
Jos et näe viestiä klikkaa tästä 

 

Uutiskirje 

TAMMIKUU 2019 

 

Liittokokousvuosi on alkanut 

Uusi vuosi on käynnistynyt. Liiton toimintakalenterissa on useita sekä kansallisia että kansainvälisiä 

tapahtumia. 

Helmikuun lopulla Tuusulassa järjestetään Naton reserviupseerijärjestön CIOR:n YRO Outreach 

Seminar, joka kokoaa reilut kolmekymmentä nuorta reserviupseeria kansainväliseen työpajaan. 

Pohjoismaisen Presidiumin puheenjohtajamaan ominaisuudessa RUL osallistuu erilaisiin kokouksiin 

vuoden mittaan ja kesällä Tallinnassa järjestettävä CIOR:n kesäkongressi on kansainvälisen 

yhteistoiminnan päänäyttämönä MILCOMP-kisoineen ja YROW Workshopeineen. 

Toimintapäivä uudistuu liiton pohtiessa päivän ohjeistusta ja oheismateriaalia uusiksi ja viime syksynä 

hyvää palautetta saanut Reserviupseeripäivä järjestetään uudestaan tänä vuonna 5.10.2019 Helsingissä. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-nhjjiik-l-r/


Piireissä ja yhdistyksissä tapahtuu pitkin vuotta jäsenyhdistysten tarjotessa monipuolista toimintaa aina 

perinnetyöstä toiminnallisiin lajeihin. 

Nyt alkuvuodesta onkin hyvä tutustua oman yhdistyksen toimintakalenteriin ja aktivoitua 

reserviupseeritoiminnassa. Monessa yhdistyksessä pääsee ampumaan viikottaisella ampumavuorolla ja 

useat kerhot järjestävät esim. yhteisiä lenkkejä tai joukkuelajivuoroja halleihin ja kentille. Yhdistysten 

teemaillat ja MPK:n kurssitarjonta pitävät huolen siitä, että kenttäkelpoisuus ja upseerin asiantuntijjuus 

säilyy ja kehittyy tänäkin vuonna. Osallistumalla toimintaan liiton ohjeet jäsenelleen - Liiku! Ammu! 

Kouluttaudu! - tulevat täytetyksi. 

Vuoden suurin kansallinen tapahtuma on 15.-17.11.Turussa pidettävä liittokokous jossa liitolle valitaan 

uusi puheenjohtaja ja vahvistetaan uusi kolmivuotissuunnitelma. 

Toiminnallista alkanutta vuotta 2019! 

 

Muista päivittää tietosi 

Uudet jäsenmaksulomakkeet postitetaan alkuvuodesta. Niiden 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. 



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

päästäksesi kirjautumaan eAsiointipalveluun. Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi. 

eAsiointipalveluun pääset tästä. 

 

Kansainvälinen seminaari Tuusulassa 

Suomen Reserviupseeriliitto isännöi Naton reserviupseerijärjestön CIOR:n nuorille reserviupseereille 

suunnattua seminaaria Tuusulassa 27.2.-2.3.2019. Seminaariin osallistuu nuoria noin kymmenestä eri 

maasta. 

Liitto valitsee Suomen delegaattiin 2-3 nuorta, alle 30-vuotiasta reserviupseeria erillisellä haulla. 

Hakuaikaa on 31.1.2019 asti. Lisätietoa seminaarista ja hakuohjeet täältä. 

 

https://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-nhjjiik-l-j/
https://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-nhjjiik-l-t/


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) 

Jotokselle on mahdollista ilmoittautua 28.2.2019 asti hintaan 140€/partio. 

Lisätietoja Okrajotoksesta löytyy täältä. 

 

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. 

https://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-nhjjiik-l-i/


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) 

 

Brandenstein -marssi 2019 

Etkö ole aivan varma Nijmegenista? Kotimaasta löytyy myös erinomainen marssitapahtuma: 

Brandenstein -marssi! 

 

Suomen vapaussodassa saksalainen osasto Brandenstein nousi maihin itäisellä Uudellamaalla v. 1918 ja 

lähti Loviisan kautta valkoisen armeijan tueksi. Maihinnousun vuosipäivänä on jo useana vuonna 

järjestetty Brandenstein-marssi eri pituisilla matkoilla. 

Marssi suoritetaan tänä vuonna Koskenkylän alueella Loviisassa. Marssittavat matkat ovat 25 tai 40 km. 

Marssi suoritetaan sotilasvarustuksessa tai vastaavassa ulkoiluvarustuksessa vähintään 10kg 

kantamuksen kanssa. Marssin suorittaneille reserviläisille esitetään rinnasteista KH-vuorokautta. 

Kurssi soveltuu kaikille reserviläisille. Marssille saavat osallistua myös siviilit, he voivat suorittaa marssin 

myös ilman 10kg kantamusta. 

https://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-nhjjiik-l-d/
mailto:caspar.vonwalzel@mpk.fi


 

Lisätietoa MPK:n sivuilta: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99109/ 

(Kuva: Brandenstein-marssi/Facebook https://www.facebook.com/Brandenstein-Marssi-

420036194860032/) 

 

Jäsenetu Corrosafe -asekaapeista 

RUL:n jäsenet saavat nyt jäsenedun aselain vaatimukset täyttävistä, poliisin hyväksymistä Corrosafe -

asekaapeista. Jäsenetuna liiton jäsenet saavat veloituksetta koodilukon ostamaansa asekaappiin. 

Jäsenedun arvo on 180 euroa. 

Lisätietoja Corrosafe -asekaapeista ja jäsendusta löydät netistä. 

 

https://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-nhjjiik-l-h/


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 

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. 

https://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-nhjjiik-l-k/
https://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-nhjjiik-l-u/
https://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-nhjjiik-l-o/
https://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-nhjjiik-l-b/
https://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-nhjjiik-l-n/


 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

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

Raisiosta. 

* 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 159 PAAVO kokoontuu 40-vuotiskurssitapaamiseen Haminassa Reserviupseerikoulun tiloissa 1. 

- 2.3.2019.  

 

Ohjelmassa mm. RUK:n ja Puolustusvoimien puheenvuorot, seppeleen lasku kaatuneiden upseerien 

patsaalle, Haminan kaupungin vastaanotto sekä iltajuhla. Kokoonnumme Haminaan pe 1.3.2018 klo 

11:30 alk. Majoitus on varattu RUK:n päärakennuksesta. 

Ilmoittautuminen osoitteessa https://lyyti.in/RUK159. 

Lisätietoja: oma suljettu RUK 159 Paavo -ryhmä Facebookissa, Twitter: #ruk159 

Yhteyshenkilöt:  

Tapio Peltomäki  0400 523 949,  tapio.peltomaki@tutke.fi  2.K 

Markku Aalto-Setälä 050 555 3756 mas@kolumbus.fi  VK 

Thorbjörn Sirén 0400 614 887, siren@futurehead.eu  2.K 

mailto:pentti.korhonen@turku.fi,
mailto:jouko.fossi@pp1.inet.fi
mailto:jukka@kuvamestari.fi
mailto:tapiosallyla@hotmail.com
mailto:tapio.peltomaki@tutke.fi
mailto:mas@kolumbus.fi
mailto:siren@futurehead.eu


Anders Gardberg 0400 593 528, andersgardberg@hotmail.com KrhK  

Jukka Anttonen 0440 357015, jkanttonen@gmail.com  2.K 

* 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: 

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 

**** 

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 

mailto:andersgardberg@hotmail.com
mailto:jkanttonen@gmail.com%20%202.K
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* Järjestösihteeri Susanna Takamaa: jarjesto@rul.fi 

* Toimistosihteeri Kirsti Suortti: toimisto@rul.fi 

 

 

Lähetetty osoitteeseen 

[email address suppressed] 

Voit poistua uutiskirjelistalta painamalla tästä 

• WWW 
• FACEBOOK 
• TWITTER 

 

© Reserviupseeriliitto, Finlands Reservofficersförbund, The Finnish Reserve Officers' Federation 
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