
Arvoisat reserviupseerit, 
 
 
Olen Petri Ranta, 55-vuotias reservin yliluutnantti Ulvilasta. Olen 
ilmoittautunut ehdokkaaksi valittaessa Suomen Reserviupseeri-
liitolle uutta puheenjohtajaa Turun liittokokouksessa. 
 
Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja toimin omassa yritykses-
säni liikkeenjohdon konsulttina. Maanpuolustustyötäni tukevaan 
perheeseeni kuuluu professorina työskentelevä vaimoni ja 
elämäntapaneuvojana työskentelevä kissa. Kaksi lastamme ovat 
jo aikuisia ja opintojensa loppuvaiheessa. Yrittäjänä voin hyvin 
suunnitella ajankäyttöni puheenjohtajan tehtävien edellyttämällä 
tavalla. 
 
Ampumaharrastuksen myötä tulin mukaan Tapiolan Reserviupseerien toimintaan vuonna 1978. 
Suoritin varusmiespalveluksen vuonna 1984 Hämeenlinnassa Jääkäripatteristossa, josta kotiuduin 
tykistön viestiupseerina. Opiskellessani perustin Lappeenrannan Teekkariupseerit ry:n, joka kasvoi 
vuodessa kuoron jälkeen korkeakoulun suurimmaksi kerhoksi. Tampereen, Turun ja Järvenpään 
kautta muutin Ulvilaan, jossa olen asunut viimeiset 18 vuotta. Olen toiminut pitkään Ulvilan 
Reserviupseeri-kerhon hallituksessa mm. puheenjohtajana. Tällä hetkellä olen Satakunnan 
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja sekä RUL:n liittohallituksen ja talousvaliokunnan jäsen. 
Aloitteestani on piiriin perustettu nuoriso-, perinne- ja SRA-toimikunnat. Toimin myös aktiivisesti 
MPK:ssa kouluttajana ja kurssinjohtajana. Sodanajan sijoitukseni on sotilaskoulutustehtävissä. 
 
Nuorena alkanut ampumaharrastukseni jatkuu edelleen. Keskityn nykyään lähinnä toiminnallisiin 
ampumalajeihin, kuten SRA, Practical ja IDPA. Minulla on näissä kaikissa tuomarin pätevyys. Lisäksi 
olen SRA-kouluttaja ja -toimikunnan jäsen. Parhaat saavutukseni ovat kaksi SM-hopeamitalia 
Practicalissa sekä lukuisia piirimestaruuksia SRA:ssa. Kunnostani pidän huolta kävelemällä, 
juoksemalla, pyöräilemällä, hiihtämällä, uimalla, suunnistamalla ja kuntosalilla.  
 
Edunvalvonta edellyttää jatkuvaa vaikuttamista. Ampuma-aselakiin ja lakiin vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta jäi kiusallisia puutteita, kun ansiokkaasta työstä huolimatta kaikki 
korjausehdotukset eivät tulleet eduskunnassa huomioiduiksi. Näitä lakeja joudutaan 
lähitulevaisuudessa korjaamaan. Edessä on myös EU-komission ajama lyijyn käyttökielto kaikessa 
ammunnassa. Edunvalvontatyötä eduskunnan kaikkiin puolueisiin sekä poliisihallintoon pitää 
edelleen aktiivisesti kehittää. Erinomaista yhteistyötä puolustusvoimien ja MPK:n kanssa tulee 
luonnollisesti jatkaa. 
 
Monessa pienten paikkakuntien yhdistyksessä on suuria haasteita toiminnan pyörittämisessä. 
Esimerkiksi jopa 37 % liiton jäsenyhdistyksistä on ilman verkkosivuja. Kaikkien yhdistysten jäsenillä 
tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. Voimavaroja yhdistämällä ja toimintaa 
järkeistämällä tämä on mahdollista. Siihen tarvitaan kaikki yhdistykset mukaan. Tämä edesauttaa 
myös jäsenhankintaa. 
 
Olen käytettävissänne, toivottavasti katsotte minut luottamuksen arvoiseksi. 
 
Petri Ranta 
Puh. 040 539 3590 
petrir@gmail.com 

 


