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Suomi 101, Puolustusvoimat 100 

Monipuolinen ja näyttävä Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlavuosi on takana. Itsenäisyyttä juhlittiin 

sekä arvokkaan perinteisesti, että ilahduttavasti monin uusinkin tavoin. 

Alkanut vuosi 2018 on edelleen monien muistettavien tasavuosien aikaa. Tammikuussa tulee kuluneeksi 

100 vuotta Tammisunnuntaista, jolloin Pohjanmaalla aloitettiin maassa olleiden venäläisten joukkojen 

riisuminen aseista. Samaan aikaan alkoi myös itsenäisen Suomen historian ehkä surullisin 

tapahtumaketju. Suomen sisällissota käytiin Suomen senaatin eli hallituksen ja sitä vastaan kapinoineen 

Suomen kansanvaltuuskunnan johtamien joukkojen välillä 27. tammikuuta – 15. toukokuuta 1918. 

Helmikuussa tulee myös kuluneeksi 100 vuotta jääkäreiden pääjoukon saapumisesta Suomeen. 

Puolustusvoimat viettää myös satavuotisjuhliaan tänä vuonna. Luvassa on monta mielenkiintoista 

tapahtumaa eri puolilla maata. Ohjelmassa on näyttelyitä ja taistelunäytöksiä, seminaareja, konsertteja, 
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laaja kesäkiertue sekä paraateja. Lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati järjestetään Seinäjoella ja 

itsenäisyyspäivän paraati Mikkelissä. Elokuun alussa Haminassa järjestettävän Hamina Tattoon teemana 

on myös Puolustusvoimat 100 vuotta. 

Reserviläiset ovat olennainen osa Suomen puolustusjärjestelmää ja Puolustusvoimia. Suurin osa 

kenttäarmeijamme sotilaista on meitä reserviläisiä. Rauhankin aikana reserviläisten aktiivisuus vahvistaa 

Suomen turvallisuutta sekä Puolustusvoimien näkyvyyttä ja hyväksyvyyttä tärkeänä osana suomalaista 

yhteiskuntaa. Se näkyy paitsi erilaisissa harjoituksissa, myös jatkuvasti pieninä tekoina eri puolilla maata. 

Yhtenä esimerkkinä kansikuvamme, jossa reserviläiset ovat jouluaaton kunniavartiossa Hietaniemen 

Sankariristillä Helsingissä. 

 

Jäsenmaksut 2018 

Vuoden 2018 jäsenmaksulomake lähetetään jäsenille tammikuun lopulla. Jäsenmaksujen eräpäivä on 

15.2. 

 

Jäsenmaksun yhteydessä voit hankkia itsellesi tämän vuoden jäsentuotteen, joka on RDIF-suojattu 

luottokorttikotelo. Kotelossa on kestävä alumiinirunko ja siinä on tilaa 5 luottokortille. Korttikotelon 

kanteen on painettu RUL:n logo. 

 

Liiton jäsenet voivat päivittää omat jäsentietonsa itse suoraan jäsenrekisteriin eAsiontipalvelun avulla. 

Palvelussa voi mm. päivittää omia henkilötietoja sekä tarkastella jäsenyyksiä ja luottamustehtäviä sekä 

tulostaa jäsenmaksulaskun. Myös ampumaturvan hankinta on mahdollista eAsioinnin kautta. Linkki 

palveluun löytyy liiton nettisivuilta: http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/ 
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RUL tuotteet Kenttäkaupasta 

RUL-Kenttäkaupasta löytyy aitoja reserviupseerituotteita. Tarjolla on tyylikkäitä ja korkealaatuisia 

asusteita, järjestötuotteita sekä muita mielenkiintoisia tuotteita. 

Uusia tuotteita kaupassa 

RUL-Kenttäkaupan tuotevalikoima täydentyy jatkuvasti. Nyt uusina tuotteina kaupasta löytyy mm. Leijona 

-vyö, RUL solmio sekä Suomen markka -rahasarja. 

Kenttäkaupassa on myös mahdollisuus varata paikka 15. - 18.3.2018 Normandiaan suuntautuvalle 

mielenkiintoiselle sotahistorialliselle matkalle. 

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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Ota hyöty irti RUL:n ja Varustelekan 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 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. Näitä 

tuotteita on jäljellä enää erittäin rajallisesti. 

RUL:n ja Varustelekan yhteistyö näkyy vahvasti myös Reserviläinen -lehdessä. Vuoden 2018 

ensimmäinen Reserviläinen ilmestyy 5.2. 

 

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 

Partion koko on kolme henkilöä, mutta myös neljä- ja viisihenkiset partiot hyväksytään. 

Jotos käsittää pakollisen reittiosuuden sekä mahdolliset valinnaiset lisärastit. Kuljettava matka on noin 35 
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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 

* 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 

* 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. 

* RUK 130 / SMILE 
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RUK 130 / SMILE -kurssin sähköpostiosoitteistossa on merkittäviä puutteita. Lisäksi olemme luopuneet 

kurssimme kotisivuista. RUK 130 kurssitoimikunnassa on myös tapahtunut muutoksia ja kurssin uudeksi 

pääsihteeriksi on nimitetty Matti Kupari (3 K). 

Tulemme kokoontumaan taas ensi syksynä pitkälle lounaalle. Erikoisesti toivomme runsasta osanottoa 

vuonna 2019 kurssimme 50-vuotisjuhlaan Haminaan. Lähetä yhteystietosi / sähköpostiosoite SMILE-

kurssin pääsihteerille, Matti Kuparille, osoitteeseen, matti.kupari(at)kotiportti.fi. Jos sinulla ei ole 

sähköpostiosoitetta, niin toimita puhelinnumerosi / soita +358 400 304 854. 

  

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 
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