
 

 

Vuosi 2016 on RUL:n juhlavuosi 

Talvisena alkanut vuosi 2016 on vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa uuden toiminnan vuosi. Tämän 

lisäksi tänä vuonna juhlitaan Suomen Reserviupseeriliiton 85 -vuotista taivalta. Vuoden mielenkiintoisista 

tapahtumista ja tuotteista saa tietoa mm. Uutiskirjeestä, RUL:n nettisivuilta ja Reserviläinen -lehdestä. 

Reserviupseeriliitto on asettanut tällekin vuodelle jokaiselle jäsenelleen kolme toiminnallista tavoitetta: 

Liiku, ammu, kouluttaudu. Reserviupseeriyhdistykset tarjoavat runsaasti liikunta- ja 

ammuntamahdollisuuksia. Ota yhteyttä omaan yhdistykseesi ja kysy mitä siellä on tarjolla. Yhdistysten 

yhteystiedot löydät täältä. Liikunta- ja ammuntasuorituksesi voit kirjata helposti sähköiseen kuntokorttiin. 

Reserviläisurheiluliiton monipuoliseen liikuntatarjonnan löydät myös netistä. 

Koulutus on olennainen osa reserviupseeriutta. Maanpuolustusyhdistys MPK tarjoaa tänäkin vuonna 

reilusti yli tuhat koulutustapahtumaa. Näihin pääset tutustumaan täältä. 

Kaiken edellä mainitun lisäksi reserviupseeriyhdistykset tarjoavat monipuolista ja mielenkiintoista 

toimintaa hyvässä seurassa. Tervetuloa mukaan aktiiviseen reserviin vuonna 2016. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-j/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-t/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-i/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-d/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-h/


 

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. Liput kannattaa hankkia heti, sillä parhaat alennukset ovat voimassa vain 31.3.2016.  

Tarkemmat tiedot jäsenetuhintaisista lipuista löydät täältä. 

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

Liiton facebook -sivuilla on alkanut koko vuoden kestävä 85 kuvaa RUL:n historiasta. Joka viikko sivuille 

tulee kuvia liiton historiasta.  

 

 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-k/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-u/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-o/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-b/


Jäsenhankintakilpailussa pääpalkintona 
upseerimiekka 

Onko lähipiirissäsi reserviupseereita, jotka vielä eivät ole RUL:n jäseniä? Nyt kannattaa pyytää kaveritkin 

mukaan toimintaan. RUL:n jäsenhankintakilpailussa saat palkinnon (Finnkinon elokuvalippu) jo 

yhdestäkin uudesta jäsenestä. Ja palkinnot paranevat sitä mukaa, mitä enemmän uusia jäseniä saat 

hankittua. Esimerkiksi viidestä uudesta jäsenestä palkintona on RUL:n kenttälapio ja kymmenestä 

uudesta jäsenestä maihinnousukengät. 

Eniten vuonna 2016 jäseniä (mutta vähintään kymmenen) hankkinut henkilö palkitaan upseerimiekalla. 

 

Hankittuihin jäseniin lasketaan vuoden 2016 lopussa jäsenmaksunsa maksaneet liiton uudet jäsenet. 

Jäsenhankintakilpailun kaikki palkinnot löydät täältä. 

  

Tulevia tapahtumia 

 

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. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-n/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-p/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-x/


 

RUL:n joukkueeseen Jukolan viestiin 

Ilmoittaudu mukaan suunnistamaan liiton joukkueeseen Lappee-Jukolaan. Viesti järjestetään 18-19.6. 

Lappeenrannan alueella. 

Viime vuonna RUL:n joukkue nousi sijalta 1636 sijalle 1017. Nyt tarkoituksena on tehdä samanlainen 

hyväksytty suoritus ja yrittää nousta saman verran tuloksissa ylöspäin. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja liiton toimistolta antaa järjestösihteeri Saku Liehu jarjesto@rul.fi tai 040-

5568798. Jukolan viestistä lisätietoa: www.jukola.com/2016 

 

mailto:jarjesto@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-q/


Lämmintä varustusta Inttistoresta 

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

vaihtuvia tarjouksia. 

Tammikuun ajan Inttistoren tarjouksessa ovat kaikki väliasut. Samalla kannattaa tutustua nettimyymälän 

talvitakkivalikoimaan.  

Tarjolla on myös tuttuja SA-Int suksia sekä norjalaisia eräsuksia liikkumiseen talvisessa maastossa. 

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. 

 

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 

RUL verkossa 

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

alustoilla, siis myös älypuhelimissa ja tabelteilla. RUL:n nettisivut löytyvät tutusta osoitteesta: www.rul.fi 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-a/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-f/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-z/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-v/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-v/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-s/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-g/
mailto:toimisto@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-w/


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 

 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-yd/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-yh/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-yk/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jhjljhk-dhdhjktrh-yu/
mailto:janne.kosonen@rul.fi
http://jarjesto@rul.fi/
mailto:toimisto@rul.fi

