
Jos et näe viestiä klikkaa tästä 

 

Uutiskirje 

MARRASKUU 2015 

 

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia 

Pariisin terroristi-iskut ovat aiheellisesti herättäneet monta kysymystä suomalaisenkin yhteiskunnan 

turvallisuudesta. Miten mieletön väkivalta vaikuttaa meidän arkeemme, mitä voimme tehdä, jotta 

vastaavaa ei tapahtuis meillä Suomessa? 

Tyhjentäviä vastauksia ei varmasti juuri nyt ole kenelläkään, mutta varmaa on, että terrorismille ja sen 

uhalle ei saa antaa periksi. Meidän on jatkettava omaa elämäämme mahdollisimman normaalisti ja 

samalla on tehtävä kaikki mahdollinen epätoivoisten väkivallantekojen estämiseksi. 

Suomessa kokonaisturvallisuuden käsitteellä ymmärretään, että yhteiskunnan turvallisuuden 

ylläpitämiseen tarvitaan koko yhteiskunnan voimavaroja niin normaaliaikoina kuin poikkeusoloissakin. 

Käytännössä se tarkoittaa laajaa kirjoa toimintoja lähtien normaalista kanssakäymisestä ja arkirutiineista 

aina viranomaisten, tarvittaessa voimakkaisiinkin toimiin turvallisuuden varmistamikseksi ja 
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palauttamiseksi. 

Tärkeää on, että muistamme turvallisuuden ylläpitämisen olevan meidän kaikkien yhteisen asian. Sitä ei 

voi ulkoistaa vain viranomaisille. Aktiivireserviläisillä on kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä vielä 

tavallista suurempi vastuu, koska siviili- ja sotilaskoulutuksen saaneina sekä työkokemuksemme ansiosta 

meillä on tietoa ja osaamista toimimisesta erilaisissa häiriö- ja poikkeusolosuhteissa.  

 

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 soittrajien 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. 

Tulevia tapahtumia 
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Itsenäisyyspäivän iloinen ilta 

Pääkaupunkiseudun upseerijärjestöjen yhteinen 

Itsenäisyyspäivän Iloinen Ilta järjestetään 

Katajanokan Kasinolla Itsenäisyyspäivänä alkaen 

kello 1730. Juhlapäivällisen lisäksi on ohjelmaa ja 

tanssia elävän musiikin tahdissa. Tilaisuuden 

järjestäjä on Katajanokan Upseerikerho ry 

Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajanokan 

Kasinolle: Puhelin: (09) 6128 6300, sähköposti: 

katajanokka@royalravintolat.com viimeistään 

perjantaina 27.11.2015. 

Illalliskortin hinta on 65 €. Pukukoodi: Tumma-

/juhlapuku ja suuret kunniamerkit. 

Lisätietoja Itsenäisyyspäivän Iloisesta Illasta löytyy 

netistä. 

 

Paloaukean Talvijotos 5 - 
6.3.2016 Liperissä 

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos 

2016 pidetään 5.3.- 6.3. Pohjois-Karjalassa Liperin 

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. 
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Karttakeskuksen tarjoukset RUL:n jäsenille 

Karttakeskus tarjoaa RUL:n jäsenille mielenkiintoisia historiakirjoja 40 % alennuksella. 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. 
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RUK-risti 

Reserviupseerikoulun suorittaneiden tunnus on RUK-risti. Reserviupseerikoulun kurssimerkki on 

vahvistettu käytettäväksi sotilaspuvun lisäksi myös siviiliasussa kunniamerkkien kanssa. Merkki sijoitetaan 

tummassa puvussa puvun vasemmalle puolelle kunniamerkkien alle, ylä- ja alataskun puoliväliin. Frakissa 

RUK-ristiä ei käytetä. 

Reserviupseerikoulu on arvostettu sotilasopetuslaitos; merkin käyttö tuo koulun arvoa esille oikealla 

tavalla. 

Mahdollisesti kadonneen RUK-ristin tilalle voi tilata uuden ristin RUL:n toimistosta: toimisto@rul.fi tai 

puh.09 - 4056 2054. Ristin hinta 20 € (sisältäen postimaksun). 
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Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

RUK 102 kurssin seuraava yhteinen tilaisuus järjestetään 30.11.2015 Helsingin Suomalaisella Klubilla 

lounaskokouksen merkeissä. Ohjelmassa YTT Arto Nokkalan  esitelmä aiheesta ”Suomen puolustuksen 

haasteet”. 

Yhdyshenkilömme ovat seuraavat kurssitoimikunnan jäsenet: 

Jussi Pietilä, puheenjohtaja, jussi.pietila@elisanet.fi 

Matti Kataja, tiedottaja, matti.kataja@iki.fi 

Tapani Konttinen, webmaster, tapanikon@hotmail.com 

Kurssimme kotisivujen osoite muuttui 29.10.2015:  www.ruk102.fi  Reseviupseerikurssi 102 ei ole 

rekisteröity yhdistys, mutta toimii 

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 
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Uutuuksia ja tarjouksia 
Inttistoressa 

RUL:n jäsenenä olet samalla myös Inttistoren 

kanta-asiakas ja pääset hyödyntämään 

kuukausittain vaihtuvia tarjouksia. 

Inttistoren valikoima uudistuu jatkuvasti. Käy siis 

tarkistamassa  mielenkiintoiset uutuudet, nyt syksyllä 

on tarjolla mm. paljon todella tehokkaita 

käsivalaisimia, Savotan rinkkoja sekä Motorola 

radiopuhelimia. Verkkomyymälän Outlet -osastolta 

löydät valikoimasta poistuvat, erikoisedulliset tuotteet. 

Inttistoresta on jälleen saatavilla myös suosittuja 

Marskin snapsilaseja. 

 

Jäsenkortilla alennusta 

Suomen Reserviupseerien tukisäätiö myy 

ainutlaatuisia reserviupseerituotteita. 

Myynnissä on mm. RUL solmio, kalvosinnappi ja 

solmioneula sekä isännänviiri. 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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