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Itsenäinen Suomi 

Itsenäinen Suomi vietti 99 -vuotissyntymäpäiväänsä arvokkaasti ja perinteisesti. Alati muuttuvasta ja 

levottomasta turvallisuusympäristöstä huolimatta meillä on edelleen hyvä ja turvallinen kotimaa. 

Marraskuussa järjestettiin Lappeenrannassa viiden maanpuolustusjärjestön yhteinen Jalustintuntumalla -

liittokokoustapahtuma. Kiitokset vielä kerran kaikille onnistuneen tapahtuman järjestelyihin osallistuneille 

maanpuolustajille. 

RUL:n liittokokouksen tärkeimmät päätökset olivat Mikko Halkilahden valinta jatkamaan liiton 

puheenjohtajana kolmivuotiskauden 2017 - 2019, uuden liittovaltuuston valinta sekä 

kolmivuotissuunnitelman hyväksyminen. Kaikista näistä päätöksistä löydät lisätietoja liiton nettisivuilta. 

Hiljalleen katse kääntyy Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen. Vuonna 2017 RUL on vahvasti mukana 

maanpuolustusjärjestöjen Nuku rauhassa -kampanjassa. Lisätietoja näyttävästä ja monipuolisesta 

kokonaisturvallisuushankkeesta saat monien eri tiedotuskanavien kautta heti vuodenvaihteen jälkeen. 

Jouluaattona reserviläiset ovat kunniavartioissa sankarihaudoilla. Se on paitsi kunnianosoitus viime 

sotiemme uhrauksille, myös viesti siitä, että pidämme jatkossakin huolta oman maan puolustamisesta. 
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Varmista reserviupseeriyhdistyksestäsi, kuinka kunniavartiot järjestetään omalla paikkakunnallasi 

Suomen Reserviupseeriliitto onnittelee kaikkia 6.12 .ylennettyjä ja kunniamerkin saaneita. Samalla liitto 

toivottaa kaikille jäsenilleen ja tukijoilleen rauhallista joulun aikaa.  

 

Päivitä jäsentietosi nyt 

Jäsenmaksulaskun mukana tammikuussa lähetetään myös uusi jäsenkortti vuosille 2017 - 2018. 

Jäsenkortti on samalla myös St1:n käteisalennuskortti. 

Jäsenrekisterin eAsiointipalvelussa voi päivittää omat henkilötietonsa, mm. yhteystiedot ja sotilasarvon 

ajan tasalle. Myös ampuma- ja senioriturvan hankkimien onnistuu eAsioinnin kautta. 

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla eAsioinnin käyttäjätunnus on jäsennumerosi ja salasana on kotipaikkasi 

postinumero. Palveluun pääset tästä. 

Tulevia tapahtumia 

 

Paloaukean Talvijotos 5 - 
6.3.2016 Liperissä 

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos 

2017 järjestetään Kuopiossa 4. – 5.3. Vihmajotos 

on liikunta- ja koulutustapahtuma, joka sopii 
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erinomaisesti luonnossa liikkuville reserviläisille. 

Jotoksen järjestäjinä toimivat Pohjois-Savon 

reservipiirit Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

(MPK) kanssa. 

Jotoksella on yksi sarja, partion koko on 3 tai 4 

henkilöä. Jotos käsittää pakollisen reittiosuuden 

sekä mahdolliset valinnaiset lisärastit. Hiihdettävä 

matka on noin 30 km. Pakollisella reittiosuudella on 

tehtävärasteja, jotka liittyvät sotilastaitoihin, ja niissä 

mitataan erityisesti partion yhteistoimintaa. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen alkoi 1.12.2016 ja jatkuu 

normaalihintaisena 22.2.2017 asti. Jälki-

ilmoittautuminen korotetulla maksulla on ajalla 23.2. 

– 1.3.2017. Jokainen jotokselle osallistuva henkilö 

ilmoittautuu henkilökohtaisesti MPK:n verkkosivujen 

kautta. 

Lisätietoja Wihmajotoksesta löydät täältä. 

#kenttäkelpo valokuvakilpailu 

Reserviläisurheiluliitto RESUL on haastanut 

vapaaehtoisen maanpuolustuskentän henkilöitä 

jakamaan kuvia kenttäkelpoisuutta tukevista 

harjoittelutilanteista. Tavoitteena on parantaa 

liittomme näkyvyyttä, kehittää jäsenistömme 

yhteisöllisyyttä sekä motivoida ylläpitämään omaa 

kenttäkelpoisuutta. 

Kilpailu tapahtuu 1.12.2016 - 15.1.2017 välisenä 

aikana, ja se järjestetään Instagramissa ja 

Facebookissa. Kuvaan osallistuminen tapahtuu 

lataamalla palveluun julkinen kuva jonka 

yhteydessä on sekä hashtag #KENTTÄKELPO, että 

yksi tai useampi seuraavista kilpailuluokista: 

    #RajahtavaaVoimaa 

    #SisukastaKestavyytta 

    #TaitoaTilanteeseen 

Kilpailuajan päätyttyä RESULin palkintoraati 

valitsee jokaisesta kategoriasta voittajan joille 

lähtee 165€ arvoinen lahjakortti Långvikin 

kylpylähotelliin, jossa on erinomaiset 

mahdollisuudet liikunnalliseen minilomaan! 

Lisätietoja antaa liiton toinen varapuheenjohtaja 

Jukkis Ahonen 040 741 8309 / jukkis.ahonen@resul.fi 

  

 

Inttistoressa Joulukampanja 
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RUL:n jäsenenä olet samalla myös Inttistoren kanta-asiakas ja pääset hyödyntämään kuukausittain 

vaihtuvia tarjouksia. 

Inttistoren Joulukampanja on voimassa 26.12. saakka. Tarjolla on laaja valikoima talvituotteita 

tarjoushintaan. Lisäksi mm. suositut Marski-snapsilasit ovat joulutarjouksessa. 

Inttistoren valikoima uudistuu jatkuvasti. Uusin tulokas on taktisiin vaatteisiin ja varusteisiin erikoistunut 

Pentagon -vaatemallisto. Käy siis tarkistamassa mielenkiintoiset uutuudet. Verkkomyymälän Outlet -

osastolta löydät valikoimasta poistuvat, erikoisedulliset tuotteet. 

 

Karttakeskuksen tarjous 
RUL:n jäsenille 

Karttakeskus tarjoaa RUL:n jäsenille 

mielenkiintoisia historiakirjoja 40 % alennuksella. 

Laatokan Karjalan sotakartasto 1939 - 1944 kuvaa 

Laatokan pohjoispuolista luovutettua Karjalaa viime 

sotien aikaisilla topografisilla kartoilla. Samaa 

kartta-aineistoa käyttivät suomalaiset joukot sodan 

aikana. Tuotenumero 204344. 

Tarjouksessa myös nämä kirjat: 

* Kannaksen sotakartasto, tuotenumero 204068 

* Suomi 1917 näköispainos, tuotenumero 204437 

* Luovutettu Karjala 1940 näköispainos, tuotenumero 

204383 

Jäsenedun saat laittamalla alennuskoodikenttään 

alennuskoodin: H1PMK645. Kirjoita lisätietoja 

kohtaan RUL. 

Tarjoukset ovat voimassa Karttakeskuksen 

 

Tukisäätiön myyntituotteet 

Suomen Reserviupseerien tukisäätiö myy 

ainutlaatuisia reserviupseerituotteita. 

Säätiön myyntituotteita ovat: 

* RUL muki 

* RUL solmio 

* Kalvosinnappi ja solmioneula 

* Isännänviiri sekä 

* RUL:n tunnus hautakiveen 

Tilaukset RUL:n toimistosta: toimisto@rul.fi tai 

puhelimitse (09) 4056 2054.  

Lisätietoja säätiön myyntituotteista löytyy netistä 

tukisäätiön nettisivuilta. 
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Verkkokaupassa (https://www.karttakauppa.fi/). 

Maksutavan valitsemisen jälkeen alennetut hinnat 

tulevat näkyviin. Toimituskulut vaihtelevat välillä 

4,90 € - 11,90 € riippuen siitä kuinka monta tuotetta 

tilataan. Tuotteet löytyvät helposti laittamalla 

tuotenumero tai tuotteen nimi kenttään ”Hae 

tuotteita” ja painamalla ”hae” 

Karttakeskuksen tarjoukset ovat voimassa 

16.12.saakka. 

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

* RUK 197 kurssitapaaminen 21.1.2017 Haminassa.  Yhteyshenkilönä Mikko Halkilahti, 

mikko.halkilahti@rul.fi 

* RUK:n kurssi 124 50-vuotisjuhla Haminassa 4- 5.8.2017. 

Yhteyshenkilö on Raimo E.J Kantola 

 

Onko oma ru-kurssisi kokoontumassa lähiaikoina? 

Ilmoita oman kurssisi tapaamisesta liiton toimistoon (toimisto@rul.fi): 

* Kurssin numeron 

* Kurssitapaamisen ajankohdan ja paikan 

* Yhteyshenkilön yhteystiedot 

RUL verkossa 

Liiton tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista saat nopeasti tietoja liittymällä RUL:n facebook -
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sivujen tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi.  

* Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto 

* Twitter: https://twitter.com/reserviupseeri 

* Instagram: reserviupseeriliitto 

* Kenttäposti: http://issuu.com/reserviupseeriliitto  

* Reserviläinen -lehden nettisivut: www.reservilainen.fi  

Liiton 85 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi fb:ssä on koko vuoden julkaistu valokuvia liiton historiasta, 

henkilöistä ja toiminnoista. Viimeiset kymmenen kuvaa julkaistaan fb:ssä joulukuun aikana. 

 

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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