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Perjantai 13.11.

Klo 14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Reserviläisliiton hallituksen kokous, Vaakuna
Klo 17 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Porin kaupungin vastaanotto, Kaupungintalo
Klo 19 – 20.30 .  .  .  .  .   Maanpuolustusnaisten liiton hallituksen kokous, Vaakuna

Lauantai 14.11.

Klo 10 – 12 .  .  .  .  .  .  .  Reserviläisliiton valtakirjojen tarkastus, Lyseo
Klo 10 – 12.30 .  .  .  .  .  Maanpuolustusnaisten liiton valtakirjojen tarkastus, Vaakuna
Klo 10 – 18 .  .  .  .  .  .  . Info-piste, Vaakuna 
Klo 10 – 12 .  .  .  .  .  .  .  Kaksi muutoksen vuosikymmentä -juhlaseminaari, Lyseo
Klo 12 – 14.30 .  .  .  .  . Lounas, Vaakuna
Klo 12.30 .  .  .  .  .  .  .  .  Reserviläisliiton syyskokous, Lyseo
Klo 13 – 16 .  .  .  .  .  .  .  Maanpuolustusnaisten liiton syyskokous, Vaakuna
Klo 15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Tutustumiskäynti museoihin, kokoontuminen Vaakunan aulaan
Klo 16  – 18 . . . . . . RES-klubin kokous, Vaakuna
Klo 19 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Ohjelmallinen iltajuhla, Vaakuna  

Sunnuntai 15.11.

Klo 10 .  .  .  .  .  .  .  .  .   Jumalanpalvelus ja seppeleenlasku, Keski-Porin kirkko
Klo 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .   Lippulinna ja -marssi
Klo 13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla, Lyseo

Tapahtumat ovat liittojen yhteisiä ellei toisin mainita.

Syyskokoustapahtuman ohjelma

#reservilaisliitto
#syyskokous
#reservilaiset
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Porin kaupunginjohtaja 
Aino-Maija Luukkonen

Arvoisa Reserviläisliiton merkkipäivän 
juhlija,

Minulla on suuri ilo tuoda Porin kau-
pungin tervehdys tähän merkittävään, 
maamme suurimman maanpuolustus-
järjestön juhlaan. 

Vietämme Reserviläisliiton 60-vuotis-
juhlaa ajankohtana, jolloin liiton mer-
kitys korostuu erityisesti. Puolustus-
voimauudistus on ollut sodanjälkeisen 
ajan merkittävin. Maan sisäinen muutos 
samalla kun ulkopuoliset geopoliittiset 
jännitteet ovat vahvasti koskeneet mei-
tä eurooppalaisiakin. Ilman pyyteetön-
tä isänmaamme turvallisuuden eteen 
tehtyä työtänne emme voisi ylläpitää 
maan sisäistä vakautta näinä epävakai-
na aikoina.

Vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan 
merkitys korostuu myös joukko-osas-
tojen lakkauttamisen seurauksena. 
Vapaaehtoistoimijoiden tehtäväksi jää 
maanpuolustustahdon ja -kyvyn ylläpi-
täminen mahdollistaen samalla siviili-
väestön ja puolustusvoimien yhteisten 
tavoitteiden saavuttamisen. Suomen 
itsenäisenä pysyminen nojaa tänäkin 
päivänä maanpuolustustahtoon, ylei-
seen asevelvollisuuteen ja alueelliseen 
puolustusjärjestelmään.

Onnittelen lämpimästi Reserviläisliit-
toa 60-vuotisjuhlan johdosta ja toivo-
tan kaikille liiton toimijoille omasta ja 
Porin kaupungin puolesta menestystä 
vapaaehtoisessa työssänne Isänmaan 
puolesta!
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Porin prikaatin komentaja 
Eversti Arto-Pekka Nurminen

Kokonaisvaltainen maanpuolustus on 
yhtenäisyyttä ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta, jota maanpuolustusjärjestöt 
parhaimmalla mahdollisella tavalla tu-
kevat. 

Suomen puolustamiseen tarvittavien 
sodan ajan joukkojen kouluttaminen 
on luonnollisesti Porin prikaatin pää-
tehtävä, mutta myös se tehtävä nojaa 
onnistumisessaan vahvaan maanpuo-
lustustahtoon ja aktiivisiin, kyvykkäisiin 
reserviläisiin. Tämän maanpuolustus-
tahdon ja yhteenkuuluvuuden lujitta-
misessa sekä reserviläisten maanpuo-
lustustaitojen ylläpidossa on myös 
vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä 
suuri merkitys.

Järjestötyö nojaa aina aktiiviseen ja 
omistautuneeseen ruohonjuuritason 
toimintaan ja jokainen yhdistys on yhtä 
vahva ja aktiivinen kuin sen jäsenet. 
Miehen ikään tulleen Reserviläisliiton 
perinteikäs historia osoittaa, että tah-
toa, kykyä ja pitkäjänteisyyttä tähän 
toimintaan löytyy.

Puolustusvoimien tärkein tehtävä, 
Suomen sotilaallinen puolustaminen, 
toteutuu rauhan aikana valmiuden ja 
joukkotuotannon myötä. Aivan kuten 
muutkin joukko-osastot, Porin prikaati 
vastaa omalta osaltaan Suomen puo-
lustuskyvyn kehittämisestä ja ylläpidos-

ta rakentamalla sotakelpoisia joukkoja 
ja esikuntia. Tähän tärkeään tehtävääm-
me osallistuvat kaikki prikaatin työnte-
kijät, mutta sen tukena ovat aina myös 
paikalliset toimijat. Te autatte meitä 
tässä työssä ylläpitämällä omilla alueilla 
ja omissa sidosryhmissänne aktiivista 
maanpuolustushenkeä. Siitä haluan 
kiittää teitä. Liiton syyskokousta isän-
nöivä Porin reservialiupseerit ry, joka 
viettää liiton kanssa yhtä aikaa 60-vuo-
tispäiviään, on oiva esimerkki ruohon-
juuritason työstä maanpuolustuksen 
hyväksi Satakunnassa.

Parhaimmat onnittelut Puolustusvoi-
mien ja Porin prikaatin puolesta merk-
kipäiviään viettävälle Reserviläisliitolle 
sekä syyskokouksen isännälle Porin re-
servialiupseerit ry:lle!
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Reserviläisliiton 
puheenjohtaja Mikko Savola

Suomen suurimman maanpuolustus-
järjestön Reserviläisliiton 60-juhlavuosi 
alkaa olla loppusuoralla. Vuosi on sisäl-
tänyt unohtumattomia tapahtumia ym-
päri Suomen.  Liiton osalta huipentuma 
oli huhtikuussa järjestetty risteily, joka 
keräsi puolitoistatuhatta maanpuolus-
tushenkistä ihmistä yhteen Suomen-
lahdelle.

Piirit ja paikallisyhdistykset ovat juh-
lineet vuottamme keräten toimijoi-
tamme ja yhteistyökumppaneitamme 
yhteen alueellisesti. Kiitos jokaiselle 
työhön kortensa kantaneelle omasta 
vahvasta panoksesta juhlavuoden on-
nistumiseksi.

Pori kokouspaikkana on liiton historian 
kannalta merkittävä. Tasan kaksikym-
mentävuotta sitten liiton säännöt uu-
distettiin juuri täällä. Rohkealla uudis-
tamisella saatiin paljon hyvää aikaan. 
Jäsenyyden aukeaminen muillekin kuin 
Reservin aliupseereille avasi Reservi-
läisliiton väylän selkeästi suurimmaksi 
maanpuolustusjärjestöksi.
 
Uudistusten tien on nytkin jatkuttava. 
Tässä kokouksessa hyväksyttävä stra-
tegia, satsaukset liiton näkyvyyteen ja 
viestintään sekä keväällä tehtävä sään-
töuudistus ovat keinoja entistä vaikut-

tavamman ja vahvemman järjestön tu-
levaisuudelle.

Reserviläisliitto on vahva yhteistyö-
kumppani Puolustusvoimille ja muil-
le maanpuolustusjärjestöille. Tämä-
kin kokous järjestetään yhteistyössä 
Maanpuolustusnaisten liiton kanssa. 
Yhteisillä kokouksilla saamme yhteistä 
maanpuolustusaatetta entistä parem-
min näkyviin ja kuuluviin kaikille suo-
malaisille.

Toivotan kaikille liittokokoukseen osal-
listujille lämmintä ja antoisaa kokousta.
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Maanpuolustusnaisten liiton 
pj Kaarina Suhonen

Raikas syksyinen tervehdys!

On ilo toivottaa kaikki jäsenet terve-
tulleeksi Maanpuolustusnaisten Liitto 
ry:n syysliittokokoukseen Poriin! Viikon-
lopun ohjelma on rakentunut yhteis-
työssä Reserviläisliitto ry:n kanssa, ja se 
tarjoaa molempien liittojen jäsenistölle 
monipuolista ohjelmaa koko viikonlo-
pun ajan. Vapaaehtoinen maanpuolus-
tustyö on parhaimmillaan yhteistyötä, 
jota suomalaiset naiset ja miehet ovat 
tehneet menestyksekkäästi yhdessä 
kautta aikojen.

Reserviläisliitto ry on juhlistanut tänä 
vuonna 60-vuotista toimintaansa, joka 
huipentuu nyt yhteiseen syyskokous-
viikonloppuun Maanpuolustusnaisten 
Liitto ry:n kanssa.

Maanpuolustusnaisten juuret ulottuvat 
myös osittain Reserviläisliiton toimin-
taan, sillä jäsenistössämme on henkilöi-
tä, jotka ovat toimineet aiemmin Reser-
vin Aliupseerien Naisten Liitossa ja joilla 
oli vahvat siteet Reservin Aliupseerien 
Liittoon, Reserviläisliiton edeltäjään. 
Sekä mies- että naisjärjestöjen on pitä-
nyt olla yhteiskunnan muutoksessa mu-
kana ja liittojen nimet ovat muuttuneet 
vuosien aikana. Järjestöt ovatkin olleet 
herkällä korvalla jäsenistön tarpeisiin. 
Yhteistyötä on tehty myös viranomais-
ten kanssa ajan hengessä. Vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä tarvitaan 
edelleen tulevaisuudessa turvaamaan 
maamme kokonaisturvallisuutta ja vah-
vistamaan maanpuolustustahtoa, -tie-
toa ja -taitoa kansalaisten keskuudessa.

Maanpuolustusnaisten Liitto ry onnit-
telee lämpimästi viikonloppuna juh-
livaa Reserviläisliitto ry:tä aktiivisesta 
toiminnasta ja haluaa omalta osaltaan 
edistää yhteistyötä kaikkien maanpuo-
lustusjärjestöjen kanssa. Toivon kaikille 
hyvää kokousta ja verkostoitumista vii-
konlopun aikana. Liiton puolesta kiitän 
myös kaikkia paikallisia toimijoita, Porin 
kaupunkia ja seurakuntaa saamastam-
me tuesta tapahtuman järjestämiseksi.
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Satakunnan Reserviläispiirin 
pj Tomi Nikkanen

Arvoisa vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen ystävä,

Reserviläisliitto on saapunut tänne 
Satakuntaan viettämään liittokokous-
taan sekä suurta maanpuolustusjuhlaa 
60-vuotisen historiansa kunniaksi. Sa-
malla haluaisin toivottaa teidät kaikki 
erittäin tervetulleeksi Poriin juhlista-
maan myös meidän 60-vuotiasta Sa-
takunnan Reserviläispiiriä sekä tänä 
vuonna 60 vuotta täyttäviä jäsenyhdis-
tyksiämme: Kankaanpään Reserviläiset, 
Kokemäen Reserviläiset, Porin Reservi-
naliupseerit sekä Siikaisten Reserviläi-
set.

Historia tietää kertoa, että tasan kaksi-
kymmentä vuotta sitten vuonna 1995 
olimme samoissa asemissa Porissa kir-
joittamassa liiton historiaan uutta sivua. 
Silloinen Reserviliiton edeltäjä, Reservin 
Aliupseerien Liitto (RAUL) saavutti ny-
kyisen muotonsa ottamalla myös mie-
histön jäsenet mukaan toimintaansa. 
Tästä syntyi uusi Reserviläisliitto (RES), 
joka jatkaa aikoinaan aloitettua työtä 
Suomen suurimpana maanpuolustus-
järjestönä.

Kaksikymmentä vuotta on mielestäni 
pitkä aika yksittäisen ihmisen elämäs-
sä, mutta myös vapaaehtoisen maan-
puolustuksemme historiassa. Suomi ja 

sitä ympäröivä muu maailma näyttäy-
tyivät eri valossa kuin nykypäivänä. On 
erittäin mielenkiintoista seurata mihin 
maailma meitä johdattaa ja katsoa min-
kälaisia päätöksiä muuttunut yhteis-
kunta meiltä odottaa vuonna 2035.
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Reserviläisliiton ja Suomen muutos 
vuosina 1995 – 2015 -juhlaseminaari

14.11.2015 klo 10 – 12
Porin Lyseo, Annankatu 5

YYA Suomesta EU Suomeen
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, 
kansanedustaja Ilkka Kanerva

Suomen turvallisuus-
ympäristön ja puolustus-
voimien muutokset 
kylmän sodan jälkeen

VTT, eversti (evp) Pekka Visuri

Reserviläisliiton muutos kuluneen 
kahdenkymmenen aikana

Reserviläisliiton kunniajäsen Aapo Saari

Keskustelu

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Turun Sanomien pää-
toimittaja Kari Vainio.
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Reserviläisliiton sääntömääräinen 
syyskokous

14.11.2015 klo 12.30
Porin Lyseo, Annankatu 5

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan vaali

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Kokouksen työjärjestys

7. Suunnitelma Reserviläisliiton kehittämisestä vuosina 2016 – 2020

8. Toimintasuunnitelma 2016

9. Jäsenmaksu ja sen suorittamisajankohta vuodelle 2016

10.  Talousarvio 2016

11.  Liiton tilintarkastajien (2) sekä heidän varamiestensä (2) valinta toimivuodeksi 2016

12.  Tiedoksianto Reserviläisliitto ry:n sääntöjen muutosesityksen tilanteesta

13.  Hallituksen jäsenten lukumäärä

14.  Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuodeksi 2016 

- Reserviläispiirien esitykset 

- Ehdollepanotoimikunnan esitys

15. Muut asiat

16. Kokouksen päätös

#reservilaisliitto
#syyskokous
#reservilaiset
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Reservin Aliupseerien 
Liitosta Reserviläisliitoksi

Ensimmäiset reservinaliupseereille tar-
koitetut paikallisyhdistykset perustet-
tiin jo 1930-luvulla ja niitä yhdistävä 
Aliupseeriliitto näki päivänvalon 1936. 
Liiton ja useimpien yhdistysten toimin-
ta päättyi kuitenkin talvi- ja jatkosodan 
myötä. 

Neuvostoliiton johtaman valvontako-
mission poistuminen Suomesta 1948 
avasi jälleen mahdollisuuden vapaaeh-
toiselle maanpuolustustyölle. Helsingin 
Reservinaliupseerit ry käynnisti toimin-
tansa uudestaan 1949 ja muutamat 
muut ennen sotia perustetut yhdistyk-
set seurasivat pian perässä. 1950-luvun 
alkuvuosina  alettiin perustaa kokonaan 
uusia reservinaliupseeriyhdistyksiä eri 
puolilla maata.

Reservinaliupseeriyhdistykset paikka-
sivat osaltaan sitä aukkoa, jonka Suo-
jeluskuntien lakkauttaminen synnytti 
puolustusjärjestelmäämme. Yhdistys-
ten toimintamuotoja olivat ammunta ja 
urheilu. Lisäksi tehtiin paljon maanpuo-
lustustahdon ylläpitämiseen liittyvää 
työtä. 

Paikalliset reservinaliupseeriyhdistyk-
set perustivat 17.4.1955 Helsingissä 
Reservin Aliupseerien Liiton, jonka teh-
täväksi määriteltiin jäsenyhdistysten 
tukeminen ja niiden toiminnan koordi-
nointi. Pian liiton perustamisen jälkeen 
rakennettiin maakunnallisten piirien 
verkosto, joiden tehtävät olivat pitkälti 
samanlaisia kuin liiton. 

Neuvostoliiton hajoaminen 1990-lu-
vun alussa vapautti vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön niistä rajoitteista, 

Reservin Aliupseerien Liiton perustamiskokous pidettiin 17.4.1955 Ravintola Motissa 
Helsingissä.
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jotka Pariisin rauhansopimus oli sille 
asettanut. Reservin Aliupseerien Liiton 
aloitteesta käynnistyi vuonna 1992 va-
paaehtoinen maanpuolustuskoulutus, 
jolla tuettiin Puolustusvoimien kertaus-
harjoituskoulutusta.

Vapaaehtoinen maanpuolustuskou-
lutus oli avointa kaikille suomalaisille. 
Tämän seurauksena myös Reservin 
Aliupseerien Liitossa alettiin pohtia toi-
minnan ja jäsenyyden perusteita. Pari 
vuotta kestäneen järjestökeskustelun 
ja -käsittelyn jälkeen jäsenyys päätettiin 
avata kaikille täysikäisille Suomen kan-
salaisille. Samalla liiton nimi muuttui 
Reserviläisliitoksi.

Vuosina 1996 - 1997 Reserviläisliitto 
kävi läpi sääntömuutosprosessin, jossa 

valtaosa reservinaliupseeriyhdistyk-
sistä avasi liiton mallia mukaillen jäse-
nyytensä myös muille kuin reservina-
liupseereille. Vain noin 15 prosenttia 
yhdistyksistä päätti pitäytyä aliupseeri-
jäsenyydessä.

Uusi jäsenyyslinjaus toi mukaan toi-
mintaan paljon miehistöön kuuluvia 
reserviläisiä sekä armeijaa käymättö-
miä naisia. Reserviläisliitossa käynnistyi 
myös voimakas jäsenkasvu, joka jatkui 
vuoteen 2013 saakka. Liiton kokonais-
jäsenmäärä nousi tänä aikana noin kol-
manneksella. 

Tänään Reserviläisliitto on Suomen suu-
rin maanpuolustusjärjestö, jossa toimii 
344 paikallisyhdistystä. Niiden noin 
36.500 henkilöjäsenestä aliupseereita 

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus käynnistyi 1990-luvun alussa. Aloitteen koulu-
tuksen suunnittelusta teki Reservin Aliupseerien Liitto.
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on noin 59, miehistöä 28 ja upseereita 
neljä prosenttia. Armeijaa käymättömi-
en osuus on vajaat 10 prosenttia. Heistä 
enimmistö on miehiä.

Keväällä 2013 tehdyn jäsentutkimuk-
sen mukaan noin 4/5 jäsenistöstä osal-
listuu toimintaan vähintään satunnai-
sesti. Suosituinta on ammunta, jonka 
puitteissa järjestetään vuositasolla liki 
10.000 harjoitusta ja kilpailua. Vahvana 
kakkosena on liikunta- ja urheilu, johon 
liittyvien tilaisuuksien määrä yltää 6.000 
tasolle. Myös maanpuolustustahdon 
hyväksi tapahtuvaa työtä ja veteraani-
työtä tehdään liiton puitteissa paljon.

Vapaaehtoisesta maanpuolustuskou-
lutuksesta vastaa nykyisin julkisoikeu-

dellisena yhteisönä toimiva Maan-
puolustuskoulutusyhdistys (MPK), 
jonka perustajajäsen Reserviläisliitto 
on. Viime keväänä tehdyn kouluttaja-
tutkimuksen mukaan Reserviläisliiton 
jäsenet muodostavat 41 prosentin 
osuudellaan MPK:n suurimman koulut-
tajaryhmän.

Reserviläisliitto on tänä vuonna juhlinut 
60-vuotista taivaltaan poikkeuksellisen 
näyttävästi. Huhtikuussa järjestetty, 
noin 1.700 henkeä koonnut juhlaristei-
ly oli liiton historian suurin tapahtuma. 
Liiton juhlavuosi saa arvoisensa päätök-
sen Porissa, jossa lausuttiin nykymalli-
sen Reserviläisliiton syntysanoja kaksi 
vuosikymmentä sitten.

Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlaa vietettiin 11. - 12.4.2015 Baltic Queen -aluksella. 
Tapahtuma oli liiton historian suurin.
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Reserviläisliitto 60 vuotta -iltajuhla
14.11.2015 klo 19

Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallenkatu 7

Tervetulosanat
Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola

* * *

Tervetulomalja

* * *

Illallinen noutopöydästä

* * *

Taustamusiikkia
Elina Nurmoranta ja Tanssittajat

* * *

Apteekkar Nyyper ja dosentti Brander: Paohava raumalaist

* * *

Maanpuolustusnaisten liiton tervehdys ja palkitsemisia
Puheenjohtaja Kaarina Suhonen

* * *

Tertsetti – Leidit lavalla

* * *

Tanssit
Elina Nurmoranta ja Tanssittajat

Iltajuhlan juontaa Hannu Salo
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Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla
15.11.2015 klo 13
Kahvitus klo 12.30

Porin Lyseo, Annankatu 5

Laivaston soittokunta
Kapellimestari musiikkikapteeniluutnantti Jarkko Aaltonen
J. Viitasaari: Nuoret Leijonat

Tervetulosanat
Satakunnan Reserviläispiirin puheenjohtaja Tomi Nikkanen

Kuusi vuosikymmentä maanpuolustusta -multimediaesitys

Juhlapuhe 
Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälä

Musiikkiesitys
Lottaperinteen laulajat

Tervehdykset
Porin kaupunki, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen
Porin Prikaati, apulaiskomentaja eversti Petri Kosonen

Laivaston soittokunta
Suomalainen rapsodia nro.1
R. Kajanus, sov. J. Koskinen

Päätössanat
Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola

Maamme
Laivaston soittokunta ja yleisö

    Tumma puku ja suuret kunniamerkit
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Maamme

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
soi, sana kultainen!
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä rantaa rakkaampaa,
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien!

Sun kukoistukses kuorestaan
kerrankin puhkeaa,
viel lempemme saa nousemaan
sun toivos, riemus loistossaan,
ja kerran, laulus synnyinmaa
korkeemman kaiun saa.

san. Paavo Cajander

Reserviläisliiton puheenjohtajisto laski seppeleensä Helsingin Hietaniemen hautaus-
maan sankariristille liiton 60-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä 11.4.2015.

#reservilaisliitto
#syyskokous
#reservilaiset
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Porin Lyseo
Annankatu 5, Pori

Sokos Hotel Vaakuna
Gallen-Kallelankatu 7, Pori
p. 029 004 2001

Keski-Porin Kirkko
Yrjönkatu, pori

Rautatieasema
Asema-aukio 3, Pori

Linja-autoasema
Itsenäisyydenkatu 44, Pori

Satakunnan museo
Hallituskatu 11, Pori

Taidemuseo
Eteläranta, Pori

Kauppakeskus IsoKarhu
Yrjönkatu 14, Pori

Tärkeitä yhteystietoja:
• Satakunnan aluetaksi 0600 300 33
• Porin reservialiupseerit ry:n puheen-

johtaja Jari Multisilta 0400 935 359
• Porin reservialiupseerit ry:n sihteeri 

Ilari Pullinen 050 506 0045



Käsiohjelma • Syyskokoustapahtuma

Muistiinpanoja



www.reservilaisliitto.fi

Muistiinpanoja



Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
09 4056 2040

toimisto@reservilaisliitto.fi

SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

#reservilaisliitto
#syyskokous


