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KOTELO 1 

 Yhdistyksen säännöt, perustamisilmoitus, Sisäasiainministeriön päätös 1963 ja muutosilmoitukset 

yhdistysrekisteriin 1963, 1968, 1972, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991, 1996 (skannattu) 

 Perustamiskokouksen alkuperäinen muistio  

 Pöytäkirjat, toimintakertomukset, lehtileikkeet 1951−12.1.1968  

 Pöytäkirjat, toimintakertomukset, lehtileikkeet 1968−1979  

 Pöytäkirjat, toimintakertomukset, lehtileikkeet 30.8.1979−28.4.1988  

 Päiväkirja 1953−1965  

 

 

 

KOTELO 2 

 Pöytäkirjoja liitteineen vuosien 1963−2013 väliseltä ajalta, osa puuttuu 

 Nidottu mapeiksi, kiertokirjeet poistettu:  

o ”Ennen vuotta 1963 saapuneet kirjeet” 

o ”v. 1963 Saapuneet kirjeet + tilastoa”  

o ”v. 1964 saapuneet kirjeet + tilastoa” 

o ”v. 1965 saapuneet kirjeet + tilastoa toiminnasta” 

 

 

KOTELO 3 

 SALAINEN jäsenluettelot 1964−2005 

 SALAINEN jäsentiedot 

 SALAINEN toimihenkilöt, hallitus, tilastotiedot 1964−2006 

 SALAINEN jäsenmaksukuitit, maksuntarkkailulistat, sekalaiset jäsenasiat  

 SALAINEN RUL:n huomionosoitukset, kilpailuonnittelut, lippukirja, lipunluovutuskirja, esitykset 

RUL:n kultaisen, hopeisen ja pronssisen ansiomerkin myöntämiseksi, Kunniakirjat (10 kpl)  

 SALAINEN: valtakirjat, anomukset 

 Jäsenkirjeet ja -tiedotteet 1981−2008 

 Historiikki 1951−1981, Urpo Lalla: ”Kyrön seudun reserviupseerit 30-vuotias” (4 sivua), Urpo Lalla: 

”Reserviläisten taitoi koetuksella” 1983 (8 sivua), Urpo Lalla: ”Talvimestaruuskisat Karinaisissa” 

1986, ”Sotilaspartiokilpailu Tarvasjoella” 1987 (3 sivua), Kyrön seudun Reserviupseerit r.y:n lipun 

vihkiminen Karinaisten kirkossa 4.4.1987 vihkimispuhe Martti Vuollo, Kyrön seudun reserviupseerit 



ry 40 vuotta, Arto Nurmi: ”Katsaus Kyrön seudun reserviupseerikerhon neljänteen 

vuosikymmeneen 1982−1991” (9 sivua), Seppo Heinilän puhe 10.11.2001: ”Kyrön seudun 

Reserviupseerit 50 vuotta”, sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Finn-Göran Wennströmin puhe 

Kyrön seudun reserviupseerit ry:n 50-vuotisjuhlassa 10.11.2001, päiväämätön ja nimeämätön 3-

sivuinen puhe, partiomestaruuskisat Aurassa (1 sivu)  

 Toimintalomakkeet, urheilu- ja yleistoimintalomakkeet 1967−2002 

 Viranomais- yms. luvat 

 

 

 

KOTELO 4 

 Kirjeet, luetteloita saapuneista kirjeistä 1963−1983 

 Kilpailutulokset, harrastuspisteet 

 Kilpailukutsut, −tulokset, kuntokortit. Vaaleansininen vihko: Kuntokävely 1966, keltainen vihko: 

kuntokävely 

 Valokuvat skannattu: 

- Valokuvia Kenttäammuntakilpailusta Raasissa 11 kpl (skannattu) 

- Lipun naulaus 4.4.1987 51 kpl (skannattu) + Lipunnaulaustilaisuudesta kertova teksti  

- Erillinen valokuva kuoressa, jossa teksti ”Kiitoksin T Kalm” 9.7.1983 (skannattu) 

- Suunnistuskuvia 8 kpl (skannattu) 

- Timo Kuuskosken siunaustilaisuus 3.2.1991 6kpl: Timo Kuuskosken muistokilpailu 12 kpl, 10 kpl 

nimeämätöntä värikuvaa, 21 kuvaa osa henkilöistä nimetty (skannattu) 

- 7.12.2021 arkistoon uusia valokuvia, joita ei ole skannattu, ovat erillisessä valkoisessa 

kirjekuoressa 

 Lehtileikkeet 

 

 


