Suomen Reserviupseeriliitto ry
Puheenjohtajaehdokas Veli-Matti Kesälahti

Olen 47-vuotias reservin kapteeni Etelä-Karjalasta ja ehdolla RUL:n puheenjohtajaksi.
Vankka maanpuolustustausta
Varusmiespalveluksen suoritin Lapin Ilmatorjuntarykmentissä. Hyrylän (AUK1), Haminan (RUK 198
Myrsky) ja kokelaskauden jälkeen v. 1992 liityin syntymäkuntani Sallan Reserviupseerien jäseneksi.
Opinnot suoritin Tampereen yliopistossa, josta filosofian maisteriksi valmistuttuani muutin työn
perässä v. 2000 Etelä-Karjalaan ja siirryin samalla Imatran Reserviupseerikerhon jäseneksi.
Perheeseeni kuuluu yrittäjänä ja aineenopettajana toimiva vaimo ja kaksi lasta (9 ja 17 v.)
Imatran reserviupseerikerhossa toimin 2005 - 2015 puheenjohtajana. Etelä-Karjalan
piirihallituksessa olin 2009 - 2013 varapuheenjohtajana ja 2014 - 2019 piirin puheenjohtajana.
Liittotasolla olen toiminut kuluvan vuoden 2. varapuheenjohtajana ja sitä ennen useita vuosia
liittohallituksen jäsenenä, yhden kolmivuotiskauden liittovaltuustossa ja pitkään myös kvtoimikunnan jäsenenä. Kerhon puheenjohtajuudesta luovuttuani v. 2015 olen voinut suunnata
entistä enemmän resurssejani piiri- ja liittotason tehtäviin. Tulevia – toivon mukaan RUL:n
tehtävien täyttämiä – vuosia silmällä pitäen olen ilmoittanut, etten ole enää ensi vuonna
käytettävissä piirin johtotehtäviin.
Kertausharjoituksiin olen päässyt osallistumaan kiitettävässä määrin monipuolisissa, haastavissa
tehtävissä, joita on tiedossa jatkossakin.
Tuloksia reserviupseeritoiminnassa
Reserviupseerina ja RUL:n aktiivina olen ollut ”kädet savessa tekijä” pyrkien johtamaan ja saamaan
joukot liikkeelle omalla esimerkilläni. Olen ollut järjestämässä useita isoja tapahtumia, esim.
RESUL:n valtakunnallinen talvijotos 2014 ja Lappeenrannan liittokokoustapahtuma 2016. Myös
yksi toimintamme elinehdoista, jäsenhankinta, on ollut lähellä sydäntäni. Vuosien mittaan olen
henkilökohtaisesti hankkinut RUL:lle pitkälti toista sataa uutta jäsentä ja ennen kaikkea saanut
monia innostumaan mukaan reserviläistoimintaan.
Toiminnan tulokset ovat olleet nähtävillä johtamissani paikallisyhdistyksessä ja piirissä. ImRu on
2000-luvulla noussut uinuvasta kerhosta monipuolista toimintaa tarjoavaksi vakiinnuttaen
paikkansa liiton aktiivisimpien yhdistysten joukossa toimintakilpailun perusteella. Myös EteläKarjalan reserviupseeripiiri on viime vuosina nostanut kohisten sijoitustaan RUL:n piirien joukossa
ollen mm. kärkisijoilla Taistelukoulun kilpi ja Kalevan malja -kisoissa sekä prosenttiammunnassa.
Työtehtävät tukevat toimintaa
Työskentelen Etelä-Karjalan liiton palveluksessa yhteyspäällikkönä kansainvälisten asioiden
parissa. Tehtäväkenttääni kuuluu myös edunvalvonta-asioita, minkä ansiosta minulle on
rakentunut hyviä verkostoja poliittisten ja muiden päättäjien suuntaan. Niistä kontakteista on
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varmasti hyötyä myös RUL:n toiminnassa. Olen toiminut aiemmin mm. yritysasiantuntijana,
yrittäjänä ja vt. toimitusjohtajana liikkeenjohdon konsulttiyrityksessä. Poliittisesti olen
sitoutumaton. Luonteeltani olen vastuuntuntoinen ja rauhallinen, en vähästä hätkähdä, ja pyrin
löytämään asioihin aina neuvotteluratkaisut.
Näkemyksiä RUL:n tulevaisuudesta
Tulevien vuosien haasteina on vapaaehtoisen maanpuolustuksen lainsäädännön muutoksien
aiheuttamat vaikutukset toimintaan, ampumataidon ylläpitomahdollisuuksien turvaaminen
(lupakäytännöt, ratatarjonta) sekä maanpuolustusajattelun laajentaminen muuttuvassa
maailmassa perinteisestä sotilaallisesta entistä enemmän kokonaisturvallisuuden suuntaan.
Avainasemassa on nuorten jäsenten saaminen innostettua toimintaan tiiviimmin mukaan. Entistä
paremmin olisi pystyttävä tarjoamaan jäsenmaksunvastinetta 25-35 –vuotiaalle jäsenkunnalle.
Myös jäsenhankinnassa painopiste tulisi olla tuossa ikähaarukassa. Yhdistyksille ja jäsenhankkijoille
esittäisin entistä tehokkaampia kannustimia.
Reservin urapolussa on mielestäni paljon kehittämisen varaa: jäsenistömme monipuolista
siviiliosaamista ja omaehtoista kouluttautumista tulisi hyödyntää enemmän SA-sijoituksissa ja
toisaalta kokeneille reserviupseereille tulisi tarjota uudelleensijoittumismahdollisuuksia
kokonaisturvallisuusalan muihin tehtäviin kun ikä tulee SA-tehtävässä vastaan.
Imagollisesti RUL on arvostettu ja avainsidosryhmien keskuudessa kohtalaisen hyvin tunnettu
järjestö. Viestinnässä tulisi ottaa uudet mediat ja kanavat tehokkaampaan käyttöön. Kiinnostava
toimintatarjonta ja kohdennettu jäsenistön tavoittaminen on avainasemassa.
Puheenjohtajuus
Tämän vuoden aikana olen RUL:n 2. varapuheenjohtajana saanut arvokasta kokemusta liiton
johtotehtävistä ja päässyt vaikuttamaan toiminnan suuntaan. Olen vastuuntuntoinen ja aikaansaava, kentän hyvin tunteva, yhteistyökykyinen käytännön toimija. Kokemus (sekä työn että
järjestötoiminnan kautta) edunvalvontatyöstä, sidosryhmäsuhteiden hoitamisesta ja
kansainvälisistä toiminnoista tukee tehtävän hoitoa.
Näillä eväillä lupaan antaa parhaan panokseni Suomen Reserviupseeriliiton tarkoitusperien
hyväksi, mikäli tulen arvokkaaseen ja vaativaan tehtävään, RUL:n puheenjohtajaksi valituksi.
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