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Nimi:
Osoite:

Aaro Johan Mäkelä
Itäinen teatterikuja 3 C 21,
00100 HELSINKI
Puhelin:
050 540 5416
Sähköposti:
aaro.makela@rul.fi
Syntymäaika: 3.4.1983
Sotilasarvo:
Yliluutnantti reservissä

LinkedIn. www.linkedin.com/in/aaromakela
Twitter: www.twitter.com/Aaro_Makela
Facebook: www.facebook.com/aaro.makela

KOULUTUS
Jyväskylän yliopisto
• Kauppatieteiden maisteri, kansantaloustiede
• Luonnontieteiden kandidaatti, fysiikka
• Opettajan pedagogiset opinnot

TYÖHISTORIA
2018-

ALM Partners Oy, Toimitusjohtaja, Osakasyrittäjä
-

2011-2017
2007-2011
2006-2007
2005-2006

Muu koulutus:
Ylioppilas, Vaasan lyseon lukio, 2002
Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ), 2011

Toimistot Helsinki, Jyväskylä ja Tukholma. Yrityskoko: 75 henkilöä.

ALM Partners Oy, Varatoimitusjohtaja, Osakasyrittäjä
Aktia Pankki Oyj, Osastopäällikkö, konsernirahoitus
Aktia Pankki Oyj, Riskianalyytikko, konsernirahoitus
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Tuntiopettaja (mat, fys)

VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN KOKEMUS (KESKEISIMMÄT)
Suomen Reserviupseeriliitto ry
1. varapuheenjohtaja 20142. varapuheenjohtaja 2012-2013
Työvaliokunnan jäsen 2008Taloustoimikunnan pj 2008Liittohallituksen jäsen 2007–2010, 2012Järjestötoimikunnan jäsen 2006–2007
Palkitsemistoimikunnan ja neuvottelukunnan jäsen 2012-

MPK - Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Hallituksen jäsen 2016Talousvaliokunnan jäsen 2012-, pj. 2016Aiemmin mm. kurssinjohtajatehtäviä MPK:n kursseilla

Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry
Piirin puheenjohtaja 2006-2007, hallitus 2005-2007
Toiminnantarkastaja 2011-2017

Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry
Hallituksen jäsen 2012-2018, talouspäällikkö 2016-2017

Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit ry
Talouspäällikkö 2004-2006
Hallituksen jäsen 2004-2007 (aktiivisin yhdistys 2006)
RESERVILÄISLIIKUNTA
RESUL-RUL-suhteet (RUL-vastuu): 2012Jotostoiminta: mm. Syysjotoksella 1.sija 2011&2014
Pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut 2011
RESERVILÄISURA
Tykistöprikaati, saapumiserä II/2002
RU-kurssi 221 Kallio, Tiedustelutulenjohto
Yliluutnantti reservissä (2017), sodan ajan sijoitus
Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit (MPK, Er.50/2016)
Alueellinen maanpuolustuskurssi, Etelä-Suomi CXXX 2018
PERHE
Vaimo Hanna Mäkelä, tyttäret Ada (2v) ja Aava (10kk)
Kotoisin Laihialta, mökit Mänttä-Vilppula & Hamina

Helsingin Reserviupseeripiiri ry
Järjestötoimikunnan jäsen 2011
Taloudellinen neuvonantaja & RUL-edustaja 2012-

Suomen Reserviupseerien tukisäätiö
Hallituksen jäsen 2008-2010, Valtuuskunnan jäsen 2012Maanpuolustuksen tuki ry (MPT)
Varainhallintaryhmän jäsen 2018- (RUL:n edustaja)
Maanpuolustusyhtiö MPY Oy hallituksen jäsen 3/2012-,
hallituksen varapuheenjohtaja 2018JÄSENYYDET RUL YHDISTYKSISSÄ
Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry
Jyväskylän Reserviupseerit ry (JRU)
Jyväskylän Akateemiset Reserviupseerit ry (JARU)
Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry

HARRASTUKSET
Metsästys, kalastus, juoksu ja kuntosali
Ammunta ml. sovellettu reserviläisammunta (SRA)
Panimo: perustajaosakas, hall. pj, Espoon Oma Panimo

Hyvät reserviupseeriystävät!
Olen otettu saamastani laajasta, koko maan kattavasta tuesta ja kannustuksesta hakea Suomen
Reserviupseeriliiton (RUL) puheenjohtajan tehtävään. Vahvan tuen ja aiemman kokemukseni perusteella koen
olevani tehtävään valmis, kyvykäs ja motivoitunut. Olenkin ilmoittanut ehdokkuudestani jo hyvissä ajoin,
24.11.2018 liittovaltuuston kokouksen yhteydessä. On hienoa, että RUL:n puheenjohtajaksi on useita
ehdokkaita. Mielestäni tämä kertoo puheenjohtajatehtävän arvostuksesta sekä yhtä lailla meidän
reserviupseerien kyvykkyydestä ja halukkuudesta vastuunkantoon. On upeaa olla yksi meistä
puheenjohtajaehdokkaista.
Liittokokoustapahtuman oltua edellisen kerran Turussa 12 vuotta sitten oli puheenjohtajuutta tavoittelemassa
myös viisi ehdokasta. Tuolloin olin paikalla RUL:n hallituksen jäsenenä ja Opiskelijain Reserviupseeripiirin
puheenjohtajana. Tehtävään tuli valituksi Mika Hannula: tämän jälkeen 2008 alusta lähtien on minun ollut
kunnia olla liiton johtoryhmänä toimivan työvaliokunnan jäsenenä ja talousvaliokunnan puheenjohtajana sekä
edelleen vuosittain kasvavin vastuin liiton johto- ja varapuheenjohtajatehtävissä, ensin Mikan ja tämän jälkeen
Mikko Halkilahden puheenjohtajakaudella. Ensimmäisinä vuosina tehtävissäni korostui vastuurooli liiton
talouden vakauttamisessa ja kehittämisessä: nykyisin liiton sijoitustoiminnan tuotoilla voidaan nykyisin kattaa
yli 20 % liiton varsinaisen toiminnan kuluista, sijoitusten positiivisesta (reaali)arvonkehityksestä tinkimättä.
Myöhempinä vuosina vastuualueisiini on lisäksi kuulunut mm. liiton koulutus- ja varautumistoiminta,
ampumatoiminta ja liikuntatoiminta sekä liiton toimisto. Tulevaa puheenjohtajavaalia ajatellen voidaan sanoa,
että vaikka olen iältäni nuorin (s. 1983), olen siitä huolimatta kokenein ehdokas liiton vastuutehtävissä.
Olen nyt toiminut liiton 1. varapuheenjohtajan vastuullisessa tehtävässä vuodesta 2014 lähtien. Tässä ja myös
aiemmin 2. varapuheenjohtajan tehtävässä olen nähnyt, mitä puheenjohtajan työ vaatii. Olen jakanut työ-,
edustus- ja vastuutehtäviä puheenjohtajan, toiminnanjohtajan ja muun työvaliokunnan kesken sekä
muodostanut vahvat verkostot ja henkilösuhteet, jotka ovat puheenjohtajana toimiessa tarpeelliset. RUL:n
puheenjohtajan tehtäviä tulee hoidettavaksi yli 100 päivänä vuodessa; näin siis on jo liiton 1.
varapuheenjohtajankin tehtävässä. Puheenjohtajan tehtävistä, haluttiin tai ei, noin 80 % suuntautuu Helsinkiin.
Vaikka Laihialta kotoisin olenkin ja aikani Jyväskylässä asunut, ei RUL:n puheenjohtajan tehtävän kannalta ole
haitaksi, että asumme nykyisin Helsingin ydinkeskustassa. Ehdokkuudellani on myös vahva kotijoukkojen tuki.
Työni ALM Partners Oy:n toimitusjohtajana ja osakasyrittäjänä sekä reilun 75 ammattilaisen osaava
henkilöstömme (moni heistä liittomme jäseniä), mahdollistavat tarvittavan joustavuuden ajankäytössäni.
Liiton puheenjohtajan tehtäviin kuuluu luonnollisesti liiton johtaminen liittokokouksen hyväksymän
kolmivuotissuunnitelman mukaisesti. Kolme vuotta on pitkä suunnitteluaika, joten kolmivuotissuunnitelman
painopisteet ovat liiton arvoissa, tahtotilassa ja keskeisimmissä tehtävissä. Nämä voivat säilyä osiltaan
perinteikkäinä jopa vuosikymmeniä ja hyvä niin. Säilyviä ovat eritoten ne arvot, jotka liittoa ja sen jäsenistöä
yhdistävät: isänmaallisuus, vastuuntuntoisuus ja vapaaehtoisuus. Olen ollut vahvasti valmistelemassa
kolmivuotissuunnitelmaa, joten on helppo seistä sen tavoitteiden takana. Poimintoina itselleni tärkeistä
aiheista nostaisin a) kykymme tarjota mielekäs, osallistava ja arjessa näkyvä jäsenyys kaikille ja eritoten
aktiivisijoitusikäisille reserviupseereillemme, jotka enenevässä määrin asuvat maamme maakunnallisissa
kasvukeskuksissa b) reserviupseerien kouluttautumismahdollisuuksien ja urapolkujen kehittäminen
yhteistyössä Puolustusvoimien ja MPK:n kanssa ja c) johtaminen ja yhteenkuuluvuus; asiat jotka yhdistävät
meitä ja joissa haluamme kukin kehittyä kokemusvuosiimme katsomatta. Puheenjohtajana haluan tuoda
uutta: 1) liiton keskeisten tehtävien ja hankkeiden entistä laajempi työnjako, 2) säännölliset strategia- ja
valmistelutyöpajat osaksi liiton hallitus-, toimikunta- ja muuta työskentelyä, 2) liiton tarjoamien palveluiden ja
osallistumismahdollisuuksien selkeyttäminen ja näkyvyyden lisääminen, 4) nuorille reserviupseereille
suunnatun toiminnan ja -mallien terävöittäminen sekä 5) jäsenmäärä kasvuun.
Kävin näin sunnuntai-iltapäivänä juoksemassa Vilniemen lenkin. Vaimoni Hanna on Haminasta kotoisin ja
tyttäremme Ada ja Aava pääsevät täällä tapaamaan sukulaisiaan. Vierailut RUK:lla Haminassa ovat aina koko
perheelle mielekkäitä, kun mökkireissut ja edustustehtävät ovat yhdistettävissä. Tällä hetkellä käynnissä ei ole
reserviupseerikurssia, mutta edellisen kurssin RUK 254 Feeniks kurssijuhlassa olimmekin Hannan kanssa
mukana. Näinpä tällä kertaa lenkilläni ei ollut kirittäjiä RU-kurssilta. Marraskuun alussa tämä jälleen
korjaantuu: uuden kurssin, uusien upseerioppilaiden ja uusien lenkkikeskusteluiden myötä.
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Aaro Mäkelä

Puheenjohtajaehdokas Aaro Mäkelä (s. 1983), esittely:
Aaro Mäkelä ilmoittautui ensimmäisenä ehdokkaana Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajaksi jo
24.11.2018 liittovaltuuston kokouksen yhteydessä. Ehdokkaan virallisena esittäjänä toimii Kanta-Helsingin
Reserviupseerit sekä puoltajana Helsingin Reserviupseeripiiri.
Aaro Mäkelä on nykyisin Suomen Reserviupseeriliiton 1. varapuheenjohtaja (2014 alkaen), sekä MPK:n
hallituksen jäsen ja talousvaliokunnan puheenjohtaja (2016 alkaen). Liiton puheenjohtajiston vastuujaossa
Aaro vastaa vuonna 2019 liiton toimistosta, liikuntatoiminnasta, koulutustoiminnasta, ampumatoiminnasta,
varautumistoiminnasta sekä liiton taloudesta ja taloushallinnosta. Hän vaikuttaa aktiivisesti mm. RUL:n
jäsenrekisteripalvelut ja Reserviläinen-lehden tuottavan Maanpuolustusyhtiö MPY:n hallituksessa. Aaro on
osallistunut tuloksekkaasti vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseen, kuten reservin koulutuksen
kehittämissuunnitelman (RESKESU) valmisteluun, toimenpanoon ja seurantaan.
Ammatiltaan Aaro on ALM Partners Oy:n toimitusjohtaja ja osakasyrittäjä. Yritys on finanssialan
riskienhallintamallinnusta finanssilaitoksille tarjoava kasvuyritys, joka työllistää noin 75 henkilöä Helsingissä,
Jyväskylässä ja Tukholmassa. Työtehtävä mahdollistaa liiton puheenjohtajan (ja nykyisen 1.
varapuheenjohtajan) työtehtävämäärän hoitamisen, joka tarkoittaa mahdollisuutta hallita omaa kalenteriaan
sekä osallistumista yli 100 erilaiseen vuosittaiseen edustus- tai kokoustapahtumaan.
Aaron perheeseen kuuluvat vaimo Hanna sekä tyttäret Ada (s. 2017) ja Aava (s. 2018). Hanna on kotoisin
Haminasta, joten RUK:n edustustehtävät hoituvat mukavasti koko perheen voimin. Aaro perheineen asuu
Helsingin ydinkeskustassa.
Aarolla on pitkä yhdistys-, piiri- ja liittotason kokemus. Aaro on ollut liiton johtoryhmänä toimivan
työvaliokunnan jäsen sekä taloustoimikunnan puheenjohtaja viimeiset 11 vuotta. Aaro toimi ennen nykyistä
tehtäväänsä liiton 2. varapuheenjohtajana vuosina 2012‒2013. Liittohallituksen työhön Aaro on osallistunut
2007 alkaen. Taloustoimikunnan puheenjohtajana Aarolla on ollut keskeinen rooli liiton talouden
suunnittelussa, vakauttamisessa ja kehittämisessä vuodesta 2008 alkaen: liiton sijoitustoiminnan tuotoilla
voidaan nykyisin kattaa yli 20 % liiton varsinaisen toiminnan kuluista, sijoitusten positiivisesta
(reaali)arvonkehityksestä tinkimättä. RUL on nykyisin vakavarainen ja ulkopuolisesta rahoituksesta
riippumaton maanpuolustusjärjestö.
Opiskelijain Reserviupseeripiirin puheenjohtajana Aaro toimi vuosina 2006‒2007, jona aikana piiri nosti
jäsenmääräänsä sekä kehitti maanlaajuisesti korkeakoulupaikkakunnilla sijaitsevien yhdistystensä toimintaa.
Aaro oli samaan aikaan myös nostamassa Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit ry:n (JARU) yhdeksi
aikansa aktiivisimmista RUL-yhdistyksistä (liiton aktiivisin yhdistys 2006). Helsingin Reserviupseeripiirissä
Aaro on toiminut mm. järjestötoimikunnassa, taloudellisena neuvonantajana sekä piirin edustajana liiton
tehtävissä. Aaron nykyinen kotiyhdistys on Kanta-Helsingin Reserviupseerit, jonka hallitustyöhön ja toiminnan
kehittämiseen Aaro myös pitkään vaikuttanut. Aaro on lisäksi reserviupseeriyhdistysten Jyväskylän
Reserviupseerit (JRU), Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit (JARU), sekä Akateeminen
Maanpuolustusyhdistys (ARU) jäsen.
Aarolla on vahvaa eritysosaamista ja kokemusta vapaaehtoisesta maanpuolustuskentästä, reserviupseerien
koulutuksen kehittämisestä, liiton yhteiskuntasuhteiden hoitamisesta sekä nuorten reserviupseerien tarpeiden
ja toiminnan huomioimisesta. Aarossa yhdistyvät tämän päivän aktiivisen reservin upseerin ominaisuudet:
aktiivisuus, määrätietoisuus, korkea koulutus ja vahva ammattitaito. Puheenjohtajana Aaro on luvannut tuoda
seuraavaa uutta: 1) liiton keskeisten tehtävien ja hankkeiden entistä laajempi työnjako, 2) säännölliset
strategia- ja valmistelutyöpajat osaksi liiton hallitus-, toimikunta- ja muuta työskentelyä, 3) liiton tarjoamien
palveluiden ja osallistumismahdollisuuksien selkeyttäminen ja näkyvyyden lisääminen sekä 4) nuorille
reserviupseereille suunnatun toiminnan ja -mallien terävöittäminen ja 5) jäsenmäärä kasvuun. Kokemuksensa,
osaamisensa ja liiton kehittämisessä tarvittavan näkemyksensä puolesta Aaro on valmis tarttumaan liiton
puheenjohtajan tehtäviin.

