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Yhdistyskentällä valitaan ensi vuoden tekijöitä 

Loppusyksy on yhdistyksissä sääntömääräisten yleiskokousten aikaa. Monissa yhdistyksissä päätetään 

tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja valitaan uusi hallitus. Myös liiton vuosikokouksessa eli 

liittovaltuuston syyskokouksessa lauantaina 24.11. hyväksytään liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 

vuodelle 2019 sekä valitaan liittovaltuustolle puheenjohtajat, liitolle varapuheenjohtajat sekä liittohallitus 

tulevalle vuodelle. 

Yhdistystoiminnassa kulminoituu yhdessä tekeminen. Mikään järjestö ei toimi yhden ihmisen varassa - ei 

ainakaan loputtomasti. Sama aatteellinen toiminta yhdistää rivejä, mutta jos tekemisen meininkiä ei löydy 

useammalta ihmiseltä toiminta kaatuu omaan mahdottomuuteensa. 

Parhaimmassa tapauksessa yhdistyksen toiminta ei jää muutaman yksilön harteille, vaan töitä 

mielekkään toiminnan ylläpitämiseksi tehdään isommallakin porukalla. Jaettu vastuu kuormittaa 

vähemmän ja lisää osallistumisen mielekkyyttä. 

Toivottavasti reserviupseerien toimintakentällä nähdään tulevanakin vuonna aktiivisia ja osaavia 

henkilöitä moninaisissa vastuutehtävissä! 



 

Muista päivittää tietosi 

Pidäthän tietosi ajantasalla? Muista käyttää jäsenrekisterin eAsiointipalvelua, jossa voit mm. päivittää 

omia henkilötietojasi, tarkastella jäsenyyksiäsi ja luottamustehtäviäsi sekä tulostaa jäsenmaksulaskusi. 

Jäsenrekisteriin on hyvä päivittää esimerkiksi muuttuneet reservin arvot sekä uusi sähköpostiosoite, siten 

liiton, piirin ja yhdistysten tiedotteet löytävät paremmin vastaanottajalleen. 

Myös ampuma- tai senioriturvan hankinta on mahdollista eAsioinnin kautta. Tarvitset jäsennumeroasi 

päästäksesi kirjautumaan eAsiointipalveluun. Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi. 

eAsiointipalveluun pääset tästä. 

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


 

Reservin Mentorit etsii mentorkoordinaattoria 

Reservin Mentorit Säätiö etsii toimintaansa uutta mentorkoordinaattoria. Koordinaattori vastaa 

valtakunnallisista tapahtumista sekä yksilömentoroinnin ylläpidosta. Työ edellyttää vahvoja 

vuorovaikutustaitoja sekä järjestelmällisyyttä. Työ sopii luonteeltaan hyvin opintojen ohelle!  

Lisätietoa löydät täältä. 

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa 23.11.2018 mennessä. Paikka täytetään sopivan 

henkilön löydyttyä. 

Lisätietoja antaa Reserviupseeriliiton mentortoimikunnan puheenjohtaja Tarmo Hyytiäinen, puh. 050 

331 1758, tarmo.hyytiainen@gmail.com 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-njydidl-l-t/
mailto:tarmo.hyytiainen@gmail.com


 

Nijmegen 2019 

Nijmegenin neljän päivän marssi järjestetään ensi kesänä jo 103. kerran. Tähän maailman suurimpaan 

marssitapahtumaan osallistuu vuosittain yli 40.000 marssijaa. Vuonna 2019 Nijmeginissä marssitaan 16.-

20. heinäkuuta. 

Suomesta Nijmegenissä on ollut marssijoita jo monena vuonna. Kesällä 2018 Suomi osallistui 

ensimmäistä kertaa virallisena delegaatiomaana, ja Puolustusvoimien satavuotisjuhlavuonna marssiin 

osallistui 164 suomalaista sotilasta. Ensi kesäksi tavoitellaan ainakin 200 sotilaan delegaatiota. 

Joukkueet kootaan ja ilmoittautuminen hoidetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sivujen 

kautta.  Ilmoittautuminen on nyt avattu ja ilmoittautumisaikaa on 3.2.2019 saakka. Ilmoittaudu 

hakemalla MPK:n koulutuskalenterista “Nijmegen marssi 2019” (Huom: hakuaikaväli) tai suoraan täältä. 

Lisätietoja antaa Caspar von Walzel (caspar.vonwalzel@mpk.fi tai 050 353 4714) 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-njydidl-l-i/
mailto:caspar.vonwalzel@mpk.fi


 

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-njydidl-l-d/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-njydidl-l-h/


 

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. 

  

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-njydidl-l-k/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-njydidl-l-u/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-njydidl-l-o/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-njydidl-l-b/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-njydidl-l-n/


 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* 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, Jukka Liukas kapt KrhK jukka@kuvamestari.fi, 0400-

520636, Tapio Sällylä ltn 1.K tapiosallyla@hotmail.com, 0400-521363. 

mailto:matti.kupari@kotiportti.fi
mailto:lauri.palojarvi@elisanet.fi
mailto:ingemar.stenvall@stentor.fi
mailto:pentti.korhonen@turku.fi,
mailto:jouko.fossi@pp1.inet.fi
mailto:jukka@kuvamestari.fi
mailto:tapiosallyla@hotmail.com


* RUK 175 Kornetti, kokoontuu 35-vuotistapaamiseen RUK:hon Haminaan perjantaina – lauantaina 

3. – 4.5.2019. Merkitse päivät jo nyt kalenteriin, tapaamisen tarkka ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. 

Lisätietoja yhteyshenkilöt: 

Pauli Mikkola, puh. 040 667 4884, pjpmikkola@gmail.com, Antti Rautianen puh. 050 556 

1825, antti@rautiainen.fi, Vesa Vepsä puh. 040 568 7009, vesa.vepsa@gmail.com ja Janne Kosonen 

puh. 050 581 0819, janne.kosonen@rul.fi 

* 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 

 

Pysy ajantasalla 

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 

http://pjpmikkola@gmail.com/
http://antti@rautiainen.fi/
http://vesa.vepsa@gmail.com/
http://janne.kosonen@rul.fi/
mailto:toimisto@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-njydidl-l-p/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-njydidl-l-x/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-njydidl-l-m/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-njydidl-l-c/
mailto:janne.kosonen@rul.fi
mailto:jarjesto@rul.fi
mailto:toimisto@rul.fi


 

 


