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RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2023 
1. Reserviläisliiton strategia 
 
Reserviläisliiton toimintaa linjaa vuoden 2020 liittokokouksessa hyväksytty strategia vuosille 
2021─2023. Strategia on aiempaa yksityiskohtaisempi ja ns. rullaava. Strategia sisältää konkreetti-
sia tavoitteita, joita mitataan numeerisilla mittareilla. Tavoitteet pohjautuvat jäsenkyselyihin ja erilai-
siin tilastoihin.  Strategiaa on päivitetty vuosille 2023─2025 vastaamaan tulevien vuosien tavoitteita.  
 
Visioksi strategiassa on määritelty, että Reserviläisliitto pysyy suunnittelukaudella Suomen vaikut-
tavimpana maanpuolustusjärjestönä, jonka tehtävänä on suomalaisten maanpuolustustahdon ja -
kyvyn ylläpitäminen sekä jäsentensä laaja-alaisena edunvalvojana toimiminen. Tämän lisäksi liiton 
tehtävänä on Reservin koulutuksen kehittämissuunnitelman jalkauttaminen omalta osaltaan vuo-
sien 2022-2024 välisenä aikana. Liiton hallitus tarkastelee strategiaa vuosittain, seuraa sen toteu-
tumista ja tarvittaessa muuttaa tai tarkentaa strategiaa. Uusi strategia toimii myös aiempaa enem-
män pohjana kunkin vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion rakentamiselle.   
 
Tässä toimintasuunnitelmassa kuvatut asiat ja määritellyt tavoitteet on kohtaa kaksi lukuun otta-
matta ryhmitelty strategisten tavoitteiden (A-E) mukaisesti. Strategia tukee myös kaikilta osa-alueil-
taan reservin koulutuksen kehittämissuunnitelmaa, jossa järjestöillä on selkeä rooli ja tehtävät. 
 
Toimintavuonna Reserviläisliiton 70-vuotisjuhlatyöryhmä käynnistää virallisesti toimintansa, koulu-
tus- ja kokonaisturvallisuuden työryhmät jatkavat toimintaansa ja sääntötyöryhmä toimii yhdistys-
lain muutoksista johtuvien asioiden puitteissa tarvittaessa. Koulutuksen työryhmän osaamista vah-
vistetaan pedagogisen ja ampumatoiminnan osaamisen alueilla. Muut työryhmät toimivat tarpeen 
ja tavoitteiden mukaisesti. 
 
2. Vuoden teema ja painopistealueet 
 
Viestinnän monikanavaisuus 
 
Toimintavuoden teemana on viime vuoden tapaan tiedotus ja viestintä. Teema käsittää kokonai-
suudessaan liiton strategian sisällön viestittämistä eri tavoin, ja teeman avulla pyritään vaikutta-
maan niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla eri medioissa ja kanavissa. Liiton omassa 
viestinnässä korostetaan valtakunnallisesti vaikuttavien uutisten ja medianäkyvyyden lisäksi paikal-
lisen tason toiminnan esiin nostamista.  
 
Liitto tukee ja tarvittaessa kouluttaa piirien ja yhdistysten vapaaehtoisia toimijoita käyttämään pa-
remmin kotisivujaan sekä valokuvaamaan ja käyttämään eri sosiaalisen median kanavia. Erityisesti 
kannustetaan yhdistyksiä ottamaan käyttöön tekstiviestit sekä whatsapp ja signal -palvelut yhdis-
tyksen monikanavaista viestintää tukemaan. Liitto panostaa viestinnän kouluttamiseen, jotta hanki-
tut työkalut pystytään hyödyntämään mahdollisimman laajasti yhdistys- ja piiritasolla. 
 
Tiedotusta ja viestintää lisätään myös liiton ulkopuolisiin viestintäkanaviin. Tällä pyritään vaikutta-
maan maanpuolustustietämyksen kasvattamiseen nuorten sekä 40─50-vuotiaiden keskuudessa ja 
löytämään paremmin kanavat maanpuolustustyöhön mukaan pääsemiseksi. 
 
Liitto jatkaa Vuoden viestintä -palkinnon jakamista myös vuonna 2023. Viestinnällä pyritään vaikut-
tamaan myös siihen, että jäsenpoistuma pienenisi toimintavuoden aikana. Erityisesti seurataan al-
kuvuonna 2022 liittyneiden jäsenten pysyvyyttä. 
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Teeman lisäksi vuodelle 2023 asetetaan kolme erityistä painopistettä, mitä korostetaan liiton vuo-
den teemassa. Painopisteet pysyvät samoina kuin vuonna 2022, mutta niiden sisältöjä vahviste-
taan ja keskitetään ajankohtaisiin asioihin liittyen. 
 
Viestintää tehostetaan myös kahden palkatun toimihenkilön toimesta ja pyritään vähentämään 
viestintätoimiston jatkuvaa käyttöä. 
 
Ase- ja ampumakoulutus sekä taistelijan keho/mieli keskiössä 
 
Ase- ja ampumakoulutuksen osalta liitto kannustaa yhdistyksiä aktiiviseen ampumatoimintaan. Am-
pumataito on yksi sotilaan perustaidoista ja osa reservin kenttäkelpoisuutta. Samalla ampumatoi-
minta on yhdistyksen sisällä tapahtuvaa maanpuolustus-, koulutus- ja kilpailutoimintaa, millä on 
maanpuolustushenkeä kohottava ja yhteisöllinen vaikutus. Liitto tukee yhdistyksiä mahdollisissa 
viranomaisiin liittyvissä kysymyksissä sekä tarvittavien asiakirjojen hankinnoissa. 
Liitto tukee yhdistyksiä vuonna 2023 ase- ja patruunahankinnoissa säätiöltä saaduin varoin. 
 
Ase- ja ampumakoulutuksen vuoden 2023 haasteet ovat siviiliampumaratojen säilyttäminen sekä 
uusien ampumaratojen saaminen paikkakunnille, joissa niitä ei ole tai niiden tarve on kasvanut. 
Tästä esimerkkinä ovat Ahvenanmaa, Inarin seutu, pääkaupunkiseutu ja Varsinais-Suomi. Liitto 
tekee vahvaa edunvalvontatyötä ampumaratojen säilymisen ja uusien ratojen rakentamisen eteen. 
 
Toimintaturva-jäsenyys otettiin käyttöön vuonna 2021 ja siihen liittyviä jäsenetuja pyritään edelleen 
kehittämään vuoden 2023 aikana. Tämän lisäksi tavoitteena on tukea yhdistyksiä myös taloudelli-
sesti ammuttujen laukausten määrään ja toiminnan laajuuteen perustuen. Toimintaa raportoidaan 
edelleen kotisivujen tapahtumakalenterin kautta. 
 
Reserviläisliitto on mukana Maavoimien ase- ja ampumakoulutuksen kehittämisessä varusmiespal-
veluksesta aina reservissä olo ajan päättymiseen asti. Tarkoituksena on säätiötuen avulla kehittää 
reserviläisten käyttöön kännykkäsovellus, jolla harjoitetaan silmä-, laukaisu- ja ampumakoordinaa-
tiota. Edellä mainitun projektin kesto on kokonaisuudessaan nelivuotinen käsittäen vuodet 
2022─2025, mutta liittoa koskeva osuus siitä ajoittuisi ajanjaksolle 2023─2024. 
 
Jäsenillä on mahdollisuus osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämään ase- 
ja ampumakoulutustoimintaan MPK:n piirien järjestämillä kursseilla. Kannustamme myös tätä 
kautta harjaantuneita ammunnan harrastajia ja osaajia hakeutumaan ammunnanjohtajakoulutuk-
seen. Koulutuksen kautta on mahdollista saada niin MPK:n kuin Puolustusvoimienkin ammunnan-
johtajaoikeudet. Naisille suunnattua koulutusta pyritään lisäämään jo olemassa olevan toiminnan 
tueksi naisten koulutusohjelman mukaisesti. 
 
Ase- ja ampumakoulutuksen lisäksi painopistealueeseen sisältyy jokaisen reserviläisen oman fyy-
sisen kunnon kohottaminen sekä psyykkisen, eettisen ja henkisen hyvinvoinnin lisääminen.  
 
Marssi- ja liikuntatapahtumat, kuten Maaottelumarssi, RESUL Four Day March ja MPK:n Kesäyön 
Marssit ovat hyviä koko perheen ja jäsenistön liikuntatapahtumia. Lisäksi kannustetaan yhdistyksiä 
järjestämään erilaisia jotoksia niin kävellen, pyöräillen kuin hiihtäenkin. Reserviläisliitto ja Suomen 
Reserviupseeriliitto järjestävät yhteisen Tulta toukokuussa! -tapahtuman myös vuonna 2023. 
 
Kokonaisturvallisuuden toimintamuotojen tehostaminen 
 
Kokonaisturvallisuus-nimeä käytetään jatkossa VARTU-sanan tilalla. Toimintavuoden aikana liiton 
kokonaisturvallisuustyöryhmä järjestää yhdessä viranomaisten kanssa kokonaisturvallisuuden 
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seminaarin, jossa kerrotaan aihekokonaisuuteen liittyvistä viranomaistoimijoista ja vapaaehtoisen 
maanpuolustajan mahdollisuudesta osallistua näihin toimintoihin mukaan. 
 
Tämän lisäksi järjestetään aihealueeseen liittyviä webinaareja ja kannustetaan yhdistyksiä liitty-
mään SPR:n veripankkiin ja luovuttamaan säännöllisesti verta. 
 
Toimintavuoden aikana kokonaisturvallisuuden käsitettä ja laajuutta on tarkoitus tuoda paremmin 
esille yhteistyössä Naisten Valmiusliiton ja Maanpuolustuskoulutuksen järjestämien kurssien 
kautta. Leijona Catering Oy:n yhteistyötä markkinoidaan edelleen jäsenistölle, ja mahdollisesti mui-
takin vastaavia poikkeusolojen tehtäviä saattaa tulla tarjolle. 
 
Liitto on toimintavuoden aikana mahdollisuuksien mukaan mukana kokonaisturvallisuuteen liitty-
vissä valtakunnallisissa tapahtumissa. 
 
Maanpuolustustietoisuuden vahvistaminen nuorten keskuudessa 
 
Turpotietäjä-kilpailun tavoitteena on innostaa nuoria perehtymään turvallisuuspolitiikkaan, maan-
puolustukseen, Puolustusvoimien toimintaan ja yleiseen varautumiseen liittyviin kysymyksiin. Ta-
voitteena on myös kohottaa nuorten maanpuolustustahtoa, joka on erilaisten mielipidetutkimusten 
mukaan perinteisesti ollut muita ikäryhmiä alhaisemmalla tasolla. 
 
Vuonna 2023 Turpotietäjä-kilpailu järjestetään valtakunnallisesti neljännen kerran ja tavoitteena on, 
että kilpailu toteutetaan kaikissa reservipiireissä ja että mukana on yli sata lukiota. Lisäksi tavoit-
teena on lisätä kilpailun tunnettuutta muun muassa markkinointia tehostamalla. Kilpailussa on voit-
tajalle tarjolla suora opiskelupaikka Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, pääai-
neena poliittinen historia. 
 
Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa opiskelijat kilpailevat alueellisella tasolla lukioissa ympäri 
maata lokakuun alkupuolella. Toisessa vaiheessa ensimmäisen vaiheen parhaiten menestyneet 
opiskelijat kutsutaan korkeatasoiseen finaaliin Helsinkiin, jossa valitaan valtakunnan kolme parasta 
Turpotietäjää. Finaali käydään talvisodan alkamisen muistopäivänä 30.11.2023. 
 
Hankeen ohjausryhmässä ovat mukana reserviläisjärjestöjen lisäksi Kadettikunta ry sekä Historian 
ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry. Kilpailun käytännön toteutuksesta vastaa vuonna 2023 
toimiva projektiryhmä ja sitä tukee ohjausryhmässä nimetyt henkilöt paikallisista järjestöistä ja yh-
teisöistä. Projektiryhmälle on varattu liiton budjetissa 10 000 euroa. Reserviläisliitto ja Suomen Re-
serviupseeriliitto ovat anoneet vuosittain tukea Turpotietäjä-projektille Turvallisuuden tukisäätiöltä. 
 
Toimintavuonna liitto osallistuu Reservin Mentorit -hankeen suunnitteluun ja sen laajentamiseen eri 
puolille maata. Tähän liittyviä muita toimenpiteitä on kuvattu kohdassa 3. Maanpuolustustahdon ja 
-valmiuden ylläpitäminen. Lisäksi liitto kehittää esittelymateriaalia ja osallistumistaan varusmiesin-
foihin yhteistyössä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Infot tulevat olemaan jatkossa varusmies-
ten viikko-ohjelmassa.  
 
Turpotietäjää, mentoritoimintaa ja varusmiesinfoja käsittelevä työryhmä jatkaa toimintaansa vuo-
den 2023 aikana, ja toimijat työryhmään pyritään valitsemaan yhdistysten aktiivisista ja sitoutu-
neista jäsenistä. 
 
3. Maanpuolustustahdon ja valmiuden ylläpitäminen (A) 
 
Reserviläisliitto jatkaa laajaa työtään suomalaisten maanpuolustustahdon hyväksi mm. julkaisu- ja 
tiedotustoiminnan sekä erilaisten tilaisuuksien avulla. Aatteellista työtä pyritään laajentamaan eri-
tyisesti sosiaalisessa mediassa, jossa toteutetaan toimintavuoden aikana maanpuolustustahdon 
kasvattamiseen ja liiton tunnettuuden lisäämiseen tähtääviä kampanjoita.  
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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 käsi-
tyksen maanpuolustuksesta ja vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä tiedotusvälineiden kautta.  
 
Yhdistysten ja piirien aatteellista työtä tuetaan mm. laajalla esittely- ja messumateriaalilla, koulu-
tuksella ja hakemuksesta myönnettävällä taloudellisella tuella. Lisäksi yhdistyksillä ja piireillä on 
mahdollisuus ylläpitää omia nettisivujaan liiton verkkosivujen yhteydessä. Yhdistyksiä kannuste-
taan olemaan mahdollisimman laajasti läsnä myös Facebookissa ja muualla sosiaalisessa medi-
assa.  
 
Hengellinen toiminta 
 
Valtakunnallisesti toteutettava Joulutulet on toimintavuoden hengellisen toiminnan päätapahtuma. 
Paikkakunnilla toteutettavaan joulunalustapahtumaan pyritään saamaan mukaan mahdollisimman 
paljon liiton jäsenyhdistyksiä.  
 
Ampumatoiminta 
 
Ammunta sen eri muodoissaan on Reserviläisliiton laajin toimintamuoto. Liitto kannustaa yhdistyk-
siään erilaisen ampumatoiminnan järjestämiseen ja tukee yhdistyksiä taloudellisesti myöntämällä 
tukia asehankintoihin, aseiden huoltoon ja korjauksiin, erilaisiin ampumaratahankkeisiin sekä mui-
hin ampumatoimintaa edesauttaviin hankintoihin ja hankkeisiin. Lisäksi liitto tekee ampumaharras-
tukseen liittyvää edunvalvontaa.  
 
Jäseniä kannustetaan säännölliseen ampumaharjoitteluun. Siinä tarvittavan vakuutusturvan saa, 
kun liittyy ampumaharrastajien omaan Toimintaturva-jäsenryhmään. Aloitteleville harrastajille suo-
sitellaan osallistumista MPK:n ampumakortti- tai SAL:n tuomarikorttikursseille, joilla käydään läpi 
mm. ratakäyttäytymiseen liittyviä asioita. Lisäksi laaditaan ohjeistus liittyen aseluvan hakemiseen. 
 
Ampumatoimintaan liittyy laaja harjoittelu- ja kilpailutoiminta yhdistys-, piiri- ja liittotasolla. Viikolla 
18 järjestetään perinteinen, valtakunnallinen ampumataitopäivä, jonka tavoitteena on tarjota jäse-
nille mahdollisuus tutustua ammuntaan lajina, opettaa turvallisen ammunnan perusteita sekä suo-
rittaa vähintään yksi kymmenen laukauksen ampumasuorite, joka kirjataan mukaan prosenttiam-
muntakilpailuun. Liitolla on voimassa vakuutus, jonka myötä piirijärjestön tai paikallisyhdistyksen 
järjestämässä tapahtumassa ammuntaa kokeilevat henkilöt ovat tapaturma- ja vastuuvakuutuksen 
piirissä.  
 
Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton yhteiset Reservin ampu-
mamestaruuskisat järjestetään perinteiseen tapaan syksyllä. 
 
Toimintavuonna Reserviläisliitto on mukana kehittämässä Padasjoen harjoitusalueen ja siihen liitty-
vien ampumaratojen hallinto- ja valvontatoimenpiteitä sekä näihin liittyvän ympäristörahaston muo-
dostamista. Harjoitusalueen rakennuskanta pyritään uusimaan ulkopuolista rahoitusta hyödyntä-
mällä. 
 
Reserviläisliitto on myös mukana Suomen Ampumaurheiluliiton hallinnoimassa sekä maa- ja met-
sätalousministeriön rahoittamassa ampumaratojen ympäristölupahankkeessa, jonka tavoitteena on 
mahdollisimman laajasti luvittaa erilaisia ampumaratoja niin, että niiden käyttöehdot ovat käyttäjien 
näkökulmasta katsottuna mahdollisimman hyvät.  
 
 
Koulutus  
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Reserviläisliitolla on toimintavuonna keskeinen asema MPK:n hallituksessa ja valiokunnissa sekä 
alueellisissa toimielimissä. Lisäksi Reserviläisliitto on edustettuna Reservin neuvottelukunnassa 
sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisissa neuvottelukunnissa.  
 
Reserviläisliiton ja MPK:n yhteistoimintasopimuksen mukaisesti liitto vastaa MPK:n koulutusohjel-
man päivittämisestä ja kehittämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2022 pe-
rustettu työryhmä jatkaa tätä työtä edelleen ja tehtävänä on huolehtia yhteistoimintasopimuksen 
mukaisen koulutuksen osioiden toteutumisesta. Tehtävään pyritään löytämään yhdistysten jäse-
nistä osaavia tekijöitä. 
 
Reserviläisliiton tavoitteena on tarjota sijoittamattomalle reserville riittävän laajat ja monipuoliset 
kouluttautumismahdollisuudet sekä lisätä tietoisuutta mahdollisuuksista hakeutua paikallisjoukkoi-
hin. Lisäksi tavoitteena on kehittää yhteistyömahdollisuuksia kokonaisturvallisuuden koulutuksen 
osalta ja tukea tämän avulla yhteiskunnan yleistä kriisivalmiutta sekä parantaa kansalaisten toimin-
tavalmiutta ja varautumista mahdollisissa kriisitilanteissa.   
 
Reserviläisliitto kannustaa edelleen jäseniään ylläpitämään omia sotilaallisia ja muihin poikkeus-
oloihin liittyviä taitojaan osallistumalla MPK:n koulutukseen sekä hakeutumaan henkilövarattavaksi 
MPK:n poikkeusolojen tehtäviin. Toiminta- ja koulutusmahdollisuuksista kerrotaan laajasti Reservi-
läisessä ja osin niistä tiedotetaan suoraan jäsenistölle. Toimintavuoden tavoitteena on kasvattaa 
MPK:n koulutukseen osallistuvien jäsenten määrää myös taloudellisin kannustein. 
 
Reserviläisliitto kannustaa myös piirejään ja yhdistyksiään toteuttamaan yhteistyössä MPK:n 
maanpuolustuspiirien kanssa koulutukseen liittyvää markkinointia. Piirejä ja yhdistyksiä kannuste-
taan myös olemaan entistä enemmän mukana MPK:n toiminnan suunnittelussa. 
 
Liikunta- ja urheilutoiminta 
 
Reserviläisliitto kannustaa jäseniään fyysisen kunnon ylläpitoon. Päävastuu erilaisen liikuntatoimin-
nan järjestämisestä on liiton jäsenyhdistyksillä, joille painotetaan riittävien liikuntamahdollisuuksien 
tarjoamista jäsenilleen. Liitto tukee taloudellisesti liikuntavälineiden ja -tarvikkeiden hankintaa yh-
distyksille sekä piireille.  
 
Valtakunnantasolla reserviläisliikunnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Reserviläisurheilu-
liitto, jonka suurin jäsenjärjestö Reserviläisliitto on. Reserviläisurheiluliitto tiedottaa tapahtumistaan 
omilla kanavillaan, ja tätä tiedotusta tukee Reserviläisliitto myös omilla kanavillaan.  
 
Kilpailulajeja pyritään toimintavuonna laajentamaan niin, että lajivalikoimaan lisätään elektronisen 
urheilun lajeja, kehitetään airsofttoimintaa sekä muuta ampumatoimintaa yhteistyössä Reservi-
läisurheiluliiton kanssa. Uusien lajien kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret, jotta uudet sukupolvet 
saadaan entistä laajemmin mukaan Reserviläisliiton jäseniksi.  
 
Toimintavuonna järjestetään kaksi kansainvälistä sotilasmoniottelua. CISOR:n sotilasmoniottelu 
pidetään Saksassa Munchenissa 13.-18.6.2023 ja CIOR:n Santahaminassa 27.6.-2.7.2023. Mo-
lempiin kilpailuihin liitto pyrkii lähettämään 2-4 joukkuetta. Sotilasmoniotteluun liittyviä harjoituksia 
järjestetään mm. Porin prikaatissa Säkylässä. Ensimmäinen leiri on 25.2.2023, jossa lajeina ovat 
kivääriammunta ja esteuinti. Seuraava leiri pidetään 1.4.2023, jossa lajeina pistooliammunta ja 
suunnistus. 
 
Jäsenistöä kannustetaan liikkumaan monipuolisemmin ja osallistumaan myös MPK:n järjestämille 
kenttäkelpoisuutta mittaaville kursseille sekä hakeutumaan kuntotestaajan kursseille.  
 
Toimintavuonna kannustetaan jäseniä hyödyntämään Puolustusvoimien MarsMars-sovellusta, 
josta löytyy harjoitteluohjeita, harjoitusvideoita sekä kuntotestejä. Tämän lisäksi kannustetaan 
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jäseniä huolehtimaan ampumapäiväkirjan pitämistä Kymppi-mobiilisovelluksen avulla tai vaihtoeh-
toisesti perinteisellä tavalla paperisena. 
 
Naisten toiminta 
 
Liiton naisten työryhmä järjestää toimintavuonna useita naisille tarkoitettuja tapahtumia. Lisäksi 
työryhmä pyrkii organisoimaan reserviläistoiminnan esittelyä mahdollisimman monissa messutyyp-
pisissä tapahtumissa.  
 
Huipputapahtuma järjestetään 8.-10.9.2023 Porin prikaatissa. Kaksipäiväinen tapahtuma sisältää 
tutustumista varuskuntaan sekä toiminnallista ohjelmaa sisältäen ammunnat. 
 
Liitto oli vahvasti mukana laatimassa MPK:n kanssa naisille suunnattua koulutusohjelmaa, jota päi-
vitettiin vuoden 2022 aikana. Ohjelman tavoitteena on lisätä erityisesti naisten tietoisuutta Suomen 
puolustusjärjestelmästä ja kokonaisturvallisuudesta sekä kouluttaa naisille keskeisiä turvallisuustai-
toja. Liitto kannustaa naisjäseniään osallistumaan MPK:n järjestämille kursseille. Liiton naistyö-
ryhmä vastaa myös yhteistoimintasopimuksen mukaisesti koulutusohjelman päivittämisestä ja 
suunnitelmien toteutumisesta yhteistyössä MPK:n kanssa. 
    
Reserviläisliitto jatkaa Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestönä. Valmiusliitto tunnetaan erityisesti nai-
sille suunnatuista valtakunnallisista NASTA-valmiusharjoituksista, joihin kannustetaan myös Reser-
viläisliiton jäseniä osallistumaan. Liitto on myös mukana Naisten Valmiusliiton ja Leijona Catering 
Oy:n kanssa hankkeessa, jossa pyritään kokoamaan vapaaehtoisia Leijona Catering Oy:n poik-
keusolojen tehtäviin. 
 
Lisäksi Reserviläisliiton naisjäseniä kannustetaan osallistumaan Maanpuolustusnaisten Liiton Viro-
lahdella toukokuussa järjestettävälle, valtakunnalliselle Harju-jotokselle. 
 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelutoiminta 
  
Reserviläisliitto on yksi Suomen Punaisen Ristin koordinoiman vapaaehtoisen pelastuspalvelu VA-
PEPA:n jäsenjärjestöistä. Liitossa toimii omat VAPEPA- ja Kokonaisturvallisuuden -työryhmät. 
Käytännön toimintaa on lähinnä yhdistyksissä, joissa ylläpidetään kymmeniä hälytysryhmiä tai joi-
den jäsenet ovat mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa. 
 
Reserviläisliitto markkinoi toimintavuonna vapaaehtoista pelastuspalvelua aiempaa enemmän. 
Liitto järjestää jäsenilleen oman Vapepan peruskurssin, jolta saa ne taidot, joita tarvitaan toimiessa 
vapaaehtoisena hälytysryhmässä.  
 
Yhdistyksiä kannustetaan luomaan yhteydet oman lähialueensa paikallistoimikuntiin ja tutustu-
maan paikalliseen pelastuspalvelutoimintaan sekä kannustamaan omia jäseniään mukaan vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun toimintaan ja/tai perustamaan omia, reserviläisistä koostuvia hälytysryh-
miä.  
 
Kansainvälinen toiminta 
 
Reserviläisliitto on eurooppalaisia reservinaliupseerijärjestöjä yhdistävän CISOR-järjestön (Con-
fédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve, CISOR) jäsen. Vuonna 2023 järjestön pu-
heenjohtajamaana toimii Saksa. 
 
Reserviläisliitto osallistuu toimintavuonna CISOR-järjestön hallituksen kokouksiin ja muihin tilai-
suuksiin. Liittoa edustavat sen hallituksessa sotilasmestari Minna Nenonen, joka toimii myös järjes-
tön varapuheenjohtajana sekä vääpeli Arto Nousiainen (lakivaliokunta) ja ylikersantti Anni Pitko 
(tekninen valiokunta). Lisäksi liitto tukee taloudellisesti nuorten jäsentensä osallistumista CISOR:n 
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järjestämään kieli- ja muuhun koulutukseen. CISOR-sotilasmoniottelut järjestetään kesäkuussa 
Saksassa, jonne liitto pyrkii lähettämään 2-4 joukkuetta. Liitto osallistuu myös kesäkuussa 2023 
RUL:n järjestämään CIOR:n kesäkongressiin Santahaminassa, jossa käydään sotilasmoniottelukil-
pailut.  
 
Muu liiton kansainvälinen toiminta jatkuu toimintavuonna perinteisissä merkeissä. Tavoitteina on 
yhteistyösuhteiden elvyttäminen Viron Kaitseliiton kanssa sekä sopivan yhteistyökumppanin löytä-
minen Ruotsista. Kahdenvälinen yhteistyö on mahdollista myös muita maita edustavien tahojen 
kanssa. Piiri- ja yhdistystason kansainvälinen toiminta ja yhteydet jatkuvat tiiviinä erityisesti Viron ja 
muiden Pohjoismaiden kanssa.  
 
Kalottitapahtumat pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan vuonna 2023, ja liitto lähettää 
tapahtumaan edustajat suunnitelman mukaisesti. Päävastuu kalottitapahtumista on ollut pohjoisen 
reservipiireillä.  
 
4. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen keskeinen ja tunnustettu vaikuttaja (B) 
 
Keväällä 2020 tehdyn galluptutkimuksen mukaan Reserviläisliitto on Suomen tunnetuin maanpuo-
lustusjärjestö 77 prosentin tunnettuudellaan. Liiton tunnettuus on viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana kasvanut merkittävästi, johtuen mm. ajankohtaisiin maanpuolustusasioihin kantaa ottavasta 
tiedottamisesta, muusta osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä jatkuvasta some-
markkinoinnista. Tavoitteena on lisätä edelleen liiton tunnettuutta. Viestinnän suunnittelua ja me-
diayhteyksiä hoidetaan pääosin kahden viestintätehtäviin palkatun toimihenkilön avulla. Tarvitta-
essa käytetään ulkopuolisen viestintätoimiston palveluita. 
 
Pääviestintäkanavat ovat liiton verkkosivut, some-kanavat (Facebook, Instagram ja Twitter) sekä 
sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet. Toimintavuonna jatketaan Reserviläisliiton toiminnan ja jä-
senyyden laajamittaista markkinointia sosiaalisessa mediassa. 
 
Vuonna 2023 liitto osallistuu yhteen tai kahteen maakunnallisen tason messutapahtumaan. Lisäksi 
liiton messutoiminnan konseptia kehitetään toiminnallisempaan ja vuorovaikutteisempaan suun-
taan sekä tuetaan piirien ja yhdistysten messutoimintaa. 
 
Reserviläisliiton tiedottamisessa käytetään hyödyksi vuoden 2021 lopulla tehdyn Maine & Luotta-
mus -kyselyn tuloksia, ja tämän lisäksi vuonna 2022 toteutettua perinteistä galluptutkimusta liiton 
tunnettuudesta. Tiedotuksen toimivuutta seurataan erityisesti sähköisten medioiden osalta.  
 
Sisäinen tiedotus jatkuu aktiivisena. Liiton verkkosivuilla julkaistaan säännöllisesti tiedotteita ja net-
tiuutisia. Toimintavuoden aikana lähetetään sähköpostitse kolme uutiskirjettä joka kuukausi. Kuun 
alussa lähetetään koko jäsenistölle ajankohtaisuutiskirje, kuun puolivälissä luottamushenkilöille 
suunnattu Yhdistystiedote ja kuun vaihteessa Toimintaturva-jäsenille oma uutiskirje ampumahar-
rastuksen uusimmista jäseneduista. Lisäksi toimintavuonna kokeillaan ensimmäistä kertaa teksti-
viestitse lähetettäviä mainosviestejä liiton tapahtumista. Viestit lähetetään koko jäsenistölle.  
 
Reserviläisliiton viestinnästä ja tiedottamisesta vastaa viestintäpäällikkö yhdessä viestintäasiantun-
tijan ja toiminnanjohtajan kanssa. Viestintäpäällikkö vastaa ulkoisesta tiedottamisesta sekä viestin-
nän suunnittelutyöstä ja viestintäasiantuntija sisäisestä tiedottamisesta. 
 
Reserviläisliiton äänenkannattaja on Reserviläinen-lehti, josta ilmestyy toimintavuoden aikana kah-
deksan numeroa. Lehden jakeluun kuuluvat lähes kaikki jäsenmaksunsa maksaneet henkilöjäse-
net. Reserviläinen-lehti löytyy myös Lehtiluukku-palvelusta, josta sen voi tilata kuka tahansa suo-
malainen. 
 
Yhdistyksille ja piireille painotetaan maanpuolustuskeskusteluun osallistumisen ja yleisen tiedotta-
misen tärkeyttä. Toimintavuonna painopisteenä onkin juuri tiedottaminen ja sen roolin merkitys. 
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Reserviläisliitto ylläpitää laajaa esittely- ja messumateriaalia sekä tukee taloudellisesti messuta-
pahtumiin osallistumista ja yhdistysten muuta tiedotustoimintaa. Piireille ja yhdistyksille järjestetään 
tiedottamiseen ja viestintään liittyvää koulutusta toimintavuoden aikana. 
 
Viestintään liittyvää materiaalia päivitetään yhdistysten käyttöön ja tehdään tarpeen mukaan uusia. 
Viestintään liittyen kuvataan Reservin Voima -tv-sarja sekä tehdään esittelyvideo liiton toiminnasta 
yhdistysten ja piirien käyttöön. 
 
Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö 
 
Reserviläisliiton edunvalvonta jatkuu tiiviinä. Liitto pyrkii edunvalvonnalla korostamaan mm. Puo-
lustusvoimien riittävän rahoituksen tarvetta, mikä on edellytyksenä yleisen asevelvollisuuden ja 
koko maan kattavan, itsenäisen puolustusjärjestelmän ylläpitämiselle. Lisäksi painotetaan riittävän 
laajan kertausharjoituskoulutuksen merkitystä niin, että kertausharjoitusmäärät edelleen kasvaisi-
vat ja erityisesti niin, että ne koordinoitaisiin paremmin MPK:n reserviläisille järjestämän koulutus-
toiminnan kanssa ja suuntautuisi paikallispuolustuksen kehittämiseen. 
 
Huomiota kiinnitetään myös reserviläisten aseman ja toimintaoikeuksien kehittämiseen sekä reser-
viläistoiminnan ja -koulutuksen toimintaedellytysten ylläpitämiseen. Lisäksi seurataan tarkasti mm. 
vuoden 2023 valtion puolustusbudjetin laatimista. Erityisenä tavoitteena on säilyttää puolustusmi-
nisteriön pääluokasta reserviläisjärjestötoiminnan tukemiseen vuonna 2022 saavutettu lisämäärä-
raha 50 000 euroa aikaisemman 32 000 euron vuosittaisen tuen lisäksi. 
  
Reserviläistoiminnan ja koulutuksen toimintaedellytykset pyritään säilyttämään riittävällä tasolla 
koko maan alueella. Liitto seuraa tarkasti vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain ja aselain 
muutosten soveltamista käytäntöön. Lisäksi liitto seuraa tarkoin EU:n lyijyhaulikiellon toimeenpa-
noa ja EU:n laajempaa lyijyammusten kieltohanketta. Myös aselupakäytäntöjen keventämisproses-
sia seurataan ja tarvittaessa siihen pyritään vaikuttamaan.  
 
Huomiota kiinnitetään myös riittävän tiheän ampumarataverkoston säilyttämiseen. Reserviläisliitto 
on ollut mukana Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n ympäristölupahankkeessa, jonka tavoitteena on 
laatia ympäristölupahakemukset vajaalle kolmannekselle maamme ampumaradoista. Lisäksi liitto 
tukee reserviläispiirien toimenpiteitä sekä vaikuttamista maakunnallisen ja paikallisen tason ampu-
marataverkoston ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.  
 
Liitto harjoittaa edunvalvontaa ja sidosryhmäyhteistyötä monien eri kanavien avulla. Tiedotteiden ja 
kannanottojen lisäksi edunvalvontaa tehdään säännöllisillä tapaamisilla keskeisten yhteistyötaho-
jen ja viranomaisten kanssa. 
 
Liiton yhteistyökumppaneita ovat mm. Puolustusvoimat ja puolustusministeriö, sisäministeriö, ym-
päristöministeriö, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Maanpuolustuksen Tuki ry, Reserviläisurheilu-
liitto, Maanpuolustusyhtiö, URLUS-säätiö, VAPEPA-verkosto sekä monet muut tahot.  
 
Yhteistoiminta jatkuu erityisen tiiviinä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa niin liitto-, piiri- kuin yh-
distystasolla. Molempien liittojen puheenjohtajisto ja toiminnanjohtajat kokoontuvat säännöllisesti. 
Liitto pyrkii lisäämään myös muiden maanpuolustusjärjestöjen sekä maanpuolustuksellisten taho-
jen kanssa tehtävää yhteistyötä. Reserviläisliiton edustukset eri yhteistyöelimissä ja -organisaa-
tioissa julkaistaan liiton verkkosivuilta.  
 
Veteraani- ja perinnetyö 
 
Reserviläisliitto on toimintavuonna laajasti mukana veteraanityössä ja siihen liittyvässä perinne-
työssä.  
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Reserviläisliitto on mukana Veteraanivastuu ry:n ja Tammenlehvän Perinneliiton hallitustyöskente-
lyssä. Toimintavuoden tavoitteena on laajan keräystoiminnan toteuttaminen sekä keräyksen tule-
vaisuuteen liittyvien linjausten tekeminen yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton ja sotiemme vete-
raaneja edustavien järjestöjen kanssa. 
 
Myös muu yhteistoiminta sotiemme veteraaneja edustavien järjestöjen kanssa jatkuu laajana niin 
liitto-, piiri- kuin yhdistystasolla. Useat liiton jäsenyhdistykset tukevat paikallisten veteraaniyhteisö-
jen toimintaa sekä avustavat yksittäisiä veteraaneja. Monet henkilöjäsenet toimivat erilaisten vete-
raaniyhteisöjen luottamustehtävissä. 
 
12.3.2023 toteutetaan yhdessä Viipurin Lauluveikkojen kanssa Oi kallis Suomenmaa -konsertti tal-
visodan päättymisen muistopäivän hengessä. Konsertti piti toteuttaa ensimmäisen kerran jo 
vuonna 2022, mutta koronavirustilanne siirsi sitä vuodella. 
 
Veteraaniperinnetyön suunnittelu jatkuu toimintavuonna ja siitä vastaa liiton veteraaniyhteistyö-
ryhmä. Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä valtakunnallisten veteraanijärjestöjen, Tammenlehvän 
Perinneliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Toimintavuonna kiinnitetään huomiota perin-
netyön rahoituksen kehittämiseen.  
 
5. Jäsenyhdistysten toiminnan edistäminen (C) 
 
Reserviläisliitto on 323 yhdistyksellään, 18 piirillään ja yli 45 000 henkilöjäsenellään paitsi Suomen 
suurin maanpuolustusjärjestö myös suurehko ja vuosittain kasvava toimija suomalaisessa kansa-
laisjärjestökentässä.    
 
Reserviläisyhdistysten toimintaa ja niiden kehittämistä pyritään tukemaan aiempaa enemmän mm. 
neuvontaa lisäämällä. Erityistä huomiota kiinnitetään pieniin jäsenyhdistyksiin, jotta niillä olisi ny-
kyistä paremmat kasvun ja kehityksen edellytykset sekä mahdollisuus yhdistyä jäsenistön niin 
päättäessä lähialueen yhdistysten kanssa. 
 
Yhdistyksiä kannustetaan hyödyntämään enemmän Maanpuolustusrekisteriä omassa jäsenviestin-
nässään ja toiminnassaan.  
 
Luottamushenkilöiden koulutus 
 
Yhdistysjohdolle tarkoitettu koulutus uudistetaan toimintavuoden aikana niin, että tavoitteena on 
järjestää koulutuksia pääasiassa etäkoulutuksina. Liitto järjestää yhden perinteisen koulutustilai-
suuden esim. liittokokouksen tai muun tilaisuuden yhteydessä. Koulutuksen tavoitteena on aiem-
paan tapaan kehittää yhdistysten luottamushenkilöiden valmiuksia tehtäviensä hoitamiseen. Sen 
tärkeimpänä kohderyhmänä ovat uudet luottamushenkilöt. 
 
Piirijohdon koulutus 
 
Reserviläisliitto yhdistää toimintavuoden aikana yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa pii-
rien toiminnanjohtajille tarkoitetun koulutuksen ja ohjauksen. Toiminnanjohtajille järjestetään vuo-
den mittaan useita Teams-tilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita sekä esitellään re-
servipiirien toimintaa. Lisäksi järjestetään reservipiirien toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien ta-
paaminen syys-lokakuun vaihteessa 2023. 
 
Kokousten ja koulutuksien tavoitteena on antaa piirien toiminnanjohtajille valmiudet suunnitella ja 
toteuttaa kussakin maakunnassa reserviläistoimintaa liittojen linjaamalla tavalla. Kokousten järjes-
telyistä vastaa toimintavuonna Reserviläisliitto. 
 
Lisäksi järjestetään useita reserviläispiirien luottamushenkilöille tarkoitettuja piiri-infoja. Näitä järjes-
tetään pääsääntöisesti Teams-tilaisuuksina. Parin tunnin mittaiset tilaisuudet on tarkoitettu lähinnä 
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yhdistysten puheenjohtajille sekä muille keskeisille luottamushenkilöille. Niissä käydään läpi mm. 
Puolustusvoimien asioita, ajankohtaisia laki- ja muita hankkeita sekä Reserviläisliiton sisäisiä asi-
oita.  
 
Tuet piireille ja yhdistyksille 
 
Reserviläisliiton varsinaisen toiminnan kuluista noin viidennes käytetään tukitoimintaan, jonka pii-
rissä ovat Reserviläisurheiluliitto, reserviläispiirit sekä osittain liiton jäsenyhdistykset. Toiminta-
vuonna nämä tuet jakautuvat seuraavasti: 
 
 Reserviläisurheiluliitolle suunnataan runsaan 28 000 euron suuruinen toimintatuki, joka käy-

tetään reserviläisurheilun, -liikunnan ja kilpailujen järjestämiseen paikallisella, maakunnalli-
sella ja valtakunnallisella tasolla. Tuki pohjautuu RESUL:n jäsenjärjestöjen maksaneiden 
jäsenten määriin. 

 Jokaiselle reserviläispiirille maksetaan toimintavuoden aikana 4 620 euron suuruinen toi-
mintatuki. Tuesta 330 euroa maksetaan kuukausittain ja 660 euroa kertasuorituksena toi-
mintavuoden lopulla, mikäli piiri on julkaissut kaikki oman toimintasuunnitelmansa tapahtu-
mat liiton tarjoamilla verkkosivuilla sekä syöttänyt järjestelmään tapahtumien osallistuja-
määrät sekä muut kysytyt tiedot. 

 Kuukausittaisen piirituen ohella reserviläispiireillä on mahdollisuus saada suoritepohjaisia 
palkkioita 4 300 euroa per piiri. Tuki maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja 
sen maksun edellytyksenä on, että piiri on julkaissut omat verkkosivunsa liiton sivustolla. 

 Lisäksi reserviläispiireillä on mahdollisuus saada hakemuksesta tukea erilaisiin it-hankintoi-
hin. Tähän tukeen on toimintavuonna varattu 4 000 euroa. 

 Myös yhdistysten on mahdollista saada liitosta tukea erilaisten projektien, erityisen toimin-
nan tai hankintojen rahoittamiseen. Tukea on haettava erillisellä hakemuksella ja myönnet-
tävä maksimituki yhdelle hankkeelle tai hankinnalle on 1 400 euroa. Yhdistysten projektitu-
keen on liiton talousarviossa varattu 35 000 euroa. 

 
Toimintavuonna 2023 piiritukien maksu perustuu vuonna 2013 tehtyihin, piirikohtaisiin yhteistyöso-
pimuksiin, joissa on sovittu piirituen saamisen edellyttävistä tehtävistä.  
 
Suoritusperusteinen piirituki 
 
Kuukausittaisen piirituen lisäksi reserviläispiirit voivat saada ns. suoritusperusteista piiritukea, jota 
maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Vuonna 2023 tukea maksetaan seuraavien 
kriteereiden pohjalta: 
 
Jäsenkasvu 
 
 Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä nousee vuoden 2023 aikana, maksetaan 

200 euron palkkio 
 Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa yhden prosentin, maksetaan yh-

teensä 400 euron palkkio 
 Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa kaksi prosenttia, maksetaan yh-

teensä 600 euron palkkio 
 Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa 5 prosenttia, maksetaan lisäksi 800 

euron palkkio 
 Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä on vuosina 2018–2022 noussut jokaisena 

vuotena keskimäärin kolme prosenttia, maksetaan lisäksi 1 000 euron palkkio 
 

Suoritusperusteista tukea maksetaan 1.8.2023 alkaen kuukausittain, mikäli em. tavoitteet täyttyvät. 
Vertailulukuna on maksaneiden jäsenten määrä per 31.12.2022. 
 
Uusien jäsenten määrä 
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 Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2023 lopulla yli 5 prosent-

tia, maksetaan 500 euroa 
 Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2023 lopulla yli 6 prosent-

tia, maksetaan yhteensä 750 euroa 
 Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on yli vuoden 2023 lopulla 7 prosent-

tia, maksetaan yhteensä 1 000 euroa 
 
Tuki maksetaan tammikuun 2024 alussa niin, että 1.1.–31.12.2023 välillä piirin jäsenyhdistyksiin 
liittyneiden henkilöiden kokonaismäärä suhteutetaan piirin kokonaisjäsenmäärään per 31.12.2022. 
Laskennassa huomioidaan uudet jäsenet, joiden jäsenyys on asianomaisessa yhdistyksessä hy-
väksytty ja jatkuu vuonna 2023. 
 
Uudet verkkosivut ja toiminnan raportointi 
 
 Kaikki piirin jäsenyhdistykset ovat julkaisseet liiton tarjoamilla verkkosivuilla omat sivunsa, 

maksetaan 500 euroa. 
 Mikäli piirin jäsenyhdistyksistä 80 prosenttia on syöttänyt kaikki tapahtumansa liiton verkkosi-

vujen tapahtumakalenteriin ja raportoinut järjestelmään tapahtumien osallistumisluvut sekä 
muut kysytyt tiedot, maksetaan lisäksi 500 euroa. Tällöin maksettava kokonaissumma on 
1 000 euroa. 

 Mikäli kaikki piirin jäsenyhdistykset ovat syöttäneet kaikki tapahtumansa liiton verkkosivujen 
tapahtumakalenteriin ja raportoineet järjestelmään tapahtumien osallistumisluvut sekä muut 
kysytyt tiedot, maksetaan lisäksi 500 euroa. Tällöin maksettava kokonaissumma on 1 500 eu-
roa. 

 
Suoritusperusteista piiritukea maksetaan kohdan yksi osalta 1.9.2023 alkaen. Kohdan 2 ja 3 mu-
kaiset tuet maksetaan viikolla 51, kun Joulutulet-tapahtuman osallistujatiedot on syötetty järjestel-
mään. 
 
Yhdistysten projektituki 
 
Reserviläisliiton jäsenyhdistyksillä ja piireillä on mahdollisuus saada liitolta taloudellista tukea toi-
mintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toi-
mintaa. Tukea varten on varattu 35 000 euron määräraha liiton talousarvioon. Määrärahaa voidaan 
nostaa, mikäli siihen saadaan ulkopuolista rahoitusta. 
 
Tätä ns. yhdistysten projektitukea voi saada mm. asehankintoihin, aseiden korjauksiin, ampuma-
rata- ja toimitilahankkeisiin, kantolippujen hankintaan, erilaisiin koulutusvälinehankintoihin sekä toi-
minnallisiin hankkeisiin. Edellytyksenä on, että asianomainen yhdistys on raportoinut liitolle edelli-
sen vuoden toiminnastaan ja, että kyseessä on kertaluonteinen hankinta tai hanke. Lisäksi tuen 
myöntämisen ehtona on, että yhdistyksellä tai piirillä on vähintään perustiedot julkaistuna liiton tar-
joamilla verkkosivuilla. 
 
Tukea myönnetään liiton hallituksen hyväksymän projektitukiohjeistuksen pohjalta. 
 
Toimintavuoden 2023 painopisteinä on ase- ja ampumakoulutus sekä fyysinen ja psyykkinen toi-
mintakyky. Yhdistyksiä tuetaan perustuen ammuttujen laukausten kokonaismäärään sekä toimin-
nan aktiivisuuteen. 
 
Yhdistys- ja jäsenpalvelut 

 
Reserviläisliiton tavoitteena on tarjota piireilleen ja yhdistyksilleen hyvätasoista ja kattavaa palve-
lua. Pyrkimyksenä on kehittää Reserviläisliitosta entistä paremmin järjestökentän toiveiden ja nä-
kemysten mukaan toimiva organisaatio, jossa jäsentyytyväisyys kasvaa jatkuvasti.  
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Jäsenpalvelut pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälti liiton verkkosivujen ja sähköisen jä-
senasioinnin avulla. Asioinnissa jäsen voi hallinnoida omia jäsentietojaan. 
 
Reserviläisliitto ylläpitää kattavaa vakuutusturvaa, joka sisältää järjestövakuutuksen, Puolustusvoi-
mien järjestämät kilpailut kattavan vakuutuksen sekä ammunnan kokeilun kattavan vakuutuksen. 
Lisäksi jäsenistöllä on mahdollisuus liittyä ammunnan harrastajien omaan Toimintaturva-jäsenryh-
mään, jonka jäsenyyteen sisältää ampumaharrastuksen vakuutusturva. Vakuutuksista saa lisätie-
toa liiton verkkosivuilta. 
 
6. Jäsenistön aktivointi ja jäsenmäärän kasvu (D) 
 
Reserviläisliiton jäsenmäärä on kasvanut käytännössä yhtäjaksoisesti jo yli kahden vuosikymme-
nen ajan. Toimintavuoden tavoitteena on jäsenkasvun ylläpitäminen niin, että kokonaisjäsenmäärä 
kasvaa prosentin (lähtökohtatilanne 40 000 jäsentä) ja maksaneiden jäsenten määrä 1,5 prosent-
tia. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa jäseneksi hyväksyttyjen määrää viidellä prosentilla verrattuna 
vuoteen 2022. 
 
Yhdistyksiä ja piirejä kannustetaan jäsenhankintaan suoritusperusteisen piirituen avulla sekä tiedo-
tuksellisin keinoin. Lisäksi korostetaan oman nettisivuston merkitystä jäsenhankinnassa sekä tiedo-
tuskanavana. Liitto toteuttaa vuoden aikana keskitettyjä jäsenhankintakampanjoita sosiaalisessa 
mediassa sekä ylläpitää jatkuvaa Google-näkyvyyttä.  
 
Liiton kotisivujen jäseninfo-osiota kehitetään palvelemaan myös paremmin yksittäisiä jäseniä. Tä-
män lisäksi yhdistyksen kotisivun näkymää parannetaan siten, että jäsenen on helpompi jo liittymi-
sen yhteydessä löytää toimintamuodoltaan sopiva yhdistys. Toimintavuonna panostetaan entistä 
paremmin olemassa olevien jäsenten aktivointiin ja pyritään näillä keinoin vähentämään jäsenpois-
tumaa. 
 
Henkilökohtainen jäsenhankintakilpailu 
 
Jäseniä kannustetaan jäsenhankintaan henkilökohtaisella jäsenhankintakilpailulla. Vuoden 2023 
kilpailun tuloksia laskettaessa huomioidaan jokainen, vuoden 2023 aikana jäsenmaksunsa ensim-
mäistä kertaa maksanut, uusi jäsen. Jäsenmaksulaskutuksen aikataulun takia kilpailukausi on käy-
tännössä 1.10.2022–30.9.2023. Ne uudet jäsenet, jotka eivät myöhäisen liittymisajankohdan takia 
saa jäsenmaksulaskua vuonna 2023, huomioidaan seuraavan vuoden kilpailussa. 
 
Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen em. aikana Maanpuolustusrekisteriin tallennettu tieto 
uudesta jäsenestä ja jäsenhankkijasta. Mukaan ei lasketa niitä henkilöitä, jotka ovat jo jäsenenä 
jossain toisessa liiton jäsenyhdistyksessä tai joiden jäsenyyttä asianomainen yhdistys ei hyväksy. 
 
Vuoden 2023 jäsenhankintakilpailussa palkinnot ovat seuraavat: 
 
 Kilpailun voittaja, 300 euron matkalahjakortti tai vastaava tuki yhdistyksen toimintaan 
 Vähintään 20 jäsentä, lahjakortti 150 euroa 
 Vähintään 15 jäsentä, lahjakortti 100 euroa 
 Vähintään 10 jäsentä, lahjakortti 50 euroa 
 Vähintään 5 jäsentä, lahjakortti 20 euroa 
 Vähintään 1 jäsen, lahjakortti 10 euroa 

 
Kilpailun lopulliset tulokset julkaistaan vuoden 2023 alussa. 
 
Yhdistysten välinen jäsenhankintakilpailu 
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Toimintavuonna jatketaan yhdistysten välistä jäsenhankintakilpailua, jonka kilpailuaika on kalenteri-
vuosi ja yhdistykset on jaettu maksaneiden jäsenten lukumäärän (31.12.2022) mukaisiin sarjoihin 
seuraavasti: 
 
A-sarja, maksaneiden jäsenten määrä 30–99 / palkkio 500 euroa 
B-sarja, maksaneiden jäsenten määrä 100–299 / palkkio 750 euroa 
C-sarja, maksaneiden jäsenten määrä 300– / palkkio 1 000 euroa 
 
Sarjan voittaa yhdistys, jonka maksaneista jäsenistä on toimintavuoden lopulla suhteellisesti (%) 
eniten uusia jäseniä eli jäseniä, jotka ovat liittyneet jäseniksi ja maksaneet ensimmäisen jäsenmak-
sunsa vuoden 2023 aikana. Toimintavuonna perustetaan jäsenhankintakilpailuun myös väestöpoh-
jaan perustuva malli (kuinka monta prosenttia yhdistyksen toiminta-alueen väestöstä on jäsenenä 
yhdistyksessä). Kilpailu on kokeilu, ja se jaetaan kolmeen eri sarjaa väestöpohjan koot huomioi-
den.  
 
Reserviläisliitto seuraa säännöllisesti piiriensä jäsenkehitystä ja liittyneiden jäsenien määriä, joita 
pidetään esillä liiton viestinnässä. Heikon jäsenkehityksen alueisiin kiinnitetään muita alueita 
enemmän huomiota ja niihin suunnataan tapauskohtaisesti päätettäviä tukitoimenpiteitä.  
 
Jäsenhuolto 
 
Toimintavuoden tavoitteena on vähentää jäsenyydestä luopuvien määrää tehostamalla jäsenhuol-
toa. Yhdistyksiä kannustetaan seuraamaan omaa jäsenkehitystään, olemaan säännöllisesti yhtey-
dessä jäsenistöönsä sekä ylläpitämään ajan tasalla olevia verkko- ja Facebook-sivuja. Lisäksi yh-
distyksiä kannustetaan olemaan yhteydessä uusiin jäseniinsä sekä niihin jäseniin, joiden jäsen-
maksun maksaminen on syystä tai toisesta viivästynyt. Jäsenyytensä päättäneille liitto lähettää 
sähköisen kyselyn jäsenyyden päättymisen syistä. 
 
Reserviläisliitto lähettää toimintavuonna jokaiselle liittyneelle noin viikon viiveellä sähköisen uutis-
kirjeen.  
 
Jäsenedut ja –alennukset 
 
Reserviläisliiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat toimintavuonna oikeutettuja ainakin seuraa-
viin jäsenetuihin ja -alennuksiin: 
 
 ST1-polttoneste-etu. Liiton jäsenkortilla saa käteisellä tai pankkikortilla maksettaessa ST1-ket-

jun 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. 

 Corrotech. Jäsenetuna asekaapin hankkijat saavat numerolukon kaupan päälle. 
 OP-Pohjolan tarjoamat vakuutusedut ja alennukset. 
 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. 

 Tallink Siljan jäsenyysetu. Jäsenellä on toimintavuonna mahdollisuus liittyä Club One-kanta-
asiakasohjelmaan 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 vuo-
sikerta jäsenhintaan.  
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 Ampumaharrastajien Toimintaturva-jäsenryhmän räätälöidyt jäsenedut. 
 
7. Taloudellinen tasapaino, osaava henkilöstö, ketterä hallinto (E) 
 
Reserviläisliiton talouden 2023 perustana on 14,5 euron suuruinen liittomaksu, joka sisältyy jokai-
sen henkilöjäsenen vuosittaisen jäsenmaksuun. Lisäksi jäsenmaksuun sisältyvät oman yhdistyk-
sen ja piirin maksuosuudet sekä Reserviläinen-lehden 8,5 euron jäsentilausmaksu. Tilausmaksua 
ei laskuteta nuorisojäseniltä eikä niiltä jäseniltä, joiden kotitalouteen jo muuten tulee Reserviläinen-
lehti. Toimintavuonna selvitetään laajemman perhejäsenyyden mahdollisuus.  
 
Reserviläisliitto harjoittaa omaa varainhankintaa mm. myymällä vuosittain vaihtuvaa jäsentuotetta 
sekä myymällä ilmoitustilaa Reserviläinen-lehdistä yritysyhteistyökumppaneille. Lisäksi tuottoja 
saadaan mm. huomionosoituksista ja jäsenmerkeistä. Liiton verkkokauppa uusitaan toimintavuo-
den 2023 kuluessa. 
 
Reserviläisliiton sijoitustoimintaa toteutetaan liiton hallituksen hyväksymän sijoitusstrategian mukai-
sesti, jota hallitus tarkastelee vuosittain ja joka annetaan tiedoksi liiton kokoukselle. Vuoden 2023 
tavoitteena on lisätä sijoitettuna olevan pääoman määrää korkeintaan kolmanneksella.  
 
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 puo-
lustusministeriön vuosittaisen tuen Reserviläisliiton ja muiden jäsenjärjestöjensä käyttöön.  
 
MPT tukee toimintavuonna Reserviläisliittoa runsaalla sadalla tuhannella eurolla. Lisäksi liitto saa 
MPT:n kautta puolustusministeriöltä tukea, jonka suuruus on vuonna 2023 82 000 euroa (vuonna 
2022 määrä oli 82 000 €). Tavoitteena on ylläpitää lisätuen määrä valtion talousarvion puolustus-
ministeriön pääluokasta. 
 
Reserviläisliitto toimii URLUS-säätiön omistamissa toimitiloissa, jonka 42 766 euron suuruinen 
vuokrakustannus katetaan URLUS-säätiön samansuuruisella tuella.  
 
Reserviläisliitto saa vuosittain tukea myös Reserviläisliiton Huoltosäätiöltä (RHS), joka on Reservi-
läisliittoa ja puutteenalaisia jäseniään sekä heidän lähiomaisiaan tukeva säätiö. RHS on varautunut 
tukemaan liittoa toimintavuonna noin 10 000 euron suuruisella toimintatuella. 
 
Liiton kokoukset 
 
Reserviläisliiton sääntömääräinen liittokokous pidetään 18.11.2023 Oulussa. Reserviläisliiton liitto-
kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2024 ta-
lousarvio ja toimintasuunnitelma.  
 
Liittohallitus 
 
Reserviläisliiton hallituksen vahvuus toimintavuonna on puheenjohtaja ja 27 varsinaista jäsentä. 
Jokaisesta piiristä on vähintään yksi hallitusedustaja ja kuudesta suuremmasta piiristä kaksi edus-
tajaa, minkä lisäksi hallituksessa on kolme naisedustajaa. Hallituksen työskentelyä johtaa liiton ko-
kouksen valitsema puheenjohtaja, jonka tukena ovat hallituksen keskuudestaan valitsemat varapu-
heenjohtajat. Liiton hallituksen erovuoroiset jäsenet valitaan liittokokouksessa Oulussa marras-
kuussa 2023. 
 
Uuden liittohallituksen ensimmäinen kokous järjestetään tammikuussa 2024, mikä on samalla uu-
den hallituksen järjestäytymiskokous. Tämän lisäksi toimintavuonna järjestetään vähintään kaksi 
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hallituksen fyysistä kokousta (keväällä ja syksyllä).   
 
Toimintavuonna jatketaan etäkokouksina pidettyjä ajankohtaiskatsauksia. Katsauksia järjestetään 
noin joka toinen kuukausi tai tarpeen mukaan. 
 
Liiton valiokunta 
 
Reserviläisliiton hallitus muodostaa keskuudestaan valiokunnan, joka vastaa liiton toiminnan ja ta-
louden suunnittelusta sekä juoksevien asioiden hoidosta. Valiokunnan sihteerinä ja esittelijänä on 
liiton toiminnanjohtaja. Toimintavuonna valiokunta kokoontuu viisi kertaa. Kokoukset pidetään hyb-
ridikokouksina siten, että osallistua voi paikan päällä tai TEAMS-etäyhteydellä. Tarvittaessa järjes-
tetään enemmän etäkokouksia.  
 
Liiton valiokunta muodostaa työskentelynsä tueksi määräaikaisia tai pysyviä toimielimiä sekä työ-
ryhmiä, joiden tehtävät se määrittää ja joiden jäsenet se nimeää tapauskohtaisesti.  
 
Puheenjohtajisto 
 
Reserviläisliiton puheenjohtajisto voi hoitaa liiton juoksevia asioita ja vastata osaltaan hallituksen 
tai valiokunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta. Lisäksi puheenjohtajistolle voidaan kes-
kittää henkilöstö- ja huomionosoitusasioihin liittyvä valmistelu sekä osin päätökset. 
 
Puheenjohtajiston työskentelyä johtaa liiton puheenjohtaja ja sen muina jäseninä ovat liiton varapu-
heenjohtajat. Puheenjohtajiston sihteerinä ja esittelijänä toimii liiton toiminnanjohtaja.  
 
Liiton toimisto 
 
Reserviläisliiton hallituksen ja valiokunnan tukena toimii liiton Helsingissä sijaitseva toimisto, jonka 
työskentelyä johtaa liiton toiminnanjohtaja. Lisäksi liiton palveluksessa on järjestöpäällikkö, viestin-
täpäällikkö, viestinnänasiantuntija ja jäsenpalveluidenasiantuntija. Toimintavuonna kiinnitetään 
huomiota liiton henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työssä jaksamiseen. 
 
Yleisistä hallintopalveluista sekä liiton jäsenlehden Reserviläisen kustantamisesta vastaa Reservi-
läisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton tasaosuuksin omistama Maanpuolustusyhtiö MPY Oy. Lii-
ton taloushallinnosta vastaa toimintavuonna Azets Insight Oy. 
 
Reserviläispiirit 
 
Liiton hallituksen, valiokunnan ja toimiston tukena toimivat maakunnalliset reserviläispiirit, joiden 
tehtävänä on vastata ja osin toteuttaa Reserviläisliiton toimintasuunnitelman mukainen toiminta 
alueellaan.  
 
Reserviläispiirien toimintaa johtavat niiden puheenjohtajat ja hallitukset, joiden apuna valtaosassa 
piireistä toimii piirin toiminnanjohtajan johtama piiritoimisto. Liitto tukee piirien toimintaa taloudelli-
sesti sekä koulutuksella ja ohjeistuksella tässä toimintasuunnitelmassa määritellyllä tavalla.  
 
Reserviläisyhdistykset 
 
Reserviläisliittoon kuuluu toimintavuonna 323 paikallista yhdistystä, joiden toimintatavat ja jäse-
nyyslinjaukset vaihtelevat. Paikallisyhdistysten tehtävänä on toteuttaa varsinainen reserviläistoi-
minta niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää sääntömääräisiä tarkoitusperiä ja tavoit-
teita.  
 
Paikallisyhdistysten toimintaa tukee ensisijaisesti oma piiri, mutta myös liitto. Tuen eri muodot on 
kuvattu kattavasti liiton verkkosivuilla sekä osin tässä toimintasuunnitelmassa.  
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Toiminnan ja osallistumisen raportointi 
 
Reserviläisliiton jäsenyhdistyksien ja reserviläispiirien tulee perinteisesti ilmoittaa toiminnan ja osal-
listumisen määristään liitolle. Kerättyjä lukuja hyödynnetään mm. erilaisessa raportoinnissa, tiedo-
tuksessa, edunvalvonnassa sekä toiminnan ohjauksessa ja sen suunnittelussa. 
 
Toimintavuonna raportointi toteutetaan liiton verkkosivuston kautta. Yhdistysten tulee kirjata kaikki 
tapahtumansa liiton verkkosivustolle ja raportoida niiden toteutumisesta saman järjestelmän kautta 
mahdollisimman ajantasaisesti.   
 
8. Lähivuodet 
 
Reserviläisliitto sekä osin myös sen piirit ja yhdistykset joutuvat suunnittelemaan toimintaansa 
aiempaa pidemmällä aikajänteellä. Tätä edellyttää mm. lisääntynyt yhteistoiminta Puolustusvoi-
mien ja muiden viranomaisten sekä MPK:n kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimin-
tavuoden alussa on ilmoitettava tukitarpeet MPK:lle sekä Puolustusvoimille jo seuraavasta vuo-
desta. Yhteistyökumppanit kannustavat liittoa suunnittelemaan tukitarpeet kuitenkin 2-3 vuotta 
eteenpäin valmiiksi. 
 
Reserviläisliiton vuoden 2024 toiminnan suunnittelu käynnistyy keväällä, mutta alla mainitut yhtei-
set tapahtumat yhdistysten ja piirien kanssa on lyöty lukkoon.  
 
Veteraanikeräyksen tempauspäivä, kautta maan   ? 
Reserviläisten ampumataitopäivä, kautta maan   Viikko 18  
Koko kansan reserviläispäivä      
Suomen puolustusjärjestelmä tutuksi -seminaari   
Liittokokous, Rauma    xx.11.2024 
Joulutulet, kautta maan    viikko 51  
 
Erityisen tärkeää on tehdä ajoissa erilaiset rata- ja tilavaraukset sekä sopia Puolustusvoimien 
kanssa siltä mahdollisesti haettavasta toiminnallisesta tuesta. Tuki on vahvistettava järjestäjän ta-
holta jo edeltävän vuoden keväällä paikallisen MPK:n piirin kanssa, jotta se löytyy myös heidän toi-
mintasuunnitelmastaan seuraavalle vuodelle. 
 
TOIMINTAKALENTERI 2023  
 
Tammikuu   
Prosenttiammunta alkaa, koko maa   1.1.   
Hallituksen järjestäytymiskokous 1  21.1.   
Reserviläispiirien toiminnanjohtajien etäkokous 25.1. 
Jäsenmaksutilitys, vuoden 2022 lopputilitys vk 4  
 
Helmikuu   
Jäsenmaksulaskutus, eräpäivä  15.2.  
Valiokunnan kokous 1, Helsinki  16.2. 
Sotilasmoniottelun 2. harjoitusleiri, Säkylä  25.2 
 
Maaliskuu   
Veteraanikeräys 2023 alkaa                      1.3. 
Talvijotos, Ilomantsi   11.–12.3. 
Veteraanikeräyksen tempauspäivä, kautta maan  12.3. 
Suomen laulu -konsertti, Pikku-Finlandia 12.3. 
Ilma-aseet, Lappeenranta   18.–19.3. 
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Valiokunnan kokous 2   23.3. 
Pistooliampumahiihto   x 
Jäsenmaksutilitys 1   vk.10–11 
 
Huhtikuu   
Sotilasmoniottelun 3. harjoitusleiri, Säkylä 1.4. 
Hallituksen kokous 2   15.4.  
Ampumasuunnistus   x 
Reserviläispiirien toiminnanjohtajien etäkokous 2 19.4. 
NASTA, Harjulintu, Lounasi-Suomi  21.–23.4. 
Reserviläispilkki   x 
Jäsenmaksuperintä / maksumuistutukset vk 16–19  
 
Toukokuu   
Tulta toukokuussa! -ampumahaastetapahtuma 1.-31.5. 
Reserviläisten ampumataitopäivä, kautta maan vk 18 (6.5.)  
PikkuNASTA Leopardi, Häme  5.–7.5. 
Pistooliampumajuoksu   x 
Sotilasmoniottelu, Milcomp Lahti  x 
RESUL Four Day March   18.–21.5. 
Perinneaseet, Tyrri   19.–21.5. 
MNL, Harju-jotos, Virolahti   20.–21.5.   
Valiokunnan seminaarikokous 3  26.–27.5. 
MNL / jotos   . x 
 
 
Kesäkuu   
Liiton kunniajäsenten kesäkokous, Helsinki 9.6. 
Frisbeegolf    x   
Jäsenmaksutilitys 2   vk 23–24   
CISOR Sotilasmoniottelu, Munchen Saksa 13.-18.6. 
CIOR/CIOMR Summer Congress, Helsinki 25.-30.6. 
Reserviläisammunnat, Hollola  30.6.–1.7. 
 
Heinäkuu   
Falling Plates, Mikkeli   1.7. 
Reserviläisgolf, Lappeenranta  8.7. 
 
Elokuu   
SRA:n SM-kilpailu, Sotinpuro  5.–6.8 
Tarkka-ammunnan SM    x 
Vahvin Reserviläinen, Ylihärmä  x 
Reservin ampumamestaruuskilpailut  x 
Valiokunnan kokous 4   24.8.     
Reserviläispiirien toiminnanjohtajien etäkokous 3 30.8. 
 
Syyskuu   
Maaottelumarssi   1.–30.9. 
Kivääri 300m    x 
Valiokunnan kokous 5   14.9. 
Huipputapahtuma, Säkylä   8.–10.9. 
NASTA Tyyni, Uusimaa   15.–17.9. 
Maastopyöräjotos, Pieksämäki  16.–17.9. 
Syysjotos, Siilinjärvi   22.–24.9.    
Uusien jäsenten jäsenmaksulaskutus päättyy 30.9.  
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Jäsenmaksuperintä / maksumuistutukset  vk 36–37 
 
Lokakuu   
Turpotietäjä-kilpailun alkukilpailu  x 
Reserviläispiirien puheenjohtajien ja    
piirien toiminnanjohtajien tapaaminen, Joensuu 5.–6.10. 
Hallituksen kokous 3, Joensuu  7.10.  
Jäsenmaksutilitys 3    vk 42  
 
Marraskuu   
Jäsenmaksuperintä/ maksumuistutukset vk 46 
Liittokokous, Oulu   18.11 
Reserviläispiirien toiminnanjohtajien etäkokous 4 22.11. 
Turpotietäjä-kilpailun loppukilpailu  30.11. 
  
Joulukuu   
Liiton ansioristien luovutus, Helsinki  1.12.   
Valiokunnan kokous 6   13.12. 
Prosenttiammunta päättyy, koko maa  31.12. 
Jäsenmaksutilitys 4   vk 50   
Joulutulet, kautta maan   vk 51 (21.12.)   
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