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CIOR Kesäkongressi 2019 

Naton Reserviupseeriyhdistys CIOR järjestää vuosittaisen kesäkongressinsa tulevana kesänä 

Tallinnassa, Virossa. Viikon kestävä kongressi pitää sisällään paljon mielenkiintoisia tapahtumia. 

Suomen Reserviupseeriliiton jäsenten mahdollisuudet osallistua kongressiin tarkentuvat kevään 

mittaan, joten seuraa liiton viestintää. Alla kuitenkin listattuna jo muutamia mahdollisuuksia. 
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Haku YROW:iin käynnissä 

RUL lähettää tänäkin vuonna YROW:iin 2 – 4 

nuorta reserviupseeria liiton jäsenille avoimen 

hakumenettelyn perusteella. Suomen 

Reserviupseeriliitto kustantaa osanottomaksun 

ja matkat ja majoituksen edustajiensa osalta. 

Hakijan tulee olla alle 30-vuotias (syntynyt 1989 

tai myöhemmin) RUL:n jäsen ja hänen on 

omattava hyvä englanninkielen taito, myös 

sotilassanaston osalta. Aktiivisuus 

vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa yleisesti 

ja reserviupseeritoiminnassa erikseen katsotaan 

eduksi. 

Hakuaika päättyy tiistaina 30. huhtikuuta 2019. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löydät täältä. 

  

  

 

 

  

  

  

    

Language Academy 

Naton reserviupseerijärjestö CIOR:n kielikurssi, 

CIOR Language Academy 2019 (CLA2019), 

järjestetään tänä vuonna 21.7.-4.8. Tallinnassa. 

Kurssilla on mahdollisuus opiskella joko 

englantia tai ranskaa ja edellisten kurssien 

tapaan painopiste on sotilaskäsitteissä ja -

kielessä. Kurssin aikana on mahdollisuus 

suorittaa STANAG 6001 kielitesti, jonka myös 

Suomen Puolustusvoimat hyväksyy. 

Suomen Reserviupseeriliitto lähettää kyseiselle 

kurssille 2 – 4 henkilöä. Liitto vastaa kurssin 

osanottomaksusta (500€). Osanottomaksu kattaa opetuksen, majoituksen ja ruokailut kurssin aikana. 

Osanottaja vastaa itse matkakustannuksistaan kurssipaikalle. Kurssille haetaan ensisijaisesti alle 50 -

vuotiaita liiton jäseniä. 

Hakuaika päättyy tiistaina 30.4.2019. Lisätietoja Language Academysta ja hakuohjeet täältä. 
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MILCOMP 

Yksi kesäkongressiviikon mielenkiintoisimmista 

tapahtumista on CIOR:n sotilasmoniottelu, jossa 

eri maista tulevat kolmihenkiset joukkueet 

kilpailevat ammunnassa, esteradalla, 

esteuinnissa ja suunnistusmarssilla. Kilpailuun 

odotetaan 30-40 joukkuetta. Sotilasmoniottelun 

järjestäminen vaatii kohtalaisen kokoisen ja 

osaavan järjestelyorganisaation. 

Viron reserviupseeriliitto EROK on tiedustellut, 

josko Suomesta löytyisi apuja sotilasmoniottelun 

järjestelyihin. Nyt on suomalaisilla reserviläisillä 

mahdollisuus auttaa konkreettisesti virolaisia ystäviämme. Tarjolla on siis ainutlaatuisen 

mielenkiintoista vapaaehtoistyötä ja kansainvälistä tunnelmaa Tallinnassa 3. – 10.8.2019. Myös 

lyhyempi työjakso kyseisellä aikajänteellä onnistuu tarvittaessa. 

Hakijoilta odotetaan: 

•Tyydyttävää englannin kielen taitoa (kilpailukieli) 

•Mielellään kokemusta ampumakilpailun, esteratakilpailun tai muun urheilutapahtuman järjestämisestä 

(ei välttämätön) 

•Urheilullisen jämäkkää asennetta 

RUL vastaa suomalaisten järjestäjien matkakustannuksista Tallinnan satamaan saakka. EROK vastaa 

suomalaisten järjestäjien majoitusja ruokailukustannuksista Tallinnassa. 

Ilmoittautumiset 30.4. mennessä RUL:n toimistoon toiminnanjohtaja Janne Kososelle (janne.kosonen@ 

rul.fi / 050 581 0819). Häneltä saa myös lisätietoja asiasta. 

  

  

 

  

 



  

  

  

 

  

 

  

Oletko ehdolla? 

Mikäli olet liiton jäsen ja ehdolla tulevissa eduskuntavaaleissa voit ilmoittaa ehdokkuudestasi liiton 

toimistoon osoitteeseen jarjesto@rul.fi. Ilmoita nimesi, ehdokasnumerosi, puolueesi ja vaalipiirisi sekä 

muut mahdolliset tiedot (esim. verkkosivujen osoite). Liiton verkkosivuilta voit käydä katsomassa ketkä 

liiton jäsenistä ovat ehdolla kevään vaaleissa. 

Puoluepoliittisesti liitto on sitoutumaton. 

  

 

  

 

  
 

Ehdokaslistan löydät täältä  

 

  
 

  

 

  

 

  

  

 

 

    

IHRU kutsuu lippujuhlan 
päivän juhlaan 

Itä-Helsingin Reserviupseerit ry:llä on ilo kutsua Teidät 

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän juhlaan Ravintola 

Kulosaaren Casinolle tiistaina 4. kesäkuuta 2019 kello 18. 

Illalliskortti, hinta 70 euroa, sisältää: 

- Eteispalvelu 

- Lasillinen kuohuviiniä sekä lasillinen puna/valkoviiniä 

- Casinon kalalautanen 

- Haudutettua karitsanniskaa, puikula-perunapyrettä ja Jaloviinakermakastiketta 

- Mustikkapiirasta ja kardemummakermaa 

- Kahvi/tee 
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Tumma puku tai juhlapuku, suuret kunniamerkit 

Pyydämme saapumaan paikalle hyvissä ajoin ennen klo 18.00. Sitovia ilmoittautumisia pyydetään 

sähköpostitse 23.4. mennessä: ihrury@gmail.com (maksutiedot toimitetaan sähköpostitse 

ilmoittautuneille). 

Terveisin, 

Itä-Helsingin Reserviupseerit ry 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

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

Raisiosta. 

Merisotakoulun reserviupeerikurssi 106 viettää 30-vuotisjuhlaa Suomenlinnassa 13.7.2019. 

Yhteyshenkilö: Rami Lehto, 0400604457, rami.lehto@iki.fi 

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 
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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 kurssi 117 kokoontuu Haminassa 6.6.2020 RUK 100 v. juhlien ja kurssin päättymisen 55 v. 

merkeissä. 

Lisätietoja: Timo Hankia timo.hankia@haminetti.net 

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. Kutsukirje ja ohjelma on lähetetty kurssilaisille, ilmoittautuminen 22.4. mennessä. 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 

RUK 183 -kurssia varten on perustettu oma ryhmä 

Facebookiin: https://www.facebook.com/groups/ruk183jaarli/ 

**** 

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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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. 

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. 

Huhtikuun jäsenetuna Reserviupseeriliiton jäsenille ovat retkiruuat alennetulla hinnalla. Etu 

toimii vain tämän linkin kautta ostoskoriin lisätyissä tuotteissa. 

Etu on voimassa 30.4.2019 asti, tai niin kauan kuin tuotteita on saatavilla. 
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Tulevia tapahtumia 

Kesäyön marssit 

Kesäyön marssi on MPK:n vuosittain järjestämä 

hyvän mielen kävelytapahtuma, johon voivat 

osallistua kaiken ikäiset. Osallistua voi yksin, 

kaksin, koko perheen voimin tai kasata vaikka 

harrasteporukasta tai työkavereista kokonaisen 

joukkueen. 

Tänä kesänä marssi järjestetään neljällä eri 

paikkakunnalla: Porissa 

25.5.2019, Rovaniemellä 8.6.2019, Tuusulassa 8.6.2019 ja Jyväskylässä 17.8.2019 

  

  

 

 

  

  

 

 

    

Päämajajotos 2019 

Päämajajotos 2019 on Reserviläisurheiluliitto 

ry:n (RESUL) vuoden 2019 valtakunnallinen 

reserviläisten syysjotos. Tapahtuman 

järjestäjinä toimivat Suur-Savon 

Reserviupseeripiiri ry ja Suur-Savon 

Reserviläispiiri ry yhdessä 

yhteistyökumppaneidensa ja tukijoidensa 

kanssa. Päämajajotos 2019 on 

maastotaitokilpailu, joka käsittää 

suunnistusosuuden sekä pakollisia että 

valinnaisia rastitehtäviä. Kilpailureitin rasteilla on 

kilpailutehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi 

reserviläistietoihin ja -taitoihin, ammuntaan, suunnistukseen ja kartanlukuun, ensiapu- ja 

pelastuspalvelutoimintaan, luonnontuntemukseen sekä yleistietoihin. 

 

Lisätietoja: Facebook, seuraa myös tapahtuman Instagram-tiliä @paamaja_jotos_mikkeli 
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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 

  

 

  

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
  

  
 

  

 

  

Osoitelähde: Reserviupseeriliiton asiakasrekisteri. Käsittelemme henkilötietojasi tietoturvallisesti; tutustu 

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

klikkaamalla tästä. 
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