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RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2018
1. RES 2020 -strategia
Reserviläisliiton vuoden 2015 sääntömääräisen syyskokouksen hyväksymä RES 2020 -strategia
määrittelee liiton kehittämisen suuntaviivat vuosille 2016-2020. Keskeisiksi tavoitteiksi asiakirjassa
on määritelty liiton tunnettuuden kasvattaminen, suomalaisten maanpuolustustahdon ylläpitäminen
sekä liiton edunvalvonnan tehostaminen. Strategia määrittää liiton toiminnan keskeiset suuntaviivat
myös toimintavuoden aikana.
Liiton hallitus seuraa vuosittain strategian toteutumista ja tekee tarvittaessa muutosesityksiä liittokokoukselle. Vuonna 2018 jatketaan RES 2020-strategian jalkauttamista piireihin ja sitä kautta
yhdistyksiin mm. liiton piiri-infoissa ja yhdistysjohdon koulutustilaisuuksissa.
Vuoden 2018 aikana tehdään linjaukset siitä seuraavan strategian laatimisen aikataulusta ja prosessista. Uuden strategian laatimisen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota myös siihen, miten
reserviläistoimintaa kyetään jatkossa ylläpitämään koko maan alueella sekä tähän liittyen organisatorisiin kysymyksiin.
Vuoden teema ja painopistealueet
Reservissä – kaiken varalta
Toimintavuoden teemana on edellisvuotiseen tapaan ”Reservissä – kaiken varalta”, jonka avulla
viestitään liiton jäsenille ja muille suomalaisille reservin tärkeästä merkityksestä Suomen puolustusjärjestelmässä. Teemaa hyödynnetään mm. edunvalvonnassa ja tiedotuksessa, erilaisissa kannanotoissa ja lausunnoissa, kansalaiskeskustelussa sekä toiminnan esittelyssä ja liiton arkipäiväisessä viestinnässä. Lisäksi teemaa hyödynnetään jäsenhankinnassa.
Teeman lisäksi vuodelle 2018 asetetaan kolme erityistä painopistettä, jotka ovat Nuoret liittyen
nuoriin ikäluokkiin kohdistuvaan jäsenmarkkinointiin sekä nuoria kiinnostavan toiminnan kehittymiseen, Yhdessä eteenpäin, jolla pyritään rakentamaan Reserviläisliitosta sekä sen piireistä ja yhdistyksistä nykyistä harmonisempi ja tehokkaammin sekä koordinoidummin toimiva kokonaisuus ja
Kansainvälistyvä Reserviläisliitto liittyen liiton CISOR-puheenjohtajuuteen 2016-2018.
Nuoret
Reserviläisliiton vuoden 2016 lopulla uusittu graafinen ilme on aiempaa selvästi nuorekkaampi ja
sitä hyödyntäen on vuonna 2017 tehty laajaa ja tuloksellista Facebook-markkinointia. Jäsenyyttä
hakeneiden määrät ovat kasvaneet selvästi ja uudet jäsenet ovat nuorempia kuin ennen. Markkinoinnin pääkohderyhmänä ovat olleet 25-35 -vuotiaat miehet, jotka muodostavat merkittävän osan
Puolustusvoimien sodan ajan joukoista.
Toimintavuonna jatketaan Reserviläisliiton toiminnan ja jäsenyyden laajamittaista markkinointia
sosiaalisessa mediassa. Yleismarkkinoinnin lisäksi toteutetaan tapahtuma- ja sukupuolikohtaista
markkinointia. Tavoitteena on, että jäseneksi liittyvien nuorten määrä säilyy vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2017 ja, että liiton jäsenistön keski-iän nousu pysähtyy.
Toimintavuonna selvitetään lisäksi mahdollisuuksia kehittää erityisesti nuorille sopiva viestintä-,
keskustelu- ja vuorovaikutuskanava. Tässä pyritään hyödyntämään erilaisten oppilaitosten osaamista sekä niiden työpanosta. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia ohjata nuoria niihin yhdistyksiin,
joiden toiminta on aktiivista ja asianomaisen nuoren odotusten mukaista.
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Yhdessä eteenpäin
Reserviläisliitto on 326 yhdistyksellään, 18 piirillään ja yli 37.000 henkilöjäsenellään paitsi Suomen
suurin maanpuolustusjärjestö myös suurehko toimija suomalaisessa kansalaisjärjestökentässä.
Liiton organisaatio on kuitenkin vähemmän tiivis ja toimintatavat heikommin keskitettyjä sekä koordinoituja kuin monilla muilla kansalaisjärjestöillä. Syynä tähän on mm. vapaaehtoistyön ja -toimijoiden poikkeuksellisen suuri rooli reserviläistoiminnassa, mikä ei mahdollista samanlaisia toimintaja johtamistapoja kuin vahvemmin palkatun työvoiman varassa toimivissa kansalaisjärjestöissä.
Toimintavuoden kolmantena painopistealueena onkin johdetun ja koordinoidun toiminnan lisääminen Reserviläisliiton organisaatiossa. Konkreettisia tavoitteita ovat mm. liiton yhteistapahtumiin
osallistuvien yhdistysten määrän kasvattaminen, näiden tapahtumien parempi koordinaatio ja toteutus sekä liiton toteuttamiin tapahtumiin osallistuvien henkilöjäsenten ja jäsenyhdistysten määrän
kasvattaminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyden tunnetta Reserviläisliiton organisaatiossa.
Tavoitteet pyritään saavuttamaan mm. tehostamalla sisäistä tiedottamista sekä lisäämällä yhteistyötä reserviläispiirien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien kanssa. Asiaa pidetään esillä myös
yhdistysjohdon koulutuksissa sekä piiri-infoissa, joissa on paikalla runsaasti yhdistysjohdon edustajia. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet käynnistää piiri- ja yhdistysjohdolle tarkoitetut, virtuaaliset
infotilaisuudet.
Kansainvälistyvä Reserviläisliitto
Reserviläisliitto toimii vuodet 2016-2018 eurooppalaisia reservinaliupseerijärjestöjä yhdistävän CISOR-järjestön (Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve, CISOR) puheenjohtajana.
Suomessa järjestetään toimintavuonna järjestön hallituksen kokous 8.-11.2. Turussa, puheenjohtajuuden vaihtotilaisuus 28.6.-1.7. Rovaniemellä sekä mahdollisesti vielä syksyllä yksi hallituksen
kokous. CISOR-järjestön puheenjohtajana toimii vuosina 2016-2018 Reserviläisliiton puheenjohtaja, sotilasmestari Ilpo Pohjola ja pääsihteerinä liiton aiempi varapuheenjohtaja Osmo Suominen.
Kaikki tapahtumat toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.
Reserviläisliitto pyrkii puheenjohtajakaudellaan uudistamaan ja kehittämään CISOR-järjestön monin osin vanhahtavia työskentelytapahtumia, laajentamaan sen toimintaa Euroopassa sekä rakentamaan toimintoja ja järjestelmiä, joiden avulla eri puheenjohtajakausien välillä olisi enemmän jatkuvuutta. Muina tavoitteina ovat Reserviläisliiton tunnettuuden lisääminen sekä puolustuksemme
uskottavuuden vahvistaminen tuomalla tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä esiin yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin pohjautuvan puolustusjärjestelmämme suorituskykyjä ja vahvuuksia.
Muu liiton kansainvälinen toiminta jatkuu toimintavuonna perinteisissä merkeissä. Tavoitteina ovat
mm. yhteistyön tiivistäminen Viron Kaitseliiton kanssa sekä yhteistyökumppanin löytäminen Ruotsista. Yhteistyö on mahdollista myös Venäjää ja USA:ta edustavien tahojen kanssa. Piiri- ja yhdistystason kansainvälinen toiminta ja yhteydet jatkuvat tiiviinä erityisesti Viron ja muiden pohjoismaiden suuntaan.
Tiedotus
Alkuvuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan Reserviläisliitto on noussut muutamassa vuodessa
Suomen tunnetuimmaksi maanpuolustusjärjestöksi, jonka tuntee noin 67 prosenttia suomalaisista.
Viimeisen seitsemän vuoden aikana liiton tunnettuus on kasvanut yli neljänneksen. Taustalla tässä
on määrätietoinen ja jatkuva sekä ajankohtaisiin maanpuolustusasioihin kantaaottava mediatiedottaminen, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, ulkopuolisen viestintätoimiston käyttö
sekä liiton uusi, graafinen ilme ja siihen liittynyt Facebook-markkinointi.
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Tunnettuuden vahvasta kasvusta huolimatta Reserviläisliitto on edelleen kuitenkin selvästi huonommin tunnettu kuin esim. sotiemme veteraaneja edustavat järjestöt. Toimintavuoden tavoitteena
onkin lisätä edelleen liiton tunnettuutta. Liitto ottaa aiempaan tapaan kantaa ajankohtaisiin maanpuolustusasioihin ja tiedottaa niistä kattavasti suomalaiselle medialle erilaisia kanavia pitkin sekä
on mukana maanpuolustukseen liittyvässä kansalaiskeskustelussa. Lisäksi tehdään laajamittaista
ja jatkuvaa Facebook-markkinointia, joka kohdistuu erityisesti nuoriin suomalaisiin. Vuonna 2016
alkanutta viestintäyhteistyötä Mediatoimisto Kaiku Helsinki Oy:n kanssa jatketaan liiton ulkoiseen
viestintään liittyen.
Viestintäkanavina käytössä ovat liiton internet-sivujen lisäksi Facebook ja Twitter sekä nettisivuilla
julkaistavat blogit ja lähinnä tapahtumatiedotuksen yhteydessä käytettävä Instagram. Toimintavuonna uusitaan liiton internet-sivut ja pyritään saamaan entistä suurempi osa liiton jäsenyhdistyksistä sekä piireistä liiton tarjoaman järjestelmän käyttäjiksi. Tähän liittyen järjestetään yhdistysten ja
piirien www-sivujen ylläpitäjille koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään myös sosiaalisen median
käyttöä ja hyödyntämistä maakunnallisen ja paikallisen tason viestinnässä sekä markkinoinnissa.
Lisäksi toimintavuonna panostetaan vahvasti messutoimintaan. Reserviläisliiton on mukana ainakin 16.–20.7. Porin SuomiAreenalla., 25.8. Nuku Rauhassa -tapahtumassa Turussa sekä 7.–8.9.
Kokonaisturvallisuus -messuilla Lahdessa. Lisäksi pyritään kehittämään liiton messutoiminnan
konseptia toiminnallisempaan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan sekä tukemaan piirien ja yhdistysten messutoimintaa.
Tiedottamisessa voidaan tarvittaessa nojautua sähköisiin jäsenkyselyihin sekä ostopalveluina tehtyihin kyselyihin suomalaisille. Tiedotuksen toimivuutta seurataan ainakin sähköisten medioiden
osalta.
Myös sisäinen tiedotus jatkuu aktiivisena. Liiton nettisivuilla julkaistaan säännöllisesti lähinnä piirien ja yhdistysten luottamushenkilöille tarkoitettuja tiedotteita. Toimintavuoden aikana julkaistaan
lisäksi useita Yhdistystiedotteita sekä tarpeen mukaan uutiskirjeitä, josta osa on kohdistettu koko
jäsenistölle.
Reserviläisliiton äänenkannattaja on Reserviläinen-lehti, josta ilmestyy toimintavuoden aikana kahdeksan numeroa. Lehden jakeluun kuuluvat lähes kaikki jäsenmaksunsa maksaneet henkilöjäsenet. Yksi lehden numeroista jaetaan perinteiseen tapaan kaikille varusmiehille ja toinen abiturienteille.
Reserviläinen ilmestyy toimintavuonna myös säännöllisesti päivittyvänä nettilehtenä, joka yhdistää
lehden sekä Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton viestintää. Toimintavuoden tavoitteena on päästä mukaan päivänpoliittiseen maanpuolustuskeskusteluun julkaisemalla nettilehdessä
useammin ajankohtaisia uutisia ja kannanottoja.
Yhdistyksille ja piireille painotetaan maanpuolustuskeskusteluun osallistumisen ja yleisen tiedottamisen tärkeyttä. Lisäksi niitä kannustetaan esittelemään toimintaansa erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja -tapahtumissa. Reserviläisliitto ylläpitää laajaa esittely- ja messumateriaalia sekä tukee taloudellisesti messutapahtumiin osallistumista.
Vuoden 2018 alussa otetaan käyttöön uusi varusmiesinfojärjestelmä, jonka tavoitteena on yhtenäistää eri puolilla maata tällä hetkellä käytettävät, toisistaan poikkeavat järjestelmät. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta siihen, että varusmiesinfoista jäseneksi liittyvän henkilön ensimmäisenä reservivuotena jäsenyydestä ei perittäisi jäsenmaksua.
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Edunvalvonta
Reserviläisliiton edunvalvonta jatkuu toimintavuonna tiiviinä. Liitto pyrkii pitämään edunvalvonnalla
huolta mm. Puolustusvoimien riittävästä rahoituksesta, joka on edellytyksenä yleisen asevelvollisuuden ja koko maan kattavan, itsenäisen puolustusjärjestelmän ylläpitämiselle. Lisäksi painotetaan riittävän laajan kertausharjoituskoulutuksen merkitystä. Huomiota kiinnitetään myös reserviläisten aseman ja toimintaoikeuksien kehittämiseen sekä reserviläistoiminnan ja -koulutuksen toimintaedellytysten ylläpitämiseen.
Toisena keskeisenä edunvalvonta-asiana ovat reserviläistoiminnan ja koulutuksen edellytysten
säilyttäminen riittävällä tasolla koko Suomessa. Liitto seuraa tarkasti mm. EU:n asedirektiivin muutokseen liittyvää aselain uudistusta ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että reserviläiskivääreihin liittyvät
luvanmyöntämiskäytännöt eivät kiristyisi nykyisestä. Myös aselupakäytäntöjen jo päätettyä keventämisprosessia seurataan tarkasti ja tarvittaessa siihen pyritään vaikuttamaan.
Myös ampumarataverkoston säilymiseen riittävän tiheänä sekä tähän liittyen ampumaratalain toimeenpanoon kiinnitetään huomiota. Liitto tukee myös reserviläispiirien toimenpiteitä sekä vaikuttamista maakunnallisen ja paikallisen ampumarataverkoston ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tarvittaessa asioihin otetaan kantaa joko yksin tai yhdessä muiden järjestöjen kanssa.
Toimintavuonna tarkastellaan myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain toimivuutta. Reserviläisliiton tavoitteena on mm. kehittää vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestämiseen
liittyvää lainsäädäntöä niin, että reserviläisten oikeudet järjestää erilaista koulutus- ja harjoitustoimintaa lisääntyisivät. Lisäksi kiinnitetään huomioita Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallintokulttuurin ja -tapojen kehittämiseen nykyistä järjestödemokraattisempaan suuntaan sekä MPK:n
parempaan toiminnalliseen ja organisatoriseen yhteistyöhön keskeisten jäsenjärjestöjensä kanssa
kaikilla organisaatiotasoilla.
Liitto harjoittaa edunvalvontaa monien eri kanavien avulla. Tiedotteiden ja kannanottojen lisäksi
edunvalvontaa tehdään säännöllisillä tapaamisilla keskeisten yhteistoimintahojen ja viranomaisten
kanssa.
Koulutus ja varautuminen
Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen vahvuus on 280.000 henkilöä, joista yli 96 prosenttia on
vasta valmiutta kohotettaessa palvelukseen kutsuttavia reserviläisiä. Riittävän laajan kertausharjoituskoulutuksen lisäksi on tärkeää, että reserviläisten sotilaallista osaamista ja kenttäkelpoisuutta
ylläpidetään myös mahdollisimman laajalla, omaehtoisella toiminnalla ja koulutuksella.
Reserviläisliitto on julkisoikeudellisen yhteisön Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) jäsen.
MPK:n tehtävänä on ylläpitää, kehittää ja valvoa jäsenjärjestöjensä turvallisuus-, varautumis-, johtamis- ja kouluttajakoulutusta sekä sotilaallista koulutusta. Sen kurssimuotoisen koulutuksen järjestäjät tulevat pitkälti MPK:n jäsenjärjestöistä. Vuonna 2015 tehdyn kouluttajatutkimuksen mukaan
suurimman (41 %) yksittäisen kouluttajaryhmän MPK:ssa muodostavat Reserviläisliiton jäsenet.
Toimintavuonna Reserviläisliitto tekee tiivistä yhteistyötä MPK:n kanssa ja on aktiivisesti mukana
sen koulutuksen kehittämisessä. Vuonna 2018 jatketaan Reserviläisliiton johdolla MPK:n kouluttamisen koulutusohjelman uudistamista. Lisäksi Reserviläisliitto osallistuu MPK:n koulutuksen laadun
kehittämiseen mm. asettamalla asiantuntijoita koulutusten auditointeihin.
Reserviläisliitolla on toimintavuonna merkittävä asema MPK:n hallituksessa ja valiokunnissa sekä
alueellisissa toimielimissä. MPK:n toimintaa valvovat vapaaehtoisen maanpuolustuksen valtakunnallinen ja alueelliset neuvottelukunnat, joista jälkimmäisissä Reserviläisliitolla on edustus. Liiton
tavoitteena on mm. tarjota sijoittamattomalle reserville riittävän laajaa ja monipuolista koulutusta
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sekä vahvistaa paikallispuolustusjärjestelmän toimintaa reserviläisten omaehtoisen toiminnan ja
kouluttautumisen avulla.
Reserviläisliitto kannustaa edelleen jäseniään ylläpitämään omia sotilaallisia taitojaan osallistumalla MPK:n koulutukseen sekä hakeutumaan henkilövarattavaksi MPK:n poikkeusolojen tehtäviin.
Toiminta- ja koulutusmahdollisuuksista kerrotaan laajasti Reserviläisessä ja osin niistä tiedotetaan
suoraan jäsenistölle.
Reserviläisliitto kannustaa edelleen myös piirejään ja yhdistyksiään toteuttamaan yhteistyössä
MPK:n maanpuolustuspiirien kanssa koulutukseen liittyvää markkinointia. Piirejä ja yhdistyksiä
kannustetaan myös olemaan entistä enemmän mukana MPK:n toiminnan suunnittelussa.
Keskeisenä tavoitteena on myös 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.
Toimintavuonna Reserviläisliitto on mukana myös Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (YTS2017)
liittyvässä suunnittelussa ja toimeenpanossa. Yhteiskunnan turvallisuusstrategialla ohjataan ja yhtenäistetään eri hallinnonalojen varautumista ja annetaan tietoa varautumisen perusteista myös
muille toimijoille. Tavoitteena on turvata yhteiskunnan toimintakyky, säilyttää Suomen valtion itsenäisyys ja edistää kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia niin normaaliaikoina kuin poikkeusoloissakin.
2. Muut toimintamuodot
Ampumatoiminta
Ammunta sen eri muodoissaan on Reserviläisliiton laajin toimintamuoto. Liitto kannustaa yhdistyksiään erilaisen ampumatoiminnan järjestämiseen ja tukee niitä taloudellisesti myöntämällä tukia
asehankintoihin, tukemalla erilaisia ampumaratahankkeita sekä muita ampumatoimintaan liittyviä
hankintoja ja hankkeita. Lisäksi tehdään tarvittaessa ammuntaharrastukseen liittyvä edunvalvontaa.
Jäseniä kannustetaan säännölliseen ampumaharjoitteluun. Aloitteleville harrastajille suositellaan
osallistumista MPK:n ampumakortti- tai SAL:n tuomarikorttikursseille, joilla käydään läpi mm. ratakäyttäytymiseen liittyviä asioita. Tämä lisää ammuntaharrastuksen turvallisuutta ja antaa aloitteleville ampujille hyvän pohjan harrastukselle.
Ampumatoimintaan liittyy laaja harjoittelu- ja kilpailutoiminta yhdistys-, piiri ja liittotasolla. Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kolmannet, yhteiset Reservin ampumamestaruuskisat järjestetään 17.-19.8. Rovaniemellä Toramon ampumaradoilla niin, että järjestämisvastuu on Lapin reservipiireillä. Toimintavuonna otetaan käyttöön oma tulosohjelmisto, jota
voidaan hyödyntää liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja harjoittelutoiminnassa.
Reserviläisliiton valtakunnallinen ampumataitopäivä järjestetään viikolla 18. Liiton jäsenyhdistyksissä järjestettävien tapahtumien tarkoituksena on tarjota jäsenille mahdollisuus tutustua ammuntaan lajina, opettaa turvallisen ammunnan perusteita sekä suorittaa vähintään yksi kymmenen laukauksen ampumasuorite, joka kirjataan mukaan prosenttiammuntakilpailuun. Valtakunnallisella
tapahtumalla tavoitellaan myös lisänäkyvyyttä Reserviläisliiton laajalle ampumatoiminnalle.
Tavoitteena on lisätä ampumataitopäivässä mukana olevien jäsenyhdistysten lukumäärää sekä
toteuttaa tapahtuma aiempaa koordinoidummin mm. uusimalla tapahtumaan liittyvä toimintaohjeistus. Lisäksi käytössä on vakuutus, jonka myötä ammuntaa kokeilevat henkilöt ovat tapaturma- ja
vastuuvakuutuksen piirissä.
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Reserviläisliitto on mukana järjestöjen yhteisen ampumaharrastusfoorumin toiminnassa ja sen
edunvalvontahankkeissa. Lisäksi foorumin kautta pyritään avustamaan niissä toimenpiteissä, joita
ampumaratalaki mahdollisesti ampumaratoja hallinnoivilta tahoilta edellyttää. Foorumin ampumarata-asiantuntijan palvelut ovat myös Reserviläisliiton jäsenyhdistysten ja piirien käytössä, mikäli
henkilön palkkaamiseen tarvittava rahoitus saadaan järjestettyä.
Toimintavuonna Reserviläisliitto osallistuu Padasjoen harjoitusalueen yhteydessä toimivien ampumaratojen kunnostus- ja kehittämistoimenpiteisiin, sikäli kun ei saada päätökseen vuoden 2017
loppuun mennessä. Lisäksi ollaan mukana kehittämässä harjoitusalueen ja siihen liittyvien ampumaratojen hallinto- ja valvontatoimenpiteitä.
Liikunta ja urheilutoiminta
Reserviläisliitto kannustaa jäseniään fyysisen kunnon ylläpitoon. Päävastuu erilaisen liikuntatoiminnan järjestämisestä on liiton jäsenyhdistyksillä, joille painotetaan riittävien liikuntamahdollisuuksien tarjoamista jäsenille. Liitto tukee taloudellisesti liikuntavälineiden ja -tarvikkeiden hankintaa
yhdistyksille sekä piireille.
Yhteistyössä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa jäseniä kannustetaan
liikkumaan ja urheilemaan aiempaa enemmän. Yhdistyksiä ja jäseniä kannustetaan myös ottamaan osaa erilaisiin jotoksiin, marsseihin ja muihin kuntoliikuntatapahtumiin mm. pitämällä niitä
esillä liiton nettisivuilla sekä tiedottamalla osallistumismahdollisuuksista suoraan jäsenille.
Reserviläisten laaja kilpailu-, urheilu- ja liikuntatoiminta jatkuu toimintavuonna koko reserviläiskentässä. Valtakunnantasolla sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Reserviläisurheiluliitto, jonka
suurin jäsenjärjestö Reserviläisliitto on. Järjestöjen yhteinen perheliikuntapäivä järjestetään syyskuun alkupuolella eri puolilla maata.
Reserviläisliitto pyrkii yhteistyössä RESUL:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa lisäämään reserviläisliikunnan, -urheilun ja kilpailujen tunnettuutta suomalaisten keskuudessa. Tähän pyritään mm. laajentamalla valtakunnantason mestaruuskisoihin liittyvää mediatiedottamista.
Maanpuolustustahdon hyväksi tehtävä työ
Reserviläisliitto jatkaa myös toimintavuonna laajaa työtään suomalaisten maanpuolustustahdon
hyväksi mm. julkaisu- ja tiedotustoiminnan sekä erilaisten tilaisuuksien avulla. Aatteellista työtä
pyritään laajentamaan erityisesti sosiaalisessa mediassa, jossa toteutetaan toimintavuoden aikana
maanpuolustustahdon kasvattamiseen ja liiton tunnettuuden lisäämiseen tähtääviä kampanjoita.
Toimintavuonna jatketaan lukiolaisille tarkoitetun turvallisuuspoliittisen kilpailun kehittämistä ja laajentamista. Tähän pyritään hankkimaan ulkopuolista rahoitusta. Tavoitteena on koko valtakunnan
kattava kilpailujärjestelmä.
Reserviläisliitto painottaa myös yhdistyksilleen ja piireilleen aatteellisen työn tärkeyttä korostaen
erityisesti paikallisen ja maakunnallisen tiedotustoiminnan merkitystä. Riittävä näkyvyys mediassa
on tärkeää suomalaisten maanpuolustustahdon kannalta, koska valtaosa suomalaisista saa käsityksen maanpuolustuksesta ja vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä tiedotusvälineiden kautta.
Yhdistysten ja piirien aatteellista työtä tuetaan mm. laajalla esittely- ja messumateriaalilla, koulutuksella ja hakemuksesta myönnettävällä taloudellisella tuella. Lisäksi yhdistyksillä ja piireillä on
mahdollisuus veloituksetta ylläpitää omia nettisivuja liiton internet-sivujen yhteydessä. Yhdistyksiä
kannustetaan olemaan mahdollisimman laajasti läsnä myös Facebookissa ja muualla sosiaalisessa mediassa.
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Veteraani- ja perinnetyö
Reserviläisliitto on toimintavuonna laajasti mukana veteraanityössä ja siihen liittyvässä perinnetyössä. Perinteiseen tapaan liitto osallistuu Sotiemme Veteraanit -keräykseen mm. tukemalla paikallisia varusmieskeräyksiä, järjestämällä omaa keräystoimintaa sekä olemalla mukana keräykseen liittyvissä myyntikampanjoissa.
Jäsenyhdistyksille suositellaan osallistumista vähintään valtakunnalliseen keräystempaukseen,
joka järjestetään 10.3.2017 yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Yhdistysten ja kerhojen
oma keräystoiminta pyritään mahdollisimman laajasti keskittämään yhteiseen tempauspäivään,
josta tiedotetaan kattavasti.
Myös muu yhteistoiminta sotiemme veteraaneja edustavien järjestöjen kanssa jatkuu laajana niin
liitto-, piiri- kuin yhdistystasollakin. Useat liiton jäsenyhdistykset tukevat paikallisten veteraaniyhteisöjen toimintaa sekä avustavat yksittäisiä veteraaneja. Monet henkilöjäsenet toimivat erilaisten
veteraaniyhteisöjen luottamustehtävissä.
Veteraaniperinnetyön suunnittelu jatkuu toimintavuonna ja siitä vastaa liiton veteraaniyhteistyöryhmä. Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä valtakunnallisten veteraanijärjestöjen ja Tammenlehvän
Perinneliiton kanssa. Myös Suomen Reserviupseeriliiton kanssa pyritään yhteisiin linjauksiin. Sankarihautausmaihin liittyvä kartoitusprojekti jatkuu.
Hengellinen toiminta
Valtakunnallisesti toteutettava Joulutulet on toimintavuoden hengellisen toiminnan päätapahtuma.
Paikkakunnilla toteutettavaan joulunalustapahtumaan pyritään saamaan mukaan mahdollisimman
paljon liiton jäsenyhdistyksiä. Tavoitteena on myös mahdollisimman suuri medianäkyvyys mm.
valtakunnallisen ja paikallisen tiedotuskampanjan avulla.
Toimintavuonna liiton hengellisen toiminnan muotoihin lisätään kenttähartaus-tyyppinen tapahtuma, joka voidaan toteuttaa myös ehtoollisen sisältävänä kenttämessuna. Tapahtuma suositellaan
järjestettäväksi vuosittain jokaisen piirin alueella niin, että järjestämisvastuu kiertää piirien jäsenyhdistyksillä.
Uusi hengellisen toiminnan tapahtuma järjestetään yhteistyössä alueella toimivan varuskunnan
sotilaspapin tai paikallisen seurakunnan kanssa. Ensiksi mainitussa tapauksessa tapahtumasta
tulee tiedottaa paikalliselle seurakunnalle. Liitto ohjeistaa tapahtuman toimintavuoden aikana. Lisäksi vuonna 2018 kartoitetaan reserviläispiireissä ja -yhdistyksissä tapahtuvat hengellisen toiminnan muodot ja mallit sekä laaditaan niiden pohjalta liiton hengellisen toiminnan ohje.
Muuta hengellistä toimintaa toteutetaan lähinnä oheistoimintatyyppisenä mm. liittokokoustapahtuman yhteydessä. Myös monien muiden liiton, piirien ja yhdistysten toimintavuoden aikana järjestämiin tilaisuuksien liittyy kenttähartaus tai muu hengellinen osio.
Naisten toiminta
Liiton naisten työryhmä järjestää toimintavuonna useita naisille tarkoitettuja tapahtumia. Lisäksi se
pyrkii organisoimaan reserviläistoiminnan esittelyä mahdollisimman monissa, messutyyppisissä
tilaisuuksissa.
Syyskuussa järjestetään naisten koulutuspäivät Helsingissä. Kaksipäiväinen tapahtuma sisältää
mahdollisuuksien mukaan ammuntaa, kaupunkitaistelunäytöksen ja katsauksen alueen sotahistoriaan. Toimintavuonna kehitetään liiton naisjäsenille suunnattua koulutusta yhdessä MPK:n mahdollisuuksien mukaan myös NVL:n ja MNL:n kanssa.
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Reserviläisliiton naisjäseniä kannustetaan osallistumaan Maanpuolustusnaisten liiton valtakunnalliselle Pisa-jotokselle, joka järjestetään 26.-27.5. Tahkolla Nilsiässä. Yhteistyötä niin Naisten Valmiusliiton, Maanpuolustusnaisten Liiton kuin Viron Naiskodukaitsenkin kanssa tiivistetään.
Yhdistysjohdon koulutus
Yhdistysjohdolle tarkoitettu koulutus jatkuu vuonna 2018. Yhdessä Opintokeskus Siviksen, Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa toteutettavan koulutuksen tavoitteena on
kehittää yhdistysten luottamushenkilöiden valmiuksia tehtäviensä hoitamiseen. Sen tärkeimpänä
kohderyhmänä ovat uudet luottamushenkilöt.
Toimintavuonna järjestetään kolme laajempaa koulutustilaisuutta, joihin kutsutaan osallistujia eri
piireistä. Liitto hyvittää osallistujille matkakulut ja järjestää pitkämatkalaisille tarvittaessa majoituksen. Koulutusalueet ovat itäinen, läntinen ja pohjoinen koulutusalue, joista toimintavuonna järjestetään tilaisuudet läntisellä sekä itäisellä alueella. Lisäksi pääkaupunkiseudulla järjestetään koulutusta yhtenä arki-iltana, muutoin koulutus järjestetään lauantaisin.
Liiton järjestämää koulutusjärjestelmää kehitetään Opintokeskus Siviksen kanssa siten, että liitolle
laaditaan useammalle vuodelle koulutussuunnitelma samalla tarkastellen koulutuksen sisältöä ja
opetusmenetelmiä. Tässä yhteydessä liiton ansiomitalisääntöä muutetaan niin, että luottamishenkilöiden palkitsemisissa suoritettu Yhdistysjohdon koulutus voidaan huomioida korottamalla myönnettävän ansiomitalin luokkaa.
Tarvittaessa voidaan järjestää myös muuta, yhdistystoimintaan liittyvää koulutusta yhteistoiminnassa reserviläispiirien ja Opintokeskus Siviksen kanssa. Näiden kurssien sisältö voidaan sopia
tapauskohtaisesti.
Piirijohdon koulutus
Suomen Reserviupseeriliiton kanssa järjestetään maalis- ja elokuussa reservipiirien toiminnanjohtajille tarkoitetut koulutus- ja neuvottelupäivät. Tavoitteena on antaa piirien toiminnanjohtajille valmiudet suunnitella ja toteuttaa kussakin maakunnassa reserviläistoimintaa liittojen linjaamalla tavalla ja tavoitteiden mukaisesti. Neuvottelupäivien järjestelyistä vastaa toimintavuonna Reserviläisliitto ry.
Liiton piiri-info järjestetään toimintavuonna seitsemässä reserviläispiirissä. Parin tunnin mittaiset
tilaisuudet on tarkoitettu lähinnä yhdistysten puheenjohtajille sekä muille, keskeisille luottamushenkilöille. Niissä käydään läpi mm. puolustusvoimien asioita, ajankohtaisia laki- ja muita hankkeita
sekä Reserviläisliiton omia asioita. Vuodesta 2013 lähtien piiri-info on järjestetty kussakin reserviläispiirissä noin kahden vuoden välein.
Piiri-info järjestetään toimintavuonna Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan,
Suur-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen piireissä. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet käynnistää virtuaaliset infotilaisuudet, jotka on suunnattu yhdistysten ja piirien luottamushenkilöille koko
maan alueella.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Reserviläisliitto on yksi VAPEPA:n jäsenjärjestöistä ja osallistuu myös toimintavuonna sen toimintaan. Liitossa toimii VAPEPA-työryhmä ja liiton edustaja osallistuu sen keskustoimikunnan kokouksiin ja toimintaan. Käytännön toimintaa on lähinnä yhdistyksissä, joissa ylläpidetään kymmeniä
hälytysryhmiä tai joiden jäsenet ovat muuten mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa.
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Reserviläisliitto markkinoi toimintavuonna vapaaehtoista pelastuspalvelua aiempaa enemmän.
Lisäksi liitto kannustaa piirejä nimeämään edustajansa sekä osallistumaan oman alueensa maakuntatoimikunnan kokouksiin ja toimintaan, jotta VAPEPA:n toiminta tulee tutuksi.
Yhdistyksiä kannustetaan luomaan kontaktit oman lähialueensa paikallistoimikuntiin ja näin tutustumaan paikalliseen pelastuspalvelutoimintaan sekä kannustamaan henkilöjäseniään mukaan vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan ja/tai perustamaan omia, reserviläisistä koostuvia hälytysryhmiä. Lisäksi jäseniä kannustetaan kouluttautumaan eri tehtäviin VAPEPA:n järjestämien koulutusten avulla.
Toimintavuoden otetaan käyttöön VAPEPA tutuksi -tietoisku, jota toteutetaan jatkossa piirien toimesta ja yhdessä MPK:n kanssa iltakursseina.
Sidosryhmäyhteistyö
Reserviläisliitto jatkaa toimintavuonna yhteistyötä erilaisten järjestöjen ja muiden yhteistoimintatahojen kanssa. Liiton yhteistyökumppaneita ovat mm. Puolustusvoimat ja -ministeriö, Sisäasianministeriö, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Maanpuolustuksen Tuki ry, Reserviläisurheiluliitto,
Maanpuolustusyhtiö, URLUS-säätiö, VAPEPA sekä monet muut tahot.
Yhteistoiminta jatkuu erityisen tiiviinä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa niin liitto-, piiri- kuin yhdistystasollakin. Liitto pyrkii edistämään myös Reserviläisliiton ja muiden maanpuolustusjärjestöjen
sekä maanpuolustuksellisten tahojen välistä yhteistyötä.
Myös sidosryhmäviestintään ja yritysyhteistyöhön kiinnitetään enemmän huomiota. Reserviläisliitto
pyrkii lähestymään jatkossa kaikkia sidosryhmiään vähintään kaksi kertaa vuodessa sähköisen
viestinnän keinoin.
Reserviläisliiton edustukset eri yhteistyöelimissä ja -organisaatioissa löytyvät liiton internetsivuilta.
Tarvittaessa liiton hallitus ja valiokunta nimeää edustajia uusiin yhteistyöelimiin.
3. Jäsenkehitys- ja -huolto
Jäsenmäärätavoitteet
Reserviläisliiton jäsenmäärä on kasvanut käytännössä yhtäjaksoisesti jo kahden vuosikymmenen
ajan. Toimintavuoden tavoitteena on jäsenkasvun ylläpitäminen niin, että kokonaisjäsenmäärä
kasvaa prosentin ja maksaneiden jäsenten määrä 1,5 prosenttia. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa
jäseneksi hyväksyttyjen määrää viidellä prosentilla verrattuna vuoteen 2017.
Yhdistyksiä ja piirejä kannustetaan jäsenhankintaan suoritusperusteisen piirituen avulla sekä tiedotuksellisin keinoin. Liiton viestinnässä korostetaan, että reserviläistoiminnan tarkoitusperiä voidaan
toteuttaa sitä tehokkaammin, mitä enemmän jäseniä toiminnan parissa on. Myös jäsenyyden
avoimuutta pidetään tiedotuksessa esillä.
Toimintavuonna liitto suunnittelee jäsenhankinnan tehostamista, jossa keinoja voivat olla mm. tapahtumakohtainen markkinointi, yhdistyksille maksettavat jäsenhankintapalkkiot sekä muut, jäsenmäärään liittyvät, taloudelliset kannusteet.
Henkilökohtainen jäsenhankintakilpailu
Jäsenhankintaa pyritään vauhdittamaan myös henkilökohtaisella jäsenhankintakilpailulla. Vuoden
2018 kilpailun tuloksia laskettaessa huomioidaan jokainen, vuoden 2018 aikana jäsenmaksunsa
ensimmäistä kertaa maksanut, uusi jäsen. Jäsenmaksulaskutuksen aikataulun johdosta kilpailu-

10

kausi on käytännössä 1.10.2017–30.9.2018. Ne uudet jäsenet, jotka eivät myöhäisen liittymisajankohdan johdosta saa jäsenmaksulaskua vuonna 2018, huomioidaan seuraavan vuoden kilpailussa.
Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen em. aikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen
ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija. Lisäksi
mukaan lasketaan suoraan jäsenrekisteriin tallennetut, uudet jäsenet. Mukaan ei lasketa niitä henkilöitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa liiton jäsenyhdistyksessä tai, joiden jäsenyyttä asianomainen yhdistys ei hyväksy.
Vuoden 2018 jäsenhankintakilpailussa palkinnot ovat seuraavat:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Kilpailun voittaja, 500 euron matkalahjakortti tai vastaava tuki yhdistyksen toimintaan
Vähintään 20 jäsentä, 150 euron lahjakortti
Vähintään 15 jäsentä, 100 euron lahjakortti
Vähintään 10 jäsentä, 50 euron lahjakortti
Vähintään 5 jäsentä, 20 euron lahjakortti
Vähintään 1 jäsen, 10 euron lahjakortti

Vuoden 2017 jäsenhankintakilpailun markkinointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja kilpailun väliaikatietoja julkaistaan vuoden mittaan. Kilpailun lopulliset tulokset julkaistaan vuoden 2019 alussa.
Yhdistysten välinen jäsenhankintakilpailu
Toimintavuonna otetaan käyttöön yhdistysten välinen kilpailu uusien jäsenten hankinnasta, jossa
kilpailuaika on 1.1.–31.12.2018. Yhdistykset on jaettu sarjoihin maksaneiden jäsenten lukumäärän
mukaan per 31.12.2017 seuraavasti:
A-sarja, maksaneiden jäsenten määrä 1-99 / palkkio 500 euroa (200 yhdistystä)
B-sarja, maksaneiden jäsenten määrä 100-299 / palkkio 750 euroa (74 yhdistystä)
C-sarja, maksaneiden jäsenten määrä 300 - / palkkio 1.000 euroa (45 yhdistystä)
Kunkin sarjan voittaa se yhdistys, jonka maksaneista jäsenistä on vuoden lopulla suhteellisesti (%)
eniten uusia jäseniä eli jäseniä, jotka ovat liittyneet jäseniksi ja maksavat ensimmäisen jäsenmaksunsa vuoden 2018 aikana.
Reserviläisliitto seuraa toimintavuonna säännöllisesti piiriensä jäsenkehitystä ja liittyneiden määriä,
joita pidetään esillä liiton viestinnässä. Heikon jäsenkehityksen alueisiin kiinnitetään muita alueita
enemmän huomiota ja niihin suunnataan tapauskohtaisesti päätettäviä tukitoimenpiteitä.
Piirejä kannustetaan seuraamaan omien yhdistystensä jäsenkehitystä ja liittyneiden määriä sekä
olemaan jäsentilanteesta säännöllisesti yhteydessä omiin yhdistyksiinsä.
Jäsenhuolto
Jäsenhankinnan lisäksi painotetaan jäsenhuoltoa. Yhdistyksiä kannustetaan seuraamaan omaa
jäsenkehitystään, olemaan säännöllisesti yhteydessä jäsenistöönsä sekä ylläpitämään ajan tasalla
olevia internet- ja Facebook-sivuja. Lisäksi yhdistyksiä kannustetaan olemaan yhteydessä uusiin
jäseniinsä sekä niihin jäseniin, joiden jäsenmaksun maksaminen on syystä tai toisesta viivästynyt.
Kannustetaan yhdistyksiä luomaan ns. kummijärjestelmä, jossa kullekin uudelle jäsenelle nimetään
oma kummi yhdistyksen aktiivijäsenistä. Näin varmistetaan se, että uusi jäsen pääsee helposti
mukaan toimintaan.
Reserviläisliitto lähettää toimintavuonna jokaiselle liittyneelle noin viikon viiveellä sähköisen uutiskirjeen tai vaihtoehtoisesti perinteisen kirjeen. Lisäksi syksyllä ollaan yhteydessä maksamattomiin
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jäseniin uutiskirjeiden avulla. Vuoden mittaan koko jäsenistölle lähetetään neljä uutiskirjettä, joissa
kerrotaan ajankohtaisista asioista sekä jäseneduista ja -alennuksista.
Toimintavuonna selvitetään lisäksi keinoja, joilla kyettäisiin vähentämään vuosittain päättyvien jäsenyyksien määrää. Tähän liittyen selvitetään mahdollisuudet muuttaa liiton internetissä toimivaa,
sähköisestä liittymislomaketta niin, että jäsen voisi etsiä liittyessään selvittää omia odotuksiaan
parhaiten vastaavan yhdistyksen ja liittyä sen jäseneksi.
Jäsenedut ja -alennukset
Vuonna 2018 Reserviläisliiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat oikeutettuja ainakin seuraaviin
jäsenetuihin ja -alennuksiin:

Ø ST1-polttoneste-etu. Liiton jäsenkortilla saa käteisellä tai pankkikortilla maksettaessa ST1-

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ketjun asemilla tankattaessa vähintään 0,5 sentin alennuksen litralta bensiini- ja dieselostoista.
Alennus on asemakohtainen ja useimmiten em. alennusta suurempi. Etu on voimassa myös
miehitetyillä Shell-asemilla.
Varusteleka. Liiton jäsenet ovat toimintavuonna oikeutettuna Varustelekan tarjoamiin pysyviin
ja kuukausikohtaisiin jäsenetuihin, joita markkinoidaan jäsenille uutiskirjeillä sekä liiton wwwsivuilla.
OP-Vakuutuksen vakuutusedut. Solmitun vakuutussopimuksen nojalla liiton jäsen voi hankkia
yhtiöstä jäsenetuhintaan matka- ja matkatavaravakuutuksen, autokaskon, henki- ja tapaturmavakuutuksen, lisäeläkevakuutuksen sekä superkotivakuutuksen.
S-ryhmän hotelliedut. Toimintavuonna käytössä on S-ryhmän hotellisopimus, jota jäsen voi
hyödyntää majoittuessaan Sokos- ja Radisson Blu -hotelleissa.
HCR-hotelliedut. Toimintavuonna käytössä on Holiday Club Resorts Oy:n hotellisopimus, jota
jäsen voi hyödyntää majoittuessaan Holiday Club Resorts Oy:n kotimaan kylpylähotelleissa sekä loma-asunnoissa.
TallinkSiljan jäsenyysetu. Jäsenellä on toimintavuonna mahdollisuus liittyä Club One-kantaasiakasohjelmaan veloituksetta niin, että jäsen saa heti Silver-tason kortin. Tällä saa jopa 20
prosenttia alennusta tietyistä normaalihintaisista risteilyistä ja muista tuotteista.
Suomen Sotilas -lehden tilausetu. Jäsenillä on mahdollisuus tilata Suomen Sotilas -lehden vuosikerta jäsenhintaan.

Toimintavuonna jatketaan jäsenetujen markkinointia mm. sähköpostilla ja liiton nettisivujen avulla.
Lisäksi toimintavuonna pyritään kehittämään uusia jäsenetuja mm. yritysyhteistyön kautta.
4. Talous
Vuoden 2018 talouden perusteet
Reserviläisliiton talouden 2018 perustana on 13,5 euron suuruinen liittomaksu, joka sisältyy jokaisen liiton jäsenyhdistyksen henkilöjäsenen vuosittaisen jäsenmaksuun. Lisäksi maksuun sisältyvät
oman yhdistyksen ja piirin määrittämät maksuosuudet sekä Reserviläinen-lehden 8,5 euron suuruinen jäsentilausmaksu. Tilausmaksua ei laskuteta nuorisojäseniltä eikä niiltä jäseniltä, joiden
kotitalouteen jo muuten tulee Reserviläinen-lehti.
Liiton varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2018 ovat 804.312 euroa. Jäsenmaksutuloilla tästä katetaan noin 55 %, yleisavustuksilla noin 19 %, omalla varainhankinnalla noin 16 %, järjestötoiminnan
tuotoilla noin 9 % ja korko- sekä osinkotuotoilla vajaa prosentti.
Reserviläisliitto harjoittaa omaa varainhankintaa mm. myymällä erityistä jäsentuotetta, markkinoimalla ampumaturvaa sekä myymällä ilmoitustilaa Reserviläinen-lehdistä yritysyhteistyökumppaneille. Lisäksi tuottoja saadaan mm. huomionosoituksista ja jäsenmerkeistä.
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Toiminnan tukijat
Reserviläisliitto saa vuosittain merkittävää taloudellista tukea erilaisilta säätiöiltä, yrityksiltä ja muita
yhteisöiltä. Pääsääntöisesti tuen kanavoi liitolle Maanpuolustuksen Tuki ry (MPT), joka vastaa
RES:n, RUL:n, MPKL:n, NVL:n ja MPK:n lahjoitusvarojen hankinnasta. Lisäksi MPT kanavoi Puolustusministeriön vuosittaisen tuen Reserviläisliiton ja muiden jäsenjärjestöjensä käyttöön.
MPT tukee Reserviläisliittoa toimintavuonna noin 122.500 eurolla. Lisäksi liitto saa MPT:n kautta
Puolustusministeriöltä tukea, jonka suuruus selviää vasta tammikuussa 2017. Reserviläisliitto pyrkii
toimintavuonna kehittämään Maanpuolustuksen Tuki ry:n keräystoimintaa ja muuta varainhankintaa niin, että MPT:n vuosittain keräystuotto olisi merkittävästi nykyistä korkeampi ja, että se kykenisi näin tukemaan enemmän jäsenjärjestöjensä toimintaa.
Reserviläisliitto toimii URLUS-säätiön omistamissa toimitiloissa, jonka 41.396 euron suuruinen
vuokrakustannus katetaan URLUS-säätiön saman suuruisella tuella.
Reserviläisliitto saa vuosittain tukea myös Aliupseerien Huoltosäätiöltä (AHS), joka on Reserviläisliittoa ja puutteenalaisia reservinaliupseereita sekä heidän lähiomaisiaan tukeva säätiö. AHS on
varautunut tukemaan liittoa toimintavuonna noin 15.000 euron suuruisella toimintatuella.
Toimintavuonna pyritään käynnistämään myös projektipohjainen työskentelytapa, johon haetaan
ulkopuolista rahoitusta mm. erilaisilta säätiöiltä.
Tuet piireille ja yhdistyksille
Reserviläisliiton varsinaisen toiminnan kuluista noin viidennes käytetään tukitoimintaan, jonka piirissä ovat Reserviläisurheiluliitto, reserviläispiirit sekä osittain liiton jäsenyhdistykset. Toimintavuonna nämä tuet jakautuvat seuraavasti:
Ø Reserviläisurheiluliitolle suunnataan noin 22.000 euron suuruinen jäsenmaksu, joka käytetään reserviläisurheilun, -liikunnan ja kilpailujen järjestämiseen paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Maksu määräytyy RESUL:n sääntöjen mukaisesti sen jäsenjärjestöjen maksaneiden jäsenten määrän pohjalta.
Ø Jokaiselle reserviläispiirille maksetaan toimintavuoden aikana 4.200 euron suuruinen toimintatuki. Tuesta 300 euroa maksetaan kuukausittain ja 600 euroa kertasuorituksena, kun
¾ piirin jäsenyhdistyksistä on raportoinut vuoden 2017 toiminnan ja osallistumisen luvuista.
Ø Kuukausittaisen piirituen ohella reserviläispiireillä on mahdollisuus saada suoritepohjaisia
palkkioita 4.500 euroa per piiri. Tuki maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.
Ø Lisäksi reserviläispiireillä on mahdollisuus saada hakemuksesta tukea erilaisiin tietotekniikkahankintoihin. Tähän tukeen on toimintavuonna varattu 3.000 euroa.
Ø Myös yhdistysten on mahdollista saada liitosta tukea erilaisten projektien, erityisen toiminnan tai hankintojen rahoittamiseen. Tukea on haettava erillisellä hakemuksella ja myönnettävä maksimituki yhdelle hankkeelle tai hankinnalle on 1000 euroa. Yhdistysten projektitukeen on liiton talousarviossa varattu 30.000 euroa.
Toimintavuonna piiritukien maksu perustuu vuonna 2012 tehtyihin, piirikohtaisiin yhteistyösopimuksiin, joissa on sovittu piirituen saamisen edellyttävistä tehtävistä. Sopimuksen sisältö tarkistetaan
tarvittaessa.
Suoritusperusteinen piirituki
Kuukausittaisen piirituen lisäksi reserviläispiirit voivat saada ns. suoritusperusteista piiritukea, jota
maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Vuonna 2018 tukea maksetaan seuraavien
kriteereiden pohjalta:
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Jäsenkasvu
Ø Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä nousee vuoden 2018 aikana, maksetaan
300 euron palkkio
Ø Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa yhden prosentin, maksetaan yhteensä 500 euron palkkio
Ø Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa kaksi prosenttia, maksetaan yhteensä 1.000 euron palkkio
Ø Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa 5 prosenttia, maksetaan lisäksi
1.000 euron palkkio
Ø Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä on vuosina 2013–2017 noussut jokaisena
vuotena keskimäärin kolme prosenttia, maksetaan lisäksi 1.000 euron palkkio
Suoritusperusteista tukea maksetaan 1.8.2018 alkaen kuukausittain, mikäli em. tavoitteet täyttyvät.
Vertailulukuna on maksaneiden jäsenten määrä per 31.12.2017.
Uusien jäsenten määrä
Ø Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2018 lopulla yli 6 prosenttia, maksetaan 500 euroa
Ø Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2018 lopulla yli 7 prosenttia, maksetaan yhteensä 1.000 euroa
Ø Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on yli vuoden 2018 lopulla 8 prosenttia, maksetaan yhteensä 1.500 euroa
Tuki maksetaan tammikuun 2018 alussa niin, että 1.1.–31.12.2018 välillä piirin jäsenyhdistyksiin
liittyneiden henkilöiden kokonaismäärä suhteutetaan piirin kokonaisjäsenmäärään per 31.12.2017.
Laskennassa huomioidaan vain ne uudet jäsenet, joiden jäsenyys on asianomaisessa yhdistyksessä hyväksytty ja jatkuu vuonna 2018.
Yhdistysten projektituki
Reserviläisliiton jäsenyhdistyksillä ja piireillä on toimintavuonna mahdollisuus saada liitolta taloudellista tukea toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Tukea varten on varattu 30.000 euron määräraha liiton talousarvioon.
Määrärahaa voidaan nostaa, mikäli siihen saadaan ulkopuolista rahoitusta.
Tätä ns. yhdistysten projektitukea voi saada mm. asehankintoihin, ampumarata- ja toimitilahankkeisiin, kantolippujen hankintaan, erilaisiin koulutusvälinehankintoihin sekä toiminnallisiin hankkeisiin. Edellytyksenä on, että asianomainen yhdistys on raportoinut liitolle edellisen vuoden toiminnastaan ja että kyseessä on kertaluontoinen hankinta tai hanke.
Tukea myönnetään ja sitä haetaan liiton hallituksen hyväksymän projektitukiohjeistuksen pohjalta.
Käytössä on sähköinen hakulomake.
5. Yhdistys- ja jäsenpalvelut
Reserviläisliiton tavoitteena on tarjota piireilleen ja yhdistyksilleen hyvätasoista ja kattavaa palvelua. Pyrkimyksenä on kehittää Reserviläisliitosta entistä paremmin järjestökentän toivomusten mukaan toimiva organisaatio.
Vuonna 2018 yhdistyspalveluiden kehittämistä jatketaan. Kehittämisessä tukeudutaan liiton strategiaan sekä vuosittaisiin jäsentyytyväisyyskyselyihin, jollainen tehdään myös toimintavuoden alussa. Mahdollisimman suuri osa palveluista pyritään kehittämään internetissä eri alustoilla toimiviksi.
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Yhdistysten, piirien ja liiton toiminta on kattavan järjestövakuutuksen piirissä. OP Vakuutus Oy:stä
hankittu vakuutus pitää sisällään esinevakuutuksen, toiminnan keskeytysvakuutuksen, vastuuvakuutuksen, oikeusturvavakuutuksen, toissijaisen autovakuutuksen sekä koko jäsenistön kattavan
matkavakuutuksen silloin, kun liikkuminen tapahtuu järjestötehtävien tai -toiminnan puitteissa.
Tämän lisäksi liitto on täydentänyt vakuutuksiaan erillisellä vastuu- ja tapaturmavakuutuksella, joka
mahdollistaa sellaisten ammuntatilaisuuksien järjestämisen, joissa myös ammuntaa ensikertaa
kokeilevat henkilöt ovat vakuutuksen piirissä. Nämä molemmat vakuutukset ovat voimassa liitto-,
piiri- sekä yhdistys- ja kerhotason tapahtumissa.
Lisäksi Reserviläisliitolla on voimassa vakuutus, joka antaa puolustusvoimien edellyttämän vakuutusturvan sen reserviläisille järjestämissä ampumakilpailuissa.
6. Sääntömääräinen hallinto
Liiton kokoukset
Liittokokous pidetään 17.-18.11. Hämeenlinnassa yhdessä Maanpuolustusnaisten Liiton kanssa.
Liittokokouksessa käsitellään mm. vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2019
talousarvio ja budjetti. Lisäksi käydään lähetekeskustelua Reserviläisliiton seuraavan strategian
rakentamiseksi.
Liittohallitus
Reserviläisliiton hallituksen vahvuus on toimintavuonna puheenjohtaja ja 27 varsinaista jäsentä
niin, että jokaisesta piiristä on vähintään yksi hallitusedustaja, kuudesta suuremmasta piiristä kaksi
edustajaa ja lisäksi hallituksessa on kolme naisedustajaa. Hallituksen työskentelyä johtaa syyskokouksen valitsema puheenjohtaja, jonka tukena ovat hallituksen keskuudestaan valitsemat varapuheenjohtajat.
Uuden liittohallituksen ensimmäinen kokous järjestetään tammikuussa 2018, joka on samalla uuden hallituksen järjestäytymiskokous. Tämän lisäksi toimintavuonna järjestetään kaksi hallituksen
kokousta.
Liiton valiokunta
Reserviläisliiton hallitus voi liiton sääntöjen nojalla muodostaa keskuudestaan valiokunnan, joka
vastaa liiton toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä juoksevien asioiden hoidosta. Sen sihteerinä ja esittelijänä on liiton toiminnanjohtaja.
Liiton valiokunta voi muodostaa työskentelynsä tueksi määräaikaisia tai pysyviä toimielimiä sekä
työryhmiä, joiden tehtävät se määrittää ja, joihin se nimeää jäsenet.
Puheenjohtajisto
Reserviläisliiton puheenjohtajisto voi hoitaa liiton juoksevia asioita ja vastata osaltaan hallituksen
tai valiokunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta. Lisäksi puheenjohtajistolle voidaan keskittää henkilöstö- ja huomionosoitusasioihin liittyvä valmistelu sekä osin päätökset.
Puheenjohtajiston työskentelyä johtaa liiton puheenjohtaja ja sen jäseninä ovat liiton varapuheenjohtajat. Puheenjohtajiston sihteerinä ja esittelijänä on liiton toiminnanjohtaja.
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Liiton toimisto
Reserviläisliiton hallituksen ja valiokunnan tukena toimii liiton Helsingissä sijaitseva toimisto, jonka
työskentelyä johtaa liiton toiminnanjohtaja. Lisäksi liiton palveluksessa on järjestöpäällikkö ja sihteeri sekä 1.1.2018 alkaen myös kaksi jäsensihteeriä, jota siirtyvät Reserviläisliittoon Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n palveluksesta sekä puolipäiväinen tiedottaja.
Jäsensihteerien liiton palvelukseen siirtymisen taustalla on Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhdessä tekemä päätös siirtää järjestöjen yhteinen Maanpuolustusrekisteri liittojen yhdessä omistamasta Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:stä Reserviläisliittoon 1.1.2018 alkaen. Rekisterin kulut jaetaan sen käyttäjien kesken eikä järjestelystä aiheudu Reserviläisliitolle lisäkustannuksia. Puolipäiväisellä tiedottajalla pyritään puolestaan tehostamaan lähinnä liiton sisäistä ja ulkoista
tiedotustoimintaa sekä edunvalvontaa.
Yleisistä hallintopalveluista sekä liiton jäsenlehden, Reserviläisen kustantamisesta vastaa edelleen
Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton tasaosuuksin omistama Maanpuolustusyhtiö MPY
Oy. Liiton taloushallinnosta vastaa toimintavuonna Talenom Oy.
Reserviläispiirit
Liiton hallituksen, valiokunnan ja toimiston tukena toimivat maakunnalliset reserviläispiirit, joiden
tehtävänä on vastata ja osin toteuttaa Reserviläisliiton toimintasuunnitelman mukainen toiminta
omalla toiminta-alueellaan niin, että paikallisyhdistysten toiminta on mahdollisimman tehokasta ja
koordinoitua sekä reserviläistoiminnan tarkoitusperien mukaista.
Reserviläispiirien toimintaa johtavat niiden puheenjohtajat ja hallitukset, joiden apuna valtaosassa
piireistä toimii piirin toiminnanjohtajan johtama piiritoimisto. Liitto tukee piirien toimintaa taloudellisesti sekä koulutuksella ja ohjeistuksella.
Reserviläisyhdistykset
Reserviläisliittoon kuuluu toimintavuonna 326 paikallista yhdistystä, joiden toimintatavat ja jäsenyyslinjaukset vaihtelevat. Paikallisyhdistysten tehtävänä on toteuttaa varsinainen reserviläistoiminta niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää sääntömääräisiä tarkoitusperiä ja tavoitteita.
Paikallisyhdistysten toimintaa tukee ensisijaisesti oma piiri mutta myös liitto. Tuen eri muodot on
kuvattu kattavasti Yhdistysjohdon käsikirjassa, jota ylläpidetään liiton internet-sivuilla.
Toiminnan ja osallistumisen seuranta
Reserviläisliitto pyytää vuosittain yhdistysten ja piirien toiminnan sekä osallistumisen luvuista raportit, joita hyödynnetään mm. erilaisessa raportoinnissa, tiedotuksessa, edunvalvonnassa sekä
toiminnan ohjauksessa. Viime vuosina käytössä on ollut järjestelmä, jossa yhdistykset ja piirit keräävät lukuja pitkin vuotta ja syöttävät ne aivan vuoden lopulla liiton käyttämään raportointijärjestelmään.
Toimintavuonna pyritään rakentamaan järjestelmä, joka mahdollistaa toiminnan ja osallistumisen
lukujen syötön raportointijärjestelmään reaaliajassa. Tämän myötä raportointi olisi yhdistyksille ja
piireille helpompaa. Lisäksi liitto voisi järjestelmän avulla seurata toiminnan ja osallistumisen lukuja
pitkin vuotta sekä hyödyntää näitä mm. liiton tiedotuksessa.

16

Lähivuodet
Reserviläisliitto sekä osin myös sen piirit ja yhdistykset joutuvat suunnittelemaan toimintaansa
aiempaa pidemmällä aikajänteellä. Tätä edellyttää mm. lisääntynyt yhteistoiminta Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.
Reserviläisliiton vuoden 2019 toiminnan suunnittelu käynnistyy keväällä mutta jo nyt on lyöty lukkoon seuraavien tapahtumien ajankohtia, jotka yhdistysten ja piirien tulee ottaa huomioon omassa
suunnittelussaan.
Veteraanikeräyksen tempauspäivä, kautta maan
Reserviläisten ampumataitopäivä, kautta maan
Yhteinen liittokokoustapahtuma (RES, RUL, MNL…), Turku
Joulutulet, kautta maan

10.3.2019
viikko 18 (4.5.2019)
15.-17.11.2019
viikko 51 (19.12.2019)

Erityisen tärkeää on tehdä ajoissa erilaiset rata- ja tilavaraukset sekä sopia Puolustusvoimien
kanssa siltä mahdollisesti haettavasta toiminnallisesta tuesta.
TOIMINTAKALENTERI 2018
Tammikuu
Prosenttiammunta alkaa, koko maa
Yhdistystiedote 1 ilmestyy
Hallituksen järjestäytymiskokous 1, Vantaa
Jäsenmaksutilitys, vuoden 2017 lopputilitys

1.1.
vk 3
27.1.
viikko 4

Helmikuu
CISOR / Hallituksen kokous, Turku
Ampuma- ja senioriturvan jakelu
Jäsenmaksulaskutus, eräpäivä
Valiokunnan kokous 1, Vantaa
RESUL / Ampumahiihto, Suonenjoki
RESUL / Talvijotos, Joensuu
Yhdistystiedote 2 ilmestyy

8.-11.2.
viikko 6
15.2.
15.2.
17.-18.2.
24.-25.2
viikko 8

Maaliskuu
Veteraanikeräys 2017 alkaa
RESUL / Pistooliampumahiihto, Parola
RESUL / Reserviläispilkki, Lempäälä
Veteraanikeräyksen tempauspäivä, kautta maan
Yhdistystiedote 3 ilmestyy
RESUL / Ilma-aseet, Mäntsälä
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Helsinki
Jäsenmaksutilitys 1

1.3.
3.3.
10.3.
10.3.
viikko 10
17.-18.3.
22.3.
viikko 12

Huhtikuu
Yhdistystiedote 4 ilmestyy
RESUL / Häyhä-TA-kilpailu, Rovajärvi
Hallituksen kokous 2, Vantaa
Jäsenmaksulaskutus / karhuajo maksamattomille
RESUL / Ampumasuunnistus, Kärkölä

viikko 15
20.-22.4.
21.4.
viikko 17
28.4.

Toukokuu
Reserviläisten ampumataitopäivä, kautta maan
RUL / Milcomp-harjoitus, Santahamina

viikko 18 (5.5.)
5.5.
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RESUL / Falling Plate, Mikkeli
RESUL / Perinneaseet, Hollola
RUL / Milcomp-kilpailu
Valiokunnan seminaarikokous 2,
MNL / Pisa-jotos, Nilsiä
RESUL / Frisbeegolf, Vihti

12.5.
19.-20.5.
17.-20.5.
26.-27.5.
26.-27.5.
touko-kesäkuu

Kesäkuu
Liiton kunniajäsenten ja puheenjohtajiston kesäkokous, Helsinki
Jäsenmaksutilitys 2
Yhdistystiedote 6 ilmestyy
CISOR / Puheenjohtajuuden päätöstilaisuus, Rovaniemi

7.6.
viikko 24
viikko 25
28.6.-1.7.

Heinäkuu
RESUL / Reserviläisammunnat, Mikkeli
RESUL / Reserviläisgolf, Tervo
SuomiAreena, Pori
RESUL / SRA-ampumamestaruus, Pahkajärvi

7.7.
14.7.
16.-20.7.
28.-29.7.

Elokuu
Valiokunnan kokous 3, Vantaa
Reservin ampumamestaruuskilpailut, Rovaniemi
Yhdistystiedote 7 ilmestyy
RESUL / Pistooliampumajuoksu, Isokyrö
RESUL / Vakiokivääri 300m, Hollola
MPT / Nuku Rauhassa -tapahtuma, Turku

16.8.
17.-19.8.
viikko 34
26.8.
x
25.8.

Syyskuu
RESUL / Perheliikuntapäivä, kautta maan
RESUL / Perinnease pystykorva, Hiukkavaara
Jäsenmaksuperintä / karhulaskut maksamattomille
Kokonaisturvallisuusmessut, Lahti
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Viro
RESUL / Syysjotos, Hätilä
Yhdistystiedote 8 ilmestyy
Uusien jäsenten jäsenmaksulaskutus päättyy
RESUL / Maastokilpailu, Jyväskylä

1.9.
1.9.
viikko 36
7.-8.9.
12.-13.9.
14.-16.9.
viikko 38
30.9.
syys-lokakuu

Lokakuu
Valiokunnan kokous 4, Vantaa
Jäsenmaksutilitys 3
Hallituksen kokous 3, Vantaa
Yhdistystiedote 9 ilmestyy

4.10.
viikko 41
20.10.
viikko 42

Marraskuu
Liittokokoustapahtuma, Hämeenlinna
Yhdistystiedote 10 ilmestyy

17.–18.11.
viikko 47

Joulukuu
Liiton Ansioristien luovutus, Helsinki
Valiokunnan kokous 5, Vantaa
Jäsenmaksutilitys 4
Joulutulet, kautta maan
Yhdistystiedote 11 ilmestyy
Prosenttiammunta päättyy, koko maa

5.12.
13.12.
viikko 50
viikko 50 (13.12.)
viikko 51
31.12.
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RESERVILÄISLIITTO
TALOUSARVIOESITYS 2018
Tp 2016

Bd 2017

Enn 8/2017

Bd 2018

58 716,00

89 396,00

75 648,00

71 396,00

-200 504,29

-217 600,00

-191 281,00

Poistot

-9 701,87

-12 000,00

-12 200,00

Vuokrat

-46 462,01

-46 335,00

-46 461,00

-112 068,08

-117 200,00

-109 523,00

Kotimainen yhteistoiminta

-11 389,00

-23 700,00

-26 250,00

Kansainvälinen yhteistoiminta

-36 528,38

-53 000,00

-28 000,00

Tukitoiminta

-127 862,43

-153 500,00

-159 125,00

Muut kulut

-297 498,19

-221 820,00

-237 182,00

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-842 014,25

-845 155,00

-810 022,00

-323 094,08
-12 000,00
-46 335,00
-103 000,00
-11 250,00
-26 000,00
-164 300,00
-118 333,00
-804 312,08

Tuotot

1 463 033,76

1 528 500,00

Kulut

-879 652,84

-920 000,00

-980 000,00

583 380,92

608 500,00

587 000,00

-964 500,00
580 000,00

5 104,40

450,00

810,00

750,00

103 000,00

100 000,00

107 500,00

Puolustusministeriön tuki

32 000,00

32 000,00

32 000,00

Sotavahinkosäätiön tuki

10 000,00

0,00

0,00

5 000,00

15 000,00

10 000,00

Yleisavustukset yhteensä

150 000,00

147 000,00

149 500,00

107 500,00
32 000,00
0,00
15 000,00
154 500,00

TILIKAUDEN TULOS

-44 812,93

191,00

2 936,00

2 333,92

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut

Järjestötoiminta

VARAINHANKINTA

Varainhankinta yhteensä

1 567 000,00 1 544 500,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Yhteensä
YLEISAVUSTUKSET
MPT:n tuki

AHS:n tuki

