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Kansainvälistä yhteistyötä 

Vuosi 2019 on kansainvälinen vuosi Suomen Reserviupseeriliitossa. 

Viikolla 9 Tuusulan entisellä Taistelukoululla kokoontui lähes 40 ulkomaalaista nuorta reserviupseeria 

kahdestatoista eri Nato- ja PfP-maasta. CIOR:n eli Naton reserviupseeriyhdistyksen YRO Outreach 

Seminarissa neljän päivän aikana nuoret tutustuivat toisiinsa erilaisten ongelmanratkaisutehtävien 

avulla, saivat perehdytyksen Naton toimintaan sekä pääsivät kokemaan suomalaista kulttuuria ja 

historiaa mm. savusaunan ja Lottamuseon muodossa. Työskentelyyn osallistui neljä liiton nuorta 

reserviupseeria ja seminaarin käytännön järjestelyistä vastasi liiton jäsenistä koostunut työryhmä. 

Heinäkuun puolessa välissä Alankomaissa järjestettävään Nijmegen-marssitapahtumaan osallistuu 

tänä vuonna 109 marssijan osasto Suomesta. Myös liiton jäseniä marssii 40 000 muun marssijan 

joukossa 160 kilometrin Vierdaagsen aikana. 
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Kesällä CIOR:n kesäkongressi järjestetään Tallinnassa Virossa. Sinne liitto tulee lähettämään 

osallistujia ainakin YROW:iin (Young Reserve Officer Workshop) sekä Language Academyyn. Lisäksi 

liiton joukkue kilpailee kansainvälisessä sotilasmoniottelussa MILCOMP:ssa. 

Seuraamalla liiton viestintää pysyt mukana tulevista tapahtumista sekä mahdollisuuksista osallistua 

niihin! 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

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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Lisätietoja tästä 

 

  
 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

    

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. 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

CIOR Kesäkongressi 2019 

Naton Reserviupseeriyhdistys CIOR järjestää vuosittaisen kesäkongressinsa tulevana kesänä 

Tallinnassa, Virossa. Viikon kestävä kongressi pitää sisällään paljon mielenkiintoisia tapahtumia. 
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Suomen Reserviupseeriliiton jäsenten mahdollisuudet osallistua kongressiin tarkentuvat kevään 

mittaan, joten seuraa liiton viestintää. 

Kuten edellisinäkin vuosina, myös tänä vuonna RUL järjestää delegaation nuorten reserviupseerien 

työpajaan, Young Reserve Officer Workshopiin (YROW). Delegaatioon valitaan hakemusten 

perusteella 2-4 henkilöä. Hakukriteereitä ovat mm. alle 30 vuoden ikä sekä hyvä kielitaito. 

Myös kaksi viikkoa kestävään Language Academyyn on mahdollisuus päästä osallistumaan liiton 

edustajana. Language Academy järjestetään Estonian Academy of Security Sciences -tiloissa 

heinäkuun loppupuolella. Kurssilla pääsee harjaannuttamaan kielitaitoaan sotilaskontekstissa 

englannin- tai ranskankielellä. 

Sekä YROW:n, että Language Academyn haku aukeaa huhtikuun alkuun mennessä ja niistä 

tiedotetaan liiton verkkosivuilla. 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

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

Raisiosta. 

RUK 107 kurssin sotahistoriallinen päiväretki Helsingin edustalle Isosaaren linnakkeelle lauantaina 

24.8.2019 Retken matkanjohtaja Göran Lindgren, ItPtri/RUK 107, asiantuntijaopas PrKenr Asko 

Kilpinen. 

OHJELMA 08.15 Kokoontuminen Helsingissä Kauppatorin rannassa Suomenlinnan lautan laiturista 

länteen olevalla Keisarinluodon laiturilla. 08.30 Siirtyminen johdetusti m/s Isosaareen. Matkanjohtajalla 

laivamatkaan oikeuttava vuocher. Laivalla on baari/kahvila alkoholioikeuksin, tilavat sisätilat ja iso 

aurinkokansi. 09.00 M/s Isosaari lähtee.10.00 Perillä Isosaaren laiturissa. Astumme laivasta.10.15 

Opastettu kiertokävely saarella.12.00 Saariston runsas buffet sesongin tuoreista raaka-aineista 

Rikaman salissa. Sali on nimetty rannikkopuolustuksemme kehittäjän eversti Rikaman mukaan.14.00 

Isosaaren historia. Asiantuntijaoppaamme pitämä esitys saaren historiasta erikseen käsketyssä 

  



paikassa.15.00 Tutustuminen saareen jatkuu. Tukikohdaksemme tarjoutuu lopuksi, kuinkas muuten, 

Upseerikerho, jolla on A-oikeudet. Yhteistä valmistautumista RUK 100 vuotta Haminassa juhliin ja 

tapahtumiin ja niistä sopimista.16.00 M/s Isosaari lähteen kohti Helsinkiä.16.40 Rantaudumme 

Kauppatorille.Ohi ON! Ad hoc sitsejä lähiravintoloissa. 

Retken hinta on 50 €/h. Siihen sisältyvät kuljetus m/s Isosaarella Kauppatori-Isosaari-Kauppatori ja 

buffetlounas Rikama-salissa Isosaaressa sekä pastuksen. Alkoholijuomat jokainen maksaa itse. Sitova 

ilmoittautuminen 15.5.2019 mennessä kirjeellä oheisella kortilla tai sähköpostitse antamalla kortilla 

pyydetyt tiedot. Osallistuminen vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu 50 € RUK 107 

kurssin Nordean pankkitilille FI97 1378 3500 0684 61 viimeistään 31.5.2019. Kirjoita pankkisiirtoon 

maksun saajaksi RUK 107 Perinnetoimikunta ja kohtaan "Lisätietoja" nimesi. Osallistumismaksu 

voidaan palauttaa lääkärintodistusta vastaan. Sihteeri huolehtii kaikista varauksista ja ohjelman 

toteutumisesta saamiensa ilmoittautumistietojen perusteella. 

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 

kahdestaan. Osoitetiedostostamme puuttuu monen RUK 130 kurssilla olleen sähköpostiosoite, joten 

ilmoita sähköpostiosoitteesi Matti Kuparille. 

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. 

Maaliskuun jäsenetuna Reserviupseeriliiton jäsenille on merinovillainen Särmä Pikee 15% 

alennuksella. Etu toimii vain tämän linkin kautta ostoskoriin lisätyissä tuotteissa. 

Etu on voimassa 31.3.2019 asti, tai niin kauan kuin tuotetta on saatavilla. 

"Klassisen pikeepaidan ystävien ei tarvitse enää valita tekokuitua urheiluun ja puuvillaa edustukseen, 

koska merinovilla näyttää hyvältä ja toimii myös vauhdikkaassa menossa." 

Kuva paidasta: Varusteleka 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

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 
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Liiton toimiston sähköpostiosoitteet: 

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

* 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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