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RUK:n pääraken-
nus iltavalaistuk-
sessa. RUK siirtyy 
1.1.2015 osaksi 
Maasotakoulua. 
Kesällä koulu viet-
tää 95-vuotisjuh-
liaan.



Puheenjohtajan  
joulutervehdys

MIKKO HALKILAHTI
Puheenjohtaja 

PÄÄKIRJOITUS

Vuoden viimeiset viikot ovat käsillä. Ak-
tiivinen yhdistystoiminta siirtyy joulun 
kunniavartioiden myötä ansaitulle tau-
olle. On aika hengähtää hetkeksi, antaa 
aikaa perheelle, antaa aikaa myös itselle 
ja sitä kautta kerätä voimia uuteen en-
tistä toiminnallisempaan vuoteen 2015.  

Kulunut vuosi on osaltani ollut varsin vil-
kas. Liiton uutena puheenjohtajana olen 
saanut kiertää kenttää ja tutustua mie-
lenkiintoisiin toimijoihin ympäri maata. 
Vuoden aikana kiersimme, pääosin toi-
minnanjohtaja Janne Kososen kanssa, 
kuusitoista piiriä. Haluankin kiittää kent-
täkierroksen järjestäneitä piirejä loista-
vista tapahtumista ympäri maan. Kaikki 
piirikierrokset olivat toisistaan poikkea-
via, mutta kaiken kaikkiaan erittäin 
mielenkiintoisia ja hyvin järjestettyjä. 
Vuoden aikana olen päässyt tapaamaan 
myös tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. 
Yhteistyö on ollut mutkatonta ja arvos-
tus järjestöämme kohtaan on korkealla. 
Vuoden aikana kalenteriin on kirjautunut 

lähes 150 erilasta kokousta, palaveria, 
tapaamista tai juhlatilaisuutta. Äärim-
mäisen mielenkiintoinen vuosi on taka-
na, innolla odotan jo uutta vuotta! 

Vuosi 2015 tuo tullessaan paljon mie-
lenkiintoisia asioita. Päällimmäisenä on 
tietysti puolustusvoimauudistus. Meil-
le reserviläisille paikallisjoukot uutena 
joukkomuotona on varsin mielenkiin-
toinen konsepti. Paikallisjoukoista on 
puhuttu paljon ja odotukset niitä koh-
taan ovat korkealla. Kun operatiivisiin 
ja alueellisiin joukkoihin sijoitetaan alle 
35-vuotiaita, jää meille vähän varttu-
neemmille mahdolliseksi sijoituspai-
kaksi pääosin vain paikallisjoukot. Maa-
kunnallisissa paikallisjoukoissa sodan 
ajan tehtäviä on varsin rajallinen määrä. 
Sijoituksen niihin tulee saamaan vain 
kaikkein omaehtoisimmat, sitoutuneim-
mat ja kyvykkäimmät reserviläiset. Pai-
kallisjoukoissa ei riitä, että osallistuu 
käskettyihin koviin kertausharjoituksiin, 
vaan pitää myös sitoutua vapaaehtoisiin 
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harjoituksiin ja omaehtoisiin kursseihin. 
Tehtävä on haastava, mutta kun vastuu-
ta annetaan, se myös kannetaan. 

Suuri osa paikallisjoukkojen harjoituk-
sista tulee olemaan vapaaehtoisia ja ne 
järjestää Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys (MPK) puolustusvoimien tilaukses-
ta. Myös MPK:n puolella tarvitaan lisää 
uusia aktiivisia ja sitoutuneita reservi-
läisiä kouluttajiksi. Vuosi 2015 tuleekin 
olemaan meille reserviläisille näytön 
paikka. Kertausharjoitusten noustessa 
normaalille tasolle, valtakunnassa tul-
laan harjoituttamaan ensi vuonna noin 
45 000 reserviläistä, kun vapaaehtoiset 
harjoitukset ja MPK:n kurssit otetaan 
mukaan. Luvut alkavat olla kohdillaan. 
Toivottavasti innostusta harjoituksiin 
osallistumiseen riittää ensi vuonna, jotta 
ei tarvitse hävetä viime vuosien rummu-
tusta kertausharjoitusten vähyydestä.

Ensi vuosi tulee olemaan mielenkiintoi-
nen myös eduskuntavaalien myötä. Täl-
lä hetkellä konsensus puolustusmäärä-
rahojen korottamiselle tuntuu löytyvän, 
mutta mitenköhän on asian laita ensi 
keväänä, kun raha korotuksille on jos-
tain kaivettava. Meidän maanpuolustus-
henkisten tuleekin pitää asia kirkkaana 
mielessä, kun valitessamme omaa ehdo-
kasta. On tärkeää, että henkilö pitää sa-
nansa myös vaalien jälkeen. Vaikka pää-
tökset tulevat olemaan vaikeita, on hyvä 

muistaa, että vapaa isänmaa on asioista 
tärkein. Oli ilo seurata itsenäisyyspäivä-
nä linnan juhlia, joissa muistettiin en-
nen kaikkea veteraaneja ja lottia. Heille 
saamme olla kiitollisia tästä päivästä, 
toivottavasti jälkipolvemme ajattelevat 
meidän päätöksistä 75 vuoden kuluttua 
samoin.

Rauhallista joulua ja toimeliasta uutta 
vuotta 2015 toivottaen

Mikko Halkilahti
puheenjohtaja
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Kenttäpiispa Pekka Särkiön 
joulutervehdys

Joulun vietto on toisenlainen saareke 
elämän virrassa  - jos nimittäin annam-
me jatkuvan suorittamisen keskellä tilaa 
rauhoittumiselle, levolle ja läheisillem-
me. Nälkä lepoon ja rauhaan on yhtei-
nen.  Aina siihen ei ole mahdollisuutta.

Tänään mielessäni ovat sotajoulun ko-
keneet veteraanit ja lotat, sekä ihmiset 
kodeissaan ja työpaikoilla tekemässä 
oman osansa elämän jatkumiseksi.

Isoenoni Kalle kirjoitti sisarel-
leen, Anni-mummolleni talvi-
sodan jouluna 75 vuotta sitten: 
 ”Rintamalla 27.12.39. Hyvä sisko, Täällä 
me voidaan oikein hyvin, ja kaikki ollaan 
oikein rauhallisia, sillä tähänkin hom-
maan tottuu äkkiä. Alussa meinasi olla 
vähän outoa kun tykistö ampui. Naapu-
ri ei antanut aattonakaan rauhaa vaan 
pommitti asemiamme tykistöllä ja kone-
kivääreillä.”

Ensimmäisen joulun ilosanoma kuulu-
tettiin paimenille, oman aikansa var-
tijoille ja yötyöläisille. He kaipasivat 
yhteyttä Luojansa ja ihmisten kanssa. 
Enkelin viestissä oli se, mitä he ja koko 
ihmiskunta olivat odottaneet alusta al-
kaen: ”Älkää pelätkö! Teille on syntynyt 
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Te löy-
dätte lapsen, joka makaa kapaloituna 

seimessä.”

Pieni lapsi karjan kaukalossa, heinien 
keskellä, on Jumalan rauhan tarjous, Hä-
nen poikansa.

Enkelit lauloivat ensimmäisen joululau-
lun: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja 
maassa rauha ihmisillä, joita hän rakas-
taa.” Jumalan rakkaus rauhatonta maa-
ilmaa kohtaan synnyttää sisimmän rau-
han.  Jeesus tuli sen välittäjäksi. Joulun 
ihme on ihmislapseksi syntynyt Jumala, 
joka suostui heikkouteen.  Hän jakaa ih-
misen elämän kanssamme ja avaa sa-
malla yhteyden Jumalan luo.

Kulunut vuosi on tuonut sodan mahdol-
lisuuden jälleen eurooppalaiseen tietoi-
suuteen. Ihmisen kyky ja tahto rauhaan 
eivät olleetkaan pysyviä. Joulun ytimes-
sä on sanoma rauhasta ja keskinäisestä 
huolenpidosta. Voisiko joulu muuttaa 
maailmaa niin, etteivät ovet sulkeutuisi 
tarvitsevien edestä, vaan keskellämme 
olisi tilaa nälkäisille, kodittomille, yksi-
näisille, sotaa paenneille?

Toivotan Sinulle ja läheisillesi Joulun rau-
haa sekä siunattua alkavaa vuotta 2015!

Pekka Särkiö, kenttäpiispa

Rauha on arvokas ja hauras asia
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Toimintalomakkeen viimeinen 
täyttöpäivä on vuoden 2014 osalta 
31.1.2015. Tämän jälkeen tulleita il-
moituksia ei enää huomioida. 

Lomakettahan on voinut täyttää 
pitkin vuotta. Ja näin on mukavan 
moni jo alkanut tekemäänkin. Tällä 
hetkellä lomakkeen on täyttänyt jo 
153 piiriä/yhdistystä. 

Huomioikaa erityisesti kohta L61 
Prosenttiammunta. Tähän kohtaa 
pitää ilmoittaa kuinka moni yhdis-
tyksen jäsenistä on käynyt ampu-
massa vähintään kerran vuoden 
aikana 10 laukausta, millä tahansa 
ammunnan harjoittelu välineellä.

Liiton toimintapalkkiot jaetaan 
toimintalomakkeiden perusteella. 

Kaikkien palauttaneiden kesken ar-
votaan myös rahapalkkiot sarjoit-
tain. Eli toimintalomakkeen täyt-
tänyt yhdistys voi saada palkkion, 
vaikkei se olisikaan sarjassaan kaik-
kein aktivoitunein yhdistys. Kaik-
kien panos maanpuolustukselle 
on kuitenkin ihan yhtä tärkeä, sik-
si jokaisen yhdistyksen kannattaa 
täyttää toimintalomake.  Toimin-
talomakkeen täyttäminen on myös 
edellytys projektituen saamiselle. 

Jos tunnuksien kanssa, tai muuten 
lomakkeen toiminnasta on epäsel-
vyyttä ohjeen luvun jälkeenkin, niin 
olkaa yhteydessä liiton järjestösih-
teeri Saku Liehuun jarjesto@rul.fi 
tai 040 556 8798.
Ohje löytyy liiton tiedostopankista.

Toimintalomake

mailto:jarjesto@rul.fi 
http://www.rul.fi/tiedostopankki/#!/container/96 


6

RU
L:

n 
KE

NT
TÄ

PO
ST

IA
  •

  6
- 2

01
4

Helsingissä 29.11. kokoontunut liit-
tovaltuusto valitsi liiton varapu-
heenjohtajiksi ltn Aaro Mäkelän 
Helsingistä ja ltn Sampo Puoskarin 
Oulusta. He ovat olleet samoissa 
tehtävissä jo tänä vuonna. Myös liit-

Mäkelä ja Puoskari 
jatkavat liiton 
varapuheenjohtajina

tovaltuuston puheenjohtajat jatka-
vat tehtävissään. Maj Jorma Kallio 
Lapualta toimii valtuuston puheen-
johtajana ja maj Markus Lassheikki 
Kirkkonummelta varapuheenjohta-
jana. Kaikki puheenjohtajavalinnat 

Puheenjohtajat yhteiskuvassa RUL:n liittovaltuuston kokouksen jälkeen Kataja-
nokan Kasinon Karimo –kabinetissa Sampo Puoskari (vas), Aaro Mäkelä, Mikko 
Halkilahti, Jorma Kallio ja Markus Lassheikki.
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tehtiin yksimielisesti ilman äänes-
tyksiä. RUL:n puheenjohtajana toi-
mii kapt Mikko Halkilahti Salosta. 
Hänet valittiin tehtäväänsä kolmi-
vuotiskaudeksi 2014 – 2016 marras-
kuussa Oulussa pidetyssä liittoko-

kouksessa.
Liittovaltuuston kokouksessa valit-
tiin myös liittohallituksen jäsenet 
vuodelle 2015. Hallitukseen valit-
tiin seitsemän uutta jäsentä (nimet 
kursivoitu).

Suomen Reserviupseeriliiton liittohallitus 2015

Puheenjohtaja kapt Mikko Halkilahti
1. varapuheenjohtaja ltn Aaro Mäkelä
2. varapuheenjohtaja ltn Sampo Puoskari

Liittohallituksen jäsenet: 
Maj Pertti Kokkonen (Etelä-Häme), kapt Veli-Matti Kesälahti (Etelä-Kar-
jala), kapt Marko Kaappola (Etelä-Pohjanmaa), kapt Jyri Vilamo (Helsinki), 
kapt Martti Minkkinen (Kainuu), maj Jari Myllymäki (Keski-Pohjanmaa), 
kapt Santeri Heinonen (Keski-Suomi), kapt Pasi Laari (Kymenlaakso), ylil 
Janne Rahkonen (Lappi), vänr Aleksi Isomursu (ORUP), maj Jorma Suonio 
(Pirkanmaa), ylil Jyrki Huusko (Pohjois-Karjala), ylil Timo Uusimäki (Poh-
jois-Pohjanmaa), kapt Simo Jääskeläinen (Pohjois-Savo), maj Juha Tarna-
nen (Päijät-Häme), kapt Tapio Hellman (Satakunta), kapt Pentti Nuutilai-
nen (Suur-Savo), kapt Jaripekka Turtiainen (Uusimaa), ylil Peter Norrgård 
(Vaasa) ja ylil Marko Rantanen (Varsinais-Suomi).
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Liittovaltuuston kokous hyväksyi 
toimintasuunnitelman ja talous-
arvion tulevalle vuodelle liittohal-
lituksen esittämässä muodossa. 
RUL:n toiminnan painopisteet 
vuonna 2015 ovat jäsenhankinta, 
ampumataidon ja kenttäkelpoisuu-
den kehittäminen sekä reserviup-
seereiden edunvalvonta.

Talousarviossa varsinaisen toimin-

Toimintasuunnitelma ja 
talousarvio hyväksyttiin 
muutoksitta

nan kulujäämä on noin 530.000 €. 
Liiton selvästi tärkein tulonlähde 
on jäsenmaksut. Jäsenmaksuihin 
ei tehty muutoksia. Muita tärkeitä 
tulonlähteitä ovat yleisavustukset 
sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan 
tuotot.

Vuoden 2015 toimintakalenteri löy-
tyy liiton nettisivuilta. 

Liittovaltuuston syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousar-
vio vuodelle 2015.

http://www.rul.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/
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Jäsenmaksuihin ei muutoksia

Hyväksytyn talousarvion mukaan 
piirien toiminta-avustukset sekä 
projektituet ja kannustepalkkiot 
pysyvät vuonna 2015 tämän vuoden 
tasolla. Liiton varsinaisen toimin-
nan nettokulut ovat ensi vuonna 
noin 500.000 €.

Jäsenmaksut vuonna 2015

• varsinainen jäsen liittomaksu 12 € ja Reserviläisen – lehtimaksu 7,5 € 
(yhteensä 19,50 €)
• Nuorisojäsen (suositus kokonaismäärälle) 14,5 €, sisältää Reserviläisen 
–lehtimaksun (7,5 €) sekä liiton (4 €) yhdistyksen (2 €) ja piirin jäsenmak-
sun (1 €). Piirit ja yhdistykset voivat päättää omat jäsenmaksuosuutensa 
toisin
.• ORUP:n jäsenen jäsenmaksu 9,5 €  (+yhdistyksen oma jäsenmak-
suosuus)
• henkilöjäsen 45 € 
• tukijäsen 170 € ja 
• kannattajajäsen 450 €

Nuorisojäseniä ovat kaikki 1987 tai myöhemmin syntyneet henkilöt.



10

RU
L:

n 
KE

NT
TÄ

PO
ST

IA
  •

  6
- 2

01
4

Huomionosoitukset 

Suomen Reserviupseeriliiton huo-
mionosoituksen hakijana voi olla 
reserviupseerikerho tai -piiri. Kaik-
kiin hakemuksiin tarvitaan piirin 
puolto. Jos hakemuksia on useam-
pia, tulee piirin asettaa ne puolto-
järjestykseen.

RUL:n kultaisen ansiomitalin ja an-
siomitalin soljen kera hakemukset 
tulee lähettää oman reserviupseeri-
piirin käsiteltäväksi piirin ilmoitta-
maan päivämäärään mennessä.

Useimmissa piireissä tämä päivä-
määrä on tammikuun alkupuolel-
la. Piirit toimittavat puoltaman-
sa hakemukset liiton toimistoon 
15.2.2015. Myöhästyneitä ansiomi-
taliesityksiä ei käsitellä.
 
Yhdistykset voivat tiedustella 
omasta piiristään, milloin hake-
muksen on oltava piirin käsittelys-
sä. Liiton palkitsemistoimikunta 
käsittelee vain piirien kautta tul-
leet anomukset. Puolustusministe-
ri myöntää kultaiset ansiomitalit ja 

ansiomitalit soljen kera kerran vuo-
dessa päivämäärällä 4.6.

Liittohallitus käsittelee RUL:n ho-
peisten ja pronssisten ansiomi-
talien anomukset kokouksissaan. 
Ensi vuonna liittohallitus kokoon-
tuu 10.1., 14.3., 4.9. ja 7.11. Piirin kä-
sittelemien anomusten tulee olla 
liiton toimistossa viikko ennen liit-
tohallituksen kokousta. 

Hakemuslomakkeet löytyvät tästä 
linkistä.  Lomakkeita saa myös lii-
ton toimistosta.
 
Ritarimerkit

Suomen Leijonan Ritarikunnan ja 
Suomen Valkoisen Ruusun Rita-
rikunnan ritarimerkkejä   koske-
vat   hakemukset tulee olla liiton 
toimistossa 15.2.2015 mennessä. 
Hakemukset laaditaan kunnia-
merkkiesityslomakkeelle, joka on 
täytettävissä ja tulostettavissa 
osoitteessa www.ritarikunnat.fi/
hakulomake.pdf. Lomakkeeseen 

http://tästä linkistä
http://tästä linkistä
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hakijaksi merkitään Suomen Re-
serviupseeriliitto. Lisäksi hakemuk-
seen kirjoitetaan yksityiskohtai-
set tiedot henkilön koulutuksesta, 
työpaikoista, harrastuksista ja eri-
tyisesti ansioista maanpuolustus-
työssä.

Huomionosoitushinnasto

Huomionositukset eivät ole ostet-
tavissa, vaan niitä myönnetään eril-
listen hakemusten perusteella. 
-RUL:n kultainen ansiomitali soljen 
kera 80 €/kpl
-RUL:n kultainen ansiomitali  
70 €/kpl
-RUL:n hopeinen ansiomitali  
50 €/kpl
-RUL:n pronssinen ansiomitali  
25 €/kpl
Myönnetyt mitalit laskutetaan nii-
den hakijalta.

Ansiomitalien pienoismitalin voi 
mitalin saanut henkilö tilata itsel-
leen liiton toimistosta:

* Kultaisen ansiomitalin soljen kera 
pienoismitali 35 €/kpl
 -Kultaisen ansiomitalin pienoismi-
tali 30 €/kpl
 -Hopeisen ansiomitalin pienoismi-
tali 30 €/kpl
 -Pronssisen ansiomitalin pienois-
mitali 15 €/kpl

Pienoismitalit laskutetaan niiden 
tilaajalta.

Tarkemmat tiedot huomionosoi-
tuksista löytyvät osoitteesta:
http://www.rul.fi/reserviupseeri-
liitto/palvelutjasenyhdistyksille/
huomionosoitukset/

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelutjasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelutjasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelutjasenyhdistyksille/huomionosoitukset/
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Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri

Liiton uusi jäsenrekisteri on nyt val-
mis. Parhaillaan viimeistellään re-
kisterin raportteja, tilastoja ja poi-
mintoja. Jäsenrekisterin piiritason 
toimijoiden koulutustilaisuus jär-
jestettiin lokakuun puolessavälissä. 

Uuden rekisterin toimittaa Kehä-
tieto Oy. Käytännössä liitot (RUL, 
RES, MPKL) ostavat jäsenrekis-
teripalvelut Maanpuolustusyhtiö 
MPY Oy:ltä. Rekisteri löytyy netistä 
osoitteesta: www.maanpuolustus-
rekisteri.fi 

Jokaiselle yhdistykselle ja piirille on 
toimitettu käyttäjätunnukset re-
kisteriin. Lisätunnuksia yhdistyksil-
le tehdään niin pyydettäessä (esim. 
sihteeri tai jäsenupseeri) jäsenre-
kisteristä: jasenasiat@rul.fi

Jäsenlomake ja eAsiointi

Yhdistykset ja piirit voivat seurata 
uusien jäsenten tilannetta jousta-
vasti nettirekisterin avulla.

Rekisterissä on jäsenhakemuslo-
make uusille jäsenille. Nettilomak-
keen avulla uusi jäsen voi helposti 
ilmoittaa halukkuudestaan reser-
viupseeriyhdistyksen ja sitä kautta 
myös liiton jäseneksi. Kun jäsenha-
kemus tulee jäsenrekisteriin, niin 
sieltä lähetään asiasta tieto yh-
distykseen, jonka jäsenyyttä hen-
kilö on hakenut. Yhdistyksellä on 
mahdollisuus hyväksyä jäsenyys 
heti tai myöhemmin. Mikäli yhdis-
tys ei kuukauteen ole reagoinut jä-
senhakemukseen, uudelle jäsenelle 
lähetetään jäsenmaksulomake ja 
– kortti. Jäsenhakemuslomake löy-
tyy osoitteesta: http://www.rul.fi/
liity-jaseneksi/  

http://www.maanpuolustusrekisteri.fi
http://www.maanpuolustusrekisteri.fi
mailto:jasenasiat@rul.fi
http://www.rul.fi/liity-jaseneksi/
http://www.rul.fi/liity-jaseneksi/
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Vanhat jäsenet voivat käyttää rekis-
terin eAsiointipalvelua. Siinä jäsen 
voi mm. päivittää omia henkilötie-
tojaan, tarkastella jäsenyyksiään ja 
luottamustehtäviään sekä tulostaa 
jäsenmaksulaskunsa. Myös am-
puma- tai senioriturvan hankinta 
on mahdollista eAsioinnin kautta. 
eAsiointipalveluun kirjautumiseen 
tarvitaan jäsennumeroa, joka löy-
tyy jäsenkortista. Palveluun pääsee 
ositteesta: https://www.maanpuo-
lustusrekisteri.fi/extranet/  

Karhulaskut 
ja jäsenmaksupalautus

Vuoden kolmas karhulasku maksa-
mattomille jäsenille lähetettiin jou-
lukuun alussa. Vuoden neljäs jäsen-
maksupalautus (rahanjako) piireille 
ja yhdistyksille suoritetaan viikolla 
50.  

Kaikkiin rahanjakoon ja tilitysra-
porttiin liittyvissä kysymyksissä voi 
kääntyä liiton toimiston puoleen 
(toimisto@rul.fi tai (09) 4056 2054). 

https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/  
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/  
mailto:toimisto@rul.fi
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Jäsenkortit 

Tammikuun lopulla jäsenille lähetetään jäsenmaksulaskun yhteydessä 
myös uusi jäsenkortti. Uusi jäsenkortti on samalla myös St1 –käteisalen-
nuskortti, jolla saa alennusta paitsi tankkauksista, myös lämmitysöljystä. 
Tankatessa alennusta saa St1 –asemilla ja miehitetyillä Shell-asemilla. 
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Liiton nettisivut 
uusitaan 2015 

Liiton nykyiset nettisivut ovat ol-
leet käytössä vuodesta 2011 alkaen. 
Nettisivut päivitetään ensi vuon-
na. Sivujen ulkoasu uudistetaan ja 
samalla parannetaan sivujen toi-
mivuutta eri alustoilla mm. känny-
kässä ja tableteissa. Uudistus to-
teutetaan yhteistyössä nettisivut 
tehneen G-Worksin kanssa. Uudis-
tus ei vaadi yhdistyksiltä ja piireiltä 
erityistoimia.

 

Liiton toimistoon voi lähettää kehi-
tysideoita liiton nettisivuista. Mitä 
toimintoja sivuille pitäisi saada? 
Mitä sieltä voisi jättää pois? Kuinka 
sivuista saadaan mielenkiintoisem-
mat ja hyödyllisemmät? Kehitysi-
deat voi toimittaa liiton järjestösih-
teeri Saku Liehulle (jarjesto@rul.fi) 
tammikuun loppuun mennessä. 

mailto:jarjesto@rul.fi
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Sähköinen  
kuntokortti 

Reserviläisurheiluliiton tuottama 
sähköinen kuntokortti on RUL:n jä-
senten käytössä maksutta. Kunto-
kortin tarkoituksena on kannustaa 
jäseniä säännölliseen liikuntaan. 

Kuntokortti on netissä toimiva, 
sähköisessä muodossa oleva har-
joitus- tai liikuntapäiväkirja. Help-
pokäyttöiseen kuntokorttiin mer-
kitään päivä, laji ja harjoitukseen 
käytetty aika. Juoksu, hiihto, kävely, 
pyöräily, uinti ja luistelusuorituksiin 
voi merkitä myös tiedon siitä, kuin-
ka pitkä matka harjoituksen aikana 
on kuljettu. Ampumasuorituksista 
kuntokortin avulla saa helposti tu-

lostettua myös erillisen ampuma-
päiväkirjan. 

Sähköinen kuntokortti summaa 
vuoden aikana harjoituskerrat, käy-
tetyn ajan ja kuljetun kokonaismat-
kan sekä laukaisumäärän. Lisäksi 
nettisivuilta löytyy runsaasti hyö-
dyllistä tietoa harjoittelusta ja ra-
vinnosta. Kuntokortti kannattaakin 
ottaa käyttöön heti uuden kalente-
rivuoden alussa. 

Sähköinen kuntokortti löytyy RE-
SUL:n sivuilta. Käytössä on myös 
mobiiliversio: www.resul.fi/m

 

www.resul.fi/index.phtml?s=117
www.resul.fi/index.phtml?s=117
http://www.resul.fi/m
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Reserviläisliikuntaa 
Reserviläisurheiluliiton 
tiedote ajankohtaisista 
asioista löytyy Kenttäpos-
tin lopusta. 

Tiedotteessa on runsaasti 
liikunta-asiaa mm. vuoden 
2015 kilpailukalenterista, 
RESUL:n strategiaproses-
sista sekä sähköisestä 
kuntokortista.  

Kouvolan toimintapäivä 
27.9.2014
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Suomen 
Reserviupseerien 
tukisäätiö

Suomen Reserviupseerien Tukisää-
tiön tarkoituksena on tukea suoma-
laisten reserviupseerien henkisiä ja 
fyysisiä maanpuolustus- ja turval-
lisuusvalmiuksia. Säätiö toteuttaa 
tarkoitustaan myöntämällä varoja 
sääntöjensä mukaisesti apurahoi-
hin, avustuksiin ja stipendeihin, 
koulutus- ja julkaisutoimintaan, 
reserviupseerien toiminnan laajen-
tamiseen ja tehostamiseen, eril-
lisprojektien tukemiseen ja uusien 

toimintamuotojen kehittämiseen.
Tukisäätiö sai 2014 RUL:lta lah-
joituksen, joka mahdollistaa ai-
kaisempaa suuremman tukitoi-
minnan. Ensi vuonna tukisäätiö 
myöntää apurahoja useamman 
kerran vuodessa. Apurahojen ha-
kua varten tehdään erillinen loma-
ke, jolla voi samalla hakea myös 
projektitukea. Lisää asiasta seu-
raavassa Kenttäpostissa. 
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Kalvosinnapit ja solmioneula
Reserviupseeriliiton tunnuksella va-
rustetut kalvosinnapit ja solmioneula 
myydään tyylikkäässä samettipäällys-
teisessä lahjarasiassa. Kalvosinnappi- 
solmioneulapaketin hinta on 50 euroa + 
postikulut.

RUL:n tunnus hautakiveen kiinnitettä-
väksi
Reserviupseeriliiton pronssista valettu 
tunnus on tarkoitettu kiinnitettäväk-
si poisnukkuneen jäsenen hautakiveen. 
Merkin halkaisija on noin 60 mm . Tun-
nus kiinnitetään hautakiveen piilokiinni-
tyksenä tunnuksen takaa kierretapeilla, 
jotka toimitetaan merkin mukana. Mer-
kin hinta on 42 euroa + postikulut. 

Mainittuja tuotteita myy Suomen Reser-
viupseereiden tukisäätiö ja ne on tilatta-
vissa RUL:n toimistosta Kirsti Suortilta, 
puh. (09) 4056 2054 tai toimisto@rul.fi    

RUL:n jäsenten toiveesta tukisäätiö on hankkinut myyntiin ainutlaa-
tuisia reserviupseerituotteita.

Tukisäätiön myyntituotteita

RUL – isännänviirit

RUL:n logolla varustettu isännänviiri on saatavissa kahtena eri versio-
na. Laadukkaat viirit ovat kooltaan 50  x 400 cm Viirit on saatavilla 
Inttistoresta hintaan 80 € 
http://www.inttistore.fi/lahja/liput-standaarit/rul-isannanviirit.
html

mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
http://www.inttistore.fi/lahja/liput-standaarit/rul-isannanviirit.html
http://www.inttistore.fi/lahja/liput-standaarit/rul-isannanviirit.html
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RUL verkossa
Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti 
tietoa liiton ajankohtaisista asioista.

Nettisivut: www.rul.fi Facebook: www.facebook.com/
reserviupseeriliitto

Twitter: http://twitter.com/
reserviupseeri

ISSUU: http://issuu.com/
reserviupseeriliitto

http://www.rul.fi
http://www.rul.fi
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://twitter.com/reserviupseeri
http://twitter.com/reserviupseeri
http://twitter.com/reserviupseeri
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
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Liiton puheenjohtajat ja liiton toimisto 
toivottavat rauhallista joulua ja menes-
tystä vuodelle 2015

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry 

JAKELU  
jäsenyhdistykset 
piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat  
liittovaltuusto 
liittohallitus 
liiton neuvottelukunta  
koulutustoimikunta 
RES, MPKL, RESUL ja MPK

 

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 
Finlands Reservofficersförbund 

The Finnish Reserve Officers’ Federation 
DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND 

SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI  INTERNET: WWW.RUL.FI  PUHELIN: +358 9 4056 2050 














