
Jos et näe viestiä klikkaa tästä 

 

Uutiskirje 

ELOKUU 2018 

 

Syksy on toimintaa täynnä 

Historiallisen lämmin alkukesä on takana ja edessä on syyskesä monine toimintoineen. 

Liikunnassa, maastotoiminnassa ja ammunnassa lähiviikot ovat vuoden kiireisimpiä, samoin 

vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ruuhkaviikot ovat taas edessä. 

Syksyn lähestyessä voi toimintaa ja elämyksiä hakea liiton jokaiselle reserviupseerille asettamista 

tavoitteista: 

• Liiku! – Liiku säännöllisesti 

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

• Kouluttaudu! – Kehitä osaamistasi – osallistu MPK:n kursseille 
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Suomen Reserviupseeriliitto on nimensä mukaisesti reserviupseereiden toiminnallinen ja aatteellinen 

maanpuolustusjärjestö. Aatepohjassa jäseniä yhdistäviä asioita ovat mm. isänmaallisuus ja 

velvollisuudentunto. Niitä kuvastaa konkreettisesti myös Haminan RUK:n edessä oleva Kaatuneiden 

upseereiden -patsas. 

 

Kokonaisturvallisuusmessut Lahdessa 7. - 8.9. 

Kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma Kokonaisturvallisuus 2018 järjestetään Lahden 

Messukeskuksessa 7.-8. syyskuuta 2018. 

Tapahtuma esittelee laajasti kokonaisturvallisuuden eri osa-alueita ammattilaisille sekä suurelle yleisölle. 

Mukana ovat niin viranomaiset, elinkeinoelämä kuin alan järjestötkin. Kokonaisturvallisuus 2018 tarjoaa 

ajankohtaista asiaa turvallisuudesta, monipuolista ohjelmaa sekä viihdettä musiikista vauhdikkaisiin 

näytöksiin.  



Puolustusvoimat 100 -taistelunäytökset nähdään molempina messupäivinä kahdesti. Lauantaina 8.9. on 

läheisessä Teivaan satamassa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtama vesipelastusnäytös. 

RUL mukana omalla osastolla 

RUL on mukana omalla osastollaan Kokonaisturvallisuusmessuilla. Liiton osasto löytyy C-hallista (paikka 

C5). Lisäksi RUL järjestää messuille mielenkiintoisen, toiminnallisen Noptel-ampumarastin. Tervetuloa 

tarkistamaan liiton osasto ja sen toiminnot! 

Lippuja messuille 

Kokonaisturvallisuusmessut ovat oiva yhdistysten ja piirien syysretken kohde. Liiton kautta yhdistykset ja 

piirit voivat tilata maksutta messulippuja. Tilaukset (max 20 kpl / yhdistys tai piiri) tulee lähettää liiton 

toimistoon (toimisto@rul.fi) 20.8. mennessä.   

Seuraa myös liiton facebook-sivuja. Sieltä löydät lisätietoja Kokonaisturvallisuus messuista.  

 

Nuku rauhassa tapahtumat Turussa ja Vaasassa 

Nuku rauhassa -kokonaisturvallisuuden yhteistyöhanke jatkuu tänä vuonna kahdella monipuolisella 

kokonaisturvallisuustapahtumalla. Turussa 24. – 25.8. ja Vaasassa 5.9. kokoontuu taas kaikki keskeiset 

kokonaisturvallisuuden toimijat: kansalaiset, järjestöt, viranomaiset ja yritykset. 

Tapahtumien tavoitteena on lisätä tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja motivoida kansalaisia 

vapaaehtoiseen ja maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön. Tapahtumien kohderyhmänä ovat erityisesti 

nuoret ja lapset, mutta katsottavaa ja mielenkiintoista tekemistä löytyy koko perheelle.  
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Lisätietoja tulevista Nuku rauhassa -tapahtumista: 

• Turun tapahtuma  

• Vaasan tapahtuma  

 

Jukajärven Jotos 1.9. 

Järjestyksessään 26. Jukajärven Jotos järjestetään 1.9. Imatran seudulla. Kyseessä on mielenkiintoinen 

ja haastava sotilastaitokilpailu, joka tänä vuonna järjestetään yksipäiväisenä tapahtumana. 

Noin 25 kilometrin mittaisen jotosreitin varrella on kymmenen monipuolisesti sotilastaitoja ja partion 

yhteistyökykyä mittaavaa tehtävärastia, mm. ammuntaa ja suunnistusta. Tehtävät on laadittu 3-

henkisillepartioille, mutta voit ilmoittautua myös yksin, jolloin järjestäjät sijoittavat sinut sopivaan partioon. 

 

Jotos on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille. Reserviläiset saavat jotoksesta yhden rinnasteisen 

kertausharjoituspäivän. 

Jotoksen järjestäjinä toimivat Imatran Reserviupseerikerho ja MPK. Osanottomaksu 30 € / henkilö. 

 

Lisätietietoja jotoksen johtaja Veli-Matti Kesälahdelta: 0400 012 989 tai velimatti.kesalahti@gmail.com. 

 

Ilmoittautumiset 10.8. mennessä MPK:n kurssijärjestelmän kautta, jonne pääset tästä. 

 

Panssarijotos 14. - 16.9. 

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

Hattulan ja Hämeenlinnan alueella. Jotoksen päävastuullisina järjestäjinä toimivat Hämeenlinnan ja 
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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. 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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Senioriupseerien syysseminaari 25.10. 

Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerhon kaikille avoin syysseminaari järjestetään 

25.10.2018 uusitulla Katajanokan Kasinolla.  

Seminaarin teemana on Suomen 30-vuotinen Vapaussota 1917-1947. 

Seminaarissa kuullaan mm. Martti Häikiön, Touko Perkon, Heikki Meinanderin, Ohto Mannisen ja Pekka 

Visurin mielenkiintoiset esitelmät.  

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautuminen tarvitaan järjestelyjen vuoksi 

osoitteeseen skulmala48@gmail.com tai puhelimitse 040 586 9252. 

Lisätietoja ja seminaarin ohjelma löytyvät netistä. 

Tervetuloa! 
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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. 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. 
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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. 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. 

Varustelekan uuden myymälän avajaiset 11.9. 

Elokuun toisena lauantaina pärähtää, kun Varustelekan uusien toimitilojen silkkinauha leikataan ja 

festivaalihumu laskeutuu Malminkartanon ja Konalan ylle! Myymälän uusi osoite on Hankasuontie 11 A, 

Helsinki. 

Avajaispäivän todella värikäs ja mielenkiintoinen ohjelma löytyy täältä. 

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* 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. 
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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 

* Kurssi UK 75, tapaaminen 8.9.2018 klo 14.00 Lasipalatsissa  Helsingissä. 

Yhteyshenkilö Veikko Kaski: veikko.kaski@gmail.com 

* RUK 189 Valli, kokoontuu 30-vuotistapaamiseen 

maanantaina 5.11.2018 kello 16-20 Santahaminassa, Santahamina-talon auditoriossa. 

Ohjelmassa Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvien kurssiveljien tilannekatsauksia. Sotilasalueelle 

pääsemiseksi ilmoittautuminen osoitteeseen: ruk189valli@gmail.com. Lisätietoja: 

https://m.facebook.com/groups/216891792221265 Yhteyshenkilö: Jukka Nieminen, 040-5574547 

* 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. 

 

* Kurssi 79. Viimeinen tapaaminen RUK:n juhlien yhteydessä 6.6.2020. Terveisin Jukka Kleemola, 

Raisiosta 

Onko oma ru-kurssisi kokoontumassa lähiaikoina? 
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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 (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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