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Yleinen asevelvollisuus 

Suomen sotilaallinen maanpuolustus perustuu yleisen asevelvollisuuden pohjalta rakennettuun 

valtakunnalliseen puolustusjärjestelmään, joka mahdollistaa toiminnan koko valtakunnan alueella. Ilman 

yleistä asevelvollisuutta ja laajaa reserviä koko maan puolustaminen ei ole mahdollista. 

Varusmiespalvelus on näkyvä ja intensiivinen osa asevelvollisuutta. Inttiaika on kuitenkin vain pieni osa 

asevelvollisuutta. Uskottavaksi yleisen asevelvollisuuden tekee se, että sodan ajan tehtäviin sijoitettuja 

reserviläisiä kertausharjoitetaan säännöllisesti. 

 

Tänä vuonna kertausharjoitusten määrä palautuu tyydyttävälle tasolle, kun harjoituksiin käsketään 18.000 

reserviläistä. Ensi vuoden puolustusbudjetissa on varauduttu samansuuruisiin kertausharjoitusmääriin. 

Kertausharjoitus on reserviläisille velvollisuus, mutta se kannattaa mieltää myös oikeudeksi saada 

koulutusta omaan haastavaan tehtävään. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-jtnlly-iiydjrkhj-r/


Omaa sotilasosaamista voi kertausharjoitusten lisäksi ylläpitää ja kehittää MPK:n kursseilla ja 

harjoituksissa. MPK:n laaja koulutustarjonta löytyy netistä. 

 

RUL 85 vuotta 2016 

Vuosi 2016 on RUL:n 85 –vuotisjuhlavuosi. Vuoden aikana järjestetään useita mielenkiintoisia 

tapahtumia. Päätapahtuma järjestetään 5.8.2016 Haminassa Tattoon yhteydessä, jonne ovat tervetulleita 

kaikki liiton jäsenet seuralaisineen. 

Päivän ohjelmassa Haminassa on puistokonsertteja ja paljon muita tapahtumia. Liiton omina tapahtumina 

ovat kunnianosoitus Kaatuneiden upseereiden patsaalla sekä Maneesissa järjestettävä tilaisuus. 

Juhlapäivä huipentuu klo 20 alkaen Hamina Bastionissa esitettävään näyttävään marssishowesitykseen, 

jossa ohjelmasta vastaavat puolentusinaa sotilassoittokuntaa. Liiton jäsenillä, yhdistyksillä ja piireillä on 

mahdollisuus hankkia lippuja Bastionin tilaisuuteen alennettuun hintaan. 

Laita siis päivämäärä 5.8.2016 jo nyt kalenteriin. Lisätietoja Hamina Tattoosta löytyy netistä. Tarkempaa 

tietoa RUL:n tapahtumista Haminassa tulee syksyn ja talven aikana. 

Tulevia tapahtumia 

 

Senioriupseerien kerhon 
 

Turvallisuuspolitiikan 
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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. 

erikoiskurssi 19. - 21.11. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää 

Turvallisuuspolitiikan erikoiskurssin 

Panssariprikaatissa Parolannummella 19. - 

22.11.2015. 

 

Kurssin päämääränä on perehdyttää osallistujat 

turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen maailman, 

Euroopan ja Suomen sekä yhteiskunnan 

varautumisen näkökulmasta. Kurssi on tarkoitettu 

kaikille työkseen turvallisuuspolitiikan kanssa 

toimiville tai muutoin turvallisuuspolitiikasta 

kiinnostuneille. 

Kurssin pääluennoitsija on VTT, eversti evp Pekka 

Visuri. 

 

Kurssista myönnetään 4 korvaavaa 

kertausharjoitusvuorokautta. Kurssin hinta on 120€ 

(sisältää luennot, ruokailut, kahvit, majoituksen ja 

tutustumiskäynnin Panssarimuseoon). 

Lisätietoja, ilmoittautumisohjeet ja kurssin ohjelma 

löytyvät täältä. 

 

mailto:skulmala48/@gmail.com
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jtnlly-iiydjrkhj-i/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jtnlly-iiydjrkhj-d/


Itsenäisyyspäivän Iloinen Ilta 6.12. 

Pääkaupunkiseudun upseerijärjestöjen yhteinen Itsenäisyyspäivän Iloinen Ilta järjestetään Katajanokan 

Kasinolla Itsenäisyyspäivänä alkaen kello 1730. Juhlapäivällisen lisäksi on ohjelmaa ja tanssia elävän 

musiikin tahdissa. Tilaisuuden järjestäjä on Katajanokan Upseerikerho ry 

Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajanokan Kasinolle: Puhelin: (09) 6128 6300, sähköposti: 

katajanokka@royalravintolat.com viimeistään perjantaina 27.11.2015. 

Illalliskortin hinta on 65 €. Pukukoodi: Tumma-/juhlapuku ja suuret kunniamerkit. 

Lisätietoja Itsenäisyyspäivän Iloisesta Illasta löytyy netistä. 

 

Kalakilpailu ratkennut 

Reserviupseeriliiton tämän vuoden jäsenmaksun yhteydessä oli mahdollisuus lunastaa itselleen 

ainutlaatuinen Kuusamon Uistimen valmistama RUL-uistin. Järjestötoimikunta julisti uistimen hankkineille 

jäsenille kesäisen kalastuskilpailun, joka on nyt ratkennut. 

Parhaat kuvat ja tarinat tulivat Mikko Juutilta ja Tuomas Perttilältä. Heidät palkitaan RUL -tuotteilla. Käy 

katsomassa kuvat ja tarinat RUL:n nettisivuilta. 
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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 

 

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, Savotan rinkkoja sekä Motorola 

radiopuhelimia. Verkkomyymälän Outlet -osastolta 

löydät valikoimasta poistuvat, erikoisedulliset tuotteet. 

 

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 
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Inttistoresta on jälleen saatavilla myös suosittuja 

Marskin snapsilaseja. 

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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