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Historia opettaa
JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja 

PÄÄKIRJOITUS

Tänä kesänä tulee kuluneeksi 
70 vuotta toisen maailmanso-
dan ratkaisutaisteluista niin 
Manner-Euroopassa kuin Suo-
menkin rintamilla. Norman-
dian maihinnousu käynnistyi 
6.6.1944 ja muutaman päivän 
kuluttua, 9.6., alkoi puna-ar-
meijan suurhyökkäys Karjalan 
Kannaksella. Sitkeiden tor-
juntataistelujen ansiosta suo-
malaiset joukot onnistuivat 
pysäyttämään puna-armeijan 
Tali-Ihantalassa, Vuosalmessa 
ja Viipurinlahdella. Jatkosodan 
viimeinen suuhyökkäys alkoi 
Ilomatsissa heinäkuun lopul-
la, mutta myös siellä suoma-
laiset joukot pysäyttivät vi-
hollisen elokuun puoleenväliin 
mennessä. 

Torjuntavoittoihin vaikutti 
varmasti saksalaisilta saatu 
ase- ja muu apu. Neuvosto-
armeijan kiire kohti Euroopan 
ydintä, kilpajuoksu Berliiniin, 
sekin helpotti painetta mei-
dän rintamilla. Ehdottomas-
ti tärkein tekijä kesän 1944 
onnistumisissa oli kuitenkin 
meidän kenttäarmeijamme 
sinnikäs ja periksiantamaton 
taistelu. RUL:n 1990 – luvun 
lopulla teettämässä veteraa-
nitutkimuksessa sodan käy-
neiltä kysyttiin, mitkä olivat 
tärkeimmät taistelukäyttäy-
tymiseen liittyvät tekijät. Siis 

miksi sotilaat jaksoivat tais-
tella epäinhimillisissä oloissa, 
eikä rintama murtunut. Yli 
1600 veteraanin vastausten 
perusteella tärkeimmät tekijät 
kestämiselle olivat isänmaan-
rakkaus ja maanpuolustustah-
to, velvollisuus lähintä asevel-
jeä kohtaa, taistelukokemus 
sekä mahdollisen miehityksen 
seuraukset. 

Euroopan kartta on mullistu-
nut muutaman viimeksi kulu-
neen vuosikymmenen aikana. 
Viime kuukaudet ovat valitet-
tavasti osoittaneet, että toi-
ve Euroopasta, jossa mikään 
maan ei missään vaiheessa 
käytä sotilaallista voimaa tai 
uhkaile sillä naapureitaan, on 
vain haaveilua. 

Kevään tapahtumat ovat virit-
täneet keskustelua Suomen 
puolustuksesta ja mahdolli-
sesta liittoutumisesta. Vaik-
ka historia ei sinänsä toista 
itseään, on noista seitsemän 
vuosikymmenen takaisista 
tapahtumista meillä jotain 
opittavaa vielä nyt 2010 – lu-
vullakin. Ensiksikin jos emme 
viime sotien aikana kaikkein 
vaikeimpina aikoina pärjän-
neet yksin, lienee turha kuvi-
tella, että se olisi mahdollista 
nytkään. Puolustusyhteistyön 
tiivistäminen on siis paitsi pe-

rusteltua, myös välttämätön-
tä. Toisaalta on turha tuudit-
tautua, että jostakin löytyisi 
sellainen yhteistyökumppani, 
jolla olisi halu tai edes mah-
dollisuus lähettää Suomen 
puolustamiseen ainakaan 
merkittäviä määriä maajouk-
koja. Päävastuu tämän maan 
puolustamisesta on nyt ja tu-
levaisuudessakin meillä suo-
malaisilla itsellämme. 

Viime sotiemme veteraanien 
esimerkki sekä kannustaa että 
velvoittaa meitä tämän päi-
vän maanpuolustajia. Tänään 
meille riittää, että pidämme 
huolta omasta osaamises-
tamme ja kenttäkelpoisuu-
destamme sekä varmistam-
me, että nuorempi sukupolvi 
ymmärtää, miksi tätä maata 
kannatta puolustaa ja mitä se 
käytännössä tarkoittaa. 
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Piirikierros
Liiton johto vierailee vuoden aikana jo-
kaisessa reserviupseeri piirissä. Piiri-
kierros on osa liiton uuden strategian 
jalkauttamista. Piirikierroksen aikana 
puheenjohtaja Mikko Halkilahti tapaa 
piirin ja sen yhdistysten aktiiveja sekä 
tärkeitä yhteistyötahoja.
Liiton puolelta erityisaiheena ovat uu-
sittu strategia puolustusvoimauudistuk-
seen liittyvä reservin ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen kehittämi-
nen. Aluetoimistojen ja joukko-osasto-
jen edustajien kanssa on keskusteltu 
mm. paikallisjoukkojen rekrytointiin ja 
vänrikkipäiviin liittyvistä kysymyksistä.
Kevään aikana puheenjohtaja vieraili 
seitsemässä piirissä. Piirikierros jatkuu 
elokuussa. Syyspuolen ensimmäiset 
vierailut suuntautuvat Pohjois-Pohjan-
maalle, Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan. 

Piirikierroksella on käyty antoisia keskuste-
luja mm. piirien yhteistyöstä, puolustusvoi-
mauudistuksesta ja paikallisjoukoista, Mikko 
Halkilahti toteaa tyytyväisenä.

Reserviläinen –lehdessä uutisoidaan pii-
rikierroksen etenemisestä. Piirikierros-
kalenteri löytyy netistä: LINKKI

Lapissa piirikierroksen yhteistyötapaamisessa oli paikalla Lapin aluetoimiston, Lapin rajavartios-
ton, Lapin aluehallintoviraston ja MPK:n edustus. Isäntinä toimi Lapin reserviupseeripiiri.

Huom. kaikki selaimet eivät aukaise pdf-tiedostoa suo-
raan, vaan vaativat enter-painalluksen osoitekentässä.

http://www.rul.fi/gw-storage/containers/279/nodes/4143.original/Piirikierroskalenteri.pdf
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Jäsenrekisteri

Uusi Maanpuolustusrekisteri on yhtei-
nen Reserviläisliiton ja Maanpuolustus-
kiltojen liiton kanssa. Uuden rekisterin 
toimittaa Kehätieto Oy. Käytännössä lii-
tot ostavat jäsenrekisteripalvelut Maan-
puolustusyhtiö MPY Oy:ltä. Rekisteri 
löytyy netistä osoitteesta: 
www.maanpuolustusrekisteri.fi  

Kesäkuun aikana rekisteriin vielä lisä-
tään mm. erilaisia poimintoja sekä ra-
kennetaan yksittäisen jäsenen e-asioin-
tiominaisuuksia.
Uusien jäsenten ilmoittaminen jäsenre-
kisteriin ei vielä onnistu liiton nettisivu-
jen kautta. Yhdistys voi itse lisätä uudet 
jäsenet jäsenrekisteriin. Uuden jäsenen 
tiedot voi vaihtoehtoisesti lähettää säh-
köpostilla jäsenrekisteriin: 
jasenasiat@rul.fi  

Liiton vuodenvaihteessa vaihtuneen jäsenrekisterin valmistuminen 
on myöhästynyt, mutta rekisterin pitäisi olla valmis kesäkuun lop-
puun mennessä. 

Jäsenmaksuperintä on ollut selvästi 
myöhässä aikaisempiin vuosiin verrattu-
na. Vaikka jäsenmaksut ja ensimmäiset 
karhulaskutkin on jo lähetetty, niin mak-
saneiden jäsenten määrä on selvästi vii-
me vuotta pienempi.

Jokaiseen yhdistykseen on lähetet-
ty tunnukset uuteen jäsenrekis-
teriin. Lisätunnuksia yhdistyksille 
tehdään niin pyydettäessä (esim. sih-
teeri tai jäsenupseeri) jäsenrekisteristä:  
jasenasiat@rul.fi 

Jokaista yhdistystä pyydetään käymään 
oman yhdistyksensä jäsenlista huolella 
läpi ja ilmoittamaan jäsenrekisteriin lis-
tassa mahdollisesti olevista puutteista 
ja virheellisyyksistä joko liiton toimis-
toon (toimisto@rul.fi) tai suoraan jäsen-
rekisteriin. 

http://www.maanpuolustusrekisteri.fi
mailto:jasenasiat%40rul.fi%20?subject=
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Vinkkejä onnistuneeseen 
jäsenhankintaan 

Viime vuoden yhdistyspäivässä tuli esil-
le monia vinkkejä ja konkreettisia toi-
mia onnistuneeseen jäsenhankintaan ja 
-huoltoon. Tässä niistä muutama: 

Tunnista potentiaalinen jäsen omas-
ta kaveripiiristäsi, kertausharjoituksis-
ta, MPK:n kursseilta, työpaikaltasi jne. 
Myös ylennyslistoilta löytyy potentiaali-
sia uusia jäseniä.

Henkilökohtainen yhteyden otto on rat-
kaisevan tärkeää. Puhelinsoitto on pal-
jon tehokkaampi kuin sähköpostiviesti.
Seuratkaa jäsenmaksujen kertymistä 

Jäsenhankinta ja – huolto on yksi liiton tämän vuoden toiminnan 
painopisteistä. Liiton toimisto lähettää yhdistyksille ja piireille sään-
nöllisesti väliaikatietoja jäsenmäärän kehityksestä yhdistyksittäin. 
Maksaneiden jäsenten määrä alkuvuonna on ollut useimmissa pii-
reissä viime vuotta heikompi. 

Jäsenhuolto

vuoden mittaan aktiivisesti. Nyt on hyvä 
aika soittaa jäsenmaksunsa vielä mak-
samattomille jäsenille.

Tiedota säännöllisesti yhdistyksen toi-
minnasta. Nettisivut, sähköpostiviestit, 
puheenjohtajan kirjeet ovat kaikki tär-
keitä. 

Pyrkikää saamaan mahdollisimman 
monen jäsenen sähköpostiosoitteet re-
kisteriin. Liitto lähettää kuukausittain 
Uutiskirjeen kaikille henkilöille, joiden 
sähköpostiosoite löytyy rekisteristä.

Tarjoa uusille jäsenille helppo mahdol-
lisuus tulla mukaan käytännön toimin-
taan. Kysy millaisesta toiminnasta uusi 
jäsen on kiinnostunut.



7

RU
L:

n 
KE

NT
TÄ

PO
ST

IA
  •

  3
 - 

20
14

Reserviupseeriliiton jäsenhankintakil-
pailu jatkuu kuluvana vuonna vanhoilla 
säännöillä. Kilpailussa huomioidaan jo-
kainen vuoden 2014 aikana jäsenmak-
sunsa ensimmäistä kertaa maksanut 
uusi jäsen. Mukaan ei lasketa niitä hen-
kilöitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain 
toisessa RUL:n kerhossa. Jäsenhankinta-
kilpailuun osallistuu jokainen kilpailuai-
kana 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 opiske-
lijajäsentä, hankkinut jäsenhankkija pal-
kitaan laadukkaalla palkinnolla. Eniten 
uusia jäseniä vuoden aikana hankkinut 
henkilö palkitaan lahjakortilla.             

Lisäksi Reserviupseeriliitto palkitsee 
vuonna 2014 jäsen- hankinnassa kun-
nostuneita yhdistyksiään ja piirejään 
raha- palkinnoin samalla tavalla kuin ai-
emminkin.

Jäsenhankintakilpailu 2013
Vuoden 2013 aktiivisin jäsenhankkija oli 
Göran Karlsson. Hän hankki 8 uutta jä-
sentä. Karlsson palkittiin Inttistoren lah-
jakortilla sekä liiton logolla varustetulla 

Reserviupseeriliiton jäsenhankintakilpailu jatkuu kuluvana vuonna 
vanhoilla säännöillä.

Fiskarsin kenttälapiolla. Kaikki muut vä-
hintään kolme uutta jäsentä hankkineet 
henkilöt palkittiin myös kenttälapiolla.

Göran Karlsson  8
Åbolands Res.off.förening 

Hannu Savola 4
Imatran Reserviupseerikerho 

Martti Minkkinen  3
Kajaanin Reserviupseerikerho 

Osmo Savolainen  3
Taipalsaaren Reserviupseerikerho 

Pekka Selín  3
Jyväskylän Reserviupseerit 

 
Kiitokset kaikille 
jäsenhankkijoille!

Jäsenhankintakilpailu
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RUL:n toimistosta on jo lähetetty viiti-
senkymmentä maastolaatikkoa eri puo-
lille maata. Toimintapäivän pääpalkinto, 
kenttälapio lähetetään järjestäjille tai 
suoraan palkinnon saajalle tapahtuman 
jälkeen. Maastolaatikko ja palkinto toi-

RUL:n toimintapäivien materiaaliin lisättiin tänä vuonna maastolaa-
tikko, joka sisältää muun rastimateriaalin lisäksi myös mm. harjoi-
tuskäsikranaatteja. Liiton järjestötoimikunta on tehnyt jo aiemmin 
20 toimintarastin materiaalin, jonka avulla on helppo itse järjestää 
toimintapäivä joko omille jäsenille tai laajemmalle joukolle. 

Toimintapäivä

mitetaan jäsenyhdistyksille kustannuk-
sitta.

Lisätietoja toimintapäivän käytännön 
järjestelyistä ja maastolaatikosta saa lii-
ton toimistosta.
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Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemal-
la maanpuolustus- ja turvallisuuspoliit-
tista työtä reserviupseerien keskuudessa 
myöntämällä varoja sääntöjensä mukai-
sesti apurahoihin, avustuksiin ja stipen-
deihin, koulutus- ja julkaisutoimintaan, 
reserviupseerien toiminnan laajentami-
seen ja tehostamiseen, erillisprojektien 
tukemiseen ja uusien toimintamuotojen 
kehittämiseen. 

Suomen Reserviupseerien tukisäätiön tarkoituksena on tukea suo-
malaisten reserviupseerien henkisiä ja fyysisiä maanpuolustus- ja 
turvallisuusvalmiuksia sekä Suomessa toimivien suomalaisten reser-
viupseeriyhdistysten valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa 
maanpuolustustietouden ja -tahdon ylläpitämiseksi ja kohottami-
seksi sekä muutoinkin maanpuolustusedellytysten parantamiseksi.

Reserviupseerien tukisäätiön 
apurahat haettavana

Perustellut säätiön hallitukselle 
osoitetut apurahahakemukset tulee 
lähettää RUL:n toimistoon 31.8.2014 
mennessä. Lisätietoja Tukisäätiön 
apurahoista saa RUL:n toimistosta 
sekä nettisivuilta 
www.rul.fi/tukisaatio

http://www.rul.fi/tukisaatio 
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Kalvosinnapit ja solmioneula
Reserviupseeriliiton tunnuksella va-
rustetut kalvosinnapit ja solmioneula 
myydään tyylikkäässä samettipäällys-
teisessä lahjarasiassa. Kalvosinnappi- 
solmioneulapaketin hinta on 50 euroa + 
postikulut.

RUL:n tunnus hautakiveen kiinnitettä-
väksi
Reserviupseeriliiton pronssista valettu 
tunnus on tarkoitettu kiinnitettäväk-
si poisnukkuneen jäsenen hautakiveen. 
Merkin halkaisija on noin 60 mm . Tun-
nus kiinnitetään hautakiveen piilokiinni-
tyksenä tunnuksen takaa kierretapeilla, 
jotka toimitetaan merkin mukana. Mer-
kin hinta on 42 euroa + postikulut. 

Mainittuja tuotteita myy Suomen Reser-
viupseereiden tukisäätiö ja ne on tilatta-
vissa RUL:n toimistosta Kirsti Suortilta, 
puh. (09) 4056 2054 tai toimisto@rul.fi    

RUL:n jäsenten toiveesta tukisäätiö on hankkinut myyntiin ainutlaa-
tuisia reserviupseerituotteita.

Tukisäätiön myyntituotteita

Uutuustuotteena RUL – isännänviirit

RUL:n logolla varustettu isännänviiri on saatavissa kahtena eri versio-
na. Laadukkaat viirit ovat kooltaan 50  x 400 cm Viirit on saatavilla 
Inttistoresta hintaan 80 € 
http://www.inttistore.fi/lahja/liput-standaarit/rul-isannanviirit.
html

http://www.inttistore.fi/lahja/liput-standaarit/rul-isannanviirit.html
http://www.inttistore.fi/lahja/liput-standaarit/rul-isannanviirit.html
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Projektituki
Yhdistysten projektituki on tar-
koitettu sellaisten poikke-
uksellisten merkittävien toi-
mintojen, erillisprojektien tai 
hankintojen rahoittamiseen, joita 
yhdistykset tai piirit eivät omilla voi-
ma- varoillaan kykene rahoittamaan.  

Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta 
ovat mm. erilaiset kertaluontoiset 
toimintatapahtumat, ase-, koulu-
tus-materiaali-, majoitus-, esite- tai 
muut hankinnat sekä toimitilojen 
korjaaminen tai rakentaminen. Tukea 
myönnetään vain osalle toiminnon 
tai hankinnan kokonaisbudjettia. 
Yhdistyksille ja piireille suunnattua 
projektitukea on alkaneenakin vuon-
na jaossa 22.000 euroa. Tähän men-
nessä projektitukea on myönnetty 
noin 9.000 euroa.

Projektitukihakemukset käsittelee 
taloustoimikunta ja tuen hakuajat 
ovat 15.8. ja 15.11. Tarkat tuen hakuoh-
jeet löytyvät netistä liiton kotisivuilta  
www.rul.fi.
 
 
 

Tukea yhdistyksille ja piireille

Esittelymateriaalia saatavilla 
RUL on hankkinut esittelyseiniä (roll up) 
piirien ja yhdistysten käyttöön. Kyseessä 
on kolmen esittelyseinän kokonaisuus, 
joita voidaan käyttää sisällä tai ulkona. 

Liiton toimistosta on saatavilla kesän 
messu- ja esittelytapahtumiin myös Re-
serviläinen -lehtiä, liiton toimintakerto-
muksia sekä muita painotuotteita. Esit-
telymateriaali toimitetaan yhdistyksille 
ja piireille veloituksetta. 

Tiedustelut ja tilaukset sähköpos-
tilla: toimisto@rul.fi tai puhelimitse  
(09) 4056 2054 / Kirsti Suortti. 

Roll-up esittelyseinät

http://www.rul.fi


12

RU
L:

n 
KE

NT
TÄ

PO
ST

IA
  •

  3
 - 

20
14

Palkintoja myönnetään Kadettikun-
nassa, Suomen Reserviupseeriliitossa, 
Maanpuolustuskiltojen liitossa ja Reser-
viläisliitossa tehdystä maanpuolustus-
työstä.

RUL:n esityksestä 2000 euron tunnus-
tuspalkinnon saivat seuraavat henkilöt 
ja yhdistykset: 
 
Ville Maijanen (s.1972), 
Nurmijärvi, 2000 €
Ansiokas toiminta vapaaehtoisessa 
maanpuolustuksessa ja erityisesti am-
pumatoiminnan turvaamisessa.

Hän on ollut kehittämässä useita ampu-
maratoja, toiminut Uudenmaan ampu-
maharrastuksen alueneuvottelukunnan 
puheenjohtajana sekä tehnyt erittäin 
ansiokkaat taloustieteen kandidaatti- ja 
pro gradu -tutkielmat ampumaratojen 
sijoittumisesta pääkaupunkiseudulle. 
Sotilasarvoltaan Ville Maijanen on kap-
teeni reservissä.

Sotavahinkosäätiö on palkinnut 12 henkilöä ja 8 yhteisöä maanpuo-
lustuspalkinnoilla. Sotavahinkosäätiö myöntää tunnustuspalkintoja 
vuosittain. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja yhteisöjä, joiden 
saavutukset maanpuolustuksen saralla ovat poikkeuksellisen mer-
kittäviä.  

Sotavahinkosäätiön  
tunnustuspalkinnot 2014

Tor-Erik Lindqvist (s. 1962), 
Salo, 2000 €
Ansiokas toiminta vapaaehtoisessa 
maanpuolustuksessa.

Lukion lehtori Tor-Erik Lindqvistillä on 
poikkeuksellisen monipuolinen ja ansio-
kas toimija vapaaehtoisessa maanpuo-
lustuksessa. Hän on toiminut aktiivisesti 
ja ansiokkaasti reserviupseeritoiminnas-
sa, vapaaehtoisessa maanpuolustus-
koulutuksessa sekä reserviläisliikunnas-
sa. Sotilasarvoltaan Tor-Erik Lindqvist on 
kapteeni reservissä.

Virolahden ja Miehikkälän Reserviup-
seerikerho, 2000 €
Ansiokas toiminta Salpalinjan hyväksi. 

Virolahden ja Miehikkälän Reserviupsee-
rikerho on pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti 
toiminut Salpalinjan tunnettavuuden li-
säämiseksi ja sitä kautta sotiemme ve-
teraanien ja linnoittajaveteraanien työn 
esillä pitämiseksi ja kansalaisten maan-
puolustustahdon kohottamiseksi.

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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Lahden Reserviupseerikerho, 2000 €
Ansiokas toiminta sotilasurheilun ja am-
pumatoiminnan edistämiseksi.

Lahden Reserviupseerikerho on yli vii-
dentoista vuoden ajan toiminut reservi-
läisten sotilasmoniottelutapahtumien 
järjestäjänä. Kerho on mm. vastan-
nut RUL:n ja Viron reserviupseeriliitto 
EROK:n välisen sotilasmoniottelun jär-
jestämisestä.

Sotavahinkosäätiön  
tunnustuspalkinnot 2014
..jatkoa edelliseltä sivulta

Pohjois-Pohjanmaan
Reserviupseeripiiri, 2000 €
Tiedotustoiminnan ansiokas uudistami-
nen.

Pohjois-Pohjanmaan reserviupseeri- ja 
reserviläispiirin yhteinen piirilehti, Poh-
janpoika, on siirretty onnistuneesti ko-
konaan verkkolehdeksi. Kyseessä on 
ensimmäinen vastaava toimi reserviläis-
piirilehdelle.

Lahden Reserviupseerikerho on järjestänyt Suomen ja Viron reserviupseerien sotilasviisiottelun 
maaottelun jo viisitoista kertaa.
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Yhdistyksillä on mahdollisuus tilata ase-
lajimerkkejä omille jäsenilleen edulliseen 
3 euron hintaan / kappale. Yhdistys voi 
palkita merkillä aktiivisia jäseniään tai 
myydä aselajimerkkejä jäsenilleen (suo-
situshinta on 6 euroa). 

Uusille jäsenille aselajimerkki on 
maksuton. Yhdistykset voivat ky-
syä liiton toimistosta lisätietoja tästä  
(toimisto@rul.fi). 

Liiton jäsenmerkki on nyt mahdollista saada aselajin värityksellä.  
Pohjavärit ovat vihreä, punainen, musta, lila ja sininen. 

Aselajimerkki

Ajatuksena on, että merkki luovutettai-
siin uudelle jäsenelle yhdistyksen ko-
kouksissa kunniakirjan ja esimerkiksi 
yhdistyksen toimintakalenterin kanssa. 
Näin uusi jäsen aktivoidaan ja sitoute-
taan paremmin jäsenyyteen.

Yksittäinen jäsen voi tilata aselajimerkin 
liiton toimistosta hintaan 10 euroa plus 
toimitus ja käsittelykulut. 
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Toimintakertomus
Suomen Reserviupseeriliiton vuoden 
2013 toimintakertomus on luettavissa 
netissä kahtena eri versiona.  

Taitettu versio on 8 sivuinen, runsaasti 
kuvitettu lyhennelmä täydellisestä liit-
tovaltuuston hyväksymästä toiminta-
kertomuksesta. 

Painettu Toiminta 2013 -dokumentti lä-
hetetään liiton luottamus- henkilöille 
sekä keskeisille yhteistyötahoille. Piireil-
lä ja yhdistyksillä on mahdollisuus tila-
ta painettua kertomusta veloituksetta 
omaan käyttöönsä sekä jakomateriaa-
liksi erilaisiin tapahtumiin.

Toimintakertomukset löytyvät netistä 
osoitteesta: 
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/
tiedotus/toimintakertomukset/

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

Muut asiat

Liiton toimisto lomalla heinäkuussa
Liiton toimiston henkilökunnan kesälomat on keskitetty heinäkuulle, jo-
ten toimisto on suljettu 30.6. – 27.7. välisen ajan.

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/tiedotus/toimintakertomukset/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/tiedotus/toimintakertomukset/
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RUL verkossa
Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti 
tietoa liiton ajankohtaisista asioista.

Nettisivut: www.rul.fi Facebook: www.facebook.com/
reserviupseeriliitto

Twitter: http://twitter.com/
reserviupseeri

ISSUU: http://issuu.com/
reserviupseeriliitto

http://www.rul.fi
http://www.rul.fi
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://twitter.com/reserviupseeri
http://twitter.com/reserviupseeri
http://twitter.com/reserviupseeri
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
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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 tervetul-
leita liittoon: toimisto@rul.fi 

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry 

JAKELU  
jäsenyhdistykset 
piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat  
liittovaltuusto 
liittohallitus 
liiton neuvottelukunta  
koulutustoimikunta 
RES, MPKL, RESUL ja MPK

 

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 
Finlands Reservofficersförbund 

The Finnish Reserve Officers’ Federation 
DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND 

SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI  INTERNET: WWW.RUL.FI  PUHELIN: +358 9 4056 2050 


