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RUL 85 vuotta 

Suomen Reserviupseeriliiton 85 -vuotisjuhlavuoden päätapahtuma järjestettiin RUK:ssa perjantaina 5.8. 

Tutuille ympyröille Haminaan kokoontui yli 500 liiton jäsentä, seuralaista, ystävää ja tukijaa. Päivän 

ohjelmassa oli mm. kävelykierros Haminan keskustassa ja RUK:ssa, seppeleen lasku Kaatuneiden 

upseereiden patsaalle, pääjuhla RUK:n Maneesissa sekä Hamina Tattoon marssishow. Lämmin kiitos 

kaikille Haminan tapahtumiin osallistuneille. 

Päätapahtumassa oli myös juhlavuoden videon ensiesitys. Video on koskettava kuvaus 

Reserviupseeriliiton historiasta nykypäivään kuuden eri-ikäisen reserviupseerin kertomana. Vanhimmat 

upseerit ovat sodan käyneitä miehiä, mutta mukana on myös niin kylmän sodan ajan kuin tämänkin 

päivän aktiiveja. Video on katsottavissa tästä linkistä. 

Elo- syyskuussa reserviläistoiminta käynnistyy taas täyteen vauhtiinsa. Liikunnassa, ammunnassa ja 

vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa edessä ovat vuoden kiireisimmät viikot. 

Syksyn toimintaa suunniteltaessa kannattaa pitää mielessä liiton jokaiselle jäsenelle asettamat 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ithdyhd-kkduktlyl-j/


toiminnalliset tavoitteet: 

* Liiku! -Liiku säännöllisesti ja ota käyttöösi sähköinen kuntokortti 

* Ammu! - Ylläpidä ampumataitoasi, suorita prosenttiammunta 

* Kouluttaudu! Kehitä osaamistasi, osallistu MPK:n kursseille 

  

 

RUL:n liittokokous marraskuussa  

Joka kolmas vuosi järjestettävä liittokokous pidetään Lappeenrannassa lauantaina 19.11. 

Liittokokouksessa hyväksytään liiton kolmivuotissuunnitelma sekä valitaan liitolle puheenjohtaja ja 

liittovaltuusto vuosiksi 2017 – 2019. 

Viikonloppuna pidetään Lappeenrannassa RUL:n liittokokouksen lisäksi Reserviläisliiton, 

Maanpuolustusnaisten Liiton ja Reserviläisurheiluliiton syykokoukset sekä Maanpuolustuskiltojen liiton 

liittovaltuuston kokous. 

Järjestöjen kokousten lisäksi viikonlopun ohjelmassa on lauantai-iltana yhteinen iltajuhla sekä 

sunnuntaina järjestettävät jumalanpalvelus, lippulinna ja -kulkue sekä valtakunnallinen 

maanpuolustusjuhla. 

Päätösvaltaa liittokokouksessa käyttävät reserviupseeriyhdistykset. Yhdistyksellä on liittokokouksessa 

yhtä monta ääntä, kuin mitä sillä oli maksaneita jäseniä viime vuoden lopussa. 

 

Lisätietoja liittokokouksesta seuraavassa Kenttäpostissa, Reserviläisessä sekä liiton nettisivuilla. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ithdyhd-kkduktlyl-t/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ithdyhd-kkduktlyl-i/


 

RUL -kompassi myynnissä 

Juhlavuoden uusin RUL tuote on Suunnon RUL:lle tuunaama suomalainen laatukompassi. Suunnon A-10 

kompassi on muokattu RUL:n väreihin ja siitä löytyy reserviläisille tärkeimmät mittakaavat (1:10 000 / 1:20 

000, 1:25 000 ja 1:50 000). Lisäksi kompassin neularasian jakokehällä on 6000 -piiruinen asteikko. 

Samanlaista kompassia et kaupasta löydä. 

Kompassin hinta on 30 € / kappale. Hinta sisältää posti- ja toimituskulut. 

Tilaukset: Puh (09) 4056 2054 / toimisto@rul.fi 

Tulevia tapahtumia 

 

 

Partiomestaruuskilpailut 1.10. 

RESUL:n partiomestaruuskilpailut järjestetään 1.10. 

mailto:toimisto@rul.fi


Jukajärven jotos 10.9. 

Jukajärven jotos on MPK:n järjestämä kurssi, joka 

pidetään tänä vuonna 10.9.2016. Jotos järjestetään 

jo 24. kerran ja tällä kertaa Immolan varuskunnan 

ympäristössä Imatralla. Pääjärjestysvastuu on 

Imatran reserviupseerikerholla yhdessä alueen 

muiden reserviläis-, erä- ja urheilujärjestöjen 

kanssa. Materiaalitukea antavat Maasotakoulu, 

Kaakkois-Suomen Rajavartioston esikunta sekä 

Raja- ja merivartiokoulu 

Tavoitteena on opetella ja mitata sotilas-, erä- ja 

maastotaitoja erilaisissa rastitehtävissä. Jotos 

käydään marssi- ja taitokilpailuna, mutta kilpailua 

tärkeämpää on tervehenkinen reippailu hyvässä 

seurassa. 

Lisätietoja Jukajärven jotoksesta löydät täältä. 

Raisiossa. Partiokilpailu suoritetaan 1 + 2 vahvuisin 

partioin. Se on partiokohtainen maastokilpailu, 

johon kuuluu osalajeina: yösuunnistus, kartanluku, 

päiväsuunnistus sekä maastojuoksu, jonka aikana 

suoritetaan tarkkuusheitto ja ammunta. Kilpailu 

suoritetaan yhden päivän aikana siten, että se 

päättyy yösuunnistukseen. 

Lisätietoja partiokilpailusta löytyy RESUL:n 

nettisivuilta.  

Ilmoittautuminen kilpailuun 15.9. mennessä. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja Raision kilpailusta 

löytyy netistä.  

  

  

 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ithdyhd-kkduktlyl-d/
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M/05 ennakkomyynti käynnissä 

Odotettu M/05 maastopuku on pian hankittavissa itselleen. M/05 on nimensä mukaisesti vuonna 2005 

käyttöön otettu puolustusvoimien maastopuku. Inttistoressa myyntiin tuleva puku on jokaista 

yksityiskohtaa myöten verrannollinen puolustusvoimissa käytössä olevan maastopuvun kanssa. 

Ainoastaan puolustusvoimien tornilogo on korvattu Inttistoren omalla merkillä. 

Varmista oma pukusi tekemällä ennakkotilaus Inttistoreen. Varsinaisen maastopuvun lisäksi myyntiin tulee 

mm. pakkasasu, lumipuku sekä lippa- ja lierihattu, 

Toimitukset alkavat 26.9. Tee tilaus nyt Inttistoren nettimyymälästä.  

  

 

Poimi itsellesi Inttistoren parhaat tarjoukset 

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

vaihtuvia tarjouksia. 

Elokuussa Inttistoressa on tarjouksessa paljon erä- ja metsästysvarusteita, mm. rinkkoja, aselaukkuja, 

kuulosuojaimia ja naamioverkkoja. Tarkista tarjoukset täältä. 

Muistathan, että Inttistoren lahjapuolelta löytyy perinteiset Leijona- ja Mannerheim –tuotesarjat ja paljon 

muuta mielenkiintoista. Lahjatuotteet löydät täältä.  

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ithdyhd-kkduktlyl-u/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ithdyhd-kkduktlyl-o/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ithdyhd-kkduktlyl-b/


 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

RUL:n Uutiskirjeessä julkaistaan reserviupseerikurssien kokoontumisilmoituksia. 

* RUK 121 50-vuotisjuhlakokous Reserviupseerikoulu Haminassa 10.-11.9.2016. Ohjelma keskittyy 

lauantaihin 10.9. Ilmainen kasarmimajoitus, josta on ilmoitettava yhteyshenkilölle. Hotellimajoitus on 

kunkin varattava itse. Sitova ilmoittautuminen viimeistään 20.8. Ohjelma ja muita lisätietoja saa 

yhteyshenkilöltä: ruk121@hotmail.com 

* RUK 92 60-vuotistapaaminen pidetään Katajanokan Kasinolla 4.10.2016 klo 13 alkaen. 

Ilmoittautumiset s-postiosoitteella katajanokankasino@royalravintolat.com 30.8.2016 mennessä. 

Runsasta osanottoa toivoen oppilaskunnan pj. Timo Setälä ja järjestelytoimikunnasta  Risto Ankio 

risto.ankio@pp.inet.fi 

* RUK 107 55 v kurssitapaaminen 11.11.2016 Santahaminassa. Ilmoittautuminen viimeistään 

30.9.2016: Göran Lindgren, Merenneidontie 17 F, 02320 Espoo, goran.lindgren@kolumbus.fi 

* RUK 197 kurssitapaaminen 21.1.2017 Haminassa. Yhteyshenkilönä Mikko Halkilahti, 

mikko.halkilahti@rul.fi 

Ilmoita oman kurssisi tapaamisesta Kurssien voivat ilmoittaa kurssitapaamisista viimeistään kuukautta 

ennen tapahtumaa liiton toimistoon (toimisto@rul.fi): 

* Kurssin numeron 

* Kurssitapaamisen ajankohdan ja paikan 

* Yhteyshenkilön yhteystiedot 

RUL verkossa 

RUL:sta ja sen toiminnasta löydät tietoa paitsi uutiskirjeestä ja Reserviläinen -lehdestä myös netistä. 

mailto:ruk121@hotmail.com
mailto:katajanokankasino@royalravintolat.com
mailto:risto.ankio@pp.inet.fi
mailto:risto.ankio@pp.inet.fi
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RUL löytyy nyt myös Instargamissa: reserviupseeriliitto 

Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti tietoa liiton ajankohtaisista asioista. 

* Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto  

Liiton juhlavuonna fb:ssa julkaistaan yhteensä 85 kuvaa liiton historiasta. 1 - 2 uutta kuvaa joka viikko. 

Tähän mennessä on jo julkaistu parikymmentä kuvaa. 

 

* Twitter: https://twitter.com/reserviupseeri  

* Nettisivut: www.rul.fi  

* Kenttäposti: http://issuu.com/reserviupseeriliitto  

 

Käy tutustumassa myös Reserviläinen -lehden uusiin nettisivuihin.  

 

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 

 WWW 

 FACEBOOK 

 TWITTER 
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