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01. Vaikuttaminen
kannattaa aina
Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen
lupasi Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avauspuheessaan tammikuussa, että vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta hyödynnetään tulevaisuudessa nykyistä
enemmän. Keskeisenä kehittämisen kohteena ovat puolustusvoimauudistukseen liittyvät, uudelleen organisoitavat paikallisjoukot.
Paikallisjoukkojen tehtävinä voisivat olla mm. kohteiden
ja henkilöstön suojaaminen, vartiointi ja joukkojen perustaminen sekä virka-apu muille viranomaisille. Nykyisten
maakuntakomppanioiden lisäksi paikallisjoukkoihin kuuluisi sotilaspoliisikomppanioita, taistelukoulutusyksiköitä
ja perustamiskeskuksia.
Edellä mainittuun liittyen pääesikunta lähetti vuoden
lopulla mm. RUL:lle lausuntopyynnön vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen kehittämisestä puolustusvoimissa. Lausuntopyynnön taustalla oli kaksitoistakohtainen vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen
perusajatus. RUL:n mielestä järjestelmän kehittämiseksi
esitetyt toimenpiteet ovat erittäin tervetulleita. Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisessä tulee
erityinen huomio kohdistaa reserviläisten jatkosijoittamiseen, kun aika joukkotuotantojoukoissa on täynnä.
Samalla on kuitenkin varmistettava sijoittamattoman,
mutta sijoituskelpoisen reservin kouluttautumismahdollisuudet.
RUL muistutti, että jatkossakin reservin koulutuksen
runkona pitää olla säännölliset kertausharjoitukset.
Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kehittämällä
pystytään vain osittain paikkaamaan syntynyttä koulutusvajetta. Edelleen liitto pitää tärkeänä, että reserviläisjärjestöjen osaamista hyödynnetään jo paikallisjoukkojen
suunnittelu- ja rekrytointivaiheessa.
Ennen lausunnon antamista liitto pyysi jäsenyhdistyksiltä, piireiltä ja keskeisiltä luottamushenkilöiltä kommentteja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
kehittämisestä. Lyhyestä vastausajasta huolimatta vastauksia tuli yli 30. Näitä monipuolisia vastauksia hyödynnettiin niin itse lausunnossa kuin erityisesti sen liitteenä
olevassa toimenpidelistassa. Iso vastausten määrä oli
hyvä esimerkki RUL:n jäsenten aktiivisuudesta ja halusta
vaikuttaa.
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Vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat tärkeä osa RUL:n
toimintaa. Käytännössä se on tiivistä yhteydenpitoa
yhteistyötahoihin ja päättäjiin, suullisten ja kirjallisten
lausuntojen antamista sekä liiton toiminnan arvojen ja
tavoitteiden kannalta tärkeiden asioiden esillä pitoa.
Esimerkiksi viime vuonna liitto antoi edellä mainitun lausunnon lisäksi kirjallisia lausuntoja mm. ampuma-ase- ja
ratalainsäädännöstä ja sotilaskurinpitolaista.
Kertausharjoitusten määrän romahdusten osalta liiton
johto piti tiiviisti yhteyttä niin poliittisiin päättäjiin kuin
puolustushallintoonkin. Elokuun lopulla lähetettiin
muistio kertausharjoitusmäärien asteittaisesta kasvattamisesta vuosina 2013 - 2015 mm. kaikille eduskuntaryhmille, puolustusministeriöön ja pääesikuntaan. On vaikea
arvioida kuinka paljon RUL:n yhteydenotot vaikuttivat,
mutta eduskunnan joulun alla tekemä päätös miljoonan
euron lisärahoituksesta kertausharjoituksiin tälle vuodelle, oli meillekin kovin mieluinen.
RUL:n liittokokous järjestetään 23.11.2013 Oulussa. Kokouksessa mm. valitaan liitolle puheenjohtaja ja liittovaltuusto sekä hyväksytään uusi kolmivuotissuunnitelma.
Viimeksi mainittuun liittyen RUL tekee helmi- maaliskuun aikana jäsenkyselyn. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa jäsenten mielipiteitä liiton toimintojen, palvelujen
ja organisaation kehittämistä. Kysely lähetetään kaikille
liiton jäsenille, joiden sähköpostiosoite löytyy jäsenrekisteristä. Reserviupseerikerhoille ja -piireille lähetetään
samanaikaisesti omat kyselyt.
Pian on siis liiton jäsenillä jälleen vaikuttamisen aika.
Toivottavasti mahdollisimman moni jäsen, kerho ja piiri
vastaavat kyselyyn, sillä vaikuttaminen kannattaa aina.

Janne Kosonen,
toiminnanjohtaja
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Katajanokan Kasino

02. Yhdistyspäivä

03. Toimintapäivä

Järjestyksessään toinen RUL:n yhdistyspäivä järjestetään
Katajanokan Kasinolla lauantaina 23.3. Tällä kertaa päivän teemana on jäsenhuolto. Asiaa lähestytään kahdesta
eri suunnasta:

Osassa yhdistyksiä jo perinteiseksi toimintamuodoksi
muodostunutta Toimintapäivää tuetaan edellisten vuosien tavoin. Toimintapäivän järjestäviä tahoja toivotaan
ilmoittavan tapahtuman järjestämisestä maaliskuun
loppuun mennessä. Kuitenkin kuukautta ennen tapahtumaa, niin saamme paketin tulemaan ajoissa. Paketti
sisältää mm. pienet palkinnot järjestäjille ja rastikuvaelmat.

• Miten nuoret tulisi huomioida yhdistyksessä?
• Toiminta yhdistyksessä; mitä toimintaa yhdistyksessä
on rivijäsenelle?
Päivän ohjelma alkaa klo 9.30 ja päättyy klo 15.00 mennessä.
Piirejä on pyydetty lähettämään yhdistyspäivään edustajia yhdestä aktiivisesta yhdistyksestä. Lisäksi halukkailla
yhdistyksillä on mahdollisuus ilmoittautua 1.3. mennessä suoraan liiton toimistoon (toimisto@rul.fi). Yhdistys
voi lähettää tilaisuuteen 1- 2 edustajaa. Toimi nopeasti,
sillä yhdistyspäivään voidaan ottaa maksimissaan 45
osanottajaa.
Kaikille ilmoittautuneille annetaan ennakkotehtävä aihepiiristä.
Yhdistyspäivä on osanottajille maksuton tilaisuus. RUL
vastaa osanottajien matkakuluista sekä tarjoaa päivän
aikana kahvit ja lounaan Katajanokan Kasinolla.

Itse rastipakettia ei ole hirveästi muutettu tälle vuodelle.
Samoja rasteja kun voi hiukan vain muunnellen käyttää
useamminkin. Tämä onnistuu varmasti yhdistyksissä ja
kehittää samalla omaa toimintaa.
Toimintapäivän järjestelyissä kannattaa miettiä voiko
tapahtuman järjestää avoimena kansalaistapahtumana,
jossa saadaan enemmän osallistujia ja muitakin kuin itse
liiton jäseniä.

04. Jäsenhankinta ja
jäsenmäärät

Liiton jäsenmäärä väheni hieman viime vuonna. Maksaneita jäseniä oli vuoden vaihteessa 52 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Kehitys oli epäyhtenäistä. Monet
yhdistykset ja seitsemän piiriä pystyi kasvattamaan
jäsenmääräänsä. Toisaalta taas yhdessätoista piirissä
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maksaneiden jäsenten määrä pieneni. Yhdistyskohtaiset
jäsenmäärätiedot on lähetetty yhdistyksille ja piireille
viikolla 3. Kiitokset kaikille jäsenhuollossa ja -hankinnassa
viime vuonna ansioituneille.
Jäsenhankintapalkkiota saavat yhdistykset ja piirit sekä
palkittavat jäsenhankkijat julkaistaan seuraavassa Kenttäpostissa.

Jäsenhankintakilpailu 2013
Muutaman vuoden käynnissä ollut jäsenhankintakilpailu
jatkuu alkaneena vuonna entisin säännöin.
Jäsenhankintakilpailussa huomioidaan jokainen vuoden
2013 aikana jäsenmaksunsa ensimmäistä kertaa maksanut uusi jäsen. Mukaan ei lasketa niitä henkilöitä, jotka
ovat jo jäsenenä jossain toisessa Reserviupseeriliiton
kerhossa. Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen
kilpailuaikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen
ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty
tieto siitä, kuka on jäsenhankkija.
Toimintavuonna kolme uutta jäsentä, tai vaihtoehtoisesti
kuusi uutta opiskelijajäsentä, hankkinut jäsenhankkija palkitaan myöhemmin julkistettavalla arvolahjalla.
Kymmenestä uudesta jäsenestä, tai vaihtoehtoisesti
kahdestakymmenestä uudesta opiskelijajäsenestä, jäsenhankkija palkitaan puolustusvoimien M/05 varsikengillä.
Eniten uusia jäseniä vuoden aikana hankkinut henkilö
palkitaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.
Lisäksi Reserviupseeriliitto palkitsee vuonna 2013 jäsenhankinnassa kunnostuneita yhdistyksiään ja piirejään
rahapalkinnoin samalla tavalla kuin aiemminkin.

05. Ampumarataseminaari 8.3.2013
Ampumaradat rakennemuutoksessa -seminaari järjestetään 8.3.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Seminaari on
Ampumaharrastusfooorumin järjestämä ja tänä vuonna
sen organiosoinnista vastaa foorumin reserviläisjärjestöt
RUL mukana.
Tilaisuuteen toivotaan kaikkien ampumaratojen nykytilasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneet henkilöt sekä
alueneuvottelukuntien jäsenemme. Toivottavaa olisi, että
jokaisesta piiristämme tulisi edes yksi edustaja mukaan.
Lisää tietoa löytyy www.ampumaharrastusfoorumi.fi
osoitteesta.
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06. Sähköinen
kuntokortti
Kun läskien sulattelu on aloitettu uudenvuoden lupausten huumassa, on omaa reserviläisliikuntaa hyvä seurata
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) sähköisen kuntokortin
avulla. Se löytyy osoitteesta http://www.resul.fi/index.
phtml?s=117 tai nyt myös kännykällä http://www.resul.
fi/m
Siellä on hyvä pitää esimerkiksi ampumapäiväkirjaa uuden aselainsäädännön tarpeisiin. Samalla keräät itsellesi
kaikesta toiminnastasi kuntoisuuspisteitä, jotka määrittelevät sinut eri kuntoluokkiin. Tästä on hyvä seurata ja
kehittää omaa kuntoilua.

07. Veteraanikeräys 2013
Sotiemme veteraaneja on elossa vielä noin 42 000. Heistä
sotainvalideja on noin 6 500. Sotiemme veteraanit ovat
keski-iältään lähes 89-vuotiaita kunniakansalaisia. Tuen
tarve kasvaa, sillä veteraanien kunto heikkenee. Silti tänään noin kahdeksan kymmenestä veteraanista asuu yhä
omassa kodissaan iän tuomista vaikeuksista huolimatta.
Sotiemme Veteraanit -keräyksessä ovat mukana kaikki
valtakunnalliset veteraanijärjestöt sekä Kaatuneitten
Omaisten Liitto. Vuosittaisesta keräystuotosta noin 2/3
kerätään keräyspiireissä. Keräyspiirien tuotosta pääosa
muodostuu varusmiesten suorittamasta lista- ja lipaskeräyksestä. Näissä molemmissa reserviläisten panos on
ratkaisevan tärkeää. Keräyspiirien keräystuotto jää heti
tukemaan saman piirin alueella asuvia sotiemme veteraaneja. Veteraaniyhdistykset ja -osastot jakavat keräystuottoa hakemusten mukaan eniten apua tarvitseville
sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen.
Sotiemme Veteraanit -keräyksen tempauspäivät ovat
perjantai ja lauantai 8. -9.3., jolloin reserviupseerikerhot
yhdessä RES:n yhdistysten kanssa keräävät varoja veteraaneille. Paikallisesti keräyspäiväksi voidaan sopia jokin
muukin päivä.
RUL liitto toivoo yhdistysten tiedottavan omasta keräyksestään paikkakuntansa tiedotusvälineille. Lipaskeräys
voidaan suorittaa sotilaspuvuissa. Lippaita ja muuta
keräyksessä tarvittavaa materiaalia voi tilata keräyspiirien päälliköiltä. Heidän yhteystiedot löytyvät osoitteesta
http://sotiemmeveteraanit.fi/toiminta/kerayspiirit .
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08. Minne mennä?
RESUL:n pistooliampumahiihto- ja sprinttiviestimestaruuskilpailut Riihimäki 23.02.
Reserviläisurheiluliiton pistooliampumahiihto- ja sprinttiviestimestaruuskilpailut järjestetään Etelä-Hämeessä.
Seuraavana päivänä järjestetään liiton talvikilpailu Hattulassa.
Ilmoittautuminen 10.02. mennessä: veli.arminen@kolumbus.fi

RESUL:n talvikilpailu Hattula 24.02.
Ilmoittautuminen 11.02. mennessä piireittäin sähköpostilla osoitteeseen talvikilpailu2013@janru.fi
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Vuonna 2013 jaossa 22.000 euroa
Alkaneelle vuodelle projektitukeen ja piirien atk-hankintoihin on varattu 22.000 euroa. Projektituen myöntöperusteet ovat ennallaan. Yksittäistä hanketta kohti tukea
voidaan myöntää enintään 25 % kustannuksista, maksimin ollessa kuitenkin 2.200 €.
Vapaamuotoisessa kirjallisessa hakemuksessa on kerrottava hankkeen kustannukset (kokonaismäärä ja yhteishankkeissa kerhon osuus siitä). Hakemuksen liitteeksi
oheistetaan tuorein tilinpäätös. Tuen myöntämisehtona
on lisäksi se, että toimintalomake vuodelta 2012 oltava
palautettu täytettynä.
Projektitukihakemukset käsittelee liiton taloustoimikunta. Hakemusten määräajat ovat 28.2., 15.5., 15.8. ja 15.11.
Lisätietoja kaikista projektitukeen liittyvistä asioista saa
liiton toimistosta.

Keväällä on tarjolla paljon mielenkiintoisia MPK:n kursseja. Tarkista oman alueesi kurssit ja ilmoittaudu osoitteessa: www.mpk.fi

10. Huomionosoituksista

09. Projektituki

a) RUL:n ansiomitalit

Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poikkeuksellisten merkittävien toimintojen, erillisprojektien
tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit
eivät omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan.

RUL:n kultaisen ansiomitalin ja ansiomitalin soljen kera
anomukset hyväksyy puolustusministeri liittohallituksen
esityksestä. Näitä huomionosoituksia myönnetään vain
kerran vuodessa päivämäärällä 4.6. Yhdistykset toimittavat omat anomuksensa omaan reserviupseeripiiriin
sen antamaan päivämäärään mennessä. Piirit lähettävät
käsittelemänsä ja puoltamansa hakemukset liiton toimistoon 15.2.2013 mennessä. Myöhästyneitä ansiomitalihakemuksia ei käsitellä.

Vuonna 2012 projektitukea myönnettiin yhteensä 20.965
euroa. Tukea sai 41 hanketta. Yksittäinen tuki vaihteli
80 – 1.250 €. 500 euroa tai enemmän tukea myönnettiin
Imatran, Iisalmen, Länsi-Vantaan, Merikarvian – Siikaisten, Padasjoen, Porvoon, Pyhäjärven, Siilinjärven, Suonenjoen, Sysmän, Tapiolan sekä Vaasan opiskelijoiden
(VORU) reserviupseerikerhoille.
Vähintään 500 euron projektituen saivat myös EteläHämeen, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan
ja Varsinais-Suomen reserviupseeripiirit.
Eniten tuettiin yhdistysten asehankintoja sekä ampumaratojen kunnostusprojekteja. Tukea myönnettiin myös
kerhomajojen ja kokoontumistilojen remontteihin, historiikkeihin, kantolippuihin sekä suunnistuskartan tekemiseen. Lisäksi tuettiin piirien atk-hankkeita.

Liittohallitus käsittelee RUL:n hopeisten ja pronssisten
ansiomitalien hekemukset kokouksissaan. Liittohallitus
kokoontuu kuluvan vuoden aikana vielä 16.3., 7.9. ja 22.11.
Piirin käsittelemien anomusten tulee olla liiton toimistossa viikko ennen liittohallituksen kokousta.
Liiton ansiomitaleja haettaessa on käytettävä lomakkeita, jotka ovat tulostettavissa liiton kotisivuilta www.
rul.fi. Hakemuslomakkeita saa myös liiton toimistosta.
Hakijana voi olla reserviupseerikerho tai -piiri. Kaikkiin
hakemuksiin tarvitaan piirin puolto. Jos hakemuksia on
useampia, tulee piirin asettaa ne puoltojärjestykseen.
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RUL:n ansiomitalien hinnat 2013:

Sähköinen tilitysraportti käyttöön

•

Kultainen ansiomitali soljen kera 80 €

•

Kultainen ansiomitali 70€

•

Hopeinen ansiomitali 50 €

Kaikki yhdistysten tarvitsemat jäsenlistat ja raportit ovat
nyt saatavissa reserviläisjärjestöjen yhteisestä nettijäsenrekisteristä. Tämän myötä paperisten rekisteritulosteiden jakelu päättyy.

•

Pronssinen ansiomitali 25 €

b) Ritarimerkit
Suomen Leijonan Ritarikunnan ja Suomen Valkoisen
Ruusun Ritarikunnan ritarimerkkejä koskevat hakemukset tulee olla liiton toimistossa 15.2.2013 mennessä.
Hakemukset laaditaan viralliselle kunniamerkkiesityslomakkeelle. Lomakkeet löytyvät netistä sivulta www.ritarikunnat.fi. Lomakkeeseen hakijaksi merkitään Suomen
Reserviupseeriliitto. Lisäksi hakemukseen kirjoitetaan
yksityiskohtaiset tiedot henkilön koulutuksesta, työpaikoista, harrastuksista ja erityisesti ansioista maanpuolustustyössä. Lisäksi on huomioitava, että ei esitetä samaa
merkkiä uudelleen ja, että edellisestä merkistä on vaadittava aika 7 vuotta. Esittäjän on varmistettava esitettävän
henkilön nuhteettomuus. Esitys on perusteltava tarkasti.

11. Jäsenmaksu ja
-rekisteriasiaa
Jäsenmaksulaskutus on parhaillaan käynnissä tammikuun
loppupuolella. Jäsenmaksulaskujen eräpäivä on 15.2.2013.
Samalla päivämäärällä veloitetaan myös automaattisen
maksupalvelun piirissä olevien jäsenten jäsenmaksut.
E-laskuun liittyneet ovat jo saaneet jäsenmaksulaskun
omaan pankkiohjelmaansa.
Suomen Reserviupseeriliitto ja St1 Oy sopivat yhteistyön
jatkosta vuosille 2013 – 2014. Sopimuksen myötä liiton
jäsenille jaetaan uudet jäsenkortit jäsenmaksulaskujen
liitteenä. Uusilla jäsenkortteilla saa alennusta tankattaessa St1- ja Shell -asemilta. Alennuksen saa aina ja heti yli
viideltäsadalta St1- ja Shell-asemalta Suomessa, mikäli
tankkaus maksetaan käteisellä, pankkikortilla, Debitillä
tai Visa Electronilla. Alennus on asemakohtainen ja voi
vaihdella päivittäin. Shell express -automaattiasemilta ei
saa alennusta. Solmittuun yhteistyösopimukseen sisältyy
myös RUL:lle maksettava bonus kun tankattujen litrojen
määrä ylittää sovitun rajan.

Suomen Reserviupseeriliitto hoitaa perinteisesti jäsenmaksuperinnän jäsenyhdistystensä puolesta. Saatuja
jäsenmaksuja tilitetään yhdistyksille sekä piireille viidesti
vuodesta. Jokaisesta tilityksestä lähetään tilitysraportti,
josta selviää laskutettu ja tilitetty summa sekä kokonaisuutena että jäsenkohtaisesti eriteltynä.
Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton yhteiseen
nettijäsenrekisteriin on lisätty mahdollisuus sähköiseen
tilitysraporttiin. Nyt jokainen yhdistys ja piiri saa nettijäsenrekisterin kautta muodostettua omaan käyttöönsä tilitysraportin jokaisen jäsenmaksutilityksen osalta. Tämän
uudistuksen myötä kaikki tarvittavat jäsenlistat sekä –
raportit ovat nyt saatavissa nettijäsenrekisteristä. Ne voi
muodostaa rekisterissä pdf- tai excel-muodossa.
Nettijäsenrekisteri toimii internetissä ja sen käyttö edellyttää yhdistys- tai piirikohtaista salasanaa sekä käyttäjätunnusta. Nämä saa tarvittaessa jäsenrekisteristä joko
soittamalla numeroon (09) 4056 2011 tai lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen jasenasiat@rul.fi. Jäsensihteeri
Virpi Kukkonen myös tarvittaessa neuvoo järjestelmän
käytössä.

Paperisten listojen jakelu päättyy
Paperisten jäsenlistojen ja -raporttien postitus päättyy
em. uudistuksen myötä. Jatkossa yhdistyksille ilmoitetaan sähköpostilla erilaisten jäsenlistojen ja – raporttien
sekä RUL:n kenttäpostin ilmestymisestä. Tästä poikkeuksena ovat ne yhdistykset, jotka ovat ilmoittaneet
haluavansa edelleen paperiset listat ja raportit. Liitteenä
ilmoituslomake paperipostitusta haluaville.
Viimeisin nettijäsenrekisterissä julkaistu jäsenraportti on
vuoden 2012 viimeistä jäsenmaksutilitystä koskeva tilitysraportti. Loppuvuonna maksetut jäsenmaksut tilitettiin yhdistyksille ja piireille 7.1.2013. Nettijäsenrekisteristä
tätä tilitystä koskeva raportti löytyy valitsemalla valmislistat / yhdistyksen varojenjakoraportti, jonka jälkeen voi
muodostaa koko viime vuotta koskevan tai vain tilitystä
5/2012 koskevan tilitysraportin. Raportteja on saatavissa
myös aiemmilta vuosilta.
Mahdollisuus sähköiseen tilitysraporttiin on viimeinen
nykyiseen jäsenrekisterijärjestelmään tehtävä uudistus.
Liitot ovat parhaillaan suunnittelemassa jäsenrekisterin
vaihtoa niin, että uusi järjestelmä tulisi käyttöön ensi
syksynä.
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Rahanjaot ja jäsenmaksut
Vuoden 2012 viimeinen rahanjako suoritettiin viikolla 3.
Tämän vuoden ensimmäinen rahanjako ajetaan viikolla 11.
Viimeiset paperiset tilitysraportit lähetetään jäsenkirjeen
liitteenä.
Kaikkiin rahanjakoon ja tilitysraporttiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä liiton toimiston puoleen (toimisto@
rul.fi tai 09 – 4056 2054 / Suortti).
Uudet jäsenet
RUL:n kenttäpostin liitteenä myös viimeiset paperiset
listat uusista jäsenistä 11.12.2012 – 28.2.2013. Yhdistykset
ja piirit voivat seurata uusien jäsenten tilannetta joustavasti nettirekisterin avulla.

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry
JAKELU

jäsenyhdistykset
piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat
liittovaltuusto
liittohallitus
liiton neuvottelukunta
koulutustoimikunta
RES, MPKL, RESUL ja MPK

LIITTEET tilitysraportit
uudet jäsenet –listat
paperipostin ilmoituslomake
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RUL:N KENTTÄPOSTI POSTITSE
Vuoden 2013 maaliskuun alusta RUL:n kenttäposti ja paperilistat toimitetaan
ensijaisesti vain sähköisesti.

Yhdistyksen tulee palauttaa tämä lomake liittoon vain, mikäli haluaa
jatkossa RUL:n kenttäpostin ja paperilistat postitse!
Piirin nimi
Yhdistyksen nimi

Haluamme Yhdistystiedotteet ja jäsenrekisterin listat
Postitse seuraavaan osoitteeseen:
Nimi
Katuosoite
Postiosoite
Aika ja paikka
Allekirjoitus
Nimen selvennys
Sähköposti
Puhelin

Lomake tulee palauttaa Suomen Reserviupseeriliittoon postitse osoitteella
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki viimeistään 28.2.2013
Lomakkeen voi myös täyttää osoitteessa http://www.rul.fi/tiedostopankki/containers/15

