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Piilojakelu 298 / 304 jäsentä ja 62 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________

 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit   
_________________________________________________________________
 

Iloinen korjausuutinen. RUL:n maksaneiden jäsenten määräksi on vahvistunut 27 264 (-199). Viime perjantaina
saamaani lukuun nähden tappio osoittautui 273 jäsenmaksusuoritusta pienemmäksi.

Uudenmaan reserviupseeripiirin 18 yhdistyksen lopullinen maksaneiden jäsenten määrä nousi yhdellä lukuun 2048.

Kerhomme jäsenmaksusuoritusten määrä 300 (+3) ei muuttunut. Keravan reserviupseerikerho on piirimme toiseksi

suurin 201 (-3), Porvoo 182 (-7) kolmas, sitten Tuusula 179 (+2) ja Lohja 177 (+10).

__________________________________________________________    
 

Verkottumisella vahvuutta – tiedotusyhteistyö ja tiedottaminen ovat avainasemassa jäsentemme osallistumiselle
kuten alta ilmenee:      

MPKL:n turpo-seminaarin Santahaminassa 29.1. osallistuivat kerhostamme Rainer Hanhilahti, Juhani
Kolehmainen, Veijo Meisalo ja allekirjoittanut.
Järvenpään opiston luentotilaisuuteen 2.2. osallistuivat kerhostamme Pekka Lehtonen, Risto Långström, Jaakko
Mäkelä, Osmo Mäkelä, Esko Sarkanen ja allekirjoittanut.
Kirjaston Tyyni Tuulio-sali osoittautui liian pieneksi. Saliin kannettiin toistakymmentä lisätuolia ja pöydilläkin

istuttiin. Valitettavasti useita ihmisiä joutui kääntymään ovelta pois, kun sali oli tupaten täynnä. 
 

Seuraava yhteistapahtuma on Uudenmaan reserviläispiirien esitelmätilaisuus Taistelukoulun alueella ti 8.2. klo
19, jonka kerhomme isännöi.

Evl evp Markku Hämäläinen alustajana aiheesta ”Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) – MPKY ja
vapaaehtoiset maanpuolustustoimijat valmiussuunnittelussa”. Esitelmän nimikin jo kertoo, miten tärkeästä asiasta

on kyse. Tule kuulemaan. Kiitos RUL:lle esitelmätilaisuuden tiedottamisesta liiton nettisivuilla –
verkottumista!   
_________________________________________________________________
 

Reserviupseeritutkimus 2011 suorittajana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. RUL:n jäsenet, joiden sähköposti
on tiedossa, ovat saaneet tämän 37 kysymyksen sarjan, jossa vastaajan tausta kartoitetaan lopuksi 9 kysymyksellä.

Tähän kannattaa vastata. Vastaaminen vie vain vartin verran. Kysymysten asettelu on mielenkiintoinen. Onkin
kiinnostavaa jäädä odottamaan tämän tutkimuksen yhteenvetoa. Yhtä toivottava kuin tämä tutkimus nyt on, olisi

saada tutkimus, jolla kartoitetaan jäsenyyteen liittyviä syitä kuten aatteelliset, toiminnalliset ja muut syyt!    

_________________________________________________________________
 

Jäsenkirje 1/2011 on tämän tiedotteen liitteenä (pdf). Se ja Toimintakalenteri 2011 postitetaan kaikille
jäsenillemme helmikuun jälkipuoliskolla.
_________________________________________________________________
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