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Suomi on hyvä maa 

Itsenäinen Suomi vietti 100 -vuotisjuhlaansa arvokkaasti, mutta myös miellyttävän monipuolisesti 

6.12.2017. Perinteisten juhlamenojen lisäksi tänä vuonna itsenäisyyttä juhlistettiin myös monin uusin 

tavoin. Itsenäisyyspäivänä usealla sankarihautausmaalla eri puolilla maat oli kunniavartio joka ikisellä 

haudalla. Kuva on Lappeenrannasta, jossa 1398 sankarihaudalla oli lumipukuinen kunniavartiomies. 

Monella paikkakunnalla vartiossa oli sankarivainajan ikäinen nuori aikuinen. 

Tasavallan presidentti on ylentänyt Itsenäisyyspäivänä 6.12.2017 yhteensä 712 reservin upseeria ja 

erikoisupseeria. Liiton entinen puheenjohtaja Tapio Peltomäki ylennettiin everstiluutnantiksi. Hän on 

viime sotia käymättömistä henkilöistä ensimmäinen everstiluutnantiksi ylennetty reserviupseeri, jolla ei 

ole Kadettikoulu -tai puolustushallintotaustaa. Suomen Reserviupseeriliitto onnittelee kaikkia 6.12 

.ylennettyjä ja kunniamerkin saaneita. 

Tasavuosijuhlat jatkuvat edelleen, vaikka Suomen 100 -vuotispäivä onkin takana. 28.12. juhlistetaan 

itsenäisen Suomen reserviupseerikoulutuksen satavuotisjuhlaa ja vuosi 1918 on mm. Puolustusvoimien 

satavuotisjuhlavuosi. 

Suomen Reserviupseeriliitto toivottaa kaikille jäsenilleen ja tukijoilleen rauhallista joulun aikaa ja 

menestystä vuodelle 2018. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-uumdky-sdlhutrp-r/
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Vimpelin Sotakoulu 100 vuotta 28.12.2017 

Itsenäisen Suomen reserviupseerikoulutuksen käynnistymisestä tulee kuluneeksi joulukuun lopussa 100 

vuotta. Vimpelissä alkoi 28.12.1917 kurssi, jolle osallistui lähes 200 miestä. Koulutus keskittyi 

joukkueenjohtajan perustaitojen opetteluun. 

Kurssin johtajana toimi Venäjällä palvellut eversti Paul von Gerich ja kouluttajina Saksasta jo palanneita 

jääkäreitä mm. Aarne Sihvo, Juho Heiskanen ja Paavo Talvela. Kurssi päättyi jo 12.1.1918 ja sen 

käyneistä miehistä noin 80 johti kevään 1918 taisteluissa komppaniaa ja eräät jopa pataljoonaa. 

Satavuotiasta reserviupseerikoulutusta juhlitaan Vimpelissä 28.12. 

Vimpelissä järjestetään 28.12.2017 näyttävä juhla reserviupseerikoulutuksen satavuotispäivänä. 

Juhlapäivän ohjelma alkaa klo 12.00 seppeleenlaskulla Pokelan vartiomuistomerkille ja klo 12.30 

seppeleenlaskulla Vimpelin Sotakoulun muistomerkille. Kaikille avoin maanpuolustusjuhla alkaa Vimpelin 

yhteiskoulun auditoriossa klo 14.00. Juhlapuheen pitää puolustusministeri Jussi Niinistö ja tervehdyksen 

juhlaan tuovat mm. RUK:n johtaja, ev Jouko Rauhala ja RUL:n puheenjohtaja Mikko Halkilahti. 

Juhlapäivän koko ohjelma löytyy täältä. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-uumdky-sdlhutrp-i/


 

Uusia tuotteita Kenttäkaupassa 

RUL-Kenttäkaupasta löytyy aitoja reserviupseerituotteita. Tarjolla on tyylikkäitä ja korkealaatuisia 

asusteita, järjestötuotteita sekä muita mielenkiintoisia tuotteita. 

Uusia tuotteita kaupassa 

RUL-Kenttäkaupan tuotevalikoima täydentyy jatkuvasti. Nyt uusina tuotteina kaupasta löytyy mm. Leijona 

-vyö, RUL solmio sekä Suomen markka -rahasarja. 

Kenttäkaupassa on myös mahdollisuus varata paikka 15. - 18.3.2018 Normandiaan suuntautuvalle 

mielenkiintoiselle sotahistorialliselle matkalle, 

Kenttäkauppaan on siirretty liiton ja Suomen Reserviupseerien tukisäätiön myyntituotteet, jotka 

aikaisemmin tilattiin liiton toimistosta. Lisäksi Kenttäkaupasta löytyy Inttistoressa olleita RUL-tuotteita 

sekä aivan uusia RUL-tekstiilejä 

Klikkaa itsesi sisälle RUL-Kenttäkauppaan.  

 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-uumdky-sdlhutrp-d/


Ota hyöty irti RUL ja Varusteleka yhteistyöstä 

RUL ja armeijatavaran erikoisliike Varusteleka ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on tarjota 

liiton jäsenille laadukkaita maasto- ja armytuotteita kilpailukykyiseen hintaan. 

Käy tarkistamassa Varustelekan monipuoliset valikoimat netistä.  

Varustelekan omista Särmä, Särmä TST ja Jämä -tuoteperheistä löydät laadukkaita varusteita niin 

metsästykseen,  sotilaskäyttöön kuin vapaa-aikaankin. Terävä on Varustelekan oma veitsiperhe, sarja 

Suomessa valmistettuja, suomalaiseen käyttöön suunniteltuja puukkoja, veitsiä ja tarvikkeita. 

Monipuoliseen Varustelekan omaan tuotevalikoimaan voit tutustua täällä. 

Varustelekan sivuilta löydät myös Inttistoren loppuvaraston varusteita kilpailukykyiseen hintaan. 

RUL:n ja Varustelekan yhteistyö näkyy vahvasti myös Reserviläinen -lehdessä. 

Ilmaiset toimituskulut 17.12. asti 

Varustelekan nettikaupasta tehdyt ostokset saa toimituskuluitta syöttämällä koodin Suomi100 

verkkokaupan ostoskorin kampanjakenttään. Voimassa kotimaan tilauksiin 17.12. saakka. 

 

Hanki itsellesi lumipukupelipaita 

Suur-Savon Reserviupseeripiiri ja Suomen Reserviupseeriliitto järjestivät yhdessä SM-liigaseura 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-uumdky-sdlhutrp-h/
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Jukureiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa Suomi 100 -aiheisen jääkiekkoillan Mikkelissä 5.12.2017. 

Jukurit pelasi liigaottelun ainutlaatuisissa lumipukupelipaidoissa. 

Paita palkintona jäsenhankintakilpailussa 

Yksi Jukureiden aito lumipukupelipaita on palkintona RUL:n jäsenhankintakilpailussa. Voittaja saa 

paitansa omalla nimellä ja haluamallaan numerolla. 

Kilpailuaika on 25.11. – 31.12.2017 ja siihen voi osallistua hankkimalla yhden uuden jäsenen 

Reserviupseeriliittoon. Jokaisesta uudesta jäsenestä tulee kaksi arpaa, toinen uudelle jäsenelle ja toinen 

uudelle jäsenhankkijalle. Jäsenhankkijan ei tarvitse kuulua RUL:iin. Toisaalta, jos uusi jäsen ilmoittaa 

itsensä liiton jäseneksi, niin hän saa kaksi arpaa lumipukupelipaita-arvontaan, joka suoritetaan 

tammikuussa 2018. 

Lumipukupelipaidan voi ostaa itselleen myös huutokaupassa 

Jukureiden ottelussa käyttämät paidat huutokaupataan ottelun jälkeen. Nettihuutokaupassa kuka tahansa 

voi lunastaa itselleen lumipukupelipaidan. Näiden paitojen nettihuutokauppa alkoi 1.12.2017 osoitteessa  

www.huutokaupat.fi 

Käy huutamassa ainutlaatuinen lumipukupelipaita itsellesi. Samalla tuet vapaaehtoista maanpuolustusta. 

 

Joensuun Rajajotos 

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos 2018 pidetään 24.2.- 25.2. Pohjois-Karjalassa. Jotos on 

kaikille täysi-ikäisille avoin partioiden välinen kilpailu ja kunto- ja liikuntatapahtuma. 

Jotos sopii erinomaisesti kaikille täysi-ikäisille luonnossa liikkuville, niin kaveri- kuin työpaikkaporukoille. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-uumdky-sdlhutrp-o/
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Partiot, reitti ja tehtävät 

Partion koko on kolme henkilöä, mutta myös neljä- ja viisihenkiset partiot hyväksytään. 

Jotos käsittää pakollisen reittiosuuden sekä mahdolliset valinnaiset lisärastit. Kuljettava matka on noin 35 

km, lisärastien kiertäjille matka on pidempi. Pakollisella reittiosuudella on tehtävärasteja, jotka liittyvät 

sotilastietoihin ja – taitoihin, suunnistukseen ja kartanlukuun, ensiapu- ja pelastuspalvelutoimintaan, 

erävaellustietoihin ja -taitoihin sekä luonto- ja yleistietoon. 

Jotoksen järjestäjinä toimivat Joensuun Reserviupseerit ja Joensuun Reserviläiset yhteistyössä alueen 

reserviläisyhdistysten ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK:n) kanssa. 

Ilmoittautuminen tapahtuu 9.2.2018 mennessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutussivujen 

kautta. 

Lisätietoja: https://resul.fi/jotos/joensuun-rajajotos/ 

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* RUK 126 kokoontuu 50-vuotisjuhlaan ja kurssitapaamiseen Haminaan 7.4.2018. 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 

* RUK 127 kokoontuu 50-vuotisjuhlaan ja kurssitapaamiseen Haminaan pe 10.8 ja la 11.8.2018.  

Juhla järjestetään RUK:n tiloissa avec-juhlana. RUK tarjoaa mahdollisuuden myös yöpymiseen juhlan 

yhteydessä pe – la väliselle yölle kasarmimajoituksena. 

Ilmoittautumiset: kurssi127.ruk@gmail.com 

Yhteyshenkilöt: Juhani Leikola, juhani.leikola@pp1.inet.fi, puh +358 405573573, Eero Mattila, 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-uumdky-sdlhutrp-b/
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eeromattila@pp.inet.fi, puh. +358 400551284, Jorma Tulikoura, jortu@jippii.fi, puh. +358 400316306. 

* RUK 157, ILKKA, kokoontuu 40-vuotiskurssitapaamiseen Haminassa 31.8. - 1.9.2018. 

Yhteyshenkilö: Juha Tammikivi, juha.tammikivi@kadettikunta.fi, puh. 0400 598 066. 

* RUK 130 / SMILE 

RUK 130 / SMILE -kurssin sähköpostiosoitteistossa on merkittäviä puutteita. Lisäksi olemme luopuneet 

kurssimme kotisivuista. RUK 130 kurssitoimikunnassa on myös tapahtunut muutoksia ja kurssin uudeksi 

pääsihteeriksi on nimitetty Matti Kupari (3 K). 

Tulemme kokoontumaan taas ensi syksynä pitkälle lounaalle. Erikoisesti toivomme runsasta osanottoa 

vuonna 2019 kurssimme 50-vuotisjuhlaan Haminaan. Lähetä yhteystietosi / sähköpostiosoite SMILE-

kurssin pääsihteerille, Matti Kuparille, osoitteeseen, matti.kupari(at)kotiportti.fi. Jos sinulla ei ole 

sähköpostiosoitetta, niin toimita puhelinnumerosi / soita +358 400 304 854. 

  

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 
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* 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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