
 
 

 

  

  

  

    

Uutiskirje 
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Suomi on hyvä maa 

Kahdeksankymmentä vuotta sitten nuori itsenäinen Suomi joutui puolustamaan itsenäisyyttään asein 

maahan hyökännyttä vihollista vastaan. Suomi kesti yhtenäisenä niin talvisodan kuin sitä seuranneiden 

jatko- ja Lapin sodan kurimukset. Veteraanisukupolven pyyteettömät ponnistelut sota- ja 

jälleenrakennuksen vuosina loivat pohjan tämän päivän Suomelle, joka on eri tutkimusten mukaan 

maailman vakain, vapain ja turvallisin valtio. 

Meillä on erittäin hyvä koululaitos, paras hallinto, eniten henkilökohtaista vapautta ja valinnan vapautta, 

vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta ja riippumattomin oikeuslaitos, sekä edelleen yleiseen 

asevelvollisuuten perustuva, uskottava puolustusjärjestelmä. Ne ovat asioita, joita suomalaiset ovat 

olleet yli sadan vuoden aikana rakentamassa ja joista meidän on syytä olla aidosti ylpeitä muulloinkin, 

kuin vain nyt itsenäisyyspäivän aikaan. Samalla ne ovat asioita, joita meidän on oltava valmis 

turvaamaan jatkossakin. Yhdessä se onnistuu nyt ja tulevaisuudessa. 

  

https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cucnVsLmZpLw--/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2


Suomen Reserviupseeriliitto onnittelee kaikkia 6.12. ylennyksen saavia sekä Suomen Valkoisen 

Ruusun, Suomen Leijonan ja Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkeillä huomioituja jäseniään. 

Suomen Reserviupseeriliitto toivottaa kaikille jäsenilleen, tukijoilleen ja maanpuolustajille 

rauhallista joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2020. 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Aaro Mäkelästä liiton uusi puheenjohtaja 

Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) Turussa 16.11.2019 kokoontunut liittokokous valitsi Aaro 

Mäkelän liiton puheenjohtajaksi tulevalle kolmivuotiskaudelle 2020-2022. 

 

Liittokokouksessa oli edustettuna 175 jäsenyhdistystä sekä 3 liiton kunniajäsentä. Kaikkiaan oli 21.467 

ääntä eli noin 84 % liiton äänimäärästä oli edustettuna. 

Aaro Mäkelä (36) on Helsingissä asuva reservin yliluutnantti. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden 

maisteri sekä luonnontieteiden kandidaatti. Hän työskentelee toimitusjohtajana ja osakasyrittäjänä ALM 

Partners Oy:ssä. Hän on toiminut aktiivisesti vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa vuodesta 2004 

alkaen. 

 

Mäkelä on aikaisemmin toiminut mm. Jyväskylän Akateemisten Reserviupseereiden hallituksessa sekä 

Opiskelijain Reserviupseeripiirin puheenjohtajana. RUL:n hallituksessa hän on toiminut vuosina 2007 – 

2010 sekä uudelleen vuodesta 2012 alkaen. Liiton 2. varapuheenjohtajana hän oli vuosina 2012 – 2013 

ja sen jälkeen hän on ollut RUL:n 1. varapuheenjohtaja. Lisäksi Aaro Mäkelä on ollut mm. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen jäsen vuodesta 2016 sekä Maanpuolustusyhtiö MPY 

  

https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9wdW9sdXN0dXN2b2ltYXQuZmkvZXR1c2l2dQ--/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3JpdGFyaWt1bm5hdC5maS9pbmRleC5waHAvZmkvbHVlLWxpc2FhLzQ0My1pdHNlbmFpc3l5c3BhaXZhbi0yMDE5LWt1bm5pYW1lcmtpdA--/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3JpdGFyaWt1bm5hdC5maS9pbmRleC5waHAvZmkvbHVlLWxpc2FhLzQ0My1pdHNlbmFpc3l5c3BhaXZhbi0yMDE5LWt1bm5pYW1lcmtpdA--/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cudmFwYXVkZW5yaXN0aW5yaXRhcmlrdW50YS5maS9pbmRleC5waHAvZmkvMTYta2F0ZWdvcmlhLWZpLWZpL3JpdGFyaWt1bm5hdC9hbm5ldHV0LWt1bm5pYW1lcmtpdC80Ny1pdHNlbmFpc3l5c3BhaXZhbmEtMDYtMTItMjAxOS1hbm5ldHV0LWt1bm5pYW1lcmtpdA--/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2


Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien. Aaro Mäkelä on kotoisin Laihialta, kirjoittanut 

ylioppilaaksi Vaasassa, opiskellut Jyväskylässä ja nyt hän asuu perheineen Helsingissä. 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Hamina Tattoo 2020 

Hamina Tattoo täyttää ensi vuonna 30 vuotta. 3.-8.8.2020 järjestettävä tapahtuma on osa 

Reserviupseerikoulu 100 vuotta juhlallisuuksia ja juhlistaa samalla Puolustusvoimien 

Varusmiessoittokunnan 30-vuotista taivalta. Suomen Reserviupseeriliiton jäsenillä on mahdollisuus 

hankkia Hamina Tattoon marssishow-lippuja edulliseen hintaan ennakkoon 8.10.2019 alkaen. 

Näytökset ovat perjantaina 7.8.2020 klo 14.00 ja 19.00 teemalla ”Reserviupseerikoulu 100 vuotta” 

• lippujen hinta on 50€/hlö, kun varaa 2.12.2019-16.3.2020 

• yksittäiset jäsenet 2kpl/hlö 50€/hlö ajalla 2.12.2019-15.6.2020 

 

Show kestää noin kaksi tuntia eikä sisällä väliaikaa. 

Huomaathan, että tarjoushinnat ovat voimassa vain tietyn ajan. Ajalla 2.12.2019-16.3.2020 varatut 

liput 50€/hlö. Normaalihintaisten lippujen myynti alkaa 17.3.2020. Varauksen minimiryhmäkoko on 

10 henkilöä. Hamina Tattoosta lisätietoa tapahtuman sivuilta täältä, sekä liiton verkkosivuilta. 

 

RUK 100 -juhlavuoden muita tapahtumia ovat mm. pääjuhla Haminassa 6.6.2020, RUK100 juhlakirjan 

julkaiseminen sekä juhlaseminaari "Reserviupseerikoulutus 100 vuotta" 7.8.2020. 

  

 

  

 

https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuaGFtaW5hLmZpL3RhdHRvby8-/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cucnVsLmZpL2hhbWluYS10YXR0b28tMjAyMC8-/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2


 

  

  

 

 

    

Juhlakirja 

RUK 100 vuotta -juhlakirjaan on koottu 

Suomessa annettu reserviupseerikoulutus eri 

paikkakunnilla, eri joukko-osastoissa ja 

sotakouluissa maavoimissa, merivoimissa ja 

ilmavoimissa vuodesta 1917 lähtien. Lisäksi 

kirjassa käsitellään puolustusvoimien 

organisaatio- ja koulutusjärjestelmien muutoksia 

ja niiden vaikutusta reserviupseerikoulutukseen. 

 

RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistyksen 

kustantaman juhlakirjan toimittaja on Jaakko 

Puuperä. Myynti toteutetaan yhteistoiminnassa 

Reserviupseeriliiton ja RUK:n oppilaskunnan 

kanssa. 

Tarkemmat tiedot ja tilausohjeet liiton sivuilta. 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  
Ilmoittautuminen Nijmegeniin on auennut! 

  

https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cucnVsLmZpL2hhbWluYS10YXR0b28tMjAyMC8-/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2


Heinäkuussa Hollannissa siirretään taas saapasta toisen eteen. Järjestyksessään 104. Nijmegenin 

marssitapahtuman ”Vierdaagsen” valmistelut on aloitettu ympäri maailmaa ja Suomen delegaation 

ilmoittautuminen on auennut MPK:n järjestelmään. 

 

Marssille pääsee mukaan ilmoittautumalla joko osaksi joukkuetta, tai niin kutsuttuna indynä, eli 

yksilömarssijana. Indynä marssiminen soveltuu erityisesti marssin jo aikaisemmin suorittaneelle, kun 

taas ensikertalaisille suositellaan joukkueessa marssimista. Ensi vuonna yksilömarssijoille on Suomen 

delegaatiossa oma kiintiö ja marssijoita kannustetaankin muodostamaan omia joukkueita, tai liittymään 

osaksi reserviläisistä muodostettua joukkuetta. 

 

Joukkueeseen pääset ilmoittautumaan tästä, yksilömarssijaksi tästä. 

 

Viime kesänä Hollannin maaseutua halkovalle marssille osallistui Suomesta reilu seitsemänkymmentä 

reserviläistä. Neljä kertaa 40 kilometrin päivämatkaa marssittavaan sotilassarjaan osallistuu 7500 

henkilöä yli kolmestakymmenestä maasta, yhteensä marssijoita on jopa 40 000. 

 

Nijmegenista saa lisätietoa seuraamalla MPK:n sivuja tai kysymällä suoraan 

sähköpostitse nijmegen@mpk.fi 

Viime kesän marssista voi lukea Reserviläisen numerosta 5/2019 tai verkosta. Kannattaa myös 

vilkaista tunnelmia liiton Youtubesta! 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9rb3VsdXR1c2thbGVudGVyaS5tcGsuZmkvS291bHV0dXNrYWxlbnRlcmkvVHV0dXN0dS10YXJrZW1taW4vaWQvMTAwOTQ5P2ZiY2xpZD1Jd0FSMHRVcTBObkNuYlQzZlFnbXE4ZW9OMmNmaXFKZW1zVlg5VTlCaF95S1JreFNGZ1FWNnFsbjZCVGdF/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9rb3VsdXR1c2thbGVudGVyaS5tcGsuZmkvS291bHV0dXNrYWxlbnRlcmkvVHV0dXN0dS10YXJrZW1taW4vaWQvMTAwOTk0P2ZiY2xpZD1Jd0FSMWk5ZkVfb3ltbVA2T0UzcWRHbi1qOGhHY0Jta3ByNUk0RFFBR2pzb0RiSXoxTUIzd0JUWHVPOVNN/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tcGsuZmkva291bHV0dWtzZXQvbGlpa3VudGEvbmlqbWVnZW4tbWFyc3NpLw--/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
mailto:nijmegen@mpk.fi
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cucmVzZXJ2aWxhaW5lbi5maS91dXRpc2V0L25pam1lZ2VuaW5fdmllcmRhYWdzZS1tYXJzc2lfb25fZXJpbGFpbmVuX2tlc2FmZXN0YXJp/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g~dj1ETUM1NjhnWjlpUQ--/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2


 

  
  

 

 

    

Reserviupseeriliiton Kenttäkaupasta löytyy 

aitoja reserviupseerituotteita. Tarjolla on 

järjestötuotteita, tyylikkäitä ja korkealaatuisia 

asusteita sekä muita mielenkiintoisia tuotteita. 

 

Uutuutena ovat lasiset joulupallot liiton 

logolla varustettuna. 

 

Kenttäkaupan valikoimista löytyy mm. 

Leijonavyö, -solmioneula ja kalvosinnapit, useita 

erilaisia tekstiilejä paidoista solmioon liiton 

logolla varustettuna, sekä käytännöllisiä 

tuotteita kuten RUL muki ja taskulamppu. 

 

Reserviupseeriyhdistykset voivat tilata 

Kenttäkaupasta tuotteita oman 

yhdistystoimintansa tueksi, esimerkiksi liiton 

standaarin tai isännänviirin. Kenttäkaupan 

valikoimasta löytyy myös uusi RUL:n plaketti. 

  

  

 

  
 

Tästä Kenttäkauppaan! 

 

  
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9ydWwudmlsa2Fzc3RvcmUuY29tL2VwYWdlcy9ydWwuc2YvZmlfRkkvP09iamVjdFBhdGg9L1Nob3BzLzIwMTcwNjA1MDgvQ2F0ZWdvcmllcw--/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2


 

  

  

 

 

    

Varustelekan jäsenetu 

RUL ja armeijatavaran erikoisliike Varusteleka 

ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena 

on tarjota liiton jäsenille laadukkaita maasto- ja 

armytuotteita kilpailukykyiseen hintaan. 

Käy tarkistamassa Varustelekan todella 

monipuoliset valikoimat netistä. Tarjolla on 

runsaasti järkeviä sotilasvarusteita kovaan 

reserviläiskäyttöön, mm. maastopukuja, 

varsikenkiä, makuupusseja ja 

kantolaitteita. Nämä varusteet löytyvät täältä. 

Varustelekan omista Särmä, Särmä TST ja Jämä -tuoteperheistä löydät laadukkaita varusteita niin 

metsästykseen, sotilaskäyttöön kuin vapaa-aikaankin. Terävä on Varustelekan oma veitsiperhe, sarja 

Suomessa valmistettuja, suomalaiseen käyttöön suunniteltuja puukkoja, veitsiä ja tarvikkeita. 

Joulukuun jäsenetuna Reserviupseeriliiton jäsenille Varusteleka tarjoaa lahjasettejä. Etu toimii 

vain tämän linkin kautta ostoskoriin lisätyissä tuotteissa. 

Etu on voimassa 30.12.2019 asti, tai niin kauan kuin tuotteita on saatavilla. 

Banneri: Varusteleka 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  
Jäsenetu Corrosafe -asekaapeista 

  

https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cudmFydXN0ZWxla2EuZmkvZmkvY2F0ZWdvcnkva3Vubm9uLXNvdGlsYXN2YXJ1c3RlZXQvMTI3Nw--/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cudmFydXN0ZWxla2EuZmkvZmkvZ3JvdXAvcmVzLXJ1bC0xMi0xOTotbGFoamFzZXR0aS8yMzEyP3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1yZXNydWwtMTItMTkmdXRtX2NvbnRlbnQ9bGFoamFzZXR0aQ--/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cudmFydXN0ZWxla2EuZmkvZmk-/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2


RUL:n jäsenet saavat nyt jäsenedun aselain vaatimukset täyttävistä, poliisin hyväksymistä Corrosafe -

asekaapeista. Jäsenetuna liiton jäsenet saavat veloituksetta koodilukon ostamaansa asekaappiin. 

Jäsenedun arvo on 180 euroa. 

Lisätietoja Corrosafe -asekaapeista ja jäsendusta löydät netistä. 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

Kurssi 79. Viimeinen tapaaminen RUK:n juhlien yhteydessä 6.6.2020. Terveisin Jukka Kleemola, 

Raisiosta. 

RUK kurssi 102:n 60-vuotisjuhla 5.6.2020 

Kurssi 102 jatkaa aktiivista kokoontumisperinnettään ja kokoontuu perjantaina 5.6.2020 Vantaalle 

kokoushotelli Hämeenkylän Kartanoon ( Juusteenintie 1). Seuraavana päivänä osallistutaan RUK:n 

100-vuotisjuhlaan Haminassa. Yöpyminen sekä bussikuljetukset Haminaan ja takaisin järjestetään niitä 

tarvitseville. Lisätietoja antaa tiedottaja Matti Kataja (matti.kataja@iki.fi) +358400622686 ja 

puheenjohtaja Jussi Pietilä (jussik.pietila@saunalahti.fi) +358405488566 

RUK Kurssi 103 Kurssitapaaminen perjantaina 5.6.2020 klo 19.00 RUK:n 100-vuotisjuhlien 

yhteydessä Lounashuone Kerho, Kadettikoulunkatu 3, Hamina (entinen Upseerikerho). 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Esko K. Lahti: esko.k.lahti@gmail.com tai puh. 040 515 0622 viimeistään 

5.5.2020 mennessä. 

RUK kurssi 113 kokoontuu Haminassa 6.6.2020 RUK.n 100v. juhlien merkeissä. 

Yhteyshenkilö: Jarmo Koivu 2 k jarmo.jeremia@gmail.com / +358 400 911 069 

RUK kurssi 117 kokoontuu Haminassa 6.6.2020 RUK 100 v. juhlien ja kurssin päättymisen 55 v. 

merkeissä. 

Lisätietoja: Timo Hankia timo.hankia@haminetti.net 

  

https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuY29ycm90ZWNoLmZpL3Zlcmtrb2thdXBwYS9hc2VrYWFwaXQv/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
mailto:matti.kataja@iki.fi
mailto:jussik.pietila@saunalahti.fi
mailto:esko.k.lahti@gmail.com
mailto:Email%3A.jarmo.jeremia@gmail.com
mailto:timo.hankia@haminetti.net


RUK 119 kurssi kokoontuu Haminassa 6.6.2020 osallistuen RUK:n 100-vuotisjuhlaan. Yhteiskuljetusta 

Helsingistä suunnitellaan. Yhteyshenkilö: Tauno Äijälä, tauno.aijala@luukku.com. 

PsRuK 163 kokoontuu 40 -vuotisjuhlatapaamiseen Hämeen linnaan 29.8.2020. 

Yhteyshenkilön yhteystiedot: Pekka Mellin, pekka.mellin@tampere.fi, 040 8465401 tai 0400 237612 

RUK 178 pitää kurssijuhla XXXV:n 6.6.2020 Helsingissä ja Haminassa. Kurssijuhlan 

ennakkoilmoittautumislomake on osoitteessa http://bit.ly/ruk_178_xxxv 

Lisätietoja kurssin www-sivuilta www.sabulo.com/ruk178 ja 

Facebookissa https://www.facebook.com/groups/323684947765063/ tai 

osoitteesta heikki.hietala@sabulo.com 

RUK 183 -kurssia varten on perustettu oma ryhmä 

Facebookiin: https://www.facebook.com/groups/ruk183jaarli/ 

**** 

Onko oma RU-kurssisi kokoontumassa lähiaikoina? 

Ilmoita oman kurssisi tapaamisesta liiton toimistoon (toimisto@rul.fi): 

* Kurssin numeron 

* Kurssitapaamisen ajankohdan ja paikan 

* Yhteyshenkilön yhteystiedot 
 

  

 

  

 

mailto:tauno.aijala@luukku.com
mailto:pekka.mellin@tampere.fi
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https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dyb3Vwcy8zMjM2ODQ5NDc3NjUwNjMv/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
mailto:heikki.hietala@sabulo.com
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dyb3Vwcy9ydWsxODNqYWFybGkv/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
mailto:toimisto@rul.fi


  

  

  

 

  

 

  

Suomen Sotilas edullisesti 

Suomen Sotilas tarjoaa vuosikertansa liiton jäsenille nyt edulliseen jäsenhintaan 58 € (norm. 72 €). 

Suomen Sotilaan vuosikertaan kuuluu kuusi värikästä ja jopa satasivuista aikakauslehtinumeroa. 

Suomen Sotilaan juttujen painopiste on Suomen maanpuolustuksessa, puolustusvoimissa sekä 

lähialueidemme ja koko maailman turvallisuustilanteessa, sotataidossa ja strategiassa – unohtamatta 

käytännön tekniikkaa ja taktiikkaa, aseita ja varusteita. 

Lehti on täynnä tietoa, jota ei ole muualta saatavissa. Mukana muun muassa sotahistoriaa, 

henkilökuvia sekä mielenkiintoisia testejä ja koeajoja. Tutustu Suomen Sotilaan uusimman numeron 

esittelyyn täällä. 

Pääset tilauslomakkeelle kuvaa klikkaamalla sekä täältä. 

  

 

  

 

  

 

https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy5zdW9tZW5zb3RpbGFzLmZpL2NhdGVnb3J5L2xlaHRpLw--/MTI1MjEwMjI3fDI5OTcwOXw5OTI4NHw0ODM2
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Pysy ajantasalla 

Liiton tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista saat nopeasti tietoja liittymällä RUL:n Facebook -

sivujen tykkääjäksi sekä Instagramin ja Twitterin seuraajaksi. 

* Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto 

* Twitter: https://twitter.com/reserviupseeri 

* Instagram: @reserviupseeriliitto 
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* LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/reserviupseeriliitto/ 

* Kenttäposti: http://issuu.com/reserviupseeriliitto 

* Reserviläinen -lehden nettisivut: www.reservilainen.fi 

Liiton toimiston sähköpostiosoitteet: 

* Toiminnanjohtaja Janne Kosonen: janne.kosonen@rul.fi 

* Järjestösihteeri Susanna Takamaa: jarjesto@rul.fi 

* Toimistosihteeri Kirsti Suortti: toimisto@rul.fi 
 

  

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
  

  
 

  

 

  

Osoitelähde: Reserviupseeriliiton asiakasrekisteri. Käsittelemme henkilötietojasi tietoturvallisesti; tutustu 

tietosuojaselosteeseemme tästä. Jos et halua meiltä enempää postia, voit poistua postituslistalta 

klikkaamalla tästä. 
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