
UUDENMAAN RESERVlLÄISPllRIT  YLENNYSESITYS 

A. Yhdistys täyttää 

(Esittävä yhdistys) ________________________________________________________________esittää 
kunnioittavasti, että alla mainittu yhdistyksemme jäsen ylennettäisiin seuraavaan reservin arvoon 
Suku- ja etunimet      _____________________________________________________            Hetu  _________-__________ 

Lähiosoite  _____________________________________________   Postit.paikka __________________________________

Sotilasarvo  _________________  Vm-palvelu ________Varusmieskersantti   kyllä       ei       Edellinen ylennys ______

Siviiliammatti  ___________________________________________________       YK-palvelu     on           ei   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perustelut 

a) Reserviläistoiminta       Aloittanut res.toiminnan (yhdistys ja vuosi)
_______________________________________________________________ vuonna __________ 
Luottamustoimet                  Yhdistyksessä                  Piirissä                         Liitossa
- puheenjohtajana                vuodet    ______- ______              ______-______            _____-______ 
- varapuheenjohtajana                        ______- ______              ______-______            _____-______
- sihteerinä                                          ______- ______              ______-______            _____-______
- hallituksen jäsenenä                         ______- ______              ______-______            _____-______
- urheilu/amp.vastaavana                   ______- ______               ______-______            _____-______
- muissa tehtävissä                             ______- ______               ______-______            _____-______

b) Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kurssit ja paikka ja -aika/ (oppilas vai opettaja) 
Turvakurssi                  ________________________________________________________________________

Valmiuskurssi              ________________________________________________________________________

Erikoiskurssi               ________________________________________________________________________

Muu kurssi, mikä?      ________________________________________________________________________

                                                                                                                 ….jatkuu kääntöpuolella  

c) Muu maanpuolustusaatteellinen toiminta kääntöpuolella       

                                                                                                         Yhdistyksen puoltojärjestys (______)
Esityksen tekijän allekirjoitus  ________________________________________    ____ .____.20___
 ________________________________________ /_____________________________
(nimen selvennys / tehtävä yhdistyksessä) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Piiri täyttää 

 Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry/Reserviläispiiri ry puoltaa esitystä, puoltojärjestys    (_____)

Paikka ja päiväys    ________________________________                  ____ . _____ .20____

Allekirjoitus                   ______________________________________               _________________________________   
(nimen selvennys)    ________________________________           __________________________      

         piirin puheenjohtaja                                            piirin toiminnanjohtaja 

Liitteet  ____ kpl 
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