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Äänestä - vaikuta 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi keskiviikkona 8.4. ja jatkuu aina tiistaihin 14.4. saakka. 

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 19.4.2015. Tämän vuoden vaalit ovat tavallistakin 

mielenkiintoisemmat ja tärkeämmät, koska Suomella on edessä suuria haasteita niin taloudessa kuin 

turvallisuudessakin. 

RUL on järjestönä puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta haluamme edistää erityisesti 

turvallisuuspoliittista keskustelua myös eduskuntavaalien yhteydessä. Liitto on julkaissut nettisivuillaan 

listauksen liiton jäsenistä, jotka ovat ehdolla vaaleissa. Ehdokkaina on liki 50 RUL:n jäsentä. 

Liitto järjesti maaliskuun lopussa turvallisuuspoliittisen vaalipaneelin, jossa lähes kakkien 

eduskuntapuolueiden edustajat lupasivat puolustusvoimien määrärahoihin korotuksen tulevalla 

eduskuntakaudella. 

Toivottavasti mahdollisimman moni käy äänestämässä, vain äänestämällä voit vaikuttaa tulevan 

eduskunnan kokoonpanoon. Yhtä lailla tärkeää on vaalien jälkeen varmistaa, että annetuista lupauksista 
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pidetään kiinni. Pidetään siis yhteyksiä oman alueen kansanedustajiin vaalien välilläkin. 

Tulevia tapahtumia 

 

Paikkoja vapaana RUL:n 
joukkueissa 

Liiton Jukolan viestin joukkueeseen vapautui kaksi 

paikkaa. Nyt siis kaivataan kahta suunnistustaitoista 

jäsentä. Vauhtiakaan ei välttämättä tarvitse löytyä, 

kunhan varmasti vain rastit löytyvät. Jukolan viesti 

kisataan 13.-14.6. Paimiossa.  Lisätietoja Jukolasta 

löytyy täältä 

http://www.jukola.com/2015/kilpailuinfo/kilpailukutsu/ 

Pohjoismaiset maastomestaruuskisat pidetään 

28.-31.5. Ruotsin Halmstadissa. Liitto lähettää 

joukkueen puolustamaan viime vuotista voittoa. 

Mukaan joukkueeseen mahtuu vielä, 

ilmoittautuminen 13.4. mennessä. Lisää tietoa 

tapahtumasta löytyy liiton sivuilta 

http://www.rul.fi/uutiset/pohjoismaiset-

maastomestaruuskisat-28-31-5/ 

Halukkaat olkaa yhteydessä liiton järjestösihteeriin 

Saku Liehuun jarjesto@rul.fi, 040 556 8798 

 

Kesäyön marssi 6. - 7.6. 

Vuoden 2015 Kesäyön marssi järjestetään Turussa 

6. - 7.6. Lähtöpaikkana on Heikkilän kasarmi 

(Rykmentintie 15). 

Kesäyön marssi on perinteinen marssitapahtuma, 

joka on tarkoitettu kaikille kunnostaan huolehtiville. 

Marssille ovat tervetulleita yksittäiset henkilöt, 

perheet, erilaiset kaveri- ja työpaikkajoukkueet. 

Marssimatkat vaihtelevat 6 kilometristä täyteen 

maratoniin (42,195 km). Ilmoittautuminen ja 

lisätietoja marssista löytyy 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen nettisivuilta. 
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RUK kutsuu reserviupseerit Haminaan 6.6. 

Reserviupseerikoulu täyttää tänä vuonna 95 vuotta.  Koulu kutsuu kaikki reserviupseerikurssit sekä 

jokaisen reserviupseerikerhon Haminaan lauantaina 6.6. 

Päiväjuhla Hamina Bastionissa alkaa kello 12.30. Ohimarssi reserviupseerikursseittain tapahtuu 

Kadettikoulunkadulla kello 14.00 alkaen, jonka jälkeen on kenttäpäivällinen. 

Juhlapäivän aikana on lisäksi mahdollisuus tutustua johtajakoulutuksen esittelyyn ja kalustonäyttelyyn 

Tykistökasarmin kentällä, mentorointiprojektin ja priimustutkimuksen esittelyyn sekä RUK-museoon. 

Pukukoodi: tumma puku, kunniamerkit tai paraatipuku. RUK:n kurssimerkki: Kurssimerkkiä, RUK-ristiä, 

kannetaan tummassa puvussa kunniamerkkien kanssa. Kadonneen kurssimerkin tilalle saa uuden 

Reserviupseeriliitosta puh 09-4056 2054, sähköposti toimisto@rul.fi 

RUK:n juhlien erikoissivustolta löytyy mm. koulun johtajan tervehdys, juhlapäivän ohjelma sekä karttoja ja 

ohjeita. 

TERVETULOA HAMINAAN JUHLIMAAN JA MUISTELEMAAN. 

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* RU-kurssi 89 kokoontuu Turussa tiistaina 12.5. Ohjelmassa mm. vierailu Turun laivastoasemalle ja 

tuomiokirkkoon sekä yhteinen lounas. Yhteyshenkilö on Sakari Loukola: kotosaku@gmail.com, 0500 

112251. 

* RUK 115 kokoontuu Haminan Varuskuntakerholla 6.6. klo 17.00 RUK:n 95 -vuotisjuhlien jälkeen. 

Ilmoittautumiset yhteyshenkilö Ilpo Kaislaniemelle: ruk95v.115@gmail.com, 0400 712086. 

* RU-kurssi 117 kokoontuu Haminassa la 6.6.2015 ja osallistuu RUK:n 95 v. juhlallisuuksiin. Kurssikokous 
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ja veljesillallinen klo 18.00 Haminan Wanhalla Työskillä. Yhteyshenkilö Timo Hankia: 

timo.hankia@haminetti.net, 0409 736 6610. 

* RU-kurssi 141 kokoontuu Haminassa la 6.6. - su 7.6.2015 ja osallistuu RUK:n 95v - juhlallisuuksiin. 

Kokouspaikka on SpaHotel Hamina. Yhteyshenkilö on Jarmo Viljakainen: jarmo.viljakainen@hotmail.fi p. 

0400 215964. 

* RU kurssi 118 viettää 50-vuotisjuhlaansa Haminassa lauantaina 8.8.2015. Seppeleenlasku klo 16. 

Pääjuhla Maneesissa klo 16.30. Yhdyshenkilö: Ari Koskivaara ari.koskivaara@kolumbus.fi. 

 

Suomen Sotilas tarjoushintaan 

Erikoistarjous Suomen Reserviupseeriliiton jäsenille. Voit tilata Suomen Sotilas -lehden tarjoushintaan 

vuodeksi hintaan 62 euroa (norm. 67 euroa) tai puoleksi vuodeksi hintaan 31 euroa. 

Tilaus jatkuu automaattisesti edullisimpana mahdollisena kestotilauksena ensimmäisen tilausjakson 

jälkeen. Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa ennen seuraavan tilausjakson alkua.  

Tilaus alkaa aina viimeksi ilmestyneestä tilaajalle toimitetusta lehden numerosta. Vuosikertaan sisältyy 

aina vähintään kuusi lehteä. Suomen Sotilaan voit tilata tarjoushintaan täältä. 

Hyödynnä RUL:n jäsenedut 

 

Uutuuksia ja tarjouksia 
Inttistoressa 

RUL:n jäsenenä olet samalla myös Inttistoren 

kanta-asiakas ja pääset hyödyntämään 

kuukausittain vaihtuvia kanta-asiakas tarjouksia.  

Inttistoren valiokoima uudistuu jatkuvasti. Käy siis 

tarkistamassa sekä mielenkiintoiset uutuudet että 

valiokoimasta poistuvat, erikoisedulliset tuotteet.  

 

Jäsenkortilla alennusta 

RUL:n jäsenkortti on samalla ST1:n 

käteisalennuskortti, jolla saat alennusta paitsi 

tankkauksista, myös lämmitysöljystä. Tankatessa 

alennusta saa St1 –asemilla ja miehitetyillä Shell-

asemilla. St1- ja Shell-huoltoasemat palvelevat 
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Nyt on Inttistoresta jälleen saatavilla myös kysyttyjä 

Marskin snapsilaseja. 

sinua ympäri Suomen. 

Suomesta löytyy yli 500 St1- ja Shell-huoltoasemaa, 

joista osa on miehitettyjä ja osa automaattiasemia. 

St1 -asemien muut vaihtuvat tarjoukset löydät täältä. 

RUL verkossa 

RUL:sta ja sen toiminnasta löydät tietoa paitsi uutiskirjeestä ja Reserviläinen -lehdestä myös netistä. 

Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti tietoa liiton ajankohtaisista asioista. 

 

* Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto  

* Twitter: https://twitter.com/reserviupseeri  

* Nettisivut: www.rul.fi  

* Kenttäposti: http://issuu.com/reserviupseeriliitto  

 

Liiton toimiston sähköpostiosoitteet:  

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

* Järjestösihteeri Saku Liehu:jarjesto@rul.fi  

* Toimistosihteeri Kirsti Suortti:toimisto@rul.fi 

Lähetetty osoitteeseen 

JANNE.KOSONEN@RUL.FI 

Voit poistua uutiskirjelistalta painamalla tästä 

 WWW 

 FACEBOOK 

 TWITTER 
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