RESERVILÄISLIITTO
ON SUOMEN SUURIN
MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ.

RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY
Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja kookkaaseen reserviin. Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen
vahvuus on 230 000 henkilöä, joista yli 96 prosenttia on tarvittaessa palvelukseen kutsuttavia reserviläisiä.
Puolustusvoimien kertausharjoituksilla pyritään ylläpitämään reserviläisten
sotilastaitoja. Heidän fyysisen kuntonsa ja perustaitojensa kehittämisestä
vastaa puolestaan Reserviläisliitto, maan suurin maanpuolustusjärjestö, jolla
on paikallisyhdistyksiä lähes jokaisella Suomen paikkakunnalla.
Kansalaisten maanpuolustustahto on kriittistä turvallisuudellemme. Suomen
suurimpana maanpuolustusjärjestönä Reserviläisliitolla onkin merkittävä roolinsa sen ylläpitämisessä.
Liiton toimintaan voivat osallistua kaikki puolustustyöstä kiinnostuneet
suomalaiset, niin miehet kuin naisetkin. Oletko sinä yksi heistä?

reservilaisliitto.fi

HYVÄ AMPUMATAITO ON
RESERVILÄISEN TÄRKEIN
		OMINAISUUS.

AMPUMATOIMINTA

URHEILU- JA LIIKUNTATOIMINTA

Hyvä ampumataito on reserviläisen tärkein ominaisuus ja
sen harjoittelu Reserviläisliiton laajin toimintamuoto. Vuosittain järjestetään erilaisia ampumatilaisuuksia lähes 10 000
kappaletta, joiden aikana ammutaan reilut kaksi miljoonaa
laukausta. Näistä tilaisuuksista osa järjestetään Puolustusvoimien radoilla ja aseilla.

Voidakseen hoitaa sodan ajan tehtävänsä, on reserviläisen
pidettävä huolta kunnostaan ja osattava elää suomalaisessa
luonnossa.

Paikalliset reserviläisyhdistykset järjestävät viikoittaisia harjoituksia, joiden lisäksi maakunnalliset piirit järjestävät omia
ampumatilaisuuksiaan ja -kilpailuitaan. Parhaat ampujat kilpailevat myös valtakunnallisella tasolla.
Liiton tilaisuuksissa käytetään kaikkia asetyyppejä ilma-aseista
aina reserviläiskivääreihin saakka. Vasta-alkajille on tarjolla
ampumakoulutusta ja laina-aseita harjoittelua varten. Kaikki
reserviläisyhdistykset ovat samalla myös ampumaseuroja.

Fyysistä kuntoa voi ylläpitää esimerkiksi osallistumalla Reserviläisliiton järjestämään kuntoliikuntaan ja erilaisiin kilpailuihin.
Tavallisempien liikuntamuotojen lisäksi ohjelmassa on paljon sotilastaitoja edistäviä lajeja kuten hiihtoa, juoksua, suunnistusta ja
marsseja. Niiden lisäksi järjestämme myös koko perheelle tarkoitettuja liikuntatapahtumia.
Liikumme paljon myös maastossa, jossa opettelemme samalla
elämään ja selviytymään erilaissa luonnonolosuhteissa.
Liikunnan aloittaminen onnistuu esimerkiksi paikallisyhdistyksen puitteissa. Kunnon ja taitojen karttuessa
tarjolla on myös laajaa kilpailutoimintaa piiri- ja
liittotasolla.
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MAANPUOLUSTUSTAHTO,
TIEDOTUS JA EDUNVALVONTA

IHMISELLÄ
ON VAIN YKSI
ISÄNMAA.
SUOJELLAAN
SITÄ.

Suomalaisten korkea maanpuolustustahto on puolustuksemme
peruskallio, jonka eteen Reserviläisliitto tekee paljon työtä. Eri
puolilla maata järjestetään vuosittain satoja kunniavartioita,
seppeleenlaskuja, paraateja, marsseja sekä erilaisia maanpuolustusjuhlia. Lisäksi käymme kouluissa kertomassa puolustuksestamme ja tuemme sotiemme veteraaneja.
Reserviläisliiton näkemykset ovat vahvasti esillä suomalaisessa
mediakentässä ja liitolla on tärkeä rooli myös puolustukseemme
liittyvässä edunvalvonnassa. Reserviläisliitto on arvostettu asiantuntijataho esimerkiksi eduskunnassa, ministeriöissä sekä
muissa merkittävissä valtion virastoissa.
Reserviläisliitto pyrkii edistämään maanpuolustustahtoa myös
omien kanaviensa kautta. Jäsenlehtemme Reserviläinen on
Suomen laajalevikkisin maanpuolustusjulkaisu, jota seurataan
laajasti erilaisissa kansalais- ja päättäjäryhmissä. Liitto osallistuu lisäksi aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa käytäviin
keskusteluihin.

HALUAN LIITTYÄ
RESERVILÄISLIITON JÄSENEKSI
SOTILAALLINEN
KOULUTUS

PALJON PIENELLÄ
JÄSENMAKSULLA

Etunimet

Reserviläiset voivat ylläpitää omaa sotilaallista osaamistaan
kertausharjoitusten lisäksi myös vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella. Kurssimuotoisesta koulutuksesta vastaa
lakisääteisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistys, jonka jäsenjärjestöistä suurin on Reserviläisliitto.

Reserviläisliiton toimintaan pääsee mukaan maksamalla vuosittaisen alle 50 euron jäsenmaksun. Nuorille, alle 22-vuotiaille
jäsenillemme maksu on vielä tätäkin edullisempi.

Katuosoite

Laajojen toimintamahdollisuuksien lisäksi jäsenmaksu sisältää
Reserviläinen-lehden ja maakunnallisen piirilehden vuosikerrat
sekä henkilökohtaisen jäsenkortin. Jäsenkortilla saa lisäksi alennuksia hotellimajoituksista, polttonesteistä ja vakuutuksista.

E-mail

Vuositasolla vapaaehtoiset kouluttajat järjestävät noin 2 000
erilaista koulutustapahtumaa, joihin osallistuu vuosittain yli
50 000 suomalaista. Kouluttajista yli 40 prosenttia tulee Reserviläisliitosta.
Koulutuksesta noin 2/3 on sotilaallista koulutusta ja 1/3 yleistä
varautumiskoulutusta.

Sukunimi
Syntymäaika
Postiosoite
Puhelin
Ammatti
Sotilasarvo
Ylennysvuosi

Reserviläisliittoon kuuluu yhteensä noin 37 000 suomalaista.
Heidän merkittävä panoksensa auttaa tukemaan yhteistä puolustustamme. Haluatko sinäkin osallistua tärkeään työhömme?

Aselaji
Aika ja paikka
Allekirjoitus

Lisätietoa Reserviläisliitosta ja sen jäseneksi liittymisestä saa verkkosivulta www.reservilaisliitto.fi.

Voit liittyä jäseneksi myös osoitteessa www.reservilaisliitto.fi

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

RESERVILÄISLIITTO ry
Tunnus 5005679
00003 Vastauslähetys

reservilaisliitto.fi

ELÄMÄÄ
VOI SEURATA
SIVUSTA TAI
SIIHEN VOI
OSALLISTUA.
AIVAN SAMA
ON MAANPUOLUSTUKSESSA.

SUOMEN SUURIN
MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki · (09) 4056 2040
toimisto@reservilaisliitto.fi · www.reservilaisliitto.fi

