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Arvoisat upseerit 
reservissä!

MIKKO HALKILAHTI
Puheenjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto

PÄÄKIRJOITUS

Mielenkiintoinen, tapahtumarikas ja 
erityisesti mieleenpainuva Suomi 100 
–juhlavuosi on nyt vietetty ja juhlittu. 
Juhlavuosi huipentui itsenäisyyspäi-
vän eri tapahtumiin ja sinivalkoisiin va-
loihin, joilla rakennuksia valaistiin niin 
täällä koto-Suomessa kuin muuallakin 
maailmalla. Ilahduttavinta oli nähdä, 
että suomalaiset olivat lähteneet san-
koin joukoin liikkeelle juhlistamaan it-
senäisyytemme 100-vuotista taivalta. 
Onnea Suomi! Onnittelut myös kaikille 
itsenäisyyspäivänä ylennetyille palki-
tuille.

Tänä vuonna juhlistamme myös itse-
näisen Suomen reserviupseerikoulu-
tuksen 100-vuotisjuhlavuotta. Joulu-
kuun 28. päivä tulee kuluneeksi tasan 
sata vuotta siitä, kun Vimpelissä jär-

jestettiin ensimmäinen reserviupsee-
rikurssi. Kurssille osallistui lähes 200 
oppilasta. Kurssin johtajana toimi 
eversti Paul von Gerich ja kouluttajina 
Saksasta jo Suomeen palanneita jää-
käreitä. Tuosta kurssista on merkki-
nä mm. RUK:n lipun ylänauhakkeissa 
tunnukset V.K. ja 1917, jotka tarkoit-
tavat Vimpelin Sotakoulun kurssia ja 
vuotta 1917. Itse kurssi oli varsin lyhyt, 
mutta sillä parannettiin huomatta-
vasti suojeluskuntien huutavaa pu-
laa joukkueenjohtajista. Kuukauden 
päästä kurssin alkamisesta heitä jo 
tarvittiin, sillä noin 80 heistä johti Va-
paussodassa joukkuetta tai komppa-
niaa, jotkut jopa pataljoonaa.

Joulukuun 28. päivänä Vimpelissä jär-
jestetään näyttävä reserviupseerikou-
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lutuksen 100-vuotisjuhla, jonne olet-
te kaikki tervetulleita. Juhlapuhujana 
toimii puolustusministeri Jussi Niinis-
tö. Tervetuloa Vimpeliin juhlistamaan 
100-vuotiasta reserviupseerikoulu-
tusta itsenäisessä Suomessa!

Tähän päivään mennessä Suomes-
sa on koulutettu yli 180 000 reser-
viupseeria. Varusmiespalveluksessa 
valikoitunut joukko ja siellä saatu 
johtajakoulutus antavat eväät myös 
siviilipuolen vaativiin tehtäviin. Kou-
luttautuminen ja itsensä kehittämi-
nen kulkevat reserviupseerien mu-
kana läpi elämän. Sotilasvalassakin 
vannottu vastuullisuus on meille 
arvo, josta emme tingi; vastuu alaisis-
tamme velvoittaa meitä niin sodassa 
kuin rauhassa. Järjestäytyneitä reser-

vin upseereita eli RUL jäseniä on noin  
32 % kaikista reserviupseereista. Hie-
noa, että olet mukana toiminnassa tai 
ainakin mahdollistamassa sitä mak-
samalla jäsenmaksusi vuosittain.  

Vuoden kiireet rauhoittuvat pikku hil-
jaa. On tullut aika hetkeksi hengähtää, 
viettää aikaa kiireettömästi rakkaim-
piemme seurassa ja ladata akkuja uu-
den vuoden koitoksia varten. Haluan 
kiittää kaikkia Reserviupseeriliiton ja 
maanpuolustuksen eteen töitä teke-
viä henkilöitä. Te teette mittaamat-
toman arvokasta työtä Suomen ja 
kaikkien suomalaisten turvallisuuden 
eteen. 

Rauhallista joulun aikaa ja hyvää uut-
ta vuotta 2018 toivottaen
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Liittovaltuuston  
kokouksen päätöksiä

Helsingissä 25.11. kokoontunut 
RUL:n liittovaltuusto valitsi yksi-
mielisesti puheenjohtajakseen maj 
Markus Lassheikin Kirkkonummel-
ta ja varapuheenjohtajaksi maj Jyri 
Vilamon Helsingistä.

Liittohallituksen ensimmäisek-
si varapuheenjohtajaksi valittiin 
ylil Aaro Mäkelä Helsingistä ja ylil 
Sampo Puoskarin Oulusta. Mäkelä 
valittiin tehtävään yksimielisesti ja 
Puoskari vaalin jälkeen 22 äänellä. 

Vastaehdokas Tuomas Kuusivaara 
Valkeakoskelta sai vaalissa 14 ään-
tä. RUL:n liittovaltuuston kokouk-
sessa oli paikalla 37 liittovaltuutet-
tua.

RUL:n puheenjohtajana toimii kapt 
Mikko Halkilahti Salosta. Hänet 
valittiin tehtäväänsä toiselle kol-
mivuotiskaudelle 2017 – 2019 Lap-
peenrannassa syksyllä 2016 pide-
tyssä liittokokouksessa.

Liittohallituksen ja –valtuuston puheenjohtajat
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Suomen Reserviupseeriliiton liittohallitus 2018

Puheenjohtaja kapt Mikko Halkilahti
1. varapuheenjohtaja ylil Aaro Mäkelä
2. varapuheenjohtaja ylil Sampo Puoskari

Liittohallituksen jäsenet (uusien jäsenten nimet kursivoitu): 

Maj Pertti Kokkonen (Etelä-Häme), 
kapt Veli-Matti Kesälahti (Etelä-Karjala), 
kapt Marko Kaappola (Etelä-Pohjanmaa), 
ylil Caspar von Walzel (Helsinki), 
ylil Risto Haverinen (Kainuu), 
maj Jari Myllymäki (Keski-Pohjanmaa), 
ylil Jarmo Siltanen (Keski-Suomi), 
kapt Pasi Laari (Kymenlaakso), 
kapt Tero Hyttinen (Lappi), 
ylil Pekka Sillanpää (ORUP), 
kapt Mikko Hörkkö (Pirkanmaa), 
ltn Mika Tukiainen (Pohjois-Karjala), 
ylil Timo Uusimäki (Pohjois-Pohjanmaa), 
kapt Erkki Saarijärvi (Pohjois-Savo), 
maj Juha Tarnanen (Päijät-Häme), 
ltn Eemeli Lappalainen (Satakunta), 
ylil Jussi Saarinen (Suur-Savo), 
kapt Jaripekka Turtiainen (Uusimaa), 
kapt Rodney Strandvall (Vaasa)
ltn Johannes Kossila (Varsinais-Suomi). 
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Liittovaltuuston kokouksessa valit-
tiin myös liittohallituksen jäsenet 
vuodelle 2018. Hallitukseen valittiin 
kolme uutta jäsentä.

Liittovaltuusto
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Toimintasuunnitelma ja  
talousarvio hyväksyttiin

Liittovaltuuston kokous hyväksyi 
toimintasuunnitelman ja talous-
arvion tulevalle vuodelle vähäisin 
muutoksin liittohallituksen esityk-
siin. RUL:n toiminnan painopisteet 
vuonna 2018 ovat ampumatoimin-
nan aktivoiminen ja turvaaminen 
sekä uuteen ampumalakiin vaikut-
taminen, liiton ulkoisen viestinnän 
tehostaminen ja nuorten toiminnan 
kehittäminen.

Liitto osallistuu ja vaikuttaa mm. 
ampumatoiminnan edunvalvon-
taan ja vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen kehittämiseen. 
Padasjoen koulutuskeskuksen toi-
minnan kehittämistä jatketaan. 
RUL järjestää vuonna 2018 mm. val-
takunnallisen reserviupseeripäivän, 

koulutustilaisuuden yhdistysten 
nuorisoupseereille, mentorpäivän 
sekä reserviupseerien pohjoismai-
set maastomestaruuskilpailut. Lii-
ton johdon kenttäkierros saatetaan 
loppuun vuoden aikana.

Hyväksytyssä talousarviossa var-
sinaisen toiminnan kulujäämä on 
noin 590.000 €. Yhdistysten ja pii-
rien toiminnan tukemiseen ja kan-
nustepalkkioihin käytetään ensi 
vuonna yli 120.000 euroa. Liiton 
selvästi tärkein tulonlähde on jä-
senmaksut. Muita tärkeitä tulon-
lähteitä ovat yleisavustukset sekä 
sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuo-
tot. Liiton jäsenmaksut pysyvät 
vuoden 2017 tasolla
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Viestintävoimaa liittoon

Viestinnän tehostaminen on yksi 
liiton ensi vuoden painopisteistä. 
Liitto etsii nyt jäsenkunnasta osaa-
via henkilöitä viestinnän tehosta-
miseksi.

Erityisesti etsitään:
• Kirjoittavia toimittajia
• Videon tekijöitä
• Sosiaalisen median osaajia

Käytännön tehtävistä ja niistä 
maksettavista palkkioista sovitaan 
erikseen. Jos sinulta löytyy yllä mai-
nittua osaamista ja kiinnostusta 
tulla mukaan liiton viestintätiimiin 
tai jos tiedät henkilöitä, jotka olisi-
vat sopivia kyseisiin tehtäviin, ota 
yhteyttä toiminnanjohtaja Janne 
Kososeen, janne.kosonen@rul.fi tai 
050 5810 819.

mailto:janne.kosonen%40rul.fi?subject=
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RUL-Kenttäkauppa on auki

RUL:n nettikauppa on avattu. 
RUL-Kenttäkaupasta löytyy aito-
ja ja ainutlaatuisia reserviupseeri-
tuotteita. Tarjolla on tyylikkäitä ja 
korkealaatuisia asusteita, järjestö-
tuotteita sekä muita mielenkiintoi-
sia tuotteita. Nyt mm. standaarit, 
mukit, kompassit, kalvosinnapit 
ja isännänviirit löytyvät kätevästi 
kenttäkaupasta. 

Tuotevalikoimaa pyritään kasvat-
tamaan jatkuvasti ja ehdotuk-
sia uusista myyntituotteista ote-
taan vastaan liiton toimistoon  
(toimisto@rul.fi).

Uudistuksen yhteydessä tuotehin-
nat ovat pysyneet pääsääntöisesti 
ennallaan, mutta muutamien tuot-
teiden hintoja on laskettu. Ostok-
set maksetaan verkkopankissa ja 
ne toimitetaan asiakkaalle postit-
se. Kaikkiin toimituksiin lisätään 
vähintään 6,20 euron toimituskulu.

RUL-Kenttäkauppa löytyy netistä 
osoitteessa: kenttakauppa.rul.fi.  
Lisäksi kauppaan pääsee liiton net-
tisivuilta osoitteesta www.rul.fi. 

RUL-KENTTÄKAUPPA
FIELD STORE

TEKSTIILIT        JÄRJESTÖTUOTTEET        MUUT TUOTTEET

RUL-Kenttäkaupasta löydät aidot reserviupseerituotteet. Tarjolla on tyylikkäitä ja korkealaatuisia asusteita,
järjestötuotteita sekä muuta mielenkiintoista. Useimmat tuotteet on nimikoitu liiton tunnuksilla. Tuotteet voit tilata

edullisesti ja kätevästi verkkokaupasta ja ne toimitetaan sinulle kotiin postitse.
RUL-Kenttäkaupan käytännön toiminnasta vastaa Suomen Reserviupseerien tukisäätiö.

Kenttäkauppaan pääset osoitteesta: kenttakauppa.rul.fi

mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
http://kenttakauppa.rul.fi
http://www.rul.fi
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Vuoden maanpuolustusteko 2017

Vuoden 2017 maanpuolustusteko 
– tunnustuspalkinto on myönnetty 
Akateeminen Maanpuolustusyh-
distys – ARU ry:lle Operaatio Lyijy 
ja Lihas -hankkeista.

Operaatio Lyijyn tavoitteena oli 
kannustaa mahdollisimman usea 
jäsen aktiiviseksi ammunnanhar-
rastajaksi sekä reserviläiskiväärin 
omistajaksi. Lokakuussa 2016 alka-
nut hanke jatkui itsenäisyytemme 
juhlavuoteen 2017, jolloin myös yh-
distys täytti 60 vuotta.

Hankkeen piirissä ARU tarjosi jä-
senilleen: esittelyn yleisimpiin re-
serviläisammunnan lajeihin sekä 
niissä käytettäviin asetyyppeihin, 
ampumatilaisuuksia, joissa oli 
mahdollisuus harjoitella lainaka-
lustolla turvallista aseenkäsittelyä 
kokeneiden ampumakouluttajien 
opastuksella sekä opastusta polii-
sille tehtävän hankkimislupahake-
muksen kanssa. Keskeisenä osana 

hanketta yhdistys maksoi hank-
keeseen sitoutuneille asehankinto-
jen hankkimislupamaksut. Kaikki 
hankkeessa loppuun saakka olleet 
jäsenet osallistuivat arvontaan, jos-
sa palkintona oli reserviläiskivääri. 
Operaatio Lyijyyn sitoutui noin 40 
henkilöä.

Operaatio Lihas keskittyi ARU:n 
jäsenten fyysisen toimintakyvyn 
kehittämiseen ja testaamiseen. 
Projektin aikana Puolustusvoimien 
virallisten kuntotestien avulla las-
ketun kuntoindeksin sai yli 40 hen-
kilöä.

Kannusteina kuntoindeksin suorit-
tamisesta myönnettiin kunto-oh-
jaajan laatima henkilökohtainen 
kunto-ohjelma ja yhdistyksen t-pai-
ta. Kuntoindeksin parantamisesta 
hankkeen aikana puolestaan pal-
kittiin 50 % alennuksella 60-vuoti-
sjuhlan illalliskorttiin.
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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.
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Useimmissa piireissä tämä päivä-
määrä on tammikuun alkupuolel-
la. Piirit toimittavat puoltaman-
sa hakemukset liiton toimistoon 
15.2.2018. Myöhästyneitä ansiomi-
taliesityksiä 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.

Liittohallitus käsittelee RUL:n ho-
peisten ja pronssisten ansiomi-
talien anomukset kokouksissaan. 
Ensi vuonna liittohallitus kokoon-
tuu 13.1., 17.3., 7.9., ja 27.10. Piirin 
käsittelemien anomusten tulee olla 
liiton toimistossa viikko ennen liit-
tohallituksen kokousta. 

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

Huomionosoitushinnasto

Huomionositukset eivät ole ostet-
tavissa, vaan niitä myönnetään 
erillisten hakemusten perusteella. 
* RUL:n kultainen ansiomitali  
   soljen kera 80 €/kpl
* RUL:n kultainen ansiomitali  
   70 €/kpl
* RUL:n hopeinen ansiomitali  
   60 €/kpl
* RUL:n pronssinen ansiomitali  
   35 €/kpl

Myönnetyt mitalit laskutetaan nii-
den hakijalta.

Ansiomitalien pienoismitalin voi 
mitalin saanut henkilö tilata itsel-
leen liiton toimistosta:
* Kultaisen ansiomitalin soljen 
   kera pienoismitali 40 €/kpl
 *Kultaisen ansiomitalin  
   pienoismitali 35 €/kpl
 *Hopeisen ansiomitalin  
    pienoismitali 35 €/kpl
 *Pronssisen ansiomitalin  
   pienoismitali 20 €/kpl

Pienoismitalit laskutetaan niiden 
tilaajalta.

http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/41
http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/41
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Tarkemmat tiedot huomionosoi-
tuksista löytyvät osoitteesta:
http://www.rul.fi/reserviupseeri-
liitto/palvelut-jasenyhdistyksille/
huomionosoitukset/ 

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 Rita-
rikunnan ritarimerkkejä koskevat 
hakemukset tulee olla liiton toi-
mistossa  15.2.2018 mennessä. 
Hakemukset laaditaan kunnia-
merkkiesityslomakkeelle, joka on 
täytettävissä ja tulostettavissa 
osoitteessa: 

http://www.ritarikunnat.fi/index.
php/fi/ehdottamnen/kunniamerk-
kiehdotuslomake-ja-tayttoohje 

Lomakkeeseen ehdottajaksi merki-
tään Suomen Reserviupseeriliitto. 
Lisäksi hakemukseen kirjoitetaan 
yksityiskohtaiset tiedot henkilön 
koulutuksesta, työpaikoista, har-
rastuksista ja erityisesti ansioista 
maanpuolustustyössä.
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 lunas-
tusmaksu on 480 – 580 €. Lunas-
tusmaksun maksaa kunniamerkin 
alkuperäinen esittäjä eli yhdistys 
tai piiri.

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/kunniamerkkiehdotuslomake-ja-tayttoohje
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/kunniamerkkiehdotuslomake-ja-tayttoohje
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/kunniamerkkiehdotuslomake-ja-tayttoohje
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Toimintalomake 

Toimintalomakkeen viimeinen 
täyttöpäivä on vuoden 2017 osalta 
31.1.2018. Liiton toimintapalkkiot 
jaetaan määräaikaan täytettyjen 
toimintalomakkeiden perusteella. 
Kaikkien täyttäneiden kesken arvo-
taan myös rahapalkkiot sarjoittain. 
Eli toimintalomakkeen täyttänyt 
yhdistys voi saada palkkion, vaik-
kei se olisikaan sarjassaan kaikkein 
aktivoitunein yhdistys. Kaikkien pa-
nos maanpuolustukselle on kuiten-
kin ihan yhtä tärkeä, siksi jokaisen 
yhdistyksen kannattaa täyttää toi-
mintalomake. Toimintalomakkeen 
täyttäminen on myös edellytys pro-
jektituen saamiselle.

Täyttäessänne huomioikaa erityi-
sesti kohta L61 Prosenttiammun-
ta. Tähän kohtaa tulee ilmoittaa, 
kuinka moni yhdistyksen jäsenistä 
on käynyt ampumassa vähintään 
kerran vuoden aikana 10 laukausta, 
millä tahansa ammunnan harjoitte-
luvälineellä. Esimerkiksi 50 hengen 
yhdistyksessä merkitään tapah-
tumia 13 ja osallistujamääräksi 25. 
Tällöin yhdistyksen prosenttiam-
muntatulokseksi tulee 50%.

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 kohdasta Tiedos-
tot - Ohjeet 
www.rul.fi/tiedostopankki/#/40

mailto:jarjesto%40rul.fi%20%20?subject=
http://www.rul.fi/tiedostopankki/#/40
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Kuvasatoa 
Kuvia liittovaltuuston kokouksesta, jäsenhankintamiekan luovutustilaisuudesta, 
ORUP:n syysriehasta sekä Etelä-Karjalan piirikierrokselta
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Kuvasatoa 
Kuvia liittovaltuuston kokouksesta, jäsenhankintamiekan luovutustilaisuudesta, 
ORUP:n syysriehasta sekä Etelä-Karjalan piirikierrokselta
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Jäsenrekisteriasiaa

Karhulaskut ja rahanjaot

Vuoden kolmas karhulasku maksa-
mattomille jäsenille lähetettiin jou-
lukuun alussa. 

Vuoden neljäs rahanjako piireille ja 
yhdistyksille on suoritettu viikolla 
50. Yhdistys voi tulostaa rahanjaon 
tilitysraportin nettijäsenrekiste-
ristä. Raportti löytyy valitsemalla 
valmislistat / yhdistyksen varojen-
jakoraportti. Raportteja on saata-
vissa myös aiemmilta vuosilta. 

Kaikkiin rahanjakoon ja tilitysra-
porttiin liittyvissä kysymyksissä voi 
kääntyä liiton toimiston puoleen 
(toimisto@rul.fi tai (09) 4056 2054). 

mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
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Jäsenmaksuperintä 2018

Vuoden 2018 jäsenmaksulomake 
lähetetään jäsenille tammikuussa. 

Liiton jäsenet voivat päivittää omat 
jäsentietonsa itse suoraan jäsen-
rekisteriin eAsiontipalvelun avulla. 
Palvelussa voi mm. päivittää omia 
henkilötietoja, tarkastella jäse-
nyyksiä ja luottamustehtäviä sekä 
tulostaa jäsenmaksulasku. Myös 
ampumaturvan hankinta on mah-
dollista eAsioinnin kautta. Linkki 
palveluun löytyy liiton nettisivuilta: 
http://www.rul.fi/reserviupseeri-
liitto/jasenrekisteri/  

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/
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Esittelymateriaalia saatavilla 

RUL on esittelyseiniä (roll up) piirien 
ja yhdistysten käyttöön. Kyseessä 
on kolmen esittelyseinän kokonai-
suus, joita voidaan käyttää sisällä 
tai ulkona. 

Liiton toimistosta on saatavilla eri-
laisiin messu- ja esittelytapahtu-
miin myös Reserviläinen -lehtiä, 

liiton toimintakertomuksia sekä 
muita painotuotteita. Esittelyma-
teriaali toimitetaan yhdistyksille ja 
piireille veloituksetta. 

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

mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
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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.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 

Liiton puheenjohtajat ja liiton toimisto  
toivottaa rauhallista joulua ja menestystä 
vuodelle 2018

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

