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Kehitä osaamistasi - kouluttaudu!  

Itsensä jatkuva kehittäminen on ehdoton vaatimus pärjätä tämän päivän työelämässä. Aktiivireserviläisten 

on siviiliosaamisen lisäksi pidettävä huolta myös omasta sotilasosaamisestaan. Varusmiespalvelus ja 

kertausharjoitukset luovat vankan pohjan sotilasosaamiselle, mutta ne eivät yksin riitä. Hyvätkin opit kun 

vanhenevat ja unohtuvat. 

Omaa osaamista voi yllä pitää ja kehittää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseilla ja 

harjoituksissa. Tarjolla on tänäkin vuonna satoja hyödyllisiä ja mielenkiintoisia kursseja aselaji- ja 

ampumatoiminnasta aina vaativaan johtamiskoulutukseen. MPK:n laajaan kurssivalikoimaan pääset 

tutustumaan täällä.  

Riittävä fyysinen kunto on myös omassa tehtävässä selviämisen edellytys. Reserviupseeriyhdistykset ja 

Reserviläisurheiluliitto tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, tarjontaan voit tutustua netissä. Lue 

myös mahdollisuuksista lähteä RUL:n joukkueissa Jukolan viestiin tai Kesäyön marssille. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-juttuhd-hrthjrkht-r/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-j/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-t/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-i/


 

Tervetuloa Haminaan 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 (Liput täältä) 

Edullisimmat liput myydään maaliskuussa 

Reserviupseeriliiton jäsenillä on mahdollisuus hankkia lippuja marssishow-esitykseen alennettuun hintaa. 

Lipun jäsenhinta on 40 euroa. Tämä alennus on voimassa vain 31.3.2016 asti. 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 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-d/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-h/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-k/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-u/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-u/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-b/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-n/


 

Vielä ehdit tilaamaan vuoden jäsentuotteen 

Tammikuussa lähetetyssä jäsenmaksulomakkeessa oli tarjous vuoden jäsentuotteesta, RUL 85 vuotta 

kosketusnäyttökynästä. Jos kynä jäi tilaamatta jäsenmaksun suorittamisen yhteydessä, voit edelleen 

hankkia sen itsellesi ottamalla yhteyttä liiton toimistoon: toimisto@rul.fi tai 09 – 4056 2054. Näyttävässä 

kotelossa tulevan kynän hinta on 15 euroa. Hintaan sisältyy posti- ja käsittelykulut.  

Tulevia tapahtumia 

 

mailto:toimisto@rul.fi


Omalla porukalla 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). 

Lisätietoja Ksäyön 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. 

 

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, 

 

RUL:n joukkueeseen Jukolan 
viestiin 

Ilmoittaudu mukaan suunnistamaan liiton 

joukkueeseen Lappee-Jukolaan. Viesti järjestetään 

18. - 19.6. Kyseessä on järjestyksessään jo 68. 

Jukolan viesti. Paikalle odotetaan 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 kilometrin välillä. Ensimmäiset 

osuudet suunnistetaan pimeässä. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-p/
mailto:toimisto@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-x/


ehdottomasti pe 13.5. 

mennessä. 

Lisätietoja tapahtumasta: 

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

jakoon-2016-versio-1.pdf 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Liiton toimistosta 

järjestösihteeri Saku Liehulta:  jarjesto@rul.fi tai 040-

5568798. Jukolan viestistä lisätietoa: 

www.jukola.com/2016 

 

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 

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 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-m/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-m/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-m/
mailto:jarjesto@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-c/
mailto:goran.lindgren@kolumbus.fi
mailto:toimisto@rul.fi


 

Inttistoressa talvityhjennys 

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

vaihtuvia tarjouksia. 

Juuri nyt Inttistore tyhjentää varastojaan ja myy loput talvivarusteet edullisin uloskantohinnoin. Tutustu 

talvityhjennyksen tarjouksiin täällä.  

Inttistoren valikoimiin tulee jatkuvasti uusia, mielenkiintoisia tuotteita. Käy siis tarkistamassa parhaat 

uutuudet. Tarjolla on mm. maastovarusteita, lamppuja ja kantolaitteita. 

Verkkomyymälän Outlet -osastolta löydät valikoimasta poistuvat, edulliset tuotteet. 

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. 

* 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 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-q/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-a/
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http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-z/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-v/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-e/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-w/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-yd/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-juttuhd-hrthjrkht-yh/
mailto:janne.kosonen@rul.fi
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Lähetetty osoitteeseen 

JANNE.KOSONEN@RUL.FI 

Voit poistua uutiskirjelistalta painamalla tästä 

 WWW 

 FACEBOOK 

 TWITTER 

 

© Reserviupseeriliitto, Finlands Reservofficersförbund, The Finnish Reserve Officers' Federation 
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