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Ylennyksiä, kunniamerkkejä ja toimintaa 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä yhteensä 860 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 kahdeksan 

kunniamerkkiä. RUL:n esityksestä kunniamerkin saaneiden nimet löytyvät RUL:n nettisivuilta. Kaikkien 

kunniamerkkien saajien nimet löytyvät ritarikuntien nettisivuilta. 

Puolustusministeri myönsi Jussi Niinistö päivämäärällä 4.6.2018 yhteensä 4 Suomen Reserviupseeriliiton 

kultaista ansiomitalia soljen kera ja 43 kultaista ansiomitalia. Näiden huomionosoitusten saajien nimet 

löytyvät myös liiton nettisivuilta. 

Liitto onnittelee kaikkia 4.6. ylennettyjä ja kaikkia huomionosoituksen saaneita. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-byuihjk-l-r/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-j/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-t/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-i/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-d/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-h/


Kesän toiminnat painottuvat paljolti ampumaradoille, maastoon ja vesille. Uutiskirjeessä on tietoa monista 

tulevista tapahtumista ja lisää löydät vierailemalla oman yhdistyksesi tai piirisi nettisivuilla. 

Aurinkoisen aktiivista kesää! 

  

 

Liitto antoi lausunnon ampuma-aselaista 

Liitto on reserviupseerien ja laajemmin koko reservin toiminnan ja aseman asiantuntija ja 

edunvalvoja.  Erityisen huomion kohteena ovat reserviupseerien koulutukseen ja käyttöön, 

kertausharjoituksiin, kenttäkelpoisuuteen sekä kansainvälisiin tehtäviin liittyvät asiat. 

Tärkeä osa edunvalvontaa on ampumatoiminnan turvaamiseen liittyvät asiat. Liitto vaikuttaa siihen, että 

reserviupseereilla on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa sotilasammattitaitoaan sekä mahdollisuus 

hyödyntää osaamistaan myös muiden turvallisuusviranomaisten tehtävissä. 

RUL pitää erittäin tärkeänä, että Suomessa ei kohtuuttomasti vaikeuteta tai peräti estetä 

ampumaharrastusta EU:n asedirektiiviä tiukemmalla kansallisella lainsäädännöllä. Kesäkuun alussa liitto 

antoi lausunnon valmisteilla olevasta ampuma-aselaista sisäministeriölle. Lausunto on luettavissa RUL:n 

nettisivuilla. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-k/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-k/


 

Tietoa kokonaisturvallisuudesta RUL:n 
nettisivuilla 

Yksi Suomen Reserviupseeriliiton keskeisiä tehtäviä on kehittää reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä 

toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tehtävissä. 

Tämä tehtävä on korostunut muutaman viimeksi kuluneen vuoden aikana. Liitto on ollut aktiivinen toimija 

mm. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS 207) päivitystyössä ja on 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) varautumiskoulutuksen koulutusohjelman keskeinen kehittäjä. 

Liiton nettisivuille on avattu kokonaisturvallisuuden ja varautumisen oma sivu.. Sivuilta löytyy keskitetysti 

runsaasti linkkejä kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvään materiaaliin, mm. MPK:n 

varautumisen koulutusohjelma, Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2017) ja Sisäisen turvallisuuden 

strategia. 

Käy tutustumassa kokonaisturvallisuuden ja varautumisen nettisivuihin. Ilmoita liiton toimistoon 

(toimisto@rul.fi), jos sivuilta mielestäsi puuttuu jotain tärkeää materiaalia. 

Tulevia tapahtumia 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-u/
mailto:toimisto@rul.fi


 

Kesäyön marssi 2018 

Kesäyön marssi on perinteinen marssitapahtuma, 

joka on tarkoitettu kaikille kunnostaan huolehtiville. 

Marssille ovat tervetulleita yksittäiset henkilöt, 

perheet, erilaiset kaveri- ja työporukat sekä muut 

joukkueet. 

Marssimatkat vaihtelevat alle kymmenestä 

kilometristä aina maratonin mittaan saakka.  

Kesäyön marssi ehdit mukaan vielä seuraavilla 

paikkakunnissa:  

* Rovaniemi 16.6. 

* Jyväskylä 18.8. 

Lisätietoja ja ilmottautumiset MPK:n nettisivujen kautta. 

 

Salpavaellus 2018 

Vuoden 2018 Salpavaelluksella on kolme erilaista 

reittivaihtoehtoa. . Ensimmäistä kertaa Salpavaellus 

keskittyy Etelä-Karjalaan. Tapahtuma päättyy 

kaikille avoimeen maanpuolustusjuhlaan Luumäellä 

presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseon, 

Kotkaniemen pihapiirissä 1.7. klo 13.00. 

Salpavaelluksen reitit 2018:  

* Tähtäimessä Salpalinja, 29.6. – 1.7. 

* Lappeen lukko, 30.6. – 1.7. 

* Salpalinja Salpausselällä, 1.7. 

Virolahdelta alkava kolmen päivän Tähtäimessä 

Salpalinja -reitti päättyy sekin Ukko-Pekan 

jalanjäljille. Presidentti Svinhufvudin 

suojeluskuntahenkisyys ja ammuntaharrastus 

tuodaan reitillä esiin ”Ukko-Pekka”-ammuntana 

perinnekivääreillä Miehikkälässä Multasillan 

ampumaradalla. 

Muilla reiteillä ”Ukko-Pekka”-ammunta toteutetaan 

nykyaikaisilla eko-harjoitusaseilla. Kahden päivän 

Lappeen lukko -reitti kiertelee Luumäki-

Lappeenranta-Lemi alueella. Sunnuntain 

aamupäivän Salpalinja Salpausselällä -reitti 

pyöräytetään Luumäen Askolassa, lähellä 

Kotkaniemeä. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Salpavaelluksen 

nettisivuilta. 

 

Huom! Ilmoittautumisaika päättyy 13.6.2018, 

joten toimi nopeasti! 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-o/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-b/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-b/


 

Panssarijotos 14. - 16.9. 

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos, Panssarijotos 2018, järjestetään 14. – 16.9.2018 

Hattulan ja Hämeenlinnan alueella. Jotoksen päävastuullisina järjestäjinä toimivat Hämeenlinnan ja 

Janakkalan reserviupseerit sekä reserviläiset. Jotos toteutetaan useiden reserviläisyhdistysten, 

Panssariprikaatin ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) yhteistyönä. 

Puolustusvoimat myöntää jotokseen osallistuville asevelvollisille rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. 

Sarjat:  

Jotoksella on kaksi sarjaa, kaikille avoin reserviläissarja ja vaativampi sotilassarja. Sotilassarjaan otetaan 

rajattu määrä partioita ilmoittautumisjärjestyksessä. Partion koko on 4 henkilöä, erityissyistä voidaan 

ottaa 3 tai 5 henkeä, mutta tehtävät on mitoitettu neljälle. 

Jotosreitti ja tehtävät: 

Jotos käsittää suunnistusosuuden sekä pakollisia että valinnaisia rastitehtäviä. Rasteilla on tehtäviä, jotka 

liittyvät reserviläistietoihin ja -taitoihin, ammuntaan, suunnistukseen ja kartanlukuun, ensiapu- ja 

pelastuspalvelutoimintaan, luonnontuntemukseen sekä yleistietoihin. Reitti on pituudeltaan n. 50 km. 

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n kurssijärjestelmän kautta 15.3.2018 alkaen. MPK:n kurssinumerot 

kilpailijoille ovat: reserviläissarja 2100 18 120 63 ja sotilassarja 2100 18 12 062 

Osallistumismaksu: 

Maksu on 95 € / partio 19.8.2018 mennessä ilmoittautuneille ja 190 € / partio jälki-ilmoittautuneille. Jälki-

ilmoittautumisia otetaan vastaan 2.9. saakka mikäli tilaa riittää. Osallistumismaksuun sisältyy ruokailu ja 

peseytymismahdollisuus jotoksen maalissa. 

Lisätietoja Panssarijotoksesta löytyy täältä.  

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-n/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-p/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-x/


 

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 kaupasta löytyy mm. suositut Leijona-vyöt ja 

Leijona-kalvosinnapit, RUL:n muki ja piiruasteikolla varustettu Suunnon tekemä RUL-kompassi.  

Kenttäkauppaan on siirretty liiton ja Suomen Reserviupseerien tukisäätiön myyntituotteet, jotka 

aikaisemmin tilattiin liiton toimistosta. Lisäksi Kenttäkaupasta löytyy Inttistoressa olleita RUL-tuotteita ja 

aivan uusia RUL-tekstiilejä. 

Klikkaa itsesi sisälle RUL-Kenttäkauppaan. 

 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-m/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-c/


Kunnon varusteet Varustelekasta 

RUL ja armeijatavaran erikoisliike Varusteleka ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on tarjota 

liiton jäsenille laadukkaita maasto- ja armytuotteita kilpailukykyiseen hintaan. 

Käy tarkistamassa Varustelekan todella monipuoliset valikoimat netistä. Valiokoimassa on 

runsaasti järkeviä sotilasvarusteita kovaan reserviläiskäyttöön, mm. maastopukuja, varsikenkiä, 

makuupusseja ja kantolaitteita. Nämä varusteet löytyvät täältä. 

Armeijoiden ylijäämä varusteet löytyvät nyt kätevästi yhden sivun takaa. 

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. 

Tarkista Varustelekan reserviläistarjoukset myös kesäkuun Reserviläisestä, joka ilmestyy 18.6. 

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* IlmavRUK-44 kurssikokous - 15.- 17. 6. 2018 

Muuramessa ja Jyväskylän lentoasemalla Ilmavoimat 100 v lentonäytöksen teemalla. 

Yhteyshenkilö 2018: Hannu Salomaa, salomaahannu3@gmail.com, p. 0400455559 

* 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. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-q/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-a/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-f/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-i-byuihjk-l-z/
mailto:salomaahannu3@gmail.com


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 107 retkeilee Ahvenanmaalle 26.-29.8.2018. Matkan asiantuntijaoppaana prikaatikenraali Asko 

Kilpinen ja matkanjohtajana Göran Lindgren. Lisätietoja mieluiten sähköpostitse kurssimme 

Perinnetoimikunnan sihteeriltä osoitteesta goran.lindgren@kolumbus.fi 

* RUK 157, ILKKA, kokoontuu 40-vuotiskurssitapaamiseen Haminassa 31.8. - 1.9.2018. 

Yhteyshenkilö: Juha Tammikivi, juha.tammikivi@kadettikunta.fi, puh. 0400 598 066. 

* RUK 128 kokoontuu 50-vuotisjuhlaan ja kurssitapaamiseen Haminassa 6.-7.9.2018. Tilaisuudet 

RUK:n tiloissa, puolisot mukaan. Tarkempia tietoja tulee jokaiselle kurssin jäsenelle henkilökohtaisesti 

myöhemmin keväällä, jolloin ilmoittautumisaika alkaa. 

Yhteyshenkilö: Matti Karhu, 0400 438498, matti.karhu@kolumbus.fi 

* RUK 139 kilpikonnakurssin liikekannallepano 

11-12.9.2018 Haminassa. 

Ilmoittautumiset 20.6. mennessä sähköpostissa osoitteella ruk139.2018@hotmail.com 

* Kurssi 122 kokoontuu seuraavaan vuositapaamiseensa 21.11.2018 klo 16 Helsingin Suomalaiselle 

Klubille. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: lauri.palojarvi@elisanet.fi ja ingemar.stenvall@stentor.fi. 

* RUK 130 / SMILE 

RUK 130 / SMILE -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 

mailto:kurssi127.ruk@gmail.com
mailto:kurssi127.ruk@gmail.com
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mailto:jortu@jippii.fi
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mailto:lauri.palojarvi@elisanet.fi
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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 (opintovapaalla 16.3. alkaen): 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 
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