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Lippujuhlan päivä 4.6.2016 

Puolustusvoimain lippujuhlan päivä on Suomen Marsalkka Mannerheimin syntymäpäivä 4.6. Päivää 

juhlitaan monin tavoin eri puolilla Suomea. Valtakunnallinen paraati järjestetään tänä vuonna Turussa. 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ylentänyt Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 2016 yhteensä 

744 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Ylennettyjen reserviupseereiden määrä on reilut sata suurempi, 

kuin vuotta aikaisemmin. Ylennettyjen nimet löytyvät puolustusvoimien nettisivuilta.  

Samana päivänä on myönnetty ansioituneille kansalaisille myös  Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen 

Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä. Kunniamerkkien saajien nimet löytyvät ritarikuntien nettisivuilta.  

Puolustusministeri Jussi Niinistö on päivämäärällä 4.6.2016 myöntänyt 21 Suomen Reserviupseeriliiton 

kultaista ansiomitalia soljen kera ja 66 kultaista ansiomitalia. Ansiomitalien saajien nimet löytyvät RUL:n 

kotisivuilta. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-tidlqk-hkstthhu-r/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-j/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-t/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-i/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-d/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-d/


Suomen Reserviupseeriliitto onnittelee kaikkia ylennyksen tai kunniamerkin saaneita! 

 

Vielä ehdit mukaan Haminaan! 

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. 

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 

(tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen erikseen tämän linkin  kautta) 

Klo 18 alkaen mahdollisuus omakustanteiseen päivälliseen  Muista tehdä varaukset itse 

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

Varaa itsellesi kasarmimajoitus 

Voit viettää 5. - 6.8. yön kasarmimajoituksessa fiilistellen inttiaikoja. Majoitus on maksuton, mutta vaatii 

ehdottomasti ennakkoilmoittautumista. 

Lippuja vielä myynnissä 

Perjantai-illan marssishow -esitykseen on enää pieni määrä lippuja myynnissä. Lippuja voi ostaa 

Lippupalvelun nettikaupasta. Toimi siis nopeasti. 

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

lippujen hankintaan Reserviupseeriliiton nettisivuilta. 

Helsingin Reserviupseeripiiri järjestää Helsingistä bussikuljetuksen RUL 85 vuotta tapahtumaan. 

Kuljetuksen yksityiskohdat ja ilmoittautuminen löydät täältä. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-h/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-k/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-u/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-o/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-o/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-b/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-n/


Lisätietoja: www.rul.fi/rul-85-vuotta  ja www.haminatattoo.fi 

 

RUL -kompassi nyt 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 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-p/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-p/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-m/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-c/
mailto:toimisto@rul.fi


 

Salpavaellus 1. - 3.7. 

Unohtumaton Salpavaellus järjestetään jo 23. 

kerran 1.- 3. 7. 2016. 

Salpavaellus esittelee viime sotien aikaisen 

suomalaisen maanpuolustustahdon kestävää 

monumenttia – Salpa-asemaa Suomen 

parhaimmistoon kuuluvien Salpalinja-oppaiden 

johdolla. Valittavana on kolme erilaista ja eripituista 

vaellusreittiä. 

Saimaalta Salpa-museolle reitille lähdetään jo 

perjantaina 1.7. Seiskatien ramppi ja Korsukeikka 

Kylmälästä Härkämäelle -reiteille lähdetään 

lauantaina 2.7. 

Salpavaelluksen suojelijana tänä vuonna on 

Suomen Rauhanturvaajaliitto. Vuonna 2016 tulee 

kuluneeksi 60 vuotta ensimmäisten suomalaisten 

rauhanturvaajien lähdöstä maailmalle. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Salpavaellukselle 

netin kautta: http://www.salpavaellus.net/ 

  

 

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/ 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-q/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-a/


 

Poimi itsellesi Inttistoren parhaat tarjoukset 

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

vaihtuvia tarjouksia. 

Inttistoressa on kesäkuun alkupuoliskolla Erämessutarjouksina mm. kenkiä ja retkimuonia. Tarjoukset 

ovat voimassa paitsi Riihimäen Erämessuilla (9. - 12.6.) myös Inttistoren nettimyymälässä 15.6. saakka. 

Koko kesäkuun ajan tarjouksessa on laaja valikoima leiriytymisvarusteita. 

 

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 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-f/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-tidlqk-hkstthhu-z/
mailto: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  

 

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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