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Kesä 2015 

Reserviupseerikoulun 95 -vuotisjuhliin osallistui noin 3000 reserviupseeria. Marssiosastojen koko vaihteli 

kursseittain. Kurssi 117 osasto oli yksi näyttävimmistä (Kuva Kirsi Lauri / Puolustusvoimat). Koulun 

johtaja, ev Markku Hutka kiitti RUL:ia sekä kaikkia piirejä, kerhoja ja jokaista mukana ollutta 

reserviupseeria osallistumisesta RUK:n juhliin. Juhlapäivän tunnelmiin pääsee hyvin mukaan tutustumalla 

RUK sivuilla olevaan laajaan kuvagalleriaan. Kuvia RUK:n juhlista löytyy myös RUL:n nettisivuilta. 

Suomi rauhoittuu hiljalleen juhannukseen ja kesän viettoon. Liiton toimiston lomat on keskitetty 29.6. - 

26.7. väliselle ajalle. Kokonaan Suomi ei kuitenkaan hiljene. Museot ja monenlaiset kesätapahtumat 

tarjoavat paljon mielenkiintoista nähtävää. 

RUL toivottaa kaikille jäsenille aurinkoista ja rentouttavaa kesää! 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-jrmhkk-tkjkdkkih-r/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-j/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-t/


 

Kilpailu RUL-uistimen hankkineille 

Reserviupseeriliiton tämän vuoden jäsenmaksun yhteydessä oli mahdollisuus lunastaa itselleen hieno 

Kuusamon Uistimen valmistama RUL-uistin. Järjestötoimikunta julistaa nyt uistimen hankkineille kesäisen 

kalastuskilpailun. Kilpailuaika on 18.6.-31.8.2015. Kilpailuun voi osallistua RUL-uistimeen liittyvällä 

kalastustarinalla, jota tukemaan toivotaan yhtä kuvaa. 

Kyseessä voi olla erityisen merkittävä kalansaalis tai muu mieleen jäänyt kokemus maastokuvioista 

uistinta kokeiltaessa. Vaikka kyseessä on kalajuttu, sen toivotaan kuitenkin upseerihengen mukaisesti 

olevan lähestulkoon kaikilta osin totta. 

Parhaan uistintarinan ja kuvan aikaansaanut palkitaan ja tarina julkaistaan Uutiskirjeessä. Lähetä tarina ja 

kuva mielellään digitaalisessa muodossa 31.8. mennessä osoitteeseen toimisto@rul.fi 

Kireitä siimoja! 

Tulevia tapahtumia 

  

mailto:toimisto@rul.fi


Jukajärven jotos 29.8.2015 

Jukajärven Jotos on Imatran seudulla järjestettävä 

reserviläistapahtuma, johon voivat osallistua 18-

vuotta täyttäneet naiset ja miehet. Jotoksella 3-4-

henkiset partiot mittaavat taitojaan erilaisissa 

rastitehtävissä. 

Kilpailua tärkeämmässä roolissa on kuitenkin 

tervehenkinen reippailu luonnossa hyvässä 

seurassa sekä maastossa tarvittavien taitojen 

kertaaminen ja oppiminen. Ohjelmassa on runsaasti 

monipuolisia, sotilas- ja reserviläistaitoja vaativia 

rasti-tehtäviä: toiminnallista ammuntaa eri aseilla, 

suunnistusta, aselajiosaamista, erätaitoja jne. 

Osallistumismaksu on 30 euroa sisältäen ohjelman, 

muonituksen, saunan ja vakuutusturvan. 

Ilmoittautuminen www.mpk.fi -sivuston kautta.  

Lisätietoa antavat mielellään jotoksen 

yhteyshenkilöt: Mika Pulkkinen p. 044 540 8975, 

mika.p.pulkkinen@outlook.com ja Veli-Matti Kesälahti  

p. 0400 012 989, 

imatranreserviupseerikerho@gmail.com 

Mäntsälän syysjotos 18. - 
20.9. 

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos 

2015 järjestetään Mäntsälässä 18.–20.9.2015. 

Jotoksella on kaksi sarjaa. 

Jotos alkaa sotilassarjan (A) osalta perjantai-iltana 

klo 17.00 ja edellistä hieman helpompi jokaisen 

reserviläisensarja (B) alkaa lauantaiaamuna klo 

9.00. Jotos päättyy molempien sarjojen osalta 

sunnuntaina puoleen päivään mennessä. Partion 

koko voi olla molemmissa sarjoissa 3-5 henkeä. 

Jotos käsittää pakollisen suunnistusosuuden sekä 

valinnaisia lisärasteja. Rasteilla on tehtäviä, jotka 

liittyvät sotilastietoihin ja -taitoihin, suunnistukseen 

ja kartanlukuun, ensiapu- ja pelastustaitoihin, 

erävaellustietoihin ja -taitoihin sekä luonto- ja 

yleistietoihin. A-sarjassa pakollisen reitin pituus on 

noin 45 km ja B-sarjassa noin 40 km. Molemmissa 

sarjoissa on pakollisten rastien lisäksi runsaasti 

lisärasteja, joilla ei ole tehtäviä. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 

http://www.rul.fi/jotos/syysjotos2015/  

 

Reserviupseeripäivä ja 
Kokonaisturvallisuus 
2015 –messut 4. - 6.9. 

Syyskuun ensimmäisenä 

viikonloppuna, 4. – 6.9., järjestetään 

Tampereen Messu- ja 

Urheilukeskuksessa 

Kokonaisturvallisuus 2015 –

messutapahtuma. Monipuoliset messut 

ovat oivallinen piirin tai yhdistyksen 

syysretken kohde. 

 

RUL:lla on messuilla oma osasto ja 

lisäksi lauantaina 5.9. järjestetään 

Messukeskuksen Tähtien salissa 

Reserviupseeripäivä –tilaisuus, jossa 

käsitellään tärkeitä ja ajankohtaisia 

vapaaehtoisen maanpuolustuksen 

asioita muutaman alustuksen ja 

 

 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-i/
mailto:mika.p.pulkkinen@outlook.com
mailto:
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-d/


keskustelujen kautta. Tilaisuuteen on 

kutsuttu liittohallitus, liittovaltuusto, 

liiton neuvottelukunta ja se 

on avoin kaikille muille liiton jäsenille. 

Reserviupseeripäivätilaisuuteen 

osallistuvat saavat liitosta vapaalipun 

Kokonaisturvallisuus 2015 –

tapahtumaan. Ilmoittautuminen 

tapahtumaan liiton nettisivujen kautta. 

Lisätietoa tapahtumasta löytyy netissä: 

http://www.kokonaisturvallisuus.fi/  

 

 

RUL verkossa 

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

sivujentykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi.  

* 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 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-h/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-h/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-k/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-u/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-o/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-b/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-n/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-p/
mailto:janne.kosonen@rul.fi
http://jarjesto@rul.fi/
http://toimisto@rul.fi/
mailto:JANNE.KOSONEN@RUL.FI
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-u-jrmhkk-tkjkdkkih-y/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-x/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-m/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jrmhkk-tkjkdkkih-a/
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