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Vaalivuosi

Alkanut vuosi 2019 on tärkeä vaa-
livuosi. Kevään eduskuntavaalien 
läheisyys näkyy siinä, että moni la-
kiesitys yritetään lähes väkipakolla 
ajaa valmiiksi vielä nykyisen edus-
kunnan aikana. Valtakunnallisesti 
suurin mielenkiinto lienee maakun-
ta- ja soteuudistuksissa. Vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen kannalta tär-
keimmät tällä hetkellä eduskunnassa 
olevat lait ovat ampuma-aselaki ja 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
laki. Tammi-helmikuun vaihteessa ei 
vielä ole aivan varmaa ehtiikö edus-
kunta hyväksymään nämä lait.

Eduskuntavaalien tärkeys on meillä 
kaikilla tiedossa. Maanpuolustuksen 
kannalta vaalien mielenkiintoa lisää 
sekin, että seuraava eduskunta päät-
tää myös Puolustusvoimien suurista 
varustehankinnoista ja siitä, kuinka 
ne rahoitetaan. 

Ilma- ja merivoimien merkittävät han-
kinnat (HX-hanke ja Laivue 2020) ovat 
välttämättömiä. Samalla on kuiten-
kin varmistettava, että Puolustusvoi-
mien toimintamenot ovat riittävät. 
Kertausharjoitusten määrään ei ole 
tehty korotusta, vaikka sodan ajan 
joukkoja kasvatettiin 50 000 sotilaal-
la. Laskennallisesti kertausharjoitus 
osuu SA-joukkoihin sijoitetun reser-
viläisen kohdalle kerran viidessätoista 
vuodessa. Sillä ei joukkojen ja yksit-
täisten sotilaiden osaamista pidetä 
riittävällä tasolla.

Toukokuussa äänestetään edusta-
jiamme EU-parlamenttiin. Viimeis-
tään ampuma-asedirektiivin ja -lain 
valmistelun yhteydessä huomattiin, 
että myös Brysselissä tehdään pää-
töksiä, jotka suoraan vaikuttavat myös 
reserviläistoimintaan. Siksikin myös 
europarlamenttivaalit ovat tärkeät.
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JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto

PÄÄKIRJOITUS

Alkanut vuosi on vaalivuosi myös Suo-
men Reserviupseeriliitossa. Joka kol-
mas vuosi järjestettävä liittokokous 
pidetään marraskuun puolessavälissä 
Turussa. Liittokokouksessa hyväksy-
tään kolmivuotissuunnitelma vuosille 
2020 – 2022, valitaan liittovaltuus-
to sekä valitaan liiton puheenjohta-
ja. Nykyinen puheenjohtaja, kapteeni 
Mikko Halkilahti, ilmoitti jo edellisen 
liittokokouksen yhteydessä, ettei hän 
ole enää käytettävissä puheenjohta-
jan tehtävään nykyisen, toisen kol-
mivuotiskautensa jälkeen. Liitolle siis 
valitaan Turussa uusi puheenjohtaja. 
Toivottavasti valinta voidaan tehdä 
monen hyvän ehdokkaan joukosta.

Liittokokouksessa äänivalta on jäsen-
yhdistyksillä. Yhdistyksellä on kokouk-
sessa yhtä monta ääntä, kuin mitä 
sillä oli maksaneita jäseniä 31.12.2018. 

Toivotaan, että mahdollisimman mo-
nen yhdistyksen edustajat tulevat liit-
tokokoukseen päättämään liiton tule-
vaisuudesta. Liittokokousviikonlopun 
(16. – 17.11.) monipuolisesta ohjelmas-
ta saa lisätietoa tästä ja seuraavista 
Kenttäposteista, Reserviläisestä ja lii-
ton sähköisistä viestintäkanavista.

Kaikissa vaaleissa jokainen ääni rat-
kaisee ja äänestämällä voit vaikuttaa. 
Vaikuttaa toki kannattaa jo ennen 
vaalejakin. Nyt kannattaa olla yhteyk-
sissä ehdokkaisiin ja selvittää heidän 
näkemyksiään toimintamme kannal-
ta tärkeisiin asioihin. Meidän aktiivire-
serviläisten tehtävänä on osaltamme 
varmistaa, että maanpuolustuksesta 
yleensä ja vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta erityisesti keskustellaan 
jo ennen vaaleja ja niiden jälkeen. 
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Maanpuolustus kuuluu kaikille

Suurin osa meistä tarvitsee harras-
tuksia tasapainottaakseen arkeaan. 
Työelämä asettaa vaatimuksia siihen, 
miten aikataulutamme elämäämme. 
On palavereita, matkoja, määräaikoja, 
kiireellistä päätöksentekoa ja työajat, 
jotka kietoutuvat koko ajan tiiviimmin 
yhteen vapaa-aikamme kanssa. Toi-
mistolla vietetyn päivän jälkeen täytyy 
hallita arjen kaaosta kotona mahdol-
lisesti lasten, puolison ja lemmikkien 
kanssa. Kavereitakin olisi joskus mu-
kava nähdä.

Omat harrastukset ovat monelle tär-
keitä hengähdystaukoja keskellä hek-
tistä elämän suorittamista. Joku vetää 
lenkkarit jalkaan ja viettää tunnin it-
sekseen lenkkipolulla, toinen kuunte-
lee musiikkia, kolmas pelaa kaukalossa 
tai verkossa. Itse yritän liikkua etäpäi-
vien lounastauoilla, sillä silloin en vie 
niin paljon yhteistä aikaa perheeltäni. 
Kun vapaa-ajasta vielä lohkaisee oman 
osansa järjestötoiminnalle, jota suori-
tetaan pääasiassa iltaisin, täytyy omat 
menot suunnitella hienotunteisesti. 
Muuten kotona noustaan kapinaan.

Vapaaehtoinen maanpuolustustoi-
minta on aatteen palossa suoritetta-
vaa harrastustoimintaa. Suomalaisten 
on lähtökohtaisesti helppo yhdistyä 
aatteen taakse, mutta että aatteen 

palo silmissä jaksaisi istua vähintään 
kymmenen kokousta vuodessa ja osal-
listua vielä viikonloppuisin vapaaehtoi-
siin harjoituksiin – se vaatii jo hieman 
enemmän kuin pelkkään mielipidetut-
kimukseen osallistumisen. Me kaikki 
järjestökentällä toimivat tiedämme, 
että ihmisten motivoiminen tapahtu-
miin on haastavaa ja käy vuosi vuodel-
ta haastavammaksi, olipa kyse koko-
uksesta tai jotokselle lähtemisestä.

Pidän siitä, että voin harrastaa maan-
puolustusta ainoana meidän perhees-
tämme. Kun vedän maastoasun pääl-
le ja suuntaan johonkin harjoitukseen 
vietän aikaa itseni ja ystävieni kanssa. 
Koska puolisoni ei ole kiinnostunut 
maanpuolustuksesta pakollisia ker-
tausharjoituksia pidemmälle en tiedä, 
miltä tuntuisi harrastaa maanpuolus-
tusta yhdessä. Ihan hyvä niin.

Yhdistystoiminnassa olisi mieles-
täni kuitenkin tilaa myös yhteisille 
koko perheen tapahtumille. Tarjolle 
ekoaseammuntaa ja maalatuilla ver-
konkohoilla, ”käsikranaateilla” jär-
jestettyä tarkkuusheittoa, puolijouk-
kuetelttaan tai laavulle makkaratulet 
ja lapsille kouraan leijonaheijastimet. 
Arjen turvallisuuskasvatusta ja päälle 
pillimehu.

Kun aika on kortilla kannattaa harrastaa myös yhdessä
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JÄRJESTÖSIHTEERIN PALSTA

Ylöjärvellä perheet osallistutetaan 
vuosittain tutustumaan vapaaehtoi-
seen maanpuolustukseen yhteisen 
minijotoksen avulla. Pikku-Ahvenis-
ton lenkkinä tunnettu tapahtuma on 
vuorovuosina reservin upseerien ja 
aliupseerien vastuulla ja se on vakiin-
nuttanut paikkansa Ylöjärven syksyn 
tapahtumakalenterista. Järven ympä-
rille pystytetty tehtävärasti sisältää 
mm. frisbeegolfia ja tietovisaa, reitti 
on helppo kulkea vaikkapa lastenvau-
nuja työntäen eivätkä etäisyydet pää-
se väsyttämään edes perheen pienim-
piä. 

Tapahtuma järjestetään paikallisten 
yhteistyökumppaneiden kuten VPK:n, 
Sotilaskotiyhdistyksen ja SPR:n kans-
sa, joka mahdollistaa monipuolisen ja 
mielenkiintoisen sisällön. Tapahtuma 
on kaikille avoin ja maksuton. Lähellä 
ja vaivatonta. Lapsiperheet ainakin ar-
vostavat.

Pikku-Ahveniston lenkki on mielestä-

ni erinomainen esimerkki siitä, miten 
maanpuolustusharrastusta voidaan 
tehdä omalla paikkakunnalla positiivi-
sella tavalla yhdessä ja näkyväksi. Pai-
kalliset yhdistysaktiivit ovat jokaisen 
tavoitettavissa kysymyksiä ja tiedus-
teluja varten ja lapsillekin suunnattu 
mukava ohjelma laskee kynnystä ottaa 
perheen mukaan tapahtumaan, johon 
itse maanpuolustusharrastajana saa 
vieläpä vetää maastopuvun päälle. 

Kuulemani mukaan tapahtumassa 
paikalliset yhdistykset keräävät paitsi 
kiitosta, myös uusia jäseniä. Matalan 
kynnyksen toiminta karsii turhia ennak-
koluuloja ja näyttäytyy positiivisessa 
valossa. Rennoissa perhetapahtumis-
sa nimittäin tuppaa yleensä olemaan 
hauskaa iästä riippumatta. Ruuhka-
vuosikaaoksessa kamppailevana per-
heellisenä reserviupseerina kannus-
tankin kaikkia yhdistyksiä miettimään 
voisiko omalla paikkakunnalla järjestää 
vastaavanlaisen tapahtuman kuin Pik-
ku-Ahveniston lenkki Ylöjärvellä.

SUSANNA TAKAMAA
Järjestösihteeri
Suomen Reserviupseeriliitto
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Liittohallituksen kokous 1/2019

Liittohallitus kokoontui vuoden en-
simmäiseen kokoukseen 12.1. Ka-
tajanokan Kasinolla. Kokouksessa 
vahvistettiin puheenjohtajien toi-
menkuvat alkaneelle vuodelle sekä 
nimettiin liiton toimikunnat.

Puheenjohtaja Mikko Halkilahden 
vastuulle kuuluu mm. yhteiskun-
ta- ja sidosryhmäsuhteet, edun-
valvonta, strateginen suunnittelu, 
kansainväliset suhteet sekä uu-
tena alueena viestintä. Halkilahti 
toimii myös työvaliokunnan pu-
heenjohtajana. Ensimmäinen vara-
puheenjohtaja Aaro Mäkelä vastaa 
taloushallinnosta, liiton toimistos-
ta, liikuntatoiminnasta, ampuma-
toiminnasta, koulutustoiminnas-
ta sekä varautumistoiminnasta. 
Mäkelä on RUL:n edustaja MPK:n 
hallituksessa sekä toimii liiton ta-
loustoimikunnan puheenjohtajana. 
Liiton uudeksi 2. varapuheenjoh-
tajaksi valittu Veli-Matti Kesälahti 
vastaa liiton järjestötoiminnasta, 
jäsenhankinnasta ja -huollosta, 

nuorten toiminnasta, mentortoi-
minnasta sekä aatteellisesta toi-
minnasta. 

Hallituksen kokouksessa nimettiin 
myös liiton toimikunnat. Koulutus-
toimikunnan puheenjohtajana toi-
mii Marko Honkanen, järjestötoimi-
kuntaa johtaa Tuomas Kuusivaara 
ja palkitsemistoimikuntaa Markus 
Lassheikki. Kansainvälisten asioi-
den toimikunnan puheenjohtajana 
toimii Yrjö-Pekka Rautalahti ja va-
rautumistoimikunnan puheenjoh-
tajana Pekka Rintala. Nuorten toi-
mikuntaa johtaa Taneli Laukkanen 
ja mentortoimikuntaa Tarmo Hyyti-
äinen.

Liiton toimikuntien keskeiset teh-
tävät ja kokoonpanot löytyvät liiton 
verkkosivuilta. 

Liiton puheenjohtajisto, liittovaltuuston 
puheenjohtajat sekä liittohallitus 2019.

https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/organisaatio/
https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/organisaatio/
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Valtiolliset huomionosoitukset  
ja liiton ansiomitalit

Suomen Reserviupseeriliiton huo-
mionosoitusjärjestelmään sisältyy 
liiton pronssien, hopeinen ja kul-
tainen ansiomitali sekä kultainen 
ansiomitali. Lisäksi yhdistyksillä ja 
piireillä on mahdollisuus tehdä lii-
tolle esityksiä valtiollisista kunnia-
merkeistä. 

1) Liiton omat ansiomitalit

a. Kultainen ansiomitali ja 
kultainen ansiomitali soljen kera

Piirien puoltamat piirien tai jäsen-
yhdistysten esitykset liittoon 15.2. 
mennessä. Palkitsemistoimikun-
ta käsittelee saapuneet esitykset, 
jonka jälkeen liittohallitus hyväksyy 
esitykset edelleen lähetettäväk-
si puolustusministerille päätettä-
väksi. Liiton kultaiset ansiomitalit 
myönnetään aina päivämäärällä 
4.6.

Liiton puheenjohtajisto voi myös 
tehdä esityksen palkitsemistoimi-
kunnalle ja sitä kautta edelleen liit-
tohallitukselle ja puolustusminis-
terille.

b. Hopeinen ja pronssinen 
ansiomitali

Piirien puoltamat piirien tai jä-
senyhdistysten esitykset liittoon 
viikkoa ennen liittohallituksen ko-
kousta. Liiton puheenjohtajisto voi 
myös tehdä esityksen. Liittohallitus 
myöntää hopeiset ja pronssiset an-
siomitalit. Vuoden 2019 toinen liit-
tohallituksen kokous pidetään 16.3.
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2) Ritarikuntien kunniamerkit

a. Suomen Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikunnat

Yhdistys tai piiri tai liiton puheenjoh-
tajisto voi esittää ritarikuntien kun-
niamerkkejä lähettämällä esityksen 
liittoon 15.2. mennessä. Liiton pu-
heenjohtaja, palkitsemistoimikun-
nan puheenjohtaja ja toiminnan-
johtaja päättävät mitkä esityksistä 
toimitetaan eteenpäin sekä niiden 
keskinäisestä puoltojärjestykses-
tä. Liitto voi lähettää korkeintaan 
12 esitystä eteenpäin. Ritarikunnat 
myöntävät kunniamerkit RUL:n esi-
tyksestä aina päivämäärällä 4.6.

Kunniamerkkiehdotuslomake oh-
jeineen löytyy netistä: http://www.
ritarikunnat.fi 

b. Vapaudenristin ritarikunta

Yhdistys, piiri tai liiton puheenjoh-
tajisto voi esittää Vapaudenristin 
ritarikunnan kunniamerkkejä 15.8. 
mennessä lähettämällä esityksen 
liiton toimistoon. Liiton puheen-
johtaja, palkitsemistoimikunnan 

puheenjohtaja ja toiminnanjohta-
ja päättävät mikä / mitkä kunnia-
merkkiesityksistä toimitetaan edel-
leen ritarikunnalle 31.8. mennessä. 
Ritarikunta myöntää reserviläisille 
kunniamerkit päivämäärällä 6.12.

Kunniamerkkiehdotuslomake oh-
jeineen löytyy netistä: http://www.
vapaudenristinritarikunta.fi 

3) Maanpuolustusmitali miekko-
jen kera

Yhdistys, piiri tai liiton puheenjoh-
tajisto voi esittää Maanpuolustus-
mitaleja miekkojen kera, esitysten 
tulee olla liitossa 15.8. Työvaliokun-
ta tekee päätöksen, mitkä esityk-
sistä toimitetaan eteenpäin Maan-
puolustusmitalitoimikunnalle (max 
3 kpl / vuosi).  Maanpuolustusmi-
talitoimikunta myöntää Maanpuo-
lustusmitalit miekkojen kera päivä-
määrällä 4.9.

Lisätietoja liiton palkitsemista löy-
tyy netistä: https://www.rul.fi/re-
serviupseeriliitto/palvelut-jasenyh-
distyksille/huomionosoitukset/ 

http://www.ritarikunnat.fi 
http://www.ritarikunnat.fi 
http://www.vapaudenristinritarikunta.fi 
http://www.vapaudenristinritarikunta.fi 
https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
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Liiton vakuutukset laajenivat

Liiton vakuutukset laajenivat vuo-
den alusta. Yhdistysten ja piirien on 
hyvä tarkistaa omat vakuutuksensa 
mahdollisten päällekkäisten vakuu-
tusten karsimiseksi. Järjestövakuu-
tus kattaa jatkossa irtaimen omai-
suuden ja toiminnan riskit silloin, 
kun kyseessä on yhdistyksen, piirin 
tai liiton suunniteltu tapahtuma tai 
toiminta. Liitto tarjoaakin nykyään 
jäsenilleen vakuutuskokonaisuu-
den, joka kattaa järjestötoiminnan 
omaisuuden ja toiminnan tärkeim-
mät vahinkoriskit.

Uusi järjestövakuutus kattaa mm. 
sen irtaimiston ja toiminnan, jot-
ka yleensä katsotaan kuuluvan jär-
jestötoimintaan. Siihen sisältyvä 
esinevakuutus esimerkiksi korvaa 
äkilliset ja ennalta arvaamattomat 
vahingot kuten järjestön tiloissa 
tapahtuvan tulipalon, vuodon tai 
murron aiheuttamat vahingot. Se 
on täysarvovakuutus, jonka vuok-
si vahingoittunut omaisuus korva-
taan jälleenhankinta-arvon perus-
teella, ellei omaisuuden arvo ole 
laskenut alle 50 prosenttiin siitä. 

Tässä tapauksessa korvaus suorite-
taan päivänarvon perusteella.

Lisäkuluvakuutuksella korvataan 
järjestöille syntyneet ylimääräiset 
kulut, jotka ovat aiheutuneet kor-
vattavan esinevahingon aiheutta-
masta järjestötoiminnan keskeyty-
misestä. Esimerkiksi jos järjestön 
toimitiloissa sattuu tulipalo, jonka 
takia toiminta joudutaan järjestä-
mään väliaikaisesti toisissa tilois-
sa, vakuutus korvaa tilanteesta 
aiheutuneet muuttokustannukset 
sekä lisääntyneet vuokrakulut. Toi-
minnan vastuuvakuutus korvaa 
järjestötoiminnan vakuutuksen 
voimassaoloalueella toiselle aiheu-
tetun henkilö- ja esinevahingon. 
Toissijainen autovakuutus kattaa 
liiton jäsenten ja toimihenkilöiden 
omistamat tai pysyvässä hallinnas-
sa olevat, yksityiskäyttöön rekiste-
röidyt tai tilapäisesti vuokratut tai 
lainatut henkilö- ja pakettiautot 
silloin, kun ne ovat järjestötoimin-
taan liittyvässä käytössä. Vakuutus 
on nimensä mukaisesti toissijainen 
ja otetaan käyttöön vain, jos vakuu-
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tuksen kohteena olevalle autolle ei 
ole ajoneuvokohtaista vakuutusta 
tai muuta autovakuutusta. Lisäksi 
järjestövakuutukseen sisältyy mat-
kavakuutus, matkustajavakuutus 
sekä matkatavaravakuutus. Mat-
kavakuutus on voimassa useissa 
järjestön järjestämissä tilaisuuk-
sissa ja tapahtumissa, jonka lisäk-
si vakuutus kattaa myös järjestön 
ulkomaiset vieraat ja tulkit näiden 
osallistuessa järjestön tilaisuuksiin 
Suomessa.

Vakuutuksista saat lisätietoa liiton 
verkkosivuilta osoitteesta https://
www.rul.fi/reserviupseeriliitto/pal-
velut-jasenyhdistyksille/vakuutuk-
set-yhdistyksille/ tai ottamalla yh-
teyttä liiton toimistoon.

Ammuntaan liittyvien vakuutusten 
lisäksi liitto tarjoaa nyt myös laajan 
järjestövakuutuksen.

https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/vakuutukset-yhdistyksille/
https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/vakuutukset-yhdistyksille/
https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/vakuutukset-yhdistyksille/
https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/vakuutukset-yhdistyksille/
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Liittokokousvuosi on alkanut!

Kolmen vuoden välein järjestettä-
vä liittojen suurtapahtuma liitto-
kokousviikonloppu kokoustetaan 
marraskuun puolessa välissä. Re-
serviläisliiton, Suomen Reserviup-
seeriliiton, Maanpuolustusnaisten 
liiton, Maanpuolustuskiltojen liiton 
ja Reserviläisurheiluliiton yhteinen 
kokoustapahtuma ”Aurajoenvar-
rella” järjestetään 15.-17.11.2019 Tu-
russa.

Liittokokouksessa keskeisenä ta-
pahtuma RUL:n osalta on uuden 
puheenjohtajan valinta. Vuodesta 
2014 lähtien liittoa johtanut Mikko 
Halkilahti on ilmoittanut, ettei ole 
enää käytettävissä puheenjohtajan 
tehtäviin tulevalle kolmivuotiskau-
delle. Liiton puheenjohtajaa valit-
taessa tulevat kysymykseen vain ne 
suostumuksensa tehtävään anta-
neet henkilöt, jotka jäsenyhdistys 
tai henkilöjäsen ovat ilmoittaneet 
liittohallitukselle kahta kuukautta 

ennen liittokokousta (eli 16.9.2019 
mennessä).

Puheenjohtajan lisäksi liittokokouk-
sessa valitaan liiton liittovaltuusto 
vuosille 2020-2022. Piirien on il-
moitettava omat liittovaltuustoeh-
dokkaansa liiton toimistoon 10.11. 
mennessä. Jokaisella reserviupsee-
ripiirillä on liittovaltuustossa yksi jä-
sen jokaista piirin jäsenyhdistysten 
yhteenlasketun jäsenmäärän alka-
vaa tuhatlukua kohti. Jäsenmäärä 
lasketaan edelliseltä toimintavuo-
delta suoritettujen jäsenmaksujen 
perusteella. Lisäksi liittokokous va-
litsee viisi muuta jäsentä valtuus-
toon ja jokaiselle jäsenelle valitaan 
henkilökohtainen varamies.

Piirit voivat lähettää liittokokouk-
seen enintään kolme henkilöä, joi-
den lisäksi läsnäolo-oikeus on liit-
tohallituksen, liittovaltuuston ja 
liiton neuvottelukunnan jäsenillä. 
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Liiton jäsenyhdistys voi lähettää 
kokoukseen yhden edustajan jä-
senmäärän alkavaa sataa jäsentä 
kohden. Äänivaltaa käyttää siihen 
valtuutettu edustaja.

Liiton kolmivuotissuunnitelman 
luonnos tulee kommentoitavaksi 
yhdistyksille ja piireille ja lopullinen 
esitys kolmivuotissuunnitelmasta 
lähetetään jäsenyhdistyksiin ja pii-
reihin liittokokouskutsun mukana 
syys-lokakuussa. 

Kokousten ohella Turussa on liitto-
kokousviikonloppuna muutakin oh-
jelmaa. Kokousväen puolisoille on 
lauantaina seuralaisohjelmaa ja päi-
vä huipentuu yhteiseen iltajuhlaan 
Radisson Blu Marinan tiloissa. Sun-
nuntaina ohjelma jatkuu jumalan-
palveluksella Turun tuomiokirkossa, 
jota seuraa lippulinna. Viikonlopun 
ohjelman päättää valtakunnallinen 
maanpuolustusjuhla.
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RUL verkossa
Liittymällä Fb:n tykkääjäksi sekä Twitterin ja  
Instagramin seuraajaksi saat nopeasti tietoa 
liiton ajankohtaisista asioista.

http://www.rul.fi
http://www.facebook.com/reserviupseeriliit
https://www.instagram.com/reserviupseeriliitto/?hl=fi
http://twitter.com/reserviupseeri
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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 
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http://www.rul.fi

