
 

 

Jos et näe viestiä klikkaa tästä 

 

Uutiskirje 

TOUKOKUU 2, 2017 

 

CIOR Language Academy 2017 

Naton reserviupseerijärjestö CIOR:n kielikurssi, CIOR Langauge Academy 2017 (CLA2017), järjestetään 

tänä vuonna 17. – 28.7. Gdyniassa Puolassa. Kurssilla on mahdollisuus opiskella joko englantia tai 

ranskaa. Painopiste on sotilaskäsitteissä ja -kielessä. Kurssin aikana on mahdollisuus suorittaa STANAG 

6001 kielitesti, jonka suorittamisesta on hyötyä hakiessa mm. sotilaallisen kriisinhallinnan eri tehtäviin. 

Suomen Reserviupseeriliitto lähettää 2 - 4 henkilöä CLA2017 -kurssille Puolaan. Liitto vastaa kurssin 

osanottomaksusta (380 €). Osanottomaksu kattaa opetuksen, majoituksen ja ruokailut kurssin aikana. 

Osanottaja vastaa itse matkakustannuksistaan kurssipaikalle. Kurssille haetaan ensisijaisesti alle 50 

-vuotiaita liiton jäseniä. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-kjjlhit-qikldoir-r/


Lisätietoja CLA2017:sta löytyy netistä: http://www.ciorlanguageacademy.org/CLA2017/ 

Edellä mainituilta nettisivuilta löytyy hakemuslomake, josta löytyy hakemukseen liitettävät tiedot. Älä 

kuitenkaan täytä kyseistä lomaketta, mikäli haet kurssille RUL:n kiintiössä. Lomake täytetään valinnan 

jälkeen. 

Yhteydenotot ja hakulomakkeen toimittaminen liiton toimistoon 4.6.2017 mennessä 

(janne.kosonen@rul.fi tai toimisto@rul.fi). Huomioi lyhyt ilmoittautumisaika. 

 

Nuku rauhassa -arpajaiset 

Nuku Rauhassa -arpa on osa Nuku rauhassa - kokonaisturvallisuuden Suomi 100 -juhlahanketta. 

Arpajaisten päävoittoina on 3 kpl Renault Clio -henkilöautoja ja 10 kpl unelmalomia! Muita upeita voittoja 

on yli 92 000 kpl. 

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

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

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

ulkoasulla: hankkeen tunnuskuvalla nukkuvasta vauvasta sekä kuvalla maastoharjoituksissa olevasta 

reserviläisestä. 

Arpojen myyntiaika on 1.5. -31.10.2017, joten yhdistykset voivat juuri nyt tilata arpoja myyntiin. 

Arpajaisten tuotot menevät vapaaehtoisen maanpuolustus- ja turvallisuustyön sekä 

kokonaisturvallisuuden hyväksi. 

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

Nuku rauhassa -arpajaisten erikoistarjous RUL:n jäsenille 

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Naisten Valmiusliiton 

jäsenillä on mahdollisuus ostaa Nuku Rauhassa -arpoja edulliseen  erikoishintaan. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kjjlhit-qikldoir-j/
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Jokainen jäsen on oikeutettu ostamaan kuusi arpaa viiden hinnalla eli saat 6 arpaa 30 eurolla.   

Lähde mukaan tärkeään kampanjaan ja anna tukesi ostamalla Nuku rauhassa -arpoja. 

Voit ostaa Nuku rauhassa -arpoja tarjoushintaan netistä sivulta: https://www.nukurauhassa-

arpa.fi/jasenetu  

 

RUL ja Varusteleka yhteistyöhön 

RUL ja armeijatavaran erikoisliike Varusteleka ovat aloittaneet yhteistyön, joka tarkoituksena on tarjota 

liiton jäsenille laadukkaita maasto- ja armytuotteita kilpailukykyiseen hintaan. 

Toukokuun tarjouksena Varusteleka tarjoaa RUL:n jäsenille etuuden Särmä TST linjastostaan. Särmä 

TST Sadeviitta ja Särmä TST Hardshell L6 kuoritakki 15 % alennuksessa toukokuun loppuun asti! 

Särmä TST Vaatetusjärjestelmä on suomalaiselle sotilaskäyttäjälle tehty markkinoiden kattavin 

funktionaalinen vaatetusjärjestelmä. Konsepti ja yksittäiset mallit ja ratkaisut perustuvat kokemuksiin mm. 

suomalaisista sotilasvaatteista sekä perinteisistä pohjoismaisista ulkoiluvaatteista. 

RUL:n ja Varustelekan näkyy myös Reserviläisessä Tarkista siis tulevat tarjoukset myös kesäkuun 

lehdestä, joka ilmestyy 12.6. 
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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 on 

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

puh. 044 2388 220 

* RUK:n kurssi 110 kokoontuu 55-vuotiskokoukseensa Helsinkiin Katajanokan Kasinolle 

lauantaina 26.8.2017 klo 17.00. Yhteyshenkilö Matti Ponteva, matti.ponteva@fimnet.fi tai 

040 7259670. 

* RUK 141 Vihtori kokoontuu Helsingin Santahaminaan maanantaina 28.8.2017. Teemana 

Suomi100. Lisätiedot ja ilmoittautuminen blogisivulla: http://vihtori141.blogspot.fi/ 

Yhteyshenkilö: luutnantti Jarmo Viljakainen / jarmo.viljakainen@hotmail.fi 

* RUK 92 -kurssi kokoontuu Katajanokan Kasinolla keskiviikkona 4.10.2017 klo 13.00. 

lmoittautumiset tapaamiseen pyydämme sähköpostiviestillä, jossa otsikkona Ilmoittautuminen RUK92-

kurssin tapaamiseen tekstinä oma nimi ja RUK:n joukkoyksikkö osoitteella 

katajanokankasino@royalravintolat.com tai puhelimitse 09-61286349 30.8.2017 mennessä. 

* PionK 211 järjestää tapaamisen Haminassa 18.11.2017. Yhteyshenkilöt: Juha Viinikkala 

(juha.viinikkala@gmail.com) ja Juho Mäenpää. 

* 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. 

* RUK 125 -kurssi kokoontuu juhlatapaamiseen Parolan Panssariprikaatissa perjantaina 24.11.2017, 

jolloin kurssin päättymisestä tulee kuluneeksi 50 vuotta! 

Kyseessä on päivätilaisuun, jonka yhteydessä nautitaan lounas sekä tutustutaan Panssariprikaatiin ja 

Panssarimuseoon. Yhteyshenkilö: Samuli Ceder, sähköposti samuli.ceder@gmail.com tai tekstiviesti 040 

715 6786. 

* RUK 126 kokoontuu 50-vuotisjuhlaan ja kurssitapaamiseen Haminaan 07.04.2018. Tilaisuus 

järjestetään RUK:n tiloissa. RUK tarjoaa mahdollisuuden myös yöpymiseen juhlan jälkeen. 

Yhteyshenkilöt ja ilmoittautuminen: Bo Forsskåhl, bo.forsskahl@kolumbus.fi,  puh  +358 4050 59439, 

Ragnar Lilius, ragnar.lilius@gmail.com,  puh. +358 4019 73843, Ossi Kervinen, 

ossi.kervinen@saunalahti.fi, puh. +358 400 605762. 

Onko oma ru-kurssisi kokoontumassa lähiaikoina? 

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