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Aika aktivoitua 

Vuosi on käynnistynyt ja yhdistyksissä uudet hallitukset ovat aloittaneet toimintansa. Päivät pitenevät ja 

valoa riittää jo pidemmälle iltapäivään - talven pimeys on taittumassa kohti kesää. Nyt onkin hyvä aika 

tarkastella kalenteria ja suunnitella kevään toimintaa myös omalla kohdalla. RESUL:n talvijotos on 

aivan nurkalla, useilla paikkakunnalla järjestetään ampumakisoja, ja MPK:n kurssikalenterista löytyy 

jokaiselle mielenkiintoisia kursseja ja harjoituksia, joihin osallistua. 

Kesällä pidettävään kansainväliseen marssitapahtumaan, Nijmegeniin, on vielä huomiseen perjantaihin 

asti aikaa ilmoittautua. Ja mikäli Alankomaat tuntuvat turhan kaukaiselta kohteelta, voi kotimaassakin 

osallistua erilaisiin vastaaviin tapahtumiin vaikkapa Kevätyön koukkauksessa tai Brandensteinin 

marssilla. 

  

https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9zdW9tZW4tcmVzZXJ2aXVwc2VlcmlsaWl0dG8tcnkuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81YzYzY2YxMjdjNDIz/MTI1MjEwMjI3fDI1NTIxMnw5OTI4NHw0ODM2
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9zdW9tZW4tcmVzZXJ2aXVwc2VlcmlsaWl0dG8tcnkuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81YzYzY2YxMjdjNDIz/MTI1MjEwMjI3fDI1NTIxMnw5OTI4NHw0ODM2
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cucnVsLmZpLw--/MTI1MjEwMjI3fDI1NTIxMnw5OTI4NHw0ODM2


Liitto kannustaakin jokaista jäsentään pitämään omasta kenttäkelpoisuudestaan huolta. Liiku! Ammu! 

Kouluttaudu! 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Vielä ehdit mukaan Nijmegeniin! 

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. Viimeinen mahdollisuus ilmoittautua on 15.2. joten mikäli vielä harkitset marssille lähtöä, nyt 

on aika kirjata itsesi mukaan. 

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

  

 

  

 

  
 

Lisätietoihin ja ilmoittautumiseen tästä 
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Okrajotos 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 on järjestetty 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. 

• Jotos sopii parhaiten 3-4 henkiselle partiolle (5 max.) 

• Tehtävistä 70% on sotilaallisia ja loput ensiapuun, yleistietoon jne. liittyviä tehtäviä. 

• Jotokselle voi lähteä jokainen, joka on kiinnostunut liikkumaan luonnossa ja haluaa kehittää 
omia sekä partion taitoja monipuolisilla tehtävärasteilla. 

• Jotoksen matka on n. 30 km sekä lisärastien kautta voi partio halutessaan kerätä lisäpisteitä 
sekä kilometrejä. 

   

Ilmoittautuminen: 28.2.2019 mennessä suvi.lahteenmaki@hotmail.com tai 040 774 1287. 

Osallistumismaksu 140€/partio. 

  

 

  

 

  
 

Lisätietoa täältä 
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Vaalipaneeli Katajanokan Kasinolla 

Mielenkiintoiset ja tärkeät eduskuntavaalit järjestetään 14. huhtikuuta. Suomen Reserviupseeriliitto, 

Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry järjestävät vaalipaneelin Katajanokan Kasinolla torstaina 21. 

maaliskuuta 2019 kello 16.30 – 18.00. Kahvitarjoilu kello 16.00 - 16.30. Paneelissa käsitellään 

turvallisuuspolitiikkaan ja maanpuolustukseen liittyviä aiheita MTV:n uutistoiminnan toimituspäällikön 

Ilkka Ahtiaisen johdolla. 

Paneelissa ovat mukana Helsingin vaalipiirin neljän suurimman puolueen edustajat: Atte Kaleva (KOK), 

Mika Raatikainen (PS), Erkki Tuomioja (SDP) ja Atte Harjanne (VIHR). 

Järjestöjen jäsenet ovat tervetulleita tilaisuuteen. Rajoitetun osallistujamäärän takia paikat jaetaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen 19. maaliskuuta 2019 

mennessäsähköpostiosoitteeseen: ilmoittautuminen@kadettikunta.fi. 
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Oletko ehdolla? 

Mikäli olet liiton jäsen ja ehdolla tulevissa 

eduskuntavaaleissa voit ilmoittaa 

ehdokkuudestasi liiton toimistoon osoitteeseen 

jarjesto@rul.fi. Ilmoita nimesi, puolueesi ja 

vaalipiirisi sekä muut mahdolliset tiedot (esim. 

verkkosivujen osoite). Liitto julkaisee listan 

ilmoitetuista ehdokkaista verkkosivuillaan 

myöhemmin keväällä. 

Puoluepoliittisesti liitto on sitoutumaton. 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

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

Raisiosta. 

RUK 129 Polar-kurssin Pioneerikomppania kokoontuu Katajanokan kasinolle torstaina 21.3.2019 klo 

16 alkaen juhlimaan 50-vuotistaivalta Haminan kurssin päättymisestä. Kutsumme kaikkia 

kouluttajiamme ja kurssiveljiä viettämään iltaa kurssimuistelujen merkeissä Katajanokan Kasinolle, 

osoitteessa Laivastokatu 1, 00160 Helsinki.Ohjelmassa on tulokahvit, esitelmä, ruokailu ja vapaata 

seurustelua hyvässä seurassa. Pukukoodi: Smart casual. Sitovat ilmoittautumiset Seppo Suhoselle 

28.2.2019 mennessä, puhelin: 040-552 4678, sähköposti: seppo.suhonen1@luukku.com 

RUK 130/SMILE-kurssi kokoontuu 50-vuotisjuhlakokoukseen Haminaan lauantaina 31.8.2019. 

Tulolounas Lounashuone Kerholla klo 11:00 alkaen. Kutsut tilaisuuteen postitetaan huhtikuussa. 

Ilmoittautuminen juhlakokoukseen 17.5.2019 mennessä sähköpostitse; matti.kupari(at)kotiportti.fi. 

Tiedustelut etukäteen sähköpostilla. Ilmoittautuessasi ilmoita myös yksikkösi ja avecin nimi, jos tulette 
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kahdestaan. Osoitetiedostostamme puuttuu monen RUK 130 kurssilla olleen sähköpostiosoite, joten 

ilmoita sähköpostiosoitteesi Matti Kuparille. 

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 

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 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 

**** 

Onko oma RU-kurssisi kokoontumassa lähiaikoina? 

Ilmoita oman kurssisi tapaamisesta liiton toimistoon (toimisto@rul.fi): 

* Kurssin numeron 

* Kurssitapaamisen ajankohdan ja paikan 

* Yhteyshenkilön yhteystiedot 
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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. 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

 

 

    

Varustelekan jäsenetu 

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. 
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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. 

Helmikuun jäsentarjouksena Varusteleka tarjoaa RUL:n jäsenille Särmä TST Lämpöviitta -15 

% https://www.varusteleka.fi/fi/group/res-rul-2-19:-lampoviitta/2302 

Monikäyttöinen Särmä TST Lämpöviitta toimii taukovaatteena, makuupussina/kuoripussina ja jopa 

laavukankaana. Suhteellisen yksinkertainen ja ällistyttävän monikäyttöinen varuste, joka palvelee 

vaativaa käyttäjää luotettavasti monissa tilanteissa ja olosuhteissa.   

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

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 
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* Järjestösihteeri Susanna Takamaa: jarjesto@rul.fi 

* Toimistosihteeri Kirsti Suortti: toimisto@rul.fi 
 

  

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
  

  
 

  

 

  

Osoitelähde: Reserviupseeriliiton asiakasrekisteri. Käsittelemme henkilötietojasi tietoturvallisesti; tutustu 

tietosuojaselosteeseemme tästä. Jos et halua meiltä enempää postia, voit poistua postituslistalta 

klikkaamalla tästä. 
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