
  

  

  

Jos et näe viestiä klikkaa tästä 
  

  

  

 

 

  

  

  

    

Uutiskirje 

Syyskuu 2019 

  

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Parasta toiminta-aikaa 

Alkusyksy on reserviläistoiminnan aktiivisinta aikaa. Ampumatoiminta jatkuu edelleen 

vilkkaana, maanpuolustuskoulutuksen kurssit käynnistyvvät, jotokset ja muut maastotapahtumat 

kutsuvat liikkumaan. 

Ampumatoimintaa hankaloittaa edelleen se, että MPK:n kursseina järjestettävät ammunnat ovat 

toistaiseksi keskeytetty. Syynä keskeytykseen on 15.7. voimaan tullut uusittu ampuma-aselaki ja osa 

vapaaehtoisesta maanpuolustuksen laista, joiden mukaan MPK saa järjestää sotilaallisia valmiuksia 

palvelevana koulutuksena ainoastaan valtioneuvoston asetuksella säädetyn koulutusohjelman mukaisia 

ammuntoja. Kyseinen asetus hyväksytiin elokuun lopussa, mutta vielä kestää vähintään joitakin viikkoja 

ennen kuin esimerkiksi asetuksen edelyttämät ammunnanjohtajat on hyväksytty. 
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Onneksi MPK:n järjestämien ammuntojen keskeytys ei ole lopettanut reserviläisten aktiivista 

ampumatoimintaa. Meidän ampumatoiminta on jatkunut norrmaalisti yhdistysten ja piirien omilla 

ampumavuoroilla. 

Alkaneen syksyn tärkeä tapahtuma on marraskuun puolessa välissä Turussa pidettävä RUL:n 

liittokokous, jossa mm. valitaan liitolle puheenjohtaja vuosille 2020 - 2022. Syyskuun alkuun mennessä 

jo neljä henkilöä on ilmoittautunut tavoittelemaan puheenjohtajan pestiä. Hienoa, että liiton 

vastuutehtävät kiinnostavat! Lisätietoa puheenjohtajaehdokkaista ja muista Turun 

liittokokousviikonlopun asioista löytyy tämän Uutiskirjeen lisäksi myös 

syksyn Reserviläisestä, Kenttäposteista ja liiton nettisivuilta. 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Liittokokous marraskuussa Turussa 

Kolmen vuoden välein järjestettävä liittojen suurtapahtuma liittokokousviikonloppu kokoustetaan 

marraskuussa. Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustusnaisten liiton, 

Maanpuolustuskiltojen liiton ja Reserviläisurheiluliiton yhteinen kokoustapahtuma ”Aurajoen varrella” 

järjestetään 15.-17.11.2019 Turussa. Viikonlopun tapahtumiin odotetaan jopa 500 osallistujaa. 

Liittokokouksessa tullaan mm. valitsemaan RUL:n uusi puheenjohtaja nykyisen puheenjohtajan Mikko 

Halkilahden ilmoitettua, ettei ole enää käytettävissä tulevalle kolmivuotiskaudelle. 

Liittokokousviikonlopun tapahtumat keskittyvät Radisson Blu Marina Palacen tiloihin Turun keskustaan, 

Aurajoen varrelle. Liittokokoustapahtuman osallistujille on varattu huonekiintiöt kolmesta eri hotellista. 
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Viikonlopun ohjelmaan sisältyy myös seuralaisohjelmaa sekä lauantaina liittojen yhteinen iltajuhla, 

jonka illalliskortit tulevat myyntiin elokuussa. Sunnuntaina Turun tuomiokirkossa järjestetään yhteinen 

jumalanpalvelus, jonka jälkeen lippulinna marssii kirkolta takaisin kokouspaikalle. Lippulinnaan 

toivotaan runsain määrin piirien ja yhdistysten lippuja. Jumalanpalveluksen jälkeen Turun VPK:n talolla 

vietetään valtakunnallinen maanpuolustusjuhla. 

Tarkemmat tiedot viikonlopun ohjelmasta, hotellit ja niiden varausohjeet sekä tietoa illalliskorteista 

löydät RUL:n liittokokoussivuilta täältä. 
 

  

 

  

 

 

  

  

  

    

Tulevia tapahtumia 

Reserviupseeripäivä 5.10.2019 

Viime syksynä ensimmäisen kerran järjestetty 

Reserviupseeripäivä saa jatkoa tänä vuonna. 

Reserviupseeripäivässä Katajanokan Kasinolla 

kuullaan puheita reserviupseereilta eri aloilta, 

tutustutaan liiton monipuoliseen toimintaan ja 

verkostoidutaan. 

Tämän vuoden Reserviupseeripäivän puhujina 

ovat Ylen toimittaja Toivo Haimi sekä 

tietokirjailija Kari Kallonen. Lisäksi päivän 

aikana kuullaan esitys Puolustusvoimien 

simulaatiokoulutuksesta. 

Reserviupseeripäivässä on mahdollista mm. 

kokeilla Noptel-ammuntaa, keskustella mieltä askarruttavista kriisinhallintatehtäviin liittyvistä asioista 

Suomen Rauhanturvaajaliiton edustajan kanssa sekä tutustua sovellettuun reserviläisammuntaan 

(SRA). 

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille reserviupseereille, mutta tarjoilujen vuoksi pyydämme 

ilmoittautumaan ennakkoon 30.9.2019 mennessä. Päivän ohjelma alkaa aamukahvilla klo 9.30 ja 

päättyy klo 15 mennessä. 

  

  

 

  
 

Ilmoittaudu Reserviupseeripäivään tästä! 
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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. 

Varsinainen ilmoittautumisaika kaikkiin kilpailusarjoihin on 11.3.2019-8.9.2019. 

Jälki-ilmoittautumisaika kaikkiin kilpailusarjoihin on 9.9.2019-22.9.2019. 

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

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

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. 
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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. Tarjolla 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. 

Syyskuun jäsenetuna Reserviupseeriliiton jäsenille Varusteleka tarjoaa TST sadevaatteet 

alennetulla hinnalla. Etu toimii vain tämän linkin kautta ostoskoriin lisätyissä tuotteissa. 

Etu on voimassa 30.9.2019 asti, tai niin kauan kuin tuotteita on saatavilla. 

Banneri: Varusteleka 
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Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

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

Raisiosta. 

RUK Kurssi 103 Kurssitapaaminen perjantaina 5.6.2020 klo 19.00 RUK:n 100-vuotisjuhlien 

yhteydessä 

Lounashuone Kerho, Kadettikoulunkatu 3, Hamina (entinen Upseerikerho). 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Esko K. Lahti: esko.k.lahti@gmail.com tai puh. 040 515 0622 viimeistään 

5.5.2020 mennessä. 

RUK kurssi 113 kokoontuu Haminassa 6.6.2020 RUK.n 100v. juhlien merkeissä. 

Yhteyshenkilö: Jarmo Koivu 2 k jarmo.jeremia@gmail.com / +358 400 911 069 

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 119 kurssi kokoontuu Haminassa 6.6.2020 osallistuen RUK:n 100-vuotisjuhlaan. Yhteiskuljetusta 

Helsingistä suunnitellaan. Yhteyshenkilö: Tauno Äijälä, tauno.aijala@luukku.com. 

RUK122 ohjelmallinen vuositapaaminen 2019 järjestetään aikaisemmasta ilmoituksesta 

poiketen 14.11 klo 16 Katajanokan Kasinolla. Tarkempaa tietoa tulossa sähköpostitse osoitteensa 

ilmoittaneille myöhemmin. 

 

Tapaamisiin, Kurssitoimikunta 

Seppo Hovi (sinikka.hovi@kolumbus.fi) ; Sakari Kuikka (kuikkasa@luukku.com); Yrjö Larmola 

(yrjo.larmola@gmail.com) ; Jouko Miettinen (jouko.mietti@gmail.com) ; Mauri Rytkönen 

(mauri.rytkonen@kolumbus.fi) ; Ingemar Stenvall, Jungmanni ( ingemar.stenvall@stentor.fi) ; Lauri 

Palojärvi, Oltermanni (lauri.palojarvi@elisanet.fi) 
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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 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Suomen Sotilas edullisesti 

Suomen Sotilas tarjoaa vuosikertansa liiton jäsenille nyt edulliseen jäsenhintaan 58 € (norm. 72 €). 

Suomen Sotilaan vuosikertaan kuuluu kuusi värikästä ja jopa satasivuista aikakauslehtinumeroa. 
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Suomen Sotilaan juttujen painopiste on Suomen maanpuolustuksessa, puolustusvoimissa sekä 

lähialueidemme ja koko maailman turvallisuustilanteessa, sotataidossa ja strategiassa – unohtamatta 

käytännön tekniikkaa ja taktiikkaa, aseita ja varusteita. 

Lehti on täynnä tietoa, jota ei ole muualta saatavissa. Mukana muun muassa sotahistoriaa, 

henkilökuvia sekä mielenkiintoisia testejä ja koeajoja. Tutustu Suomen Sotilaan uusimman numeron 

esittelyyn täällä. 

Pääset tilauslomakkeelle kuvaa klikkaamalla sekä täältä. 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

RUL Kenttäkauppa 

RUL Kenttäkaupasta löytyy aitoja reserviupseerituotteita. Tarjolla on tyylikkäitä ja korkealaatuisia 

asusteita, järjestötuotteita sekä muita mielenkiintoisia tuotteita. 

Kenttäkaupan valikoimista löytyy mm. Leijonavyö, -solmioneula ja kalvosinnapit, useita erilaisia 

tekstiilejä paidoista solmioon liiton logolla varustettuna, sekä käytännöllisiä tuotteita kuten RUL muki ja 

taskulamppu. 

Reserviupseeriyhdistykset voivat tilata Kenttäkaupasta tuotteita oman yhdistystoimintansa tueksi, 

esimerkiksi liiton standaarin tai isännänviirin. Kenttäkaupan valikoimasta löytyy myös uusi RUL:n 

plaketti. 
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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. 
 

  

 

  
 

Kenttäkauppaan 

 

  
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Pysy ajantasalla 

Liiton tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista saat nopeasti tietoja liittymällä RUL:n Facebook -

sivujen tykkääjäksi sekä Instagramin 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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Osoitelähde: Reserviupseeriliiton asiakasrekisteri. Käsittelemme henkilötietojasi tietoturvallisesti; tutustu 

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

klikkaamalla tästä. 
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