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Vastuutehtäviä tarjolla 

Loppusyksy on järjestöelämässä toimintasuunnitelmien tekemisen ja henkilövalintojen aikaa. Monien 

yhdistysten ja piirien syyskokoukset pidetään marraskuussa. Näin myös liiton vuosikokouksessa eli 

liittovaltuuston syyskokouksessa , jossa lauantaina 25.11. hyväksytään toimintasuunnitelma ja 

talousarvio vuodelle 2018 sekä valitaan liittovaltuustolle puheenjohtajat, liitolle varapuheenjohtajat sekä 

liittohallitus tulevalle vuodelle. 

Yhdistys, niin pieni paikalliskerho kuin liittokin, toimii juuri niin hyvin, kuin jäsenet haluavat sen toimivan. 

Ilman sitoutuneita vetäjiä ei tapahdu mitään. Toimivan yhdistyksen merkki on se, että vastuunkantajia on 

useita ja, että työnjako on selkeä. On tärkeää, että yhdistyksen vastuutehtävät ovat kooltaan ja kestoltaan 

"ihmisen kokoisia". Jatkuvuus on tärkeää, mutta yhtälailla tärkeää on löytää joka vuosi uusia aktiiveja 

vastuutehtäviin. 

RUL:n vahvuus on aina ollut osaavat ja aktiiviset toimijat. Ensi vuodelle on jälleen tarjolla vastuutehtäviä 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-uiuiitt-eikkyutuu-r/


niin yhdistyksissä, piireissä kuin liitossakin. Tekevälle löytyy aina tilaa. 

Kuvassa on RUL:nvastuunkantajia eli liittohallitus vahvistettuna valtuuston puheenjohtajalla ja liiton 

toimiston henkilöillä hallituksen syyskuisessa kokouksessa Mikkelissä. 

 

RUL-Kenttäkauppa on aina auki 

RUL-Kenttäkaupasta löytyy aitojareserviupseerituotteita. Tarjolla on tyylikkäitä ja korkealaatuisia 

asusteita, järjestötuotteita sekä muita mielenkiintoisia tuotteita. Nyt mm. standaarit, mukit, kompassit, 

kalvosinnapit ja isännänviirit löytyvät kätevästi verkkokaupasta. 

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.  
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NIjmegen 2018 

Nijmegenin neljän päivän marssi järjestetään ensi kesänä jo 102. kerran. Vuonna 2018 Nijmegeinissä 

marssitaan 17. – 20.7. 

Suomesta Nijmegenissä on ollut marssijoita jo monena vuonna, mutta nyt tavoitteena on, että 

puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuonna marssille saataisiin vähintään sata suomalaista sotilasta. 

Sotilaiksi lasketaan niin reserviläiset kun ammattisotilaatkin. 

Marssille osallistuminen edellyttää pitkäkestoiseen ja jatkuvaan lajiharjoitteluun sitoutumista, koska 

jokaisena neljänä päivänä marssitaan 40 kilometriä ja marssialustana on pääsääntöisesti asfaltti. Alle 50-

vuotiailla marssijoilla on mukana kuljetettavien nesteiden lisäksi vähintään 10 kg painava reppu. 

Ilmoittautuminen avattu 

Joukkueet kootaan ja ilmoittautuminen hoidetaan MPK:n sivujen kautta.  

Marssijoukkue 1 - Nijmegen 2018 (Etelä-Suomi): https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-

tarkemmin/id/94281 

Marssijoukkue 2 - Nijmegen 2018 (Pohjois-Suomi): https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-

tarkemmin/id/94313 

 

Lisätietoja tapahtumasta antavat Heikki Pietilältä (heikki.pietila@rauhanturvaajaliitto.fi tai 040 534 5696) 

ja Joel Sjögreniltä (joel.r.sjogren@gmail.com). 
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Seminaareja ja esitelmätilaisuuksia 

 

Talvisotaforum 28.11. 

Talvisotayhdistys ry järjestää Talvisotaforumin 

tiistaina 28.11.2017 klo 14.00 Helsingin yliopiston 

päärakennuksen pienessä juhlasalissa, 

Fabianinkatu 33, 4. kerros. 

Seminaarin ohjelma: 

Klo 14.00 – 14.10 Forumin avaus: Ossi Kettunen, 

Talvisotayhdistys ry:n puheenjohtaja 

Klo 14.10 – 14.50 Venäjän ja Saksan tavoitteet 

Suomessa 1917-1921: VTT Seppo Hentilä, 

professori (emeritus) 

Klo 14.50 – 15.30 Ryti ja Tanner – talvisodan 

poliittiset johtajat: FT Lasse Lehtinen 

Klo 15.30 – 16.00 Kahvitauko 

Klo 16.00 – 16.40 Talvisodan sotilaalliset opetukset: 

FT Pasi Tuunainen, dosentti 

Klo 16.40 – 17.20 Donald Trump ja Euroopan ja 

Suomen turvallisuus: VTM Charly Salonius-

Pasternak, vanhempi tutkija 

Klo 17.20 – 17.30 Loppukeskustelu ja yhteenveto 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu. 

Esitelmätilaisuuksia  

Eri puolilla Suomea järjestetään useita tasokkaita 

seminaaritilaisuuksia. Tässä esimerkkejä 

muutamista lähiaikojen tilaisuuksista. 

Uudenmaan reservipiirit järjestävät Taistelukoululla 

Tuusulassa esitelmätilaisuuksia kuukausittain. 

Syksyn ohjelmassa on 

 

14.11.2017 Tietokirjailija Cingiz Safiulla, 

aiheenaan Mannerheim 75-vuotta 4.6.1942 – 

lennot ja vieraat sekä 

12.12.2017 pääesikunnan päällikkö, kenrl Timo 

Kivinen, aiheenaan Ajankohtaista 

puolustusvoimista. 

Lisätietoja Taistelukoulun esitelmätilaisuuksista 

löytyy Uudenmaan piirien nettisivuilta 

20.11.2017 klo 18.00  Kanta-Helsingin 

reserviupseerit ry (KHRU) järjestää   esitelmän 

Katajanokan kasinon Karimo-salissa (Laivastokatu 

1, 00160 HKI) aiheesta "Suomi ja arktinen 

turvallisuus". Esitelmöitsijänä kommodori (evp) 

Sakari Martimo. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. 

Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista. 

23.11. klo 19.00 Salon Seudun 

Reserviupseerien esitelmätilaisuus Salon lukion 

auditoriossa, tekniikan tohtori  Veli-Pekka Nurmi,  

Onnettomuustutkintakeskus: Yhteiskunnan 

turvallisuusstrategia 

 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-uiuiitt-eikkyutuu-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.  

Erikoistarjouksena reserviläisille vanhan kunnon Rajapartio-repun manttelinperijä, Rajajääkäri ei ole sen 

kummempaa kuin fiksuin tämän kokoluokan reppu/rinkka mitä Suomessa on ikinä keksitty ja samalla 

ehkä Savotan tuotesuunnittelun onnistunein tuotos tällä vuosituhannella. Tarjous voimassa 19.11.2017 

asti. Rajajääkäriin pääset tutustumaan tästä. 

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 myös Reserviläinen -lehdessä. 

 

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. 

Partiot, reitti ja tehtävät 
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Partion koko on kolme henkilöä, mutta myös neljä-  ja viisi-henkiset 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 

* 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 päivätilaisuus, 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 7.4.2018. Tilaisuus 
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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, 

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. 

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 
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* 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 
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