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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 
 
Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat lähivuosille on määritelty RES 2015 -strategiassa. Vuo-
den 2007 syyskokouksen hyväksymässä strategiassa määritellään liiton keskeiset tavoitteet seu-
raaville vuosille. Tavoitteista maanpuolustustahdon hyväksi tehtävän työn tehostaminen sekä 
markkinointi, viestintä ja tiedottaminen on määritelty muita tärkeimmiksi.  
 
Suunnittelukaudella tavoitteena on nostaa Reserviläisliitto Suomen selkeästi suurimmaksi ja tunne-
tuimmaksi maanpuolustusjärjestöksi sekä parantaa edelleen yhdistyspalvelua tavoitteena nyky-
kyistä tasalaatuisempi ja korkeatasoisempi yhdistystoiminta. 
 
Toimintavuonna Reserviläisliitto toteuttaa niitä RES 2015 -strategian mukaisia toimenpiteitä, jotka 
on suunnitelmassa määritelty toteutettaviksi vuonna 2012. Tässä toimintasuunnitelmassa nämä 
toimenpiteet on ryhmitelty asiakohdittain. 

Vuoden teema ”´’Reservi – maanpuolustuksen perusta” 
 
Reserviläisliiton vuoden 2012 teemana on ”Reservi - maanpuolustuksen perusta”. Teemalla viesti-
tään liiton jäsenille ja ulkopuolisille tahoille reservin keskeisestä merkityksestä maamme puolustus-
järjestelmässä. Vuoden teemaa hyödynnetään mm. tiedotuksessa, erilaissa kannanotoissa ja lau-
sunnoissa, yleisessä kansalaiskeskustelussa sekä toiminnan esittelyssä.  
 
Vuoden 2012 toiminnallisina painopisteinä ovat ampumatoiminta, veteraanityö sekä kuntoliikunta. 
Seuraavassa on käyty läpi se, mitä ne merkitsevät liiton, piirien ja yhdistysten kannalta. 
 

Ampumataitoinen reservi 
 

Yhtenä toiminnan painopistealueena vuonna 2012 on mahdollisimman laajan ampumatoiminnan 
ylläpito reserviläisten keskuudessa. Reserviläisliiton yhdistyksiä ja piirejä kannustetaan motivoi-
maan jäseniään säännölliseen ampumaharjoitteluun. Tähän pyritään mm. korostamalla aiempaa 
enemmän perinteistä prosenttiammuntakilpailua, jossa liiton yhdistykset ja piirit kilpailevat keske-
nään jäsenistönsä ampumasuoritteiden suhteellisissa määrissä.  
 
Prosenttiammuntakilpailun tulos on vuonna 2012 yksi suoritusperusteisen piiritukijärjestelmän pal-
kitsemiskriteereistä.  Liitto ohjeistaa piireille ja yhdistyksille aiempaa selvemmin sen, mitä prosent-
tiammunta on ja millaisilla aseilla sekä ampumalaitteistoilla sen voi suorittaa. 
 
Jäsenistöä pyritään saamaan mahdollisimman laajasti liikkeelle Reserviläisliiton ampumataitopäi-
vänä, joka pyritään järjestämään mahdollisimman monella paikkakunnalla. Tapahtuman ohjeellise-
na ajankohtaja on 12.5. mutta myös muu ajankohta viikolla 19 on mahdollinen.  
 
Liiton jäsenyhdistytsen järjestämien tapahtumien tarkoituksena on tarjota jäsenille mahdollisuus 
tutustua ammuntaan lajina, opettaa turvallisen ammunnan perusteita sekä suorittaa vähintään yksi 
kymmenen laukauksen ampumasuorite, joka kirjataan mukaan prosenttiammuntakilpailuun. Päi-
västä tiedotetaan myös suoraan yhdistysten henkilöjäsenille. 
 
Lisäksi tavoitteena on saada koko valtakunnan kattavan tapahtuman avulla lisänäkyvyyttä Reservi-
läisliiton laajalle ampumatoiminnalle. Päivästä tiedotetaan ennakkoon maan kaikille tiedotusväli-
neille ja sen paikallista tiedottamista tuetaan tiedotepohjalla. Lisäksi tapahtumaa esitellään näyttä-
västi liiton sisäisessä tiedotuksessa sekä Reserviläinen-lehdessä. 
 
Yksi toimintavuoden keskeisistä tavoitteista on lisätä reserviläisten mahdollisuuksia päästä ampu-
maan puolustusvoimien aseilla.  
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Vuonna 2012 käynnistetään ammuntaharrastusta aloitteleville jäsenille tarkoitettu Ampumakortti-
koulutus. Kyseessä on reserviläisjärjestöjen, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä Suomen 
Ampumaurheiluliiton yhdessä suunnittelema koulutusjärjestelmä, jonka puitteissa ammunnasta 
kiinnostunut henkilö voi hankkia ammuntaharrastuksessa tarvittavan osaamisen ja tietämyksen. 
Koulutuksen tavoitteena on opettaa turvallisen ammunnan perusteita sekä luoda edellytyksiä ase-
luvan saamiselle. 
 
Reserviläisliiton piirejä ja yhdistyksiä kannustetaan Ampumakorttikoulutuksen järjestämiseen. Liitto 
myös tiedottaa koulutusmahdollisuudesta omille jäsenilleen sekä suoraviestinnällä että nostamalla 
koulutusjärjestelmää esiin liiton nettisivuilla. Tarvittaessa järjestetään lisää kouluttajakoulutusta 
yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa.   
 
Tavoitteena on myös saada ampumakorttikoulutukselle viranomaishyväksyntä niin, että suoritettu 
koulutus huomioitaisiin puoltavana tekijänä aselupahakemuksia käsiteltäessä. 
 
Kaikessa liiton ampumatoiminnassa sekä siihen liittyvässä koulutuksessa korostetaan turvallisen 
ammunnan periaatteita sekä ja ampumaharrastuksen vastuullisuutta. 
 
Yhdistysten ja piirien ampumatoimintaa tuetaan mm. myöntämällä tukea niiden ase- ja ampuma-
laitteistohankintoihin. Lisäksi tuetaan mm. paikallisten sekä maakunnallisten ampumaratojen pe-
rustamisia, laajennuksia ja perusparannuksia. Tukipäätöksissä tukeudutaan liiton hallituksen hy-
väksymään, kirjalliseen tukiohjeeseen. 
 
Reserviläisliitto seuraa toimintavuonna tarkasti sisäasianministeriön aseturvallisuuden parantamis-
ta selvittävän työryhmän työtä sekä siihen liittyviä, mahdollisia lakihankkeita. Tarvittaessa asiaan 
otetaan kantaa yksin tai yhdessä muiden järjestöjen kanssa.  
 
Toimintavuonna Reserviläisliitto on mukana myös ampumaharrastusfoorumin toiminnassa ja osal-
taan rahoittaa sen toiminnan kuluja. 
 
Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut 2012 järjestetään 18.-19.8. Pohjois-Karjalan Onttolas-
sa. Liitto on aiempaa enemmän mukana kisan suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 

Veteraaneista pidettävä huolta 
 
Reserviläisliitto on viimeisen vuosikymmenen ajan ollut hyvin aktiivinen veteraanityössä. Useimmat 
liiton paikallisyhdistykset ovat tukeneet vuosittaisia veteraanikeräyksiä sekä paikallisten veteraa-
niyhteisöjen toimintaa. Aivan viime vuosina yksittäisten veteraanien tukeminen on noussut yhä 
tärkeämpään rooliin. Lisäksi monet jäsenet toimivat luottamustehtävissä erinäisissä veteraaniyhtei-
söissä. 
 
Veteraanityö on keskeinen osa liiton toimintaa myös vuonna 2012. Perinteiseen tapaan liitto on 
mukana Sotiemme Veteraanit -keräyksessä. Perinteinen keräystempauspäivä järjestetään yhdes-
sä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa 10.3. Lisäksi tuetaan varusmiesten keräystoimintaa sekä 
mahdollisia keräykseen liittyviä myyntikampanjoita. 
 
Jäsenyhdistykset päättävät osallistumisestaan keräykseen itse. Reserviläisliitto suosittelee kaikille 
yhdistyksille osallistumista vähintään reserviläisjärjestöjen valtakunnalliseen keräystempaukseen.  
 
Mahdollisimman hyvä keräystuloksen lisäksi tavoitteena on myös saada enemmän näkyvyyttä Re-
serviläisliiton roolille Sotiemme Veteraanit -keräyksessä. Erityisesti maaliskuun keräystempauspäi-
västä tiedotetaan näyttävästi. Lisäksi kannustetaan ja tuetaan paikallisten yhdistysten tiedotustoi-
mintaa, joka liittyy keräystempauspäivään sekä varusmieskeräyksiin mm. laatimalla niiden käyt-
töön tiedotepohjia. 
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Myös veteraaniyhteisöjen ja yksittäisten veteraanien tukeminen jatkuu toimintavuonna monilla 
paikkakunnilla. Reserviläisliitto tukee tätä työtä mm. tukitoimintaan liittyvällä ohjeistuksella. 
 
Aiempaa suuremman painoarvon toimintavuonna saa veteraaniperinnetyön suunnittelu ja laajen-
taminen. Työstä vastaa liiton veteraaniyhteistyöryhmä. Suunnittelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä 
valtakunnallisten veteraanijärjestöjen ja Tammenlehvän Perinneliiton kanssa. Yhteisiin linjauksiin 
pyritään myös Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. 
 
Tammenlehvän Perinneliitto on alustavasti kaavaillut Reserviläisliiton vastuualueeksi veteraanipe-
rinnetyössä sankarihautojen ja muiden sotiimme liittyvien muistomerkkien hoitoa ja huolenpitoa 
niin, että työtä tehtäisiin paikkakuntakohtaisesti sopivien yhteistyökumppanien kanssa. Tammen-
lehvän Perinneliiton kanssa käytävissä neuvotteluissa luodaan toimintavuonna perusteet tämän 
vastuualueen hoitamiselle. 
 
Yhtenä osana liiton veteraanityötä on liiton www-sivujen yhteydessä toimiva veteraani-sivusto, jon-
ka kehittämistä jatketaan toimintavuonna. Sivusto pitää sisällään mm. kuvauksia veteraanityön eri 
muodoista sekä niihin liittyvää ohjeistusta. 
 

Hyväkuntoinen jäsenistö 
 
Reserviläisliitto jatkaa toimintavuonna laajaa työtään reserviläisten kenttäkelpoisuuden hyväksi. 
Päävastuu työstä on liiton jäsenyhdistyksillä, joiden puitteissa käytännön reserviläistoiminta muu-
tenkin järjestetään. Liitto pyrkii takaamaan yhdistyksille mahdollisimman hyvät toiminnan edellytyk-
set mm. olemalla Reserviläisurheiluliiton kautta mukana yhdistysten liikuntakoordinaattori-
hankkeessa. Sen tavoitteena on kouluttaa liikuntatoiminnasta vastaavia henkilöitä paikallisyhdis-
tyksiin. 
 
Liitto myös tukee taloudellisesti erilaisten liikuntavälineiden ja -tarvikkeiden hankintaa yhdistyksiin 
sekä piireihin olemassa olevien tukiperiaatteiden mukaisesti. 
 
Yhteistyössä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa kannustetaan jäseniä 
liikkumaan ja urheilemaan entistä enemmän painopisteen ollessa kuntoliikunnassa. Sähköisen 
kuntokortin markkinointia tehostetaan, jotta nykyistä merkittävästi suurempi osa jäsenistöstä saa-
taisiin sen käyttäjiksi. Tähän pyritään mm. tiedottamalla kuntokortista suoraan jäsenille, huomioi-
malla kuntokortin käyttäjämäärät suoritusperusteisessa piiritukijärjestelmässä sekä seuraamalla 
kortin piirikohtaisia käyttäjämääriä mm. liiton nettisivuilla, Yhdistystiedotteissa sekä ajoittain myös 
Reserviläinen-lehdessä. 
 
Reserviläisliiton perinteinen perheliikuntapäivä järjestetään syyskuun toisella viikolla yhdistyksissä 
ja piireissä. Perheliikuntapäivän ohjeellisena ajankohtana on 1.9. ja mahdollisimman suuri osa pai-
kallisista tapahtumista pyritään järjestämään viikon 35 aikana.  Perheliikuntapäivän toteuttamistapa 
säilyy vapaana sisällön ja erilaisten yhteistyökumppaneiden osalta. Tapahtuman voi myös edelleen 
järjestää osana jotain muuta liikuntatapahtumaa. Perheliikuntapäivä pyritään saamaan Reservi-
läisurheiluliiton tapahtumaksi. 
 
Perheliikuntapäivän tavoitteena on saada koko perhe liikkeelle reserviläistoiminnan merkeissä. 
Liitto tukee tapahtumien järjestämistä mm. tiedottamalla sekä ylläpitämällä nettisivuillaan toiminta-
ohjetta, johon on koottu esimerkkejä hyviksi koetuista tavoista toteuttaa perheliikuntapäivä. 
 
Yhdistyksiä ja niiden jäsenistöä kannustetaan ottamaan osaa erilaisiin jotoksiin, marsseihin ja mui-
hin kuntoliikuntatapahtumiin. Toimintavuonna pyritään erityisesti lisäämään jäsenten tietoisuutta 
olemassa olevista liikunta- ja kuntoilumuodoista sekä -tapahtumista mm. pitämällä niitä esillä liiton 
nettisivuilla sekä tarvittaessa tiedottamalla niistä suoraan jäsenille. 
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Toimintavuonna jatketaan myös kenttäkelpoisuustestien järjestämistä yhdessä Reserviläisurheilu-
liiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. 
 
Reserviläisten laaja kilpailu-, urheilu- ja liikuntatoiminta jatkuu toimintavuonna koko reserviläisken-
tässä. Valtakunnantasolla sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Reserviläisurheiluliitto ry, jon-
ka suurin jäsenjärjestö Reserviläisliitto on.  
 

Työ maanpuolustustahdon hyväksi 
 
RES 2015 -strategian linjausten mukaisesti Reserviläisliitossa kiinnitetään erityistä huomiota 
maanpuolustustahdon ylläpitämiseen ja -tahtoa tukevaan työhön. Maanpuolustusaatteellisen työn 
laajentamista ja tehostamista suunnitellaan toimintavuonna ensisijaisesti yhdessä muiden maan-
puolustusjärjestöjen ja tahojen kanssa. Liiton yhdistyksille ja piireille painotetaan aatteellisen työn 
tärkeyttä. 
 
Reserviläisliitto pitää maanpuolustustahtoon liittyviä asioita esillä omassa tiedotuksessaan sekä 
esittely- ja messumateriaalissaan. Lisäksi liitto järjestää valtakunnallisen maanpuolustusjuhlan lii-
ton syyskokoustapahtuman yhteydessä. 
 
Toimintavuonna Reserviläisliitto selvittää yhdessä Kuntaliiton sekä muiden tahojen kanssa mahdol-
lisuudet tehostaa kunnissa ja kaupungeissa tapahtuvaa aatteellista maanpuolustustyötä muodos-
tamalla kuntatasolle järjestöjen, kuntien ja seurakuntien yhteisiä toimielimiä. Perustettavien toimie-
limien tehtävänä olisi sopia vuosittain kuntien alueella järjestettävistä kunniavartioista, seppeleen-
laskuista, erilaisista juhlista ja muista toiminnoista, joilla on merkitystä kansalaisten maanpuolus-
tustahdon kannalta. Lisäksi työryhmät vastaisivat tapahtuvan työn koordinoinnista.  
 
Toimintavuoden aikana selvitetään myös mahdollisuudet lisätä kouluissa tapahtuvaa, maanpuolus-
tustahdon ylläpitämiseen tähtäävää toimintaa mm. yhdessä opetushallituksen ja muiden tahojen 
kanssa. Työssä pyritään nojautumaan valmiiseen maanpuolustusta ja -tahtoa käsittelevää oppima-
teriaaliin.  
 
Lisäksi selvitetään mahdollisuudet maanpuolustusaiheisen tietokilpailun järjestämiseksi kouluissa. 
Yhtenä lähtökohtana työssä on se, että reserviläisten kouluihin viemä sanoma olisi jatkumo sille 
työlle, jota sotiemme veteraanit ovat maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi nuorison keskuudessa 
tehneet. 
 
Liiton aktiivinen tiedottaminen sekä läsnäolo internetissä ja muussa sosiaalisessa mediassa on 
osaltaan aatteellista maanpuolustustyötä. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa liiton 
yhdistyksistä ja piireistä esittelemään toimintaansa internetissä ja muissa sosiaalisissa medioissa. 
 
Perinteiseen tapaan Reserviläisliitto pyrkii jäsenkasvunsa avulla saamaan entistä suuremman osa 
suomalaisista maanpuolustustahtoa ylläpitävän toiminnan piiriin. 
 

Hengellinen toiminta 
 
Hengellinen toiminta on merkittävä osa vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Sitä kehitetään edel-
leen lähinnä oheistoimintatyyppisenä. Monien liiton, piirien ja yhdistysten tilaisuuksien ohjelmaan 
kuuluu toimintavuonnakin kenttähartaus tms. hengellinen osio. 
 
Omia hengellisen toiminnan tilaisuuksia ja tapahtumia järjestetään kuitenkin edelleen erityisesti 
yhdistys- ja piiritasolla. Näistä laajin on valtakunnallinen joulutulet -tapahtuma, joka järjestetään 
perinteisesti joulukuussa useassa kymmenessä paikallisyhdistyksessä eri puolilla. Perinteiseen 
tapaan joulutulet-tapahtuma aloittaa jouluun hiljentymisen monessa reserviläisperheessä. 
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Joulutulien ohjeellisena ajankohtana on 13.12. ja mahdollisimman suuri osa tapahtumista pyritään 
järjestämään viikon 50 aikana. Toimintavuonna liitto pyrkii lisäämään joulutulet-tapahtumaan osal-
listuvien yhdistysten lukumäärää tavoitteenaan valtakunnallinen yhteistapahtuma, jossa on muka-
na merkittävä osa liiton jäsenyhdistyksistä. Lisäksi tapahtumalle ja liiton hengelliselle työlle pyritään 
saamaan lisänäkyvyyttä mm. tiedotuskampanjalla, johon kuluu sekä valtakunnantasolla tapahtuvaa 
tiedottamista että yhdistysten ja piirien tiedotustoiminnan tukemista.   
 

Sotilaskoulutus 
 

Toimintavuoden aikana puolustusvoimat sopeuttaa voimakkaasti omaa toimintaansa heikkenevän 
rahoitustilanteen vuoksi. Toimintavuoden aikana tehdään suunnitelmia ja päätöksiä mm. varuskun-
tien lakkauttamisesta sekä sodan ajan joukkojen ja reservin koulutuksen vähentämisestä. Näillä 
toimenpiteillä on laajat ja kauaskantoiset vaikutukset myös Reserviläisliiton sotilaskoulutukseen. 
Reserviläisliitto pyrkii toimimaan siten, että liiton ja sen jäsenten kanta otetaan huomioon päätök-
senteossa. 
 
Reserviläisliitto on yksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) perustajajäsenistä ja aktiivisim-
mista jäsenjärjestöistä. MPK:n tehtävänä on ylläpitää, kehittää ja valvoa jäsenjärjestöjensä turvalli-
suus-, varautumis-, johtamis- ja kouluttajakoulutusta sekä sotilaallista koulutusta.   
 
Kurssimuotoisen koulutuksen järjestäjät tulevat pitkälti MPK:n jäsenjärjestöistä. Suurin yksittäinen 
kouluttajaryhmä ovat Reserviläisliiton jäsenet, joita oli vuoden 2009 kouluttajatutkimuksen mukaan 
43 prosenttia kouluttajista.  
 
Reserviläisliitolla on edustus MPK:n hallituksessa, sen alueellisissa ja Ilma- sekä Meripuolustuspii-
rin neuvottelukunnissa sekä monissa sen valiokunnissa ja muissa toimielimissä. Lisäksi osalla re-
serviläispiireistä on myös edustus vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisissa neuvottelukun-
nissa.  
 
Toimintavuonna Reserviläisliitto on aktiivisesti mukana MPK:n koulutuksen kehittämisessä.  Pai-
nopisteenä on koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen. Koulutuksen monimuotoisuudes-
ta ja alueellisesta kattavuudesta huolehditaan, jotta mahdollisimman monella Reserviläisliiton jäse-
nellä olisi mahdollisuus kehittää omaa poikkeusoloissa tarvittavaa osaamistaan MPK:n kursseilla. 
Tavoitteena on mm. se, että riittävä osa MPK:n sotilaallisesta kurssitarjonnasta on kohdennettu 
alueellisiin joukkoihin sijoitetuille tai sijoituskelpoisille reserviläisille. Yhteistyötä muiden maanpuo-
lustusjärjestöjen kanssa kehitetään mm. johtamiskoulutuksessa. Toiminnan kehittämistä vaikeuttaa 
heikkenevä taloustilanne, joka heijastuu myös MPK:n toimintaan. 
 
Tavoitteena on lisätä jäsenistön ja muiden suomalaisten tietoisuutta Reserviläisliiton keskeisestä 
roolista MPK:n toiminnassa sekä reservin sotilaallisten taitojen ylläpitäjänä. Tähän pyritään mm. 
tiedottamalla enemmän Reserviläisliiton ja sen jäsenten roolista koulutuksessa. 
 
Reserviläisliitto myös tehostaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen markkinointia oman jä-
senistönsä keskuudessa. Tähän pyritään mm. tiedottamalla koulutusmahdollisuuksista jäsenistölle. 
Myös kohdennettu markkinointi esim. maantieteelliseltä tai aselajipohjalta on mahdollista.  
 
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen lisäksi jäsenille markkinoidaan Puolustusvoiminen 
maakuntajoukkoja. Erityisesti miehistöön kuuluvia reserviläisiä aktivoidaan hakeutumaan maakun-
tajoukkoihin.  
 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 
  
Perinteiseen tapaan Reserviläisliitto on toimintavuonna mukana vapaehtoisen pelastuspalvelun 
(VAPEPA) toiminnassa. Reserviläisliitto on yksi VAPEPA:n jäsenjärjestöistä ja liitolla on edustus 
sekä sen keskustoimikunnassa että työvaliokunnassa.  
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VAPEPA hoiti vuoden 2011 aikana xxx eri hälytystehtävä. Reserviläisliitossa puolestaan toimi xx 
yksittäistä hälytysryhmää, joissa oli mukana runsaat xxx liiton paikallisyhdistyksen jäsentä. 
 
Toimintavuonna Reserviläisliitto jatkaa toimintaa VAPEPA:ssa. Tavoitteena on lisätä liitossa toimi-
vien hälytysryhmien määrää mm. tiedottamalla enemmän mahdollisuudesta osallistua vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun toimintaan. Tavoitteena on myös reserviläisten osaamisen parempi hyödyn-
täminen vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Lisäksi liitto pyrkii tuomaan paremmin esiin reservi-
läisten merkittävän roolin VAPEPA:n toiminnassa. 
 

Yhdistysjohdon koulutus 
 

Reserviläisliiton yhdistysjohdon koulutusjärjestelmä jatkuu vuonna 2012. Koulutuksen tavoitteena 
on, että siihen osallistuvat yhdistysten ja piirien luottamushenkilöt saavat hyvät valmiudet tehtävi-
ensä hoitamiseen. Koulutettavia valittaessa etusijalla ovat uudet luottamushenkilöt. 
 
Yhdistysjohdon koulutuksessa pyritään antamaan yhdistysten ja piirien luottamushenkilöille perus-
tietoa yhdistyslain velvoitteista ja määräyksistä, Reserviläisliiton organisaatiosta ja toiminnasta 
sekä liiton kanssa tapahtuvasta yhteistoiminnasta. Toimintavuonna sisältöä pyritään uudistamaan 
siten, että myös puolustusvoimien ja toisaalta Reserviläisliiton ajankohtaiset asiat olisivat tilaisuuk-
sissa paremmin esillä. 
 
Toimintavuonna järjestetään 4-5 yksipäiväistä tilaisuutta yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa. 
Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että mahdollisimman suuri osa yhdistyksistä lähettäisi edus-
tajiaan koulutustilaisuuksiin ja että he olisivat ensisijaisesti uusia järjestöaktiiveja.  
 
Reserviläisliitto järjestää tarvittaessa myös muuta, yhdistystoimintaan liittyvää peruskoulutusta yh-
teistoiminnassa reserviläispiirien ja OK-opintokeskuksen kanssa. Näiden kurssien sisältö voidaan 
sopia tapauskohtaisesti.  

Naisten toiminta 
 
Liiton naisten toiminnasta vastaa liiton valiokunnan nimeämä työryhmä, jonka tehtävänä on suunni-
tella ja kehittää naisille suunnattua toimintaa sekä osin toteuttaa sitä. Sillä on päätösvalta toiminta-
suunnitelman mukaisista asioita sekä erikseen tilanteessa, jossa asian päättämisen aikataulu ei 
anna mahdollisuutta asian käsittelyyn liiton valiokunnassa. Reserviläisliiton naisten toimintaa toteu-
tetaan liiton valitseman teeman ja painopistealueiden puitteissa. 
 
Toimintavuonna järjestetään erityisesti naisille suunnattuja tapahtumia. Tärkeimpänä kohderyhmä-
nä ovat naiset, jotka eivät ole suorittaneet naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Valtaosa liiton 
naisjäsenistä kuuluu tähän ryhmään ja tällöin perinteinen reserviläistoiminta paikallisyhdistyksissä 
ei aina vastaa heidän odotuksiaan toiminnasta. 
 
Naisten tapahtumat painottuvat kokonaismaanpuolustukselliseen toimintaan sekä puolustusvoimi-
en toimintaan tutustumiseen. Tärkeä tavoite on kansalaisvalmiuksien kehittäminen sekä maanpuo-
lustushengen ja -tahdon vahvistaminen erityisesti armeijaa käymättömien naisten keskuudessa. 
 
Vuoden 2012 päätapahtuma on Naisten koulutuspäivä Kauhavan Lentosotakoululla 8.-9.9. Lisäksi 
järjestetään jäistä pelastautumisen harjoituspäivä 31.3. Lappeenrannassa. Naisten työryhmä vas-
taa myös liiton messutoiminnasta. Toimintavuoden tärkein messutapahtuma on syyskuussa järjes-
tettävä  Turvallisuus- ja Puolustusmessut.  
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Kansainvälinen yhteistyö 
 
Puolustusvoimat ja muu suomalainen yhteiskunta kansainvälistyvät vauhdilla. Tämä kehitys on 
koskettanut myös Reserviläisliittoa, joka on 2000-luvulla lisännyt ulkomaille suuntautuvaa yhteis-
toimintaansa. Tavoitteena on mm. ollut saada uusia näkökulmia vapaaehtoiseen maanpuolustus-
työhön sekä tarjota jäsenille mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan myös reserviläistoiminnan 
puitteissa. Kehitystyössä on pyritty löytämään ja kehittämään sellaisia yhteistoiminnan muotoja, 
jotka ovat helppoja toteuttaa yhdistys- ja piiritasolla. 
 
Tämä kehityskulku jatkuu myös vuonna 2012, koska Reserviläisliiton strategiassa yhdeksi tavoit-
teeksi on asetettu maltillinen kansainvälistyminen. Toimintavuonna liitto jatkaa vakiintuneita yhteis-
työsuhteitaan mm. Viron Kaitseliiton, Venäjän Roston sekä eurooppalaisia reservinaliupseerijärjes-
töjä edustavan AESOR-järjestön kanssa. Lisäksi useilla piireillä ja joillakin jäsenyhdistyksillä on 
ulkomaista yhteistyötä.  
 
Toimintavuoden erityisinä tavoitteina on tiivistää ROSTO-yhteistoimintaa sekä sopia Viron Kaitselii-
ton kanssa säännöllisen yhteistoiminnan laajuudesta ja sen pelisäännöistä. Lisäksi harjoitetaan 
säännönmukaista yhteistoimintaa eurooppalaisia reservinaliupseerijärjestöjä yhdistävän AESOR-
järjestön (Association Européenne des Sous Officiers de Réserve) kanssa, jonka täysjäsen liitto 
on. Reserviläisliitto osallistuu kahden hengen delegaatioilla AESOR:n hallituksen kokouksiin ja 
muihin tapahtumiin. 
 
Toimintavuonna Reserviläisliitto järjestää ensisijaisesti AESOR:n jäsenmaille tarkoitetun sotilas-
moniottelun. Lahdessa 27.6.-1.7. järjestettävään sotilasmoniotteluun kutsutaan lisäksi mukaan 
liiton muut, ulkomaiset yhteistyökumppanit. Myös reserviläispiirejä edustaville joukkueille tarjotaan 
osallistumismahdollisuutta. 
 
Reserviläisliiton tavoitteena AESOR-järjestössä on mm. sen hallintojärjestelmän nykyaikaistaminen 
ja tehostaminen sekä nykyistä säännöllisemmästä sotilasmoniottelutoiminnasta sopiminen järjes-
tön jäsenmaiden kesken.  Reserviläisliitto tukee myös pyrkimyksiä kehittää yhteistyötä ja osin yh-
distää toimintoja reservinupseereita yhdistävän CIOR-järjestön kanssa. 
 
Lisäksi tavoitteena on saada nykyistä suurempi osa jäsenistä kansainvälisen toiminnan piiriin mm. 
tarjoamalla heille osallistumismahdollisuuksia erilaisiin kansainvälisin tapahtumiin, mahdollisiin 
kielikouluihin sekä muissa AESOR-jäsenmaissa järjestettyyn sotilaskoulutukseen. Toimintavuonna 
liitto pyrkii käynnistämään yhdessä MPK:n kanssa kansainvälisiin sotilasoperaatioihin valmistavan 
kurssin osaksi AESOR:n vaihto-oppilasjärjestelmää.  
 
Jäsenistön osallistumismahdollisuuksia parannetaan mm. liiton nettisivujen yhteyteen avattavalla, 
kansainvälisiä tapahtumia esittelevällä toimintakalenterilla sekä siihen liittyvällä sähköpostimarkki-
noinnilla. Kalenterin yhteyteen sijoitetaan myös tietoa hakuprosesseista sekä siitä tuesta, jota osal-
listujan on Reserviläisliitosta mahdollisuus saada. 
 

Sidosryhmäyhteistyö 
 
Reserviläisliitto on edustettuna monissa eri yhteistyöelimissä ja -organisaatioissa, jotka löytyvät 
liitteestä 1. Tarvittaessa liiton hallitus ja valiokunnat nimeävät luottamusmiehiä eri yhteistyöelimiin. 
 
Reserviläisliitto jatkaa perinteistä yhteistyötään erilaisten järjestöjen ja muiden yhteistoimintataho-
jen kanssa. Tätä yhteistyötä tehdään mm. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Maanpuolustuksen 
Tuki ry:n, Reserviläisurheiluliiton, Maanpuolustusyhtiön, URLUS-säätiön, VAPEPA:n sekä monien 
muiden tahojen kanssa.   
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Yhteistoiminta Suomen Reserviupseeriliiton kanssa jatkuu erityisen tiiviinä niin liitto-, piiri- kuin yh-
distystasollakin. Toimintavuonna yhteistyötä tehostetaan edunvalvonnassa niin, että yhteisiä asioi-
ta kyetään viemään paremmin eteenpäin suhteessa liitännäisyhteisöihin ja puolustusvoimiin, puo-
lustushallintoon sekä koko yhteiskuntaan. Liitto pyrkii edistämään myös Reserviläisliiton ja muiden 
maanpuolustusjärjestöjen sekä maanpuolustuksellisten tahojen välistä yhteistyötä.  
 
Toimintavuonna liitto lisää ja laajentaa yhteydenpitoaan erilaisiin yhteistyökumppaneihin. Tässä 
tukeudutaan mm. vuonna 2009 hyväksyttyyn viestintäsuunnitelmaan, jossa määritellään liiton si-
dosryhmäviestinnän toteutus ja kattavuus. 
 
Reserviläisliitto pyrkii lähestymään jatkossa kaikkia sidosryhmiään vähintään neljä kertaa vuodes-
sa lähinnä sähköisen viestinnän keinoin. 

Edunvalvonta 
 
Reserviläisliiton edunvalvonnan tärkein tavoite vuonna 2012 on vaikuttaminen puolustusvoimauu-
distukseen. Lisäksi seurataan tarkasti aselain uudistamisen mahdollista jatkoa sekä muita, reservi-
läisjärjestöjen kannalta merkittäviä laki- sekä muita hankkeita.   
 
Puolustusvoimauudistuksen osalta tavoitteena ovat yleisen asevelvollisuuden säilyttäminen, koko 
maan puolustuksen periaatteen ylläpitäminen sekä riittävän suurten sodan ajan joukkojen säilyttä-
minen. Myös reserviläisten SA-sijoitusten määrään pyritään vaikuttamaan. Edunvalvontatyössä 
nojaudutaan mm. reserviläisjärjestöjen marraskuussa 2010 julkaisemaan puolustuspoliittiseen oh-
jelmaan sekä liiton omiin linjauksiin puolustusjärjestelmämme kehittämisen osalta. 
 
Lisäksi pyritään vaikuttamaan kansainvälisissä tehtävissä palvelevien reserviläisten työsuhteiden 
ehtoihin ja palvelusturvallisuuteen, jotta ne saataisiin kehitettyä nykyistä paremmalle tasolle. Edun-
valvontaa tehdään tältä osin yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton ja Suomen Rauhanturvaajalii-
ton kanssa. 
 
Reserviläisliitolta toimintavuonna pyydettäviin lausuntoihin ja liiton antamiin kannanottoihin kiinnite-
tään erityistä huomiota. Tavoitteena on mm. antaa liiton hallituksen jäsenille hyvät mahdollisuudet 
vaikuttaa niiden sisältöön. 

Jäsenkasvun edistämiseen tähtäävät toimenpiteet 
 
Reserviläisliiton jäsenmäärä on noussut vuodesta 1997 lähtien. Kasvua on vauhditettu korostamal-
la yhdistyksille ja piireille jäsenhankinnan merkitystä, asettamalla reserviläispiireille vuosittaiset 
kasvutavoitteet sekä maksamalla niille jäsenkasvun pohjalta ns. suoritusperusteista piiritukea. Jä-
senkasvun avulla on pyritty saamaan entistä suurempi osa suomalaisia liiton tekemän työn vaiku-
tuspiiriin.  
 
Jäsenkasvu on tavoitteena myös toimintavuonna. Piireille asetetaan aiempaan tapaan kahden pro-
sentin kasvutavoite ja jäsenkasvusta maksetaan suoritusperusteista piiritukea. Lisäksi käytössä on 
jäsenryhmäkohtaisia tavoitteita ja palkkioita. 
 
Toimintavuonna kiinnitetään erityistä huomiota niihin reserviläispiireihin, joissa jäsenmäärät ovat 
laskussa. Tarvittaessa näissä piireissä järjestetään jäsenkehitykseen paneutuvia tilaisuuksia. Li-
säksi tuetaan piirien toimenpiteitä jäsenkasvun ylläpitämiseksi yhdistyksissä. 
 
Jäsenvastaavaverkoston toiminta jatkuu toimintavuonna. Piirikohtaisten vastaavien tehtävänä on 
seurata jäsenkehitystä piireissä sekä tehostaa tarvittaessa jäsenhankintaa. Työssä tukeudutaan 
liiton laatimaan ohjeistukseen ja järjestämään koulutukseen. 
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Yksittäisiä jäseniä kannustetaan jäsenhankintaan mm. henkilökohtaisella jäsenhankintakilpailulla, 
jonka palkintoja parannetaan. Lisäksi liitto tuo erilaisessa esittelymateriaalissaan ja viestinnässään 
esiin perusfaktoja Reserviläisliitosta sekä jäsenyyden eduista. Nuorille henkilöille tarjotaan erillistä 
nuorisojäsenyyttä, jonka jäsenmaksu on normaalia pienempi. 
 
Reserviläisliitto painottaa toimintavuonna yhdistyksille myös jäsenhuollon merkitystä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa jatkuvaa yhteydenpitoa jäseniin sekä maksutilanteen seurantaa. Yhdistyksiä keho-
tetaan aloittamaan säännöllinen jäsentiedottaminen sähköpostin ja internetin avulla. Myös liitto 
tiedottaa jäsenilleen säännöllisesti sähköpostilla ja internet-sivujen avulla. 
 
Liitto painottaa myös maksutilanteen seurantaa. Tähän liittyen kaikkia yhdistyksiä kehotetaan ot-
tamaan käyttöön internetjäsenrekisteri, joka mahdollistaa mm. jäsenmaksutilanteen seurannan 
reaaliajassa.  Rekisteri mahdollistaa myös jäsentietojen aiempaa paremman hyödyntämisen sekä 
päivityksen. Rekisterin käyttömahdollisuuksia korostetaan myös jäsenvastaaville sekä muille piirien 
luottamus- ja toimihenkilöille. 
 
Reserviläisliitto selvittää myös mahdollisuudet lähestyä muutama vuosi sitten kotiutuneita sekä 
kertausharjoituksiin kutsuttavia reserviläisiä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Lisäksi tavoit-
teena on käynnistää säännölliset, piirikohtaiset, eri sotilashenkilöryhmille tarkoitetut reserviläis- ja 
sotilastaitopäivät, joissa jaettaisiin tietoa vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä ja -koulutuksesta 
sekä Maakuntajoukoista. Suunnittelussa hyödynnetään eri piirien kokemuksia vastaavista tilai-
suuksista. 

Henkilökohtainen jäsenhankintakilpailu 
 
Liiton jäsenten keskuudessa jatketaan edelleen henkilökohtaista jäsenhankintakilpailua. Sen tulok-
sia laskettaessa huomioidaan jokainen vuoden 2012 aikana jäsenmaksunsa ensimmäistä kertaa 
maksanut uusi jäsen. Kilpailukausi käytännössä 17.9.2011 - 15.9.2012, koska liiton jäsenmaksu-
laskutus päättyy vuosittain syyskuun puolivälissä. Ne uudet jäsenet, jotka eivät saa jäsenmaksu-
laskua vuonna 2012, huomioidaan seuraavan eli vuoden 2013 kilpailussa. 
 
Koska tavoitteena on kasvattaa reserviläistoiminnassa mukana olevien henkilöiden määrää, ei 
mukaan lasketa niitä henkilöitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa Reserviläisliiton jäsenyhdis-
tyksessä. Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen em. aikana liittoon saapunut, sähköinen tai 
paperinen ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija. 
 
Jäsenhankintakilpailun palkinnot ovat korkeatasoisia ja jo yhden, uuden jäsenen hankinta oikeuttaa 
palkkioon. 
 
Toimintavuonna korostetaan sitä, että myös Suomen Reserviupseeriliitossa on käynnissä vastaava 
jäsenhankintakilpailu ja, että reserviläisjärjestöjen jäsenhankintakilpailuissa jäseniä voi hankkia 
kumpaan liittoon tahansa. 
 

Avoimen jäsenyyslinjan edistäminen 
 
Reserviläisliiton jäsenkasvua pyritään ylläpitämään myös kannustamalla liiton jäsenyhdistyksiä 
laventamaan sääntöjensä jäsenyyspykälää niin, että jäsenyyden ehtona olisi jatkossa vain täysi-
ikäisyys ja Suomen kansalaisuus. Tähän liittyvässä tiedottamisessa painotetaan sitä, että myös 
näissä yhdistyksissä johtokunnilla on aina ehdoton päätösvalta jäseneksi hyväksymisen tai hyl-
käämisen osalta. Yhdistyksiä lähestytään mm. käsittelemällä asiaa liiton Yhdistystiedotteessa.  
 
Yhdistysten sääntömuutoksia tuetaan perinteiseen tapaan mm. toimittamalla yhdistysten käyttöön 
mallisääntöjä sekä sääntömuutoskaavakkeita. Liitto hoitaa yhdistysten puolesta tarvittaessa myös 
sääntöjen puhtaaksikirjoituksen, maksaa sääntömuutokseen liittyvät rekisteröintimaksut sekä toi-
mittaa muutokseen liittyvät lakisääteiset ilmoitukset yhdistysrekisteriin. 



 Sivu 10 

Toimintavuonna Reserviläisliitto ottaa käyttöön uusitut, yhdistysten käyttöön tarkoitetut mallisään-
nöt. Samalla piirien mallisäännöt uusitaan ja liiton sääntömuutostarve kartoitetaan. Lisäksi yhdis-
tyksille ja piireille jaetaan luottamushenkilöiden ohjeelliset toimenkuvat. 
 
Jäsenedut ja -alennukset 
 
Toimintavuonna jatketaan liiton jäsenetujen markkinointia. Käytössä ovat ainakin seuraavat jäsen-
alennukset: 
 
 ST1-polttoneste-etu. Liiton jäsenkortilla saa käteisellä tai pankkikortilla maksettaessa ST1-

ketjun asemilla tankattaessa vähintään 0,5 sentin alennuksen litralta bensiini- ja dieselostoista. 
Alennus on asemakohtainen ja useimmiten em. alennusta suurempi. 

 Pohjolan vakuutusedut. Solmitun vakuutussopimuksen nojalla liiton jäsen voi hankkia Pohjolas-
ta jäsenetuhintaan matka- ja matkatavaravakuutuksen, autokaskon, henki- ja tapaturmavakuu-
tuksen, lisäeläkevakuutuksen sekä superkotivakuutuksen.  

 Hotellisopimus. Toimintavuonna käytössä on hotellisopimus S-ryhmän kanssa, jota jäsen voi 
hyödyntään majoittuessaan mm. Sokos, Radisson SAS ja Holiday Club -hotelleissa  

 Suomen Sotilas –lehti. Jäsenillä on mahdollisuus tilata Suomen Sotilas -lehden vuosikerta jä-
senhintaan. Tarjous koskee kaikkia Reserviläisliiton jäseniä.  
 

Toimintavuonna jäseneduista tiedotetaan jäsenistölle mm. sähköpostilla ja liiton nettisivujen avulla.  
 

Toimenpiteet tunnettuuden lisäämiseksi 
 
Vaikka Reserviläisliitto on jäsenmäärällä mitattuna Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, vain alle 
puolet suomalaisista tuntee liiton. Tunnettuuden lisääminen onkin liiton keskeisimpiä tavoitteita. 
Liiton strategiassa tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2015 Reserviläisliitto on nykyistä tunne-
tumpi ja merkittävämpi maanpuolustusjärjestö, jonka asiantuntemusta arvostetaan. 
 
Toimintavuonna Reserviläisliiton ulkoinen tiedotus jatkuu aktiivisena. Vuoden alussa otetaan käyt-
töön liiton tiedotuksen säätelevä viestintäsuunnitelma, jossa määritellään liiton viestinnän keskeiset 
periaatteet sekä aikataulut. Lisäksi laaditaan erilliset kriisiviestintäohjeet sekä liitolle että myös pii-
reille ja yhdistyksille.  
 
Liitto ottaa toimintavuonna aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin maanpuolustusasioihin ja tiedottaa 
niistä medialle. Tiedotusvälineitä lähestytään liiton tiedotteilla ja maakunnallisten tiedotustilaisuuk-
sien avulla, joita järjestään liiton tai reserviläispiirien järjestämien tapahtumien yhteydessä.  
 
Tarvittaessa liiton jäsenistön kanta selvitetään webropol-kyselytyökalun avulla. Suomalaisten nä-
kemyksiä erilaisin asioihin selvitetään tarvittaessa ostopalveluina. Tiedotuksen toimivuutta seura-
taan ainakin sähköisten medioiden osalta.  
 
Tiedotuksessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että liiton rooli erilaisten yhteistyössä toteuttavi-
en hankkeiden ja toimintojen osalta tulee nykyistä paremmin esiin. Toimintavuonna pyritään mm. 
kertomaan aiempaa selvemmin liiton roolista vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa, va-
paaehtoisessa pelastuspalvelussa ja Sotiemme Veteraanit -keräyksessä. Lisäksi erityishuomiota 
kohdistetaan niihin liiton tapahtumiin, jotka yhdistävät koko järjestökenttää. 
 
Julkiseen maanpuolustuskeskusteluun osallistutaan mm. Reserviläisliiton nettisivujen avulla. Osal-
taan Reserviläisliiton tunnettuutta lisätään myös liiton Facebook-sivuilla. Toimintavuonna liiton tie-
dotteita aletaan julkaista twitter-palvelussa. 
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Reserviläisliiton tunnettuutta pyritään lisäämään myös kannustamalla liiton jäsenyhdistyksiä ja pii-
rejä internet-sivujen avaamiseen ja ylläpitämiseen. Niille tarjotaan edelleen mahdollisuutta pitää 
veloituksetta omia nettisivujaan liiton sivujen yhteydessä. Tavoitteena on merkittävästi lisätä näi-
den sivujen lukumäärää. Tähän pyritään mm. koulutuksella ja ohjeistuksella sekä pitämällä yhdis-
tysten nettisivujen suhteellinen lukumäärä osana suoritusperusteista piiritukijärjestelmää. 
 
Reserviläisliiton tunnettuutta lisätään myös osallistumalla Lahdessa 27.-29.9. järjestettäville, valta-
kunnallisille puolustus- ja turvallisuusmessuille. Yhdistysten ja piirien messutoimintaa tuetaan sekä 
taloudellisesti että kouluttamalla messuesittelijöitä ja ylläpitämällä riittävää esittelymateriaalia. Toi-
mintavuoden aikana pyritään saamaan käyttöön uusi esittelyvideo.  
 
Piirejä ja yhdistyksiä kannustetaan ulkoiseen tiedottamiseen. Tätä tuetaan liiton laatimilla tiedote-
pohjilla, joita tehdään mm. veteraanikeräykseen, perheliikuntapäivään, ampumataitopäivään ja 
joulutulet-tapahtumaan liittyen.  
 
Toimintavuoden alussa julkaistaan perinteiseen tapaan Yhdistysjohdon käsikirja. Myös liiton säh-
köinen tiedotustoiminta jatkuu aktiivisena. Liiton Yhdistystiedote ilmestyy toimintavuonna kuutena 
numerona. 

 
Reserviläinen-lehti 

 
Reserviläisliiton pää-äänenkannattaja on Reserviläinen-lehti, josta ilmestyy toimintavuoden aikana 
seitsemän numeroa. Lehden jakeluun kuuluvat lähes kaikki jäsenmaksunsa maksaneet liiton jä-
senyhdistysten jäsenet.  
 
Perinteiseen tapaan yksi lehden numeroista jaetaan kaikille varusmiehille ja toinen kaikille abitu-
rienteille. Lisäksi pyritään jakamaan yksi lehti kaikille kertausharjoituksissa oleville. 
 
Toimintavuonna liitto kiinnittää erityistä huomiota oman toimintansa näkyvyyteen Reserviläisessä.  

Liiton talousarvio 2012 
 
Reserviläisliiton vuoden 2012 talousarvion rakentuu 11,5 euron suuruisen liittomaksun sekä 6,5 
euron suuruisen Reserviläinen-lehden jäsentilausmaksun varaan. Maksuosuudet säilyvät ennal-
laan. Käytössä on myös nuorisojäsenyys 16-22 -vuotiaiden henkilöiden osalta. Nuorisojäseneltä ei 
laskuteta Reserviläinen-lehden jäsentilausmaksua. 
 
Lisätuloja liitto hankkii mm. tammikuun jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä toteutettavalla myynti-
kampanjalla sekä markkinoimalla liiton jäsenmerkkejä sekä ampuma- ja senioriturvaa. Lisäksi liitto 
myy ilmoitustilaa Reserviläinen-lehdestä vakiintuneille yritysyhteistyökumppaneille. 
 
Reserviläisliiton varsinaiset toiminnan kulut vuonna 2012 ovat 626.852 euroa.  Tästä katetaan jä-
senmaksutuloilla 55 %, omalla varainhankinnalla 19 %, yleisavustuksilla 16 %, järjestötoiminnan 
tuotoilla 8 % ja korko- sekä osinkotuotoilla noin 2 prosenttia. 
 

Toiminnan tukijat 
 
Reserviläisliitto saa toimintaansa tukea erilaisilta säätiöiltä, yrityksiltä ja muita yhteisöiltä. Pääsään-
töisesti tämän tuen kanavoi liitolle Maanpuolustuksen Tuki ry, joka vastaa RES:n, RUL:n, MPKL:n, 
NVL:n ja MPK:n lahjoitusvarojen hankinnasta. Lisäksi MPT kanavoi Puolustusministeriön tuen Re-
serviläisliiton ja muiden jäsenjärjestöjen käyttöön.  
 
Maanpuolustuksen Tuki ry tukee Reserviläisliittoa toimintavuonna noin 60.000 eurolla. Lisäksi sen 
kautta liitto saa puolustusministeriöltä toimintatuen, jonka suuruus selviää vasta tammikuussa 
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2012. Monet suomalaiset yhdistykset ja säätiöt tukevat Reserviläisliiton toimintaa Maanpuolustuk-
sen Tuki ry:n kautta. 
 
Erityisen merkittävä tukija Reserviläisliitolle on URLUS-säätiön, jonka noin 42.000 euron suuruisel-
la vuokratuella katetaan liiton ja osin Maanpuolustusyhtiön toimitilakustannukset. 
 
Reserviläisliitto saa vuosittain tukea myös Aliupseerien Huoltosäätiöltä (AHS), joka on Reserviläis-
liittoa ja sen jäsenistöä tukeva säätiö. AHS varautuu tukemaan liittoa toimintavuonna 5.000 euron 
suuruisella toimintatuella. 

Liiton taloudellinen tukitoiminta 
 
Reserviläisliiton varsinaisen toiminnan kulut vuoden 2012 talousarviossa ovat 626.852 euroa. Liitto 
käyttää tästä toimintavuonna vajaan viidenneksen jäsenyhdistystensä, piiriensä ja Reserviläisur-
heiluliiton tukemiseen. Reserviläisliiton tukimäärärahat jakaantuvat toimintavuonna seuraavasti: 
 
 Reserviläisurheiluliitolle maksetaan yli 17.000 euron suuruinen jäsenmaksu, joka käytetään 

reserviläisurheilun, -liikunnan ja kilpailujen järjestämiseen paikallisella, maakunnallisella ja val-
takunnallisella tasolla. Jäsenmaksun pohjana on liiton maksaneiden jäsenten määrä. 

 Jokaiselle reserviläispiirille maksetaan toimintavuoden aikana 3.480 euron suuruinen toiminta-
tuki. Tästä tuesta 240 euroa maksetaan kuukausittain ja 600 euroa kertasuorituksena, kun ¾ 
piirin jäsenyhdistyksistä on raportoinut vuoden 2011 toiminnastaan liitolle internetissä tai erilli-
sellä toimintalomakkeella. 

 Em. tuen lisäksi reserviläispiireillä on mahdollisuus saada suoritepohjaisia palkkioita 4.200 eu-
roa / piiri. Tuki maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.  

 Reserviläispiirien ATK-hankintojen tukemiseen on varattu 3.000 euron määräraha. Sitä on ha-
ettava erillisellä hakemuksella.  

 Yhdistysten projektitukeen varataan 25.000 euroa, joka on tarkoitettu yhdistysten erilaisten 
projektien, erityisen toiminnan tai hankintojen rahoittamiseen. Tukea on haettava erillisellä ha-
kemuksella ja myönnettävä maksimituki yhdelle hankkeelle tai hankinnalle on 1.000 euroa. 
 

Toimintavuonna reserviläispiirien kanssa sovitaan kirjallisesti niistä asioista, joita kuukausittaisen 
piirituen saaminen jatkossa edellyttää. Kirjalliset sopimukset tulevat voimaan vuonna 2013. 
 

Suoritusperusteinen piirituki 
 
1990-luvun lopulta lähtien reserviläispiirien on ollut mahdollista saada kuukausittaisen piirituen 
lisäksi ns. suoritusperusteista piiritukea, jota maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
Järjestelmä on käytössä myös vuonna 2012. Palkkioita maksetaan jäsenkasvun, jäsenistön koos-
tumuksen sekä toiminnallista kriteerien pohjalta seuraavasti: 
 
Jäsenkasvusta maksettava osa 
 
 Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä nousee vuoden 2012 aikana, maksetaan 200 

euron palkkio. 
 Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa yhden prosentin, maksetaan yhteensä 

400 euron palkkio. 
 Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa kaksi prosenttia, maksetaan yhteensä 

600 euron palkkio.  
 Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa 4 prosenttia, maksetaan lisäksi 600 eu-

ron palkkio.  
 Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä on vuosina 2008 - 2012 noussut jokaisena vuo-

tena vähintään kolme prosenttia, maksetaan lisäksi 600 euron palkkio. 
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Jäsenistön koostumukseen liittyvä osa 
 
 Miehistön kuuluvien jäsenten osuus piirin jäsenmäärästä on suurempi kuin Reserviläisliitolla 

keskimäärin, maksetaan 200 euron palkkio 
 Naisten osuus piirin jäsenmäärästä on suurempi kuin Reserviläisliitolla keskimäärin, makse-

taan 200 euron palkkio 
 Piirin maksaneiden jäsenten määrän kasvu on suurempi kuin Reserviläisliitossa keskimäärin, 

maksetaan 200 euron palkkio. 
 
Toiminnallinen osa 
 
• Mikäli prosenttiammunnan tulos on yli: 

 15 prosenttia maksetaan 200 euron palkkio 
 25 prosenttia maksetaan 400 euron palkkio 
 30 prosenttia maksetaan 600 euron palkkio 

  
• Mikäli sähköisen kuntokortin käyttöprosentti on yli 

 5 prosenttia maksetaan 200 euron palkkio 
 10 prosenttia maksetaan 400 euron palkkio 
 15 prosenttia maksetaan 600 euron palkkio  

 
• Mikäli piirin alueella toimivien yhdistysten omien nettisivujen suhteellinen määrä ylittää  

 30 prosenttia piirin jäsenyhdistysten määrästä, maksetaan 200 euron palkkio 
 50 prosenttia piirin jäsenyhdistysten määrästä, maksetaan 400 euron palkkio 
 75 prosenttia piirin jäsenyhdistysten määrästä, maksetaan 600 euron palkkio 

 
Jokaisen piirin on mahdollista saada suoritusperusteisen piirituen tavoitteet täyttämällä 4.200 eu-
ron lisätuki kuukausittaisen 3.480 euron tuen lisäksi. 

Yhdistys- ja jäsenpalvelu 
 
Taloudellisen tuen lisäksi liiton tavoitteena on tarjota piireille ja yhdistyksille mahdollisimman taso-
kasta ja kattavaa palvelua. Käytännön palvelutoiminta ulottuu päivittäisestä puhelinneuvonnasta 
erilaisten ohjeistuksien ja toimintamallien luomiseen saakka. Omina alueinaan palvelutoiminnassa 
ovat sääntöasiat, ohjeet ja toimintamallit, ohjeistukset, jäsen- sekä vakuutusedut ja hallinnolliset 
palvelut. Liiton palvelutoiminnan piirissä ovat myös yhdistysten henkilöjäsenet. 
 
Vuonna 2012 liiton kehittämisen keskeisenä periaatteena on edelleen yhdistyskeskeisyys. Tavoit-
teena on kehittää Reserviläisliitosta entistä paremmin järjestökentän toivomusten mukaan toimiva 
palveluorganisaatio. Kehittämisessä tukeudutaan soveltuvin osin RES 2015 –strategiaan, vuonna 
2008 tehtyyn järjestökuvatutkimukseen sekä vuosittaisiin jäsentyytyväisyyskyselyihin. 
 
Toimintavuonna selvitetään mahdollisuus hankkia kirjanpito-ohjelma, jota yhdistykset ja piirit voisi-
vat käyttää. Lisäksi pyritään uusimaan sähköinen toiminnan seurantajärjestelmä niin, että tietojen 
syöttäminen järjestelmään reaaliajassa olisi mahdollista.  
 
Yhdistysten, piirien ja liiton toiminta on myös vuonna 2012 kattavan järjestövakuutuksen piirissä. 
Vakuutusosakeyhtiö Pohjolasta hankittu vakuutus pitää sisällään esinevakuutuksen, toiminnan 
keskeytysvakuutuksen, vastuuvakuutuksen, oikeusturvavakuutuksen, varallisuusrikosvakuutuksen, 
toissijaisen autovakuutuksen sekä matkavakuutuksen silloin kuin liikkuminen tapahtuu järjestöteh-
tävien tai -toiminnan puitteissa. Matkavakuutus on voimassa myös tapahtumapaikalla ja kattaa 
luottamushenkilöiden lisäksi myös kaikkien henkilöjäsenten liikkumisen em. järjestötoimintarajoi-
tuksen puitteissa. Se ei sisällä ns. kilometrirajoitusta.  
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Lisäksi Reserviläisliitolla on voimassa vakuutus, joka antaa puolustusvoimien edellyttämän vakuu-
tusturvan sen reserviläisille järjestämissä ampumakilpailuissa.  
 

Liiton sääntömääräinen hallinto 
 
Reserviläisliiton hallinto perustuu sääntömääräisiin liittokokouksiin, liiton hallituksen työskentelyyn, 
erilaisiin valiokuntiin ja työryhmiin sekä liiton toimiston työskentelyyn. Toimintavuonna liiton halli-
tuksen tukena toimii yksi valiokunta sekä useita erilaisia työryhmiä, joilla on suunnitteluvastuu va-
liokunnan määrittämien asioiden osalta. 
 
Toimintavuonna järjestetään kaksi liiton yleistä kokousta. Vuoden 2011 toimintakertomus ja tilin-
päätös käsitellään Forssassa 21.4. järjestettävässä, yksipäiväisessä vuosikokouksessa. Savonlin-
nassa 17.-18.11. järjestettävä syyskokous tekee päätökset vuoden 2013 toiminnasta ja taloudesta, 
valitsee liitolle puheenjohtajan vuosiksi 2013-2014 sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
Syyskokoustapahtuma on perinteisen mallin mukaisesti kaksipäiväinen tilaisuus.  

 
Hallitus 

 
Reserviläisliiton sääntöjen mukaan liiton hallitus vastaa liiton asioiden hoidosta vuosi- ja syys-
kokouksen välillä. Siihen kuuluu toimintavuonna puheenjohtaja sekä yhteensä 27 varsinaista jä-
sentä. Liiton puheenjohtajana toimii kaudella 1.1.2011 – 31.12.2012 kuljetusyrittäjä Markku Pakka-
nen Kouvolasta. Varapuheenjohtajina toimintavuonna ovat: 
 
 xxx 
 xxx 
 xxx 
 
Liiton hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana neljä kertaa niin, että vuoden 2012 viimeinen ko-
kous on liiton syyskokouksen valitseman uuden hallituksen järjestäytymiskokous. Liiton hallituksen 
käsittelyyn asioita valmistelevat sekä liiton toimisto että valiokunta ja sen alaisuudessa toimivat 
työryhmät. 
 
Toimintavuonna liitto perehdyttää hallitukseen ensi kertaa valittavat henkilöt aiempaa paremmin 
liittohallituksen työskentelyperiaatteisiin.   
 

Liiton valiokunta 
 

Reserviläisliiton valiokunta vastaa liiton toiminnan ja talouden suunnittelusta ja käytännön toimin-
nan ylläpitämisestä hallituksen kokouksien välillä. Valiokunnalle on annettu päätösvalta toiminta-
suunnitelman ja talousarvion mukaisista asioista sekä erikseen tilanteessa, jossa asian päättä-
misen aikataulu ei anna mahdollisuutta asian käsittelyyn liiton hallituksessa.  
 
Reserviläisliiton hallitus nimeää valiokunnan keskuudestaan ja sen työtä johtaa liiton puheenjohta-
ja. Valiokunnan sihteerinä ja esittelijänä on liiton toiminnanjohtaja. 
 
Reserviläisliiton valiokunnan apuna toimii määräaikaisia ja pysyviä toimielimiä sekä työryhmiä. 
Näiden perustamisesta päättää valiokunta, joka myös asettaa niille tehtävät. 
 

Puheenjohtajisto 
 

Reserviläisliiton puheenjohtajisto vastaa osaltaan liiton talouden ja toiminnan johtamisesta. Pu-
heenjohtajiston työskentelyä johtaa liiton puheenjohtaja ja sen jäseninä ovat liiton varapuheenjoh-
tajat. Puheenjohtajiston sihteerinä ja esittelijänä on liiton toiminnanjohtaja. 
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Liiton toimisto 
 
Reserviläisliiton käytännön asioiden hoidosta vastaa liiton toiminnanjohtajan johdolla toimiva liiton 
toimisto. Toimiston tukena on liiton osin omistama Maanpuolustusyhtiö MPY Oy, joka vastaa ru-
tiiniluontoisesta palvelutoiminnasta, jäsenrekisterin hoidosta ja Reserviläinen -lehden toimittami-
sesta sekä kustantamisesta. 
 
Liiton toimiston tehtävänä on vastata toiminnan ja talouden käytännön hoidosta liiton hallituksen 
sekä valiokuntien kulloinkin päättämällä tavalla. Tukenaan liiton toimistolla ovat piiritoimistot, tarvit-
taessa perustetut työryhmät, muut valiokunnat ja valitut yhteistyöedustukset.  
 
Toimintavuonna liiton palveluksessa on kolme toimihenkilöä eli toiminnanjohtaja, järjestösihteeri ja 
sihteeri.  Toimintavuonna kiinnitetään erityistä huomiota liiton henkilöstön työnjakoon sekä henki-
löstökoulutukseen. Lisäksi käytössä on henkilöstön palkitsemisjärjestelmä. 
 

Reserviläispiirit 
 
Reserviläisliitto tukee piirien toimintaa mm. vierailemalla toimintavuoden aikana kaikissa piireissä 
ns. piiri-infon merkeissä. Tilaisuuksissa käydään läpi ajankohtaisia asioita.  Tärkein tavoite on tie-
don välittäminen kentälle ja kentän ajatusten kuuleminen osana liiton toiminnan kehittämistä.  Piiri-
kierrokseen osallistuu yksi liiton puheenjohtajiston jäsen ja yksi toimiston henkilökuntaan kuuluva. 
 
Reserviläispiirien tehtävänä on vastata lähinnä käytännön toiminnan organisoimisesta omalla toi-
minta-alueellaan. Piirien toimintaa johtavat niiden hallitukset ja puheenjohtajat. Usein käytännön 
asioiden hoito on annettu piirin toiminnanjohtajalle (vast.). Liitto tukee piirien toimintaa pysyvän 
piirituen avulla sekä projektiluontoisten kalustoavustusten ja muiden ylimääräisten tukien muo-
dossa. Pyydettäessä Reserviläisliitto osallistuu piirien toiminnan kehittämiseen esim. laatimalla 
niille erilaisia kehittämisohjelmia.  
 
Piirien toiminnanjohtajien (vast.) koulutus- ja neuvottelupäivät pidetään kalenterin mukaisesti kah-
desti toimintavuoden aikana. Yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa toteuttavien neuvotte-
lupäivien ja koulutuksen tavoitteena on antaa toiminnanjohtajille valmiudet toteuttaa reserviläistoi-
mintaa piireissä liiton kokousten ja hallituksen päättämällä tavalla. Toimintavuonna neuvottelupäi-
vien järjestelyistä vastaa Reserviläisliitto. 
 
Toimintavuonna Reserviläisliitto kannustaa kaikkia reserviläispiirejä palkkaamaan vähintään yhden 
toimihenkilön hoitamaan juoksevia ja sääntömääräisiä asioita. Toimintavuonna kiinnitetään erityistä 
huomioita niihin tehtäviin, joita piirien tulee hoitaa kuukausittaisen piirituen vastineeksi. Niistä sovi-
taan yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton ja toisaalta reserviläispiirien kanssa kirjallisilla yhteis-
työsopimuksilla, jotka astuvat voimaan vuonna 2013. 
 

Juhlavuoden suunnittelu 
 

Reserviläisliiton perustamisesta tulee keväällä 2015 kuluneeksi 60 vuotta. Vuosi toteutetaan erityi-
senä juhlavuotena, joka sisältää erilaisia valtakunnallisia ja maakunnallisia tapahtumia. Juhlavuo-
den suunnittelu jatkuu toimintavuoden aikana. 
 

Vuosi 2013 
 
Reserviläisliitto sekä osin myös sen piirit ja yhdistykset joutuvat suunnittelemaan toimintaansa ai-
empaa pidemmällä aikajänteellä. Tätä edellyttää esim. lisääntynyt yhteistoiminta puolustusvoimien 
kanssa. Liiton vuoden 2013 toiminnan suunnittelu käynnistyy keväällä 2012 mutta jo nyt on lyöty 
lukkoon seuraavien tapahtumien ajankohtia. 
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Veteraanikeräyksen tempauspäivä, kautta maan    9.3. 
Reserviläisliiton vuosikokous, paikka auki   huhtikuussa 
Reserviläisten ampumataitopäivä, kautta maan   viikko 20 (18.5.) 
Perheliikuntapäivä, kautta maan    viikko 36 (7.9.) 
RES/RUL/MNL -yhteinen liittokokoustapahtuma, Oulu  23.-24.11. 
Joulutulet, kautta maan     viikko 50 (12.12) 
 
Yhdistysten ja piirien tulee ottaa em. päivämäärät huomioon vuoden 2013 toiminnan suunnittelus-
saan ja tehdä jo tässä vaiheessa mm. tarvittavat rata- ja tilavaraukset. 
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RESERVILÄISLIITON TOIMINTAKALENTERI 2012 
 
TAMMIKUU    
Prosenttiammunta alkaa, koko maa    1.1. 
Jäsenmaksutilitys, vuoden 2011 lopputilitys   viikko 4 
Piiri-info, Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki    25.1. 
Yhdistysjohdon koulutus, Satakunta Pori   28.1. 
 
HELMIKUU 
Piiriseminaari (Lappi Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa), Rovaniemi  3. – 5.2. 
Piiri-info, Lappi     4.2. 
Piiri-info, Uusimaa, Kirkkonummi    8.2. 
Resul / Talvijotos, Niinisalo    10. – 12.2. 
Yhdistystiedote 1 ilmestyy     viikko 6 
Ampuma- ja senioriturvan jakelu (kausi 2012 - 2013)   viikko 6  
Reserviläinen 1/2012 ilmestyy    13.2. 
Yhdistysjohdon koulutus, Keski-Pohjanmaa   11.2. 
Jäsenmaksulaskutus / kaikki    viikko 7 
Resul / Ampumahiihto, Suonenjoki    17. – 19.2. 
Valiokunnan kokous 1, Helsinki    16.2. 
Yhdistysjohdon koulutus, Keski-Suomi    25.2. 
 
MAALISKUU 
Veteraanikeräys 2012 alkaa    1.3.  
Hallituksen kokous 1, Vantaa    10.3. 
Veteraanikeräyksen tempauspäivä, koko maa   10.3.  
Resul / Ilma-aseet, Rovaniemi    10. – 11.3. 
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Helsinki   15.3. 
Piiri-info, Suur-Savo     15.3. 
Yhdistysjohdon koulutus, Uusimaa    17.3. 
Yhdistystiedote 2 ilmestyy     viikko 11 
Resul / Talvikilpailu, Sodankylä    24.3. 
Resul / Pistooliampumahiihto, Sodankylä   25.3. 
Piiri-info, Suur-Savo     29.3. 
RES/ Pilkkimestaruuskilpailu, x    x 
Jäsenmaksutilitys 1     viikko 12 
Reserviläinen 2/2012 ilmestyy    26.3. 
Jäistä pelastauminen –kurssi, Lappeenranta   31.3. (24.3.) 
Yhdistysjohdon koulutus, Varsinais-Suomi   31.3. 
 
HUHTIKUU 
Reserviläisliiton vuosikokoustapahtuma, Forssa   21.4. 
Jäsenmaksulaskutus / karhuajo maksamattomille   viikko 20 
 
TOUKOKUU 
Resul / Ampumasuunnistus, Valkeakoski   5.5.  
Resul / Naisten jotos, Jämijärvi    5. – 6.5. 
Reserviläinen 3/2012 ilmestyy    7.5. 
Reserviläisten ampumataitopäivä, koko maa    vko 19 (12.5.) 
Piiri-info, Satakunta     24.5. 
Valiokunnan seminaarikokous, Helsinki    26. – 27.5. 
Resul / Neliottelu, Kontiolahti    26.5. 
Resul / Pistooliampumajuoksu, Kontiolahti   27.5. 
Resul / Perinneasekilpailu, Mikkeli    26. – 27.5. 
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KESÄKUU 
Kesäyön marssi, Vantaa     8. – 9.6. 
Liiton kunniajäsenten ja puheenjohtajiston kesäkokous, Helsinki  7.6. 
Resul / Vakiokivääri 300 m, Tyrri    17.6. 
Jäsenmaksutilitys 2     viikko 25 
Yhdistystiedote 3 ilmestyy     viikko 25 
Reserviläinen 4/2012 ilmestyy    18.6. 
AESOR sotilasmoniottelu, Lahti    28.6. – 1.7. 
 
HEINÄKUU 
Resul / Palvelusammuntakilpailu, Lahti    21.7. 
RES/RUL-golfmestaruuskisat, Lappeenranta   28.7. 
Resul / Pioneeri- ja suojelujotos, Parola    28. – 29.7. 
Resul / SRA –ampumamestaruuskilpailut, Pahkajärvi   28. – 29.7. 
 
ELOKUU 
Valiokunnan kokous 3, Helsinki    16.8. 
Yhdistystiedote 4 ilmestyy      viikko 35 
Resul / Häyhä –TA-KILTA, Pahkajärvi    17. – 19.8. 
Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut, Kontiolahti  17. – 19.8. 
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Mikkeli   22. – 23.8. 
 
SYYSKUU 
Resul / Pystykorva SM-kilpailu, Keuruu    1.9. 
RES-perheliikuntapäivä, koko maa    vko 35 (1.9.) 
Reserviläinen 5/2012 ilmestyy    3.9. 
Valiokunnan kokous 3, Helsinki    6.9. 
Resul / Partiokilpailu, Somero    7. – 8.9.  
Naisten koulutuspäivä, Kauhava    8. – 9.9  
Uusien jäsenten jäsenmaksulaskutus vuodelta 2012 päättyy  15.9. 
Jäsenmaksuperintä / karhulaskut maksamattomille    viikko 38 
Resul / Syysjotos, Jurva     14. – 16.9. 
Resul / Maastokilpailu, Padasjoki    22. – 23.9. 
Hallituksen kokous 2, Lahti    28. – 29.9.  
Puolustus- ja turvallisuusmessut, Lahti    27. – 29.9 
 
LOKAKUU 
Valiokunnan kokous 4, Helsinki     11.10. 
Jäsenmaksutilitys 3      viikko 41 
Yhdistystiedote 5 ilmestyy, liitteenä karhulaskut maksamattomille  viikko 41 
Reserviläinen 6/2012 ilmestyy    15.10. 
Hallituksen kokous 3, Vantaa    27.10. 
 
MARRASKUU 
RES:n syyskokoustapahtuma, Savonlinna   17. – 18.11. 
 
JOULUKUU 
Reserviläinen 7-8/2012 ilmestyy    3.12. 
Puheenjohtajiston kokous ja liiton Ansioristien luovutus, Helsinki  5.12. 
Valiokunnan kokous 5, Helsinki    13.12 
Jäsenmaksutilitys 4     viikko 50 
Yhdistystiedote 6 ilmestyy     viikko 50 
Joulutulet      vko 50 (13.12.) 
Prosenttiammunta päättyy, koko maa    31.12. 
 



 Sivu 19 

TULEVIEN VUOSIEN LIITTOKOKOUKSET 
Vuosikokous 2012, Forssa     21.4.2012 
Syyskokous 2012, Savonlinna    17.-18.11.2012 
Vuosikokous 2013     Ei varausta 
Syyskokous 2013, Oulu     23.-24.11.2013 
Vuosikokous 2014     Ei varausta 
Syyskokous 2014, Joensuu    15.-16.11.2014 
Vuosikokous 2015, Helsinki    Huhtikuussa 
Syyskokous, Pori     14.-15.11.2015 
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RESERVILÄISLIITTO

RESERVILÄISLIITON TALOUSARVIO 2012
- Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton syyskokoukselle 20.11.2010

TP 2010 Bd 2011 Ennuste 2011 Bd 2012
VARSINAISEN TOIMINTA 
Tuotot 60 595,72 53 720,00 45 166,00 49 436,00

VARSINAINEN TOIMINTA
Henkilöstökulut -161 668,29 -167 952,00 -168 425,28 -169 940,00
Poistot -10 971,56 -6 000,00 -10 500,00 -8 000,00
Vuokrat -46 650,16 -47 420,00 -43 412,00 -43 412,00
Järjestötoiminta -84 596,14 -77 000,00 -79 600,00 -77 000,00
Kotimainen yhteistoiminta -10 646,30 -9 750,00 -11 750,00 -10 750,00
Kansainvälinen yhteistoiminta -7 039,56 -12 000,00 -16 500,00 -15 000,00
Tukitoiminta -125 502,05 -130 500,00 -104 277,00 -110 500,00
Muut kulut -184 030,98 -192 914,00 -193 340,00 -192 250,00
VARSINAINEN TOIMINTA YHT. -631 105,04 -643 536,00 -627 804,28 -626 852,00

VARAINHANKINTA
Yhteensä 479 812,52 454 000,00 489 539,24 467 200,00

SIJOITUS- JA RAH.TOIMINTA
Yhteensä 30 548,29 10 500,00 12 980,00 11 500,00

YLEISAVUSTUKSET
MPT:n tuki 70 134,00 70 000,00 83 183,00 60 000,00
Puolustusministeriön tuki 37 500,00 30 000,00 50 417,00 27 000,00
Ikämiessäätiön tuki 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00
AHS:n tuki 10 000,00 10 000,00 0,00 5 000,00
Vapaehtoiset lahjoitukset 0,00 11 000,00 600,00 0,00
YLEISAVUSTUKSET 124 434,00 127 800,00 141 000,00 98 800,00

TILIKAUDEN TULOS 64 285,49 2 484,00 60 880,96 84,00

Esitys vuoden 2012 talousarvioksi perustuu 11,5 euron suuruiseen liittomaksuun sekä

6,5 euron suuruiseen Reserviläinen-lehden jäsentilausmaksuun. Liittomaksuissa ei tapahdu muutoksia.
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