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Ihmisen kokoisia 
tehtäviä

JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja 

PÄÄKIRJOITUS

Syksyllä reserviläistoiminnan kalenterin 
täyttävät erilaisten maasto-, liikunta-,  
ammunta- ja koulutustapahtumien li-
säksi myös yhdistysten ja piirien syys-
kokoukset. Tarjolla on taas runsaasti 
mielenkiintoisia, mutta myös työläitä ja 
haastavia järjestötehtäviä. 

Perinteisesti yhdistysten ja piirien vas-
tuutehtäviin haluavista ei muodostu ko-
vinkaan pitkää jonoa. Työelämän kiireet 
sekä perheen ja muiden harrastusten 
vaatima aika ovat kilpailemassa vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen aktiivien 
ajasta. Lisäksi toiset kokevat varsinaisen 
yhdistystoiminnan byrokraattiseksi ja 
turhauttavaksi näpertelyksi.

Turhaa byrokratiaa onkin toki syytä vält-
tää, eikä reserviupseerikerhon tai – piirin 
varmastikaan kannata pitää yhtään ko-
kousta, jolle ei ole tarvetta. Silti jatkos-
sakin tarvitsemme toimivia yhdistyksiä 
ja aktiivisia piirejä. Yksi reserviupseeri-
toiminnan vahvuuksista on monipuo-

lisen toiminnan lisäksi hyvin toimiva 
järjestökone, joka tänä päivänä ei ole it-
sestäänselvyys. Kiitos siis jokaiselle ak-
tiivitoimijallemme, jotka pitävät koneen 
käynnissä. 

Noin kolmessasadassa kerhossa ja kah-
dessakymmenessä piirissä järjestetään 
säännöllisesti ampumavuoroja, esittely-
tilaisuuksia, liikuntatapahtumia, maan-
puolustustilaisuuksia sekä osallistutaan 
koulutukseen, veteraaniyhteistyöhön, 
kunniavartioihin ja tiedotetaan kaikesta 
tästä toiminnasta. 

Toisilla paikkakunnilla tapahtumia on 
useita viikottain, toisilla muutamia vuo-
dessa. Yhdistys toimii juuri niin aktii-
visesti, kuin sen jäsenet sen haluavat 
toimivan. Ja ilman aktiivisia vastuunkan-
tajia, hallitusten ja toimikuntien jäseniä, 
yhdistys ei toimi ollenkaan.

Jatkossa meidän pitää pystyä tekemään 
yhdistystenkin vastuutehtävistä enem-
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män ihmisen kokoisia. Siis sekä kes-
toltaan että tehtäväkuvaltaan rajallisia 
urakoita. Ei ole kenenkään etu, että yh-
distyksessä kaikki tehtävät kasautuvat 
vuosikausiksi vain puheenjohtajan ja 
sihteerin harteille. 

Monella paikkakunnalla on aidosti pula 
uusista toimijoista. Oma jäsenrekisteri 
kannattaa kuitenkin haravoida läpi jo en-
nen vuosikokousta ja katsoa, josko sieltä 
löytyisi ainakin yksi uusi jäsen yhdistyk-
sen hallitukseen. Osa vastuutehtävistä 
on sellaisia, että niiden tekeminen on 
melko riippumatonta ajasta ja paikasta-
kin. Esimerkiksi yhdistyksen nettisivu-
jen päivitys, kerhokirjeen kirjoittaminen 
tai jäsenlistojen säännöllinen läpikäynti 
ovat tällaisia tehtäviä. Samoin kannat-
taa hyödyntää yhteistyö alueen muiden 
toimijoiden kanssa mahdollisimman hy-
vin.

Valinta liiton vastuutehtäviin ensi vuo-
delle tapahtuu liittovaltuuston syys-
kokouksessa, joka pidetään 29.11. Hel-
singissä. Kokouksessa valitaan liitolle 
varapuheenjohtajat ja liittohallitus sekä 
liittovaltuustolle puheenjohtajat. Päät-

täjien lisäksi liitto tarvitsee aktiivisia ja 
osaavia jäseniä myös toimikuntiinsa. 
Tarjolla on haastavia näköalapaikkoja 
mm. koulutus- ja varautumistoimin-
taan, järjestötoimintaan ja talouteen. 
Lisätietoja näistä tehtävistä saa liiton 
toimistosta.
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Jäsenrekisteri ja 
jäsenmäärät
Jäsenrekisteri

Liiton uuden jäsenrekisterin viimeiste-
lyt ovat edelleen käynnissä. Parhaillaan 
viimeistellään rekisterin raportteja, ti-
lastoja ja poimintoja. Jäsenrekisterin pii-
ritason toimijoiden koulutustilaisuus jär-
jestettiin lokakuun puolessavälissä. 

Uuden rekisterin toimittaa Kehätieto Oy. 
Käytännössä liitot (RUL, RES, MPKL) os-
tavat jäsenrekisteripalvelut Maanpuo-
lustusyhtiö MPY Oy:ltä. Rekisteri löytyy 
netistä osoitteesta: 
www.maanpuolustusrekisteri.fi 
Jokaiselle yhdistykselle ja piirille on toi-
mitettu käyttäjätunnukset rekisteriin. 
Lisätunnuksia yhdistyksille tehdään niin 
pyydettäessä (esim. sihteeri tai jäsenup-
seeri) jäsenrekisteristä: jasenasiat@rul.fi

Jäsenlomake ja eAsiointi

Rekisterissä on jäsenhakemuslomake 
uusille jäsenille. Nettilomakkeen avulla 
uusi jäsen voi helposti ilmoittaa haluk-
kuudestaan reserviupseeriyhdistyksen 
ja sitä kautta myös liiton jäseneksi. Kun 
jäsenhakemus tulee jäsenrekisteriin, 
niin sieltä lähetään asiasta tieto yhdis-
tykseen, jonka jäsenyyttä henkilö on 
hakenut. Yhdistyksellä on mahdollisuus 
hyväksyä jäsenyys heti tai myöhemmin. 
Mikäli yhdistys ei kuukauteen ole rea-
goinut jäsenhakemukseen, uudelle jä- 

 
senelle lähetetään jäsenmaksulomake  
ja – kortti. Jäsenhakemuslomake löytyy 
osoitteesta: 
http://www.rul.fi/liity-jaseneksi/  

Vanhat jäsenet voivat käyttää rekis-
terin eAsiointipalvelua. Siinä jäsen voi 
mm. päivittää omia henkilötietojaan, 
tarkastella jäsenyyksiään ja luottamus-
tehtäviään sekä tulostaa jäsenmaksu-
laskunsa. Myös ampuma- tai senioritur-
van hankinta on mahdollista eAsioinnin 
kautta. eAsiointipalveluun kirjautumi-
seen tarvitaan jäsennumeroa, joka löy-
tyy jäsenkortista. 
Palveluun pääsee osoitteesta: 
https://www.maanpuolustusrekisteri.
fi/extranet/  

Jäsenmäärät

Maksaneiden jäsenten määrä on sekä 
jokaisessa piirissä että liitossa selvästi 
viime vuotista pienempi. Liiton kohdalla 
maksusuorituksia on hieman yli 500 vii-
me vuotta vähemmän. Moni yhdistys on 
toki pystynyt kasvattamaan jäsenmää-
räänsä. Vuoden toinen jäsenmaksukarhu 
lähetettiin maksamattomille jäsenille 
elokuun lopussa. 

Yhdistyksiä ja piirejä pyydetään seuraa-
maan jäsenmaksukehitystä nyt taval-
listakin tarkemmin. Puhelinsoitto on 

http://www.maanpuolustusrekisteri.fi 
mailto:jasenasiat%40rul.fi?subject=
http://www.rul.fi/liity-jaseneksi/  
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/  
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/  
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tehokkain tapa lähestyä maksamatonta 
jäsentä.

Jäsenrekisteristä löytyvät raportit ja ti-
lastot mahdollistavat jäsenmaksujen 
seuraamisen.  Maksaneiden ja maksa-
mattomien jäsenten määrät (rästi) näky-
vät eriteltyinä Jäsenmäärät –raportissa. 
Maksamattomat jäsenmaksut –raportis-
ta puolestaan löytyy maksamattomien 
jäsenten nimet. 

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. 

Kaikista jäsenrekisterissä olevista toimi-
mattomuuksista kannattaa laitaa säh-
köpostia suoraan jäsenrekisteriin: 
jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi 

mailto:jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi 
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Toimintasuunnitelma,  
talousarvio ja jäsenmaksut 2015

Tavoitteita vuoden 2015 toiminnalle

Liitto
-Osallistuu aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehit-
tämiseen
-Vaikuttaa osaltaan puolustusvoimauudistukseen sekä tukee paikallis-
joukkojen rekrytointia ja toiminnan käynnistämistä
-Vaikuttaa ampumataidon ja ampumamahdollisuuksien kehittämiseen  
-Liiton jäsenmäärä kasvaa
-Varmistaa Padasjoen koulutuskeskuksen toimintaedellytykset ja kehit-
tämisen  
-Vänrikkipäivät järjestetään viidessätoista piirissä
-Toimintapäivätapahtumia järjestetään sata
-Järjestää yhdistyspäivän 
-Liiton nettisivut uusitaan
-Tekee piiri- ja yhdistyskyselyn
-Järjestää uusimuotoiset ampumamestaruuskilpailut
-Osallistuu Kokonaisturvallisuus 2015 – messutapahtumaan

Piirit
-Vänrikkipäivä järjestetään
-Toimintapäivä järjestetään 
-Prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset
-Edistävät ampumataidon ja –mahdollisuuksien kehittämistä

Liittohallitus esittää, että RUL:n toiminnan painopisteet vuonna 
2015 ovat jäsenhankinta, ampumataidon ja kenttäkelpoisuuden ke-
hittäminen sekä reserviupseereiden edunvalvonta. Toimintasuunni-
telmassa on edellisvuosien tapaan kirjattu konkreettisia tavoitteita 
organisaation jokaiselle tasolle. 
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-Pitävät tiiviisti yhteyttä aluetoimistoihin puolustusvoimauudistuksen 
osalta
-Piirin jäsenmäärä kasvaa
-Piirin nettisivut ja jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä

Yhdistykset
-Yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää
-Prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta parempi tulos
-Sähköisen kuntokortin käyttäjämäärä on kasvanut
-Jäsenrekisteri on aktiivisessa käytössä
-Yhdistys on suorassa kontaktissa kaikkiin uusiin jäseniin ja esitelleet 
heille yhdistyksen toimintaa
-Jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla
-Sähköinen toimintalomake on käytössä koko vuoden

Reserviupseerit
-Liiku! – Liiku säännöllisesti - ota sähköinen kuntokortti käyttöösi 
-Ammu! – Ylläpidä ampumataitoasi - suorita prosenttiammunta
-Kouluttaudu! – Kehitä osaamistasi - osallistu vähintään yhteen kertaus-
harjoitukseen, MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivää

Vuoden 2015 toimintakalenteri löytyy liiton nettisivuilta:  
http://www.rul.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/

Piirit ja yhdistykset voivat lähettää liiton toimistoon (toimis-
to@rul.fi) omia tapahtumatietojaan lisättäväksi liiton netti-
kalenteriin.

Jatkuu seuraavalla sivulla

http://www.rul.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/
mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
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Ampumataidon ja kenttäkelpoisuuden kehittäminen ovat RUL:n painopisteitä 
ensi vuonna. Kouvolan toimintapäivässä ammunta suoritettiin ilmakiväärillä.
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Jäsenmaksuihin ei muutoksia

Talousarvioesityksen mukaan piirien toiminta-avustukset sekä projekti-
tuet ja kannustepalkkiot pysyvät vuonna 2015 tämän vuoden tasolla. Lii-
ton varsinaisen toiminnan nettokulut ovat ensi vuonna noin 500.000 €.

Taloustoimikunnan valmistelema talousarvioesitys perustuu nykyisille 
jäsenmaksuille. Näin varsinaisen jäsenen liittomaksu olisi vuonna 2015 
edelleen 12 euroa. Reserviläinen-lehden tilausmaksu on 7,5 €.
 

Liittohallituksen esitys liittovaltuustolle  
vuoden 2015 jäsenmaksuista:
• varsinainen jäsen 
liittomaksu 12 € ja Reserviläisen – lehtimaksu 7,5 € (yhteensä 19,50 €)
• nuorisojäsen  
14,5 € (sisältää Reserviläisen – lehtimaksun 7,5 € sekä liiton yhdistyksen 
ja piirin jäsenmaksun) 
• ORUP:n jäsenen jäsenmaksu 9,5 €
• henkilöjäsen 45 € 
• tukijäsen 170 € ja 
• kannattajajäsen 450 €

Nuorisojäseniä ovat kaikki 1987 tai myöhemmin syntyneet henkilöt.

Yhdistysten ja piirien tulee ilmoittaa tästä vuodesta poikkeavat vuoden 
2015 jäsenmaksut jäsenrekisteriin 30.11.2014 lomakkeella joka löytyy 
linkistä http://www.rul.fi/tiedostopankki/#!/container/15.

Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 lomake löytyy samasta linkistä.  
Se on palautettava 15.1.2015 mennessä.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyy lopullisesti uusi liittoval-
tuusto kokouksessaan 29.11.2014.  

http://www.rul.fi/tiedostopankki/#!/container/15
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Piirikierros
Liiton johto vierailee vuoden aikana jo-
kaisessa reserviupseeripiirissä. 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.

Syyspuolen ensimmäinen piirikierros 
suuntautui elokuun puolessavälissä 

Pohjois-Karjalan 
piirikierroksen oh-
jelmassa oli Karja-
lan Poikien Killan 
jotos Ilomantsin 
Hiienvaarassa. 
Mikko Halkilahden 
partiossa mukana 
myös Pohjois-Kar-
jalan aluetoimiston 
päällikkö, eversti 
Jouni Mattila

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

Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. 
Oulussa keskusteltiin piirien aktiivien 
kanssa mm. jäsenhankinnasta. Aluetoi-
miston edustajien kanssa keskusteltiin 
paikallispataljoonien rekrytoinnista ja 
koulutuksesta. Kajaanissa tutustuttiin 
RUL:n ampumamestaruuskilpailuihin 
sekä keskusteltiin reservin koulutukses-
ta Kainuun Prikaatin komentajan, prkenr 
Jukka Sonnisen kanssa.

Seuraavat piirikierrokset suun-
tautuvat Etelä-Karjalaan, Kymen-
laaksoon, Helsinkiin ja ORUP:iin.  
 
Piirikierroskalenteri löytyy netistä:
LINKKI

http://www.rul.fi/gw-storage/containers/279/nodes/4143.original/Piirikierroskalenteri.pdf
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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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Muistutus jo tässä vaiheessa kai-
kille vanhasta vuodenvaihteen tus-
kasta eli toimintalomakkeen täy-
töstä. Lomakettahan voi täyttää 
nyt pitkin vuotta. Noin 150 piiriä/
yhdistystä onkin jo näin toiminut 
ja tätä voimme suositella myös kai-
kille muillekin. Toimintalomakkee-
seen on nyt helppo laittaa syksyn 
kaikki toiminta paikalleen, kun ne 
vielä muistaa. Muistakaa erityises-
ti täyttää kohta L61 Prosenttiam-
munta. Eli tieto siitä, kuinka moni 
yhdistyksen jäsenistä on ampunut 
10 laukausta vuoden aikana.

Lomakkeen täytöllä on suuri mer-
kitys liitolle. Toimintalomakkeen 
avulla saamme kerättyä tärkeää 
tietoa toiminnan laajuudesta. Kaik-
ki toiminta, pienimuotoinenkin, on 

siksi tärkeä kirjata muistiin. Kaik-
kien toimintalomakkeen täyttänei-
den yhdistysten kesken arvotaan 
myös yhdet rahapalkinnot kussakin 
sarjassa. Lisäksi laajimman toimin-
nan omaavat yhdistykset palkitaan 
sarjoittain.

Toimintalomakkeelle pääsee Jäsen-
portaalitunnuksella, eli sillä samal-
la tunnuksella, joilla yhdistys pää-
see päivittämään omia liiton alaisia 
internetsivujaan. Jos tunnusten 
kanssa on ongelmia, olkaa yhtey-
dessä järjestösihteeri Saku Liehuun 
jarjesto@rul.fi  

Ohjeet toimintalomakkeelle käyt-
töön löytyy liiton tiedostopankis-
ta kohdasta Tiedostot-> Ohjeet->  
Toimintalomakeohje. 

Toimintalomake

http://www.rul.fi/gw-storage/containers/96/nodes/3808.original/Toimintalomake-ohje.pdf
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Uutta nettisivuilla

Liiton yhdistyksille tarjoamien net-
tisivujen ohje on nyt päivitetty. Sa-
malla on luotu uusi toiminto hel-
pottamaan tiedon ja palautteen 
keruuta jäsenistöltä yhdistyksel-
le luomalla Yhteydenottolomake. 
Tällä lomakkeella yhdistys pystyy 
keräämään esimerkiksi jäsenten 
omaa toimintaa tai vaan palautetta 
yleisesti.

Lomakkeen kentät saa itse vapaas-
ti muotoilla haluamikseen. Tiedot 
välittyvät yhteydenottolomakkee-
seen määritettyyn sähköpostiin. 

Uudistettu ohje on vanhalla tutulla 
paikallaan liiton tiedostopankissa 
Tiedostot -> Ohjeet -> Nettisivu-
jen ja tiedostopankin käyttöohje  
Ohjeet yhteydenottolomakkeelle 
löytyy ohjeen sivulta 8. 

http://www.rul.fi/gw-storage/containers/96/nodes/4540.original/ohje_jasenyhdistykset_2014_10_09.pdf
http://www.rul.fi/gw-storage/containers/96/nodes/4540.original/ohje_jasenyhdistykset_2014_10_09.pdf
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Suomen 
Reserviupseerien tukisäätiö

Tukisäätiö myönsi 
kolme apurahaa

Suomen Reserviupseerien Tukisää-
tiön hallitus on myöntänyt tämän 
vuoden apurahat. Apurahojen ko-
konaismäärä oli 2500 euroa.

Apurahan saivat Riihimäen Reser-
viupseerit ry sisäampumaradan 
parannustöihin, Päijät-Hämeen re-
serviupseeripiiri ry uuden toimitilan 
kunnostamiseen sekä RUK:n prii-
musten historiaa kirjoittava tutki-
jaryhmä. 

Suomen Reserviupseerien Tukisää-
tiön tarkoituksena on tukea suoma-

laisten reserviupseerien henkisiä ja 
fyysisiä maanpuolustus- ja turval-
lisuusvalmiuksia. Säätiö toteuttaa 
tarkoitustaan myöntämällä varoja 
sääntöjensä mukaisesti apurahoi-
hin, avustuksiin ja stipendeihin, 
koulutus- ja julkaisutoimintaan, 
reserviupseerien toiminnan laa-
jentamiseen ja tehostamiseen, 
erillisprojektien tukemiseen ja uu-
sien toimintamuotojen kehittämi-
seen.

Ensi vuonna tukisäätiö myöntää 
apurahoja useamman kerran vuo-
dessa. Apurahojen hakua varten 
tehdään erillinen lomake, jolla voi 
samalla hakea myös projektitukea. 
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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

mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
http://www.inttistore.fi/lahja/liput-standaarit/rul-isannanviirit.html
http://www.inttistore.fi/lahja/liput-standaarit/rul-isannanviirit.html
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Yhdistysten projektituki on tarkoi-
tettu sellaisten poikkeuksellisten 
merkittävien toimintojen, erillis-
projektien tai hankintojen rahoitta-
miseen, joita yhdistykset tai piirit 
eivät omilla voima- varoillaan kyke-
ne rahoittamaan. 
Esimerkkejä tällaisesta toiminnas-
ta ovat mm. erilaiset kertaluon-
toiset toimintatapahtumat, ase-, 
koulutusmateriaali-, majoitus-, 
esite- tai muut hankinnat sekä toi-
mitilojen korjaaminen tai raken-
taminen. Tukea myönnetään vain 

osalle toiminnon tai hankinnan ko-
konaisbudjettia. Yhdistyksille ja pii-
reille suunnattua projektitukea on 
alkaneenakin vuonna jaossa 22.000 
euroa, josta melkein puolet on vielä 
jakamatta. Tänä vuonna voi tukea 
hakea hankkeille, jotka toteutetaan 
joko vuonna 2014 tai 2015.

Projektitukihakemukset käsittelee 
taloustoimikunta ja vuoden viimei-
nen tuen hakuaika on 30.11. Tarkat 
tuen hakuohjeet löytyvät netistä 
liiton kotisivuilta www.rul.fi.

Projektituki

http://www.rul.fi
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Esittelymateriaalia saatavilla
RUL on hankkinut esittelyseiniä 
(roll up) piirien ja yhdistysten käyt-
töön. Kyseessä on kolmen esittely-
seinän kokonaisuus, joita voidaan 
käyttää sisällä tai ulkona. 
Liiton toimistosta on saatavil-
la messu- ja esittelytapahtumiin 
myös Reserviläinen -lehtiä, liiton 

toimintakertomuksia sekä muita 
painotuotteita. Esittelymateriaali 
toimitetaan yhdistyksille ja piireille 
veloituksetta. 

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

Pääkaupunkiseudun upseerijärjes-
töjen yhteinen Itsenäisyyspäivän 
Iloinen Ilta järjestetään Katajano-
kan Kasinolla Itsenäisyyspäivänä 
6.12.2014, kello 17.30 alkaen. Juh-
lapäivällisen lisäksi on ohjelmaa ja 
tanssia elävän musiikin tahdissa. 

Tapahtuman järjestäjänä toimii Jär-
jestäjänä Katajanokan Upseeriker-
ho ry.

Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset 
Katajanokan Kasinolle
(09) 6128 6300
katajanokka@royalravintolat.com 
viimeistään 27.11.2014.

Lisätietoja liiton nettisivuilta:
LINKKI

mailto:katajanokka%40royalravintolat.com%20?subject=
http://www.rul.fi/tapahtumakalenteri/itsenaisyyspaivan-iloinen-ilta-katajanokan-kasino-helsinki-2/ 
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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 

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/tiedotus/kenttapostia/ 


      
SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO   
Puh. (09) 4056 2011 / Virpi Kukkonen 
jasenasiat@rul.fi 
 
JÄSENMAKSU VUONNA 2015 
 
VARSINAINEN JÄSEN 
* RESERVILÄINEN -LEHDEN MAKSU    __7,5 € 
* LIITTOMAKSU    _12,0 € 
* PIIRIMAKSU    _____€ 
* PIIRILEHTIMAKSU    _____€ 
* YHDISTYKSEN OMA JÄSENMAKSU   _____€ 
* JÄSENMAKSU YHTEENSÄ (kokonaissumma)  _____€ 
 
* NUORISOJÄSENMAKSU (v. 1987 tai myöhemmin syntynyt)  
(kokonaissumma, sisältää lehti-, liitto-, piiri- ja yhdistysmaksun)   
     __14,5 € 
(lisäksi mahdollinen piirilehtimaksu). 
 
************************************************************** 
YHDISTYKSEN PANKKIYHTEYS (merkitään vain mikäli on muuttunut): 
 
________________________________________________________________ 
Pankki + tilinumero 
 
________________________________________________________________ 
Piirinumero ja piiri 
 
________________________________________________________________ 
Yhdistysnumero ja yhdistys 
 
________________________________________________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
************************************************************* 
YHDISTYKSEN POSTINSAAJA VUONNA 2015 
 
________________________________________________________________ 
Nimi 
 
________________________________________________________________ 
Katuosoite 
________________________________________________________________ 
Postinumero ja postitoimipaikka 
Palauta lomake liiton toimistoon 30.11.2014 mennessä, mikäli joku yllä olevista tiedoista 
muuttuu tämänvuotisesta. Ellemme saa muutosilmoitusta em. päivään mennessä, 
kirjaamme jäsenyhdistyksen / piirin jäsenmaksuosuudet entisen suuruisina. Tarvittaessa 
ota yhteyttä jäsenrekisterinhoitaja Virpi Kukkoseen.   



SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO     
 
YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT 2015 
Tällä lomakkeella ilmoitetaan yhdistyksen / piirin toimihenkilöiden yhteystiedot reserviupseeripiiriin ja liittoon. 
 
Yhdistys: 
Piiri: 
 

TEHTÄVÄ SOTILAS-ARVO SIVIILIARVO 

ETU- JA SUKUNIMI 

OSOITE 

SÄHKÖPOSTIOSOITE 

MATKAPUHELIN 

PUH. TYÖ 

PUH. KOTI 

Puheenjohtaja 

 

    

Vara- 

puheenjohtaja 

    

Sihteeri 

 

    

Yhdistyksen 

postinsaaja 

    

Rahaston- 

hoitaja 

    

Koulutus- 

upseeri 

    

Urheilu- 

upseeri 

    

Ampuma- 

upseeri 

    

Nuoriso- 

upseeri 

    

 
Jäsenvastaava 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Yhdistyksen painopistealueet vuonna 2015: 
 
1. Painopiste: 
Tavoitteet 
 
2. Painopiste: 
Tavoitteet: 
 
TÄMÄ LOMAKE PALAUTETAAN OMAAN RESERVIUPSEERIPIIRIIN JA RESERVIUPSEERILIITON TOIMISTOON 15.1.2015 MENNESSÄ! 
TÄMÄN LOMAKKEEN LISÄKSI YHDISTYS TÄYTTÄÄ TOIMINTALOMAKKEEN NETISSÄ 15.1.2015 MENNESSÄ! 
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