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PÄÄKIRJOITUS
JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja

Reservin koulutuksen uudet mahdollisuudet
koulutusyhdistyksen (MPK) tarjoama koulutus sekä reserviläisten
omaehtoinen kouluttautuminen.
Näihinkin elementteihin puolustusvoimauudistus tuo parannuksia. Reserviläisten omaehtoista
kouluttautumista varten kehitetään tämän vuoden aikana uusia
mahdollisuuksia. Muun muassa
puolustusvoimien avointa oppimisympäristöä (PVMOODLE)
voidaan hyödyntää täydentävään
itseopiskeluun, varsinkin ennen
kertausharjoituksia.
Tämä kaikki vaatii myös meiltä
aktiivireserviläisiltä ajattelutavan päivittämistä. Vastuu oman
osaamisen ylläpitämisestä on
yhä selkeämmin reserviläisellä itsellään. Joukkotuotantosijoitusten jälkeiset sa-sijoitukset osuvat yhä harvemman reserviläisen
kohdalle, mutta jatkossa reserviläinen itse voi vaikuttaa aikaisempaa enemmän tähän. Reserviläisiltä odotetaan suurempaa
aktiivisuutta, ja puolustusvoimat
lupaa huomioida tämän aktiivisuuden aikaisempaa paremmin.
Puolustusvoimien sodan ajan
tehtävien harvetessa on hyvä
muistaa, että kokeneille reserviläisille on aikaisempaa enemmän
kysyntää muiden turvallisuusviranomaisten häiriö- ja poikkeusolojen tehtävissä. Tämän
monipuolisen osaamisen hyödyntäminen on myös yksi puolustusvoimauudistuksen tavoitteista.
Puolustusvoimain komentaja antoi puheessaan voimakkaan tuen
vapaaehtoiselle
maanpuolus-

tukselle. Puheloinen totesi, että
puolustusvoimien sodan ajan
joukkojen osaamistarpeiden täyttämisessä vapaaehtoisella maanpuolustustoiminnalla on erittäin
tärkeä osuutensa. Hän myös kiitti
järjestöjä yhteistyöstä reservin ja
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisessä sekä
laajemminkin vapaaehtoiskenttää erittäin arvokkaasta työstä
sotilaallisen maanpuolustuksen
hyväksi monien vuosien aikana
tehdystä työstä.
Erityisesti komentaja korosti
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) merkitystä. Tulevien paikallisjoukkojen koulutus
tulee tapahtumaan pääosin MPK:n kautta.
Puolustusvoimauudistuksen vaikutukset reservin toimintaan
ovat siis hahmottumassa. Nyt on
paljolti meidän aktiivireserviläisten varassa se, kuinka hyvin uudet toimintamahdollisuudet hyödynnetään. Lienee selvä, että me
reserviupseerit hoidamme oman
osuutemme kunnialla.
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Puolustusvoimain komentaja,
kenraali Ari Puheloinen piti valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa 10.3. puheen,
jossa hän korosti reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen
merkitystä.
Komentaja lupasi, että puolustusvoimauudistuksen tuloksena
kertausharjoitusten määrä nousee ensi vuonna asiaankuuluvalle
tasolle. Samalla Puheloinen kertoi, että reserviläisten asiantuntemusta on tarkoitus hyödyntää
entistä paremmin käyttämällä heitä kertausharjoitusten
tai niiden osakokonaisuuksien
suunnitteluun. Myös reservin
monipuolinen siviiliosaaminen
otetaan tulevaisuudessa nykyistä paremmin huomioon. Tärkeää on myös se, että jatkossa
yksittäisellä reserviläisellä on
mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa tiettyihin sodan ajan
kokoonpanon tehtäviin.
Kertausharjoituksiin käskettävien reserviläisten määrä on ensi
vuodesta alkaen 15.000 – 18.000
reserviläistä vuodessa. Samanaikaisesti sodan ajan joukkojen määrä pienenee nykyisestä
350.000 sotilaasta 230.000 sotilaaseen. Vaikka harjoitusten
määrä moninkertaistuu tästä
vuodesta, se ei tulevaisuudessakaan tule yksin riittämään reserviläisten sotilasosaamisen tason
ylläpitämiseen.
Reserviläisten osaamisen ja toimintakyvyn kehittämisessä tulee kertausharjoitusten lisäksi
korostumaan Maanpuolustus-
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Jäsenrekisteri
Liiton jäsenrekisterijärjestelmä vaihtui vuodenvaihteessa. Uusi Maanpuolustusrekisteri, on yhteinen järjestelmä Reserviläisliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton kanssa.
Uuden rekisterin toimittaa Kehätieto
Oy. Liitot ostavat jäsenrekisteripalvelut
RUL:n ja RES:n omistamalta Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:ltä. Rekisteri löytyy
netistä osoitteesta:
www.maanpuolustusrekisteri.fi
Valitettavasti uuden rekisterin valmistuminen on myöhästynyt selvästi suunnitellusta.
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Jäsenmaksujen eräpäivää siirrettiin helmikuun puolestavälistä helmikuun loppuun (28.2). Verkkolaskutettavien jäsenmaksujen eräpäivä oli 17.3. Jo menneistä
eräpäivistä huolimatta, osa jäsenistä ei
ole saanut vielä laskua ollenkaan.
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Jokaiseen yhdistykseen on lähetetty
tunnukset uuteen jäsenrekisteriin. Tunnukset lähetettiin niille henkilöille, jotka oli merkitty yhdistyksen puheenjohtajaksi tammikuun loppuun mennessä.
Lisätunnuksia yhdistyksille tehdään niin
pyydettäessä (esim. sihteeri tai jäsenupseeri) jäsenrekisteristä: jasenasiat@rul.fi
Uusien jäsenten ilmoittaminen jäsenrekisteriin ei tällä hetkellä onnistu liiton
nettisivujen kautta. Yhdistys voi itse lisätä uudet jäsenet jäsenrekisteriin. Uu-

den jäsenen tiedot voi vaihtoehtoisesti
lähettää sähköpostilla jäsenrekisteriin:
jasenasiat@rul.fi
Rekisterin parissa tehdään pitkää päivää
niin Kehätiedossa, Maanpuolustusyhtiössä kuin liitoissakin.

Aikataulua jäsenrekisteritoimille:
Ensimmäinen rahanjako piireille ja
yhdistyksille toteutetaan maaliskuun
loppuun mennessä
Piiritunnukset piirien puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille maaliskuun
loppuun mennessä
Jäsenmaksulaskun lähettäminen
maksamattomille jäsenille huhtikuun
ensimmäinen viikko
Rekisteri pyritään saamaan valmiiksi
kesäkuun alkuun mennessä.

Toimintapäivä
Yhdistyksiä kannustetaan järjestämään ainakin yksi toiminnallinen
päivä jäsenistölleen. Avuksi tähän on liiton järjestötoimikunta tehnyt
jo aiemmin 20 rastin materiaalin, mistä pystyy itse helposti järjestämään reippaan toiminnan päivän jäsenille tai muille niin halutessaan.
Laatikko ei kustanna mitään, mutta toimintapäivästä pitää tulla kirjallinen esitys mitä on tehty ja mielellään pari kuvaa
toiminnasta. Ja kuten edellisinäkin vuosina, liitto tukee jälkikäteen myös palkinnolla päivän parasta. Voittaja tulee
ilmoittaa liiton toimistolle ja hänelle lähetetään liiton logolla varustettu armeijamallinen, taitettava kenttälapio.
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Nyt toimintapäivään liittyen on liitto
tuottanut toimintalaatikon, jossa on
mm. harjoituskäsikranaatteja, paikannuslevyjä ja muuta materiaalia edesauttamaan yhdistystä järjestämään toimintaa. Laatikon voi tilata liiton toimistolta
maaliskuun loppuun mennessä. Se tullaan toimittamaan huhtikuun aikana yhdistyksille.
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Piirikierros
RUL:n puheenjohtaja Mikko Halkilahti
vierailee alkaneen vuoden aikana jokaisessa reserviupseeripiirissä. Piirikierroksen tavoitteena on tavata kattavasti
sekä liiton omia aktiiveja että piirien tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ensimmäiset vierailut suuntautuivat Suur-Savoon
ja Varsinais-Suomeen.
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RUL:n puolelta piirikierrontapaamisten
erityisaiheena ovat mm. uusittu strategia eli Oulun liittokokouksessa hyväksytty kolmivuotissuunnitelma sekä
puolustusvoimauudistukseen liittyvä reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittäminen. Piirikierrokseen liittyy myös liiton puheenjohtajan
soittokierros piirin yhdistysten puheenjohtajille.
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Lisätietoa tulevista
piirikierrostapahtumista
löytyy liiton nettisivuilta:

LINKKI

Huom. kaikki selaimet eivät
aukaise pdf-tiedostoa suoraan,
vaan vaativat enter-painalluksen
osoittekentässä.

Piirikierros alkoi helmikuun lopussa Suur-Savosta. Liiton, piirin ja tärkeimpien yhteistyötahojen edustajat tapasivat Mikkelin upseerikerholla.

Kannustepalkkiot
Kannustepalkkiona yhdistyksille ja piireille jaettiin vuoden 2013
toiminnan perusteella yhteensä 17.465 euroa, josta toimintapalkkioina jaettiin 13.865 euroa ja jäsenhankintapalkkioina 3.600 euroa.

”
Toimintalomakkeen
täytössä oli suuria
vaikeuksia
tunnusten
kanssa

”
..jatkuu seuraavilla sivuilla
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Määräaikaan mennessä liittoon saapui
toimintalomake 247 yhdistyksestä sekä
kaikista 20 piiristä, edellisvuonna toimintalomakkeen palautti 257 yhdistystä. Toimintalomakkeen täytössä oli suuria vaikeuksia tunnusten kanssa ja tämä
varmasti verotti muutaman yhdistyksen
vastanneista.
Vuoden 2013 toiminnassa painotettiin
mm. Toiminta ja Vänrikkipäivän järjestämistä, tiedotusta, infotilaisuuksia,
koulutusta, vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja liikuntatoimintaa, sekä
prosenttiammunnan ilmoitusta. Toimintalomake oli nyt viidettä kertaa mahdollista palauttaa sähköisessä muodossa,
ja toista vuotta oikeasti koko ajan täytettävissä pitkin vuotta.
Toimintapalkkiot jaettiin kahteen osuuteen: reilut puolet kokonaissummasta
eli 7.500 euroa jaettiin pistepalkkiona liiton 30 eniten pisteitä saavuttaneelle yhdistykselle, jokaiselle 250 euroa. Toinen
puolikas, 5.665 euroa, jaettiin sarjapalkkiona jokaisen sarjan viidelle parhaimmalle yhdistykselle sarjassa edustetun
jäsenmäärän suhteessa. Yhdistyksen
sarjapalkkion suuruus määräytyi edelleen saavutetun pistemäärän mukaisesti.
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Pistepalkkion (liiton 30 eniten pisteitä saavuttanutta yhdistystä)
saivat seuraavat yhdistykset:
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Yhdistys
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Valkeakosken Reserviupseerikerho ry
Töölön Reserviupseerit ry
Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby Reservofficersklubb ry
Kouvolan Reserviupseerikerho ry
TaKoRU - Tampereen Korkeakoulujen ReserviUpseerit ry
Järvenpään Reserviupseerikerho ry
Porvoon Reserviupseerikerho ry - Borgå Reservofficersklubb rf
Salon Seudun Reserviupseerit ry
Tapiolan Reserviupseerit ry
Lahden Reserviupseerikerho ry
Jyväskylän Reserviupseerit ry
Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry
Helsingin Sissikerho ry
Inarin Reserviupseerit ry
Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry
Tikkakosken Reserviupseerit ry
Itä-Helsingin Reserviupseerit ry
Ylitornion Reserviupseerit ry
Paltamon Reserviupseerikerho ry
Kempeleen Reserviupseerikerho ry
Joensuun Reserviupseerit ry
Taipalsaaren Reserviupseerikerho ry
Veitsiluodon Reserviupseerit ry
Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys ry Kyrkslätts Reservofficersförening rf
Tuusulan Reserviupseerikerho ry
Vaasan Reserviupseerikerho ry
Oulun Reserviupseerikerho ry
Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho Ry
Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry
Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry

Sarja

Jäsen- KokonaisPalkkio
määrä pisteet

A
A

355
157

450
448

250
250

A
A

207
267

444,5
344,5

250
250

A
A

423
313

325
322

250
250

A
A
A
A
A
A
A
C
C
B
A
C
D
B
A
C
C

201
344
579
263
447
155
220
51
55
123
202
32
26
99
309
56
38

318,5
318
296
290,5
277,5
275
269
268
250,5
236,5
220
216,5
212
211,5
208,5
205,5
198,5

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

A
A
A
A
A
A
A

154
170
201
572
213
456
167

194,5
193,5
192
185
183
182
178

250
250
250
250
250
250
250

Sarjassaan viisi eniten pisteitä saaneet yhdistykset
(palkkio suhteutettu jäsenmäärään):
Sarja

Valkeakosken Reserviupseerikerho ry
A
Töölön Reserviupseerit ry
A
Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby Reservofficersklubb ry
A
Kouvolan Reserviupseerikerho ry
A
TaKoRU - Tampereen Korkeakoulujen ReserviUpseerit ry
A
Tikkakosken Reserviupseerit ry
B
Kempeleen Reserviupseerikerho ry
B
Janakkalan Reserviupseerikerho ry
B
Kurikan Reserviupseerit ry
B
TuKoRes - Turun korkeakoulujen reserviläiset ry B
Inarin Reserviupseerit ry
C
Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry
C
Ylitornion Reserviupseerit ry
C
Taipalsaaren Reserviupseerikerho ry
C
Veitsiluodon Reserviupseerit ry
C
Paltamon Reserviupseerikerho ry
D
Urjalan Reserviupseerit ry
D
Vesannon Reserviupseerikerho ry
D
Hauhon Reserviupseerikerho ry
D
Ristijärven Reserviupseerikerho ry
D

Jäsenmäärä Pisteet

Summa

355
157

450
448

510
505

207
267

444,5
344,5

500
390

423
123
99
102
92
140
51
55
32
56
38
26
26
26
29
25

325
236,5
211,5
173
168,5
140
268
250,5
216,5
205,5
198,5
212
156
135
120
113

365
360
320
265
255
215
265
250
215
205
195
245
180
155
140
130

Lisäksi arvalla jaettiin kaikkien lomakkeen täyttäneiden, mutta muuten palkkioita
jääneiden kesken jokaisessa sarjakategoriassa yksi rahapalkinto, yhteensä 700 euroa.
Palkkion saivat Turku (A-sarja, 250 €), Messukylä (B, 180 €), Nurmes (C, 170 €) ja Hirvensalmi (D, 100 €).
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Yhdistys
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Kannustepalkkiot
(jatkoa edellisiltä sivuilta)
Prosenttiammunta

Koko liiton tulos nousi viime vuoden notkahduksen jälkeen takaisin
tutulle tasolle 13,4%.
(2012:11,4%		
2011: 13,7 %		
2010: 14,4 %
2009: 12,7 %)

Piirit:

Kainuun Reserviupseeripiiri ry			
Vaasan Reserviupseeripiiri ry			
Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry

34,1% (200€)
33,9% (100€)
30,8% (100€)
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Yhdistykset:
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Sarja A
Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry
Helsingin Sissikerho ry				
Salon Seudun Reserviupseerit ry		

69,7% (100€)
68,2% (50€)
54,7% (50€)

Sarja B
Elimäen Reserviupseerikerho ry		
Ähtärin Reserviupseerikerho ry			
Janakkalan Reserviupseerikerho ry		

71,7% (100€)
65,1% (50€)
64,7% (50€)

Sarja C		
Kannuksen Reserviupseerikerho		
Voikkaan Reserviupseerikerho ry		
Pietarsaaren Reserviupseerikerho ry		

100,0% (100€)
96,1% (50€)
92,9% (50€)

Sarja D		
Kortesjärven Reserviupseerikerho ry		
Rautjärven Reserviupseerikerho ry		
Ristijärven Reserviupseerikerho ry		

100,0% (100€)
96,6% (50€)
64,0% (50€)

Kannustepalkkiot
(jatkoa edellisiltä sivuilta)

Jäsenhankintapalkkiot

Jäsenhankintakilpailun tulokset ratkaistiin liiton jäsenrekisteristä saatujen jäsenmäärien perusteella. Ratkaisevaa oli maksaneiden jäsenten määrän kasvu. Palkkion
saaminen edellyttää lisäksi toimintalomakkeen palautusta.
Suomen Reserviupseeriliiton jäsenmäärä väheni vuonna 2013 yhteensä 476 jäsenellä. Liiton virallisessa jäsenmäärässä ovat mukana vain ne jäsenet, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksuvelvoitteensa päättyneeltä toimintavuodelta.
Vuoden lopussa liitossa oli 26.874 maksanutta jäsentä. Jäsenmäärä pieneni kaikissa
reserviupseeripiireissä, joten piirikohtaisia jäsenhankintapalkkioita ei maksettu.

SARJA A, yli 150 jäsentä:
Joensuu
(+ 4,39 %)
Porvoo
(+ 4,15 %)
Toijala
(+ 3,33 %)
JARU 		
(+ 3,08 %)

SARJA B, 60 – 149 jäsentä
Kirkkonummi 		
(+ 4,76 %)
Helsingin Meriupseerit (+4,72 %)
Messukylä 			
(+ 4,48 %)
Turun Meriupseerit
(+ 2,91 %)

SARJA C, 30 – 59 jäsentä
Taipalsaari (+21,74 %)
Virrat		
(+9,30 %)
Ristiina
(+ 8,33 %)
Somero
(+7,50 %)

SARJA D, alle 30 jäsentä
Åbolands (+ 41,18 %)
Sipoo 		
(+ 28,57 %)
Jaala 		
(+17,65 %)
Kortesjärvi (+8,33 %)
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Liiton suurimmat yhdistykset ovat Tampere (984 jäsentä), Turku (848), Tapiola (610),
Oulu (572) ja Kanta-Helsinki (517). Jäsenmäärä kasvoi kaikkiaan 66:ssa liiton 321
jäsenyhdistyksestä.
Yhdistyksistä jäsenmääräänsä kasvatti absoluuttisesti eniten Jyväskylän Reserviupseerit 17 uutta jäsentä. Se sai 400 euron palkkion. Sarjoittain suhteellisesti eniten
jäsenmääräänsä kasvattaneet yhdistykset saivat 200 euron palkkion.
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Minne mennä
Turvallisuuspolitiikan seminaari 10.4.

Suomen Reserviupseeriliitto järjestää yhdessä Kadettikunnan, Reserviläisliiton ja
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa Helsingissä torstaina 10.4. klo 9.00 –
12.00 seminaarin, jonka aiheena on vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus osana
sotilaallista maanpuolustusta. Järjestävien liittojen lisäksi seminaarissa kuullaan
puolustusministerin ja pääesikunnan puheenvuorot.
Seminaari on osanottajille maksuton, mutta siihen ilmoittauduttava 4.4. mennessä
netissä: http://www.reservilaisliitto.fi/toiminta/toimintakalenteri/tapahtumahaku/turvallisuuspoliittinen_seminaari.359.html

Sandels Jotos 17. – 18.5.

Järjestyksessään 27. Sandels Jotos, Vänninmäen vyörytys, järjestetään 17. – 18.5.
Sonkajärvellä. Luvassa on vaihtelevassa, hyväkulkuisessa mäkimaastossa mielenkiintoisia tehtäviä kahdessa sarjassa. Jotos koostuu ammunnasta maastovaelluksesta sekä rastitehtävistä, jotka mittaavat erilaisia sotilaallisia sekä yleishyödyllisiä
tietoja ja taitoja.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 5.5. mennessä:
http://www.rul.fi/iisalmi/files/2013/08/Esite200214valkea.pdf

Kesäyön marssi 7. – 8.6.
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Järjestyksessään 17. Kesäyön marssi palaa jälleen alkujuurilleen Tuusulaan. Tapahtuma järjestetään 7.- 8.6.2014. Kaikille sarjoille yhteinen lähtö on kello 18.00 Tuusulan
Urheilukeskuksessa ( os Kilpailukuja).
Perheet marssivat lyhyemmät reittinsä alkuillasta, ja pidemmän matkan marssijat
pääsevät kokemaan kesäisen yön tunnelmia. Marssireittien pituudet ovat 5, 15, 30
ja 40 kilometriä. Reitit kulkevat Tuusulanjärveä mukaillen Tuusulan, Keravan ja Järvenpään alueella. Lisätiedot ja ilmoittautuminen netissä: http://kesayonmarssi.fi/
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Salpavaellus 27. – 29.6.

Salpavaellus vuonna 2014 esittelee
edelliskertojen tapaan viime sotien
aikaisen suomalaisen maanpuolustustahdon kestävää monumenttia –
Salpa-asemaa – niin hyvin kuin vain
Suomen parhaimmistoon kuuluvat
Salpalinja-oppaat pystyvät.
Salpavaellus tarjoaa vuodelle 2014 kolme
eri reittivaihtoehtoa. Salpavaellus tarjoaa
vuodelle 2014 kolme eri reittivaihtoehtoa:
Kevyt korsukierros – aikuiset ja lapset –reitti.
Ajankohta: Lauantaina 28.6. klo 9.00 – su 29.6. klo 13.00
Operaatio Para Bellum – totta kai.
Ajankohta: Lauantaina 28.6. klo 8.00 – su 29.6. klo 13.00
Reitti: Virolahti – Miehikkälä
YH:sta Salpalinjaan.
Ajankohta: Perjantaina 27.6. klo 16.00 – su 29.6. klo 13.00
Salpavaellus päättyy sunnuntaina 29.6.2014 klo 13. alkavaan avoimeen kaikille maanpuolustusjuhlaan. Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti ottaa
vaelluksen suojelijan edustajana Salpavaeltajat vastaan ennen maanpuolustusjuhlaa.

Kevään ja kesän liikuntatapahtumat

Kevään muista monipuolisista liikunta- ja ammuntatapahtumista saa tietoa
RESUL:n nettisivuilta http://www.resul.fi
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Ilmoittautumien on jo käynnissä.
Lisätietoja Salpavaelluksesta löydät netistä: http://www.salpavaellus.net/
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YROW haku vuonna 2014
Suomen Reserviupseeriliitto on liitännäisjäsenenä Naton reserviupseerijärjestössä CIOR:ssa. Toiminnan perustana on Suomen ja Naton
välinen Partnership for Peace –sopimus. CIOR:n kesäkongressin yhteydessä järjestetään nuorille reserviupseereille tarkoitettu Young
Reserve Officers Workshop (YROW). Tänä vuonna seminaari järjestetään Saksan Fuldassa 3.-9.8.2014.
YROW on viisipäiväinen työseminaari,
jossa nuoret reserviupseerit eri puolilta
maailmaa kohtaavat. Seminaarin ohjelmaan kuuluu ryhmätöitä, huipputason
siviili- ja sotilasjohtajien luentoja, tutustumiskäyntejä sekä runsas sosiaalinen
ohjelma. Lue aiheesta lisää RUL:n verkkosivuilta sekä järjestäjien sivuilta osoitteesta www.cior2014.de
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RUL lähettää YROW:iin 2 - 4 nuorta reserviupseeria. Lähtijät valikoidaan kaikille
liiton jäsenille avoimen hakumenettelyn
perusteella. Suomen Reserviupseeriliitto
kustantaa matkat ja ylöspidon tapahtuman aikana.
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Hakijoiden tulee olla:
-RUL:n jäseniä
-Alle 30-vuotiaita
-Hyvällä englanninkielen taidolla varustettuja, myös sotilassanaston osalta
-Luonteeltaan ulospäin suuntautuneita
ja esiintymiskykyisiä
Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeen löydät RUL:n verkkosivuilta www.
rul.fi/reserviupseeriliitto/kansainvalisyys/

Hakuaika (YROW) päättyy keskiviikkona 30.4. klo 24:00, minkä jälkeen
saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Hakuprosessi on helppo ja
vaivaton: pelkkä hakulomakkeen täyttäminen riittää. Kannattaa hakea!

Sotilasmoniottelu haku 2014
Liitto järjestää tänä vuonna harjoituksen ja karsinnan sotilasmoniottelussa. Harjoitus järjestetään 9.5. Santahaminassa. Kaikki lajista
kiinnostuneet ovat tervetulleita paikalle. Mukaan vaaditaan urheiluvälineet ja ennakkoilmoittautuminen 5.5. mennessä.
Joukkue kesän CIOR sotilasmoniotteluun Saksan Hammelburgiin karsitaan
Lahdessa 23.-24.5. järjestettävässä karsintakilpailussa. Samassa kilpailussa
kisaillaan myös Eestin reserviupseerien
(EROK) kanssa liittojen RUL-EROK välinen ottelu. Uusilla kyvyillä on oiva mahdollisuus päästä joukkueeseen, koska

Pohjoismaiset maastomestaruuskisat
ratkotaan samalla kertaa Saksassa. Näin
ollen sinne lähetetään kaksi joukkuetta.
Lisätietoja löytyy liiton nettisivuilta www.rul.fi/reserviupseeriliitto/toiminta/liikunta/ Ilmoittaudun mukaan
15.5.2014 mennessä.
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Lisätietoja tapahtumista voi kysyä liiton toimistolta järjestösihteeri
Saku Liehulta jarjesto@rul.fi puh 040 556 8798.
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RUL verkossa
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Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti
tietoa liiton ajankohtaisista asioista.
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Nettisivut: www.rul.fi

Facebook: www.facebook.com/
reserviupseeriliitto

Twitter: http://twitter.com/
reserviupseeri

ISSUU: http://issuu.com/
reserviupseeriliitto

KENTTÄPOSTI
RUL:n Kenttäpostin ulkoasu on uudistettu. Samalla tiedote on
luettavissa myös kätevällä lukualustalla netissä osoitteessa
http://www.issuu.com/reserviupseeriliitto
Pdf –versio löytyy liiton nettisivuilta:
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/tiedotus/kenttapostia/
Kaikki kommentit uudistuneesta Kenttäpostista ovat tervetulleita liittoon: toimisto@rul.fi
SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO
Finlands Reservofficersförbund
The Finnish Reserve Officers’ Federation
DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND
PUHELIN: +358 9 4056 2050 • FAX: +358 9 447 579
SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI
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JAKELU
jäsenyhdistykset
piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat
liittovaltuusto
liittohallitus
liiton neuvottelukunta
koulutustoimikunta
RES, MPKL, RESUL ja MPK
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