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Lippujuhlan päivä 4.6.2015 

Puolustusvoimain lippujuhlan päivä on 4. kesäkuuta. Päivää on vietetty nykyisellä paikallaan vuodesta 

1942 alkaen, jolloin .  puolustusvoimain ylipäällikkö Carl Gustaf Emil Mannerheimin täytti 75 vuotta. 

Samana päivänä hänet ylennettiin Suomen marsalkaksi. Yksi Mannerheimin mieluisimmista 

syntymäpäivälahjoista oli rajakenraali Raappanan 14. divisioonan lahjoittama metsästysmaja, jonka 

rakennuspaikaksi valittiin tontti Lieksajärven länsirannalta läheltä Repolan kylää. Paikka sijaitsi 

valtakunnan rajan itäpuolella. 

Nykyisin Lopen Puneliajärven rannalla sijaitsevan majan historiasta ja nykypäivästä löytyy lisätietoja 

netistä: www.marskinmaja.net ja www.marskinmaja.fi  

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Tasavallan presidentti ylentää upseereita. Tänä vuonna Sauli 

Niinistö ylensi 4.6. yhteensä 617 reservin upseeria ja erikoisupseeria sekä lukuisan määrän 

ammattiupseereita. Listat ylennetyistä löytyy puolustusvoimien nettisivuilta. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-jlklqt-thdyoey-r/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-j/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-t/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-i/


 

Samana päivänä luovutetaan myös Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien 

kunniamerkkejä ansioituneille Suomen kansalaisille. Kunniamerkin saaneiden nimet löytyvät ritarikuntien 

nettisivuilta. 

 

Puolustusministeri myönsi 4.6.2015 yhteensä 23 Suomen Reserviupseeriliiton kultaista ansiomitalia soljen 

kera ja 65 kultaista ansiomitalia. Kultaisen ansiomitalin sai mm. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 

Huomionosoituksen saaneiden nimet löytyvät RUL:n nettisivuilta. 

 

Suomen Reserviupseeriliitto onnittelee kaikkia ylennettyjä ja kunniamerkin saaneita! 

 

RUK 95 vuotta  

Reserviupseerikoulu täyttää tänä vuonna 95 vuotta. RUK on kutsunut kaikki reserviupseerikurssit sekä 

jokaisen reserviupseerikerhon ja reserviupseerin Haminaan lauantaina 6.6. 

 

Päiväjuhla Hamina Bastionissa alkaa kello 12.30. Ohimarssi reserviupseerikursseittain tapahtuu 

Kadettikoulunkadulla kello 14.00 alkaen, jonka jälkeen on kenttäpäivällinen. 

 

Päivän ohjelma ja mm. koulun johtajan tervehdys löytyvät RUK:n juhlien erikoissivustolta.  

Tulevia tapahtumia 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-k/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-k/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-u/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-o/


 

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/  

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-b/
mailto:mika.p.pulkkinen@outlook.com
mailto:
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-n/


 

Tough Viking Kaisaniemi 5.9. 

Pohjoismaiden suurin ja haastavin estejuoksukilpailu Tough Viking Kaisaniemi on 12 kilometrin pituinen 

kilpailu. Esteet koostuvat mm. vedestä, jäästä, sähköstä, piikkilangasta, mudasta ja  monkey bareista. 

Mukana on useita uusia esteitä kuten Puolustusvoimien suunnittelemat Coastal Rangers ja Special 

Forces. 

RUL:n jäsenillä on mahdollisuus osallistua kilpailuun alenntulla osanottomaksulla. Alennettu jäsenhinta on 

74 € (normaalihinta 88 €). 

Ilmoittaudu nyt osoitteessa www.toughviking.fi koodilla ”RESUL”! 

RUL:n äsenyys on todistettava kisapäivänä ilmoittautumisen yhteydessä. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-p/


 

Reserviupseeripäivä ja 
Kokonaisturvallisuus 
2015 –messut 4. - 6.9. 

Syyskuun ensimmäisenä 

viikonloppuna, 4. – 6.9., järjestetään 

Tampereen Messu- ja 

Urheilukeskuksessa laaja 

Kokonaisturvallisuus 2015 –

messutapahtuma. 

 

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 

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: 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-x/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-x/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-m/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-c/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-q/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-a/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-f/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-jlklqt-thdyoey-z/


* Toiminnanjohtaja Janne Kosonen: janne.kosonen@rul.fi  

* Järjestösihteeri Saku Liehu:jarjesto@rul.fi  

* Toimistosihteeri Kirsti Suortti:toimisto@rul.fi  

Liiton toimisto on kesälomalla 29.6. - 24.7. 

Lähetetty osoitteeseen 

JANNE.KOSONEN@RUL.FI 

Voit poistua uutiskirjelistalta painamalla tästä 

 WWW 

 FACEBOOK 

 TWITTER 
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