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Itsenäinen Suomi on hyvä maa 

Satayksivuotias Suomi on kovin erilainen kuin nuori itsenäistynyt Suomi. Köyhästä, agraarisesta maasta 

on sadassa vuodessa kehittynyt moderni ja moniarvoinen hyvinvointiyhteiskunta. 

Suomi on eri tutkimusten mukaan maailman vakain, vapain ja turvallisin valtio. Meillä on erittäin hyvä 

koululaitos, paras hallinto, eniten henkilökohtaista vapautta ja valinnan vapautta, vähiten järjestäytynyttä 

rikollisuutta ja riippumattomin oikeuslaitos. Ne ovat asioita, joita suomalaiset ovat olleet sadan vuoden 

aikana rakentamassa ja joista meidän on syytä olla aidosti ylpeitä. Samalla ne ovat asioita, joita meidän 

on oltava valmis turvaamaan jatkossakin. 

Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäivänä 6.12.2018 yhteensä 827 reservin upseeria ja 

erikoisupseeria. Suomen Reserviupseeriliitto onnittelee kaikkia 6.12. ylennettyjä ja Vapaudenristin 

ritarikunnan, Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan tai Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkin 

saaneita. 

Suomen Reserviupseeriliitto toivottaa kaikille jäsenilleen, tukijoilleen ja maanpuolustajille rauhallista 

joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2019. 

 

Muista päivittää tietosi 

Ensi vuoden alussa jäsenmaksulomakkeen mukana jäsenet saavat myös uuden jäsenkortin. Se on 

edelleen myös St1:n käteisalennuskortti 

Pidäthän tietosi ajantasalla, jotta ne ovat oikein myös jäsenkortissasi? 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. 
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Myös ampuma- tai senioriturvan hankinta on mahdollista eAsioinnin kautta. Tarvitset jäsennumeroasi 

päästäksesi kirjautumaan eAsiointipalveluun. Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi. 

eAsiointipalveluun pääset tästä. 

 

Ritarikuntien historia esillä Kansallisarkistossa 

Kansallisarkiston Suomen ritarikunnat 100 vuotta -näyttely esittelee valtiollisten ritarikuntien historiaa ja 

nykyisyyttä. Näyttely järjestetään Vapaudenristin ritarikunnan ja Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 

satavuotisjuhlien kunniaksi. 

Näyttelyssä on esillä myös RUL:n entiselle puheenjohtajalle Antti Kolehmaiselle sekä liiton kahdelle 

kunniajäsenelle Pentti Perttulille ja Erkki Sutelalle kuuluneita kunniamerkkejä. 

Näyttely on auki Kansallisarkistossa 4.12.2018 - 20.12.2019. 

Lisätietoja näyttelystä löytyy netistä. 
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Okrajotos 9. - 10.3.2019 

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos, Okrajotos 2019, järjestetään 9.–10.3.2019 Porin 

Prikaatissa Säkylän Huovinrinteellä. 

 

Jotoksen teemana ovat toiminnalliset rastit sekä kansainvälisyys ja kilpailukeskuksena toimii Porin 

Prikaatissa sijaitseva Camp Maurin alue. 

- Majoitus 3-5 hengen lämpimissä konteissa 

- Paikalle voi saapua jo perjantaina illalla 8.3.2019 

- Jotos alkaa lauantaina 9.3. klo 9.00 ensimmäisen partion startatessa liikkeelle ja päättyy sunnuntaina 

10.3 n. klo 14.00 

- Kaikki rastit ovat toiminnallisia ja monipuolisia rasteja (ei kylmärasteja) 

Ennakkoilmoittautuminen 31.12.2018 mennessä – hinta 100€/partio. 

Lisätietoja Okrajotoksesta löytyy täältä. 
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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) 
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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. 

 

Kunnon varusteet Varustelekasta 
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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.  

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. 

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* 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. 

* 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 
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* 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 
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Lähetetty osoitteeseen 

[email address suppressed] 

Voit poistua uutiskirjelistalta painamalla tästä 

• WWW 

• FACEBOOK 
• TWITTER 
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