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Toimintaa tarjolla 

Parasta lääkettä syksyn harmauteen on aktiivinen toiminta. Loka- ja marraskuu ovat täynnä erilaisia 

toimintamahdollisuuksia. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kurssitoiminta pyörii täysillä. 

Lähiviikkojen aikana on muun koulutuksen lisäksi tarjolla runsaasti myös johtamiskoulutusta. RUL:lla on 

keskeinen rooli vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamiskoulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa. 

Tämä on luonnollista, koska johtaminen ja itsensä kehittäminen ovat olennainen osa reserviupseeriutta. 

Syksyn aikana on tarjolla myös useita mielenkiintoisia seminaari- ja esitelmätilaisuuksia. Suomen 

itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi monessa seminaarissa käydään läpi historiaamme, mutta 

yhtä lailla tilaisuuksissa eletään tätä päivää ja katsotaan tulevaisuuteen. 

Säännöllistä liikuntaa kannattaa jatkaa syksylläkin. Ensi vuodeksi Suomesta kootaan kaikkien aikojen 

suurinta joukkuetta legendaariseen Nijmegenin neljän päivän marssiin. Lisätietoja marssista löydät tästä 

kirjeestä ja syksyn Reserviläinen -lehdistä. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-ujiukyt-vduihdhij-r/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-j/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-t/


 

RUL-Kenttäkauppa on avautunut  

RUL-Kenttäkaupasta löytyy aitoja ja ainutlaatuisia reserviupseerituotteita. 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.  

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-i/


 

NIjmegen 2018 

Nijmegenin neljän päivän marssi järjestetään ensi kesänä jo 102. kerran. Tähän maailman suurimpaan 

marssitapahtumaan osallistuu vuosittain yli 40.000 marssijaa. 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). 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-d/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-d/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-h/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-h/
mailto:heikki.pietila@rauhanturvaajaliitto.fi
mailto:joel.r.sjogren@gmail.com


Johtamiskoulutusta 

 

Johtamiskouluttajien 
jatkokoulutustilaisuus 21. - 
22.10.  

Uusille ja vanhemmille johtamiskouluttajille 

suunnattu johtamiskouluttajien tilaisuus järjestetään 

21. - 22.10. Tuusulassa. 

Tilaisuuden tavoitteena on kehittää 

johtamiskouluttajajärjestelmän kouluttajien 

osaamista ja valmiutta kurssien pitämiseen ja 

henkilökohtaisten valmiuksien kasvattamiseen.  

Tilaisuuden ohjelmassa on mm. luento 

toimintakyvystä sekä käytännön 

kouluttajakoulutusta. 

Lisätietoja kurssinjohtaja, koulutuspäällikkö Aki 

Mäkirinnalta, puh 040 5868 282, 

aki.makirinta@mpk.fi ja RUL:n koulutustoimikunnan 

puheenjohtaja Marko Honkaselta 

marko_m_honkanen@hotmail.com 

Ilmoittautumiset 15.10. mennessä MPK:n 

nettisivujen kautta. 

 

Johtamisen teemaseminaari 
11.11. 

Järjestyksessään kuudes johtamisen 

teemaseminaari järjestetään lauantaina 11.11. 

Siilinjärvellä Karjalan Lennostossa. 

Seminaarin teemana on hiljaiset signaalit. Haluatko 

tietää, miten hyödyntää hiljaisia signaaleja 

johtamisen ja johtajuuden tukena? 

Kurssilla saat eturivin asiantuntijoilta vinkkejä 

hiljaisten signaalien käytöstä ja työstät asiaa oman 

johtamisesi näkökulmasta. Kurssin jälkeen 

kurssilainen hallitsee hiljaisen signaalin käsitteen ja 

hiljaisten signaalien käytön perusteet johtamisen 

tukena. 

Seminaariin ovat tervetulleita johtamiskoulutuksiin 

osallistuneet reserviläiset. RUL maksaa osallistujien 

kurssimaksun. 

Lisätietoja kurssinjohtaja Kari I. Mattilalta puhelin: 

+358 400 428 950, sähköposti: kari@johtajuustaito.fi 

Ilmoittautuminen 31.10. mennessä MPK:n sivujen 

kautta. 

Seminaareja ja esitelmätilaisuuksia 

mailto:aki.makirinta@mpk.fi
mailto:marko_m_honkanen@hotmail.com
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-k/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-k/
mailto:kari@johtajuustaito.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-u/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-u/


 

Senioriupseereiden 
syysseminaari 26.10. 

Reserviupseerit johtajina sodan ja rauhan aikana on 

Senioriupseereiden suositun syysseminaarin 

teemana. Seminaari pidetään torstaina 26.10.2017 

klo 14,00 alkaen Katajanokan Kasinolla (osoite: 

Laivastokatu 1, Helsinki). 

Seminaarin alustajina toimivat mm. 

Puolustusvoimien koulutuspäällikkö, prkenr Jukka 

Sonninen, Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen 

johtaja, ev, KTT Vesa Nissinen sekä 

emeritusprofessori, VTT Vesa Kanniainen. 

Seminaari on osanottajille maksuton, mutta 

osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumista. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja Senioriupseerien 

puheenjohtaja Seppo Kulmala, puhelin 040 586 

9252 tai sähköpostitse skulmala48@gmail.com 

Esitelmätilaisuuksia  

Eri puolilla Suomea järjestetään useita tasokkaita 

seminaaritilaisuuksia. Tässä esimerkkejä 

muutamista lähiaikojen tilauuksista. 

Uudenmaan reservipiirit järjestävät Taistelukoululla 

Tuusulassa esitelmätilaisuuksia kuukausittain. 

Syksyn ohjelmassa on 

10.10.2017 Sotilaskotisisar Kirsti Tulkki, 

aiheenaan Sotilaskotitoiminta Suomessa vuodesta 

1918. 

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 

Salon Seudun Reserviupseerien 

esitelmätilaisuuksissa Salon lukion auditoriossa 

kuullaan syksyn aikana seuraavat esitelmät: 

26.10. klo 18:00 Komisario Joni Saarimäki, 

Lounais-Suomen poliisilaitos: Yhteiskunnan 

turvallisuuden tilannekuva poliisin silmin 

23.11. klo 19:00 Tekniikan tohtori Veli-Pekka 

Nurmi,  Onnettomuustutkintakeskus: Yhteiskunnan 

turvallisuusstrategia 

 

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. 

http://skulmala48@gmail.com/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-o/


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 myös Reserviläinen -lehdessä. Tarkista uusimmat tarjoukset myös 

lokakuun lehdestä, joka ilmestyi 25.9. 

 

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 

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, 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-b/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-n/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ujiukyt-vduihdhij-p/
mailto:juha.viinikkala@gmail.com
mailto:lauri.palojarvi@elisanet.fi
mailto:stentor@stentor.fi
mailto:samuli.ceder@gmail.com
mailto:bo.forsskahl@kolumbus.fi,
mailto:ragnar.lilius@gmail.com
mailto:ossi.kervinen@saunalahti.fi


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 
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