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Lippujuhlan päivä 2017 

Puolustusvoimain lippujuhlan päivää vietettiin tavallistakin juhlavammin, sillä 4.6. tuli kuluneeksi 150 

vuotta Suomen Marsalkka Mannerheimin syntymästä. Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlavuonna 

lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati näyttävine ohimarsseineen ja ylilentoineen järjestettiin 

Helsingissä. Näyttävä kuvakavalkadi lippujuhlanpäivän Helsingin tapahtumista löytyy RUL:n FB-sivuilta.  

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä yhteensä 945 reservin 

upseeria ja erikoisupseeria. Ylennettyjen reserviupseereiden määrä on noin kaksisataa suurempi, kuin 

vuotta aikaisemmin. Lisääntyneet kertausharjoitusvuorokaudet näkyvät nyt myös ylennysten määrässä. 

Ylennettyjen nimet löytyvät puolustusvoimien nettisivuilta. 

Samana päivänä on myönnetty ansioituneille kansalaisille myös Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen 

Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä. RUL:n esityksestä myönnettiin tänä vuonna yhdeksän 

kunniamerkkiä. Kunniamerkkien saajien nimet löytyvät ritarikuntien nettisivuilta. 

Puolustusministeri Jussi Niinistö on päivämäärällä 4.6.2017 myöntänyt 23 Suomen Reserviupseeriliiton 
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kultaista ansiomitalia soljen kera ja 44 kultaista ansiomitalia. Ansiomitalien saajien nimet löytyvät RUL:n 

kotisivuilta. 

Suomen Reserviupseeriliitto onnittelee kaikkia 4.6. ylennettyjä tai kunniamerkin saaneita! 

 

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. Kesäkuussa ohjelmassa on 

kokonaisturvallisuustapahtumia Lahdessa (9.6.), Jyväskylässä (15.6.) ja Hattulassa (28.6.). Lahden ja 

Jyväskylän tapahtumien yhteydessä on Puolustusvoimien Suomi 100 -kesäkiertueen konsertit. Hattulan 

tapahtuman yhteydessä järjestetään näyttävä Panssaridivisioonan 75 -vuotisjuhla. 
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Lisätietoja Nuku rauhassa -kokonaisturvallisuushankkeesta saat monien eri 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 juuri 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. 

Lisätietoja arpajaisista löytyy netistä: www.nukurauhassa-arpa.fi/ 

Nuku rauhassa -arpajaisten erikoistarjous RUL:n jäsenille 

Suomen Reserviupseeriliiton jäsenillä on mahdollisuus ostaa Nuku Rauhassa -arpoja edulliseen 

erikoishintaan. Jokainen jäsen on oikeutettu ostamaan kuusi arpaa viiden hinnalla eli saat 6 arpaa 

30 eurolla. 

Lähde mukaan tärkeään kampanjaan ja anna tukesi ostamalla Nuku rauhassa -arpoja. Voit ostaa Nuku 

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


rauhassa -arpoja tarjoushintaan netistä sivulta: https://www.nukurauhassa-arpa.fi/jasenetu 

 

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 nettikaupasta löydät myös 

lakkautetun Inttistoren loppuvaraston kuluttajaystävälliseen hintaan. 

Kesäkuussa reserviläistarjouksessa on metsäkuvioitu M05 Särmä TST Coolmax T-paita. Kyseessä on 

vaativaan toiminnalliseen käyttöön suunniteltu tekninen T-paita - M05 maastokuviolla! Istuva leikkaus, 

pitkä helma, flatlock-saumat ja raglan-hihat takaavat erinomaisen käyttömukavuuden kovassakin 

käytössä. Tehokkaasta kosteudensiirrosta vastaa Coolmax freshFX-erikoisneulos. Tarjouspaidan voit 

tilata täältä.  

RUL:n ja Varustelekan yhteistyö näkyy myös Reserviläinen -lehdessä. Tarkista siis tarjoukset myös 

kesäkuun lehdestä, joka ilmestyy 12.6. 

Tulevia tapahtumia 

 

Kesäyön marssi 2017 

Vielä ehdit mukaan Kesäyön marssille. Kesäyön 

marssi järjestetään tänä vuonna Suomi 100 -

juhlavuoden kunniaksi usealla eri paikkakunnalla. 

Kesäyön marssi on perinteinen marssitapahtuma, 

joka on tarkoitettu kaikille kunnostaan huolehtiville. 

Marssille ovat tervetulleita reserviläisporukat, 

 

Salpavaellus 2017 

Vuoden 2017 Salpavaellus esittelee viime 

sotiemme aikaisen suomalaisen 

maanpuolustustahdon kestävää monumenttia - 
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yksittäiset henkilöt, perheet, kaveriporukat sekä 

muut joukkueet. 

Kesäyön marssit järjestetään seuraavina päivinä 

alla mainituilla paikkakunnilla: 

* Tuusula 10.6.2017 

* Rovaniemi 10.6.2017 

* Jyväskylä 19.8.2017 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset MPK:n nettisivujen 

kautta. 

Salpa-asemaa - niin hyvin kuin vain parhaat 

Salpalinja-oppaat pystyvät. 

Tämän vuoden Salpavaellus 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/. 

  

 

Kokoa partio ja lähde jotokselle 

MBT Jotos 19. - 20.8. Suonenjoki-Rautalampi 

Järjestyksessään toinen maastopyöräilyyn keskittyvä MTB Jotos järjestetään Suonenjoen ja 

Rautalammin alueella 19. - 20.8.2017. MTB Jotos yhdistää rennolla tavalla maastopyöräilyn, seikkailu-

urheilun sekä maanpuolustustaidot kaksipäiväisessä tapahtumassa, jossa osallistujien taitoja testataan 

haastavan reitin lisäksi erilaisilla reitin varrelle sijoitetuilla tehtävä rasteilla. 

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Lisätietoja antaa Jonni Markkanen 

mtbjotos@gmail.com, 050-4076397. Ilmoittautuminen 4.8.2017 mennessä MPK:n kurssikalenterin kautta.  

Rauma-jotos 22. - 24. 9. Rauma 

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos, Rauma-jotos 22 .- 24. 9. 2017 Raumalla. Rauma-jotos 
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on kaikille avoin maastovaelluksena toteutettava partiotaitokilpailu. 

Jotoksella on kaksi sarjaa, sotilassarja ja retkisarja. Kummassakin sarjassa kilpaillaan 3-4 henkilön 

partioina. . Sotilassarjan reitti on n. 67 km: perjantai-iltana n. 10km, lauantaina, n. 35km, lisälenkki n. 6-7 

km ja sunnuntaina n. 6-7 km. Retkisarjan reitti on n. 47 km: lauantaina n. 35 km, sunnuntaina n. 12 km. 

Ilmoittautuminen Rauma-jotokseen tapahtuu Rauman Reserviläiset ry:n sivujen kautta 10.7.2017 

mennessä ja jälki-ilmoittautuminen 10.8. mennessä. Osallistumismaksu on 95 € / partio, jälki-

ilmoittautuneille 150 € / partio.. 

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

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

Yhteyshenkilö on Raimo E.J Kantola 

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

Tilaisuus järjestetään RUK:n tiloissa. RUK tarjoaa mahdollisuuden myös yöpymiseen perjantai-iltana 

pääjuhlan jälkeen. Yhteyshenkilöt ja ilmoittautuminen: Juhani Leikola, juhani.leikola@pp1.inet.fi, Helsinki, 

puh +358 405573573, Eero Mattila, Kouvola, eeromattila@pp.inet.fi, puh. +358 400551284, Jorma 

Tulikoura, Hamina, jortu@jippii.fi, puh. +358 400 316306. 

* RUK:n kurssi 136 (Vesimies) kokoontuu Haminassa 16. - 17.8.2017. Tiedustelut: 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/ 
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Yhteyshenkilö: Jarmo Viljakainen / jarmo.viljakainen@hotmail.fi 

* RUK 92 -kurssi kokoontuu Katajanokan Kasinolla keskiviikkona 4.10.2017 klo 13.00. 

Ilmoittautumiset 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. 

* 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, 

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: 

mailto:jarmo.viljakainen@hotmail.fi
mailto:katajanokankasino@royalravintolat.com
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
mailto:ossi.kervinen@saunalahti.fi
mailto:toimisto@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kttrdty-aahhjko-e/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kttrdty-aahhjko-s/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kttrdty-aahhjko-g/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kttrdty-aahhjko-w/


* 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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