä 
Puolustusvoimien aluetoimistojen kanssa.

Jäsenedut ja -alennukset

Vuonna 2014 Reserviläisliiton jäsenyhdistysten henki-
löjäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin jäsenetuihin ja 
-alennuksiin:

-  ST1-polttoneste-etu. Liiton jäsenkortilla saa 
 käteisellä tai pankkikortilla maksettaessa 
 ST1-ketjun asemilla tankattaessa vähintään 0,5 
 sentin alennuksen litralta bensiini- ja die-
 selostoista.  Alennus on asemakohtainen ja 
 useimmiten em. alennusta suurempi. Etu on 
 voimassa myös miehitetyillä Shell-asemilla.
-  Pohjolan vakuutusedut. Solmitun vakuutus-
 sopimuksen nojalla liiton jäsen voi hankkia 
 Pohjolasta jäsenetuhintaan matka- ja matkata-
 varavakuutuksen, autokaskon, henki- ja tapatur-
 mavakuutuksen, lisäeläkevakuutuksen sekä 
 superkotivakuutuksen. 
-  Hotellisopimus. Toimintavuonna käytössä on 
 S-ryhmän kanssa hotellisopimus, jota jäsen voi 
 hyödyntää majoittuessaan mm. Sokos, Radisson 
 Blu ja Holiday Club -hotelleissa. 
-  Suomen Sotilas -lehti. Jäsenillä on mahdollisuus 
 tilata Suomen Sotilas -lehden vuosikerta jä-
 senhintaan. Tarjous koskee kaikkia 
 Reserviläisliiton jäseniä.

Toimintavuonna jatketaan jäsenetujen markkinointia 
mm. sähköpostilla ja liiton nettisivujen avulla. Lisäksi 
toimintavuonna pyritään kehittämään uusia jäsenetuja 
mm. yritysyhteistyön kautta.

5. Talous

Vuoden 2014 talouden perusteet 

Reserviläisliiton talouden 2014 perustana on 11,5 eu-
ron suuruinen liittomaksu, joka sisältyy jokaisen liiton 
jäsenyhdistyksen henkilöjäsenen vuosittaisen jäsen-
maksuun. Lisäksi maksuun sisältyvät oman yhdistyk-

sen ja piirin määrittämät maksuosuudet sekä Reservi-
läinen-lehden 7,5 euron suuruinen jäsentilausmaksu. 
Jälkimmäistä maksua ei peritä nuorisojäseniltä eikä 
niiltä jäseniltä, joiden kotitalouteen jo muuten tulee 
Reserviläinen-lehti.

Varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2014 ovat 690.576 
euroa. Jäsenmaksutuloilla tästä katetaan noin 56 %, 
omalla varainhankinnalla noin 21 %, yleisavustuksilla 
noin 17 %, järjestötoiminnan tuotoilla noin 6 % ja kor-
ko- sekä osinkotuotoilla alle puoli prosenttia. Liittomak-
su säilyy ennallaan mutta joidenkin tuotteiden ja palve-
luiden hinnat nousevat.

Liiton omaan varainhakintaan liittyy myös tammikuun 
jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä toteutettava ”Vel-
vollisuus suoritettu” -myyntikampanja ja liiton jäsen-
merkkien sekä ampuma- ja senioriturvan markkinointi. 
Lisäksi myydään ilmoitustilaa Reserviläinen-lehdistä 
yritysyhteistyökumppaneille. Toimintavuonna toteute-
taan lisäksi liiton tulevaan juhlavuoteen liittyvää mark-
kinointia.

Toiminnan tukijat

Reserviläisliitto saa vuosittain merkittävää tukea erilai-
silta säätiöiltä, yrityksiltä ja muita yhteisöiltä. Pääsään-
töisesti tuen kanavoi liitolle Maanpuolustuksen Tuki 
ry, joka vastaa RES:n, RUL:n, MPKL:n, NVL:n ja MPK:n 
lahjoitusvarojen hankinnasta. Lisäksi MPT kanavoi Puo-
lustusministeriön vuosittaisen tuen Reserviläisliiton ja 
muiden jäsenjärjestöjensä käyttöön. 

Maanpuolustuksen Tuki ry tukee Reserviläisliittoa toi-
mintavuonna noin 80.000 eurolla. Lisäksi liitto saa 
MPT:n kautta Puolustusministeriöltä tukea, jonka suu-
ruus selviää vasta tammikuussa 2014. 

Erityisen merkittävä tukija Reserviläisliitolle on URLUS-
säätiö, jonka 41.396 euron suuruisella vuokratuella ka-
tetaan liiton toimitilakustannukset.

Reserviläisliitto saa vuosittain tukea myös Aliupseerien 
Huoltosäätiöltä (AHS), joka on Reserviläis-liittoa ja sen 
jäsenistöä tukeva säätiö. AHS varautuu tukemaan liittoa 
toimintavuonna 1.000 euron suuruisella toimintatuella.

Tuet piireille ja yhdistyksille

Reserviläisliiton varsinaisen toiminnan kuluista yli vii-
dennes käytetään tukitoimintaan, jonka piirissä ovat 
Reserviläisurheiluliitto, reserviläispiirit sekä osittain lii-
ton jäsenyhdistykset. Toimintavuonna nämä tuet jakau-
tuvat seuraavasti:
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- Reserviläisurheiluliitolle suunnataan noin 21.000 eu-
ron suuruinen jäsenmaksu, joka käytetään reserviläis-
urheilun, -liikunnan ja kilpailujen järjestämiseen pai-
kallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. 
Maksu määräytyy RESUL:n sääntöjen mukaisesti sen jä-
senjärjestöjen maksaneiden jäsenten määrän pohjalta.
- Jokaiselle reserviläispiirille maksetaan toimintavuo-
den aikana 3.480 euron suuruinen toimintatuki. Tästä 
tuesta 240 euroa maksetaan kuukausittain ja 600 euroa 
kertasuorituksena, kun ¾ piirin jäsenyhdistyksistä on 
raportoinut vuoden 2013 toiminnastaan liitolle inter-
netissä tai erillisellä toimintalomakkeella. 
- Kuukausittaisen piirituen ohella reserviläispiireillä on 
mahdollisuus saada suoritepohjaisia palkkioita 3.500 
euroa / piiri. Tuki maksetaan asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisesta.
- Lisäksi reserviläispiireillä on mahdollisuus saada ha-
kemuksesta tukea erilaisiin ATK-hankintoihin. Tähän tu-
keen on toimintavuonna varattu 2.000 euroa.
- Myös yhdistysten on mahdollista saada liitosta tu-
kea erilaisten projektien, erityisen toiminnan tai han-
kintojen rahoittamiseen. Tukea on haettava erillisellä 
hakemuksella ja myönnettävä maksimituki yhdelle 
hankkeelle tai hankinnalle on 1.000 euroa. Yhdistysten 
projektitukeen on liiton talousarviossa varattu 25.000 
euroa.

Toimintavuonna piiritukien maksu perustuu vuonna 
2012 tehtyihin, piirikohtaisiin yhteistyösopimuksiin, 
joissa on sovittu piirituen saamisen edellyttävistä teh-
tävistä. 

Suoritusperusteinen piirituki

Kuukausittaisen piirituen lisäksi reserviläispiirit voivat 
saada ns. suoritusperusteista piiritukea, jota maksetaan 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Vuonna 2014 
tukea maksetaan seuraavien kriteereiden pohjalta:

Jäsenkasvu

-  Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä 
 nousee vuoden 2014 aikana, maksetaan 300 euron  
 palkkio
-  Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä 
 kasvaa yhden prosentin, maksetaan yhteensä 500  
 euron palkkio
-  Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä 
 kasvaa kaksi prosenttia, maksetaan yhteensä 1.000  
 euron palkkio
-  Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä 
 kasvaa 4 prosenttia, maksetaan lisäksi 1.000 euron  
 palkkio
-  Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä on  
 vuosina 2010–2014 noussut jokaisena vuotena 
 vähintään kolme prosenttia, maksetaan lisäksi 
 1.000 euron palkkio

Tukea maksetaan 1.8.2014 alkaen kuukausittain mikäli 
em. tavoitteet täyttyvät. Vertailulukuna on maksanei-
den jäsenten määrä per 31.12.2013.

Uusien jäsenten määrä

-  Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmää-
 rästä on vuoden 2014 lopulla yli 5 prosenttia, 
 maksetaan 500 euroa
-  Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmää-
 rästä on vuoden 2014 lopulla yli 6 prosenttia, 
 maksetaan yhteensä 1.000 euroa
-  Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmää-
 rästä on yli vuoden 2014 lopulla 7 prosenttia, 
 maksetaan yhteensä 1.500 euroa

Tuki maksetaan tammikuun 2015 alussa niin, että 1.1.–
31.12.2014 välillä piirin jäsenyhdistyksiin liittyneiden 
henkilöiden kokonaismäärä suhteutetaan piirin koko-
naisjäsenmäärään per 31.12.2013. Laskennassa huomi-
oidaan vain ne uudet jäsenet, jäsenyys jatkuu vuonna 
2015.

Yhdistysten projektituki

Reserviläisliiton jäsenyhdistyksillä ja piireillä on toimin-
tavuonna mahdollisuus saada liitolta taloudellista tu-
kea toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai 
kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimin-
taa. Tukea varten on varattu 25.000 euron määräraha 
liiton talousarvioon. 

Tätä ns. yhdistysten projektitukea voi saada mm. ase-
hankintoihin, ampumarata- ja toimitilahank-keisiin, 
kantolippujen hankintaan, erilaisiin koulutusvälinehan-
kintoihin sekä toiminnallisiin hankkeisiin. Ehtona on, 
että kyseessä on kertaluontoinen hankinta tai hanke. 

Tukea myönnetään ja sitä haetaan liiton hallituksen hy-
väksymän projektitukiohjeistuksen pohjalta. Käytössä 
on erillinen hakulomake.

6. Yhdistys- ja jäsenpalvelut

Yhdistys- ja jäsenpalvelun yleinen kuvaus

Reserviläisliiton tavoitteena on tarjota piireilleen ja 
yhdistyksilleen hyvätasoista ja kattavaa palvelua. Pyr-
kimyksenä on kehittää Reserviläisliitosta entistä pa-
remmin järjestökentän toivomusten mukaan toimiva 
organisaatio. 

Vuonna 2014 yhdistyspalveluiden kehittämistä jatke-
taan. Kehittämisessä tukeudutaan soveltuvin osin RES 
2015 -strategiaan, vuonna 2013 tehtyyn järjestöku-
vatutkimukseen sekä vuosittaisiin jäsentyytyväisyys-
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kyselyihin, jollainen tehdään myös toimintavuoden 
alussa.

Yhdistysten, piirien ja liiton toiminta on kattavan järjes-
tövakuutuksen piirissä. Vakuutusosakeyhtiö Pohjolasta 
hankittu vakuutus pitää sisällään esinevakuutuksen, 
toiminnan keskeytysvakuutuksen, vastuuvakuutuksen, 
oikeusturvavakuutuksen, toissijaisen autovakuutuk-
sen sekä koko jäsenistön kattavan matkavakuutuksen 
silloin kuin liikkuminen tapahtuu järjestötehtävien tai 
-toiminnan puit-teissa. 

Lisäksi Reserviläisliitolla on voimassa vakuutus, joka 
antaa puolustusvoimien edellyttämän vakuutusturvan 
sen reserviläisille järjestämissä ampumakilpailuissa. 

Uuden jäsenrekisterin käyttöönotto

Uusi Maanpuolustusrekisteri otetaan käyttöön vuoden 
2014 alussa. Reserviläisliiton lisäksi sitä käyttävät myös 
Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskiltojen 
liitto, joista jälkimmäinen siirtyy samalla keskitettyyn 
jäsenmaksulaskutukseen. Uudistuksen myötä yksit-
täisten jäsenten jäsentiedoissa näkyvät jatkossa RES- ja 
RUL-jäsenyyksien lisäksi myös MPKL-jäsenyydet.

Reserviläisliitto järjestää piiritason käyttäjille perehdyt-
tämistilaisuuden 11.1.2014 Vantaalla. Yksipäiväisessä 
tilaisuudessa käydään läpi ja opetetaan uuden jäsen-
rekisterin toimintaa. Reserviläispiirejä kannustetaan 
järjestämään vastaavia koulutustilaisuuksia omille jä-
senyhdistyksilleen vuoden ensimmäisen neljänneksen 
aikana. Näitä tilaisuuksia tuetaan pyydettäessä ja mah-
dollisuuksien mukaan.

Uuden rekisterin käyttöönoton myötä yhdistyksille ja 
piireille jaetaan uudet käyttäjätunnukset ja salasanat. 
Täysien käyttöoikeuksien lisäksi käyttöön tulee myös 
tunnuksia, jotka mahdollistavat vain rekisteritietojen 
katselun. Kaikki tunnukset ja salasanat ovat jatkossa 
henkilökohtaisia. Toimintavuoden alussa tarkennetaan 
se, miten ja keille käyttöoikeuksia annetaan.

Uuden jäsenrekisterin myötä jäsenmaksulaskuja ale-
taan lähettää myös sähköpostilla. Tämän johdosta 
muutokset perinteisiin laskutusaikatauluihin ja -tapoi-
hin ovat mahdollisia. 

7. Sääntömääräinen hallinto

Liiton kokoukset

Toimintavuonna järjestetään kaksi liiton yleistä kokous-
ta. Vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös käsi-
tellään Hattulassa 12.4. järjestettävässä, yksipäiväisessä 

vuosikokouksessa. Joensuussa 15.–16.11.2014 järjes-
tettävä syyskokous tekee päätökset vuoden 2015 toi-
minnasta ja taloudesta sekä valitsee hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle. Ylimääräisiä kokouksia järjestään 
tarvittaessa.

Liittohallitus

Reserviläisliiton hallitukseen kuulu toimintavuonna 
puheenjohtajan lisäksi 27 varsinaista jäsentä niin, että 
jokaisesta piiristä on vähintään yksi hallitusedustaja. 
Hallituksen työskentelyä johtaa puheenjohtaja Mikko 
Savola, jonka tukena ovat hallituksen keskuudestaan 
valitsemat varapuheenjohtajat. 

Liittohallitus kokoontuu toimintavuoden aikana neljä 
kertaa. Aiemmasta poiketen erillistä järjestäytymisko-
kousta ei pidetä vaan liittohallitus järjestäytyy vuoden 
ensimmäisen kokouksensa yhteydessä. Tässä kokouk-
sessa hallitus valitsee myös varapuheenjohtajat.

Reserviläisliiton hallituksen toimintatapoja kehitetään 
vuoden 2014 aikana niin, että se keskittyy aiempaa 
enemmän toiminnan linjauksin ja vähemmän juoksevi-
en asioiden hoitoon.

Liiton valiokunta

Reserviläisliiton hallituksen apuna toimii valiokunta, 
joka vastaa liiton toiminnan ja talouden suunnittelusta 
sekä juoksevien asioiden hoidosta. Liiton puheenjohta-
jan luotsaama valiokunta kootaan hallituksen keskuu-
desta. Valiokunnan sihteerinä ja esittelijänä on liiton 
toiminnanjohtaja.

Liiton valiokunnan apuna toimii määräaikaisia ja pysy-
viä toimielimiä sekä työryhmiä, joita valiokunta tarvit-
taessa muodostaa. Valiokunta myös määrittää niiden 
tehtävät ja nimeää niiden jäsenet.

Puheenjohtajisto

Reserviläisliiton puheenjohtajisto hoitaa liiton juokse-
via asioita ja vastaa osaltaan valiokunnan käsittelyyn 
tulevien asioiden valmistelusta. Lisäksi puheenjohtajis-
tolle on keskitetty henkilöstö- ja huomionosoitusasioi-
hin liittyvä valmistelu sekä osin päätökset.

Puheenjohtajiston työskentelyä johtaa liiton puheen-
johtaja ja sen jäseninä ovat liiton varapuheenjohtajat. 
Puheenjohtajiston sihteerinä ja esittelijänä on liiton toi-
minnanjohtaja.

Liiton toimisto

Reserviläisliiton hallituksen ja valiokunnan tukena toi-
mii liiton Helsingissä sijaitseva toimisto, jonka työsken-
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telyä johtaa liiton toiminnanjohtaja. Lisäksi liiton pal-
veluksessa on järjestöpäällikkö ja sihteeri/assistentti. 
Liiton toimiston tehtävien hoidossa tukeudutaan osin 
ostopalveluihin.

Jäsenrekisteristä ja hallintopalveluista sekä liiton jäsen-
lehden, Reserviläisen kustantamisesta vastaa liiton osin 
omistama Maanpuolustusyhtiö MPY Oy. Jäsenlehden 
osalta kustantajamuutokset ovat toimintavuoden aika-
na mahdollisia.

Toimintavuonna selvitetään yhdessä muiden maan-
puolustusjärjestöjen kanssa mahdollisuudet järjestöjen 
yhteisen tiedottajan palkkaukseen.

Reserviläispiirit

Liiton hallituksen, valiokunnan ja toimiston tukena toi-
mivat maakunnalliset reserviläispiirit, joiden tehtävänä 
on vastata ja osin toteuttaa Reserviläisliiton toimin-
tasuunnitelman mukainen toiminta omalla toiminta-
alueellaan niin, että paikallisyhdistysten toiminta on 
mahdollisimman tehokasta ja koordinoitua. 

Reserviläispiirien toimintaa johtavat niiden puheenjoh-
tajat ja hallitukset, joiden apuna valtaosassa piireistä 
toimii piirin toiminnanjohtajan johtama piiritoimisto. 
Liitto tukee piirien toimintaa taloudellisesti sekä koulu-
tuksella ja ohjeistuksella.

Reserviläisyhdistykset

Reserviläisliittoon kuuluu toimintavuonna 350 paikal-
lista yhdistystä, joiden toimintatavat ja jäsenyyslinja-
ukset vaihtelevat. Paikallisyhdistysten tehtävänä on 
toteuttaa varsinainen reserviläistoiminta niin, että se 
parhaalla mahdollisella tavalla edistää Reserviläisliiton 
sääntömääräisiä tarkoitusperiä ja tavoitteita. 

Paikallisyhdistysten toimintaa tukee ensisijaisesti oma 
piiri mutta myös liitto. Tuen eri muodot on kuvattu kat-
tavasti Yhdistysjohdon käsikirjassa sekä liiton internet-
sivuilla.

8. Reserviläisliitto 60 vuotta

Reserviläisliiton perustamisesta tulee keväällä 2015 
kuluneeksi 60 vuotta. Vuosi 2015 toteutetaan juhlavuo-
tena, joka sisältää valtakunnallisia ja maakunnallisia ta-
pahtumia sekä palkitsemisia.

Juhlavuoden päätapahtumat järjestetään 11.–12.4.2015 
Helsingissä sekä liiton käyttöön vuokrattavalla risteilya-
luksella. Risteilyn markkinointi alkaa keväällä 2014 niin, 
että myös piireillä on rooli markkinoinnissa. Kullekin 

reserviläispiirille määritellään osallistujatavoite, jonka 
saavuttaminen oikeuttaa merkittävään rahapalkkioon. 

Päävastuun markkinoinnista kantaa Reserviläisliitto ja 
yhteistyökumppaniksi valittu Matkapojat Oy, joka vas-
taa myös risteilyn myynnistä ja siihen liittyvästä lasku-
tuksesta sekä liityntäkuljetuksista. Risteilyä markkinoi-
daan mm. sähköisillä uutiskirjeillä, lehti-ilmoituksilla ja 
suoramarkkinoinnilla. 

Syksyllä 2015 järjestetään maakunnallisia, liiton juhla-
vuoteen liittyviä tapahtumia, joiden järjestelyvastuun 
kantavat reserviläispiirit. Liitto tukee näitä tapahtumia 
taloudellisesti. Tuen suuruus on sidottu juhlaristeilyyn 
liittyvän osallistujatavoitteen täyttymiseen.

Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlavuosi huipentuu 14.–
15.11.2015 Porissa, jossa järjestetään liiton sääntömää-
räinen syyskokoustapahtuma. Porin kokous- ja juhla-
tapahtuman yhteydessä tarkastellaan ainakin liiton 
kehitystä vuonna 1995 tapahtuneen sääntö- ja nimi-
muutoksen jälkeen. 

Juhlavuonna 2015 käyttöön otetaan vain liiton erityi-
sinä merkkivuosina myönnettävä Erikoisluokan an-
siomitali ja siihen liittyvä 60-vuotissolki sekä erittäin 
pitkäaikaisille jäsenille tarkoitettu jäsenmerkki. Näiden 
markkinointi alkaa syksyllä 2014. 

9. Lähivuodet

Reserviläisliitto sekä osin myös sen piirit ja yhdistyk-
set joutuvat suunnittelemaan toimintaansa aiempaa 
pidemmällä aikajänteellä. Tätä edellyttää esim. lisään-
tynyt yhteistoiminta puolustusvoimien kanssa. Liiton 
vuoden 2015 toiminnan suunnittelu käynnistyy ja tar-
kentuu osin vasta ensi syksynä mutta jo nyt on lyöty 
lukkoon seuraavien tapahtumien ajankohtia.

-  Veteraanikeräyksen tempauspäivä, 
 kautta maan 14.3.2015
-  Reserviläisliiton vuosikokous ja juhlaristeily, 
 Helsinki 1.-12.4.2015
-  Reserviläisten ampumataitopäivä, 
 kautta maan viikko 20 (16.5.2015)
-  Syyskokoustapahtuma, 
 Pori 14.–15.11.2015
-  Joulutulet, 
 kautta maan viikko 51 (17.12.2015)

Yhdistysten ja piirien tulee ottaa em. päivämäärät huo-
mioon vuoden 2015 toiminnan suunnittelussaan ja 
tehdä jo tässä vaiheessa mm. tarvittavat rata- ja tilava-
raukset.
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10. Toimintakalenteri

Tammikuu
Prosenttiammunta alkaa, koko maa    1.1.
Jäsenrekisterikoulutus, Vantaa    11.1.
Reserviläinen 1/2014 ilmestyy    13.1.
Hallituksen kokous 1     25.1.
Jäsenmaksutilitys, vuoden 2013 lopputilitys   viikko 4

Helmikuu
Piiriseminaari Lappi, Rovaniemi    1.2.
Yhdistysjohdon koulutus, Etelä-Pohjanmaa   8.2.
Resul / Pistooliampumahiihto, Loimaa    15.2.
Yhdistysjohdon koulutus, Kainuu    15.2.
Resul / TA-talvikilpailu, Alastaro    16.2.
Reserviläinen 2/2014 ilmestyy    24.2.
Valiokunnan kokous 1, Helsinki    27.2.
Ampuma- ja senioriturvan jakelu (kausi 2014-2015)  viikko x 
Jäsenmaksulaskutus / kaikki     viikko 8
Yhdistystiedote 1 ilmestyy     viikko 8

Maaliskuu
Veteraanikeräys 2014 alkaa     1.3. 
Resul / Talvijotos, Imatra     8.-9.3.
Resul / Ilma-aseet, Mäntsälä     8.-9.3.
Veteraanikeräyksen tempauspäivä, kautta maan   15.3.
Yhdistysjohdon koulutus, Pohjois-Pohjanmaa   15.3.
Yhdistystiedote 2 ilmestyy     viikko 11
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Helsinki   20.3.
Resul / Ampumahiihto, Oulu     22.3.
Hallituksen kokous 2     22.3.
Reserviläinen 3/2014 ilmestyy    23.3.
Jäsenmaksutilitys 1     viikko x
Yhdistysjohdon koulutus, Pirkanmaa    29.3.

Huhtikuu
RES/ Pilkkimestaruuskilpailu, Kainuu    5.4.
Reserviläisliiton vuosikokous ja strategia-workshop, Hattula 12.4.
Naisten koulutuspäivä, Lohtaja    17.-18.5.
Resul / Ampumasuunnistus, Sastamala   26.4. 
Jäsenmaksulaskutus / karhuajo maksamattomille  viikko x

Toukokuu
Valiokunnan seminaarikokous, Viro    2.-4.5.
Reserviläinen 4/2014 ilmestyy    5.5.
Reserviläisten ampumataitopäivä, kautta maan   viikko 20 (17.5.)
Resul / Perinneasekilpailu, Helsinki    24.-25.5.

Kesäkuu
Kesäyön marssi, Tuusula     6.-7.6.
Liiton kunniajäsenten ja puheenjohtajiston kesäkokous, Helsinki 6.6.
Resul / Neliottelu, Kuhmo     7.6.
Resul / Pistooliampumajuoksu, Kuhmo    15.6.
Resul / Vakiokivääri 300 m, Säkylä    15.6.
Reserviläinen 5/2014 ilmestyy    16.6.
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Jäsenmaksutilitys 2     viikko x
Yhdistystiedote 3 ilmestyy     viikko 25
Resul / SRA –ampumamestaruuskilpailut, Säkylä   27.-29.6.

Heinäkuu
Resul / Palvelusammunnat, Lahti    19.7.

Elokuu
RES/RUL-golfmestaruuskisat, Alastaro     2.8..
Resul / Häyhä –TA-KILTA, Rovajärvi    14.-17.8.
Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut, Lahti  16.-17.8.
Valiokunnan kokous 3, Helsinki    20.8.
Yhdistystiedote 4 ilmestyy      viikko 35
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Helsinki (Silja Europa) 27.-28.8.
Kalottitapaaminen,      x.8.

Syyskuu
Uusi aatteellinen tapahtuma     6.9.
Resul / Pystykorva SM-kilpailu, Keuruu    6.9.
Reserviläinen 6/2014 ilmestyy    8.9.
Perheliikuntapäivä, kautta maan    viikko 36 (7.9.)
Resul / Partiokilpailu, Turku     13.-14.9. 
Jäsenmaksuperintä / karhulaskut maksamattomille   viikko x
Resul / Syysjotos, Nilsiä     19-21.9.
Hallituksen kokous 3,      27.9. 
Uusien jäsenten jäsenmaksulaskutus vuodelta 2014 päättyy 30.9.

Lokakuu
Resul / Falling Plates, Mikkeli     5.10.
Resul / Maastokilpailu, Kontiolahti    11.10.
Valiokunnan kokous 4, Helsinki     16.10.
Jäsenmaksutilitys 3      viikko x
Reserviläinen 7/2014 ilmestyy    20.10.
Yhdistystiedote 5 ilmestyy, liitteenä karhulaskut maksamattomille viikko 41

Marraskuu
Hallituksen kokous 4, Tampere    8.11.
Reserviläisliiton syyskokoustapahtuma, Joensuu   15.–16.11.

Joulukuu
Puheenjohtajiston kokous ja liiton Ansioristien luovutus, Helsinki 5.12.
Reserviläinen 8/2014 ilmestyy    8.12.
Valiokunnan kokous 5, Helsinki    11.12.
Jäsenmaksutilitys 4     viikko x
Yhdistystiedote 6 ilmestyy     viikko x
Joulutulet, kautta maan     viikko 51 (18.12.)
Prosenttiammunta päättyy, koko maa    31.12.

Tulevat liittokokoukset
Vuosikokous ja juhlaristeily 2015, Helsinki   11.-12.4.2015
Syyskokoustapahtuma, Pori    14.–15.11.2015
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Reserviläisliiton talousarvio 2014

-  Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton syyskokoukselle 23.11.2013
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