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Liittokokouksessa päätösvalta on yhdistyksillä 

Suomen Reserviupseeriliitto on 85 -vuotias kansalaisjärjestö. Joka kolmas vuosi järjestettävä liittokokous 

on RUL:n korkein päättävä elin ja siellä päätösvaltaa käyttävät liiton jäsenyhdistykset. Liittokokouksessa 

mm. valitaan liitolle puheenjohtaja ja liittovaltuusto sekä hyväksytään kolmivuotissuunnitelma. 

 

Seuraava liittokokous järjestetään muutaman viikon päästä eli lauantaina 19.11. Lappeenrannassa. 

Päätösvaltaa liittokokouksessa käyttävät reserviupseeriyhdistykset. Yhdistyksellä on liittokokouksessa 

yhtä monta ääntä, kuin mitä sillä oli maksaneita jäseniä viime vuoden lopussa. Jäsenyhdistys voi lähettää 

kokoukseen yhden edustajan jäsenmäärän alkavaa sataa jäsentä kohden. 

 

Liittokokouksessa hyväksyttävä kolmivuotissuunnitelma linjaa liiton toiminnan pääsuunnat vuosiksi 2017 - 

2019. Kolmivuotissuunnitelman teko alkoi jo reilu vuosi sitten henkilöjäsenille, jäsenyhdistyksille ja 

reserviupseeripiireille lähetetyillä kyselyillä. Tämän jälkeen liiton työvaliokunta, hallitus ja liittovaltuusto 

ovat osaltaan rakentaneet kolmivuotissuunnitelmaa niin, että se on valmis esitettäväksi liittokokoukselle. 

 

Kolmivuotissuunnitelmaan sisältyy mm. liiton toiminnan arvot, toiminta-ajatus, tahtotila sekä liiton 

keskeiset tehtävät ja keskeiset toiminnot 2017 – 2019. Suunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa 

netissä. 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-e-djdhjkd-bujkiluuh-r/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-djdhjkd-bujkiluuh-j/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-djdhjkd-bujkiluuh-j/


 

RUL:n liittokokous Lappeenrannassa 

Suomen Reserviupseeriliiton sääntömääräinen liittokokous pidetään Lappeenrannassa lauantaina 19.11. 

Liittokokouksessa hyväksytään liiton kolmivuotissuunnitelma sekä valitaan liitolle puheenjohtaja ja 

liittovaltuusto vuosiksi 2017 – 2019. 

 

Henkilövalinnoista tärkein on liiton puheenjohtajan valinta. Liiton sääntöjen mukaan puheenjohtajaa 

valittaessa tulevat kysymykseen vain ne suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt, jotka 

jäsenyhdistys tai henkilöjäsen ovat ilmoittaneet liittohallitukselle kahta kuukautta ennen liittokokousta. 

Nykyinen puheenjohtaja, kapteeni Mikko Halkilahti on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään 

toiselle kolmivuotiskaudelle, eikä hänelle ole esitetty vastaehdokkaita. 

 

Viikonloppuna pidetään Lappeenrannassa RUL:n liittokokouksen lisäksi Reserviläisliiton, 

Maanpuolustusnaisten Liiton ja Reserviläisurheiluliiton syykokoukset sekä Maanpuolustuskiltojen liiton 

liittovaltuuston kokous. 

 

Järjestöjen kokousten lisäksi viikonlopun ohjelmassa on lauantai-iltana yhteinen iltajuhla sekä 

sunnuntaina järjestettävät jumalanpalvelus, lippulinna ja -kulkue sekä valtakunnallinen 

maanpuolustusjuhla. Maanpuolustusjuhlassa juhlapuheen pitää Puolustusvoimain komentaja, kenraali 

Jarmo Lindberg. Maanpuolustusjuhlan ohjelma löytyy netistä. 

 

Varaa illalliskortti nyt 

Yksi Lappeenrannan liittokokouksen kaikille järjestöille yhteisistä tapahtumista on lauantai-iltana klo 19.00 

Lappeenrannan Urheilutalolla järjestettävä juhlaillallinen. Ruokailun lisäksi ohjelmassa on mm. tanssia 

Maria Tyysterin ja hänen orkesterinsa kanssa. Illalliskortin hinta 65 € henkilö ja se on ostettava etukäteen, 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-djdhjkd-bujkiluuh-t/


viimeistään perjantaina 4.11. Illalliskortin voi hankkia Reserviläisliiton verkkokaupasta. 

 

Juhlaillallisen pukukoodi on tumma puku ja kunniamerkit tai juhlapuku 

Viimeiset majoituspaikat varattavissa 

Lappeenrannan liittokokouksen majoitusvarausten määräajat ovat menneet, mutta vielä voi tiedustella 

mahdollisesti vapautuvia hotellihuoneita. Kokoushotelli Lappee puhelintiedustelut numerosta 010 762 

1000. Scandic Patria –hotelli: puhelin 09 473 99439, sähköposti: meeting.patria@scandichotels.com 

 

Lisätietoja liittokokouksesta löytyy liiton nettisivuilta. 

Tulevia tapahtumia 

 

Upseerijärjestöjen yhteinen 
Itsenäisyyspäivän Iloinen Ilta 

Katajanokan Kasinolla järjestetään perinteinen 

Itsenäisyyspäivän Iloinen Ilta 6.12.kello 17.30 

alkaen. Juhlapäivällisen lisäksi on ohjelmaa ja 

tanssia elävän musiikin tahdissa. Illalliskortin hinta 

on 65 €. Pukukoodina on tumma-/juhlapuku ja 

suuret kunniamerkit. 

Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajanokan 

Kasinolle: puhelin: (09) 6128 6349, sähköposti: 

katajanokka@royalravintolat.com viimeistään 

sunnuntaina 27.11.2016. 

 

Tilaisuuden järjestää Katajanokan Upseerikerho ry. 

Lisätietoja tilaisuudesta löydät täältä. 

  

 

Esitelmätilaisuuksia Tuusulan 
Taistelukoululla 

Uudenmaan reservipiirit järjestävät kuukausittain 

mielenkiintoisia esitelmätilaisuuksia Tuusulan 

Taistelukoululla, osoite Rantatie 66). Tilaisuudet 

pidetään päärakennuksen Koivikko-auditoriossa klo 

19 alkaen. 

 

Loppuvuoden esitelmätilaisuudet: 

8.11.    Kotirintama vuosina 1939 - 45. 

              FM Juhani Vakkuri/ 

13.12.   Ajankohtaista puolustusvoimista. 

              KAART JR komentaja, ev Ahti Kurivinen 

 

Myös sotilaskoti on paikalla. Tilaisuuksiin on vapaa 

pääsy. 

RUL 85 vuotta tuotteet 

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-djdhjkd-bujkiluuh-i/
mailto:meeting.patria@scandichotels.com
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-djdhjkd-bujkiluuh-d/
mailto:katajanokka@royalravintolat.com
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-djdhjkd-bujkiluuh-h/


 

RUL kompassi 

RUL:n kompassi on Suunnon RUL:lle tekemä 

suomalainen laatutuote. Suunnon A-10 kompassi 

on muokattu RUL:n väreihin ja siitä löytyy 

reserviläisille tärkeimmät mittakaavat (1:10 000 / 

1:20 000, 1:25 000 ja 1:50 000). Lisäksi kompassin 

neularasian jakokehällä on 6000 -piiruinen asteikko. 

Samanlaista kompassia et kaupasta löydä. 

Kompassin hinta on 30 € / kappale. Hinta sisältää 

posti- ja toimituskulut. 

Tilaukset: Puh (09) 4056 2054 / toimisto@rul.fi 

 

RUL muki 

RUL muki on näyttävä ja korkealaatuinen 

kahvimuki. Mukin hinta on 25  euroa  sisältäen  

postikulut. Muki on tummansininen näyttävällä 

hopeanvärisellä liiton logolla. 

Edullinen kampanjahinta vähintään kuuden mukin 

ostajalle on 15 € kappale. 

Kaikki tilaukset liiton toimistosta: Puh  (09) 4056  

2054  tai toimisto@rul.fi 

. 

 

mailto:toimisto@rul.fi
mailto:toimisto@rul.fi


M/05 on saatavilla Inttistoresta 

Odotettu M/05 maastopuku on nyt kaikkien reserviläisten saatavilla. M/05 on nimensä mukaisesti vuonna 

2005 käyttöön otettu puolustusvoimien maastopuku. Inttistoren myymä puku on jokaista yksityiskohtaa 

myöten verrannollinen puolustusvoimissa käytössä olevan maastopuvun kanssa. Ainoastaan 

puolustusvoimien tornilogo on korvattu Inttistoren omalla merkillä. 

Maastopukujen kokovaliokoima on juuri nyt parhaimillaan. Varsinaisen maastopuvun lisäksi myynnissä on 

myös nyt lippa- ja lierihattu. 

Lumipuku ja pakkasvarusteet nyt myynnissä 

Talven lähestyessä myyntiin on saatu myös M/05 -kuvioiset pakkashousut ja -takki sekä lumipuku. 

Talvivarusteet kruunaa M/05 talvilakki. 

Käy hakemassa omasi Inttistroren myymälästä (Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 Helsinki) tai tee tilaus 

kätevästi Inttistoren nettimyymälästä.  

  

 

Poimi itsellesi Inttistoren parhaat tarjoukset 

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

vaihtuvia tarjouksia. Inttistoren kattavaan nettimyymälään pääset tästä. 

Muistathan, että Inttistoren lahjapuolelta löytyy perinteiset Leijona- ja Mannerheim –tuotesarjat ja paljon 

muuta mielenkiintoista. Lahjatuotteet löydät täältä.  

Inttistoren nettikaupan Outlet -osastolta löydät tarjoushintaan poistuvia tuotteita. Käy tarkistamassa 

parhaat tarjoukset täältä.  

http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-djdhjkd-bujkiluuh-k/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-djdhjkd-bujkiluuh-u/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-djdhjkd-bujkiluuh-o/
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-djdhjkd-bujkiluuh-b/


 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

RUL:n Uutiskirjeessä julkaistaan reserviupseerikurssien kokoontumisilmoituksia. 

* RUK 197 kurssitapaaminen 21.1.2017 Haminassa. Yhteyshenkilönä Mikko Halkilahti, 

mikko.halkilahti@rul.fi 

Ilmoita oman kurssisi tapaamisesta Kurssien voivat ilmoittaa kurssitapaamisista viimeistään kuukautta 

ennen tapahtumaa liiton toimistoon (toimisto@rul.fi): 

* Kurssin numeron 

* Kurssitapaamisen ajankohdan ja paikan 

* Yhteyshenkilön yhteystiedot 

RUL verkossa 

RUL:sta ja sen toiminnasta löydät tietoa paitsi uutiskirjeestä ja Reserviläinen -lehdestä myös netistä. 

RUL löytyy nyt myös Instargamissa: reserviupseeriliitto 

Liittymällä fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti tietoa liiton ajankohtaisista asioista. 

* Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto  

Liiton juhlavuonna fb:ssa julkaistaan yhteensä 85 kuvaa liiton historiasta. 1 - 2 uutta kuvaa joka viikko. 

Tähän mennessä on jo julkaistu 70 kuvaa. 

 

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

* Nettisivut: www.rul.fi  

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

 

Käy tutustumassa myös Reserviläinen -lehden uusiin nettisivuihin.  

mailto:mikko.halkilahti@rul.fi
mailto:toimisto@rul.fi
http://uutiskirje.rul.fi/t/d-l-djdhjkd-bujkiluuh-n/
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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 

 

© Reserviupseeriliitto, Finlands Reservofficersförbund, The Finnish Reserve Officers' Federation 

Döbelninkatu 2, 6.krs, 00260 Helsinki, Finland 
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