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Ampumaan oppii ampumalla 

Ampumataito on keskeinen osa reserviläisten sotilasosaamista. Ampumatoiminta onkin yksi 

reserviläistoiminnan aktiivisimmista osa-alueista. Ampumatoimintamme on osanottokerroiltaan laajaa ja 

lajivalikoimaltaan monipuolista. Vuoden 2017 toimintalomakkeiden mukaan RUL:n yhdistyksissä ja 

piireissä järjestettiin viime vuonna yli 4000 ampumatapahtumaa. Tarkkoja laukauksia ammuttiin tuhansia 

ja tuhansia. 

Monia reserviläisten ampumatoiminnan muotoja, esimerkiksi sovellettua reserviläisammuntaa (SRA) tai 

perinneaseammuntoja ei käytännössä voi missään muualla harrastaakaan. 

Ampumatoiminnan edellytysten varmistaminen on yksi RUL:n tämänkin vuoden painopisteistä. Tähän 

työhön kuuluu mm. ampuma-aselainsäädäntöön vaikuttaminen sekä aktiivinen toiminta 

Ampumaharrastusfoorumissa. Paljon keskustelua herättänyttä EU:n ampuma-asedirektiiviä muokataan 

parhaillaan Suomen lainsäädäntöön. Uusitun ampuma-aselain pitäisi tulla voimaan alkusyksystä. Liitto on 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-ohjvid-ydjidiliid-r/


ollut lain tiimoilta aktiivisesti yhteyksissä päättäjiin. Tätä vaikuttamista jatketaan edelleen. 

Yksi liiton jokaiselle jäsenelleen asettama toiminnallinen tavoite vuodelle 2018 on: Ammu!  - Ylläpidä 

ampumataitoasi 

Helppo tapa todistaa ampumaharrastus on suorittaa prosenttiammunta. Prosenttiammuntaan lasketaan 

kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät ampumasuoritukset. Myös hyväksytty hirvikoe sekä 

Noptel-ammunta ja muut vastaavat ammunnat hyväksytään prosenttiammunnan suoritukseksi. 

Monella yhdistyksellä on säännöllisiä ampumaratavuoroja, joten ota yhteyttä omaan yhdistykseesi ja kysy 

missä ja milloin on seuraava mahdollisuus suorittaa prosenttiammunta. 

 

Haku YROW -tapahtumaan Kanadaan käynnissä 

Suomen Reserviupseeriliitto on ollut yli 20 vuotta liitännäisjäsenenä Naton reserviupseerijärjestössä 

CIOR:ssa. CIOR:n kesäkongressin yhteydessä järjestetään vuosittain nuorille reserviupseereille 

tarkoitettu Young Reserve Officers Workshop (YROW). Näiden lisäksi kesäkongressin yhteydessä on 

mm. sotilasmoniottelu, johon RUL lähettää joukkueen toukokuussa pidettävän karsintakilpailun 

perusteella. 

YROW on kuusipäiväinen tapahtumakokonaisuus, jossa nuoret reserviupseerit eri puolilta maailmaa 

kohtaavat. Seminaarin ohjelmaan kuuluu ryhmätöitä, huipputason siviili- ja sotilasjohtajien luentoja, 

tutustumiskäyntejä sekä runsas sosiaalinen ohjelma. 

Tänä vuonna tapahtumapaikkana on Quebec Kanadassa 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ohjvid-ydjidiliid-j/


Tämän vuoden YROW järjestetään Kanadan Quebecissa 5. – 11.8. RUL lähettää tänäkin vuonna 

YROW:iin 2 – 4 nuorta reserviupseeria. Lähtijät valitaan liiton jäsenille avoimen hakumenettelyn 

perusteella. Suomen Reserviupseeriliitto kustantaa osanottomaksun ja matkat ja majoituksen 

edustajiensa osalta. Hakijan tulee olla alle 30-vuotias (syntynyt 1988 tai myöhemmin) RUL:n jäsen ja 

hänen on omattava hyvä englanninkielen taito, myös sotilassanaston osalta. Aktiivisuus vapaaehtoisessa 

maanpuolustuksessa yleisesti ja reserviupseeritoiminnassa erikseen katsotaan eduksi. 

Hakuaika päättyy maanantaina 30. huhtikuuta 2018. 

Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät täältä. 

Tulevia tapahtumia 

 

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. Porissa 

on mahdollisuus marssia jopa 60 kilometrin 

ultramatka. 

Kesäyön marssi järjestetään vuonna 2018 

toistamiseen neljällä eri paikkakunnalla: 

* Pori 26.5. 

* Tuusula 9.6. 

 

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 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ohjvid-ydjidiliid-t/


* Rovaniemi 16.6. 

* Jyväskylä 18.8. 

Lisätietoja ja ilmottautumiset MPK:n nettisivujen kautta. 

Lappeen lukko -reitti kiertelee Luumäki-

Lappeenranta-Lemi alueella. Sunnuntain 

aamupäivän Salpalinja Salpausselällä -reitti 

pyöräytetään Luumäen Askolassa, lähellä 

Kotkaniemeä. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Salpavaelluksen 

nettisivuilta. 

  

 

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.  
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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 kaupasta löytyy mm. Leijona -vyö, Leijona-

kalvosinnapit, RUL taskulamppu ja Suomen markka -rahasarja. 

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. 
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Kevään 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. 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 maaliskuun Reserviläisestä, joka ilmestyy 30.4. 

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* RUK 148 Nuijamiehet kurssitapaaminen järjestetään perjantai 18. toukokuuta alkaen klo 12.00 

panssariprikaatissa Parolannummella. Tapaamisen aikana perehdytään puolustusvoimien uusimpaan 

panssarivaunukalustoon ja panssariajoneuvokoulutukseen. Päivä päättyy yhteiseen illanviettoon. 

Yöpymismahdollisuuksia on vapaana toistaiseksi rajoitetusti. 

Ilmoittautumiset ja yhteyshenkilöt: Pikaiset ilmoittautumiset ja ilmoittautumista koskevat tiedustelut 

Juhani Wiio 0400 501 707 juhani.wiio@wiio.fi. Järjestelyjä koskevat tiedustelut Seppo Kopra 050 

3582857, seppo.i.kopra@gmail.com. 

* 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 
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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 

* 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 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 
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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 
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