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Reservi-
upseerien 
tehtävä  
rauhan  
aikana

Liiton toimiston seinällä on kehystettynä 
kopio vanhemmasta kirjoituksesta, jonka 
otsikkona on Reserviupseerien tehtävä rau-
han aikana. 

Kirjoituksessa mainitaan mm. seuraavaa: 
” On sanottu: Reserviupseerit ratkaisevat 
sodan. Tämä totuus pitää Suomessa paik-
kansa suuremmassa määrässä kuin kenties 
muualla. Mutta reserviupseerit eivät vaiku-
ta sodan tulokseen ratkaisevasti ainoastaan 
silloin kuin sota on jo syttynyt, vaan hei-
dän velvollisuutenaan on määrätietoisesti 
työskennellä kansamme puolustuskunnon 
hyväksi jo rauhan aikana. Tätä päämäärää 
reserviupseerit voivat palvella osaksi kehit-
tämällä oman taitonsa huippuunsa, mikä 
tietysti on tärkein asia heidän omaa taiste-
lijatehtäväänsä silmälläpitäen, osaksi siten, 
että he edesauttavat maanpuolustuksen 
yleisiä edellytyksiä. ”

Kirjoituksen viimeisessä kappaleessa vii-
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JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

tataan liiton tehtävään: ”Suomen Reser-
viupseeriliiton tehtävänä on, muun ohessa, 
herättää reserviupseerit tietoiseen työhön 
maamme puolustuskykyisyyden hyväk-
si siinä mielessä kuin edellä on selostettu. 
Muodostakoot reserviupseerit kansam-
me keskuuteen sellaisen selkärangan, joka 
ulospäin ei paljon näy, mutta jonka lujuuden 
saa tuntea jokainen, joka maamme puolus-
tuskuntoisuutta koettaa heikentää.”

Teksti on kirjoitettu 1930 –luvulla ennen 
viime sotiamme ja kirjoitusaika näkyy toki 
sananvalinnoissa. Kirjoituksen otsikko ja 
merkittävä osa sisällöstä on edelleen ajan-
kohtaista, vaikka elämmekin kovin erilai-
sessa Suomessa ja Euroopassa kuin silloin. 
Reserviupseereilla on yhä kaksoistehtävä. 
Oman sotilasosaamisen ja toimintakyvyn 
ylläpito on ehdottoman tärkeää oman so-
dan ajan tehtävän hoitamiseksi. Toinen osa 
tehtävää on vaikuttaa suomalaisen yhteis-
kunnan turvallisuuden lisäämiseen jokapäi-

väisissä siviilitehtävissämme. 

Nykyisin vain osalla reserviupseereista on 
sodan ajan tehtävä puolustusvoimien jou-
koissa. Suuri määrä reserviupseereita tar-
vitaan häiriö- ja poikkeusoloissa hoitamaan 
omaa, vaativaa siviilitehtäväänsä. Kokenei-
ta reserviupseereita tarvitaan jatkossa yhä 
enemmän myös muiden viranomaisten häi-
riö- ja poikkeusolojen organisaatioihin.

Jokaisen reserviupseerin tehtävänä on tä-
näänkin iästä ja kriisiajan sijoituksesta riip-
pumatta ”edesauttaa maanpuolustuksen 
yleisiä edellytyksiä”. Se tarkoittaa paitsi 
vaikuttamista siihen, että maanpuolustuk-
selle saadaan varmistettua riittävät resurs-
sit myös sitä, että yleisen asevelvollisuu-
den toimintaedellytykset säilyvät. Näissä 
asioissa on haastetta meille kaikille reser-
viupseereille nyt vuonna 2016 kun Suomen 
Reserviupseeriliiton täyttää 85 vuotta.  
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Suomen Reserviupseeriliiton perus-
tamisesta tulee tänä vuonna kulu-
neeksi 85 vuotta.  Juhlavuoden pää-
tapahtuma järjestetään perjantaina 
5.8. Haminassa. Päätapahtuman li-
säksi juhlavuonna järjestetään pai-
kallisia RUL 85 vuotta tapahtumia. 
Vuoden aikana julkaistaan uusittu 
versio Reservin kenttäjohtaja –kir-
jasta. Jäsenille on tarjolla vuoden 
aikana useampia erikoistuotteita. 
Niistä ensimmäinen on jäsenmak-
sulomakkeessa esitelty RUL 85 
vuotta kosketusnäyttökynä, jonka 
voi hankkia helposti maksamalla 15 
euroa jäsenmaksuun yhteydessä.

Päätapahtuma Haminassa 5.8.

85-vuotisjuhlavuoden päätapah-
tuma järjestetään perjantaina 5.8. 
Haminassa. Liiton omien tapahtu-
mien lisäksi päivän aikana Hami-
nassa on paljon muutakin nähtävää 
ja kuunneltavaa Hamina Tattoon 
toimesta.

Liiton omia tapahtumina Hami-
nassa ovat kunnianosoitus Kaatu-
neiden upseereiden patsaalla sekä 
Maneesissa järjestettävä tilaisuus. 
Juhlapäivä huipentuu klo 20 alkaen 
Hamina Bastionissa esitettävään 
näyttävään marssishow -esityk-
seen. Kotimaisten soittajien lisäk-
si Bastionissa esiintyy sotilassoit-
tokuntia mm. Virosta, Ranskasta, 
Sveitsistä ja Kiinasta. Katso päivän 
ohjelmarunko täältä: http://www.
rul.fi/rul-85-vuotta-paatapahtu-
ma-5-8-2016/ 

Lippuja jäsenetuhintaan

Liiton jäsenillä, yhdistyksillä ja pii-
reillä on mahdollisuus hankkia lip-
puja Bastionin tilaisuuteen alen-
nettuun hintaan. Alennukset ovat 
voimassa vain 31.3.2016 saakka eli 
liput kannattaa hankkia heti. 

Ryhmäliput (vähintään 10 lippua) 
voi hankkia suoraan Haminan Tat-

http://www.rul.fi/rul-85-vuotta-paatapahtuma-5-8-2016/
http://www.rul.fi/rul-85-vuotta-paatapahtuma-5-8-2016/
http://www.rul.fi/rul-85-vuotta-paatapahtuma-5-8-2016/
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toon toimistosta: sähköpostitse 
tattoo@hamina.fi tai puh 040 199 
1426. 

Yksittäiset liput (max 2 lippua / ti-
laus) ovat ostettavissa Lippupal-
velu Oy:n lippukaupoista 1.12.2015-
31.3.2016

Jäsenen tulee mainita Lippukaupas-
sa olevansa Reserviupseeriliiton jä-
sen. Etua ei saa puhelinmyynnin 
kautta, eikä Lippupalvelun netti-
kaupasta.

Tarkemmat tiedot jäsenetuhintai-
sista lipuista löydät täältä:
http://www.rul.fi/lippujen-hank-
k i m i n e n - h a m i n a - t a t t o o -
seen-5-8-2016/  

Laita siis päivämäärä 5.8.2016 jo 
nyt kalenteriin. Lisätietoja Ha-
mina Tattoosta löytyy netistä: 
http://www.visithamina.fi/fi/
hamina%20tattoo/

Juhlavuoden viestintä

Lisätietoja RUL:n juhlavuoden 
tapahtumista löytyy netistä: 
http://www.rul.fi/rul-85-vuot-
ta/, liiton Uutiskirjeistä ja Re-
serviläinen –lehdestä. Kevään 
aikana jäsenille lähetetään myös 
erillisiä RUL 85 vuotta uutiskirjei-
tä. Vuoden aikana Facebookissa 
julkaistaan 85 kuvaa liiton his-
toriasta: https://www.facebook.
com/reserviupseeriliitto

Kuva: Petri Hiironen

mailto:tattoo%40hamina.fi?subject=
http://www.rul.fi/lippujen-hankkiminen-hamina-tattooseen-5-8-2016/
http://www.rul.fi/lippujen-hankkiminen-hamina-tattooseen-5-8-2016/
http://www.rul.fi/lippujen-hankkiminen-hamina-tattooseen-5-8-2016/
http://www.visithamina.fi/fi/hamina%20tattoo/
http://www.visithamina.fi/fi/hamina%20tattoo/
http://www.rul.fi/rul-85-vuotta/
http://www.rul.fi/rul-85-vuotta/
https://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
https://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
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Jäsenmaksuperintä ja jäsenrekisteri

Jäsenmaksuperintä on käynnisty-
mässä. Jäsenmaksulomakkeet lä-
hetetään jäsenille tammikuun ai-
kana. Samassa ajassa lähetetään 
e-laskut pankkeihin niille jäsenille, 
jotka ovat ottaneet tämän maksu-
tavan käyttöönsä. Jäsenmaksujen 
eräpäivä on 15.2. 

Jäsenmaksun yhteydessä voi lu-
nastaa itselleen juhlavuoden jäsen-
tuotteen, joka kosketusnäyttökynä 
85 –vuotispainatuksella.

Ensimmäinen jäsenmaksutilitys 
jäsenyhdistyksille ja reserviupsee-
ripiireille toteutetaan maaliskuun 
puolessa välissä.

Jäsenet voivat päivittää omat jä-
sentietonsa itse suoraan jäsenre-

kisteriin eAsiontipalvelun avulla. 
Palvelussa voi mm. päivittää omia 
henkilötietoja, tarkastella jäse-
nyyksiä ja luottamustehtäviä sekä 
tulostaa jäsenmaksulasku. Myös 
ampuma- tai senioriturvan hankin-
ta on mahdollista eAsioinnin kaut-
ta. Linkki palveluun löytyy liiton 
nettisivuilta: http://www.rul.fi/re-
serviupseeriliitto/jasenrekisteri/ 

Yhdistysten kannattaa aloittaa ak-
tiivinen jäsenmaksujen seuranta 
heti helmikuun puolessavälissä. Jä-
senrekisterin Raportit –välilehdeltä 
löytyy valmiit listaukset sekä mak-
saneista että maksamattomista jä-
senistä. Liitto lähettää maaliskuun 
aikana yhdistyksille ja piireille en-
simmäisen koonnin jäsenmaksuti-
lanteesta. 

HINTA 15 €

Sisältää toimituksen

Finlands Reservofficersförbund ry
Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI  

Jäsenmaksu sisältää Suomen Reserviupseeriliiton, reservi- 
upseeripiirin ja oman reserviupseeriyhdistyksesi jäsen-
maksun. Jäsenmaksu sisältää myös Reserviläinen-lehden 
ja piirilehden vuosikerran sekä paljon muita jäsenetuja.

Jäsenmaksun yhteydessä voit ostaa itsellesi ainutlaatuisen 
jäsentuotteen. Vuonna 2016 RUL:n perustamisesta tulee ku-
luneeksi 85 vuotta. Tämän vuoden jäsentuote on laadukas 
kosketusnäyttökynä liiton juhlavuoden laserpainatuksella.

Jäsentuotteen tuotto käytetään mm. johtamiskoulutuksen  
ja kenttäkelpoisuuden kehittämiseen. Kynän hinta on  
15 euroa ja sen voi maksaa jäsenmaksun yhteydessä.

Lue lisää kääntöpuolelta!

RUL JÄSENTUOTE 
2016

JÄSENMAKSU 2016

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

TI
LI

SI
IR

TO
 –

 G
IR

ER
IN

G

Allekirjoitus
Underskrift

Viitenumero
Ref. nr

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren
för betalningsförmedling och endast till det
kontonummer som betalaren angivit.

Eräpäivä
Förfallodag

EuroTililtä nro
Från konto nr

Maksajan
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och

adress

IBAN BIC

HINTA 15 €

Sisältää toimituksen

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/
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Toimintalomake 

Sähköisen toimintalomakkeen vii-
meinen täyttöpäivä on vuoden 2015 
osalta 31.1.2016. Tämän jälkeen tul-
leita ilmoituksia ei enää huomioida. 
Lomaketta on voinut täyttää pitkin 
vuotta. Tällä hetkellä lomakkeen on 
täyttänyt jo reilusti yli 150 yhdistys-
tä. 

Huomioikaa erityisesti kohta L61 
Prosenttiammunta. Tähän kohtaa 
pitää ilmoittaa kuinka moni yhdis-
tyksen jäsenistä on käynyt ampu-
massa vähintään kerran vuoden 
aikana 10 laukausta, millä tahansa 
aseella. 

Liiton toimintapalkkiot jaetaan 
toimintalomakkeiden perusteella. 
Kaikkien palauttaneiden kesken ar-
votaan myös rahapalkkiot sarjoit-

tain. Eli toimintalomakkeen täyt-
tänyt yhdistys voi saada palkkion, 
vaikkei se olisikaan sarjassaan kaik-
kein aktivoitunein yhdistys. Kaik-
kien panos maanpuolustukselle 
on kuitenkin ihan yhtä tärkeä, sik-
si jokaisen yhdistyksen kannattaa 
täyttää toimintalomake.  Toimin-
talomakkeen täyttäminen on myös 
edellytys projektituen saamiselle. 

Jos tunnuksien kanssa, tai muuten 
lomakkeen toiminnasta on epäsel-
vyyttä ohjeen luvun jälkeenkin, niin 
olkaa yhteydessä liiton järjestösih-
teeri Saku Liehuun jarjesto@rul.fi  
tai 040 556 8798.

Ohje löytyy liiton tiedostopankista: 
http://www.rul.fi/tiedostopank-
ki/#/40

mailto:jarjesto%40rul.fi%20%20?subject=
http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/40
http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/40
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Huomionosoitukset

Suomen Reserviupseeriliiton huo-
mionosoitukset

Suomen Reserviupseeriliiton huo-
mionosoituksen hakijana voi olla 
reserviupseerikerho tai -piiri. Kaik-
kiin hakemuksiin tarvitaan piirin 
puolto. Jos hakemuksia on useam-
pia, tulee piirin asettaa ne puolto-
järjestykseen.

RUL:n kultaisen ansiomitalin (kam)  
ja ansiomitalin soljen kera (kam sk) 
hakemukset tulee lähettää oman 
reserviupseeripiirin käsiteltäväksi 
piirin ilmoittamaan päivämäärään 
mennessä.

Useimmissa piireissä tämä päi-
vämäärä on ollut jo aikaisemmin 
tammikuussa. Piirit toimittavat 
puoltamansa hakemukset liiton 
toimistoon 15.2.2016 mennessä. 
Myöhästyneitä ansiomitaliesityksiä 
ei käsitellä.

Yhdistykset voivat tiedustella 
omasta piiristään, milloin hake-
muksen on oltava piirin käsittelys-
sä. Liiton palkitsemistoimikunta 

käsittelee vain piirien kautta tul-
leet anomukset. Puolustusministe-
ri myöntää kultaiset ansiomitalit ja 
ansiomitalit soljen kera kerran vuo-
dessa päivämäärällä 4.6.

Juhlavuonna korotetut kiintiöt

Liiton 85 -vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi vuonna 2016 on käytössä 
korotettu kiintiö kultaisissa ansio-
mitaleissa. Kiintiö on sama kuin 
vuonna 2011 eli kam 4 ‰ ja kam sk 
2‰ piirin jäsenmäärästä. Myön-
tökriteerit mm. toimintavuosien 
osalta ovat ennallaan.

Liittohallitus käsittelee RUL:n ho-
peisten ja pronssisten ansiomi-
talien anomukset kokouksissaan. 
Ensi vuonna liittohallitus kokoon-
tuu 9.1., 19.3., 3.9. ja 18.11. Piirin kä-
sittelemien anomusten tulee olla 
liiton toimistossa viikko ennen liit-
tohallituksen kokousta. 

Hakemuslomakkeet löytyvät ne-
tistä: http://www.rul.fi/tiedosto-
pankki/#/41   

http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/41
http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/41
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Huomionosoitushinnasto

Huomionositukset eivät ole ostettavissa, vaan niitä myönnetään erillis-
ten hakemusten perusteella. 
* RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera 80 €/kpl
 * RUL:n kultainen ansiomitali 70 €/kpl
 * RUL:n hopeinen ansiomitali 50 €/kpl
 * RUL:n pronssinen ansiomitali 25 €/kpl

Myönnetyt mitalit laskutetaan niiden hakijalta.

Ansiomitalien pienoismitalin voi mitalin saanut henkilö tilata itselleen 
liiton toimistosta:
* Kultaisen ansiomitalin soljen kera pienoismitali 35 €/kpl
 * Kultaisen ansiomitalin pienoismitali 30 €/kpl
 * Hopeisen ansiomitalin pienoismitali 30 €/kpl
 * Pronssisen ansiomitalin pienoismitali 15 €/kpl

Pienoismitalit laskutetaan niiden tilaajalta.
Tarkemmat tiedot huomionosoituksista löytyvät osoitteesta:
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/ 

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
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Huomionosoitukset
(jatkoa edelliseltä sivulta)

Ritarikuntien kunniamerkit

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suo-
men Leijonan ritarikuntien kun-
niamerkkejä annetaan isänmaan 
palveluksessa ansioituneille kansa-
laisille tunnustukseksi huomatta-
vista siviili- ja sotilasansioista.

Suomen Leijonan Ritarikunnan ja 
Suomen Valkoisen Ruusun Ritari-
kunnan ritarimerkkejä koskevat ha-
kemukset tulee olla liiton toimistos-
sa 15.2.2016 mennessä. Hakemukset 
laaditaan kunniamerkkiesityslo-
makkeelle, joka on täytettävissä ja 
tulostettavissa osoitteessa http://
www.ritarikunnat.fi/images/pdf/
Kunniamerkkiehdotus_versio2_3_
Acrobat11_2015-05-04.pdf#page=1  

Lomakkeeseen hakijaksi merki-
tään Suomen Reserviupseeriliitto. 

Lisäksi hakemukseen kirjoitetaan 
yksityiskohtaiset tiedot henkilön 
koulutuksesta, työpaikoista, har-
rastuksista ja erityisesti ansioista 
maanpuolustustyössä. Liitolla on 
mahdollisuus esittää 12 valtiollis-
ta huomionosoitusta. Liitto laittaa 
saapuneet esitykset puoltojärjes-
tykseen reserviupseeritoiminta-ak-
tiivisuuden perusteella. Puutteel-
lisesti täytettyjä esityksiä liitto ei 
toimita eteenpäin.

Kunniamerkkiä seuraa kunniakirja, 
josta Suomen kansalaisten osalta 
on suoritettava ritarikuntien halli-
tuksen vahvistama lunastusmak-
su. Ansioristeistä ja mitaleista ei 
kuitenkaan suoriteta lunastusmak-
sua, mutta ritarimerkkien lunastus-
maksu on noin 300 – 400 €. Lunas-
tusmaksun maksaa kunniamerkin 
esittäjä (yhdistys tai piiri).

http://www.ritarikunnat.fi/images/pdf/Kunniamerkkiehdotus_versio2_3_Acrobat11_2015-05-04.pdf#page=1
http://www.ritarikunnat.fi/images/pdf/Kunniamerkkiehdotus_versio2_3_Acrobat11_2015-05-04.pdf#page=1
http://www.ritarikunnat.fi/images/pdf/Kunniamerkkiehdotus_versio2_3_Acrobat11_2015-05-04.pdf#page=1
http://www.ritarikunnat.fi/images/pdf/Kunniamerkkiehdotus_versio2_3_Acrobat11_2015-05-04.pdf#page=1
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Kuvasatoa
Kuvia RUL:n Isojen yhdistysten ideapäivästä (9.1.2016) ja 
liittohallituksen kokouksesta (16.1.2016).
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Kuvasatoa
Kuvia RUL:n Isojen yhdistysten ideapäivästä (9.1.2016) ja 
liittohallituksen kokouksesta (16.1.2016).
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Liittohallituksen kokous 1/2016

RUL:n liittohallitus piti vuoden ensim-
mäisen kokouksensa lauantaina 16.1. 
Kokouksen alussa kuultiin puolus-
tusvoimien uuden koulutuspäällikön 
prkenr Jukka Sonnisen alustus koulu-
tuksen ajankohtaisista asioista.

Liittohallitus vahvisti puheenjohtajien 
toimenkuvat alkaneelle vuodelle. Mik-
ko Halkilahden vastuulle kuuluu mm. 
yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet, 
edunvalvonta, kansainväliset suhteet, 
ampumatoiminta sekä mentortoimin-
ta. Halkilahti toimii myös työvaliokun-
nan puheenjohtajana. Aaro Mäkelän 
vastuulla on talous ja taloushallinto, 
liiton toimisto, liikuntatoiminta sekä 
uutena alueena koulutus- ja varautu-
mistoiminta. Mäkelä on RUL:n edus-
taja Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen hallituksessa 2016 – 2017 sekä 
liiton taloustoimikunnan puheenjoh-
taja.

2. varapuheenjohtaja Sampo Puoskari 
vastaa viestinnästä, järjestötoimin-
nasta, jäsenhankinnasta ja –huol-
losta sekä aatteellinen toiminnasta 
ja nuorten toiminnasta. Puoskari on 
lisäksi järjestötoimikunnan puheen-
johtaja.

Hallituksen kokouksessa nimettiin 
myös liiton toimikunnat. Koulutus-
toimikunnan puheenjohtajana toimii 
kapt Marko Honkanen. Varautumis-
toimikuntaa johtaa kapt Pekka Rinta-
la. Mentortoimikunnan uusi puheen-
johtaja on ltn Tuomas Kuusivaara. 
Kansainvälisen toimikunnan puheen-
johtajana jatkaa komkapt Yrjö-Pek-
ka Rautavaara. Nuorten toimikunta 
jatkaa vänr Olli Nokso-Koiviston joh-
dossa ja palkitsemistoimikunta Jorma 
Kallion vetämänä.
Liiton toimikuntien keskeiset tehtä-
vät ja kokoonpanot löytyvät netistä 
tästä linkistä

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/organisaatio/ 
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Projektituen ja tukisäätiön apurahojen 
hakeminen samalla lomakkeella

Yhdistysten projektituki on tarkoi-
tettu sellaisten poikkeuksellisten 
merkittävien toimintojen, erillis-
projektien tai hankintojen rahoitta-
miseen, joita yhdistykset tai piirit 
eivät omilla voimavaroillaan kyke-
ne rahoittamaan. Hankkeen pitää 
tukea yhdistyksen varsinaista toi-
mintaa. Tukea voidaan myöntää 
projekteihin, jotka kehittävät jä-
senhankintaa, jäsenaktiivisuutta 
tai toimintaa. Esimerkkejä tällai-
sesta toiminnasta ovat mm. erilai-
set kertaluontoiset toimintatapah-
tumat, ase-, koulutusmateriaali-, 
majoitus-, esite- tai muut hankin-
nat sekä toimitilojen korjaaminen 
tai rakentaminen. Tukea myönne-
tään vain osalle toiminnon tai han-
kinnan kokonaisbudjettia. 

Projektitukea on alkaneena vuonna 
jaossa 22.000 euroa. 

Yhdistykset ja piirit voivat hakea 
tukea myös Suomen Reserviupsee-
rien tukisäätiöltä, joka tukee erityi-
sesti aatteellista ja perinnetoimin-
taa, kuten historiikkien tekemistä 
ja kantolippujen hankintaa. Tuki-
säätiö myöntää tänä vuonna tukea 
enintään 6.000 euroa.

RUL:ssa projektitukihakemukset 
käsittelee taloustoimikunta ja tuki-
säätiön apurahahakemukset sääti-
ön hallitus. Määräajat hakemuksille 
ovat 15.2., 15.5., 15.8. sekä 15.11.

Projektitukea ja tukisäätiön apu-
rahoja haetaan yhdellä ja samalla 
lomakkeella, jonka voi täyttää ne-
tissä, tallentaa ja lähettää liittoon 
sähköpostin liitteenä. Hakulomake 
löytyy netistä: http://www.rul.fi/
reserviupseeriliitto/palvelut-jasen-
yhdistyksille/projektituki/

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/
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Yhdistyspäivä 9.4.

Yhdistyspäivä on liiton järjestämä 
koulutus- ja vuorovaikutustilai-
suus, jonka tavoitteena on kerätä 
kentältä hyviä käytäntöjä kaikkien 
yhdistysten ja piirien käyttöön.

Yhdistyspäivä järjestetään tänä 
vuonna 9.4. Katajanokan Kasinol-
la Helsingissä. Päivän teemana 
on Yhdistysten yhteistoiminta. Se 
käsittää niin RUL:n yhdistysten 
keskinäistä kuin muiden maan-
puolustusjärjestöjen tehtävää yh-
teistoimintaa.  

Jokaisen piirin pyydetään lähettä-
mään edustajia (1-2) jostakin toi-
mivasta aktiivisesta yhdistykses-
tä. Yhdistykset voivat ilmoittautua 
myös suoraan liittoon. Toivottavaa 
on, että paikalla olisi muiden kuin 
Isojen yhdistysten ideapäivään 
tammikuussa osallistuneiden yh-
distysten edustajia.

Liitto vastaa Yhdistyspäivän mat-
ka- ja ruokailukuluista. Lisätietoja 
Yhdistyspäivästä saa liiton toimis-
tosta.
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RUL verkossa
Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti 
tietoa liiton ajankohtaisista asioista.

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

Twitter: http://twitter.com/
reserviupseeri

ISSUU: http://issuu.com/
reserviupseeriliitto

http://www.rul.fi
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://twitter.com/reserviupseeri
http://twitter.com/reserviupseeri
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
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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 

mailto:toimisto@rul.fi
http://www.rul.fi

