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Messumateriaalitilaukset jatkossa internetistä
Reserviläisliitto on tehnyt sopimuksen Kopio Niini Oy:n kanssa messumateriaalin tuottamisesta ja
toimittamisesta yhdistyksille ja piireille. Vielä kesäkuu aikana käyttöön tuleva järjestelmä toimii
verkkokaupan tapaan mutta esite- ja messumateriaali on edelleen yhdistyksille sekä piireille
veloituksetonta.
Ensimmäisellä käyttökerralla järjestelmään pitää rekisteröityä käyttäjäksi sekä luoda salasana.
Uuteen esite- ja messumateriaaliverkkokauppaan pääset täältä. Lisätietoa osoitteesta
https://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/markkinointimateriaali.
Talkoovakuutus erilaisissa tilaisuuksissa
Reserviläisliiton jäsenyhdistykset ja piirit järjestävät paljon erilaisia tilaisuuksia, joiden aikana jäsenet
ovat liiton hankkiman tapaturmavakuutuksen piirissä. Nyt yhdistyksille ja piireille tarjoutuu
mahdollisuus täydentää vakuutusturvaa erillisellä talkoovakuutuksella, joka kattaa myös ei-jäsenet.

Vajaan neljänkympin hintaisella vakuutuksella voi vakuuttaa korkeitaan 50 hengen ryhmän yhden
viikonlopun ajaksi. Vakuutusturvan tarjoaa OP Vakuutus Oy.
Lue lisää ja tilaa talkoovakuutus liiton ekstranetistä.
Nuku Rauhassa -arpajaiset
Parhaillaan käynnissä oleva Nuku Rauhassa -hanke on vapaaehtoista maanpuolustus- ja
turvallisuustyötä sekä kokonaisturvallisuutta esittelevä Suomi 100 vuotta -juhlahanke, jossa ovat
mukana kaikki keskeiset, suomalaiset maanpuolustusjärjestöt ja -tahot. Hankkeeseen kuuluu 10
kokonaisturvallisuustapahtumaa ja neljä asiantuntijaseminaaria, jotka järjestetään eri puolilla
Suomea. Lisätietoja saat Nuku Rauhassa -sivuilta.
Nuku Rauhassa -hanke sisältää myös 1.5.-31.10.2017 järjestettävät arpajaiset, joilla rahoitetaan
hanketta ja, jonka avulla Reserviläisliiton jäsenyhdistyksillä ja piireillä on mahdollisuus hankkia
lisätuloja. Kuuden euron hintaisesta arvasta yhdistys tai piiri saa itselleen kaksi euroa. Päävoittoina
on kolme henkilöautoa ja kymmenen unelmalomaa.
Yhdistykset ja piirit voivat tilata arpoja myyntiin täältä.
Miksi jäsenet eroavat liitosta?
Liitto teki kyselyn viime vuoden aikana ja kuluvan vuoden alussa jäsenyytensä päättäneille
henkilöille. Kyselyssä selvisi, että pääsyyt eroamiselle ovat ajan riittämättömyys sekä se, ettei
jäsenyys vastannut odotuksia. Myös liian korkea jäsenmaksu sekä yhdistysten puutteellinen viestintä
nousivat kyselyssä esiin.
Merkittäviä piirikohtaisia eroja vastauksista ei ilmennyt. Tuloksista voit lukea lisää täältä.
Lippujuhlapäivänä jaettiin valtiollisia huomionosoituksia
Reserviläisliitto haki lippujuhlapäivänä myönnettäväksi valtiollisia huomionosoituksia
poikkeuksellisen ansioituneille jäsenilleen. 12 hakemuksesta kymmenen johti mitalin myöntämiseen
ja nämä huomionosoitukset on jo toimitettu alkuperäisille esittäjilleen luovutusjärjestelyjä varten.
Korkeimmilla huomionosoituksilla palkittiin liiton entinen varapuheenjohtaja Osmo Suominen sekä
nykyinen, 3. varapuheenjohtaja Ismo Nöjd, jotka molemmat saivat Suomen Leijonan Ritarikunnan
Ritarimerkin. Lue lisää lippujuhlapäivän huomionosoituksista täältä.
Veteraanikeräys tuotti lähes 3 miljoonaa euroa
Vuoden 2016 Sotiemme Veteraanit -keräys tuotti runsaat 2,7 miljoonaa euroa, josta
varusmieskeräyksen osuus oli lähes puolet. Reserviläisliitto tukee vuosittain varusmiesten
keräystoimintaa eri puolella Suomea ja järjestää itse omia keräystapahtumia sekä -tempauksia
pääosin yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa.
Reserviläisjärjestöjen oma keräystoiminta tuotti viime vuonna 95.322 euroa. Tämän lisäksi
järjestöjen jäsenille lähetetyn keräyskirjeen avulla saatiin koottua peräti 376.103 euroa. Yhteensä
tuotto oli 471.425 euroa, joka on lähes viidennes koko keräystuotosta.
Sotiemme Veteraanit 2016 -keräyksen tuloksesta voit lukea lisää täältä.

Projektitukimäärärahaa yhä jäljellä
Reserviläisliiton vuotuinen talousarvio sisältää reserviläispiireille tarkoitetun tuen lisäksi myös
yhdistyksille tarkoitettuja tukimäärärahoja. Tätä, harkinnanvaraista tukea myönnetään
jäsenyhdistyksille ja piireille kirjallisten hakemusten pohjalta toimintaan tai hankintoihin, jotka
edesauttavat tai kehittävät toimintaa. Tukihakemukset käsitellään liiton valiokunnassa.
Viime vuosina tukia on myönnetty esim. erilaisiin kertaluontoisiin toimintatapahtumiin tai projekteihin, ase-, koulutusmateriaali-, majoitus- ja huoltoväline-, esite- tai muihin hankintoihin sekä
erilaisten toimitilojen ja ampumaratojen korjaamiseen tai rakentamiseen.
Projektitukea myönnetään liiton hallituksen hyväksymän säännöstön pohjalta. Lisätietoa löytyy liiton
nettisivuilta.
CISOR-sotilasmoniottelu Vekaranjärvellä
Reserviläisliitto toimii eurooppalaisia reservinaliupseerijärjestöjä yhdistävän CISOR-järjestön
puheenjohtajan vuodet 2016-2018. Puheenjohtajuuskaudella Suomessa järjestetään kuusi erilaista
tilaisuutta, joihin osallistuu reserviläisiä eri puolilta Eurooppaa. Seuraava tapahtuma järjestetään
Vekaranjärvellä 30.6.-1.7.2017.
Karjalan Prikaatin tuella järjestettävään sotilasmoniotteluun odotetaan 65 osanottajaa kahdeksasta
eri maasta, mikäli lisäksi mukana on Reserviläisliiton edustusjoukkue sekä muita kotimaisia
joukkueita. Kolmihenkiset joukkueet kisaavat seitsemässä eri lajissa, jotka ovat esterata, esteuinti,
kivääriammunta, kranaatinheitto, pistooliammunta, suunnistus sekä maastojuoksu. Mukana on sekä
miehiä että naisia.
Vekaranjärven sotilasmoniottelun johtajana toimii CISOR:n teknisen työryhmän puheenjohtaja,
ylivääpeli Minna Nenonen. Lisätietoja asiasta löytyy liiton puheenjohtajuussivuilta osoitteesta
www.cisorpresicendy.fi.
Reservin ampumamestaruuskisat Rovaniemellä
Järjestyksessä kolmannet RES:n ja RUL:n yhteiset Reservin ampumamestaruuskisat järjestetään
19.-20.8.2017 Toramon ampumaradoilla Rovaniemellä. Jokaisella reserviläis- ja
reserviupseeripiireillä on käytössään jokaiseen lajiin yhteinen, kuuden osallistujan kiintiö. Vähintään
kahden kilpailijan tulee kussakin lajissa edustaa jompaakumpaa piiriä, mikäli tämä on käytännössä
mahdollista.
Kilpailukutsu ja ilmoittautumisohjeet löytyvät kisasivuilta.
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät Tampereella 23.-24.8.
Reserviläispiirien toiminnanjohtajille tarkoitetuilla Neuvottelupäivillä ohjelmassa on perinteiseen
tapaan järjestävien liittojen sekä Reserviläisurheiluliiton ajankohtaisia asioita. Erityisasioina
ohjelmassa on luento kyberturvallisuudesta sekä ryhmätyöskentelyä vapaaehtoisen
maanpuolustuksen ja erityisesti liittojen, piirien ja yhdistysten toiminnan esittelystä eri tapahtumissa
(mm. messut, infotilaisuudet varuskunnissa).
Neuvottelupäiville ilmoittaudutaan Reserviläisliiton nettitoimintakalenterin kautta, jonka löydät täältä.
Reserviläisten perheviikonloppu

Reserviläisliitto järjestää jäsenilleen sekä heidän seuralaisilleen ja lapsille tarkoitetun
Perheviikonlopun 9.-10.9.2017 kylpylä Club Holiday Caribiassa Turussa. Ohjelmassa on luentoja,
liikuntaa sisällä ja ulkona, yhteinen illallinen sekä mahdollisuus tutustua golfiin Naantalin Aurinko
Golfissa.
Lisätietoja perheviikonlopusta löydät täältä.
Huippis syyskuussa
Kaikkien aikojen seitsemästoista, 23.9.2017 järjestettävä Reserviläisliiton huipputapahtuma tukeutuu
Jyväskylän varuskuntaan. Päivän aikana tutustutaan Ilmasotakouluun ja lentokoulutukseen, mm
Suomen ilmavoimiin kuuluvaan joukkoyksikköön, Hävittäjälentolaivue 41 (HÄVLLV41). Ohjelmassa
on myös vierailu Suomen Ilmavoimamuseoon, joka on Jyväskylän lentoaseman lähistöllä sijaitseva
ilmailuaiheinen museo. Lisätietoja löydät osoitteesta https://www.reservilaisliitto.fi/tikkakoski.
Liiton naisjäsenille tarkoitettuun huipputapahtumaan voi ilmoittautua täältä.
Suomen Sotaveteraaniliiton 60-vuotisseppeleenlasku
Suomen Sotaveteraaniliitto ry juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan ja on pyytänyt
reserviläisjärjestöiltä tukea erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Juhlavuoteen kuuluu mm.
vierailuja sotaveteraanien luona ja seppeleenlasku sankarihautausmaille 29.9., jolloin tulee
kuluneeksi tasan 60 vuotta Suomen Sotaveteraaniliiton perustamisesta. Tavoitteena on laskea
seppeleet mahdollisimman monelle Suomen noin 630 sankarihautausmaasta.
Suomen Sotaveteraaniliiton juhlavuodesta ja seppeleenlaskusta voit lukea lisää täältä.
Liittokokous Kouvolassa
Reserviläisliiton syyskokous muutti liiton sääntöjä niin, että kuluvasta vuodesta alkaen järjestetään
vain yksi liittokokous vuosittain. Tänä vuonna kokoonnutaan 18.11.2017 Kouvolassa, jossa
käsitellään viime vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Lisäksi täydennetään liittohallitusta erovuoroisten osalta. Kokouksessa palkitaan myös
vuoden malliyhdistys ja reserviläinen.
Lisätietoja Kouvolan syyskokoustapahtumasta löydät täältä. Kesän jälkeen avataan erityiset
syyskokoussivut, jossa on tarkempaa tietoa tapahtumasta.
Liitto kiinni heinäkuun
Reserviläisliiton toimisto Helsingissä on kiinni 3.7.-30.7. välisen ajan. Jäsentietojasi voit kuitenkin
päivittää ja ampumaturvan hankkia eAsioinnin kautta.
Reserviläisliitto toivottaa kaikille luottamushenkilöilleen lämmintä ja aurinkoista kesää!
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