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Yhdessä 

Itsenäisyyden juhlavuoden teema on Yhdessä. Vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti ja nyt kalenterit 

täyttyvät monista mielenkiintoisista tapahtumista. RUL on aktiivisesti mukana maanpuolustusjärjestöjen 

yhteisessä Nuku rauhassa -hankkeessa. 

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

korvalla on hyvä aika panostaa omaan jaksamiseen ja osaamiseen. 

Säännöllisen liikuntaharrastuksen seuraamista helpottaa ilmainen, sähköinen kuntokortti. Tietoa kevään 

monista liikuntatapahtumista löytyy Reserviläisurheiluliiton nettisivuilta.  Maanpuolustuskoulutuksen 

kattavaan kurssitarjontaan pääset perehtymään MPK:n nettisivuilla.  Omaa ampumataitoasi pidät 
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parhaiten yllä oman yhdistyksesi ampumavuoroilla. Tarkista ne ottamalla yhteyttä omaan yhdistykseesi.  

Yhdessä tekeminen on turvallista, mukavaa ja opettavaista. Se on olennainen osa 

reserviupseeritoimintaa. 

 

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 huhtikuussa, jolloin järjestetään mm. mielenkiintoiset 

Nuku rauhassa -seminaarit Joensuussa, Oulussa ja Tampereella. 

Lisätietoja näyttävästä ja monipuolisesta kokonaisturvallisuushankkeesta saat monien eri 

tiedotuskanavien kautta. Voit myös itse osallistua sosiaalisen median kautta kampanjaan. 
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www.nukurauhassa.fi 

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

Instagram: @nukurauhassa #nukurauhassa 

Twitter: @nukurauhassa #nukurauhassa 

Youtube: Nuku rauhassa 

 

Jäsentuote tilattavissa 

Tammikuussa lähetetyn jäsenmaksulomakkeessa oli tarjous vuoden jäsentuotteesta, RUL:n 

taskulampusta. Kyseessä on kätevän kokoinen Luxury Micro Technic -lamppu. Se on alumiinirunkoinen 

tehopakkaus kolmella eri valotoiminnolla. Maksimivaloteho on 230 lumenia. 

Jos lamppu jäi tilaamatta jäsenmaksun maksamisen yhteydessä, voit edelleen hankkia sen itsellesi 

ottamalla yhteyttä liiton toimistoon: toimisto@rul.fi. Lampun hinta on 20 €, sisältäen posti- ja 

toimitusmaksun. Lamppuja on myynnissä rajoitettu määrä. 

Tulevia tapahtumia 

Nuku rauhassa -seminaarit Joensuussa ja 
Oulussa  

Huhtikuussa järjestetään tasokkaita Nuku rauhassa -seminaareja Joensuussa, Oulussa ja Tampereella. 
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Seminaarit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille historiasta ja tulevasiuudesta kiinnostuneille henkilöille. 

* 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.  

* Tampereen seminaari järjestetään 26.4. Lisätietoja tästä seminaarista toimitetaan myöhemmin. 

 

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. 

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 tervetuuleita 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. 
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Jukolan viesti 17. - 18.6. 
Eno 

Kalevan Rasti järjestää Joensuu-

Jukolan Pohjois-Karjalan kauniissa 

luonnossa. Ole osa elämystä 17.-

18.6.2017!  Liiton joukkue tulee 

osallistumaan tapahtumaan, 

lähtönumero on tänä vuonna 647!! 

Ilmoitaudu 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. 

 

 

 

 

 

Inttistore lopetti liiketoimintansa helmikuussa. Sekä Inttistoren nettikauppa että myymälä Pohjoisella 

Hesperiankadulla Helsingissä on suljettu. Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n hallitus päätti lopettaa Inttistoren 

toiminnan liiketoiminnan pitkään jatkuneen tappiollisuuden takia. Inttistore kiittää asiakkaita kuluneista 

vuosista. 

Inttistoren varasto myytiin kokonaisuudessaan Varustelekalle. 
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Inttistoren lopettaminen ei vaikuta Reserviläinen –lehden eikä liittojen yhteisen jäsenrekisterin toimintaan. 

RUL selvittää parhaillaan yhteistyömahdollisuuksia maasto- ja army -varusteiden hankinnassa. Uusista 

yhteistyösopimuksista ilmoitetaan jäsenistölle myöhemmin. 

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* RUK:n kurssi 138 (Lumikko) päättymisestä tulee tänä keväänä kuluneeksi 45 vuotta. 

Kurssitapaaminen järjestetään perjantaina 7.4. klo 17.00 Helsingin Suomalaisella Klubilla. 

Ilmoittautumiset 5.4. mennessä sähköpostilla osoitteeseen esko.vartiainen@varparus.fi tai tekstiviestillä 

puhelimeen 0400 508 450. 

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

Yhteyshenkilö on Raimo E.J Kantola 

 

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 

mailto:esko.vartiainen@varparus.fi
mailto:toimisto@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hditydl-miyjijjuh-q/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hditydl-miyjijjuh-a/


* 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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