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Suomi 100 -vuotta juhlavuosi 

Vuonna 2017 Reserviupseeriliitto on vahvasti mukana maanpuolustusjärjestöjen yhteisessä Nuku 

rauhassa -kampanjassa. Tämä on maanpuolustusjärjestöjen kehittämä oma Suomi 100 -vuotta 

juhlallisuuksiin kuuluva kampanja. Seuraa tarkasti koska kampanjan tapahtumat ovat lähettyvilläsi. 

Lisätietoja näyttävästä ja monipuolisesta kokonaisturvallisuushankkeesta saat monien eri 

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

www.nukurauhassa.fi 

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

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-t/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-i/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-j/


Instagram: @nukurauhassa #nukurauhassa 

Twitter: @nukurauhassa #nukurauhassa 

Youtube: Nuku rauhassa 

  

 

Päivitä jäsentietosi nyt 

Jäsenmaksulaskun mukana tammikuussa lähetetään myös uusi jäsenkortti vuosille 2017 - 2018. 

Jäsenkortti on samalla myös St1:n käteisalennuskortti. 

Jäsenrekisterin eAsiointipalvelussa voit päivittää omat henkilötietosi, mm. yhteystiedot ja sotilasarvon 

ajan tasalle. Myös ampuma- ja senioriturvan hankkimien onnistuu eAsioinnin kautta. 

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla eAsioinnin käyttäjätunnus on jäsennumerosi ja salasana on 

kotipaikkasi postinumero. Palveluun pääset tästä. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-h/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-d/


 

Talvijotos 4.-5.3.2017 
Kuopiossa 

Valtakunnallinen talvijotos on liikunta- ja 

koulutustapahtuma, joka sopii erinomaisesti 

luonnossa liikkuvalle reserviläiselle. Jotoksen 

järjestäjinä toimivat Pohjois-Savon reservipiirit 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. 

Jotoksella on yksi sarja, partion koko on 3-4 

henkilöä. Jotos käsittää pakollisen reittiosuuden 

sekä mahdolliset valinnaiset lisärastit. Hiihdettävä 

matka on noin 30 km. Pakollisella reittiosuudella on 

tehtävärasteja, jotka liittyvät sotilastaitoihin, ja 

niissä mitataan erityisesti partion yhteistoimintaa. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen jatkuu normaalihintaisena 

22.2.2017 asti. Jälki-ilmoittautuminen korotetulla 

maksulla on ajalla 23.2. – 1.3.2017. Jokainen 

jotokselle osallistuva henkilö ilmoittautuu 

henkilökohtaisesti MPK:n verkkosivujen kautta. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja Vihmajotoksesta 

löydät täältä. 

 

Mannerheim konsertti 15.2. 

Mannerheimin syntymästä tulee tänä vuonna 

kuluneeksi 150 vuotta. Sen kunniaksi järjestetään 

konsertti Finlandiatalolla. Konsertti rakentuu 

Mannerheimin koko elämänkaaren kuvaamiseen 

musiikin kautta. Esiintyjinä Kaartin Soittokunta, 

sopraano Tove Dahlberg ja Kadettikuoro. 

Konsertin lippuja saa Ticketmasterin nettikaupasta. 

Lipun hinta on 20 euroa. 

Järjestäjänä toimii Suomen Marsalkka 

Mannerheimin perinnesäätiö. 

 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-u/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-b/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-n/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-n/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-k/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-o/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-p/


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

vaihtuvia tarjouksia. 

Tarjolla on laaja valikoima talvituotteita tarjoushintaan. 

Inttistoren valikoima uudistuu jatkuvasti. Uusin tulokas on taktisiin vaatteisiin ja varusteisiin erikoistunut 

Pentagon -vaatemallisto. Käy siis tarkistamassa mielenkiintoiset uutuudet. Verkkomyymälän Outlet -

osastolta löydät valikoimasta poistuvat, erikoisedulliset tuotteet. 

 

Sotilassosiologisen seuran 
vuosiseminaari 

Sotilassosiologisen seuran vuosiseminaari 

järjestetään Tuusulan Taistelukoululla, Rantatie 66, 

Tuusula keskiviikkona 8.3.2017, klo 12.30-16.30. 

Seminaarin pääpuhujaksi on lupautunut professori 

Anthony King, Englannista. Muut esitykset liittyvät 

seuran jäsenten tutkimushankkeisiin ja 

tutkimuksellisiin avauksiin. Tilaisuus on kaikille 

avoin ja maksuton, 80 osallistujapaikkaa täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Lisätietoja ja ilmoittatuminen Suomen 

Sotilassosiologian seuran sivuilta 

 

Tukisäätiön myyntituotteet 

Suomen Reserviupseerien tukisäätiö myy 

ainutlaatuisia reserviupseerituotteita. 

Säätiön myyntituotteita ovat: 

* RUL muki 

* RUL solmio 

* Kalvosinnappi ja solmioneula 

* Isännänviiri sekä 

* RUL:n tunnus hautakiveen 

Tilaukset RUL:n toimistosta: toimisto@rul.fi tai 

puhelimitse (09) 4056 2054. 

Lisätietoja säätiön myyntituotteista löytyy netistä 

tukisäätiön nettisivuilta. 

  

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-x/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-m/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-c/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-c/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-a/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-a/
mailto:toimisto@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-z/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-z/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-q/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-f/


 

Jukola 17.-18.6. Eno 

Kalevan Rasti järjestää Joensuu-

JukolanPohjois-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. 

 

 

 

 

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* RUK 197 kurssitapaaminen 21.1.2017 Haminassa.  Yhteyshenkilönä Mikko 

Halkilahti, mikko.halkilahti@rul.fi 

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

Yhteyshenkilö on Raimo E.J Kantola 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-s/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-s/
mailto:jarjesto@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-g/
mailto:mikko.halkilahti@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-w/


 

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 85 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi fb:ssä julkaistiin 85 kuvaa liiton historiasta, henkilöistä ja 

toiminnoista vuosien varrella. Käy selaamassa historian havinaa. 

 

Liiton toimiston sähköpostiosoitteet: 

* Toiminnanjohtaja Janne Kosonen: janne.kosonen@rul.fi  

* Järjestösihteeri Saku Liehu: jarjesto@rul.fi  

* Toimistosihteeri Kirsti Suortti: toimisto@rul.fi 

 

mailto:toimisto@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-yd/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-yh/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-yk/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-hldlurd-l-yu/
mailto:janne.kosonen@rul.fi
http://jarjesto@rul.fi/
mailto:toimisto@rul.fi

