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M/05-maastopuvun ennakkotilaus alkaa! 
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Arvoisa reservin upseeri, 

kauan odotettu M/05-maastopuku ja muu tuoteperhe vapautuu viimein 26. syyskuuta 

yleiseen myyntiin, kun Puolustusvoimien tuotesuoja kuosille päättyy. Suomen 

Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton omistama Inttistore on äärimmäisen ylpeä 

saadessaan tarjota koko Suomen ensimmäisen ennakkotilaisuusmahdollisuuden juuri 

teille aktiivireserviläisille.  

Inttistore aloittaa M/05-tuoteperheen ennakkotilausten vastaanottamisen tänään 

maanantaina 20. kesäkuuta. Mikä parasta, kun jätät ennakkotilauksesi heinäkuun 

loppuun mennessä, saat 10 prosentin alennuksen kokonaishinnasta!  

 

Ennakkotilauksen voit jättää myymälän verkkosivuilla osoitteessa 

http://www.inttistore.fi/m05-ennakkomyynti.html tai Helsingin Töölössä sijaitsevassa 

Inttistoren myymälässä (Pohjoisen Hesperiankatu 15).  

Alennusta varten verkkokaupassa käytä alennuskoodia: RULM05 

Myymälässä alennuksen saa liiton jäsenkorttia vastaan. 

Maastopuvun lisäksi myyntiin tulevat pakkasasu, lippa- ja lierihattu, karvalakki sekä 

lumipuku. Maastopuvun, lippa- ja lierihattujen toimitukset alkavat 26. syyskuuta. 

Pakkasasun, lumipuvun ja karvalakin toimitukset alkavat 17. lokakuuta. 

Tarjous yhdistyksille kimppatilauksista 

Yhdistykset voivat myös jättää sisään kimppatilauksia. Kimppatilaukset lähetetään 

sähköpostilla osoitteeseen info@inttistore.fi. Alle kymmenen puvun tilauksista annetaan 

sama -10 % alennus. Yli 10 puvun tilauksista saa -15 % alennuksen. 

Aktiivisimmille reserviläisille M/05-tuoteperhe on epäilemättä tuttu, mutta tässä vielä 

kertauksena taustaa puvun ominaisuuksista ja sen historiasta. 

M/05 – Armeijan ykkösasu 

M/05-maastopuku otettiin nimensä mukaisesti käyttöön 2005 ja se on yhä 

Puolustusvoimien palveluspuku, jota käyttävät kaikki varusmiehet erikoisjoukoista lähtien.  

M/05 on pitkän kehityksen lopputulos. Ensimmäisenä sitä pääsivät varusmiehistä 

testaamaan silloisen Pohjois-Karjalan Prikaatin varusmiehet, mutta ennen 

palvelukseenpääsyä puku oli käynyt läpi vuosien rumban. Kaikkinensa kehitystyöhön ja 

testaamiseen kului aikaa yli kolme vuotta. Yksistään sopivan maastokuosin löytämiseksi 

Metsäntutkimuslaitoksen suomalaista metsää kuvaavia dioja käytiin tuhansia läpi, jotta 

lopputuloksena oli mahdollisimman autententtisesti suomalaista luontoa jäljittelevä 

kuviointi väreineen. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-thkrek-klkyihdjr-t/
http://info@inttistore.fi/


Myyntiin tuleva M/05 tulee olemaan jokaista yksityiskohtaa ja jopa infrapunasuojia myöten 

yksi yhteen verrannollinen Puolustusvoimien käytössä olevan maastopuvun kanssa. Ainoa 

eroa Puolustusvoimien maastopukuun on intin tornilogon puuttuminen niskasta. Tämäkin 

vain siksi, että nokkelimmat eivät edes yritä vaihtaa omaa ryynättyä pukuaan 

varusvarastolla intin omistamaan pukuun. 

 

Maanpuolustusterveisin, 

Suomen Reserviupseeriliitto ja Inttistore 

Lähetetty osoitteeseen 

JANNE.KOSONEN@RUL.FI 

Voit poistua uutiskirjelistalta painamalla tästä 
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