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Kaiken tämän 
minä tahdon 
kunniani ja 
omantuntoni  
mukaan täyttää
Sotilasvalassa ja –vakuutuksessa nuo-
ret varusmiehet sitoutuvat todella koviin 
vaatimuksiin.

Vakuutuksissa sitoudutaan ensiksikin 
puolustamaan Suomea ja yhteiskunta-
järjestelmäämme: ”Minä tahdon kaik-
kialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja 
sodan aikana puolustaa isänmaani kos-
kemattomuutta, sen laillista valtiojär-
jestystä sekä valtakunnan laillista esi-
valtaa. ”

Yhtä lailla valatilaisuudessa nuori ase-
velvollinen sitoutuu hoitamaan mah-
dollisesti eteen tulevan, äärimmäisen 
vaativakin tehtävä loppuun saakka: 
”Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani 
siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan 
niin kauan kuin minussa voimia on, suo-
ritan saamani tehtävän loppuun. Lupaan 
käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, 
totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja 
asetuksia sekä säilyttää minulle uskotut 
palvelussalaisuudet.”

Sisällys:

2  Pääkirjoitus
4  RUL 85 vuotta
6 Toimintapäivä 2016
7 Yhdistyspäivä
8 Kannustepalkkiot
14  Kansainvälistä 
 toimintaa
16  RUL tuotteita
17  Jäsenhankintakilpailu 
18 Projektituen ja 
 tukisäätiön apurahojen  
 hakeminen 
19 Monenlaisia 
 liikuntatapahtumia
22 RUL verkossa
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JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

Johtajakoulutuksen saaville nuorille esi-
miehille sotilasvala ja -vakuutus aset-
tavat selkeät, mutta haastavat hyvän 
johtajan vaatimukset: ”Jos minut asete-
taan esimiesasemaan, tahdon olla alai-
siani kohtaan oikeudenmukainen, pitää 
huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia 
tietoja heidän toiveistaan, olla heidän 
neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä 
omasta puolestani pyrkiä olemaan heille 
hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.” 

Sotilasvala ja juhlallinen vakuutus an-
netaan alokaskauden päättyessä, mut-
ta siinä annetut sitoumukset kestävät 
koko asevelvollisuusajan. Alokaskauden 
jälkeen varusmiespalvelus jatkuu pitkälti 
nuorten omien ominaisuuksien, näyttö-
jen, kiinnostuksen ja motivaation viitoit-
tamana. Jokaiselle löytyy kokonaisuuden 
kannalta sopivin tehtävä. Johtajakoulu-
tukseen valittavien nuorten keskeinen 
ominaisuus on vastuunkantokyky. 

Nyky-yhteiskunnassa korostuvat yksi-

lön oikeudet ja vapaudet. Nämä ovat 
hyviä ja kannatettavia asioita, mutta on 
muistettava, että oikeuksiin liittyy erot-
tamattomasti velvollisuudet ja vapau-
teen liittyy vastuullisuus. Velvollisuudet 
konkretisoituvat usein asioissa, joita 
meidän pitää tehdä yhdessä tai yhteisen 
hyvän puolesta. Aina ne eivät ole help-
poja tai mukavia, mutta kuitenkin ne on 
tehtävä. Tiukoissa paikoissa, niin työ- ja 
siviilielämässä kuin tarvittaessa sota-
oloissakin, vastuunkantokykyä koetel-
laan käytännössä. 

Me reserviupseerit olemme saaneet va-
rusmiesaikana parhaan mahdollisen 
koulutuksen. Siksi meiltä voi ja pitää 
odottaa hieman enemmän. Se on osa 
käytännön vastuunkantokykyä ja johta-
juutta, eikä se ole kiinni iästä, sukupuo-
lesta, sotilasarvosta tai sodan ajan sijoi-
tuksesta.
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Suomen Reserviupseeriliiton 
85-vuotisjuhlavuoden päätapahtu-
ma järjestetään perjantaina 5.8. Ha-
minassa. Liiton omien tapahtumien 
lisäksi päivän aikana Haminassa on 
paljon muutakin nähtävää ja kuun-
neltavaa Hamina Tattoon toimesta. 
RUL kutsuu kaikki jäsenet seuralai-
sineen mukaan Haminaan!

Päivän alustava ohjelmarunko
•Klo 11.00  Kansainvälisen sotilassoittokunnan puistokonsertissa kokoon-
tuminen Puistotalolla. 
Mahdollisuus lounaaseen esimerkiksi Tattoo-klubilla kauppatorilla 
•Klo 13.00 Mahdollisuus ohjatuille kävelykierroksille. Vaihtoehtoisesti va-
paata tutustumista puolustusvoimien tapahtumakenttään RUK:n päära-
kennuksen edustalla tai linnoituskaupungin historiallisiin pihoihin ja puu-
tarhoihin.     
•Klo 15.00 RUL:n seppeleenlasku Kaatuneiden upseerien patsaalla RUK:n 
päärakennuksen kentällä.   
•Klo 15.15 Tervetulotilaisuus Maneesin aulassa 
•Klo 16.00 RUL 85 vuotta tilaisuus RUK:n Maneesissa     
•Noin klo 18.00 alkaen mahdollisuus omakustanteiseen päivälliseen esi-
merkiksi Hamina Bastionissa, tai muissa alueen ravintoloissa. Varaukset 
täytyy kunkin muistaa tehdä itse     
•Klo 20.00 – 21.50 Marssishow Hamina Bastionissa 
•Noin klo 22.15 Kotimatka alkaa ja tai mahdollisuus jatkaa iltaa Hamina 
Torin Tattoo-klubilla tai jazz-klubilla. 

RUL 85 vuotta
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Liput edullisimmillaan 
maaliskuun loppuun saakka

Suomen Reserviupseeriliiton jäse-
nillä seuralaisineen on mahdollis-
ta hankkia lippuja Hamina Tattoon 
perjantai-illan marssishow´hun 
alennettuun hintaan. Maaliskuun 
loppuun saakka lippujen hinta 40 
euroa ja toukokuun loppuun saak-
ka lippujen hinta on 45 €. Katso 
tarkat ohjeet lippujen hankkimi-
sesta täältä: http://www.rul.fi/lip-
pujen-hankkiminen-hamina-tat-
tooseen-5-8-2016/ 

Yö kasarmilla

RUL 85 tapahtumaan osallistuvilla 
on mahdollisuus ilmaiseen yöpymi-
seen RUK:n kasarmeilla. Majoitus 
tapahtuu usean henkilön tuvissa. 
Naisille on varattu omat tuvat. Pe-
tivaatteet hoituvat RUK:n toimes-
ta. Kasarmimajoitusvaraukset vain 
RUL:n nettisivujen kautta: http://
www.rul.fi/tapahtumakalenteri/
kasarmimajoitus/ Majoituspaikko-
ja on rajoitetusti.

RUL 85 vuotta tapahtuma on myös 
oiva yhdistyksen tai piirin kesäret-
ken kohde. Tervetuloa Haminaan!

Kuva: Petri Hiironen

http://www.rul.fi/lippujen-hankkiminen-hamina-tattooseen-5-8-2016/
http://www.rul.fi/lippujen-hankkiminen-hamina-tattooseen-5-8-2016/
http://www.rul.fi/lippujen-hankkiminen-hamina-tattooseen-5-8-2016/
http://www.rul.fi/tapahtumakalenteri/kasarmimajoitus/
http://www.rul.fi/tapahtumakalenteri/kasarmimajoitus/
http://www.rul.fi/tapahtumakalenteri/kasarmimajoitus/
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Toimintapäivä 2016 on 
RUL 85 haastekilpailu

Yhdistyksiä kannustetaan järjestä-
mään ainakin yksi toiminnallinen 
päivä jäsenistölleen. 

Tänä vuonna toimintapäivä toivo-
taan järjestettävän yleisenä haas-
tekilpailuna RUL 85 –vuotta teeman 
ympärille. Yhdistystä kannustetaan 
haastamaan kunnan, reserviläisjär-
jestöjen, muiden vapaaehtoisten 
järjestöjen ja muiden alueen toimi-
joiden edustajia mukaan. 

Haastekampanja voidaan järjestää 
pienimuotoisena noin tunnin kes-
tävänä kilpailu missä on erilaisia 
tehtäviä. Joukossa voi olla fyysisiä 
tai vain lapputehtäviä. Liiton aikai-
sempina vuosina tekemiä Toimin-
tapäivä rasteja kannatta hyödyntää 
ja jalostaa eteenpäin.

Palkintoina liitto tukee RUL 85 –
vuotta materiaalilla.

Ilmoitukset tapahtuman järjes-
tämisestä on lähetettävä liittoon 
huhtikuun 15. päivään mennessä. 
Lisätietoja liiton toimistosta järjes-
tösihteeri Saku Liehulta: jarjesto@
rul.fi tai puh. 040 556 8798.

mailto:jarjesto%40rul.fi?subject=
mailto:jarjesto%40rul.fi?subject=
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Yhdistyspäivä 9.4.2016

Liiton yhdistyksille järjestä-
mä Yhdistyspäivä järjestetään  
Helsingissä Katajanokan Kasinolla, 
Laivastokatu 1, lauantaina 9.4.2016 
klo 9:00–15:00. 

Nyt viidennen kerran järjestettävän 
yhdistyspäivän teemana on yhteis-

Alustava ohjelma

09:00   Kahvitarjoilu
09:30   Tilaisuuden avaus ja esittelyt Karimo-salissa
10:00    Yhdistysten yhteistoiminta
      - yhteistyö ja yhteistoiminta laajasti maanpuolustusken tässä
12:30     Lounas 
13:15       Kuinka kerhojen yhteistoiminnan hyvät käytännöt näkyvät   
  viestinnässä.
  - Käymme läpi kuinka viestinnällä voi parantaa yhdistysten   
  toimintaa. 
14:30  Yhteenveto ja palaute päivästä 
15:00  Tilaisuuden päättäminen

toiminta.
Yhdistys voi lähettää tilaisuuteen 
1 – 2 edustajaa. 
Liitto vastaa Yhdistyspäivä –tilai-
suuden matka- ja muonituskuluis-
ta.
Ilmoittautumiset liiton toimistoon 
1.4.2016 mennessä: toimisto@rul.fi 

mailto:toimisto%40rul.fi%20?subject=
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Kannustepalkkiot

Liittohallituksen maaliskuun ko-
kouksessa hyväksyttiin yhdistyksil-
le ja piireille maksettavat kannus-
tepalkkiot.

Kannustepalkkiona jaetaan vuoden 
2015 perusteella yhteensä 16000 €,
joista jäsenhankintapalkkioina  
5300 € ja toimintapalkkioina 10700 
€.

Määräaikaan mennessä liittoon 
saapui toimintalomake 253 yhdis-
tyksestä sekä kaikista 20 piiristä. 
Edellisvuonna toimintalomakkeen 
palautti 249 yhdistystä. Toiminta-
lomakkeen palauttamatta jättä-
neissä 64 yhdistyksessä oli alle 6 
% liiton jäsenistä. Vuoden 2015 toi-
minnassa painotettiin mm. Toimin-
tapäivän järjestämistä, tiedotusta, 
infotilaisuuksia, koulutusta, vapaa-
ehtoista maanpuolustuskoulutusta 

ja liikuntatoimintaa, sekä prosent-
tiammunnan ilmoitusta. Toimin-
talomake oli nyt viidettä kertaa 
mahdollista palauttaa sähköisessä 
muodossa, ja toista vuotta oikeasti 
koko ajan täytettävissä pitkin vuot-
ta.
Sarjajaon perustana on yhdistysten 
jäsenmäärät per 31.12.2015. Kan-
nustepalkkiot maksetaan yhdistyk-
sille ja piireille huhtikuussa.

Toimintapalkkiot jaettiin kahteen 
osuuteen: Pistepalkkiona myön-
nettiin liiton 20 eniten pisteitä saa-
vuttaneelle yhdistykselle, jokaiselle 
250 € eli yhteensä 5000 €. 

Sarjapalkkioina jaettiin jokaisen 
sarjan viidelle parhaimmalle yhdis-
tykselle sarjassa edustetun jäsen-
määrän suhteessa yhteensä 4900 €. 
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Pistepalkkion (liiton 20 eniten pisteitä saavuttanutta yhdistystä) saivat 
seuraavat yhdistykset:

Yhdistys Sarja Jäsenmäärä kokonaispisteet 

Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby Reservofficersklubb ry A 214 503 

Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry A 448 420 

Kouvolan Reserviupseerikerho ry A 294 398 

Valkeakosken Reserviupseerikerho ry  A 348 391 

Töölön Reserviupseerit ry A 155 390 

Järvenpään Reserviupseerikerho ry A 306 373 

Porvoon Reserviupseerikerho ry - Borgå Reservofficersklubb rf A 211 363 

Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry C 56 338 

Vaasan Reserviupseerikerho ry A 190 292 

Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry A 170 286 

Jyväskylän Reserviupseerit ry A 423 282 

Nurmijärven Reserviupseerit ry B 126 276 

Nastolan Reserviupseerikerho ry  B 66 270 

Janakkalan Reserviupseerikerho ry B 95 269 

Tikkakosken Reserviupseerit ry B 112 258 

Helsingin Sissikerho ry A 260 257 

Tuusulan Reserviupseerikerho ry A 172 250 

Tampereen Reserviupseerit ry A 839 246 

Oulun Reserviupseerikerho ry A 599 234 

Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys - Kyrkslätts 
Reservofficersförening  B 145 233 
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Sarjassaan viisi eniten pisteitä saaneet yhdistykset 
(palkkio suhteutettu jäsenmäärään):

Sarjapalkkiot

• SARJA A, yli 150 jäsentä
-Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby Reservofficersklubb ry, 
503 pistettä, sarjapalkkio 470 €
-Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry, 420 pistettä, 
sarjapalkkio 390 €
-Kouvolan Reserviupseerikerho ry, 398 pistettä, sarjapalkkio 370 €
-Valkeakosken Reserviupseerikerho ry, 391 pistettä, sarjapalkkio 365 €
-Töölön Reserviupseerit ry, 390 pistettä, sarjapalkkio 365 €

• SARJA B, 60 – 149 jäsentä
-Nurmijärven Reserviupseerit ry, 276 pistettä, sarjapalkkio 260 €
-Nastolan Reserviupseerikerho ry, 270 pistettä, sarjapalkkio 255 €
-Janakkalan Reserviupseerikerho ry 269 pistettä, sarjapalkkio 250 €
-Tikkakosken Reserviupseerit ry 258 pistettä, sarjapalkkio 240 €
-Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys - Kyrkslätts Reservofficersföre-
ning , 233 pistettä, sarjapalkkio 220 €

• SARJA C, 30 – 59 jäsentä
-Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry, 338 pistettä, 
sarjapalkkio 330 €
-Elimäen Reserviupseerikerho ry, 190 pistettä, sarjapalkkio 185 €
-Ylitornion Reserviupseerit ry, 162 pistettä, sarjapalkkio 155 €
-Veitsiluodon Reserviupseerit ry, 161 pistettä, sarjapalkkio 155 €
-Viitasaaren Reserviupseerit ry, 158 pistettä, sarjapalkkio 155 €

• SARJA D, alle 30 jäsentä
-Paltamon Reserviupseerikerho ry 178 pistettä, sarjapalkkio 220 €
-Pihtiputaan Reserviupseerit ry, 109 pistettä, sarjapalkkio 135 €
-Kannuksen Reserviupseerikerho ry, 109 pistettä, sarjapalkkio 135
-Hauhon Reserviupseerikerho ry, 104 pistettä, sarjapalkkio 125 €
-Urjalan Reserviupseerit ry, 101 pistettä, sarjapalkkio 125 €
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Lisäksi arvalla jaettiin kaikkien lomakkeen täyttäneiden, mutta muuten 
palkkioita jääneiden kesken jokaisessa sarjakategoriassa yksi rahapalkin-
to, yhteensä 800 euroa. 

Nämä palkinnot saivat: 
-Lappeenrannan Reserviupseerikerho ry (A-sarja, 320 €)
-Asikkalan Reserviupseerit ry (B-sarja 210 €)
-Isokyrön Reserviupseerikerho ry (C-sarja 155 €) 
-Varpaisjärven Reserviupseerikerho ry (D-sarja, 120 €).
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Jäsenhankintapalkkiot 

Suomen Reserviupseeriliiton jäsen-
määrä väheni vuonna 2015 yhteen-
sä 95 jäsenellä. Liiton virallisessa 
jäsenmäärässä ovat mukana vain 
ne jäsenet, jotka ovat suorittaneet 
jäsenmaksuvelvoitteensa päätty-
neeltä toimintavuodelta. 

 Vuoden lopussa liitossa oli 26.285 
maksanutta jäsentä. Jäsenmäärä 
kasvoi vuoden aikana viidessä pii-
rissä: Helsingissä, ORUP:ssa, Poh-
jois-Pohjanmaalla, Suur-Savossa ja 
Varsinais-Suomessa. Kaikille jäsen-
määräänsä kasvattaneille piireille 
maksettiin 500 €:n jäsenhankinta-
palkkio.

Yhdistyksistä jäsenmääräänsä kas-
vatti absoluuttisesti eniten Tapi-
olan Reserviupseerit, jonka jäsen-
määrä kasvoi 30 hengellä. Se sai 
400 euron palkkion. Sarjoittain kol-
me suhteellisesti eniten jäsenmää-
räänsä kasvattanutta yhdistystä 
saivat kukin 200 euron palkkion. 

• SARJA A, yli 150 jäsentä:
HRUP Sissikerho (+9,70 %)
Tikkurila (+ 7,00 %)
TaKoRu (+6,73 %)

• SARJA B, 60 – 149 jäsentä
TuKoRes (+ 6,57 %)
Ilmailukerho (+ 5,65 %)
Lempäälä (+ 5,08 %)

• SARJA C, 30 – 59 jäsentä
Jaala (+65,00 %)
Sulkava (+25,93 %)
VORU (+ 20,41 %)

• SARJA D, alle 30 jäsentä
Myrskylä (+ 7,42 %)
Kiiminki (+6,67 %)
Rautalampi (+ 6,67 %) 
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Prosenttiammunta

Tulos lasketaan 1.1.–31.12. välisenä aikana järjestetyistä mainittujen liit-
tojen, piirien tai kerhojen valvotuista kilpailuista, ampumaharjoituksis-
ta, koulutus- ja koetilaisuuksista. Kultakin osallistuneelta yhdistyksen 
jäseneltä merkitään yksi ampumasuoritus vuodessa.

Liittotulos: 
17,5 % (2014: 13,9 %, 2013: 13,4 %, 2012: 11,4 %, 2011: 13,7 %)

Piirit:
1. Kainuun Reserviupseeripiiri ry   40,5 % (200 €)
2. Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry  30,9 % (100 €)
3. Etelä-Pohjanmaa Reserviupseeripiiri ry 28,9 % (100 €) 

Yhdistykset:
Sarja A 
1. Salon Seudun Reserviupseerit ry    58,6 % (100 €)
2. Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho ry 57,5 % (50 €)
3. Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry  57,4 % (50 €)

Sarja B
1. Kauhajoen Reserviupseerikerho ry  76,6 % (100 €)
2. Asikkalan Reserviupseerit ry   73,8 % (50 €)
3. Janakkalan Reserviupseerikerho ry  68,4 % (50 €)

Sarja C
1. Liperin Reserviupseerit ry    93,1 % (100 €)
2. Kangasniemen Reservinupseerit ry  86,1 % (50 €)
3. Rautjärven Reserviupseerikerho ry  84,4 % (50 €)

Sarja D
1. Kortesjärven Reserviupseerikerho ry    100 % (100 €)
2. Ristijärven Reserviupseerikerho ry   81,8 % (50 €)
3. Vesannon Reserviupseerikerho ry   65,4 % (50 €)
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Kansainvälistä toimintaa

Reserviupseeriliitto tarjoaa tänäkin 
vuonna jäsenilleen mahdollisuuden 
osallistua kansainväliseen toimin-
taan. Tarjolla on varsinkin nuorille 
ja urheilullisille jäsenille miellyttä-
viä kokemuksia.

YROW

Nuoret alle 30-vuotiaat liiton jä-
senet voivat hakea mukaan YROW 
(Young Reserve Officers Workshop) 
tapahtumaan Espanjan Madridiin 
31.7.-7.8. Tapahtuma on osa NA-
TO:n reserviupseerien CIOR kesä-
kongressia. Reserviupseeriliitto on 
liitännäisjäsenenä (associate mem-
ber) Naton reserviupseerijärjestös-
sä CIOR:ssa. Yhteistyön perustana 
on Suomen ja Naton välinen Part-
nership for Peace -sopimus. 

Viikon aikana nuoret työskente-
levät ahkerasti annetun tehtävän 
parissa. Tämä sisältää monenlaisia 
keskusteluja, työryhmiä ja luento-
ja. Suurinta antia tapahtumassa 
on varmasti tutustuminen muihin 
nuoriin reserviupseereihin ympä-
ri maailman. Tilaisuudessa näkee 
varmasti reserviläisyyden eri muo-
dot eri maissa. Ja kannattaa varau-

tua myös runsaaseen sosiaaliseen 
toimintaan. 

Liitto lähettää tapahtumaan 2-4 
henkilöä. Valinta tehdään hakemus-
ten perusteella. Valintaperusteina 
on työskentely vapaaehtoisessa 
reserviläistoiminnassa, kielitaito ja 
mahdollinen aikaisempi kansainvä-
linen kokemus. Hakemukset tulee 
olla perillä liiton toimistolla 31.4. 
Lisätietoja löytyy liiton nettisuvuil-
ta kohdasta Reserviupseeriliitto – 
Kansainvälisyys.

Sotilas-5-ottelu

Liitto lähettää CIOR:n sotilasmo-
niotteluun nelihenkisen joukku-
een. Kilpailu on Madridin alueella 
30.7. -7.8. Kilpailussa ammutaan 
paikallisilla pistoolilla ja kivääril-
lä sekä suoritetaan esterata, es-
teuinti, kranaatin heitto ja suun-
nistus. Suunnistuksen yhteydessä 
on myös kartanluku ja etäisyyden 
määritys. Viikon alussa on muuta-
ma harjoituspäivä, jotta kaikki pää-
sevät sinuiksi paikallisiin aseisiin ja 
maastoihin. Kilpailu käydään kol-
mihenkisellä joukkueella.
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Kaikilla liton jäsenillä on mahdolli-
suus hakea kilpailuun mukaan. Kar-
sintakilpailu järjestetään Lahdessa 
20.-21.5. Ilmoittautuminen karsinta 
tulee tehdä 9.5. mennessä. Karsin-
taa kannattaa tulla opettelemaan 
lajia tai vaan kuntoilemaan hyvässä 
seurassa. Rohkeasti mukaan, uusil-
le kyvyille on aina tilaa!

PM-kilpailut

Pohjoismaiset maastomestaruus-
kilpailut järjestetään tänä vuon-

na Tanskan Karupissa 6.-8.5. Viime 
vuoden täydellistä voittoa lähtee 
puolustamaan nytkin varsin kilpailu-
kykyinen joukkue. Tänä vuonna liitto 
toki lähettää vain kaksi joukkuetta, 
jotta muillakin pohjoismailla olisi 
mahdollisuuksia. 

Lisätietoja kaikista kansainvälisistä 
tapahtumista löytyy liiton sivuilta ja 
järjestösihteeri Saku Liehulta jarjes-
to@rul.fi

mailto:jarjesto%40rul.fi?subject=
mailto:jarjesto%40rul.fi?subject=
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RUL tuotteita

Liiton 85 –vuotisjuhlavuoden mer-
keissä saatavilla on uusia RUL tuot-
teita. 

RUL 85 vuotta kynä

Tammikuussa lähetetyssä jäsen-
maksulomakkeessa oli tarjous vuo-
den jäsentuotteesta, RUL 85 vuot-
ta kosketusnäyttökynästä. Jos kynä 
jäi tilaamatta jäsenmaksun suorit-
tamisen yhteydessä, voit edelleen 
hankkia sen itsellesi ottamalla yh-
teyttä liiton toimistoon: toimisto@
rul.fi tai 09 – 4056 2054. Näyttäväs-
sä kotelossa tulevan kynän hinta on 
15 euroa. Hintaan sisältyy posti- ja 
käsittelykulut.

RUL muki

Uusi RUL muki on näyttävä ja kor-
kealaatuinen kahvimuki. Mukin 
hinta on 25 euroa sisältäen pos-
tikulut. Yhdistysten ja piirien on 
mahdollista ostaa vähintään 6 mu-
kia edulliseen kampanjahintaan 15 
euroa kappale. Reserviupseerien 
tukisäätiön myymien mukien tila-
ukset liiton toimistosta: toimisto@
rul.fi tai 09 – 4056 2054.

mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
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Jäsenhankintakilpailu 
Vuoden 2015 jäsenhankintakilpailun tulokset julkaistaan huh-
tikuussa. Jäsenhankintakilpailu jatkuu vuonna 2016. Jo yhdestä 
uudesta jäsenestä hankkija palkitaan leffalipulla. Ja vuoden pa-
ras jäsenhankkija saa palkinnoksi upseerimiekan.
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Projektituen ja tukisäätiön apurahojen 
hakeminen samalla lomakkeella

Yhdistysten projektituki on tarkoi-
tettu sellaisten poikkeuksellisten 
merkittävien toimintojen, erillis-
projektien tai hankintojen rahoitta-
miseen, joita yhdistykset tai piirit 
eivät omilla voimavaroillaan kyke-
ne rahoittamaan. Hankkeen pitää 
tukea yhdistyksen varsinaista toi-
mintaa. Tukea voidaan myöntää 
projekteihin, jotka kehittävät jä-
senhankintaa, jäsenaktiivisuutta 
tai toimintaa. Esimerkkejä tällai-
sesta toiminnasta ovat mm. erilai-
set kertaluontoiset toimintatapah-
tumat, ase-, koulutusmateriaali-, 
majoitus-, esite- tai muut hankin-
nat sekä toimitilojen korjaaminen 
tai rakentaminen. Tukea myönne-
tään vain osalle toiminnon tai han-
kinnan kokonaisbudjettia. 

Projektitukea on alkaneena vuonna 
jaossa 22.000 euroa. 

Yhdistykset ja piirit voivat hakea 
tukea myös Suomen Reserviupsee-
rien tukisäätiöltä, joka tukee erityi-
sesti aatteellista ja perinnetoimin-
taa, kuten historiikkien tekemistä 
ja kantolippujen hankintaa. Tuki-
säätiö myöntää tänä vuonna tukea 
enintään 6.000 euroa.

RUL:ssa projektitukihakemukset 
käsittelee taloustoimikunta ja tu-
kisäätiön apurahahakemukset sää-
tiön hallitus. Seuraavat määräajat 
hakemuksille ovat 15.5., 15.8. sekä 
15.11.

Projektitukea ja tukisäätiön apu-
rahoja haetaan yhdellä ja samal-
la lomakkeella, jonka voi täyt-
tää netissä, tallentaa ja lähettää 
liittoon sähköpostin liitteenä.  
Hakulomake löytyy netistä

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/  
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Monenlaisia liikuntatapahtumia 

XXIX Sandels Jotos 21. - 22.5.

XXIX Sandels Jotos - Huotarin Hä-
mäys - järjestetään 21. - 22.5.2016 
Iisalmen lähialueella. Jotoksella on 
nyt kolme sarjaa, eli osallistujien 
toiveita on otettu huomioon.

Jotos sopii maanpuolustushenkisil-
le, niin vaativaa kisaa hakeville kuin 
työpaikka- tai kaveriporukkajouk-
kueille.  Jotos koostuu ammunnas-
ta (sovelletusti naisten ja nuorten 
sarjassa), maastovaelluksesta sekä 
rastitehtävistä, jotka mittaavat eri-

laisia sotilaallisia sekä yleishyödyl-
lisiä tietoja ja taitoja.

Sarjat: Muita hieman vaativampi 
kilpasarja Döbeln ja harrastesarja 
Sandels. Lisäksi uutena on Naisten 
ja Nuorten – sarja niille, jotka eivät 
ole käyneet varusmieskoulutusta 
tai ovat alle 18 –vuotiaita. Tässä 
reitti on hieman muita sarjoja lyhy-
empi. Kilpa- tai harrastesarjaan voi-
vat osallistua 18 vuotta täyttäneet.

Ilmoittautuminen: www.mpk.fi/
pohjois-savo, 13.5. mennessä. 

http://www.mpk.fi/pohjois-savo
http://www.mpk.fi/pohjois-savo
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RUL:n joukkueeseen 
Kesäyön marssiin Turussa 11. – 12.6

Järjestyksessään jo 19. Kesäyön 
marssi marssitaan 11. - 12.6.2016. 
Vuoden 2016 marssi järjestetään 
viime vuoden tapaan Turussa ja se 
lähtee marssikeskuksesta Heikki-
län kasarmilta (Rykmentintie 15). 
Lisätietoja Kesäyön marssista löy-
dät täältä.

Liiton 85 -vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi RUL kokoaa Kesäyön mars-
siin oman joukkueensa. Tavoit-
teenamme on koota 20 marssijan 

joukkue. Liitto vastaa marssijoiden 
osanottomaksuista ja muistoksi 
marssista saa liiton t-paidan.

Ilmoittautumiset huhtikuun lop-
puun mennessä liiton toimistoon 
Kirsti Suortille: toimisto@rul.fi tai 
puh. 09 - 4056 2054.

http://toimisto@rul.fi
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Salpavaellus 1.- 3. 7. 2016

Unohtumaton Salpavaellus jär-
jestetään jo 23. kerran. Salpavael-
lus esittelee viime sotien aikaisen 
suomalaisen maanpuolustustah-
don kestävää monumenttia – Sal-
pa-asemaa Suomen parhaimmis-
toon kuuluvien Salpalinja-oppaiden 
johdolla. Valittavana on kolme eri-
laista ja eripituista vaellusreittiä. 
Lisätietoja tapahtumasta: http://
www.salpavaellus.net/

RUL:n 
joukkueeseen 
Jukolan 
viestiin 

Ilmoittaudu mukaan suunnista-
maan liiton joukkueeseen Lap-
pee-Jukolaan. Viesti järjestetään 18. 
- 19.6. Kyseessä on järjestyksessään 
jo 68. Jukolan viesti. Paikalle odote-
taan reilusti yli 1000 joukkuetta niin 
varsinaiseen Jukolan viestiin kuin 
naisten Venlojen viestiinkin.

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.

Jukolan viestin seitsemän osuuden 

matkat vaihtelevat 8,4 - 16,4 kilo-
metrin välillä. Ensimmäiset osuu-
det suunnistetaan pimeässä.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 
Liiton toimistosta järjestösihtee-
ri Saku Liehulta:  jarjesto@rul.fi tai 
040-5568798. Jukolan viestistä li-
sätietoa: www.jukola.com/2016

http://www.salpavaellus.net/
http://www.salpavaellus.net/
mailto:jarjesto%40rul.fi%20?subject=
http://www.jukola.com/2016
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RUL verkossa
Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti 
tietoa liiton ajankohtaisista asioista.

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

Twitter: http://twitter.com/
reserviupseeri

ISSUU: http://issuu.com/
reserviupseeriliitto

http://www.rul.fi
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://twitter.com/reserviupseeri
http://twitter.com/reserviupseeri
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
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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 

mailto:toimisto@rul.fi
http://www.rul.fi

