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Koulutus varmistaa osaamisen 

Oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeä osa reservin johtajana toimimista. Tänä vuonna 

kertausharjoituskäskyn saa 18000 reserviläistä. Puolustusvoimat panostaa tänä vuonna 

kertausharjoituksiin moninkertaisesti muutamaan edelliseen vuoteen verrattuna. Meillä reserviläisillä on 

nyt näytön paikka, jotta lykkäykset jäävät minimiin. Jos kertausharjoituskäskyä ei itselle tänä vuonna 

tulekaan, voi omaa osaamista yllpitää myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla ja 

harjoituksissa. 

Puolustusvoimien uusittu ylentämisnormi mahdollistaa sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 

että omaehtoisen osaamisen ja toimintakyvyn kehittämisen huomioimisen reserviläisiä ylennettäessä. Lue 

aiheesta lisää mm. Reserviläinen -lehden nettisivuilta. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-ykhiuiy-tyjhykjuk-r/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ykhiuiy-tyjhykjuk-j/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ykhiuiy-tyjhykjuk-t/


 

Tärkeät eduskuntavaalit 19.4. 

Eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 19.4. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 8.-

14.4. ja ulkomailla 8.-11.4. Tulevat vaalit ovat tavallistakin mielenkiintoisemmat ja tärkeämmät, koska 

meillä on edessämme suuria haasteita niin taloudessa kuin turvallisuudessakin. RUL on järjestönä 

puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta haluamme edistää erityisesti turvallisuuspoliittista keskustelua 

vallien alla. 

Turvallisuuspoliittinen 
vaalipaneeli 30.3.2015 

Suomen Reserviupseeriliitto, Upseeriliitto ja 

Päällystöliitto järjestävät yhteistoiminnassa kevään 

eduskuntavaaleihin liittyvänä turvallisuuspoliittisen 

vaalipaneelin Katajanokan Kasinolla maanantaina 

30.3.2015 klo 16.00. 

Paneelin teemana on ”Puolustuskyvyn uskottavuus 

– maamme puolustusratkaisut”. Paneeliin on 

pyydetty osanottajiksi eduskuntapuolueiden 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan perehtyneitä 

kansanedustajaehdokkaita. 

 

Vaalipaneeli on avoin tilaisuus maanpuolustuksesta 

kiinnostuneille henkilöille. Järjestelyiden 

varmistamiseksi tarvitaan ennakkoilmoittautuminen 

Oletko ehdolla 
eduskuntavaaleissa? 

Liitolle on tärkeää, että tulevassakin eduskunnassa 

on hyvä vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja 

reserviläistoiminnan tuntijoiden edustus. 

Tämän vuoksi RUL tukee vaalityötä tarjoamalla 

ehdokkaana oleville liiton jäsenille mahdollisuuden 

maksuttomaan nettimarkkinointiin. Liiton nettisivulle 

perustetaan vaalisivusto, jossa ehdokkaat voivat 

esittäytyä ja kertoa näkemyksistään Suomen 

puolustamiseen ja muihin turvallisuuteen liittyviin 

asioihin. 

Ota yhteyttä liiton toimistoon. Sivusto avataan 

maaliskuun aikana. 

mailto:toimisto@rul.fi


RUL:n nettisivujen kautta 25.3. mennessä. Paikat 

täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tervetuloa kuuntelemaan ja kysymään 

turvallisuuspolitiikasta! 

Tulevia tapahtumia 

 

Reserviläisliiton 
juhlaristeily  

Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlallisuuksia 

vietetään 11.-12.4. Helsingissä ja Baltic 

Queen -aluksella. Yksityiskäyttöön 

varatulle laivalle mahtuu noin 1.800 

juhlijaa. Juhlaristeilylle voivat osallistua 

Reserviläisliiton että Suomen 

Reserviupseeriliiton jäsenet 

seuralaisineen. 

Juhlaristeilyn monipuoliseen ohjelmaan 

pääset  tutustumaan täältä.  Matkan 

käytännön järjestelyistä vastaavan 

Matkapojat -matkatoimiston 

nettivaraamoon pääset tästä linkistä. 

Reserviläisliitto toivottaa RUL:n jäsenet 

seuralaisineen lämpimästi tervetulleiksi 

juhlaristeilylleen. 

 

 

 

 

 

Sandels jotos 16.–17.5.  

 

Kesäyön marssi 6. - 7.6. 

Vuoden 2015 Kesäyön marssi järjestetään Turussa 

ja se lähtee Heikkilän kasarmilta 

Kesäyön marssi on kävelytapahtuma, joka on 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ykhiuiy-tyjhykjuk-i/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ykhiuiy-tyjhykjuk-k/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ykhiuiy-tyjhykjuk-u/


Järjestyksessään 28. Sandels Jotos järjestetään 

16.–17.5.2015 Kauppilanmäessä Vieremän- ja osin 

Sonkajärven kunnan alueella. Jotoksella on nyt 

kolme sarjaa.  Luvassa on mielenkiintoisia tehtäviä 

ripoteltuna mäkimaastoon, jota halkoo polkujen ja 

teiden verkosto. Jotos koostuu ammunnasta 

(sovelletusti naisten ja nuorten sarjassa), 

maastovaelluksesta sekä rastitehtävistä, jotka 

mittaavat erilaisia sotilaallisia sekä yleishyödyllisiä 

tietoja ja taitoja. 

Sarjat: Muita hieman vaativampi kilpasarja Döbeln 

ja harrastesarja Sandels. Lisäksi uutena on Naisten 

ja Nuorten – sarja niille, jotka eivät ole käyneet 

varusmieskoulutusta tai ovat alle 18 –vuotiaita. 

Ilmoittautuminen www.mpk.fi/pohjois-savo pe 8.5. 

mennessä. Osallistumismaksu on 50 euroa/hlö. 

Lisätietoja jotoksesta myös Iisalmen 

Reserviupseerikerhon nettisivuilta. 

tarkoitettu kaikille kunnostaan huolehtiville. 

Marssille voivat osallistua yksittäiset henkilöt, 

perheet, joukko-osastot, erilaiset ryhmät ja 

kaveriporukat. 

Kyseessä ei ole kilpailu. Aikaa ei oteta. Kaikki 

maaliin selviytyneet ovat voittajia. 

Marssimatkat vaihtelevat 6 kilometristä maratoniin 

(42,195 km). 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset MPK:n sivujen kautta. 

Mitä aiemmin ilmoittaudut, sitä edullisempi 

marssihinta. 

 

RUK kutsuu kaikki kurssit Haminaan 6.6. 

Reserviupseerikoulu täyttää 95 vuotta 1.4.2015 ja merkkipäivää juhlitaan Haminassa lauantaina 6.6.2015. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ykhiuiy-tyjhykjuk-o/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ykhiuiy-tyjhykjuk-b/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ykhiuiy-tyjhykjuk-b/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-ykhiuiy-tyjhykjuk-n/


Koulu kutsuu kaikki reserviupseerikurssit sekä jokaisen reserviupseerikerhon Haminaan. 

Alustava ohjelma  

12.30 - 14.00 päiväjuhla Bastionissa 

14.00 - 15.30 ohimarssi Kadettikoulunkadulla kursseittain 

14.30 - kenttäpäivällinen Muonituskeskuksessa ja Tykistökasarmilla 

09.30 - 18.00 RUK-museo avoinna yleisölle 

14.00 - 18.00 Kalustonäyttely Tykistökasarmin kentällä 

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. 

Juhlasta julkaistaan erikoissivusto maaliskuun aikana. 

TERVETULOA HAMINAAN JUHLIMAAN JA MUISTELEMAAN. 

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

RUL:n Uutiskirjeessä julkaistaan reserviupseerikurssien kokoontumisilmoituksia. Ilmoita oman kurssisi 

tapaamisesta liiton toimistoon (toimisto@rul.fi) seuraavat tiedot: kurssin numeron, kurssitapaamisen 

ajankohta ja paikka  sekä yhteyshenkilön yhteystiedot. 

* RU-kurssi 102: Tallinnan risteily 8.4. Lisätietoja antaa Matti Kataja: matti.kataja@iki.fi. Kurssi kokoontuu 

myös RUK:n 95-vuotisjuhlassa Haminassa 5. - 6.6. Lisätietoja tästä tapaamisesta myös Pertti Leivolta: 

pleivo@nic.fi ja Jussi Pietilältä: jussi.pietila@elisanet.fi 

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

mailto:toimisto@rul.fi
mailto:toimisto@rul.fi
mailto:matti.kataja@iki.fi
mailto:pleivo@nic.fi
mailto:jussi.pietila@elisanet.fi


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

* 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. RUK:n kurssin 141 yhteyshenkilö on Jarmo Viljakainen: 

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

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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