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Antti Rinteen hallituksen ohjelma on
kokonaisturvallisuuden, maanpuolustuksen ja reserviläistoiminnan kannalta varsin miellyttävää luettavaa.
Puolustuspolitiikka -osiossa on mainittu kolme päätavoitetta: 1) Uskottava puolustus, 2) Poistuvat strategiset
suorituskyvyt korvataan täysimääräisesti sekä 3) Suomi on varautunut
monipuolistuviin uhkiin.
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Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
kannalta tärkeimmät asiat liittyvät
ensimmäiseen tavoitteeseen. Siinä
todetaan selkeästi, että Suomi pitää
huolen uskottavasta kansallisesta
puolustuksestaan ja sen riittävästä
resursoinnista. Puolustuskykymme
perustuu yleiseen asevelvollisuuteen,
koulutettuun reserviin, koko maan
puolustamiseen ja korkeaan maanpuolustustahtoon. Tämän kohdan
keinovaliokoimassa mainitaan mm.,
että yleistä asevelvollisuutta ylläpidetään sotilaallisen maanpuolustuksen
tarpeisiin ja se tukee yhteiskunnallista koheesiota ja luo perustaa maanpuolustustahdolle. Laajapohjainen
parlamentaarinen komitea selvittää
yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden
täyttämistä. Tavoitteena on korkean
maanpuolustustahdon ylläpitäminen
ja kansalaisten yhdenvertaisuuden
vahvistaminen.

Varusmiesten ja reserviläisten koulutusta luvataan kehittää yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksia
seuraten. Tavoitteena on kehittää palvelusta suorittavien mahdollisuuksia
yhdistää siviilielämä ja palvelus sekä
parantaa naisten edellytyksiä suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus ja palvella Puolustusvoimissa.
Meitä reserviläisiä lämmittää erityisesti tavoite nostaa kertausharjoitusten määrää asteittain vaalikauden
aikana Puolustusvoimien henkilöstömäärän kasvaessa. Tavoitteena on
noin 20 prosentin lisäys nykyisestä
tasosta hallituskauden loppuun mennessä. Kun puolustusvoimien henkilöstöä on hallituskaudella tarkoitus
lisätä noin 100 tehtävällä, niin itsestään selvää on, että kertausharjoitusmäärän suunniteltu kasvattaminen
onnistuu vain, jos reserviläisten roolia
harjoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa pystytään merkittävästi lisäämään.
Hallitusohjelmassa
tunnustetaan,
että yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta vapaaehtoisilla
maanpuolustusjärjestöillä on tärkeä
rooli. Maanpuolustusjärjestöjen aktiivinen toiminta reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja maanpuolustustahdon ylläpidossa on merkityksellistä

PÄÄKIRJOITUS

JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto

Puolustuksen kannalta alkavan hallituskauden isoja asioita ovat meri- ja
ilmavoimien isoista hankkeista päättäminen. Poistuvat suorituskyvyt
luvataan korvata täysimääräisesti.
Toivottavasti puolustusvoimien toimintamenot pystytään hankintojenkin jälkeen pitämään sellaisella tasolla, jotta reserviläisillä ei ole edessä
vuosia ilman kertausharjoituksia.

erikseen. Tekstiä on ollut kirjoittamassa henkilöitä, jotka tuntevat ja arvostavat tekemäämme työtä. Hallitusohjelmassa on useita toimintamme
kannalta tärkeitä asioita, joita RUL on
toistuvasti pitänyt esillä. Hyvä, että
meitä on kuunneltu.

Rinteen hallitusohjelma sisältää paljon hyviä ja tärkeitä asioita. Valitettavasti hyvin luvattu ei aina realisoidu
käytännön päätöksiksi. Hyvienkin tavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa
tai mahdotonta, jos talouden pohja,
jolle ohjelma on rakennettu, ei kestäkään. Jos näin käy, niin silloin pitää
keskittyä kaikkien olennaisimpaan ja
miettiä, mitä asioita vain valtio voi
tehdä. Uskottava maanpuolustus on
Hallitusohjelma lupaa siis paljon hy- yksi tehtävä, josta on ehdottomasti
vää maanpuolustukseen yleensä ja pidettävä huolta, vaikka työllisyysasvapaaehtoiseen maanpuolustukseen te ei 75 prosenttiin nousisikaan.
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kansallisen puolustuksen suorituskyvyn näkökulmasta. Erityisen miellyttävää ohjelmasta on lukea, että
maanpuolustusjärjestöjen riittävät
resurssit varmistetaan ja ampumaharjoittelun edellytykset koko Suomessa turvataan. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta pannaan
toimeen.

3

Lepo vaan
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Aktiivisen alkuvuoden jälkeen monien
yhdistysten toiminta rauhoittuu. Kevään viimeiset hallituksen kokoukset
on pidetty, viikoittaiset ampumavuorot ovat tauonneet ja lippujuhlapäivän
sekä muiden palkitsemistilaisuuksien
juhlat on juhlittu. Kesän vapaat odottavat ehkä juhannuksen tienoilla, vielä
hetken pitäisi jaksaa painaa duunia ennen vuosilomia.
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Vaikka yhdistyksissä hallinnollinen ja
muutoin tasaisesti jatkuva toiminta
taukoaakin kesän ajaksi, kesä ei suinkaan tarkoita sitä, että reservi pelkästään uinuisi laiturin nokassa. Valmiutta
ylläpidetään lukuisissa maanpuolustushenkisissä tapahtumissa. Erilaiset
kurssit, marssi- ja yleisötapahtumat
löytyvät useiden reserviupseerien kalentereista – vierivä kivi ei sammaloidu!
Puolustusvoimien kesäkiertue on lähtenyt liikkeelle ja kiertää ympäri Suomea
ilahduttaen kansalaisia vauvasta vaariin. Tapahtuma rantautuu kymmenelle eri paikkakunnalle ja tuo mukanaan

tietoa varusmiespalveluksesta ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta,
paikallisten joukko-osastojen kalustoesityksiä ja toimintanäytöksiä, sekä
varusmiessoittokunnan Show Bandin.
Kesäkiertueella on hauska käydä vaikka
kesälomamatkan yhteydessä koko perheen kanssa – niin minäkin yritän tänäkin kesänä tehdä!
Kevääseen on mahtunut paljon tekemistä myös liitossa. Rutiineihin kuuluvien
kokousten lisäksi MILCOMP:n karsinnat
Lahdessa sekä CIOR:n kesäkongressin
järjestelyt,
toimintalomakeuudistus
sekä toimintapäivän ohjeistuksen päivittäminen ovat tuottaneet töitä. Näin
lomien lähestyessä voikin tyytyväisenä
todeta, että kevään tavoitteet alkavat
olla täytettynä mukavasti.
Toimintalomakeuudistus on yksi liiton
ehdottomasti suurimmista työmaista
hetkeen. Järjestötoimikunnan johdolla
pitkään työstetty uudistus julkaistiin
yhdistysten ja piirien käyttöön viimein-

JÄRJESTÖSIHTEERIN PALSTA

kin toukokuun lopussa. Muutaman
ohjelmointivirheen jälkeen toimintalomake alkoi pelittää melko mukavasti,
mutta varsinainen palaute päästään keräämään vasta syksyllä, kun useammat
yhdistykset ovat ennättäneet tutustua
lomakkeeseen. Kehotankin kaikkia yhdistyksiä ottamaan uudistetun toimintalomakkeen käyttöön viimeistään
kesälomilta palattuanne ja kirjaamaan
mahdolliset epäloogisuudet, parannusehdotukset ja yleiset palautteet ylös ja
toimittamaan minulle. Vain kehittävällä palautteella voimme varmistua siitä,
että toimintalomake palvelee niin yhdistystä, piirejä kuin liittoakin.

lekästä toimintaa. Uusi toimintapäivän
ohjeistus noudattelee liiton kolmea reserviupseerille asettamaa tavoitetta:
ammu, liiku ja kouluttaudu. Toivottavasti mahdollisimman moni tutustuu
ohjeistukseen ja järjestää omalla paikkakunnallaan toiminnallisen, matalan
kynnyksen tapahtuman jäsenilleen. Toimintalomakkeesta ja toimintapäivästä
löydät lisätietoa tästä Kenttäpostista.
Jokainen palautuu talven kiireistä
omalla tavallaan. Minä aion nukkua
teltassa poikieni kanssa, kuunnella
käen kukuntaa mökillä ja lukea kirjan
riippumatossa. Lisäksi tarkoitukseni
on käydä ihmisten juhlassa Provinssissa sekä selvitä 160 kilometrin marssi Nijmegenissa. Vaikka muuten pyrin
välttämään töihin hairahtamisen, niin
kesääni pääse kurkistamaan seuraamalla työprofiiliani Instagramissa:
@ruljarjestosihteeri.

Toimintapäivän sisältö oli toinen isompi
muutoksen kohde tänä keväänä. Myöskin järjestötoimikunnassa suunniteltu
ja toteutettu uudistus pyrkii vastaamaan liiton asettamia tavoitteita aikaisempaa paremmin ja tarjoamaan yhdistyksille yksinkertaisen rungon, jonka Toivotan jokaiselle omanlaistaan, renavulla toteuttaa reserviupseereille mie- touttavaa kesää!
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SUSANNA TAKAMAA
Järjestösihteeri
Suomen Reserviupseeriliitto
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Projektituen ja tukisäätiön
apurahojen hakeminen
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Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poikkeuksellisten
merkittävien toimintojen, erillisprojektien tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit
eivät omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan. Hankkeen pitää
tukea yhdistyksen varsinaista toimintaa. Tukea voidaan myöntää
projekteihin, jotka kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta
tai toimintaa. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat mm. erilaiset kertaluontoiset toimintatapahtumat, ase-, koulutusmateriaali-,
majoitus-, esite- tai muut hankinnat sekä toimitilojen korjaaminen
tai rakentaminen. Tukea myönnetään vain osalle toiminnon tai hankinnan kokonaisbudjettia. Projektitukea on alkaneena vuonna jaossa
22.000 euroa.

sesti aatteellista ja perinnetoimintaa, kuten historiikkien tekemistä
ja kantolippujen hankintaa. Tukisäätiö myöntää tänä vuonna tukea
enintään 6.000 euroa. RUL:ssa projektitukihakemukset käsittelee taloustoimikunta ja tukisäätiön apurahahakemukset säätiön hallitus.
Määräajat hakemuksille ovat 15.8.
sekä 15.11. Projektitukea ja tukisäätiön apurahoja haetaan yhdellä
ja samalla lomakkeella, jonka voi
täyttää netissä, tallentaa ja lähettää liittoon sähköpostin liitteenä.
Hakulomake löytyy netistä: http://
www.rul.fi/ reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/

Myös Huolto-Apu Säätiö myöntää avustuksia reservinupseereille.
Avustukset suunnataan ensisijaisesti RUL:n jäsenjärjestöihin kuuYhdistykset ja piirit voivat hakea luville reservin upseereille, heidän
tukea myös Suomen Reserviupsee- omaisilleen sekä reserviupseeririen tukisäätiöltä, joka tukee erityi- järjestöille. Avustus voidaan an-

nan tukemisessa. Avustuksia on
vuonna 2019 haettavissa yhteensä 6.000 euroa, niitä tulee hakea
31.10.2019 mennessä. Lisätietoja
Huolto-Apu Säätiön avustuksista
netistä: https://www.rul.fi/huoltoapusaatio/
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taa yksittäiselle reserviupseerille,
ryhmälle tai reserviupseeriyhdistykselle esimerkiksi kaluston hankintaan,
kehittämishankkeisiin
tai tutkimukseen. Tämän vuoden
avustuskohteiden painopiste on
nuorten reserviupseerien toimin-
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KUVASATOA
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MILCOMP 2019 karsinnat Lahdessa 24.-25.5.2019
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Toimintalomake uudistui
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Toimintalomake uudistettiin keväällä 2019 ja otettiin käyttöön,
lievän alkukankeuden siivittämänä, nyt toukokuussa. Uusi toimintalomake vastaa liiton toimintatavoitteita aikaisempaa paremmin ja
on selkeämpi kuin vanha toimintalomake.
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Yhdistysten oma toiminta esille

Toimintalomakkeessa on kolmen
eri tapahtuman kategorioita:
• Yhdistyksen järjestämät
tapahtumat
• Muiden tapahtumiin
osallistuminen
Toimintalomake avataan samas- • Yläjärjestöjen toimintaan
ta paikasta kuin aikaisemminkin, osallistuminen
liiton verkkosivuilta www.rul.fi sivun oikeasta alalaidasta sisään kir- Yhdistyksen järjestämät tapahtujautumalla. Puuttuvia tunnuksia mat ovat tapahtumia, jotka ovat
voi pyytää liiton järjestösihteeriltä yhdistyksen suunnittelemia ja toteuttamia. Niistä löytyy merkintä
jarjesto@rul.fi.
yhdistyksen
toimintasuunnitelOhjeet uuden toimintalomak- masta tai pöytäkirjasta. Ne ovat
keen täyttämiseen löytyvät lii- siis ennakkoon suunniteltuja ja
ton
tiedostopankista
täältä: niiden järjestämisestä on tehty
https://www.rul.fi/tiedostopank- yhdistyksessä päätös. Tapahtuma
voi olla esimerkiksi MPK:n kurssi,
ki/#/40

RESUL:n tapahtumiin osallistumista. MPK:n tapahtumista kirjataan
kouluttajakurssille tai muuhun
vastaavanlaiseen
pätevöittämiseen osallistujien lähettäminen.

Palautteen perusteella
Muiden toimintaan osallistumi- paremmaksi
nen tarkoittaa sellaista toimintaa, jolloin yhdistys on lähettänyt Toimintalomaketta tullaan kehittäosallistujia muiden yhdistysten mään yhdistyksistä ja piireiltä saatai toimijoiden tapahtumiin. Täl- dun palautteen perusteella. Voitte
löin järjestämisvastuu on jossain siis lähettää kommentit ja kehitysmuualla kuin omassa yhdistyk- ehdotukset liiton järjestösihteerille
sessä. Kuten omien tapahtumien Susanna Takamaalle sähköpostiin
kohdalla, myös muiden toimin- jarjesto@rul.fi. Vastaavasti kaikissa
taan osallistuminen tulee olla yh- kysymyksissä ja ongelmissa voitte
distyksessä suunniteltua ja täten kääntyä järjestösihteerin puoleen.
myös joko toimintasuunnitelmaan Koska uusi toimintalomake rakentai muihin yhdistyksen virallisiin nettiin vanhan toimintalomakkeen
dokumentteihin kirjattua – ei ole päälle, kaikki aikaisemmat toimintarkoituksenmukaista kysellä yh- talomakkeelle tehdyt merkinnät
distyksen jäseniltä mihin kukin on ovat poistuneet Jäsenportaalista.
vuoden aikaan osallistunut.
Kaikki vanhan toimintalomakkeen
merkinnät löytyvät Excel-muodosYläjärjestöjen toimintaan osallis- sa ja niitä voi tarvittaessa pyytää
tuminen tarkoittaa piirin, RUL:n tai liiton järjestösihteeriltä.
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jos se on yhdistyksen organisoima
(esim. jotos). Jos useampi yhdistys
järjestää yhdessä jonkin tapahtuman voi jokainen merkitä toiminnan oman yhdistyksen toimintalomakkeeseen.
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Toimintapäivän
ohjeet on päivitetty
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Toimintapäivän tarkoitus on tarjota reserviupseereille mahdollisuus
testata ja kehittää taitojaan. Se
on myös hyvä tilaisuus tuoda toimintaa jäsenille näkyväksi ja lisätä
tietoisuutta paikallistason reserviupseeritoiminnasta. Sen järjestäminen huomioidaan mm. liiton
toimintakilpailussa. Liitto on päivittänyt Toimintapäivän ohjeistuksen tukemaan piirejä ja yhdistyksiä
Toimintapäivän järjestämisessä.
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Toimintapäivä on jaettu liiton toimintasuunnitelman mukaisesti kolmeen osa-alueeseen: ammu, liiku
ja kouluttaudu. Jokaisen osion alle
on kerätty rasteja, joista yhdistykset ja piirit voivat koota mieleisensä
toimintapäivän. Tarkoituksena on
tarjota yksi valmis tapahtumakokonaisuus reserviupseeritoiminnan
aktivoimiseksi, sekä helpottamaan
yhdistysten toimintaa.

Jos haluatte Toimintapäivään palkintoja ja liiton oheismateriaalia
voitte pyytää niitä viimeistään 2
viikkoa ennen tapahtumaa liiton
toimistosta (toimisto@rul.fi).
Kun Toimintapäivä on pidetty, lähettäkää liiton järjestösihteerille kuvaus päivän tapahtumista ja
osallistujamäärästä sekä halutessanne mahdollisia kommentteja
päivän ohjeistuksesta ja kulusta.
Lisäksi liittoon toivotaan toimintapäivistä kuvia, joita liitto julkaisee
mm. sosiaalisessa mediassaan. Kuvien kohdalla on mainittava kuvan
ottaja(t).
Toimintapäivän ohje löytyy pdf-tiedostona liiton kotisivuilta tiedostopankista (https://www.rul.fi/tiedostopankki/#/23), josta sen voi
vapaasti tallentaa ja tulostaa käyttöön.
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Asiasta saa lisätietoa liiton järjestösihteeriltä Susanna Takamaalta
sähköpostitse jarjesto@rul.fi tai puhelimitse 040 556 8798.
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Jäsenhankintakilpailu
1.1.-31.12.2019
Jäsenhankintakilpailu on jälleen
käynnissä! Tänä vuonna uusista
liiton jäsenistä saa palkinnoksi eriarvoisia Varustelekan lahjakortteja.
Jo yhdellä uudella jäsenellä lunastaa itselleen 10 euron arvoisen lahjakortin. Eniten, mutta vähintään
kymmenen uutta jäsentä mukaan
houkutellut jäsenhankkija palkitaan oman valintansa mukaan joko
upseerimiekalla tai Varustelekan
300 euron lahjakortilla. Jokainen jä-

senhankkija osallistuu myös arvontaan, jossa palkintona on 100 euron
arvoinen lahjakortti myöskin Varustelekaan. Jokaisesta hankitusta
jäsenestä saa yhden äänen arvontaan.
Olkaa aktiivisia, sillä kesän ja syksyn yleisötapahtumat ovat mainio
paikka luoda omalle yhdistykselle
näkyvyyttä ja samalla kerätä uusia
jäseniä joukkoon!

Palkintoportaat:
1 uusi jäsen = 10 € lahjakortti Varustelekaan
3 uutta jäsentä = 30 € lahjakortti Varustelekaan
5 uutta jäsentä = 50 € lahjakortti Varustelekaan
10 uutta jäsentä = 100 € lahjakortti Varustelekaan

Kuva: Varusteleka

Liittokokous Turussa
marraskuussa
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Kolmen vuoden välein järjestettävä liittojen suurtapahtuma liittokokousviikonloppu kokoustetaan
marraskuun puolessa välissä. Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustusnaisten
liiton, Maanpuolustuskiltojen liiton
ja Reserviläisurheiluliiton yhteinen
kokoustapahtuma ”Aurajoenvarrella” järjestetään 15.-17.11.2019 Turussa.
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Liittokokouksessa keskeisenä tapahtuma RUL:n osalta on uuden
puheenjohtajan valinta. Vuodesta
2014 lähtien liittoa johtanut Mikko
Halkilahti on ilmoittanut, ettei ole
enää käytettävissä puheenjohtajan
tehtäviin tulevalle kolmivuotiskaudelle. Liiton puheenjohtajaa valittaessa tulevat kysymykseen vain ne
suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt, jotka jäsenyhdistys
tai henkilöjäsen ovat ilmoittaneet
liittohallitukselle kahta kuukautta
ennen liittokokousta (eli 16.9.2019

mennessä). Puheenjohtajan lisäksi liittokokouksessa valitaan liiton
liittovaltuusto vuosille 2020-2022.
Piirien on ilmoitettava omat liittovaltuustoehdokkaansa
liiton
toimistoon 10.11. mennessä. Jokaisella reserviupseeripiirillä on liittovaltuustossa yksi jäsen jokaista
piirin jäsenyhdistysten yhteenlasketun jäsenmäärän alkavaa tuhatlukua kohti. Jäsenmäärä lasketaan
edelliseltä toimintavuodelta suoritettujen jäsenmaksujen perusteella. Lisäksi liittokokous valitsee
viisi muuta jäsentä valtuustoon ja
jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varamies.
Piirit voivat lähettää liittokokoukseen enintään kolme henkilöä, joiden lisäksi läsnäolo-oikeus on liittohallituksen, liittovaltuuston ja
liiton neuvottelukunnan jäsenillä.
Liiton jäsenyhdistys voi lähettää
kokoukseen yhden edustajan jäsenmäärän alkavaa sataa jäsentä

Liittokokousviikonlopun tapahtumat keskittyvät Radisson Blu
Marina Palacen tiloihin Turun keskustaan, Aurajoen varrelle. Liittokokoustapahtuman osallistujille
on varattu huonekiintiöt seuraavista hotelleista:

Viikonlopun ohjelmaan sisältyy
myös seuralaisohjelmaa sekä lauantaina liittojen yhteinen iltajuhla,
jonka illalliskortit tulevat myyntiin elokuussa. Sunnuntaina Turun
tuomiokirkossa järjestetään yhteinen jumalanpalvelus, jonka jälkeen
lippulinna marssii kirkolta takaisin
kokouspaikalle. Lippulinnaan toivotaan runsain määrin piirien ja
yhdistysten lippuja. Jumalanpalveluksen jälkeen Turun VPK:n talolla
vietetään valtakunnallinen maanpuolustusjuhla.

• Sokos Hotel City Börs (yhden
hengen huone 118 €, kahden hengen huone 128 €)
• Original Sokos Hotel Turun Seurahuone (yhden hengen huone 142
€, kahden hengen huone 152 €)
Kiintiöt ovat voimassa 15.10.2019
saakka.
Varaukset voi tehdä alla mainituista myyntipalvelusta ma-pe klo
8-20.
• Sokos Hotels,
puh. 020 1234600,
sokos.hotels@sok.fi
• Radisson Blu Marina Palace,
puh. 020 1234700, reservations.
finland@radissonblu.com
Varaustunnus: Aura2019
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kohden. Äänivaltaa käyttää siihen
valtuutettu edustaja. Liiton kolmivuotissuunnitelman luonnos tulee
kommentoitavaksi yhdistyksille ja
piireille ja lopullinen esitys kolmivuotissuunnitelmasta lähetetään
jäsenyhdistyksiin ja piireihin liittokokouskutsun mukana syys-lokakuussa.

• Radisson Blu Marina Palace (yhden hengen huone 121 €, kahden
hengen huone 131 €)
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Esittelymateriaalia saatavilla
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RUL tarjoaa yhdistyksille ja piireille
maksutta esitysmateriaalia käytettäväksi erilaisiin messu- ja esittelytapahtumiin. Liiton toimistosta on
saatavilla mm. Reserviläinen -lehtiä, esittelyseiniä, kyniä, liiton toimintakertomuksia sekä muita paino- ja tunnustuotteita.
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Materiaalitilaukset kesän tapahtumiin tulee tehdä ennen juhannusta sähköpostilla: toimisto@rul.fi tai
puhelimitse (09) 4056 2054 / Kirsti
Suortti.

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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SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry
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