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Toiminnan aika 

Elo- syyskuussa reserviläistoiminta taas pyörähtää täyteen vauhtiinsa. Liikunnassa, maastotoiminnassa 

ja ammunnassa lähiviikot ovat vuoden kiireisimpiä, samoin vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 

ruuhkaviikot ovat taas edessä. 

Tänä vuonna loppuvuoden kruunaa useat Suomi 100 -tapahtumat. Suomen Reserviupseeriliitto on 

vahvasti mukana muiden keskeisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa kokonaisturvallisuuden Nuku 

rauhassa -kampanjassa. 

Syksyn lähestyessä voi toimintaa ja elämyksiä hakea liiton jokaiselle reserviupseerille asettamista 

tavoitteista: 

• Liiku! – Liiku säännöllisesti - ota sähköinen kuntokortti käyttöösi 

• Ammu! – Ylläpidä ampumataitoasi – suorita prosenttiammunta, ota yhteyttä omaan yhdistykseesi  

• Kouluttaudu! – Kehitä osaamistasi – osallistu MPK:n kursseille 

Vaikka lähestyvä syksy onkin toiminnan aikaa, on välillä muistettava myös ottaa rennosti. Mallia näyttävät 

Tsekissä CIOR:n sotilasmoniotteluun RUL:n joukkueessa osallistuneet Jouni Leppäsaajo ja Johannes 

Siirilä. Pieni huili ennen ammuntaa kannatti, sillä RUL:n joukkue oli kokonaiskilpailussa hienosti toinen. 

 

Tuntematon potilas -verenluovutuskampanja 

Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto on haastanut liiton muut yhdistykset mukaan verenluovutus 

kampanjaan. Haastekampanjassa palkitaan sekä eniten luovuttajia lukumääräisesti että prosentuaalisesti 
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jäsenmäärään suhteutettuna luovuttaneet yhdistykset. Varmoja voittajia kampanjassa ovat tietysti 

verenluovutuksen avulla mahdolliset pelastetut ihmishenget. Kampanja-aika on 1.4. – 31.12.2017. 

Lisätietoa kampanjasta löydät liiton nettisivuilta 

Yhteistyötahona on SPR:n Veripalvelu. Veripalvelun sivuilta löytyy hyvin tärkeitä tietoja luovuttajalle. 

Yhdistyksille, jotka eivät ole ihan luovutuspaikan vieressä, on mahdollista järjestää kimppakyytejä. 

Tästäkin löytyy lisää tietoa Veripalvelun sivuilta: www.veripalvelu.fi . 

 

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 -tapahtumat jatkuvat elokuussa, jolloin ohjelmassa on seuraavat 
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kokonaisturvallisuustapahtumat: 

* Helsingissä 18. - 19.8. Kyseessä on Nuku rauhassa -hankkeen päätapahtuma. Helsingin 

Kansalaistorilla ja Töölönlahden puistikossa järjestettävän tapahtuman teemana on "MUSIIKKI 

YHDISTÄÄ". Maanpuolustusta ja kokonaisturvallisuutta esittelevä tapahtuma sisältää viranomaisten ja 

järjestöjen toteuttamia osallistavia rasteja ja lyhytkoulutuksia sekä näyttäviä toimintanäytöksiä ja 

kalustoesittelyjä. 

* Vaasassa 23.8. Vaasan sisäsatamassa klo 10–18 järjestettävän NUKU RAUHASSA -

kokonaisturvallisuustapahtumassa tuodaan erityisesti esille vapaaehtoisjärjestöjen ja viranomaisten 

yhteistoimintaa merellä. Teeman onkin "TURVAA VESILLÄ". 

* Oulussa 25.- 26.8 Oulun torilla 25.–26.8. klo 10–20 järjestettävä kokonaisturvallisuuden toimintatori 

koostuu maanpuolustukseen ja turvallisuuteen liittyvistä toimintapisteistä ja toiminnallisista rasteista, jotka 

liittyvät mm. ensiapuun, paloturvallisuuteen, kyber- ja informaatiopuolustukseen, kädentaitoihin ja 

fyysiseen suorituskykyyn. 

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. 
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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 

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

 

Mentor-koordinaattorin osa-aikainen tehtävä 

Nyt on haettavana osa-aikainen koordinaattorin tehtävä Reservin Mentorit säätiölle. Koordinaattorin 

tehtävän sisältyy tapahtumien järjestämistä sekä mentortoiminnan käytännön toimintojen hoitamista. 

Työaika on 5 – 10 h viikossa. Työnkuva sopii mainiosti opintojen aikaiseksi sivutyöksi. 

Vapaamuotoiset hakemukset voi toimittaa elokuun loppuun mennessä sähköpostilla osoitteeseen 

tarmo.hyytiainen@gmail.com 
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Lisätietoja tehtävästä löytyy RUL:n nettisivuilta.  

 

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 sivuilta löydät myös Inttistoren loppuvaraston varusteita kilpailukykyiseen hintaan. 

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

elokuun lehdestä, joka ilmestyy 29.8. 

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* 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 
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Suomi100. Lisätiedot ja ilmoittautuminen blogisivulla: http://vihtori141.blogspot.fi/ 

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. 

* RUK 83 -kurssi kokoontuu perjantaina 6.10.2017 klo 13.00 Katajanokan Kasinolla lounaan 

merkeissä. Muistelemme menneitä ja kohotamme maljan 100 v.Suomelle. 

Ilmoittautuminen 15.9.2017 mennessä  sähköpostilla katajanokankasino@royalravintolat.com  tai puh. 

09-61286349. Ilmoitukseen RUK 83 ja ilmoittajan nimi. 

Yhteyshenkilö: Aulis Pajusaari, sähköposti  aulis@pajusaari.fi 

* 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.  
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* 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 

 

  

 

 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kudyutk-zcpse-g/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kudyutk-zcpse-w/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kudyutk-zcpse-yd/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kudyutk-zcpse-yu/
mailto:janne.kosonen@rul.fi
mailto:jarjesto@rul.fi
mailto:toimisto@rul.fi
mailto:JANNE.KOSONEN@RUL.FI
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-u-kudyutk-zcpse-y/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kudyutk-zcpse-jl/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kudyutk-zcpse-jr/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-kudyutk-zcpse-jy/

