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Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat lähivuosille 
on määritelty RES 2015 -suunnitelmassa. Vuonna 2007 
hyväksytyssä strategiassa määritellään liiton keskeiset 
tavoitteet vuoteen 2015 saakka. Tavoitteista maanpuo-
lustustahdon hyväksi tehtävän työn tehostaminen sekä 
markkinointi, viestintä ja tiedottaminen on määritelty 
muita tärkeimmiksi. 

Suunnittelukaudella tavoitteena on nostaa Reserviläis-
liitto Suomen selkeästi suurimmaksi ja tunnetuimmaksi 
maanpuolustusjärjestöksi sekä parantaa edelleen yh-
distyspalvelua tavoitteena nykykyistä tasalaatuisempi 
ja korkeatasoisempi yhdistystoiminta.

Toimintavuonna Reserviläisliitto toteuttaa niitä RES 
2015 -strategian mukaisia toimenpiteitä, jotka on suun-
nitelmassa määritelty toteutettaviksi vuonna 2013. 
Tässä toimintasuunnitelmassa nämä toimenpiteet on 
ryhmitelty asiakohdittain.

Vuoden teema ”´’Reservi – 
maanpuolustuksemme perusta”

Reserviläisliiton vuoden 2013 teemana on ”Reservi - 
maanpuolustuksemme perusta”. Teemalla viestitään 
liiton jäsenille ja ulkopuolisille tahoille reservin keskei-
sestä merkityksestä maamme puolustusjärjestelmäs-
sä. Vuoden teemaa hyödynnetään mm. tiedotuksessa, 
erilaissa kannanotoissa ja lausunnoissa, yleisessä kan-
salaiskeskustelussa sekä toiminnan esittelyssä.  Lisäksi 
vuoden teemaa hyödynnetään jäsenhankinnassa. 

Teeman lisäksi vuodelle 2013 asetetaan kolme erityis-
tä painopistettä, jotka ovat jäsenhankinta, reserviläis-
ten omaehtoinen toiminta ja kouluttautuminen sekä 
maanpuolustustahdon hyväksi tehtävä työ. Seuraavas-
sa on käyty läpi se, mitä ne merkitsevät liiton, piirien ja 
yhdistysten kannalta.

Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2013

Jäsenhankinnan tehostaminen ja 
jäsenkasvu

Koska kertausharjoituksia ei toimintavuonna juuri jär-
jestetä, on Puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin 
sijoitettujen reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpito 
pitkälti vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja -koulu-
tuksen varassa. Tämän johdosta mahdollisimman moni 
reserviläinen tulisi saada reserviläistoiminnan ja Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen koulutuksen pariin. 

Toimintavuonna Reserviläisliitto korostaa jäsenyhdis-
tyksilleen niiden kasvanutta merkitystä SA-joukkojen 
kenttäkelpoisuuden ylläpitämisessä ja kannustaa niitä 
jäsenhankintaan. Liitto pyrkii myös tehostamaan jä-
senhankinta niin, että se olisi nykyistä kattavampaa ja 
tehokkaampaa sodan ajan joukkoihin sijoitettujen, alle 
35-vuotiaiden reserviläisten keskuudessa.

Jäsenkasvu on palkitsemiskriteerinä liiton suorituspe-
rusteisessa piiritukijärjestelmässä. Reserviläisliitto myös 
seuraa piirikohtaista jäsenkehitystä ja on tarvittaessa 
yhteydessä niihin reserviläispiireihin, joissa jäsenke-
hitys ei ole toivotun suuntaista. Piirejä kannustetaan 
vastaavalla tavalla seuraamaan omien jäsenyhdistysten 
jäsenkehitystä ja puuttumaan kehitykseen tarvittaessa. 
Jäsenkehityksen seurannasta piiritasolla ja siihen liitty-
vistä toimenpiteistä vastaavat toimintavuonna reservi-
läispiirien puheenjohtajat.

Yksittäisiä jäseniä kannustetaan jäsenhankintaan mm. 
henkilökohtaisella jäsenhankintakilpailulla sekä katta-
valla messu- ja esittelymateriaalilla. Nuorille henkilöille 
tarjotaan erityistä nuorisojäsenyyttä, jossa jäsenmaksu 
on normaalia pienempi. Nuorisojäsenyyttä pyritään toi-
mintavuonna markkinoimaan ja hyödyntämään aiem-
paa paremmin.

Lisäksi painotetaan jäsenhuollon merkitystä. Yhdistyk-
siä kannustetaan seuraamaan omaa jäsenkehitystään 
nettijäsenrekisterin avulla, olemaan säännöllisesti yh-
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teydessä omaan jäsenistöönsä sekä ylläpitämällä ajan 
tasalla olevia internet-sivuja.
 
Reserviläisliitto selvittää myös mahdollisuuksia lähes-
tyä muutama vuosi sitten kotiutuneita sekä kertaushar-
joituksiin kutsuttavia reserviläisiä yhteistyössä Puolus-
tusvoimien kanssa. Vastaavia selvityksiä tehdään myös 
piiritasolla yhdessä Puolustusvoimien aluetoimistojen 
kanssa.

Henkilökohtainen jäsenhankintakilpailu

Vuonna 2013 järjestetään perinteiseen tapaan henki-
lökohtainen jäsenhankintakilpailu. Sen tuloksia lasket-
taessa huomioidaan jokainen vuoden 2013 aikana jä-
senmaksunsa ensimmäistä kertaa maksanut uusi jäsen. 
Jäsenmaksulaskutuksen aikataulun johdosta kilpailu-
kausi on käytännössä 16.9.2012 - 30.9.2013.  Ne uudet 
jäsenet, jotka eivät saa jäsenmaksulaskua vuonna 2013, 
huomioidaan seuraavan eli vuoden 2014 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 2013 jäsenhankintakilpailussa otetaan käyt-
töön uudet, entistä korkeatasoisemmat palkinnot seu-
raavasti:

Vuoden 2013 jäsenhankintakilpailun markkinointiin 
kiinnitetään erityistä huomiota. Kilpailun tulokset jul-
kaistaan keväällä 2014.

Reserviläisten omaehtoinen toiminta ja 
kouluttautuminen

Kertausharjoitusten alhaisen määrän johdosta Reser-
viläisliitto kannustaa jäseniään ylläpitämään itse omaa 
kenttäkelpoisuuttaan osallistumalla yhdistyksensä am-

puma- ja liikuntatoimintaan sekä Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen järjestämään koulutukseen. Tähän 
pyritään mm. tiedottamalla toiminta- ja koulutusmah-
dollisuuksista jäsenistölle. Myös kohdennettu mark-
kinointi esim. maantieteelliseltä tai aselajipohjalta on 
mahdollista. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen lisäksi jä-
senille markkinoidaan Puolustusvoiminen maakunta-
joukkoja. Erityisesti miehistöön kuuluvia reserviläisiä 
aktivoidaan hakeutumaan maakuntajoukkoihin. 

Reserviläisliitto selvittää toimintavuoden aikana mah-
dollisuudet käynnistää MPK:n tarjoaman koulutuksen 
piirikohtainen suoramarkkinointi yhdessä Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen sekä reserviläispiirien kanssa. 

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 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
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 2009 tehdyn koulut-
tajatutkimuksen mukaan suurimman (43 %) 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. 

-  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
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Lisäksi Reserviläisliitto järjestää yhdessä Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen kanssa erityisesti liiton 
jäsenille tarkoitettua koulutusta, joka rahoitetaan 
Maanpuolustuksen Tuki ry:ltä saatavalla lahjoituksella. 
Maanpuolustus 2016 -kursseilla käydään läpi puolus-
tusvoimauudistuksen sisältöä ja sitä, miten se muuttaa 
puolustusjärjestelmäämme. Tavoitteena on mm. ylläpi-
tää jäsenistön maanpuolustustahtoa oikean ja ajanta-
saisen tiedon avulla. Maanpuolustus 2016 -kurssit ovat 
ilmaisia liiton jäsenille. 

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.

Ampumataitoinen reservi

Koska reserviläisten kenttäkelpoisuus edellyttää myös 
riittävää ampumataitoa, on ampumatoiminta yksi 
toimintavuoden käytännön painopisteistä. Reservi-
läisliiton jäsenyhdistyksiä ja piirejä kannustetaan jär-
jestämään jäsenilleen riittävät mahdollisuudet ampu-
maharjoitteluun. Lisäksi niitä kannustetaan alentamaan 
osallistumisen kynnystä mm. hankkimalla harjoittelussa 
tarvittavia aseita jäsenistön käyttöön. Liitto tukee talo-
udellisesti yhdistystensä ja piiriensä ampumatoimintaa 
myöntämällä tukea asehankintoihin, tukemalla erilaisia 
ampumaratahankkeita sekä muita ampumatoimintaan 
liittyviä hankintoja ja hankkeita.  

Vuonna 2013 kiinnitetään erityistä huomiota nuorten 
reserviläisten omaehtoiseen ampumaharjoitteluun. 
Koska käsiaseluvan myöntäminen edellyttää nykyään 
ennakkoharjoittelua jossain ampumaseurassa, kan-
nustetaan liiton jäsenyhdistyksiä ja piirejä järjestämään 
käsiaseilla tapahtuvaa ampumaharjoittelua. Lisäksi nii-
tä 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.

Toimintavuonna Reserviläisliitto on mukana myös am-
pumaharrastusfoorumin toiminnassa. Lisäksi järjeste-
tään foorumin kehittämää ampumakorttikoulutusta, 
jonka puitteissa ammunnasta kiinnostunut henkilö voi 
hankkia ammuntaharrastuksessa tarvittavan osaami-
sen ja tietämyksen. Koulutuksen tavoitteena on opettaa 
turvallisen ammunnan perusteita sekä luoda edellytyk-
siä aseluvan saamiselle.

Hyväkuntoinen reservi

Reserviläisliitto pyrkii kannustamaan jäseniään fyysisen 
kunnon ylläpitoon. Päävastuu on liiton jäsenyhdistyksil-
lä, joiden puitteissa käytännön reserviläistoiminta muu-
tenkin järjestetään. Yhdistyksille painotetaan riittävien 
liikuntamahdollisuuksien tarjoamista jäsenistölle. Liitto 
myös tukee taloudellisesti liikuntavälineiden ja -tarvik-
keiden hankintaa yhdistyksiin sekä piireihin. 

Yhteistyössä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reservi-
läisurheiluliiton kanssa jäseniä kannustetaan liikku-
maan ja urheilemaan entistä enemmän. Sähköisen 
kuntokortin markkinointia jatketaan ja nykyistä suu-
rempi osa jäsenistöstä pyritään saamaan sen käyttäjiksi 
mm. tiedottamalla internetissä toimivasta kuntokortti-
järjestelmästä suoraan jäsenille. Sähköinen kuntokortin 
käyttömäärä on yksi liiton suoritusperusteisen piirituen 
palkitsemiskriteereistä.  

Yhdistyksiä ja jäsenistöä kannustetaan ottamaan osaa 
erilaisiin jotoksiin, marsseihin ja muihin kuntoliikun-
tatapahtumiin. Toimintavuonna pyritään erityisesti 
lisäämään jäsenten tietoisuutta olemassa olevista lii-
kunta- ja kuntoilumuodoista sekä -tapahtumista mm. 
pitämällä niitä esillä liiton nettisivuilla sekä tiedotta-
malla niistä suoraan jäsenille. Viikolla 36 järjestetään 
erityinen perheliikuntapäivä.

Reserviläisten laaja kilpailu-, urheilu- ja liikuntatoiminta 
jatkuu toimintavuonna koko reserviläiskentässä. Valta-
kunnantasolla sen suunnittelusta ja toteutuksesta vas-
taa Reserviläisurheiluliitto, jonka suurin jäsenjärjestö 
Reserviläisliitto on. 

Maanpuolustustahdon hyväksi tehtävät 
työ

Maanpuolustustahdon ylläpitämisen tähtäävät työ on 
vuoden 2013 kolmas painopistealue. Toimintavuonna 
liitto suunnittelee ja toteuttaa maanpuolustusaatteelli-
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sen tapahtuman, josta tulee vuodesta 2014 alkaen yksi 
liiton yhteistapahtumista. Tavoitteena on liiton jäsen-
yhdistyksissä ja piireissä toteutettava tapahtuma, jonka 
avulla saadaan lisänäkyvyyttä Reserviläisliiton tekemäl-
le työlle maanpuolustustahdon hyväksi. 

Reserviläisliitto pitää maanpuolustustahtoon liittyviä 
asioita esillä omassa tiedotuksessaan sekä esittely- ja 
messumateriaalissaan. Lisäksi liiton jäsenyhdistyksille ja 
piireille painotetaan aatteellisen työn tärkeyttä. Siihen 
liittyviä tapahtumia ja hankintoja tuetaan liiton projek-
titukimäärärahaa hyödyntäen.

Oulun syyskokoustapahtuman yhteydessä järjestetään 
Reserviläisliiton ja muiden tapahtumaan osallistuvien 
järjestöjen yhteinen maanpuolustusjuhla. 

Perinteiseen tapaan Reserviläisliitto pyrkii jäsenkasvun-
sa avulla saamaan entistä suuremman osan suomalai-
sista maanpuolustustahtoa ylläpitävän toiminnan pii-
riin.

Liiton säännöllinen tiedottaminen sekä läsnäolo inter-
netissä ja muussa sosiaalisessa mediassa on osaltaan 
aatteellista maanpuolustustyötä. Tavoitteena on saada 
mahdollisimman suuri osa liiton yhdistyksistä ja piireis-
tä esittelemään toimintaansa internetissä ja muissa so-
siaalisissa medioissa.

Muut toimintamuodot
 
Veteraanityö jatkuu tiiviinä

Reserviläisliitto on jo pitkään ollut mukana veteraa-
nityössä. Useimmat liiton paikallisyhdistykset tuke-
vat vuosittaisia veteraanikeräyksiä sekä paikallisten 
veteraaniyhteisöjen toimintaa. Aivan viime vuosina 
yksittäisten veteraanien tukeminen on noussut yhä 
tärkeämpään rooliin. Lisäksi monet jäsenet toimivat 
luottamustehtävissä erinäisissä veteraaniyhteisöissä.

Aktiivinen työ sotiemme veteraanien hyväksi jatkuu 
myös toimintavuonna. Perinteiseen tapaan liitto on 
mukana Sotiemme Veteraanit -keräyksessä. Erityinen 
keräystempauspäivä järjestetään 9.3. yhdessä Suomen 
Reserviupseeriliiton kanssa. Lisäksi tuetaan varusmies-
keräyksiä sekä keräykseen liittyviä myyntikampanjoita. 
Reserviläisliitto suosittelee kaikille jäsenyhdistyksille 
osallistumista vähintään valtakunnalliseen keräystem-
paukseen. 

Hyvän keräystuloksen lisäksi tavoitellaan myös lisänä-
kyvyyttä Reserviläisliiton roolille Sotiemme Veteraanit 
-keräyksessä. Keräystempauspäivästä tiedotetaan laa-
jasti ja lisäksi jäsenyhdistyksiä kannustetaan paikalli-
seen tiedottamiseen mm. tiedotepohjien avulla.

Veteraaniperinnetyön suunnittelu jatkuu toiminta-
vuonna niin, että työstä vastaa liiton veteraaniyhteis-
työryhmä. Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä valta-
kunnallisten veteraanijärjestöjen ja Tammenlehvän 
Perinneliiton kanssa. Yhteisiin linjauksiin pyritään myös 
Suomen Reserviupseeriliiton kanssa.

Hengellinen toiminta

Hengellinen toiminta on merkittävä osa vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä. Sitä kehitetään edelleen lähin-
nä oheistoimintatyyppisenä. Monien liiton, piirien ja 
yhdistysten tilaisuuksien ohjelmaan kuuluu toiminta-
vuonnakin kenttähartaus tai muu vastaava hengellinen 
osio.

Omia hengellisen toiminnan tilaisuuksia ja tapahtumia 
järjestetään edelleen erityisesti yhdistys- ja piiritasol-
la. Näistä laajin on viikolla 50 järjestettävä joulutulet 
-tapahtuma, joka järjestetään perinteisesti monissa 
paikallisyhdistyksissä eri puolilla maata. Joulutulet-
tapahtuma aloittaa jouluun hiljentymisen monissa re-
serviläisperheissä.

Toimintavuonna liitto pyrkii lisäämään joulutulet-ta-
pahtumaan osallistuvien yhdistysten lukumäärää ta-
voitteenaan valtakunnallinen yhteistapahtuma, jossa 
on mukana merkittävä osa liiton jäsenyhdistyksistä. Li-
säksi tapahtumalle ja liiton hengelliselle työlle pyritään 
saamaan lisänäkyvyyttä mm. tiedotuskampanjalla, jo-
hon kuluu sekä valtakunnantasolla tapahtuvaa tiedot-
tamista että yhdistysten ja piirien tiedotustoiminnan 
tukemista.  

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
 
Perinteiseen tapaan Reserviläisliitto on toimintavuon-
na mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) 
toiminnassa. Reserviläisliitto on yksi VAPEPA:n jäsenjär-
jestöistä ja liitolla on edustus sen keskustoimikunnassa. 

Toimintavuonna Reserviläisliitto jatkaa toimintaa 
VAPEPA:ssa. Liitto kannustaa jäseniään hakeutumaan 
paikalliseen VAPEPA-toimintaan ja perustamaan omia, 
reserviläisistä koostuvia hälytysryhmiä. Tavoitteena on 
myös reserviläisten osaamisen parempi hyödyntämi-
nen vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Reserviläisten 
merkittävää roolia vapaaehtoisen pelastuspalvelun toi-
minnassa pyritään tuomaan paremmin esiin mm. tiedo-
tuksellisen keinoin.

Naisten toiminta

Liiton naisten toiminnasta vastaa liiton valiokunnan 
nimeämä työryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella 
ja kehittää naisille suunnattua toimintaa sekä osin to-
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teuttaa sitä. Sillä on päätösvalta toimintasuunnitelman 
mukaisista asioita sekä erikseen tilanteessa, jossa asian 
päättämisen aikataulu ei anna mahdollisuutta asian kä-
sittelyyn liiton valiokunnassa. Reserviläisliiton naisten 
toimintaa toteutetaan liiton valitseman teeman ja pai-
nopistealueiden puitteissa.

Toimintavuonna järjestetään erityisesti naisille suun-
nattuja tapahtumia. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat 
naiset, jotka eivät ole suorittaneet naisten vapaaehtois-
ta asepalvelusta. Valtaosa liiton naisjäsenistä kuuluu tä-
hän ryhmään ja tällöin perinteinen reserviläistoiminta 
paikallisyhdistyksissä ei aina vastaa heidän odotuksiaan 
toiminnasta.

Naisten tapahtumat painottuvat kokonaismaanpuo-
lustukselliseen toimintaan sekä puolustusvoimien toi-
minnan tutustumiseen. Tärkeä tavoite on kansalaisval-
miuksien kehittäminen sekä maanpuolustushengen ja 
-tahdon vahvistaminen erityisesti armeijaa käymättö-
mien naisten keskuudessa.

Perinteinen huipputapahtuma järjestetään elokuussa 
Ahvenenmaan kulttuuri- ja sotahistoriallisessa ympä-
ristössä. Lisäksi keväällä ja syksyllä järjestetään erityiset, 
naisille tarkoitetut toimintapäivät. 

Kansainvälinen yhteistyö

Reserviläisliitto jatkaa toimintavuonna vakiintuneita 
yhteistyösuhteitaan Viron Kaitseliiton ja eurooppalaisia 
reservinaliupseerijärjestöjä edustavan AESOR-järjestön 
kanssa. Myös Venäjälle suuntautuva yhteistyö on mah-
dollista. 

Erityisen tiivistä yhteistoiminta on AESOR-järjestön (As-
sociation Européenne des Sous O�ciers de Réserve) 
kanssa, jonka täysjäsen liitto on. Reserviläisliitto osallis-
tuu kahden hengen delegaatioilla AESOR:n hallituksen 
kokouksiin ja muihin tapahtumiin. Lisäksi Reserviläisliit-
to lähettää yhden joukkueen AESOR:n Ranskassa 20. – 
23.6. järjestettävään sotilasmoniotteluun.   
 
Reserviläisliiton tavoitteena on mm. AESOR-järjestön 
hallintojärjestelmän nykyaikaistaminen ja tehostami-
nen sekä nykyistä säännöllisemmästä sotilasmoniot-
telutoiminnasta sopiminen järjestön jäsenmaiden kes-
ken.  Reserviläisliitto tukee myös pyrkimyksiä kehittää 
yhteistyötä CIOR- ja NRFC-järjestön kanssa. 

Jäsenistön osallistumismahdollisuuksia kansainväli-
seen toimintaan parannetaan mm. liiton nettisivujen 
yhteydessä toimivalla, kansainvälisiä reserviläistapah-
tumia esittelevällä toimintakalenterilla. Lisäksi jäsenet 
voivat osallistua piirien ja yhdistysten kansainväliseen 
yhteistoimintaan. Lapin alueen jo perinteeksi muodos-
tunut Kalottitapaaminen järjestetään 23. – 25.8.2013.

Toimenpiteet tunnettuuden lisäämiseksi

Vaikka Reserviläisliitto on jäsenmäärällä mitattuna Suo-
men suurin maanpuolustusjärjestö, vain alle puolet 
suomalaisista tuntee liiton. Tunnettuuden lisääminen 
onkin liiton keskeisimpiä tavoitteita. Liiton strategiassa 
tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2015 Reserviläis-
liitto on nykyistä tunnetumpi ja merkittävämpi maan-
puolustusjärjestö, jonka asiantuntemusta arvostetaan.

Toimintavuonna Reserviläisliiton ulkoinen tiedotus 
jatkuu aktiivisena. Liitto ottaa kantaa ajankohtaisiin 
maanpuolustusasioihin ja tiedottaa niistä medialle. Tie-
dotusvälineitä lähestytään liiton tiedotteilla ja maakun-
nallisten tiedotustilaisuuksien avulla, joita järjestään 
liiton tai reserviläispiirien järjestämien tapahtumien 
yhteydessä. 

Tarvittaessa liiton jäsenistön kanta selvitetään internet-
kyselyiden avulla. Suomalaisten näkemyksiä erilaisin 
asioihin voidaan selvittää ostopalveluina. Tiedotuksen 
toimivuutta seurataan ainakin sähköisten medioiden 
osalta. 

Tiedotuksessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että 
liiton rooli erilaisten yhteistyössä toteuttavien hank-
keiden ja toimintojen osalta tulee nykyistä paremmin 
esiin. Toimintavuonna pyritään mm. kertomaan aiem-
paa selvemmin liiton roolista vapaaehtoisessa maan-
puolustuskoulutuksessa, vapaaehtoisessa pelastuspal-
velussa ja Sotiemme Veteraanit -keräyksessä. Lisäksi 
erityishuomiota kohdistetaan niihin liiton tapahtumiin, 
jotka yhdistävät koko järjestökenttää.

Julkiseen maanpuolustuskeskusteluun osallistutaan 
mm. Reserviläisliiton nettisivujen avulla. Osaltaan Re-
serviläisliiton tunnettuutta lisätään myös liiton Face-
book-sivuilla. 

Toimintavuoden alussa julkaistaan perinteiseen tapaan 
Yhdistysjohdon käsikirja. Lisäksi vuoden aikana julkais-
taan kuusi Yhdistystiedotetta. Myös sähköinen tiedo-
tustoiminta jatkuu aktiivisena. 

Reserviläinen-lehti

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

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

Toimintavuonna Reserviläinen-lehti täyttää 80 vuotta.  
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Piirien ja yhdistysten tiedotustoiminnan tukemi-
nen

Reserviläisliiton ja -toiminnan tunnettuutta pyritään 
lisäämään myös kannustamalla liiton jäsenyhdistyksiä 
sekä piirejä internet-sivujen ylläpitämiseen. Niille tarjo-
taan edelleen mahdollisuutta pitää veloituksetta omia 
nettisivujaan liiton sivuston yhteydessä. Tavoitteena on 
lisätä näiden sivujen lukumäärää. 

Lisäksi yhdistyksiä ja piirejä kannustetaan esittelemään 
toimintaansa erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja -tapahtu-
missa. Reserviläisliitto ylläpitää laajaa esittely- ja mes-
sumateriaalia sekä tukee taloudellisesti messutapahtu-
miin osallistumista.

Piirejä ja yhdistyksiä kannustetaan myös ulkoiseen tie-
dottamiseen. Tätä tuetaan liiton laatimilla tiedotepoh-
jilla, joita tehdään mm. liiton yhteistapahtumiin liittyen. 
Luottamushenkilöiden koulutus ja perehdyttäminen

Yhdistysjohdolle tarkoitettu koulutus jatkuu vuonna 
2013. Yhdessä OK-opintokeskuksen, Puolustusvoimien 
ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa toteu-
tettavan koulutuksen tavoitteena kehittää yhdistysten 
luottamushenkilöiden valmiuksia tehtäviensä hoitami-
seen. 

Yhdistysjohdon koulutuksessa pyritään antamaan yh-
distysten ja piirien luottamushenkilöille perustietoa 
yhdistyslain velvoitteista ja määräyksistä, Reserviläis-
liiton organisaatiosta ja toiminnasta sekä liiton kanssa 
tapahtuvasta yhteistoiminnasta ja sen tarjoamista pal-
veluista. 

Toimintavuonna järjestetään 4-5 yksipäiväistä tilaisuut-
ta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että mahdol-
lisimman suuri osa yhdistyksistä lähettäisi edustajiaan 
koulutustilaisuuksiin ja, että he olisivat ensisijaisesti uu-
sia järjestöaktiiveja. 

Reserviläisliitto järjestää tarvittaessa myös muuta, 
yhdistystoimintaan liittyvää peruskoulutusta yhteis-
toiminnassa reserviläispiirien ja OK-opintokeskuksen 
kanssa. Näiden kurssien sisältö voidaan sopia tapaus-
kohtaisesti. 

Piiri-infot

Toimintavuonna Reserviläisliitto järjestää piiri-infon 
kahdeksassa reserviläispiirissä. Parin tunnin mittaiset 
tilaisuudet on tarkoitettu yhdistysten puheenjohtajille 
sekä muille, keskeisille luottamushenkilöille. Niissä käy-
dään läpi mm. puolustusvoimien asioita, ajankohtaisia 
laki- ja muita hankkeita sekä Reserviläisliiton omia asi-
oita. 

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

Sidosryhmäyhteistyö, edunvalvonta ja 
jäsenedut

Reserviläisliitto on edustettuna monissa eri yhteistyö-
elimissä ja -organisaatioissa, jotka on esitelty yhdistys-
johdon käsikirjassa. Tarvittaessa liiton hallitus ja valio-
kunnat nimeävät edustajia uusiin yhteistyöelimiin.

Reserviläisliitto jatkaa yhteistyötään erilaisten järjestö-
jen ja muiden yhteistoimintatahojen kanssa. Yhteistyö-
tä tehdään mm. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, 
Maanpuolustuksen Tuki ry:n, Reserviläisurheiluliiton, 
Maanpuolustusyhtiön, URLUS-säätiön, VAPEPA:n sekä 
monien muiden tahojen kanssa.  

Yhteistoiminta Suomen Reserviupseeriliiton kanssa jat-
kuu erityisen tiiviinä niin liitto-, piiri- kuin yhdistystasol-
lakin. Liitto pyrkii edistämään myös Reserviläisliiton ja 
muiden maanpuolustusjärjestöjen sekä maanpuolus-
tuksellisten tahojen välistä yhteistyötä. 

Reserviläisliitto pyrkii lähestymään jatkossa kaikkia si-
dosryhmiään vähintään neljä kertaa vuodessa lähinnä 
sähköisen viestinnän keinoin.

Edunvalvonta

Reserviläisliiton edunvalvonnan tärkeimpiä tavoitteita 
vuonna 2013 ovat yleisen asevelvollisuuden säilyttämi-
nen sekä koko maan alueen puolustamiseen riittävien 
sodan ajan joukkojen ylläpitäminen myös jatkossa. Li-
säksi painotetaan riittävän kertausharjoituskoulutuk-
sen tärkeyttä sekä lisärahoituksen saamista sille. 

Reserviläisliitto pyrkii vaikuttamaan sekä puolustus-
voimauudistukseen että uuteen ulko- ja puolustus-
poliittiseen selontekoon, jotta puolustuksemme pe-
rusperiaatteet sekä muut, reserviläisille tärkeät asiat 
huomioitaisiin suunnittelussa riittävällä tavalla.

Reserviläisliitto pyrkii myös vaikuttamaan kansainväli-
sissä tehtävissä palvelevien reserviläisten työsuhteiden 
ehtoihin ja palvelusturvallisuuteen, jotta ne saataisiin 
kehitettyä nykyistä paremmalle tasolle. Edunvalvontaa 
tehdään tältä osin yhdessä Suomen Reserviupseerilii-
ton ja Suomen Rauhanturvaajaliiton kanssa.

Edunvalvonnan toisena käytännön painopisteenä on 
reserviläisten laajan ampumatoiminnan edellytysten 
turvaaminen. Reserviläisliitto seuraa tarkasti aselain 
muutos- sekä ampumaratalain laatimisprosessia. Tarvit-
taessa lakihankkeisiin otetaan kantaa yksin tai yhdessä 
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muiden järjestöjen kanssa. Tavoitteena on myös Puo-
lustusvoimien käytöstä poistuvien ampuma- ja harjoi-
tusalueiden sekä ampumaratojen säilyminen reservi-
läisten käytössä. 

Jäsenedut ja -alennukset

Vuonna 2013 Reserviläisliiton jäsenyhdistysten henki-
löjäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin jäsenetuihin ja 
-alennuksiin:

-  ST1-polttoneste-etu. Liiton jäsenkortilla saa kätei- 
 sellä tai pankkikortilla maksettaessa ST1-ketjun  
 asemilla tankattaessa vähintään 0,5 sentin alen- 
 nuksen litralta bensiini- ja dieselostoista. Alennus  
 on asemakohtainen ja useimmiten em. alennusta  
 suurempi.
-  Pohjolan vakuutusedut. Solmitun vakuutusso- 
 pimuksen nojalla liiton jäsen voi hankkia Pohjolas- 
 ta jäsenetuhintaan matka- ja matkatavaravakuu- 
 tuksen, autokaskon, henki- ja tapaturmavakuutuk- 
 sen, lisäeläkevakuutuksen sekä superkotivakuu- 
 tuksen. 
-  Hotellisopimus. Toimintavuonna käytössä on S- 
 ryhmän kanssa hotellisopimus, jota jäsen voi hyö- 
 dyntään majoittuessaan mm. Sokos, Radisson SAS  
 ja Holiday Club -hotelleissa. 
-  Suomen Sotilas -lehti. Jäsenillä on mahdollisuus  
 tilata Suomen Sotilas -lehden vuosikerta jäsenhin- 
 taan. Tarjous koskee kaikkia Reserviläisliiton jäse 
 niä.

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

Talous sekä yhdistys- ja piirituet

Reserviläisliiton varsinaiset toiminnan kulut vuonna 
2013 ovat 634.486 euroa.  Tästä katetaan jäsenmaksu-
tuloilla 57,4 %, yleisavustuksilla 17,8 %, omalla varain-
hankinnalla 15,5 %, järjestötoiminnan tuotoilla 7,8 % ja 
korko- sekä osinkotuotoilla 1,5 prosenttia. Liittomaksun 
suuruus on 11,5 euroa ja jäsenlehtimaksun suuruus 7,5 
euroa. Jäsenlehtimaksun nousun taustalla on lehtien ti-
lausmaksuihin vuonna 2011 tullut arvonlisävero. 

Reserviläisliiton muuhun, omaan varainhakintaan liit-
tyy mm. tammikuun jäsenmaksulaskutuksen yhteydes-
sä toteutettava myyntikampanja ja liiton jäsenmerkki-
en sekä ampuma- ja senioriturvan markkinointi. Lisäksi 
liitto myy ilmoitustilaa Reserviläinen-lehdistä yritysyh-
teistyökumppaneilleen. 

Toiminnan tukijat

Reserviläisliitto saa toimintaansa tukea erilaisilta sää-
tiöiltä, 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 lahjoi-
tusvarojen hankinnasta. Lisäksi MPT kanavoi Puolustus-
ministeriön tuen Reserviläisliiton ja muiden jäsenjärjes-
töjen käyttöön. 

Maanpuolustuksen Tuki ry tukee Reserviläisliittoa toi-
mintavuonna noin 75.000 eurolla. Lisäksi liitto saa 
MPT:n kautta puolustusministeriöltä tukea, jonka suu-
ruus selviää vasta tammikuussa 2013. 

Erityisen merkittävä tukija Reserviläisliitolle on URLUS-
säätiö, jonka 41.396 euron suuruisella vuokratuella ka-
tetaan liiton ja osin Maanpuolustusyhtiön toimitilakus-
tannukset.

Reserviläisliitto saa vuosittain tukea myös Aliupseerien 
Huoltosäätiöltä (AHS), joka on Reserviläisliittoa ja sen 
jäsenistöä tukeva säätiö. AHS varautuu tukemaan liittoa 
toimintavuonna 6.000 euron suuruisella toimintatuella.

Tuet liitännäisyhteisöille ja omalle organisaatiolle

Reserviläisliiton varsinaisen toiminnan kuluista yli vii-
dennes menee Reserviläisurheiluliiton, maakunnallis-
ten reserviläispiirien sekä liiton jäsenyhdistysten tuke-
miseen. Reserviläisliiton tukimäärärahat jakaantuvat 
toimintavuonna seuraavasti:

-  Reserviläisurheiluliitolle suunnataan yli 17.000 euron  
 suuruinen jäsenmaksu, joka käytetään reserviläis- 
 urheilun, -liikunnan ja kilpailujen järjestämiseen pai 
 kallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella 
 tasolla. Jäsenmaksun pohjana on liiton maksaneiden  
 jäsenten määrä.
-  Jokaiselle reserviläispiirille maksetaan toimintavuo- 
 den aikana 3.480 euron suuruinen toimintatuki.
  Tästä tuesta 240 euroa maksetaan kuukausittain ja  
 600 euroa kertasuorituksena, kun ¾ piirin jäsenyh- 
 distyksistä on raportoinut vuoden 2012 toimin-
 nastaan liitolle internetissä tai erillisellä 
 toimintalomakkeella.
-  Em. tuen lisäksi reserviläispiireillä on mahdollisuus  
 saada suoritepohjaisia palkkioita 4.800 euroa / piiri.  
 Tuki maksetaan asetettujen tavoitteiden 
 saavuttamisesta.
-  Reserviläispiirien ATK-hankintojen tukemiseen on 
 varattu 2.000 euron määräraha. Sitä on haettava 
 erillisellä hakemuksella. 
-  Yhdistysten projektitukeen varataan 20.000 euroa,  
 oka on tarkoitettu yhdistysten erilaisten projektien,  
 erityisen toiminnan tai hankintojen rahoittamiseen.  
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 Tukea on haettava erillisellä hakemuksella ja 
 myönnettävä maksimituki yhdelle hankkeelle tai  
 hankinnalle on 1.000 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 2013 
tukea maksetaan seuraavien kriteereiden pohjalta:

Jäsenkasvu

-  Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä 
 nousee vuoden 2013 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 euron palkkio
-  Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä on  
 vuosina 2009 - 2013 noussut jokaisena vuotena 
 vähintään kolme prosenttia, maksetaan lisäksi 
 600 euron palkkio.

Tukea maksetaan 1.8.2013 alkaen kuukausittain mikäli 
em. tavoitteet täyttyvät. Vertailulukuna on maksanei-
den jäsenten määrä per 31.12.2012.

Uusien jäsenten määrä

-  Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmääräs- 
 tä on vuoden 2013 lopulla yli 5 prosenttia, 
 maksetaan 200 euroa
-  Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmääräs- 
 tä on vuoden 2013 yli 6 prosenttia, maksetaan 
 yhteensä 600 euroa
-  Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmääräs- 
 tä on yli vuoden 2013 7 prosenttia, maksetaan 
 yhteensä 1.200 euroa

Tuki maksetaan tammikuun 2014 alussa niin, että 1.1.-
31.12.2013 välillä piirin jäsenyhdistyksiin liittyneiden 
henkilöiden kokonaismäärä suhteutetaan piirin koko-
naisjäsenmäärään per 31.12.2012.

Yhteistapahtumien määrä

-  Mikäli reserviläispiirin jäsenyhdistyksistä vähintään  
 puolet järjestää veteraanikeräyksen tempauspäi-
 vän omalla toiminta-alueellaan keräämällä itse 
 varoja sotiemme veteraaneille, maksetaan 
 piirille 600 euroa 
-  Mikäli reserviläispiirin jäsenyhdistyksistä vähintään  
 1/3 järjestää ampumataitopäivän omalla toiminta- 
 alueellaan, maksetaan piirille 600 euroa 
-  Mikäli reserviläispiirin jäsenyhdistyksistä vähintään  
 puolet järjestää joulutulet-tapahtuman omalla 
 toiminta-alueellaan, maksetaan piirille 600 euroa 

Yhteistapahtumista maksettavan tuen edellytyksenä 
on, että tapahtumat järjestetään lähellä liiton määrittä-
mää ajankohtaa (+- 1 yksi kuukausi) ja, että tapahtumi-
en sisältö on pitkälti liiton määrittämän ohjelmasisällön 
mukainen. 

Sähköisen kuntokortin käyttö

-  Mikäli sähköisen kuntokortin käyttöprosentti 
 piirissä on yli viisi prosenttia, maksetaan 
 200 euron palkkio
-  Mikäli sähköisen kuntokortin käyttöprosentti 
 piirissä on yli 10 prosenttia, maksetaan 
 yhteensä 400 euron palkkio
-  Mikäli sähköisen kuntokortin käyttöprosentti 
 piirissä on yli 15 prosenttia, maksetaan 
 yhteensä 600 euron palkkio

Tuki maksetaan tammikuun 2014 alussa kun sähköisen 
kuntokortin käyttäjien kokonaismäärä per 31.2.2013 on 
tiedossa.

Yhdistysten projektituki

Toimintavuonna Reserviläisliiton jäsenyhdistyksillä ja 
piireillä on mahdollisuus saada liitolta taloudellista tu-
kea toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai 
kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimin-
taa. Tukea varten on varattu 20.000 euron määräraha 
liiton talousarvioon. 

Tätä ns. yhdistysten projektitukea voi saada mm. ase-
hankintoihin, ampumarata- ja toimitilahankkeisiin, kan-
tolippujen hankintaan, erilaisiin koulutusvälinehankin-
toihin sekä toiminnallisiin hankkeisiin. Ehtona on, että 
kyseessä on kertaluontoinen hankinta tai hanke. Tukea 
myönnetään liiton hallituksen hyväksymän projektitu-
kiohjeistuksen pohjalta.

Yhdistys- ja jäsenpalvelu

Taloudellisen tuen lisäksi Reserviläisliiton tavoitteena 
on tarjota piireilleen ja yhdistyksilleen myös hyvätasois-
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ta ja kattavaa palvelua. Käytännön palvelutoiminta ulot-
tuu päivittäisestä puhelinneuvonnasta erilaisten ohjeis-
tuksien ja toimintamallien luomiseen saakka. Omina 
alueinaan palvelutoiminnassa ovat internet-jäsenrekis-
teri, yhdistysten ja piirien internetsivut, huomionosoi-
tusjärjestelmä, sääntöasiat, jäsen- sekä vakuutusedut ja 
hallinnolliset palvelut. Liiton palvelutoiminnan piirissä 
ovat myös yhdistysten henkilöjäsenet.

Vuonna 2013 näiden palveluiden kehittämistä jatke-
taan. Tavoitteena on kehittää Reserviläisliitosta entistä 
paremmin järjestökentän toivomusten mukaan toimiva 
organisaatio. Kehittämisessä tukeudutaan soveltuvin 
osin RES 2015 -strategiaan, vuonna 2008 tehtyyn järjes-
tökuvatutkimukseen sekä vuosittaisiin jäsentyytyväi-
syyskyselyihin.

Yhdistysten, piirien ja liiton toiminta on myös vuonna 
2013 kattavan järjestövakuutuksen piirissä. Vakuutus-
osakeyhtiö Pohjolasta hankittu vakuutus pitää sisällään 
esinevakuutuksen, toiminnan keskeytysvakuutuksen, 
vastuuvakuutuksen, oikeusturvavakuutuksen, toissijai-
sen autovakuutuksen sekä matkavakuutuksen silloin 
kuin liikkuminen tapahtuu järjestötehtävien tai -toi-
minnan puitteissa. Matkavakuutus on voimassa myös 
tapahtumapaikalla ja kattaa luottamushenkilöiden 
lisäksi myös kaikkien henkilöjäsenten liikkumisen em. 
järjestötoimintarajoituksen puitteissa. Se ei sisällä ns. 
kilometrirajoitusta. 

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

Sääntömääräinen hallinto

Reserviläisliiton hallinto perustuu sääntömääräisiin 
yleisiin kokouksiin, liiton hallituksen työskentelyyn, eri-
laisiin valiokuntiin ja työryhmiin sekä liiton toimiston 
työskentelyyn. Toimintavuonna liiton hallituksen tuke-
na toimii yksi valiokunta sekä useita erilaisia työryhmiä, 
joilla on suunnitteluvastuu valiokunnan määrittämien 
asioiden osalta. Vuonna 2013 selvitetään valiokunnan 
ja liiton työryhmien osalta mahdollisuus siirtyä ainakin 
osaksi sähköiseen kokoustyöskentelyyn. 

Toimintavuonna järjestetään kaksi liiton yleistä kokous-
ta. Vuoden 2012 toimintakertomus ja tilin-päätös käsi-
tellään Kokkolassa 6.4. järjestettävässä, yksipäiväisessä 
vuosikokouksessa. Oulussa 23. – 24.11. järjestettävä 
syyskokous tekee päätökset vuoden 2014 toiminnasta 
ja taloudesta sekä valitsee hallituksen jäsenet erovuo-
roisten tilalle. 

Syyskokousviikonlopun ohjelma poikkeaa normaa-
lista, sillä samaan aikaan Oulussa kokoontuvat myös 
Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisurheiluliitto, 
Maanpuolustusnaisten Liitto ja Maanpuolustuskiltojen 
Liitto. Viikonlopun yhteisiä tilaisuuksia ovat mm. avaus-
tilaisuus, lauantain iltajuhla ja sunnuntaina pidettävä, 
valtakunnallinen maanpuolustusjuhla. Suuren, yhtei-
sen liittokokoustapahtuman huomioarvoa pyritään 
hyödyntämään tiedotuksessa sekä edunvalvonnassa.

Liittohallitus

Reserviläisliiton sääntöjen mukaan juoksevien asioiden 
hoidosta vastaa liittohallitus, johon kuuluu toiminta-
vuonna puheenjohtajan lisäksi 27 varsinaista jäsen-
tä. Reserviläisliiton puheenjohtajana toimii kaudella 
1.1.2013 – 31.12.2014 xx, xx. Varapuheenjohtajina toi-
mintavuonna ovat:

- xx, xx
- xx, xx
- xx, xx

Liittohallitus kokoontuu toimintavuoden aikana neljä 
kertaa niin, että vuoden viimeinen kokous on syysko-
kouksen valitseman hallituksen järjestäytymiskokous. 
Liiton hallituksen käsittelyyn asioita valmistelevat sekä 
liiton toimisto että valiokunta ja sen alaisuudessa toimi-
vat työryhmät.  

Liiton valiokunta

Reserviläisliiton valiokunta vastaa liiton toiminnan ja 
talouden suunnittelusta sekä käytännön toiminnan 
ylläpitämisestä hallituksen kokouksien välillä. Valiokun-
nalle on annettu päätösvalta toimintasuunnitelman ja 
talousarvion mukaisista asioista sekä erikseen tilantees-
sa, jossa asian päättämisen aikataulu ei anna mahdolli-
suutta asian käsittelyyn liiton hallituksessa. 

Reserviläisliiton hallitus nimeää valiokunnan keskuu-
destaan ja sen työtä johtaa liiton puheenjohtaja. Valio-
kunnan sihteerinä ja esittelijänä on liiton toiminnanjoh-
taja.

Reserviläisliiton valiokunnan apuna toimii määräai-
kaisia ja pysyviä toimielimiä sekä työryhmiä. Näiden 
perustamisesta päättää valiokunta, joka myös asettaa 
niille tehtävät.

Puheenjohtajisto

Reserviläisliiton puheenjohtajisto vastaa osaltaan liiton 
talouden ja toiminnan johtamisesta. Puheenjohtajiston 
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työskentelyä johtaa liiton puheenjohtaja ja sen jäseninä 
ovat liiton varapuheenjohtajat. Puheenjohtajiston sih-
teerinä ja esittelijänä on liiton toiminnanjohtaja.

Liiton toimisto

Reserviläisliiton käytännön asioiden hoidosta vastaa 
liiton Helsingissä sijaitseva toimisto, jonka työskentelyä 
johtaa liiton toiminnanjohtaja. Toimiston tukena on lii-
ton osin omistama Maanpuolustusyhtiö MPY Oy, joka 
vastaa jäsenrekisteristä, Reserviläinen-lehdestä sekä 
hallintopalveluista. 

Liiton toimiston tehtävänä on vastata toiminnan ja 
talouden käytännön hoidosta liiton hallituksen sekä 
valiokunnan kulloinkin päättämällä tavalla. Tukenaan 
liiton toimistolla ovat piiritoimistot, tarvittaessa perus-
tetut työryhmät ja valitut yhteistyöedustukset. 

Toimintavuonna liiton palveluksessa on toiminnanjoh-
taja, järjestöpäällikkö ja toimistosihteeri.  

Reserviläispiirit

Rekisteröidyt, maakunnalliset reserviläispiirit ovat lii-
ton sääntömääräisiä toimielimiä, joiden tehtävänä on 
vastata lähinnä käytännön toiminnan organisoimisesta 
omilla toiminta-alueillaan. Piirien toimintaa johtavat 
niiden hallitukset ja puheenjohtajat. Usein käytännön 
asioiden hoito on annettu piirin toiminnanjohtajalle 
(vast.). 

Toimintavuonna järjestetään Suomen Reserviupseerilii-
ton kanssa kahdet piirien toiminnanjohtajille tarkoite-
tut koulutus- ja neuvottelupäivät. Tavoitteena on antaa 
toiminnanjohtajille valmiudet toteuttaa reserviläistoi-
mintaa piireissä liittojen kokousten ja hallitusten päät-
tämällä tavalla. Neuvottelupäivien järjestelyistä vastaa 
toimintavuonna Reserviläisliitto.

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 2014 toiminnan suunnittelu käynnistyy vasta 
edellisenä keväänä mutta jo nyt on lyöty lukkoon alla 
olevien tapahtumien ajankohtia.

Yhdistysten ja piirien tulee ottaa em. päivämäärät huo-
mioon vuoden 2014 toiminnan suunnittelussaan ja 
tehdä jo tässä vaiheessa mm. tarvittavat rata- ja tilava-
raukset.

Reserviläisliitto 60 vuotta

Reserviläisliiton perustamisesta tulee keväällä 2015 
kuluneeksi 60 vuotta. Vuosi toteutetaan erityisenä juh-
lavuotena, joka sisältää erilaisia valtakunnallisia ja maa-
kunnallisia tapahtumia. 

Juhlavuoden päätapahtumat järjestetään 18. –  
19.4.2015 Helsingissä sekä liiton käyttöön vuokrat-
tavalla risteilyaluksella. Tapahtumakokonaisuuden 
markkinointi alkaa vuonna 2014 niin, että kullekin re-
serviläispiirille määritellään osallistumistavoite. 

Syksyllä 2015 järjestetään maakunnallisia, liiton juhla-
vuoteen liittyviä tapahtumia, joiden järjestelyvastuun 
kantavat reserviläispiirit. Liitto tukee maakunnallisia 
tapahtumia taloudellisesti.

60-vuotisjuhlavuosi huipentuu 14. – 15.11.2015 Porissa, 
jossa järjestetään liiton sääntömääräinen syyskokousta-
pahtuma. Porin tapahtuman yhteydessä tarkastellaan 
liiton kehitystä vuonna 1995 tapahtuneen sääntö- ja 
nimimuutoksen jälkeen. 

Vuoden 2014 tapahtumia 

Veteraanikeräyksen tempauspäivä, kautta maan  8.3.2014
Reserviläisliiton vuosikokous, Hattula   12.4.2014
Reserviläisten ampumataitopäivä, kautta maan  viikko 20 (17.5.2014)
Perheliikuntapäivä, kautta maan   viikko 36 (7.9.2014)
Syyskokoustapahtuma, Joensuu   15. – 16.11.2014
Joulutulet, kautta maan    viikko 51 (18.12.2014)
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TAMMIKUU   
Prosenttiammunta alkaa, koko maa     1.1.
Reserviläinen 1/2013 ilmestyy     7.1.
Yhdistysjohdon koulutus, Keski-Suomi     12.1.
Jäsenmaksutilitys, vuoden 2012 lopputilitys    viikko 4
Jäsenmaksulaskutus ja jäsenkorttien jakelu    viikko 4

HELMIKUU
Piiriseminaari (Lappi), ?      1. – 3.2.
Yhdistysjohdon koulutus, Uusimaa     9.2.
Yhdistystiedote 1 ilmestyy      viikko 5
Ampuma- ja senioriturvan jakelu (kausi 2013 – 2014)   viikko 7
Jäsenmaksulaskujen eräpäivä     15.2.
Reserviläinen 2/2013 ilmestyy     18.2.
Yhdistysjohdon koulutus, Pohjois-Savo    16.2.
Valiokunnan kokous 1, Helsinki     14.2.
Resul / Ampumahiihto, Loviisa     16. – 17.2.
AESOR / Central Committee, Ranska, Toulon    21. – 24.2.
Resul / TA-talvikilpailu, Säkylä     22. – 24.2.
Resul / Pistooliampumahiihto, Riihimäki    23.2.
Resul / Talvikilpailu, Janakkala     24.2.

MAALISKUU
Veteraanikeräys 2013 alkaa      1.3. 
Resul / Talvijotos, Vesanto      2. – 3.3.
Hallituksen kokous 1, Vantaa      2.3. 
Yhdistystiedote 2 ilmestyy      viikko 10
Veteraanikeräyksen tempauspäivä, kautta maan    9.3.
Resul / Ilma-aseet, Alavus      9. – 10.3.
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Helsinki    14.3.
RES/ Pilkkimestaruuskilpailu, Kangasala    23.3.
Yhdistysjohdon koulutus, Pohjois-Karjala    23.3. 
Jäsenmaksutilitys 1      viikko 12

HUHTIKUU
Reserviläisliiton vuosikokoustapahtuma, Kokkola   6.4.
Sotilastaitokilpailu, Sodankylä     5. – 7.4.
Jäsenmaksulaskutus / karhuajo maksamattomille (eräpv 15.5.)  viikko 17

TOUKOKUU
Resul / Ampumasuunnistus, Kotka     18.5. 
Reserviläinen 4/2013 ilmestyy     6.5.
Reserviläisten ampumataitopäivä, kautta maan    viikko 20 (18.5.)
Valiokunnan seminaarikokous, Turku     25. – 26.5.
Resul / Perinneasekilpailu, Lahti     25. – 26.5.

KESÄKUU
Kesäyön marssi, Tampere      x
Liiton kunniajäsenten kesäkokous, Helsinki    7.6.
Resul / Pistooliampumajuoksu, Ähtäri     8.6.
Resul / Neliottelu, Ähtäri      9.6.
Resul / Vakiokivääri 300 m, Oulu     15.6.
Jäsenmaksutilitys 2      viikko 24
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Yhdistystiedote 3 ilmestyy      viikko 25
Reserviläinen 5/2013 ilmestyy     17.6.
AESOR sotilasmoniottelu, Ranska, Draguignan    20. – 23.6.

HEINÄKUU
Resul / Palvelusammuntakilpailu, Keuruu    13.7.
RES/RUL-golfmestaruuskisat, Nokia     x
Resul / SRA –ampumamestaruuskilpailut, Syndalen   27. – 28.7.

ELOKUU
Yhdistystiedote 4 ilmestyy       viikko 35
Valiokunnan kokous 3, Helsinki     15.8.
Resul / Häyhä –TA-KILTA, Pahkajärvi     15. – 18.8.
Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut, Pirkkala   17. – 18.8.
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, x    28. – 29.8.
Resul / Falling Plates, Vesivehmaa     31.8. 
Kalottitapaaminen, Rovajärvi     23. – 25.8.

SYYSKUU
Reserviläinen 6/2013 ilmestyy     2.9.
Resul / Pystykorva SM-kilpailu, Keuruu     7.9.
Perheliikuntapäivä, kautta maan     viikko 36 (7.9.)
Jäsenmaksuperintä / karhulaskut maksamattomille (eräpv 16.9.)  viikko 36
Resul / Partiokilpailu, Salo      13. – 14.9. 
Huipputapahtuma, Ahvenanmaa     20. – 22.9.
Resul / Syysjotos, Helsinki      20. – 22.9.
Hallituksen kokous 2, x      28. – 29.9. 
Jäsenmaksulaskutus / uudet päättyy     30.9.

LOKAKUU
Resul / Maastokilpailu, Laukaa     5.10.
AESOR Central Comittee, Ranska, Pau     3. – 6.10.
Valiokunnan kokous 4, Helsinki      10.10.
Jäsenmaksutilitys 3       viikko 41
Yhdistystiedote 5 ilmestyy      viikko 41
Reserviläinen 7/2013 ilmestyy     14.10.
Hallituksen kokous 3, Vantaa      26.10.

MARRASKUU
RES/RUL/MNL/MPKL/RESUL -kokoustapahtuma, Oulu   23. – 24.11.
Reserviläinen 8/2013 ilmestyy     25.11.
Jäsenmaksuperintä / karhulaskut maksamattomille (eräpv 13.12.)  viikko 48

JOULUKUU
Reserviläisliiton Ansioristien luovutus, Helsinki    5.12.
Valiokunnan kokous 5, Helsinki     12.12
Jäsenmaksutilitys 4      viikko 50
Yhdistystiedote 6 ilmestyy      viikko 50
Joulutulet, kautta maan      viikko 50 (12.12)
Prosenttiammunta päättyy, koko maa     31.12.

-  Uusien jäsenten laskutus toteutetaan 1.3.2013 lähtien kuukauden välein kunkin kuukauden alkupäivinä. 
 Laskutus päättyy 30.9.2013.
-  Ampuma- ja senioriturvan kortteja lähetetään turvan maksaneille 1.4.2013 lähtien kuukauden välein 
 kunkin kuukauden alkupäivinä.
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Tulevat liittokokoustapahtumat

Vuosikokous 2013, Kokkola      6.4.2013
Syyskokous 2013, Oulu      23. – 24.11.2013
Vuosikokous 2014, Hattula      12.4.2014
Syyskokous 2014, Joensuu      15. – 16.11.2014
Vuosikokous 2015, Helsinki      Huhtikuussa
Syyskokous, Pori       14. – 15.11.2015
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Reserviläisliiton talousarvio 2013

-  Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton syyskokoukselle 17.11.2012

Esitys vuoden 2013 talousarvioksi perustuu 11,5 euron suuruiseen liittomaksuun ja 7,5 euron suuruiseen Reserviläi-
nen-lehden jäsentilausmaksuun. Lehden tilausmaksu nousee eurolla.
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Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto r.y. 

          Helsinki, 30.12.97

SÄÄNNÖT

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

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

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

TARKOITUS JA TOIMINTA

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

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

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

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

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

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

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

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

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

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

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

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

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

LIITON MERKKI

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

HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT

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

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

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

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

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

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

LIITON KOKOUKSET

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

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

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

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

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

17 §
Muita liiton kokouksia pidetään hallituksen tarpeelliseksi katsoessa tahi kun vähintään 1/10 jäsenyhdistyksistä on 
sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt.
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18 §
Liiton kutsuu hallitus varsinaisiin kokouksiin eli vuosi- ja syyskokouksiin, ilmoittamalla niistä vähintään kuukautta 
ennen ja muista kokouksista vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää sekä kirjeellisesti, että ilmoittamalla niistä 
liiton jäsenlehdessä.

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

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

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

TILIKAUSI SEKÄ HALLINNON JA TILIEN TARKASTUS

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

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

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

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

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

TOIMINNAN LOPETTAMINEN

24 § 

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

25 §

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

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

Syyskokouksen esityslista

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

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

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

Sääntöjen nykyinen pykälä 20 §

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

Liittohallituksen esitys uudeksi pykäläksi 20 §

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

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

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