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TOUKOKUU 2015 

 

Reserviläiskirje 

Puolustusvoimat lähettää toukokuussa kirjeen 900 000 reserviläiselle. Yhteydenoton tarkoituksena on 

päivittää reserviläisten henkilökohtaisia tietoja, kertoa kunkin rooli reservissä sekä testata 

asevelvollisrekisterin toimivuutta. 

 

Kirjeitä on kolmenlaisia. Osa reserviläisistä saa tietää oman sodanajan tehtävänsä. Toiset reserviläiset 

saavat taas tiedon, että heidät on varattu työnantajan käyttöön sodan aikanakin. Loput saavat tietää 

kuuluvansa reserviin, mutta heille ei ole määrätty yksilöityä sodanajan tehtävää. Lisätietoja 

reserviläiskirjeestä löytyy netistä. 

Sodan ajan joukkojen kokoonpanoon on tämän vuoden alusta sijoitettu 230.000 henkilöä. Suomen 

kokonaisturvallisuuden takaamiseksi tarvitaan kuitenkin jokaista reserviläistä ja kaikkia muitakin 

kansalaisia. Jokainen Suomen kansalainen voi ylläpitää kenttäkelpoisuuttaan ja osaamistaan 
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Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutuksissa sekä osallistumalla maanpuolustusjärjestöjen, 

mm. RUL:n, toimintaan. 

 

RUK 95 vuotta 

Reserviupseerikoulu täyttää tänä vuonna 95 vuotta. Koulun johtaja, eversti Markku Hutka on kutsunut 

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 

Majoittuminen: Reserviupseereilla on mahdollisuus majoittua RUK:n tiloissa 5.- 7.6.2015 sekä nauttia 

aamiaista omakustannushintaan Ravintola Rokassa. Ilmoittautumiset sähköpostiin 

reserviupseerikoulu@mil.fi tai tiedotussihteeri Kirsi Lauri 0299 461 108 / toimistosihteeri Mia Eerola 0299 

461 109, viimeistään 25.5.2015 mennessä. 

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

ohjeita. TERVETULOA HAMINAAN JUHLIMAAN JA MUISTELEMAAN. 

Tulevia tapahtumia 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlmhjy-tihhitlyu-t/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlmhjy-tihhitlyu-i/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlmhjy-tihhitlyu-i/
mailto:toimisto@rul.fi
mailto:toimisto@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlmhjy-tihhitlyu-k/


 

Kesäyön marssi 6. - 7.6. 

Kesäyön marssi on perinteinen marssitapahtuma, 

joka on tarkoitettu kaikille kunnostaan huolehtiville. 

Marssille ovat tervetulleita yksittäiset henkilöt, 

perheet, erilaiset kaveri- ja työpaikkajoukkueet. 

Vuoden 2015 marssi järjestetään Turussa ja se 

lähtee marssikeskuksesta Heikkilän kasarmilta. 

Tarjolla on kuusi erimittaista reittiä, joiden pituudet 

vaihtelevat  6,3 kilometristä täyteen maratoniin  

(42,195 km). Marssin kaikki reitit lähtevät 

Heikkilästä, vanhalta kasarmialueelta. 

Kaikilla reiteillä pääsee kokemaan kesäisen 

Aurajoen ja historiallisen Turun maisemia.  Monilla 

reiteillä pääsee matkustamaan jokilautta Förillä 

Turusta Åboon - tai toisinpäin. Pidemmät reitit 

matkaavat sekä yläjuoksulle Halisten koskelle sekä 

alajuoksulle Ruissalon vehreisiin maisemiin. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset MPK:n nettisivuilta ja 

marssin facebook -sivuilta. 

 

Reservin ampuma-
mestaruuskilpailut 14. - 16.8. 

Ensimmäiset Reservin ampumamestaruuskilpailut 

ammutaan Kouvolassa14. – 16.8. Tyrrin hienossa 

ampumaurheilukeskuksessa. 

Tähän asti RUL:n ja RES:n mestaruuksista on 

kilpailtu omissa kilpailuissaan mutta tulevana 

syksynä kilpailut yhdistetään. 

Kilpailulajit ovat liittojen mestaruuskilpailuista 

tuttuja. RA 7 jää pois ja uutena lajia Tyrrissä 

ammutaan kenttäammunta myös itselataavalla 

kiväärillä. Samana viikonloppuna ammutaan myös 

RESUL:n vakiokiväärin 300m mestaruuskilpailu. 

Ilmoittautumiset piireittäin yhteisellä lomakkeella, 

jonka järjestäjä lähettää piirien toiminnanjohtajille ja 

joka palautetaan 01.07. mennessä. Kilpailukutsu 

löytyy kokonaisuudessaan netistä RESUL:n sivuilta.  
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Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* 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 

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. 

RUL:n jäsenetuja ja -tarjouksia 

 

Tarjouksia ja uutuuksia 

Inttistorea hallinnoi Maanpuolustusyhtiö MPY Oy, 

joka on Suomen Reserviupseeriliiton osaksi 

omistama yhtiö. RUL:n jäsenenä olet Inttistoren 

kanta-asiakas ja pääset hyödyntämään vaihtuvia 

kanta-asiakastarjouksia.  

Inttistoren verkkomyymälästä löydät paljon 

uutuustuotteita ja keväiseen maastoon sopivia 

varusteita. Myymälän edullisimmat tarjoukset löydät 

Outlet -osastolta. 

Inttistoren valikoimaan kuuluu myös paljon 

tyylikkäitä lahjatavaroita, mm. miekkoja sekä 

kysyttyjä Marski -snapsilaseja.  

 

Tukisäätiön myyntituotteet 

Suomen Reserviupseerien tukisäätiön 

tarkoituksena on tukea suomalaista 

reserviupseeritoimintaa. Säätiö toteuttaa 

tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja avustuksia. 

Säätiö myy ainutlaatuisia reserviupseerituotteita, 

mm. RUL -kokoussolmioita, kalvosinnappi- 

solmioneulapaketteja sekä näyttäviä RUL 

isännänviirejä. 

Tukisäätiön myyntituotteet löytyvät netistä.  

RUL verkossa 

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

mailto:ruk95v.115@gmail.com
mailto:timo.hankia@haminetti.net
mailto:jarmo.viljakainen@hotmail.fi
mailto:ari.koskivaara@kolumbus.fi.
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlmhjy-tihhitlyu-n/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlmhjy-tihhitlyu-p/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlmhjy-tihhitlyu-x/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlmhjy-tihhitlyu-m/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlmhjy-tihhitlyu-c/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlmhjy-tihhitlyu-q/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlmhjy-tihhitlyu-a/


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  

* 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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