
Jos et näe viestiä klikkaa tästä 

 

Uutiskirje 

TOUKOKUU 2017 

 

Toiminnan aika 

Kevät saapuu hitaasti, mutta varmasti. Toukokuu on reserviläistoiminnan parasta aikaa. Tarjolla on paljon 

erilaista tekemistä niin maastossa, ampumaradoilla, kerhomajoilla kuin seminaarisaleissakin. Nyt on hyvä 

aika aloittaa kesäkauden ampumaharjoittelu tai vaikkapa lähteä kuntorasteille. 

Toukokuussa järjestetään myös eri puolilla maata useita mielenkiintoisia Nuku rauhassa -tapahtumia. 

Tarkista sinua lähimpänä oleva tapahtua hankeen nettisivuilta.  

Liiton, piirien ja yhdistysten omat perustoiminnot jatkuvat Suomen itsenäisyyden juhlavuonnakin 

normaalin aktiivisesti. Tietoa liikuntatapahtumista löydät Reserviläisurheiluliiton nettisivuilta.  

Maanpuolustuskoulutuksen kattavaan kurssitarjontaan pääset perehtymään MPK:n nettisivuilla.  Omaa 

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

Tervetuloa mukaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen mielenkiintoisiin tapahtumiin! 

 

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 -hanke on nyt hyvässä vauhdissa. Toukokuussa ohjelmassa on 

kokonaisturvallisuustapahtumia Rovaniemellä (12.5.), Kouvolassa (19.5.), Turussa (19.- 20.5.) ja 

Iisalmessa (20.5.). 

Lisätietoja näyttävästä ja monipuolisesta kokonaisturvallisuushankkeesta saat monien eri 
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tiedotuskanavien kautta. Voit myös itse osallistua sosiaalisen median kautta kampanjaan. 

Nuku rauhasssa -hankkeen nettisivuilta löytyy tapahtumakalenterin lisäksi runsaasti tietoja 

kokonaisturvallisuudesta sekä useita mielenkiintoisia videoita: 

www.nukurauhassa.fi 

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, joten yhdistykset voivat juur 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/ 
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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. Lisää tietoa Särmä 

TST Vaatetusjärjestelmästä löydät täältä. 

RUL:n ja Varustelekan näkyy myös Reserviläisessä Tarkista siis tarjoukset myös toukokuun lehdestä, 

joka ilmestyy 8.5. 

 

Itsenäisen Suomen sotakenraalit 

Toukokuun lopulla 2017 ilmestyy Amanitan kustantama teos Itsenäisen Suomen sotakenraalit. 
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Sotahistorian dosentti, FT Jarkko Kemppi esittelee 75 sotakenraalia, jotka palvelivat itsenäisen Suomen 

sodissa vuosina 1918–1945. Runsas, laadukas kuvitus keskittyy kenraalien ja heidän joukkojensa sodan 

ajan toimintaan. 

kirjan koko on 25 x 30 cm ja siinä on 432 sivua ja yli 300 kuvaa. Laadukkaassa kirkassa on nahkaselkä 

pintein sekä foliointi edessä, selässä ja takana.  Kirja painetaan Porvoossa. Kirjasta otetaan rajoitettu ja 

numeroitu 1250 kappaleen painos. Kirjan hinta on 280 euroa ja sen voi maksaa joko kertamaksuna tai 

osamaksulla. 

Lisätietoja kirjasta kustantajan edustajalta: kari.kirja@hotmail.com sekä netistä liiton sivuilta. 

Tulevia tapahtumia 

 

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. 

 

Salpavaellus 2017 

Vuoden 2017 Salpavaellus esittelee viime 

sotiemme aikaisen suomalaisen 

maanpuolustustahdon kestävää monumenttia - 

Salpa-asemaa - niin hyvin kuin vain parhaat 

Salpalinja-oppaat pystyvät. 

Tämän vuoden Salplavaellus tarjoaa kolme 

erilaista, mielenkiintoista reittiä: 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 

http://www.salpavaellus.net/. 
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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. 

* 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 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, 
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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): 

* 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 

 

© Reserviupseeriliitto, Finlands Reservofficersförbund, The Finnish Reserve Officers' Federation 

Döbelninkatu 2, 6.krs, 00260 Helsinki, Finland 
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