
Reserviläisliitto 60 vuotta 
Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus 



Reserviläisliitto 60 vuotta 2015 

•  11.-12.4. Liiton vuosikokous, 
seppeleenlasku, tervehdysten 
vastaanotto Helsingissä sekä 
juhlaristeily Silja Europalla 

•  19.4. Yhdistysten seppeleenlasku 
sankarihaudoille 

•  Syksyllä maakunnalliset tapahtumat 
piireissä 

•  14.-15.11. Liiton syyskokous ja 
juhlavuoden päätöstilaisuus Porissa 



Reserviläisliitto 60 vuotta -risteily 
Silja Europalla 11.-12.4.2015 
•  Reserviläisliiton viralliset 60-vuotisjuhlallisuudet järjestetään 

yksityiskäyttöön vuokratulla Silja Europalla 



Lauantai 11.4.2015 
12.00  Seppeleenlasku Hietaniemessä 

13.30  Vuosikokous 

15.00  Tervehdysten vastaanotto 

17.30  Juhlabuffet 1 

18.30  Silja Europa lähtee 

18.40  Tervetulosanat 

20.30  Juhlabuffet 2 

22.30  Jean S. 



Sunnuntai 12.4.2015 
08.00  Ulospääsy laivasta alkaa 

08.15  Lähtö tutustumiskäynneille 

09.00  Tietoiskuja maanpuolustuksesta, yritys- 
  esittelyitä ja muuta, ohjattua tekemistä 

12.00  Buffet 1 

12.30  Laiva lähtee Tallinnasta 

14.00  Reserviläisliitto 60 vuotta -juhla 

14.45  Buffet 2 

16.00  Silja Europa saapuu Helsinkiin 



Jäsenille poikkeuksellisen edullinen 

•  Risteilylle pääsee mukaan 
halvimmillaan 10 eurolla, 
koska liitto tukee 
osallistumista 

•  Buffet-juhlaillallinen 
rajattomine ruokajuomineen 
maksaa vain 33 euroa 

•  Mahdollisuus Matkapoikien 
edullisiin liityntäkuljetuksiin 



Risteilyvaraukset 

•  Nettivaraamo www.matkapojat.fi/res60  

•  Puhelinvaraamo 010 2323 116 (ma-ke 08.00-19.00, to-pe 
08.00-17.00, su 10.00-14.30) 

•  Ryhmävaraukset (min 10 hlöä) 010 2323 109 (ma-pe 09.00-17.00) 

•  Samalla voi varata liityntäkuljetuksen, Tallinnan retket sekä 
illalliskortin 

•  Tallinnan retkivaihtoehdot: Tallinnan lentosatama, KGB- ja 
Miehitysmuseo sekä ohjattu ostoskierros 



Piireillä osallistumistavoitteet 

•  Reserviläispiireille on asetettu 
osallistumistavoitteet, joiden 
saavuttamisesta saa 2.000 euron 
rahapalkkion 

•  Yhteisvarauksissa hyttihinnoista 
myönnetään seuraavat alennukset: 
ü  20-39 hlöä -5 % 
ü  vähintään 40 hlöä -10 % 



Liiton historian suurin tapahtuma 

•  Reserviläisliitto 60 vuotta -risteily Silja Europalla 11.-12.4.2015 



Valtakunnanlaajuinen 
seppeleenlasku 

•  Reserviläisliiton jäsenyhdistykset laskevat 
seppeleen sankarihaudoille 19.4.2015 
kirkonmenojen jälkeen 

•  Tapahtuma tulee toteuttaa paikalliset 
erityispiirteet huomioiden mutta liiton 
ohjeistamana ajankohtana 

•  Tapahtumalla kunnioitetaan sotiemme 
veteraaneja ja tavoitellaan näkyvyyttä 
Reserviläisliitolle sekä juhlavuodelle 



Juhlavuoden tapahtumat  
piireissä 

•  Reserviläispiirit järjestävät syksyllä 2015 
juhlavuoteen liittyviä tapahtumia, joita liitto 
tukee taloudellisesti 

•  Tilaisuuden tulee olla vähintään 
maakunnallinen messutapahtuma, 
piiritason maanpuolustusjuhla tai koko 
perheelle tarkoitettu liikuntatapahtuma 

•  Reserviläispiiri saa 2.000 euron palkkion 
mikäli sen osallistujakiintiö juhlaristeilylle 
täyttyy 



Porin syyskokous päättää 
juhlavuoden 

•  Reserviläisliiton juhlavuoden päättää 
14.-15.11.2015 Porissa järjestettävä 
syyskokoustapahtuma 

•  Porissa järjestetään mm. seminaari, jossa 
tarkastellaan maailman, Suomen ja 
Reserviläisliiton muutosta viimeisen 
kahden vuosikymmenen aikana 

•  RAuL muuttui Reserviläisliitoksi vuonna 
1995 Porissa järjestetyssä 
liittokokouksessa 



Kultainen jäsenmerkki lehvillä 

•  Kultaisen jäsenmerkin lehvillä voi hankkia 
vähintään 20 vuotta jäsenenä ollut 

•  90 euron hintainen merkki on täyttä kultaa 
(9/24) ja se koko on 10,5 x 10,5 mm 

•  Merkin hankintaoikeudesta kerrotaan 
lokakuussa suoraan jäsenille ja se tilataan 
liitosta 

•  Ensimmäinen merkkierä toimitetaan joulun 
alla 2014 



Erikoisluokan ansiomitali 

•  Erikoisluokan ansiomitali (ErAm) voidaan 
myöntää vähintään 10 vuotta jäsenenä 
olleelle 

•  Vain liiton erityisinä merkkivuosina 
haettavissa oleva ErAm avautuu 
haettavaksi tammikuussa 2015 

•  Hakuoikeudesta kerrotaan 1/2015 suoraan 
jäsenille ja mitalit haetaan liitosta 

•  60 euron hintainen ErAm sisältää 60-
vuotissoljen 

•  Aiemmin palkitut voivat lunastaa 60-
vuotissoljen 15 euron hinnalla 



www.reservilaisliitto.fi/juhlavuosi 

Juhlavuosi 
kootusti  

internetissä 



Tavataan laivalla 11.-12.4.2015! 


