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Toiminnan vuosi 2015 

Uusi vuosi tuo tulleessan uudet paikallisjoukot ja paria viime vuotta paremmat koulutusmahdollisuudet 

reserviläisille. Kolmena edellisenä vuonna vain 4000 - 5500 reserviläistä on käsketty kertausharjoituksiin. 

Tänä vuonna käskyä saa odotella 18000 reserviläistä. Lisäksi osaamista voi ylläpitää vapaaehtoisissa 

harjoituksissa ja MPK:n kursseilla. 

Reserviupseeriliitto on asettanut tälle vuodelle jokaiselle jäsenelleen kolme toiminnallista tavoitetta: Liiku, 

ammu, kouluttaudu. Reserviupseeriyhdistykset tarjoavat runsaasti liikunta- ja ammuntamahdollisuuksia. 

Ota yhteyttä omaan yhdistykseesi ja kysy mitä siellä on tarjolla. Yhdistysten yhteystiedot löydät täältä. 

Liikunta- ja ammuntasuorituksesi voit kirjata helposti sähköiseen kuntokorttiin. Reserviläisurheiluliiton 

monipuoliseen liikuntatarjonnan löydät myös netistä. 

Maanpuolustusyhdistys tarjoaa tänäkin vuonna reilusti yli tuhat koulutustapahtumaa. Näihin pääset 

tutustumaan täältä. 
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Kaiken edellä mainitun lisäksi reserviupseeriyhdistykset tarjoavat monipuolista ja mielenkiintoista 

toimintaa hyvässä seurassa. Tervetuloa mukaan aktiiviseen reserviin vuonna 2015. 

 

Uusi jäsenkortti tulossa 

Jäsenmaksuperinnän yhteydessä jäsenille lähetetään uusi jäsenkortti, joka on samalla St1:n 

käteisalennuskortti. Jäsenmaksun yhteydessä sinulla mahdollisuus lunastaa itsellesi vuoden jäsentuote. 

Tämän vuoden jäsentuote on suomalaista laatutyötä eli Kuusamon uistimen Lätkä-uistin maastokuviolla ja 

RUL:n logolla. Lisätietoja jäsentuotteesta jäsenmaksulomakkeessa. 

Jäsenrekisterin eAsiointipalvelussa voit mm. päivittää omia henkilötietojasi, tarkastella jäsenyyksiäsi ja 

luottamustehtäviäsi sekä tulostaa jäsenmaksulaskusi. Myös ampumaturvan hankinta on mahdollista 

eAsioinnin kautta. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla eAsiointiin käyttäjätunnus on jäsennumerosi ja 

salasana on kotipaikkasi postinumero. Palveluun pääset tästä. 

Tulevat tapahtumat 

 

Reserviläisjohtaja 1 -kurssi 

Tule kehittämään johtamisosaamistasi. MPK:n 

Reserviläisjohtaja 1 -kurssi järjestetään Tuusulassa 

tammi- maaliskuussa. Ensimmäinen jakso on 31.01. 

- 01.02. ja toinen jakso 28.02.– 01.03. Kurssin 

aiheita ovat mm: Toimintakyky, syväjohtamisen 

 

Porsaanharjun jotos 

RESUL:n talvijotos, Porsaanharjun Jotos, 

järjestetään 6.-8.3.2015. Jotos tapahtuu 

Säkylänharjun ja Virttaankankaan komeissa 
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perusteet, johtajana kasvaminen, 

kehittymissuunnitelma sekä itsearviointi. Kurssista 

saa neljä korvaavaa kertausharjoitusvuorokautta. 

Kurssin kokonaishinta on 80 euroa ja se sisältää 

ruoat ja majoituksen kurssiviikonloppuina. RUL 

tukee kouluttautumista maksamalla puolet eli itse 

maksettava hinta on 40 euroa. Ilmoittaudu kurssille 

MPK:n sivuilla www.mpk.fi / Uudenmaan koulutus- 

ja tukiyksikkö, kurssin numero 1700 15 12006. 

Lisätietoja antavat kurssinjohtaja Aki Mäkirinta 

puh.0400 805 124, aki.makirinta@sci.fi ja 

Uudenmaan Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö Harri 

Kaijansinkko puh. 040 482 26. 

maisemissa 

* Partion koko 3-5 henkilöä 

* Reitin pituus kaikille n. 40 km, kovimmille kulkijoille 

lisälenkkejä luvassa 

* Toiminnallisia tehtävärasteja 30-40 kpl, ei 

paperitehtäviä 

* Tehtävärasteja aina useista ammunnoista, 

sotilaallisiin rasteihin, ensiapuun, luontoon ja 

yleistieto-/-taitotehtävät 

* Kilpailumaksu 140€ / partio > 

 

Jotokselle mukaan voit ilmoittautua  28.2.2015 

mennessä minna.nenonen@alastarogolf.fi tai 050-539 

4281. Lisäinfoa löytyy jotoksen kotisivuilta.   

 

Jukolan viestiin liiton joukkueeseen 

RUL on päättänyt osallistua perinteikkääseen Jukolan suunnistusviestiin. Louna-Jukola suunnistetaan 

Paimiossa 13.-14.6.2015 ja paikalle odotetaan taas yli 15000 suunnistajaa. 

Lähde nyt edustamaan liittoa. RUL:n joukkueeseen haetaan 7 reipasta suunnistustaitoista upseeria. 

Matkat ovat 8.1k m aina 14.5 km asti. RUL maksaa osallistumisen ja majoituksen puolijoukkueteltassa. 

Jukolasta voit katsoa lisätietoa www.jukola.com/2015. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Saku Liehu 040 556 8798 jarjesto@rul.fi 
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Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

RUL:n Uutiskirjeessä julkaistaan reserviupseerikurssien kokoontumisilmoituksia. 

* RU-kurssi 178 järjestää 30-vuotiskurssijuhlan 5.6.2015 alk. klo 18 Suomenlinnan Tenalji von Fersenissä. 

Lisätietoja saa Heikki Hietalalta: heikki.hietala@sabulo.com  

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

Kokouspaikka on SpaHotel Hamina. RUK:n kurssin 141 yhteyshenkilö on Jarmo Viljakainen: 

jarmo.viljakainen@hotmail.fi, p. 0400 215964. 

Ilmoita oman kurssisi tapaamisesta Kurssien voivat ilmoiittaa kurssitapaamisista liiton toimistoon 

(toimisto@rul.fi): 

* Kurssin numeron 

* Kurssitapaamisen ajankohdan ja paikan 

* Yhteyshenkilön yhteystiedot. 

 

Talvivarusteet Inttistoresta 

Inttistoresta on nyt tarjolla paljon talvivarusteita alusasusteita suosittuun sissitakkiin edulliseen hintaan. 

Tammikuun loppuun saakka on käynnissä väliasu-kampanja.  

Mielenkiintoiset uutuustuotteet löydät täältä. Inttistoren Outlet -valikoimasta löydät puolestaan 

nettimyymälän edullisimmat tarjoukset myynnistä poistuvista tuotteista. Inttistoresta löydät myös 

ainutlaatuisia lahjatavaroita sekä RUL:n järjestötuotteita.  
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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  

Käy tutustumassa myös Reserviläinen -lehden uusiin nettisivuihin. 

 

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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