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Historiaa ja tulevaisuutta 

Historia ja tulevaisuus leikkaavat marraskuussa 2019. Kuun puolessa välissä Turussa järjestettävässä 

RUL:n liittokokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja jatkamaan Mikko Halkilahden työtä. Viisi 

puheenjohtajaehdokasta ovat kiertäneet piirejä kunnioitettavan ahkerasti ja kertoneet omia 

näkemyksiään liiton tulevaisuudesta ja toiminnan kehittämisestä. Muutama piiritilaisuus on ohjelmassa 

vielä liittokokousviikon alussa. Kiitos puheenjohtajaehdokkaille ja kiitos piireille aktiivisuudesta! 

Liiton tulevaisuutta linjataan Aurajoen varrella paitsi valitsemalla uusi puheenjohtaja ja liittovaltuusto 

myös hyväksymällä kolmivuotisstrategia vuosille 2020 - 2022. Toimintasuunnitelmassa on paljon uutta, 

mutta kaikkea ei ole kuitenkaan uusiksi laitettu. Esimerkiksi liiton toiminta-ajatukseen ei esitetä 

muutosta, vaan se on edelleen muodossa: Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien 

valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Liitto edistää toiminnallaan 

yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Kolmivuotissuunnitelmaluonnos on luettavissa liiton nettisivuilla. 

Marraskuun lopussa muistelemme yhtä itsenäisen Suomen historian raskaimmista päivistä. 30.11. 

tulee kuluneeksi 80 vuotta talvisodan syttymisestä. Suomi kesti talvisodan 105 päivää ylivoimaista 

vihollista vastaan. Nuori itsenäisyys säilyi, kiitos paljolti talvisodan hengen. Talvisodan veteraaneja ei 

enää montaa ole joukossamme. Kaikkiaankin viime sotiemme veteraanien sukupolvi, joka viiden sodan 

  

https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cucnVsLmZpL2tvbG1pdnVvdGlzc3V1bm5pdGVsbWEtMjAyMC0yMDIyLw--/MTI1MjEwMjI3fDI5MjgyN3w5OTI4NHw0ODM2
https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cucnVsLmZpLw--/MTI1MjEwMjI3fDI5MjgyN3w5OTI4NHw0ODM2


vuoden jälkeen vielä jälleenrakensi Suomen, on hiljalleen poistumassa viimeiseen iltahuutoon. Meidän 

tehtävänä on tukea veteraanisukupolvea loppuun saakka ja senkin jälkeen pitää heidän opetuksensa ja 

työnsä terävänä muistissa. Parhaiten se tehdään pitämällä huolta Suomen puolustuksesta 

tulevaisuudessakin. 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

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. Puheenjohtajakisaan 

on ilmoittautunut viisi reserviupseeria: Leila Kaleva, Veli-Matti Kesälahti, Tuomas Kuusivaara, Aaro 

Mäkelä ja Petri Ranta. Heihin pääsee tutustumaan tarkemmin liiton verkkosivuilta. 
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Liittokokousviikonlopun tapahtumat keskittyvät Radisson Blu Marina Palacen tiloihin Turun keskustaan, 

Aurajoen varrelle. 

Viikonlopun ohjelmaan sisältyy myös seuralaisohjelmaa sekä lauantaina liittojen yhteinen iltajuhla, 

jonka illalliskortit tulivat 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 ja illalliskorteista löydät RUL:n liittokokoussivuilta täältä. 
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Johtamisen teemaseminaari 

Johtamisen teemaseminaari järjestetään lauantaina 30.11.2019 Pirkkalassa. Seminaarin teemana 

on Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen sotilaallisessa koulutuksessa. 

Seminaari soveltuu ensisijaisesti aiemmin RUL:n johtamiskoulutuksen RESJ1 ja RESJ2 -kurssit 

käyneille johtamisesta ja sen kouluttamisesta kiinnostuneille toimijoille. 

Tavoitteena on, että seminaarin jälkeen osallistujat tuntevat virtuaalitodellisuuteen (VR) ja lisättyyn 

todellisuuteen (AR) sekä koneoppimiseen liittyvät peruskäsitteet, näiden merkityksen ja kouluttamiseen 

liittymisen. 

Seminaariin voi ilmoittautua MPK:n ilmoittautumisjärjestelmän kautta täältä. 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Hamina Tattoo 2020 

Hamina Tattoo täyttää ensi vuonna 30 vuotta. 3.-8.8.2020 järjestettävä tapahtuma on osa 

Reserviupseerikoulu 100 vuotta juhlallisuuksia ja juhlistaa samalla Puolustusvoimien 

Varusmiessoittokunnan 30-vuotista taivalta. Suomen Reserviupseeriliiton jäsenillä on mahdollisuus 

hankkia Hamina Tattoon marssishow-lippuja edulliseen hintaan ennakkoon 8.10.2019 alkaen. 

Näytökset ovat perjantaina 7.8.2020 klo 14.00 ja 19.00 teemalla ”Reserviupseerikoulu 100 vuotta” 

• lippujen hinta on 45€/hlö, kun varaa 8.10.-28.11.2019 

• lippujen hinta on 50€/hlö, kun varaa 2.12.2019-16.3.2020 
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• yksittäiset jäsenet 2kpl/hlö 50€/hlö ajalla 2.12.2019-15.6.2020 

 

Show kestää noin kaksi tuntia eikä sisällä väliaikaa. 

Huomaathan, että tarjoushinnat ovat voimassa vain tietyn ajan. Ajalla 8.10.-28.11.2019 varatut 

liput ovat 45€/hlö, ajalla 2.12.2019-16.3.2020 varatut liput 50€/hlö. Normaalihintaisten lippujen myynti 

alkaa 17.3.2020. Varauksen minimiryhmäkoko on 10 henkilöä. Hamina Tattoosta lisätietoa tapahtuman 

sivuilta täältä, sekä liiton verkkosivuilta. 

RUK 100 -juhlavuoden muita tapahtumia ovat mm. pääjuhla Haminassa 6.6.2020, RUK100 juhlakirjan 

julkaiseminen sekä juhlaseminaari "Reserviupseerikoulutus 100 vuotta" 7.8.2020. 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Ilmoittautuminen Nijmegeniin aukeaa kohta 

Heinäkuussa Hollannissa siirretään taas saapasta toisen eteen. Järjestyksessään 104. Nijmegenin 

marssitapahtuman ”Vierdaagsen” valmistelut on aloitettu ympäri maailmaa ja Suomen delegaation 

ilmoittautuminen avautuu MPK:n järjestelmään marraskuun aikana. 

 

Marssille pääsee mukaan ilmoittautumalla joko osaksi joukkuetta, tai niin kutsuttuna indynä, eli 

yksilömarssijana. Indynä marssiminen soveltuu erityisesti marssin jo aikaisemmin suorittaneelle, kun 

taas ensikertalaisille suositellaan joukkueessa marssimista. Ensi vuonna yksilömarssijoille on Suomen 

delegaatiossa oma kiintiö ja marssijoita kannustetaankin muodostamaan omia joukkueita, tai liittymään 
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osaksi reserviläisistä muodostettua joukkuetta. 

 

Viime kesänä Hollannin maaseutua halkovalle marssille osallistui Suomesta reilu seitsemänkymmentä 

reserviläistä. Neljä kertaa 40 kilometrin päivämatkaa marssittavaan sotilassarjaan osallistuu 7500 

henkilöä yli kolmestakymmenestä maasta, yhteensä marssijoita on jopa 40 000. 

 

Nijmegenista saa lisätietoa seuraamalla MPK:n sivuja tai kysymällä suoraan 

sähköpostitse nijmegen@mpk.fi 

Viime kesän marssista voi lukea Reserviläisen numerosta 5/2019 tai verkosta. Kannattaa myös 

vilkaista tunnelmia liiton Youtubesta! 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

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. 

Marraskuun jäsenetuna Reserviupseeriliiton jäsenille Varusteleka tarjoaa lumiasut alennetulla 

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

"Suomalaisen sotilaan talvinen taistelukyky on maailmanlaajuisesti erinomaisella tasolla. Olennaisena 

osana varustusta toimii lumipuku, jonka turvin taistelija naamioituu suomalaiseen talvimaisemaan." 

Etu on voimassa 30.11.2019 asti, tai niin kauan kuin tuotteita on saatavilla. 

Banneri ja kuva: Varusteleka 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  
Reserviupseerikurssit kokoontuvat 
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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 järjestetään 14.11.2019 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) 

PsRuK 163 kokoontuu 40 -vuotisjuhlatapaamiseen Hämeen linnaan 29.8.2020. 

Yhteyshenkilön yhteystiedot: Pekka Mellin, pekka.mellin@tampere.fi, 040 8465401 tai 0400 237612 

RUK 178 pitää kurssijuhla XXXV:n 6.6.2020 Helsingissä ja Haminassa. Kurssijuhlan 

ennakkoilmoittautumislomake on osoitteessa http://bit.ly/ruk_178_xxxv 

Lisätietoja kurssin www-sivuilta www.sabulo.com/ruk178 ja 

Facebookissa https://www.facebook.com/groups/323684947765063/ tai 

osoitteesta heikki.hietala@sabulo.com 

RUK 183 -kurssia varten on perustettu oma ryhmä 

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

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. 
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Pääset tilauslomakkeelle kuvaa klikkaamalla sekä täältä. 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

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 

  

 

  

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
  

  
 

  

 

  

Osoitelähde: Reserviupseeriliiton asiakasrekisteri. Käsittelemme henkilötietojasi tietoturvallisesti; tutustu 

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

klikkaamalla tästä. 
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