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Torjutaan syksyn harmaus toiminnalla 

Parasta lääkettä syksyn harmauteen on aktiivinen toiminta. Loka- ja marraskuu ovat täynnä erilaisia 

toimintamahdollisuuksia. Reserviupseerikerhojen toiminta on aktiivisimmillaan 

a Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kurssitoiminta pyörii täysillä. Lähiviikkojen aikana on muun 

koulutuksen lisäksi tarjolla runsaasti myös johtamiskoulutusta. 

RUL:lla on keskeinen rooli vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamiskoulutuksen kehittämisessä ja 

toteuttamisessa. Tämä on luonnollista, koska johtaminen ja itsensä kehittäminen ovat olennainen osa 

reserviupseeriutta. 

Yhteistoiminta on vapaaehtoisen maanpuolustuksen voimavara. Syyskuun puolessa välissä pidetty Panssarijotos 

oli taas vahva esimerkki toimivasta yhteistyöstä. Tapahtuman mahdollistivat yhteistyössä Etelä-Hämeen piirit ja 

yhdistykset, RESUL, MPK ja Puolustusvoimat. Tärkein voimavara oli paikallinen järjestelyorganisaatio, jossa oli 

mukana pitkälti toistasataa henkilöä. Yhteistyötä tarvittiin jotoksen monipuolisilla rasteillakin. Antti Koskimäen 

ottamassa kuvassa partio antaa ensiapua liikenneonnettumuudessa loukkaantuneelle henkilölle.  
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Reserviupseeripäivä ja Mentorpäivä 20.10. 

Reserviupseeripäivä järjestetään yhdessä Mentorpäivän kanssa Katajanokan Kasinolla lauantaina 

20.10.2018 klo 10-16. 

Puhujana tilaisuudessa on mm. Ylen toimittaja Tommy Fränti. Päivän aikana tutustutaan esimerkiksi 

kansainväliseen reserviupseeritoimintaan, SRA-ammuntaan ja uudistetun Kasinon historiaan. Reservin Mentorit 

järjestää samaan aikaan Kasinon tiloissa Mentorit Kasinolla -tapahtuman johon ovat tervetulleita sekä mentorit, 

nuoret että yhteistyökumppanit. Mentorit Kasinolla -tilaisuudessa mentorit jakavat arvokasta osaamistaan nuorille 

uratarinoiden, erilaisten uraan liittyvien teemojen sekä paneelikeskustelun muodossa. Lisätietoa Mentorpäivästä 

osoitteessa https://www.reservinmentorit.fi/. 

Tapahtumat ovat on avoimia ja maksuttomia kaikille Reserviupseeriliiton jäsenille. Tarjoilujen vuoksi 

ennakkoilmoittautumista pyydetään 15.10.2018 mennessä osoitteeseen jarjesto (at) rul.fi tai toimisto (at) rul.fi 

otsikolla ”Reserviupseeripäivä”. Paikkoja tilaisuudessa on rajoitetusti. 

Johtamiskoulutusta 
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Johtamiskouluttajien 
jatkokoulutustilaisuus 27. - 28.10. 

Uusille ja jo kokeneemmillekin johtamiskouluttajille 

suunnattu johtamiskouluttajien tilaisuus järjestetään 27. - 

28.10. Oulussa. 

Kurssin tavoitteena on kehittää 

johtamiskouluttajajärjestelmän kouluttajien osaamista ja 

valmiutta kurssien pitämiseen ja henkilökohtaisten 

valmiuksien kasvattamiseen. Lisätä tietoisuutta 

tukiverkostosta ja tulevaisuuden suunnitelmista. 

Tavoitteena on kehittää johtamiskoulutusjärjestelmää 

edelleen paikallispataljoonien ja Puolustusvoimien tarpeita 

paremmin vastaavaksi, sekä mistä kouluttajia ja osaamista 

löytyy ja keskustelemme myös kurssien mittaamisesta ja 

laadunvalvonnasta. 

Kurssi on tarkoitettu aktiivisille johtamiskouluttajana 

toimiville reserviläisille. Kurssille on rajoitettu 

osallistujamäärä ja se on osanottajille maksuton. 

Ilmoittautuminen 14.10.2018 mennessä MPK:n 

kurssikalenterin kautta. 

Lisätietoja: Kurssinjohtaja Juha Mikkonen, 0400 765 

640 juha.mikkonen@ppe.inet.fi sekä Oulun koulutuspaikan 

yhteyshenkilö koulutuspäällikkö, Juha Vihavainen 0400 604 

096 juha.vihavainen@mpk.fi 

  

 

Johtamisen teemaseminaari 
10.11. 

Järjestyksessään seitsemäs MPK:n johtamisen 

teemaseminaari järjestetään lauantaina 10.11. 

Tikkakoskella.  

Seminaarin aiheena on hybridivaikuttaminen ja 

sodankäynti. 

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille tuoreinta 

tietoa hybridivaikuttamisesta ja sodankäynnistä 

sekä luoda menetelmiä sekä itsensä että muiden 

johtamiseen ja johtajien kouluttamiseen tällä osa-

alueella. 

Kurssi soveltuu johtamistehtävissä toimiville sekä 

johtamiskouluttajille. Kurssille osallistujat valitaan 

hakijoiden joukosta. Kurssi on osanottajille 

maksuton.  

Ilmoittautuminen 29.10. mennessä. 

Lisätietoja: Kurssinjohtaja Kari I. 

Mattila, kari.i.mattila@gmail.com ja MPK:n 

Tikkakosken koulutuspaikan koulutuspäällikkö Riku 

Tenhunen 040 751 5233.  
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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 sekä piiruasteikolla varustettu Suunnon tekemä RUL-kompassi.  

Syksyn aikana Kenttäkaupan valikoimiin tulee myös täysin uusi RUL:n plaketti. 

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-l-nlidihd-l-k/
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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. 

Syksyn lähestyessä Varustelekan valikoimissa on mm. kattava valikoima erilaisia sadevarusteita. Tarjolla on 

myös runsaasti uutuustuotteista, mm. Fenixin taskulamppuja. Kaikki uutuudet löydät kootusti täältä. 

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. 

Joko kävit Varustelekan uudessa myymälässä? 

Varusteleka muutti elokuussa muutaman kilometrin pohjoiseen.  Myymälän uusi osoite on Hankasuontie 11 A, 

Helsinki. 
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Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* 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/grou

ps/216891792221265 Yhteyshenkilö: Jukka Nieminen, 040-5574547 

* RUK 130 SMILE-kurssin pitkä lounas järjestetään Katajanokan Kasinolla tiistaina 13.11.2018 alkaen 

klo 12. 

Luennoitsija, YTT Risto Volanen; "Katsaus vuosien 1917 - 1922 

tapahtumiin", luennon jälkeen keskustelua aiheesta. Kolmen ruokalajin lounaan jälkeen pidetään lyhyt 

kurssikokous ja samalla infoa 31.8.2019 Haminassa järjestettävästä kurssimme 50. vuosijuhlasta. 

Ilmoittautuminen lounaalle sähköpostitse; matti.kupari@kotiportti.fi tai puhelimitse 0400 304 854. 

Ilmoittautuessasi ilmoita myös yksikkösi. 

* 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 137 JUNKKARI ensimmäinen kurssikokous (47 vuoden jälkeen) pidetään 20.1. - 21.1.2019 

Tallinksiljan m/s Baltic Princessillä Turku-Tukholma-Turku. Meitä on vielä jäljellä 869 reservin upseeria. Kaikkien 

osoitteet on hankittu ja kaikille tullaan lähiaikoina lähettämään tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ja 

matkaohjelmasta. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Pentti Korhonen evl (evp) 1.K pentti.korhonen@turku.fi, 040-5548461, Jouko 

Fossi kapt SissiK jouko.fossi@pp1.inet.fi, 0500-321820, 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-nlidihd-l-m/
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Jukka Liukas kapt KrhK jukka@kuvamestari.fi, 0400-520636, 

Tapio Sällylä ltn 1.K tapiosallyla@hotmail.com, 0400-521363. 

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

Raisiosta. 

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 

* LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/reserviupseeriliitto/ 

* Kenttäposti: http://issuu.com/reserviupseeriliitto 

* Reserviläinen -lehden nettisivut: www.reservilainen.fi 

Liiton toimiston sähköpostiosoitteet: 

* Toiminnanjohtaja Janne Kosonen: janne.kosonen@rul.fi 

* Järjestösihteeri Susanna Takamaa: jarjesto@rul.fi 

* Toimistosihteeri Kirsti Suortti: toimisto@rul.fi 
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