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Itsenäisyys on iloinen asia 

Satavuotias Suomi juhlii itsenäisyyttään monipuolisesti koko vuoden. Vuosi täytyy erilaisista tapahtumista, 

kampanjoista ja seminaareista, joista varmaan löytyy jokaiselle oma suosikkinsa. Ilahduttavasti monet 

juhlavuoden tapahtumista ovat iloisia ja eläväisiä. Näinhän sen pitää ollakin, sillä itsenäisyys jos mikä on 

iloinen asia. 

Juhlavuoden teema on Yhdessä. RUL on aktiivisesti mukana maanpuolustusjärjestöjen yhteisessä Nuku 

rauhassa -hankkeessa. Kampanjan ensimmäiset seminaarit järjestetään huhtikuussa ja toukokuussa on 

ohjelmassa jo monta kokonaisturvallisuustapahtumaa. Näissä tapahtumissa paikalliset reserviläiset 

esittelevät monipuolista vapaaehtoista maanpuolustustyötä kaikelle kansalle. 

Liiton, piirien ja yhdistysten omat toiminnot jatkuvat juhlavuonnakin normaalin aktiivisesti. Tietoa kevään 

monista liikuntatapahtumista löytyy Reserviläisurheiluliiton nettisivuilta.  Maanpuolustuskoulutuksen 

kattavaan kurssitarjontaan pääset perehtymään MPK:n nettisivuilla.  Omaa ampumataitoasi pidät 

parhaiten yllä oman yhdistyksesi ampumavuoroilla. Tarkista ne ottamalla yhteyttä omaan yhdistykseesi.  

Tervetuloa mukaan kevään tapahtumiin! 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-kllrjyd-ctifdjud-r/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-j/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-t/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-i/


 

Nuku rauhassa 

Nuku rauhassa on vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen yhteinen Suomi 100 -vuotta hanke. Sen 

tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja motivoida heitä osallistumaan 

vapaaehtoiseen maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön. 

Nuku rauhassa -tapahtumat alkavat täydellä teholla nyt huhtikuussa, jolloin järjestetään mm. 

mielenkiintoiset Nuku rauhassa -seminaarit Joensuussa ja Oulussa. Toukokuussa ohjelmassa on 

kokonaisturvallisuustapahtumia Rovaniemellä, Kouvolassa, Turussa ja Iisalmessa. 

Lisätietoja näyttävästä ja monipuolisesta kokonaisturvallisuushankkeesta saat monien eri 

tiedotuskanavien kautta. Voit myös itse osallistua sosiaalisen median kautta kampanjaan. 

Kampanja näkyy huhtikuussa myös televisiossa. Hankkeen nettisivuilta löytyy tapahtumakalenterin lisäksi 

runsaasti tietoja kokonaisturvallisuudesta sekä useita mielenkiintoisia videoita: 

www.nukurauhassa.fi 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-d/


Facebook-sivut: www.facebook.com/nukurauhassa/ 

Instagram: @nukurauhassa #nukurauhassa 

Twitter: @nukurauhassa #nukurauhassa 

Youtube: Nuku rauhassa 

 

Nuku rauhassa -arpajaiset 

Maanpuolustuksen Tuki ry:n jäsenjärjestöjen yhdistyksillä, siis esimerkiksi reserviupseerikerhoilla ja -

piireillä, on mahdollisuus kerätä varoja toimintaansa verottomasti Nuku rauhassa -arvalla. Päävoittoina 

arpajaisissa on autoja ja unelmalomia. Muita pienempiä voittoja löytyy yli 92. 000 kpl. Arpoja on 

myynnissä yhteensä 500.000. 

Arpojen myyntiaika on 1.5. -31.10.2017, mutta yhdistykset voivat jo nyt tilata arpoja myyntiin. 

Kuuden euron hintaisesta arvasta yhdistys saa itselleen 2 euroa arpaa kohden. Arpaa myydään kahdella 

ulkoasulla: hankkeen tunnuskuvalla nukkuvasta vauvasta sekä kuvalla maastoharjoituksissa olevasta 

reserviläisestä. 

Toukokuussa MPT:n jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet saavat erikoistarjouksen Nuku rauhassa -arvoista. 

Lisätietoja arpajaisista löytyy netistä: www.nukurauhassa-arpa.fi/ 

Tulevia tapahtumia 

Nuku rauhassa -seminaarit Joensuussa ja 
Oulussa  

Huhtikuussa järjestetään tasokkaita Nuku rauhassa -seminaareja Joensuussa, Oulussa ja Tampereella. 

Seminaarit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille historiasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille henkilöille. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-h/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-k/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-u/


* Joensuun seminaarin aiheena on "Isänmaan puolustajat ja rakentajat". Seminaari järjestetään 

keskiviikkona 19.4. klo 12.00 alkaen Itä-Suomen yliopiston Aurora II -rakennuksessa. Seminaarin ohjelma 

löytyy täältä. 

* Oulun seminaarin aiheena on "Vapaaehtoisuus turvallisuuden takeena". Seminaari järjestetään 

tiistaina 25.4. klo 16.30 alkaen Tiedekeskus Tietomaan Auditoriossa. Seminaarin ohjelma löytyy täältä.  

 

XXX Sandels Jotos 20. - 21.5. 

XXX Sandels Jotos järjestetään 20.-21.5.2017 

aivan Iisalmen ytimessä! Jotos juhlistaa sekä 30 

vuotista historiaansa, että satavuotiasta 

Isänmaatamme. Juhlajotos tuo jotoksen aivan 

kaupungin ytimeen ja näyttäytyy myös yleisölle 

aivan uudella tavalla. 

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. Jotostunnelmiin pääset tutustumaan 

mainion videon avulla. 

Ilmoittautumiset 5.5. mennessä. Lisätietoja XXX 

Sandels Jotoksesta löydät täältä. 

 

Kesäyön marssi 2017 

Kesäyön marssi järjestetään tänä vuonna Suomi 

100 -juhlavuoden kunniaksi neljällä eri 

paikkakunnalla. 

Kesäyön marssi on perinteinen marssitapahtuma, 

joka on tarkoitettu kaikille kunnostaan huolehtiville. 

Marssille ovat tervetulleita reserviläisporukat, 

yksittäiset henkilöt, perheet, kaveriporukat sekä 

muut joukkueet. 

Kesäyön marssit järjestetään seuraavina päivinä 

alla mainituilla paikkakunnilla: 

* Turku 20.5.2017 

* Tuusula 10.6.2017 

* Rovaniemi 10.6.2017 

* Jyväskylä 19.8.2017 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset MPK:n nettisivujen 

kautta. 

  

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-o/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-o/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-b/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-n/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-n/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-p/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-p/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-x/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-x/


 

Jukolan viesti 17. - 18.6. 

Kalevan Rasti järjestää Joensuu-Jukolan Enossa 

Pohjois-Karjalan kauniissa luonnossa. Ole osa 

elämystä 17.-18.6.2017!  Liiton joukkue tulee 

osallistumaan tapahtumaan, lähtönumero on tänä 

vuonna 647!! Ilmoittaudu mukaan Saku Liehulle 

jarjesto@rul.fi tai 040 5568798. 

Tapahtumaan tulee osallistumaan yli 16 000 

kilpailijaa ja yhteensä 40 000 kisavierasta nauttii 

tunnelmasta paikan päällä. Joensuu-Jukola on osa 

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 

ohjelmaa ja Suomi 100 Venlojen juhlaviesti 

suunnistetaan nimensä mukaisesti satavuotiaan 

Suomen kunniaksi. Lisätietoja Joensuu Jukolasta 

löydät täältä. 

 

Salpavaellus 30.6. - 2.7. 

Salpavaellus vuonna 2017 esittelee viime sotien 

aikaisen suomalaisen maanpuolustustahdon 

kestävää monumenttia – Salpa-asemaa – niin hyvin 

kuin vain Suomen parhaimmistoon kuuluvat 

Salpalinja-oppaat pystyvät. 

Salpavaellus tarjoaa kolme mielenkiintoista, 

eripituista reittivaihtoehtoa: Itsenäisyyden ituja 

(30.6. - 2.7.), Erämaasta Harjuun (1.7. - 2.7.) ja Ensi 

askeleet (2.7.). 

Ilmoittautuminen 21.6. mennessä. Lisätietoja 

Salpavaelluksesta ja ilmoittautumiset netin kautta: 

www.salpavaellus.net/ 

 

mailto:jarjesto@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kllrjyd-ctifdjud-m/


Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* RUK:n kurssi 124 50-vuotisjuhla Haminassa 4 -  5.8.2017. 

Yhteyshenkilö on Raimo E.J Kantola 

* RUK:n kurssi 136 (Vesimies) kokoontuu Haminassa 16. - 17.8.2017. Kutsukirje ohjelmatietoineen 

tulossa. Yhteyshenkilö: Markku Siikanen, markku.siikanen@kolumbus.fi tai 

puh. 044 2388 220 

* RUK 122 kokoontuu vuositapaamiseensa  Helsingin Suomalaisella Klubilla 23.11.2017 klo 16.  

alkaen. Ajankohtainen esitelmä Itämeren tilanteesta, ruokaa ja juomaa. Pukukoodi: Smart casual. 

Yhteyshenkilöt : Lauri Palojärvi (lauri.palojarvi@elisanet.fi), Oltermanni ja Ingemar Stenvall 

(stentor@stentor.fi), Jungmanni 

 

Onko oma ru-kurssisi kokoontumassa lähiaikoina? 

Ilmoita oman kurssisi tapaamisesta liiton toimistoon (toimisto@rul.fi): 

* Kurssin numeron 

* Kurssitapaamisen ajankohdan ja paikan 

* Yhteyshenkilön yhteystiedot 

RUL verkossa 

Liiton tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista saat nopeasti tietoja liittymällä RUL:n facebook -

sivujen tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi.  

* Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto 

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

* Instagram: reserviupseeriliitto 

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

* Reserviläinen -lehden nettisivut: www.reservilainen.fi  

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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