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Kaikki yhdessä 

Tampereella syyskuun alussa pidetty Kokonaisturvallisuus 2015 -tapahtuma osoitti jälleen kerran, että 

turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Kokonaisturvallisuuden kentällä on paljon toimijoita. 

Tulevaisuudessa kolmannelta sektorilta odotetaan suurempaa panosta kokonaisturvallisuudessa. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tärkeä rooli puolustusvoimien antaman reserviläiskoulutuksen 

täydentäjänä on jo tunnustettu. 

Erityisesti kokeneilla reserviläisillä olisi paljon annettavaa myös muiden viranomaisten (mm. kunnat) 

poikkeus- ja häiriöolojen organisaatioissa. RUL:n varautumistoimikunta kartoittaa ja tukee varautumisen 

pilottihankkeita eri puolilla maata. Toivoa sopii, että pian löytyy konkreettisia tehtäviä, joihin reserviläiset 

voivat kouluttautua ja sitoutua. Tässä asiassa pallo on ensisijaisesti viranomaisilla. 

Kokonaisturvallisuuteen on varmasti löydettävissä yhteinen tahti, aivan kuten Varusmiessoittokunnalla ja 

Poliisien soittokunnalla oli Tampereen messuilla. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-jjzst-iyuryuikr-r/


 

RUL 85 vuotta 2016 

Reserviupseerikoulutus itsenäisessä Suomessa alkoi jo talvella 1917 – 1918 (Vimpelin ja Vöyrin kurssit). 

Haminassa reserviupseerikoulutus alkoi 1.4.1920. Ensimmäinen reserviupseeriyhdistys, Valtakunnallinen 

Reserviupseerikerho, perustettiin 3.12.1925. Kerhon toimintaa ja perinnettä jatkaa Kanta-Helsingin 

Reserviupseerit.  

Suomen Reserviupseeriliitto perustettiin 17.5.1931 Katajanokan Kasinolla. Paikalla oli 52 reserviupseeria 

eri puolilta maata. Kokoukseen osallistui reserviupseereita Helsingistä, Turusta, Porista, 

Lappeenrannasta, Riihimäeltä, Hyvinkäältä ja Kuopiosta. Perustamissopimuksen allekirjoittivat Helsingin, 

Turun ja Riihimäen edustajat. 

 

Ensi vuosi on siis RUL:n 85 –vuotisjuhlavuosi. Vuoden aikana järjestetään useita mielenkiintoisia 

tapahtumia. Päätapahtuma järjestetään 5.8.2016 Haminassa, jonne ovat tervetulleita kaikki liiton jäsenet 

seuralaisineen. Laita päivämäärä jo nyt kalenteriin, tarkempaa tietoa tulee syksyn aikana. 

Tulevia tapahtumia 

 

Senioriupseerien kerhon 
 

Suomi ja kansainvälinen 
puolustusyhteistyö -esitelmä 



syysseminaari 29.10.2015 

Seminaarin aiheena on Suomi kaltevalla pinnalla 75 

vuotta sitten; Suomen tie jatkosotaan. 

Alustajina mm. professori Heikki Meinander, VTT 

Jukka Seppinen, prikaatikenraali Pentti Airio sekä 

puolustusministeri Jussi Niinistö. 

Seminaari alkaa Katajanokan Kasinolla klo 13:00. 

Seminaari on kaikille avoin, maksuton 

yleisöseminaari. Ilmoittautumiset 15.10. mennessä 

kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmalalle: 

skulmala48/@gmail.com, tai puh. 040 586 9252. 

Seminaarin ohjelma löytyy täältä. 

3.11.2015 

Puolustusministeriön osastopäällikkö, 

kenraalimajuri Esa Pulkkinsen esitelmä 

kansainvälisen puolustusyhteistyön merkityksestä 

Suomen puolustuksen uskottavuudelle tiistaina 

3.11.2015 klo 19:00 Katajanokan Kasinolla. 

Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 28.10. 

osoitteeseen heikki.hynynen@aalto.fi tai numeroon 

050 431 2550. 

Tilaisuuden järjestää Kanta-Helsingin 

Reserviupseerit. (Kuva: Puolustusvoimat) 

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

Onko oma ru-kurssisi kokoontumassa lähiaikoina? 

 

Ilmoita oman kurssisi tapaamisesta liiton toimistoon (toimisto@rul.fi): 

* Kurssin numeron 

* Kurssitapaamisen ajankohdan ja paikan 

* Yhteyshenkilön yhteystiedot 

Hyödynnä RUL:n jäsenedut 

mailto:skulmala48/@gmail.com
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jjzst-iyuryuikr-j/
mailto:heikki.hynynen@aalto.fi
mailto:toimisto@rul.fi


 

Uutuuksia ja tarjouksia 
Inttistoressa 

RUL:n jäsenenä olet samalla myös Inttistoren 

kanta-asiakas ja pääset hyödyntämään kuukausittain 

vaihtuvia kanta-asiakas tarjouksia. 

Inttistoren valikoima uudistuu jatkuvasti. Käy siis 

tarkistamassa  mielenkiintoiset uutuudet, nyt syksyllä 

on tarjolla mm. paljon todella tehokkaita 

käsivalaisimia. Verkkomyymälän Outlet -osastolta 

löydät valikoimasta poistuvat, erikoisedulliset tuotteet. 

Inttistoresta on jälleen saatavilla myös suosittuja 

Marskin snapsilaseja. 

 

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. 

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:n nettisivut uusiutuivat syyskuun alussa. Nyt sivut ovat helposti ja selkeästi luettavissa kaikilla 

alustoilla, siis myös älypuhelimissa ja tabelteilla. Uusitut nettisivut löytyvät tutusta osoitteeta: www.rul.fi 

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

sivujentykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi.  

* Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto 

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

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

* Reserviläinen -lehden nettisivut: www.reservilainen.fi  

 

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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