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Ampumataito kuuluu sotilasosaamiseen 

Ampumatoiminta on yksi reserviläistoiminnan keskeisistä toiminnoista. Ampumatoimintamme on 

osanottokerroiltaan laajaa ja lajivaliokomaltaan monipuolista. Näin pitää ollakin, sillä ampumataito on 

keskeinen osa sotilasosaamista. 

Monia reserviläisten ampumatoiminnan muotoja, esimerkiksi sovellettua reserviläisammuntaa (SRA) tai 

perinneaseammuntoja ei käytännössä voi missään muualla harrastaakaan. 

Ampumatoiminnan edellytysten varmistaminen on yksi RUL:n tämänkin vuoden painopisteistä. Tähän 

työhön kuuluu mm. ampuma-aselainsäädäntöön vaikuttaminen sekä aktiivinen toiminta 

Ampumaharrastusfoorumissa. Paljon keskustelua herättänyt EU:n ampuma-asedirektiivi etenee 

päätösvaiheeseen kesään mennessä. Liitto on ollut lain tiimoilta aktiivisesti yhteyksissä päättäjiin sekä 

kotimaassa että EU:ssa. Tätä vaikuttamista jatketaan edelleen. 

Yksi liiton jokaiselle jäsenelleen asettama toiminnallinen tavoite vuodelle 2016 on: Ammu! – Ylläpidä 

ampumataitoasi - suorita prosenttiammunta. Prosenttiammuntaan lasketaan kaikki vähintään 
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kymmenen laukausta käsittävät ampumasuoritukset.  Myös hyväksytty hirvikoe sekä Noptel-ammunta ja 

muut vastaavat ammunnat hyväksytään prosenttiammunnan suoritukseksi. 

Monella yhdistyksellä on säännöllisiä ampumaratavuoroja, joten ota yhteyttä omaan yhdistykseesi 

(Reserviupseeriyhdistykset) ja kysy missä ja milloin on seuraava mahdollisuus suorittaa 

prosenttiammunta. 

 

Tavataan Haminassa 5.8. 

Suomen Reserviupseeriliiton 85-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma järjestetään perjantaina 5.8. Hamina 

Tattoon yhteydessä. Päätapahtuman kohokohtia ovat opastettu kävelykierros RUK:n alueella, 85-

vuotisjuhla Maneesissa sekä illan marssishow Hamina Bastionissa. Yönsä voi viettää 

kasarmimajoituksessa fiilistellen inttiaikoja. 

Alustava ohjelma: 

Klo 13 alkaen opastettu kävelykierros RUK:n alueella. 

Klo 15 RUL:n seppeleenlasku Kaatuneiden upseerien patsaalla RUK:n päärakennuksen kentällä. 

klo 15.15 Tervetulotilaisuus Maneesin aulassa. 

Klo 16 - 17 RUL 85 vuotta -juhla RUK:n Maneesissa (ilmoittautuminen erikseen tämän linkin  kautta) 

Klo 18 alkaen mahdollisuus omakustanteiseen päivälliseen esimerkiksi Hamina Bastionissa tai muissa 

alueen ravintoloissa. Varaukset täytyy kunkin muistaa tehdä itse. 

Klo 20 – 21.50 Marssishow Hamina Bastionissa (Lisätietoja lipuista täältä) 

Hanki liput nyt 

Perjantai-illan marssishow -esitykseen liput kannattaa hankkia etukäteen Lippupalvelusta. Toukokuun 

loppuun saakka lippuja saa edelleen alennettuun hintaan. 

Käy katsomassa RUL 85 vuotta -juhlapäivän alustava ohjelma ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen ja 

lippujen hankintaan Reserviupseeriliiton nettisivuilta. 

Lisätietoja: www.rul.fi/rul-85-vuotta  ja www.haminatattoo.fi 
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RUL-muki nyt myynnissä 

Juhalvuoden uusin RUL tuote on näyttävä kahvimuki. Sopii hyvin niin omaan aamukahvipöytään kuin 

pieneksi muistamiseksi ystävälle tai yhteistyötaholle. 

Mukin hinta on 25 € / kappale. Edullinen kampanjahinta vähintään kuuden mukin ostajalle on 15 € / 

kappale. Hinnat sisältävät posti- ja toimituskulut. Muki toimiteaan pahvisessa laatikossa. 

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

Tulevia tapahtumia 
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RUL:n joukkueessa Kesäyön marssiin 

Järjestyksessään jo 19. Kesäyön marssi marssitaan 11. - 12.6.2016. Vuoden 2016 marssi järjestetään 

viime vuoden tapaan Turussa ja se lähtee marssikeskuksesta Heikkilän kasarmilta (Rykmentintie 15). 

Tarjolla on marssimatkoja 6 kilometristä aina täyteen maratoniin. Lisätietoja Kesäyön marssista löydät 

täältä. 

Liiton 85 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi RUL kokoaa Kesäyön marssiin oman joukkueensa. 

Tavoitteenamme on koota 20 marssijan joukkue. Liitto vastaa marssijoiden osanottomaksuista ja 

muistoksi marssista saa liiton t-paidan. 

Ilmoittautumiset huhtikuun loppuun mennessä liiton toimistoon Kirsti Suortille: toimisto@rul.fi tai puh. 09 

- 4056 2054. 
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XXIX Sandels Jotos 21. - 22.5. 

XXIX Sandels Jotos - Huotarin Hämäys - 

järjestetään 21. - 22.5.2016 Iisalmen lähialueella. 

Jotoksella on nyt kolme sarjaa, eli osallistujien 

toiveita on otettu huomioon. 

Jotos sopii maanpuolustushenkisille, niin vaativaa 

kisaa hakeville kuin työpaikka- tai 

kaveriporukkajoukkueille.  Jotos koostuu 

ammunnasta (sovelletusti naisten ja nuorten 

sarjassa), maastovaelluksesta sekä rastitehtävistä, 

jotka mittaavat erilaisia sotilaallisia sekä 

yleishyödyllisiä 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 

lyhyempi. Kilpa- tai harrastesarjaan voivat osallistua 

18 vuotta täyttäneet. 

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

ehdottomasti pe 13.5. 

mennessä. 

Lisätietoja tapahtumasta: 

http://www.rul.fi/iisalmi/files/2013/08/Sandels-Esite-

jakoon-2016-versio-1.pdf 

 

Kainuun Jotos 5. - 7.8. 

Jotos on kaikille avoin partio- ja sotilastaitokilpailu, 

jonka voi ottaa myös kuntoilu - ja 

virkistystapahtumana. Reserviläisurheiluliiton 

(RESUL) valtakunnallinen syysjotos 2016, ”Kainuun 

Jotos”, pidetään Kajaanissa 5. - 7.8.2016. 

Syysjotoksen keskuksena on Kajaanin varuskunta, 

osoite Prikaatintie 97, 87500 Kajaani. 

Jotoksella noudatetaan RESUL:n valtakunnallisten 

jotosten sääntöjä. Jotoksella on kaksi sarjaa, 

sotilassarja ja retkisarja. Kummassakin sarjassa 

kilpaillaan 3 – 4 henkilön partioina. Sotilassarja on 

vaativa pituudeltaan 40 – 50 km mittainen, kilpailu 

perjantai-illasta sunnuntaihin.  Rekisarja on 

pituudeltaan n. noin 25 km ja se kestää lauantaista 

sunnuntaihin.  

Kummassakin sarjassa on runsaasti haastavia 

tehtävärasteja, joilla testataan mm. sotilastietoja ja  

– taitoja, suunnistusta ja  kartanlukua,  ensiapu- ja  

pelastustaitoja,  sekä luonto- ja  yleistietoutta. 

Sotilassarjan tehtävien pääpaino on sotilastietoihin 

ja – taitoihin perustuvissa tehtävissä. 

Lisätietoja: http://www.rul.fi/jotos/kainuun-jotos-2016/ 
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Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

RUL:n Uutiskirjeessä julkaistaan reserviupseerikurssien kokoontumisilmoituksia. 

* 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. 

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  
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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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