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Yhdessä

Suomen Reserviupseeriliiton 85 –vuotis- 
juhlavuoden päätapahtuma järjestettiin 
elokuun alussa Haminassa. Tutuille ym-
pyröille, tutun Reserviupseerikoulun ti-
loihin kokoontui liki 600 liiton jäsentä ja 
yhteistyökumppania seuralaisineen.
 
Tunnelma Haminassa oli käsinkosketel-
tavan lämmin. Seppeleenlasku Kaatu-
neiden upseereiden patsaalle, kävely-
kierros Haminan keskustassa ja RUK:n 
alueella, Maneesin juhlatilaisuus sekä 
Hamina Tattoon näyttävä marssishow 
muodostivat monipuolisen ja mieleen-
painuvan kokonaisuuden.

Tunnelman varmisti se, että Haminaan 
tultiin yhdessä. Yhdessä joko oma ker-
hon tai piirin kuljetuksella tai sitten 
oman seuralaisen kanssa. Moni tapasi 
paikanpäällä tutun omalta reserviup-
seerikurssilta ehkä parin vuoden tai 
useamman vuosikymmenen takaa. 

Yhdessä tekeminen ja yhteistoiminta 
ovat keskeistä myös RUK:n koulutuk-
sessa.  Tiukka koulutusrytmi ja korkea 
vaatimustaso yhdessä fyysisten pon-
nistelujen kanssa tiivistävät RUK:ssa 
tuvat, joukkueet ja jaokset yhtenäisiksi 
kokonaisuuksiksi nopeasti. 

Vielä kolmekymmentä vuotta oman re-
serviupseerikurssini jälkeen muistelen 
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JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

RUK:n aikaisia yhteistoimintaharjoi-
tuksia. Ne opettivat konkreettisesti 
eri aselajien yhteistoiminnan perus-
teet ja välttämättömyyden. Haminan 
Reserviupseerikoulun yksi kiistaton 
vahvuus onkin se, että siellä upsee-
rioppilailla on mahdollisuus harjoitella 
eri aselajien yhteistoimintaa käytän-
nössä. 

Valtaosan omista kertausharjoituk-
sista olen viettänyt patteriston ko-
mentopaikalla tasopöydän tai laski-
men äärellä. Patteriston tulitoimintaa 
pyöritetään kontissa tai komentotel-
tassa pienellä joukolla: yksi upseeri, 
yksi aliupseeri ja kaksi viestimiestä. 
Jotta homma toimisi, jokaisen on tie-
dettävä ja osattava oma tehtävänsä. 
Mutta toivottu tulos saavutetaan vain 
jos ryhmä toimii tiiviisti yhdessä. Pie-
nessä ryhmässä toimiminen konkreti-
soi vanhan viisauden työnjaosta. Tär-
keintä ei ole missä asemassa toimit 
ja mitä teet, vaan se, että teet oman 
osasi mahdollisimman hyvin. Sama 
lainalaisuus pätee sodan ajan joukon 

lisäksi yhtä lailla niin siviilityössä kuin 
joukkueurheilussakin. Jokaiselle jouk-
kueen jäsenelle on löydettävä koko-
naisuuden kannalta sopivin rooli. Ja 
tuloksen ratkaisee se, kuinka hyvin 
kukin oman tehtävänsä hoitaa. 

Ensi vuonna vietämme itsenäisen Suo-
men 100 –vuotisjuhlia. Vapaaehtoiset 
maanpuolustusjärjestöt esiintyvät 
juhlavuonna useilla paikkakunnilla 
yhdessä muiden kokonaisturvallisuu-
den järjestöjen ja viranomaisten kans-
sa. Valtakunnan tasolla juhlavuoden 
toimintoja koordinoi Valtioneuvoston 
kanslian yhteydessä työskentelevä 
Suomi 100 –sihteeristö. Juhlavuoden 
teema on Yhdessä. Suomi 100 –hank-
keen sivuilta on luettavissa, että ensi 
vuosi on sukupolvemme merkittävin 
juhlavuosi. Se antaa mahdollisuuden 
ymmärtää mennyttä, kokea vuosi yh-
dessä ja luoda suuntaa Suomen tu-
levaisuuteen. Yhdessä on siis varsin 
sopiva valinta yhteisen juhlavuoden 
teemaksi.
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Jalustintuntumalla -  
Lappeenrannan liittokokous

Lappeenrannassa järjestetään  
18. – 21.11.2016 vapaaehtoisten 
maanpuolustusjärjestöjen yhteinen 
liittokokoustapahtuma. Viikonlop-
puna pidetään Suomen Reserviup-
seeriliiton liittokokouksen lisäksi 
Reserviläisliiton, Maanpuolustus-
naisten Liiton ja Reserviläisurheilu-
liiton syykokoukset sekä Maanpuo-
lustuskiltojen liiton liittovaltuuston 
kokous. Tapahtuman nimi, Jalustin-
tuntumalla, kunnioittaa Lappeen-
rannan isoa roolia suomalaisessa 
ratsuväki- ja rakuunaperinteessä.
Järjestöjen kokousten lisäksi viikon-

JALUSTINTUNTUMALLA
1 8 . - 2 0 . 1 1 . 2 0 1 6  L A P P E E N R A N TA

lopun ohjelmassa on lauantai-iltana 
yhteinen iltajuhla sekä sunnuntai-
na järjestettävät jumalanpalvelus, 
lippulinna ja -kulkue sekä valtakun-
nallinen maanpuolustusjuhla. 

Yhdistysten ja piirien valittava 
edustajansa kokoukseen

RUL:n liittokokous on joka kolmas 
vuosi järjestettävä liiton korkein 
päättävä elin, jossa mm. valitaan 
liitolle puheenjohtaja ja liittoval-
tuusto sekä hyväksytään kolmivuo-
tissuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019. 
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Kuva: Petri Hiironen

Liittohallituksen valmistelema eh-
dotus kolmivuotissuunnitelmaksi 
lähetetään jäsenyhdistyksille viral-
lisen kokouskutsun mukana syys- 
lokakuun vaiheessa.

Päätösvaltaa liittokokouksessa 
käyttävät reserviupseeriyhdistyk-
set. Yhdistyksellä on liittokokouk-
sessa yhtä monta ääntä, kuin mitä 
sillä oli maksaneita jäseniä viime 
vuoden lopussa. Jäsenyhdistys voi 
lähettää kokoukseen yhden edus-
tajan jäsenmäärän alkavaa sataa 
jäsentä kohden. Äänivaltaa käyttää 
siihen valtuutettu henkilö, joka voi 
olla myös jonkin toisen reserviup-
seeriyhdistyksen jäsen.

Piirien on valittava omat liittoval-
tuustoehdokkaansa kaudelle 2017 
– 2019 ennen liittokokousta. Kul-
lakin reserviupseeripiirillä on liit-
tovaltuustossa yksi jäsenen sekä 
jokaista piirin jäsenyhdistysten yh-
teenlasketun jäsenmäärän alkavaa 
tuhatlukua kohti. Lisäksi liittoko-
kous valitsee viisi muuta jäsentä 
valtuustoon. Jokaiselle jäsenelle 
valitaan lisäksi henkilökohtainen 
varamies. Piirin jäsenmäärä laske-
taan siihen kuuluvien liiton jäsen-
yhdistysten edelliseltä (31.12.2015) 
toimintavuodelta liitolle suoritta-
mien jäsenmaksujen perusteella. 
Piirit voivat lähettää liittokokouk-
seen enintään 3 henkilöä, lisäksi 

läsnäolo-oikeus liittokokouksessa 
on liittohallituksen, -valtuuston ja 
neuvottelukunnan jäsenillä.

Liiton puheenjohtajan valinta

Liittokokouksessa valitaan RUL:n 
puheenjohtaja vuosiksi 2017 – 2019. 
Liiton sääntöjen (13.§) mukaan pu-
heenjohtajaa valittaessa tulevat 
kysymykseen vain ne suostumuk-
sensa tehtävään antaneet henkilöt, 
jotka jäsenyhdistys tai henkilöjäsen 
ovat ilmoittaneet liittohallituksel-
le kahta kuukautta ennen liittoko-
kousta eli viimeistään 18.9. men-
nessä.

Liiton nykyinen puheenjohtaja, kap-
teeni Mikko Halkilahti on ilmoitta-
nut olevansa käytettävissä tehtä-
vään toiselle kolmivuotiskaudelle. 
Salon Seudun Reserviupseerit ry 
on 2.9. lähettämässään viestissä il-
moittanut esittävänsä Mikko Halki-
lahtea RUL:n puheenjohtajaksi.

Kolmivuotissuunnitelma ja 
virallinen kokouskutsu

Liitohallituksen valmistelema esi-
tys liiton kolmivuotissuunnitel-
maksi lähetetään liiton jäsenyhdis-
tyksille liittokokouskutsun liitteenä 
lokakuussa. Liittokokouskutsu jul-
kaistaan myös lokakuun Reserviläi-
nen –lehdessä.
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Liittokokouksen ohjelma
Lappeenrannan liittokokousviikonlopun ohjelmarunko on seuraava:

Lauantai 19.11.
11.00 RESUL, syyskokous
13.00 Seuralaisohjelmaa, tutustuminen linnoitukseen 
13.00 RUL liittokokous 
13.00 RES syyskokous 
13.00 MNL syyskokous 
14.00 MPKL, liittovaltuuston kokous ja seminaari
19.00 Iltajuhla, Urheilutalo

Sunnuntai 20.11.
10.00 Jumalanpalvelus
Lippulinnan marssi
- Mukaan toivotaan piirien ja yhdistysten liput
13.00 Maanpuolustusjuhla
- Juhlapuheen pitää puolustusvoimain komentaja, 
kenraali Jarmo Lindberg

Majoitus- ja illalliskorttivaraukset
Liittokokousviikonlopun tapahtumat on keskitetty Lappeenrannan 
keskustaan. Kokoushotellina on Sokos Hotel Lappee.  

Huonevaraukset voi tehdä 7.10. mennessä joko puhelimitse numerosta 
010 7261 000 tai lappee.lappeenranta@sokoshotels.fi. Varaustunnus on 
”Liittokokouskiintiö” tai varausnumero 26087361. Huonehinnat ovat 
1/1 -huone 97 € ja 2/2 -huone 117 €.

Lauantai-illan juhlaillallisen illalliskortit pitää varata ja maksaa etukä-
teen Reserviläisliiton toimintakalenterin kautta.
Illalliskortin hinta on 65 € ja sisältää alkumaljan, illallisen ruokajuomi-
neen sekä illallisen jälkeen tanssit Maria Tyysterin ja hänen orkesterin-
sa tahdittamana. 

Jatkoa edelliseltä sivulta.

http://reservilaisliitto.fi/toiminta/toimintakalenteri/tapahtumahaku/jalustintuntumalla_-_liittojen_yhteinen_kokousviikonloppu.492.html  
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Toimintasuunnitelma ja  
jäsenmaksut 2017

Liiton vuoden 2017 toiminnan suun-
nittelu on käynnissä. Liittohallitus 
esittää joulukuussa kokoontuvalle 
liittovaltuustolle, että liiton toimin-
nan painopisteet olisivat Suomi 100 
vuotta juhlavuosi ja maanpuolus-
tusjärjestöjen yhteinen juhlavuo-
den hanke, liiton uuden strategian 
jalkauttaminen sekä nuorten toi-
minta.

Lisätietoa vuoden 2017 tapahtu-
mista löytyy seuraavissa Kenttä-
posteissa, syksyn Reserviläisissä 
sekä liiton nettisivuilla.

Jäsenmaksut ennallaan

Liiton ensi vuoden talousarvioesitys 
perustuu nykyiselle jäsenmaksulle. 
Myöskään Reserviläinen –lehden 
lehtimaksuun ei ole tulossa koro-
tusta. Esityksen mukaan varsinai-
sen jäsenen liittomaksu olisi ensi 
vuonna 14 euroa ja lehtimaksu 8,5 
euroa. 

Piirien toiminta-avustukset sekä 
yhdistyksille ja piireille suunnatut 
projektituet ja kannustepalkkiot 
esitetään säilytettäväksi tämän 
vuoden tasolla. Kaikkiaan liitto tu-
kee piirien ja yhdistysten toimintaa 
vuosittain noin 120.000 euroa. 
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Suomen Reserviupseeriliiton 
85-vuotisjuhlavuoden päätapahtu-
ma järjestettiin perjantaina 5.8. Ha-
minassa. Liittoa juhlimassa tutuilla 
ympyröillä oli yli 500 liiton jäsentä, 
seuralaista ja yhteistyökumppania.
 
Maneesin pääjuhla päättyi liittoval-
tuuston puheenjohtaja Jorma Kal-
lion puheenvuoroon. Hän päätti pu-
heensa seuraaviin sanoihin:

”Suomen Reserviupseeriliitto on 
kymmenien tuhansien suomalais-
ten reserviupseerien yhteinen jär-
jestö. Se on aito vapaaehtoinen 
maanpuolustusjärjestö. Haluamme 

järjestön puitteissa kehittää omaa 
sotilasammattitaitoamme ja kent-
täkelpoisuuttamme. Keskeinen 
tehtävämme on ylläpitää kansa-
laisten keskuudessa maanpuolus-
tustahtoa, joka on tutkimustenkin 
mukaan ihailtavan korkealla tasol-
la kansalaisten keskuudessa kuin 
luonnollisesti myös omassa jäsen-
kunnassamme.

On hienoa kuulua ja toimia järjes-
tössä, jossa toimiminen ei ole pel-
kästään ajanvietettä. Reserviup-
seeriliiton toiminnalla on tarkoitus."
 
Kuvakooste Haminan päätapahtu-
masta löytyy tästä Kenttäpostista.

RUL 85 vuotta
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Jäsenhankintakilpailu 2016

Jäsenhankintakilpailu on voimassa 
myös tänä vuonna. Kilpailuun voi 
osallistua helposti. Kun uusi jäsen 
ilmoitetaan, niin samalla tulee il-
moittaa jäseenn hankkineen nimi 
ja/tai jäsennumero sekä yhdistys. 
Esimerkiksi liiton sivuilta löytyy 
linkki uuden jäsenen sähköiseen il-
moittamiseen.  

Nyt kaikille yhden uuden maksa-
neen jäsenen hankkineelle jäsen-
hankkijalle on lähetetty elokuva-
lippu motivoimaan suorittamaan 
jäsenhankintaa myös koko loppu-
vuoden. Tällä hetkellä lipun ansain-
neita jäsenhankkijoita on noin 40.

https://maanpuolustusrekisteri.fi/rul/JasenyysIlmo.aspx
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Kuvasatoa 
Suomen Reserviupseeriliiton 85-vuotisjuhlavuoden  
päätapahtuma 5.8. Haminassa. 





Kuvasatoa 
Suomen Reserviupseeriliiton 85-vuotisjuhlavuoden  
päätapahtuma 5.8. Haminassa. 





Kuvasatoa 
Suomen Reserviupseeriliiton 85-vuotisjuhlavuoden  
päätapahtuma 5.8. Haminassa. 
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Nuku rauhassa – 
maanpuolustusjärjestöjen 
yhteishanke  
Suomen itsenäisyyden 
100 –vuotisjuhlavuonna

Suomen itsenäistymisen 100 –vuo-
tisjuhlavuotta vietetään ensi vuon-
na monin erilaisin tapahtumin ym-
päri maata. Suunnitteilla on koko 
maan kattavien kokonaisturvalli-
suustapahtumien sarja sekä kor-

keatasoisia seminaareja. Hanketta 
koordinoi Maanpuolustuksen tuki 
ry ja RUL on aktiivisesti toteutta-
massa tapahtumia yhdessä muiden 
järjestöjen kanssa.

Kokonaisturvallisuustapahtumia järjestetään 
seuraavilla paikkakunnilla:

27.4.2017 Lahti
12.5. Rovaniemi

19. – 20.5. Kouvola
19. – 20.5. Turku
20. – 21.5 Iisalmi

28.6. Hattula
18. – 19.8. Helsinki, päätapahtuma

19.8. Jyväskylä
23.8. Vaasa

25. – 26.8. Oulu

Seminaareja järjestetään keväällä ainakin Oulussa, 
Joensuussa ja Tampereella.
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Yhdistysrekisteristä poistetaan  
toimimattomat yhdistykset

Patentti- ja rekisterihallitus on lis-
tannut yhdistykset, joilta ei ole 
tullut ilmoitusta yhdistysrekiste-
riin vuoden 1995 jälkeen. Yhdistyk-
set poistetaan yhdistysrekisteristä 
12.1.2017, jos PRH ei saa toiminnan 
jatkamisesta kirjallista ilmoitusta 
määräaikaan mennessä. Listalla on 
myös useita kymmeniä reserviup-
seeriyhdistyksiä, joista suuri osa 
toimii, mutta jotka eivät ole lähet-
täneet vaadittuja ilmoituksia yhdis-
tysrekisteriin. Lista poistouhan alla 
olevista yhdistykset löytyvät netis-
tä: https://www.prh.fi/fi/uutislis-
taus/2016/P_9242.html Jokaisen 
yhdistyksen tulee tarkistaa, ettei 
sen nimeä löydy kyseiseltä listalta.

Yhdistystä ei poisteta yhdistysre-
kisteristä, kun se ilmoittaa jatka-
vansa toimintaansa. Käytännössä 
tähän riittää ilmoitus yhdistyksen 
nykyisistä nimenkirjoittajista. Pois-
tolistalla olevien yhdistysten tulee 

ilmoittaa yhdistysrekisteriin tämän 
hetkiset nimenkirjoittajansa sekä 
osoitetietonsa. 

Yhdistyksen tulee lähettää ohjei-
den mukaisesti täytetty ja allekir-
joitettu lomake nimenkirjoittajista 
RUL:n toimistolle. Liitto toimittaa 
sen Patentti- ja rekisterihallituk-
seen ja maksaa kulut

Reserviupseeripiirin tulee varmis-
taa, että jokainen listalla oleva 
oman piirin toimintaansa jatkava 
yhdistys tekee tarvittavan ilmoi-
tuksen. 

Aikaa ilmoituksen täyttämiseen on 
tämä vuosi, yhdistysrekisteri tekee 
poiston 12.1.2017.     

https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/P_9242.html
https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/P_9242.html
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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, josta edelleen 
on jakamatta liki 15.000 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. Vuoden viimeinen mää-
räaika hakemuksille on 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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Esittelymateriaalia saatavilla 

RUL tarjoaa yhdistyksille ja piireille 
maksutta esitysmateriaalia käytet-
täväksi erilaisiin messu- ja esittely-
tapahtumiin. Liiton toimistosta on 
saatavilla mm. Reserviläinen -leh-
tiä, esittelyseiniä, kyniä, liiton toi-
mintakertomuksia sekä muita pai-
no- ja tunnustuotteita. 

Materiaalitilaukset sähköpostil-
la hyvissä ajoin ennen tilaisuutta:  
toimisto@rul.fi  tai puhelimitse (09) 
4056 2054 / Kirsti Suortti.        

mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
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RUL tuotteita saatavilla

RUL kompassi

Juhlavuoden uusin RUL tuote on 
Suunnon RUL:lle tuunaama suo-
malainen laatukompassi. Suunnon 
A-10 kompassi on muokattu RUL:n 
väreihin ja siitä löytyy reserviläisille 
tärkeimmät mittakaavat (1:10 000 
/ 1:20 000, 1:25 000 ja 1:50 000). 
Lisäksi kompassin neularasian ja-
kokehällä on 6000 -piiruinen as-
teikko. Samanlaista kompassia et 
kaupasta löydä. Kompassin hinta 
on 30 € / kappale. Hinta sisältää 
posti- ja toimituskulut.

RUL 85 vuotta kynä

Tammikuussa lähetetyssä jäsen-
maksulomakkeessa oli tarjous vuo-
den jäsentuotteesta, RUL 85 vuot-
ta kosketusnäyttökynästä. Jos kynä 
jäi tilaamatta jäsenmaksun suorit-
tamisen yhteydessä, voit edelleen 
hankkia sen itsellesi ottamalla yh-
teyttä liiton toimistoon: toimisto@
rul.fi. Näyttävässä kotelossa tule-
van kynän hinta on 15 euroa. Hin-
taan sisältyy posti- ja käsittelyku-
lut.

Liiton 85 –vuotisjuhlavuoden merkeissä saatavilla on uusia RUL tuotteita. 
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Liiton 85 –vuotisjuhlavuoden merkeissä saatavilla on uusia RUL tuotteita. 

RUL muki

Uusi RUL muki on näyttävä ja kor-
kealaatuinen kahvimuki. Mukin 
hinta on 25 euroa sisältäen posti-
kulut. Edullinen kampanjahinta vä-
hintään kuuden mukin ostajalle on 
15 € kappale. 

Kaikki tilaukset liiton toimistosta: 
Puh (09) 4056 2054 tai toimisto@
rul.fi. 

mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
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RUL verkossa
Liiton nettisivuilta löytyy tärkeimpien uutisten lisäksi paljon yhdistysten ja pii-
rien toimintaa helpottavaa tietoa sekä linkkejä hyödyllisille sivuille.  Liittymällä 
fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti tietoa liiton ajankohtaisista 
asioista. Liiton facebooksivulla on juhlavuoden kunniaksi menossa RUL 85 vuotta 
juttusarja. Sivuille tulee joka viikko pari kuvaa liiton historiasta, henkilöistä ja toi-
minnoista.

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.rul.fi
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 

Aktiivista alkusyksyä!

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

