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Osaaminen ratkaisee 

Itsensä jatkuva kehittäminen on ehdoton vaatimus tämän päivän työelämässä. Aktiivireserviläisten on 

siviiliosaamisen lisäksi pidettävä huolta myös omasta sotilasosaamisestaan ja toimintakyvystään. 

Varusmiespalvelus ja kertausharjoitukset luovat pohjan sotilasosaamiselle, mutta ne eivät yksin riitä. 

Omaa osaamista voi yllä pitää ja kehittää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseilla ja 

harjoituksissa. Tarjolla on tänäkin vuonna satoja hyödyllisiä ja mielenkiintoisia kursseja aselaji- ja 

ampumatoiminnasta aina vaativaan johtamiskoulutukseen. 

RUL:n yhdistykset ja piirit tarjoavat monipuolisia esitelmätilaisuuksia niin sotahistoriasta kuin modernista 

sodankäynnistäkin. 

Riittävä fyysinen kunto on myös omassa tehtävässä selviämisen edellytys. Reserviupseeriyhdistykset ja 

Reserviläisurheiluliitto tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, tarjontaan voit tutustua netissä. 
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Tarjolla on monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kovista pohjoismaisista maastomestaruuskilpailuista 

rauhallisempiin maantiemarsseihin. 

 

JÄRES 2018 - Pohjoismaiset 
maastomestaruuskilpailut 20. - 22.4. 

Pohjoismainen maastomestaruus ratkotaan tänä vuonna huhtikuun lopulla Padasjoella perinteisen JÄRES 

-maastokilpailun yhteydessä. 

Kyseessä on fyysisesti vaativa neljän hengen partioiden maastokilpailu. Kilpailukeskuksena toimii 

maanpuolustusjärjestöjen harjoitusalue Padasjoella, jossa sijaitsevat kilpailun lähtö ja maali 

Kilpailun kesto on noin 20 tuntia yhtäjaksoisena suorituksena, vaellettava matka noin 30 kilometriä. 

Kilpailun aikana suoritetaan rastitehtäviä, jotka sisältävät mm. ammuntaa, ensiapua ja tiedustelutehtävän. 

Matkan aikana on useita tarkastuspisteitä, joihin joukkueiden on saavuttava määrätyn aikataulun 

mukaisesti.  Karttoina käytetään maastokarttoja mittakaavassa 1:50 000. 

Kilpailun aikana joukkueiden etenemistä vaikeuttavat myös "vihollisjoukot", jotka partioivat koko 

kilpailualueella koko kilpailun ajan. 

Koko oma partio liiton piikkiin 

JÄRKESEN yhteydessä ratkotaan reserviupseereiden pohjoismainen maastomestaruus. RUL maksaa 
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kuuden ensimmäisen reserviupseeripartion osanottomaksun (140 €) kilpailuun. Kokoa siis oma neljän 

hengen partio ja ilmoita se liiton toimistoon Saku Liehulle (jarjesto@rul.fi) 

Ilmoittaudu mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Kilpailu 

toteutetaan MPK:n kurssina ja lisätietoja siitä saat myös netistä. 

 

Viestintävoimaa liittoon 

Viestinnän tehostaminen on yksi liito tämän vuoden painopisteistä. Liitto etsii nyt jäsenkunnasta osaavia 

henkilöitä viestinnän tehostamiseksi. 

Erityisesti etsitään:  

• Kirjoittavia toimittajia 

• Videon tekijöitä 

• Sosiaalisen median osaajia  

Etsimme nyt käytännön viestinnän tekijöitä. Yksityiskohtaisista tehtävistä ja niistä maksettavista 

palkkioista sovitaan erikseen. 

Jos sinulta löytyy yllä mainittua osaamista ja kiinnostusta tulla mukaan liiton viestintätiimiin tai jos tiedät 

henkilöitä, jotka olisivat sopivia kyseisiin tehtäviin, ota yhteyttä viestinnästä vastaavaan liiton 2. 

varapuheenjohtajaan Sampo Puoskariin, spuoskari@gmail.com , 0400 961 174 tai toiminnanjohtaja Janne 

Kososeen, janne.kosonen@rul.fi tai 050 5810 819. 
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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. 

* 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. 
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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-kalvosinnapit, 

Leijona -vyö, 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 sekä 

aivan uusia RUL-tekstiilejä. 

Klikkaa itsesi sisälle RUL-Kenttäkauppaan. 
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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. Armeijoiden ylijäämä varusteet 

löytyvät nyt kätevästi yhden sivun takaa. Varustelekan viime vuoden myydyimmät tuotteet löytyvät tämän 

linkin 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 19.3. 

 

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, 
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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 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 

 

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 (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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