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Itsenäinen Suomi 

Itsenäinen Suomi vietti 98 -vuotissyntymäpäiväänsä arvokkaasti ja perinteisesti. Levottomasta 

ympäristöstä, talouden alakulosta ja suurista pakolaisvirroista huolimatta meillä on edelleen hyvä ja 

turvallinen kotimaa. 

Rajalliset taloudelliset resurssit pakottavat meidät miettimään, mitkä ovat ne yhteiskunnan perustehtävät, 

joista ei voi missään oloissa luopua. Maanpuolustus on varmaan yksi näistä valtion tehtävistä. Yleinen 

asevelvollisuus tuottaa meille laajan reservin, jonka vapaaehtoisuutta voidaan hyödyntää isänmaan 

puolustamisessa. 

Jokaisen reserviläisen keskeinen tehtävä on omasta toimintakyvystään huolehtiminen. Ampumataidon 

ylläpitämisessä reserviläisten omaehtoisella harjoittelulla on ratkaisevan tärkeä rooli. Reserviläisten 

aktiivista ampumatoimintaa uhkaa nyt EU:n ampuma-asedirektiivin kiristäminen. Liitto on tehnyt 

ampumatoiminnan turvaamiseksi kovasti töitä ja myös jokainen jäsen voi vaikuttaa asiaan ilmaisemalla 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-jdokut-dthikyhdd-r/


oman mielipiteensä asiaan. Lisätietoa vaikuttamisesta löydät liiton nettisivuilta.  

Itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona reserviläiset ovat kunniavartioissa sankarihaudoilla. Se on paitsi 

kunnianosoitus viime sotiemme uhrauksille, myös viesti siitä, että pidämme jatkossakin huolta oman maan 

puolustamisesta. 

Suomen Reserviupseeriliitto onnittelee kaikkia 6.12. ylennettyjä ja kunniamerkin saaneita. Samalla liitto 

toivottaa kaikille jäsenilleen ja tukijoilleen rauhallista joulun aikaa.  

 

RUL 85 vuotta 2016 

Vuosi 2016 on RUL:n 85 –vuotisjuhlavuosi. Vuoden aikana järjestetään useita mielenkiintoisia tapahtumia. 

Päätapahtuma järjestetään 5.8.2016 Haminassa Tattoon yhteydessä, jonne ovat tervetulleita kaikki liiton 

jäsenet seuralaisineen. 

Liiton omia tapahtumina Haminassa ovat kunnianosoitus Kaatuneiden upseereiden patsaalla sekä 

Maneesissa järjestettävä tilaisuus. Juhlapäivä huipentuu klo 20 alkaen Hamina Bastionissa esitettävään 

näyttävään marssishow -esitykseen. Kotimaisten soittajien lisäksi Bastionissa esiintyy sotilassoittokuntia 

mm. Virosta, Ranskasta, Sveitsistä ja Kiinasta. Katso päivän ohjelmarunko täältä. 

Liiton jäsenillä, yhdistyksillä ja piireillä on mahdollisuus hankkia lippuja Bastionin tilaisuuteen alennettuun 

hintaan. Alennukset ovat voimassa vain 31.3.2016 saakka eli liput kannattaa hankkia heti. Tarkemmat 

tiedot jäsenetuhintaisista lipuista löydät täältä. 

Laita siis päivämäärä 5.8.2016 jo nyt kalenteriin. Lisätietoja Hamina Tattoosta löytyy netistä. 
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Päivitä jäsentietosi 

Jäsenrekisterin eAsiointipalvelussa voi päivittää omat henkilötietonsa, mm. yhteystiedot ja sotilasarvon 

ajan tasalle. Myös ampuma- ja senioriturvan hankkimien onnistuu eAsioinnin kautta. 

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla eAsioinnin käyttäjätunnus on jäsennumerosi ja salasana on kotipaikkasi 

postinumero. Palveluun pääset tästä. 

Vuoden 2016 jäsenmaksut lähetetään jäsenille tammikuun lopulla. 

  

Tulevia tapahtumia 

 

Paloaukean Talvijotos 5 - 
6.3.2016 Liperissä 

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos 

2016 pidetään 5.3.- 6.3. Pohjois-Karjalassa Liperin 

 

Reserviläisjohtaja -kurssit 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 

johtamiskoulutusta järjestetään vuonna 2016 

useassa maakunnassa. Vuoden ensimmäinen 
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Ylämyllyllä. Jotos on kaikille avoin partioiden 

välinen kilpailu ja kuntoliikuntatapahtuma. 

Jotos käsittää pakollisen reittiosuuden sekä 

mahdolliset valinnaiset lisärastit. Kuljettava matka 

on noin 35 km, lisärastien kiertäjille matkaa tulee yli 

40 km. Pakollisella reittiosuudella on tehtävärasteja, 

jotka liittyvät sotilastietoihin ja – taitoihin, 

suunnistukseen ja kartanlukuun, ensiapu- ja 

pelastuspalvelutoimintaan, erävaellustietoihin ja -

taitoihin sekä luonto- ja yleistietoon. 

Ilmoittautuminen tapahtuu 15.2.2016 mennessä 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen verkkosivun kautta. 

Lisätietoja Paloaukean jotoksesta löydät täältä. 

Reserviläisjohtaja 1 -kurssi järjestetään kahden 

viikonlopun mittaisena Uudellamaalla 13. - 14.2. ja 

5. - 6.3. 

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan osallistuja 

mm. osaa arvioida realistisesti omaa kykyään toimia 

erilaisissa päätöksenteko- ja 

ongelmanratkaisutilanteissa reserviläisenä ja 

hänellä on hyvät valmiudet suunnitella omaa 

käyttäytymistään johtajana eri tilanteissa. 

RUL tukee osallistumista maksamalla puolet 

kurssimaksuista. 

Lisätietoja: Kurssinjohtaja Aki Mäkirinta, puh. 0400 

805 124 tai aki.makirinta@sci.fi sekä KOTU-päällikkö 

Harri Kaijansinkko 040 482 2629 tai 

harri.kaijansinkko@mpk.fi 

 

Inttistoressa Joulukampanja 

RUL:n jäsenenä olet samalla myös Inttistoren kanta-asiakas ja pääset hyödyntämään kuukausittain 

vaihtuvia tarjouksia. 

Inttistoren Joulukampanja on voimassa 26.12. saakka. Tarjolla on laaja valikoima talvituotteita 

tarjoushintaan. 

Inttistoren valikoima uudistuu jatkuvasti. Käy siis tarkistamassa mielenkiintoiset uutuudet. Tarjolla on mm. 

lamppuja, kantolaitteita ja  veitsiä. Verkkomyymälän Outlet -osastolta löydät valikoimasta poistuvat, 

erikoisedulliset tuotteet. 

Inttistoresta on jälleen saatavilla myös suosittuja Marskin snapsilaseja. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jdokut-dthikyhdd-b/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jdokut-dthikyhdd-n/
mailto:aki.makirinta@sci.fi
mailto:harri.kaijansinkko@mpk.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jdokut-dthikyhdd-p/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jdokut-dthikyhdd-x/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jdokut-dthikyhdd-x/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jdokut-dthikyhdd-c/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jdokut-dthikyhdd-q/


 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

Onko oma ru-kurssisi kokoontumassa lähiaikoina? 

 

Ilmoita oman kurssisi tapaamisesta liiton toimistoon (toimisto@rul.fi): 

* Kurssin numeron 

* Kurssitapaamisen ajankohdan ja paikan 

* Yhteyshenkilön yhteystiedot 

Hyödynnä RUL:n jäsenedut 

 

Karttakeskuksen tarjous 
RUL:n jäsenille 

Karttakeskus tarjoaa RUL:n jäsenille 

mielenkiintoisia historiakirjoja 40 % alennuksella. 

 

Tukisäätiön myyntituotteet 

Suomen Reserviupseerien tukisäätiö myy 

ainutlaatuisia reserviupseerituotteita. 
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Kannaksen sotakartasto 1939–1944 kuvaa Karjalan 

kannasta viime sotien aikaisilla topografisilla 

kartoilla. Samaa kartta-aineistoa käyttivät 

suomalaiset joukot sodassa. 

Tarjouksessa myös Sotatoimet, Suomen sotien 1939-

1945 kulku kartoin sekä Jatkosodan torjuntataisteluja 

1942 - 44 -kirjat. 

Jäsenedun saat laittamalla alennuskoodikenttään 

alennuskoodin: 2SFSMPMH. Kirjoita lisätietoja 

kohtaan RUL. 

Tarjoukset ovat voimassa Karttakeskuksen 

Verkkokaupassa (https://www.karttakauppa.fi/). 

Ykistyiskohtaiset ohjeet jäsenetukirjojen tilaamiseen 

löydät täältä. 

Karttakeskuksen tarjoukset ovat voimassa 

15.12.saakka. 

  

Säätiön myyntituotteita ovat: 

* RUL solmio 

* Kalvosinnappi ja solmioneula 

* Isännänviiri sekä 

* RUL:n tunnus hautakiveen 

Lisätietoja säätiön myyntituotteista löytyy netistä 

tukisäätiön nettisivuilta. 

  

RUL verkossa 

RUL:n nettisivut uusiutuivat syyskuun alussa. Nyt sivut ovat helposti ja selkeästi luettavissa kaikilla 

alustoilla, siis myös älypuhelimissa ja tabelteilla. Uusitut nettisivut löytyvät tutusta osoitteeta: www.rul.fi 

Liiton tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista saat nopeasti tietoja liittymällä RUL:n facebook -

sivujen tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi.  

* Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto 

* Twitter: https://twitter.com/reserviupseeri  

* Kenttäposti: http://issuu.com/reserviupseeriliitto  

* Reserviläinen -lehden nettisivut: www.reservilainen.fi  

 

Liiton toimiston sähköpostiosoitteet: 

* Toiminnanjohtaja Janne Kosonen: janne.kosonen@rul.fi  

* Järjestösihteeri Saku Liehu: jarjesto@rul.fi  

* Toimistosihteeri Kirsti Suortti: toimisto@rul.fi 

Lähetetty osoitteeseen 

JANNE.KOSONEN@RUL.FI 

Voit poistua uutiskirjelistalta painamalla tästä 
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