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01. Kokemuksia
varusmiespalveluksesta
Minulla on viime viikkoina ollut mahdollisuus seurata läheltä kahdenkin nuoren varusmiespalveluksen käynnistymistä. Monet asiat tuntuvat intissä olevan ennallaan.
Aamulla herätään hyvissä ajoin, välillä on kiire odottamaan, ruoka on perinteistä intin ruokaa, siivousta ja
pinkan tekoa harjoitellaan riittävästi ja sulkeisetkin ovat
edelleen osa koulutusta. Paljon asioita tehdään kuitenkin järkevämmin kuin kolmisenkymmentä vuotta sitten.
Yksi selkeä parannus on se, että tekemiset perustellaan
hyvin. Kuulemani mukaan kaikki muut toiminnot onkin
pystytty perustelemaan pätevästi, mutta pinkan ja punkan jatkuvalle hiomiselle ainoa selitys edelleen on, että
näin on täällä aina tehty.
Erityisen hyvältä kuulostaa nuorten kertomana se viesti,
että kouluttajat, niin ammattisotilaat kuin varusmiesjohtajat, suhtautuvat alokkaisiin jämäkän asiallisesti.
Varusmiesjohtajienkin kohdalla oma esimerkki vahvistaa viestiä. Kun kokelas tulee harjoitukseen luotiliiviin
pukeutuneena, eikä kevennetyssä varustuksessa, niin
nuorempikaan varusmies ei niin helposti valita oman liivinsä kantamista. Paljon on edistytty myös ampumaharjoittelussa. Pian rynnäkkökivääriin tutustumisen jälkeen
ammutaan myös kääntyviin tauluihin nopealla tempolla,
kun aikaisemmin keskityttiin pelkkään kympin jahtaamiseen. Koulutuksessa tuntuu kaikkiaankin olevan reilu
tekemisen meininki, ja siitä nuoret pitävät.
Asia, johon tämän päivän nuoret kiinnittävät korostuneesti huomiota, on tasapuolinen kohtelu. Tätä asiaa
seurataan niin oma joukkueen sisällä, kuin laajemminkin omassa varuskunnassa. Koulutus saa olla kovaa,
kunhan se on sitä samaa muillakin. Syvällisimmissä
keskusteluissa nousee esille myös ne ikätoverit, jotka
eivät suorita varusmiespalvelusta ollenkaan. Siviilipalveluksen suorittavia ymmärretään, he hoitavat kansalaisvelvollisuutensa toisella tavalla. Sen sijaan purinaa
ja ärtymystäkin herättävät ne nuoret, jotka vapautetaan
palveluksesta kokonaan ja vielä melko kevyin perustein.
Jokainen vapautus on tietenkin oma tarinansa. Nämä tarinat kulkevat tehokkaasti nuorten keskuudessa, ja usein
ne koetaan palvelusta suorittavien keskuudessa erittäin
epäoikeudenmukaisina.
Edellä mainittukin kertoo osaltaan siitä, että meidän on
Suomessa pikaisesti löydettävä ratkaisu yleisen asevelvollisuuden hapertumisen estämiseksi. Kun varusmiespalveluksen suorittaa edelleen yli 70 % miesikäluokasta
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ja siviilipalveluksen noin 7 %, niin noin joka viides nuorimies vapautuu palveluksesta kokonaan. Tässä viimeksi
mainitussa joukossa on suuri osa sellaisia nuoria, joilla
olisi mahdollisuus suorittaa jonkinlainen yhteiskuntaa
hyödyttävä palvelus.
Ratkaisu asevelvollisuuden epätasa-arvokysymyksiin ei
kuitenkaan voi olla siirtyminen ammattiarmeijaan, kuten
viime aikoina taas on esitetty. Jos nimittäin aikomuksenamme on jatkossakin puolustaa koko maata, niin se ei
vain onnistu muuten kuin yleiseen asevelvollisuuteen ja
laajaan reserviin perustuvalla ratkaisulla.
Yleisen asevelvollisuuden yksi tärkeä ominaisuus konkretisoituu nuoren naisen tai miehen aloittaessa palvelustaan. Intti ei nimittäin kosketa vain varusmiestä,
vaan se vaikuttaa nuoren lähiympäristöön laajemminkin.
Tyttö- tai poikaystävä, omat vanhemmat ja sisarukset,
isovanhemmat ja muut läheiset saavat varusmiehen
kautta lähes suoran kosketuksen puolustusvoimiin, sen
tehtäviin ja toimintatapoihin.
Läheiset ovat aidosti kiinnostuneita mitä ja miten intissä
koulutetaan sekä kuinka nuorta kohdellaan ja kuinka hän
pärjää palveluksessa. Varusmiespalvelus siis lisää kiinnostusta puolustusvoimia ja oman maan puolustamista
kohtaan ja samalla se toimii osaltaan laadunvarmistajana, että palvelusolot ovat sellaiset, kuin niiden pitääkin.
Kaikella tällä on suuri maanpuolustustahtoa vahvistava
merkitys. Se osoittaa konkreettisesti, että Suomen puolustaminen on edelleen meidän kaikkien yhteinen asia.

Janne Kosonen, toiminnanjohtaja
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Kaartin jääkärirykmentin valatilaisuus Vermossa 16.8.2013

02.
Kolmivuotissuunnitelma

rautumiskoulutus sekä toimenpiteet ampumaharrastuksen jatkumisen varmistamiseksi.

Liiton kolmivuotissuunnitelma on valmistumassa. Keväällä tehtyjen jäsenkyselyiden jälkeen liittohallitus ja
-valtuusto käsittelivät liiton toiminnan arvoja, toimintaajatusta, tahtotilaa ja keskeisiä tehtäviä. Näihin tehtiin
vain pienehköjä muutoksia. Kolmivuotissuunnitelmassa
korostetaan reservin ja reserviupseereiden merkitystä
osana yleiseen asevelvollisuuteen perustuvaa puolustusratkaisuamme.

03. Oulun liittokokous

Liiton toimisto ja työvaliokunta valmistivat ensimmäisen
version koko suunnitelmasta ja se lähetettiin heinäkuun
alussa piireille, yhdistyksille ja keskeisille luottamushenkilöille kommentoitavaksi. Kommentteja ja palautteita
tuli liki kaksikymmentä, kiitokset kaikille kommentoijille
aktiivisuudesta!
Kolmivuotissuunnitelmassa nousee esille keskeisenä asiana puolustusvoimauudistuksen osana tehtävä reservin
toiminnan ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
kehittäminen. Muita suunnitelmassa vahvasti esillä
olevia asioita ovat mm. yhdistysten ja piirien toiminnan
tukeminen, panostus jäsenhuoltoon ja -hankintaan, va-

Liittohallitus käsittelee kolmivuotissuunnitelman syyskuun kokouksessaan ja siellä tehtyjen tarkennusten jälkeen suunnitelma lähetetään jäsenyhdistyksille virallisen
liittokokouskutsun yhteydessä lokakuussa.

Oulussa järjestetään 23. – 24.11.2013 vapaaehtoisten
maanpuolustusjärjestöjen yhteinen liittokokoustapahtuma. Viikonloppuna pidetään Suomen Reserviupseeriliiton
liittokokouksen lisäksi Reserviläisliiton, Maanpuolustusnaisten Liiton ja Reserviläisurheiluliiton syykokoukset
sekä Maanpuolustuskiltojen liiton liittovaltuuston kokous.
Järjestöjen kokousten lisäksi viikonlopun ohjelmassa on
lauantai-iltana yhteinen iltajuhla sekä sunnuntaina järjestettävät jumalanpalvelus, lippulinna ja -kulkue sekä
valtakunnallinen maanpuolustusjuhla.
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Yhdistysten ja piirien valittava edustajansa kokoukseen

että hän ei ole käytettävissä kolmannelle puheenjohtajakaudelle.

RUL:n liittokokous on joka kolmas vuosi järjestettävä
liiton korkein päättävä elin, jossa mm. valitaan liitolle
puheenjohtaja ja liittovaltuusto sekä hyväksytään kolmivuotissuunnitelma vuosiksi 2014 - 2016. Lisäksi Oulun
liittokokous käsittelee liiton sääntömuutosesityksen.

Virallisesti kiinnostuksensa liiton puheenjohtajaksi
voi tehdä vielä liittokokouksessakin. Kesäkuun alkuun
mennessä on kaksi henkilöä kuitenkin jo ilmoittanut
asettuvansa puheenjohtajaehdokkaaksi. He ovat liittovaltuuston varapuheenjohtaja, kivisuunnittelija Pinja
Hellman Porvoosta sekä liiton 1. varapuheenjohtaja, agronomi Mikko Halkilahti Salosta. Heidän esittelynsä löytyy
kesäkuun Reserviläisestä.

Päätösvaltaa liittokokouksessa käyttävät reserviupseeriyhdistykset. Yhdistyksellä on liittokokouksessa yhtä
monta ääntä, kuin mitä sillä oli maksaneita jäseniä viime
vuoden lopussa. Jäsenyhdistys voi lähettää kokoukseen
yhden edustajan jäsenmäärän alkavaa sataa jäsentä
kohden. Äänivaltaa käyttää siihen valtuutettu henkilö,
joka voi olla myös jonkin toisen reserviupseeriyhdistyksen jäsen.
Piirien on valittava omat liittovaltuustoehdokkaansa
kaudelle 2014 – 2016 ennen liittokokousta. Kullakin reserviupseeripiirillä on liittovaltuustossa yksi jäsenen jokaista piirin jäsenyhdistysten yhteenlasketun jäsenmäärän
alkavaa tuhatlukua kohti. Lisäksi liittokokous valitsee
viisi muuta jäsentä valtuustoon. Jokaiselle jäsenelle valitaan lisäksi henkilökohtainen varamies. Piirin jäsenmäärä
lasketaan siihen kuuluvien liiton jäsenyhdistysten edelliseltä (31.12.2012) toimintavuodelta liitolle suorittamien
jäsenmaksujen perusteella. Piirit voivat lähettää liittokokoukseen enintään 3 henkilöä, lisäksi läsnäolo-oikeus
liittokokouksessa on liittohallituksen, -valtuuston ja
neuvottelukunnan jäsenillä

Jo kaksi puheenjohtajaehdokasta
Oulun liittokokouksen ehkä mielenkiintoisin päätös on
RUL:n uuden puheenjohtajan valinta. Liiton nykyinen
puheenjohtaja, professori Mika Hannula on ilmoittanut,

Pinja Helmann ja Mikko Halkilahti
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Hotellihuoneet ja illalliskortit varattavissa
Lauantain kokoukset ja iltajuhla on keskitetty Radisson
Blu -hotelliin, joka on kokonaisuudessaan varattu maanpuolustusväen käyttöön. Valtaosa liittokokousväestä
myös mahtuu majoittumaan hotelliin. Sunnuntain maanpuolustusjuhla pidetään Rauhanyhdistyksen juhlasalissa.
Majoitus järjestetään ensisijaisesti Radisson Blu Hotellissa. Huoneita voi varata myös Sokos Hotel Arinasta.
Varausohjeet ja yhteystiedot Radisson Blu Hoteliin:
Yhteystiedot: sales.oulu@radissonblu.com tai puhelin
020 1234 730, osoite: Hallituskatu 1, 90100 Oulu
�

89 € / yhden hengen huone / yö

�

109 € / kahden hengen huone / yö

�

varaustunnus: Maanpuolustusjärjestöt

�

majoituskiintiö purkautuu 8.11.2013.

Lauantain iltajuhlan illalliskortin hinta on 50,00 euroa.
Kaikkien liittojen jäsenet voivat ostaa sen Reserviläisliiton
verkkokaupasta (www.reservilaisliitto.fi/kauppa). Kortti
maksetaan tilauksen yhteydessä joko pankki- tai luottokortilla. Maksetut illalliskortit voi noutaa kokouspaikalla
valtakirjojen tarkastuspisteestä.
Lisätietoa liittokokousviikonlopusta ja sen järjestelyistä
löytyy myös liiton nettisivuilta.

04. Syysseminaarin
aiheena
äärikäyttäytyminen
RUL:n, Kadettikunnan, Maanpuolustuskorkeakoulun ja
Poliisiammattikorkeakoulun perinteisen syysseminaarin
aiheena on Äärikäyttäytymisen kohtaaminen ja johtaminen turvallisuusammateissa. Seminaari pidetään Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa perjantaina
11.10. klo 8.00 alkaen.
Seminaarissa käsitellään mm. Hyvinkään, Kauhajoen ja
Jokelan ampumatapauksia poliisin ja median näkökulmista.
Seminaariin osallistuminen on maksutonta, mutta se
edellyttää ennakkoilmoittautumista RUL:n nettisivuilta
löytyvän linkin kautta 30.9.2012 mennessä. Ilmoittautu-
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minen kannattaa tehdä pikaisesti, sillä käytössämme on
tällä kertaa tavallista pienempi kokoustila ja paikkoja on
rajoitettu määrä. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyy syyskuun alussa netistä: www.rul.fi

05. Johtamiskouluttajien
koulutustilaisuus
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen johtamiskouluttajien kokoontumiset jatkuvat lokakuussa johtamiskouluttajien koulutustilaisuudella 11 – 12.10.2013.
Viikonlopun ohjelma alkaa edellä mainitulla Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoululla järjestettävällä
seminaarilla.
Varsinainen johtamiskouluttajien koulutustilaisuus järjestetään Tuusulassa entisen Taistelukoulun tiloissa alkaen
perjantaina 11.10. klo 17.00 ja päättyen lauantaina 12.10
klo 16.00 mennessä. Kurssin keskeisenä tavoitteena on
saada uusia kouluttajia RESJ1 sekä koota kokemuksia jo
pidetyiltä kursseilta. Tavoitteena on, että koulutukseen
osallistuisi johtamiskoulutuksesta kiinnostuneita henkilöitä jokaisesta reserviupseeripiiristä.
Kurssille voi ilmoittautua MPK:n Uudenmaan Kotu:n koulutuskalenterin kautta, kurssin numero on 1700 13 12040.
Seminaariin on ilmoittauduttava erikseen (ks. ohjeet kohdasta 4.).
RUL vastaa osanottajien matkakustannuksista ja ruokailuista seminaarin ja koulutuksen ajalta (pelkästään
seminaariin osallistuvien matkakustannuksia ei korvata).

06. Jäsenhuolto ja
-hankinta
Jäsenhankinta ja – huolto on yksi liiton tämän vuoden toiminnan painopisteistä. Liiton toimisto lähettää yhdistyksille ja piireille säännöllisesti väliaikatietoja jäsenmäärän
kehityksestä yhdistyksittäin. Maksaneiden jäsenten määrä alkuvuonna on ollut useimmissa piireissä viime vuotta
heikompi.
Nyt on tärkeää, että yhdistykset ottavat yhteyttä maksamattomiin jäseniin. Samalla on hyvä mahdollisuus kertoa
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syyskauden monipuolisista toimintamahdollisuuksista.

Jäsenhankintakilpailu
Reserviupseeriliiton jäsenhankintakilpailu jatkuu kuluvana vuonna vanhoilla säännöillä. Kilpailussa huomioidaan
jokainen vuoden 2013 aikana jäsenmaksunsa ensimmäistä kertaa maksanut uusi jäsen. Mukaan ei lasketa niitä
henkilöitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa RUL:n
kerhossa. Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen
kilpailuaikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen
ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty
tieto siitä, kuka on jäsenhankkija.
Toimintavuonna kolme uutta jäsentä, tai vaihtoehtoisesti
kuusi uutta opiskelijajäsentä, hankkinut jäsenhankkija
palkitaan laadukkaalla palkinnolla. Eniten uusia jäseniä
vuoden aikana hankkinut henkilö palkitaan lahjakortilla.
Lisäksi Reserviupseeriliitto palkitsee vuonna 2013 jäsenhankinnassa kunnostuneita yhdistyksiään ja piirejään
raha- palkinnoin samalla tavalla kuin aiemminkin.

07. Toimintalomake
Muistakaa täyttää lomaketta pitkin vuotta. Ei tarvitse
sitten vuoden vaihteen jälkeen muistella niin paljon,
että mitä on tehty. Tärkeää on myös ilmoittaa prosenttiammunnan tulos, eli kuinka moni yhdistyksen jäsen on
käynyt ampumassa 10 laukausta ainakin kerran vuoden
aikana. Tunnukset lomakkeelle on jaettu jokaiselle yhdistykselle. Tunnus on sama kuin nettisivujen tunnus, millä
pääsee Jäsenportaaliin. Tällä hetkellä reilu 100 yhdistystä
on täyttänyt lomaketta tekemisillään pitkin vuotta.
Pienemmätkin yhdistykset rohkeasti täyttämään, niin
vähäistä toimintaa ei olekaan, ettei sitä kannata merkata. Kaikkien palauttaneiden kesken arvotaan myös neljä
rahapalkintoa.

08. Jäsenrekisteriasiaa
Rahanjaot
Vuoden toinen rahanjako piireille ja yhdistyksille suoritettiin viikolla 24. Yhdistys voi tulostaa rahanjaon
tilitysraportin
nettijäsenrekisteristä. Raportti löytyy
valitsemalla valmislistat / yhdistyksen varojenjakora-
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portti, jonka jälkeen voi muodostaa tätä tilitystä 2/2013
koskevan tilitysraportin. Raportteja on saatavissa myös
aiemmilta vuosilta. Kuluvan vuoden kolmas rahanjako on
viikolla 41.
Kaikkiin rahanjakoon ja tilitysraporttiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä liiton toimiston puoleen (toimisto@
rul.fi tai (09) 4056 2054).

Uudet jäsenet
Yhdistykset ja piirit voivat seurata uusien jäsenten tilannetta joustavasti nettirekisterin avulla.
Yhdistykset voivat netin kautta selata omaa jäsenlistaansa, tehdä jäsentensä tietoihin päivityksiä, seurata
jäsenmaksukertymän kehittymistä ja tarvittaessa myös
tulostaa listat itselleen. Nettirekisteri toimii yhdistyskohtaisten tunnuksien avulla, jotka voi tilata tunnukset
itselleen liiton jäsenrekisteristä jäsensihteeri Virpi Kukkoselta, 09 40562011, jasenasiat@rul.fi. Käyttäjätunnus
ja salasana luovutetaan vain yhdistyksen jäsenrekisteriin
merkitylle puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille tai yhteyshenkilölle.

Uusi jäsenrekisteri
Suomen Reserviupseeriliitto on hankkimassa uutta jäsenrekisteriä yhdessä Reserviläisliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton kanssa. Uuden jäsenrekisterijärjestelmän
toimittaa liitoille Kehätieto Oy. Uusi rekisteri otetaan
käyttöön vuodenvaihteessa. Uudenkin rekisterin omistaa
RUL:n ja RES:n omistama Maanpuolustusyhtiö.
Kaikki kuluvaa vuotta koskevat jäsenmaksutilitykset
ja erilaiset tilastot tehdään nykyisessä järjestelmässä,
jolloin ne ovat vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin. Vuoden 2014 jäsenmaksulaskutus tehdään kokonaan uudella
järjestelmällä. Ensi vuonna jäsenlaskuja aletaan lähettää
myös sähköpostilla. Tällä hetkellä jäsen on voinut valita
perinteisen paperilaskun sijaan suoraveloituksen tai Elaskun. Suoraveloitus poistuu käytöstä kuluvan vuoden
loppuun mennessä EU:ssa tehdyn linjauksen mukaisesti.
Sen tilalle tarjotaan ensisijaisesti E-laskua sekä vaihtoehtoisesti ns. suoramaksua, joka toimii pitkälti samoin kuin
perinteinen suoraveloitus.
Uusi jäsenrekisteri on nykyistä edullisempi ja helppokäyttöisempi. Yhdistykset, piirit ja liitto saavat käyttöönsä
paljon uusia toimintoja ja ominaisuuksia. Uuden rekisterin
ensimmäinen versio tulee koekäyttöön elokuussa. Yhdistys- ja piiritason testaukselle on varattu syys- ja lokakuu.
Ensimmäisen kerran uusi jäsenrekisterijärjestelmä on
esillä liittojen yhteisillä toiminnanjohtajien neuvottelupäivillä 28.- 29.8. Turussa.
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09. Minne mennä
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aselakiuudistus) sekä tutustutetaan alueneuvottelukuntaverkostoon.
Seinäjoki 7.9.

RESUL:n partiomestaruuskilpailut Salo 14.-15.09.
Reserviläisurheiluliiton partiomestaruuskilpailut järjestetään 14.-15.09. Salossa.
Ilmoittautumiset 3.9.2013 mennessä. Lisätietoa www.
resul.fi/?8_m=1141&s=9

Törni-Jotos 2013 Vantaalla 20. - 22.9.
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos, TörniJotos 2013 järjestetään tänä vuonna Vantaalla. Jotoksesta
reserviläiset saavat rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.
Sarjat ovat kaikille avoin Suomen sotilas- ja vaativampi
Törni-sarja. Partion koko on Törni-sarjassa 4 henkeä, Suomen sotilaaseen voidaan hyväksyä myös 3- ja 5-henkiset
partiot, mutta tehtävät on mitoitettu neljälle.
Ilmoittautuminen: www.tornijotos.fi sivuilta löytyvällä
lomakkeella 10.9. mennessä.

Jyväskylä 8.9.
Joensuu 14.9.
Lappeenranta 15.9.
Kajaani 21.9.
Rovaniemi 22.9.
Tilaisuuksien tarkemmat pitopaikat on luettavissa kotisivuilta niiden varmistuttua. www.rul.fi/ampumaharrastusfoorumi/
Kuulemistilaisuus on tarkoitettu ampumaurheilu-, reserviläis- ja metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistysten
hallitusten/johtokuntien jäsenille sekä ympäristöasioiden
kouluttajille, ampumaratavastaaville, kuntien kaavoittajille, ympäristöasioista vastaaville virkamiehille ja muille
ampumaharrastuksen viranomaisohjeistuksesta kiinnostuneille. Lisätietoja Saku Liehulta: jarjesto@rul.fi tai
(09) 4056 2053.

Reserviläisten maastomestaruuskilpailut järjestetään
Jyväskylässä lauantaina 5.10.2013, Ampujien Majalla (Ampumaradantie 14, 41310 Leppävesi).

Vuoden 2012 syksyllä uusittiin käytössä ollut ja osin
vanhentunut ympäristökoulutusmateriaali Ramboll Oy:n
toimesta. Materiaali tullaan tarvittavilta osin päivittämään tulevana syksynä sekä kuulemistilaisuuksissa, että
kotisivujen kautta saatavan palautteen perusteella.

Ilmoittautumiset piireittäin 20.9.2013 klo 24 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen jsres.ry@gmail.com. Lisätietoa www.jsres.net/maastomestaruus.html

11. Muut asiat

RESUL:n Maastokilpailut Jyväskylässä 5.10.2013

10.Tietoa ampumaratojen
pitäjille ja käyttäjille
Kaikki te, jotka olette jollain lailla tekemisissä ampumaratojen kanssa, tässä on teille hyödyllinen tilaisuus tulla
kuulemaan tärkeää asiaa ampumaradoista. Erityisesti
Kauhavan, Keuruun ja Kontiorannan vaikutusalueen ampumaratojen vaikuttajia toivotaan tilaisuuksiin. Muistakaa ilmoittautua mukaan!
Ampumaharrastusfoorumi ja alueneuvottelukunnat
järjestävät yhdessä kuusi ympäristökoulutusmateriaalin
kuulemistilaisuutta, joiden yhteydessä kerrotaan lisäksi
ampumaharrastusfoorumin ajankohtaisista asioista (mm

Eko-ase
Liiton toimistolle on hankittu Eco-Aimsin optinen pistooli. Järjestelmään kuuluu pistooli, punapistetähtäin, yksi
taulu ja näyttölaite. Nämä toimivat täysin langattomasti.
Paketti kulkee näppärästi salkussa. Laitetta voi lainata
liiton toimistolta eri tapahtumiin postimaksun hinnalla.

Uusittua esittelymateriaalia saatavilla
RUL on hankkinut uusia esittelyseiniä (roll up) piirien ja
yhdistysten käyttöön. Kyseessä on kolmen esittelyseinän
kokonaisuus, joita voidaan käyttää sisällä tai ulkona. Hankinnan yhteydessä kahdeksan piiriä tilasi itselleen sarjan
omaan käyttöönsä liiton merkittävällä tuella.
Liiton toimistosta on saatavilla kesän messu- ja esittelytapahtumiin myös Reserviläinen -lehtiä, liiton toimintakertomuksia viime vuodelta sekä muita painotuotteita.
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Esittelymateriaali toimitetaan yhdistyksille ja piireille veloituksetta.
Tiedustelut ja tilaukset sähköpostilla: toimisto@rul.fi tai
puhelimitse (09) 4056 2054 / Kirsti Suortti.

RUL:n uudet esittelyseinät (Roll-up:it)

RUL verkossa:

JAKELU:

Nettisivut: www.rul.fi

jäsenyhdistykset

Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto

piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat

Twitter: http://twitter.com/reserviupseeri

liittovaltuusto
liittohallitus

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry

liiton neuvottelukunta
koulutustoimikunta
piirilehtien yhteyshenkilöt
RES, MPKL, RESUL ,MPK ja MPT

