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Lappeenrannan kautta Suomen juhlavuoteen 

Suomen Reserviupseeriliiton 85 -vuotisjuhlavuosi jatkuu toiminnan täyteisenä reserviläissyksynä. 

Liikunnassa, ammunnassa ja vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa edessä ovat vuoden 

kiireisimmät ajat. 

Käy tarkastamassa vapaaehtoisen maanpuolustuksen monipuolinen kurssivalikoima MPK:n uusilta, 

näyttäviltä nettisivuilta: www.mpk.fi Koulutuskalenterista löydät vielä useita hyödyllisiä kursseja syksylle. 

Valtakunnalliset liikuntatapahtumat löydät Reserviläisurheiluliiton sivuilta ja oman 

reserviupseeriyhdistyksen laajan toiminnan kirjon, mm. tietoa ampumaratavuoroista, löydät yhdistysten 

sivuilta. 

Syksyn huipentuma on maanpuolustusjärjestöjen yhteinen Jalustintuntumalla -liittokokoustapahtuma 

marraskuussa Lappeenrannassa. Viiden maanpuolustusjärjestön yhteinen kokousviikonloppu on paitsi 

hyvä osoitus järjestöjen tiiviistä yhteistyöstä myös sopiva startti Suomen itsenäisyyden 100 -
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vuotisjuhlavuoteen 2017. Juhlavuoden teema on Yhdessä. 

  

 

RUL:n liittokokous marraskuussa  

Joka kolmas vuosi järjestettävä liittokokous pidetään Lappeenrannassa lauantaina 19.11. 

Liittokokouksessa hyväksytään liiton kolmivuotissuunnitelma sekä valitaan liitolle puheenjohtaja ja 

liittovaltuusto vuosiksi 2017 – 2019. 

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. 

Varaa hotellihuone ja illalliskortti nyt 

Liittokokousviikonlopun tapahtumat on keskitetty Lappeenrannan keskustaan. Kokoushotellina on Sokos 

Hotel Lappee. 

Huonevaraukset pitää tehdä 7.10. mennessä joko puhelimitse numerosta 010 762 1000 tai 

lappee.lappeenranta@sokoshotels.fi. Varaustunnus on ”Liittokokouskiintiö” tai varausnumero 26087361. 

Huonehinnat ovat 1/1 -huone 97 € ja 2/2 -huone 117 €. 
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Lauantai-illan juhlaillallisen illalliskortit varataan ja maksetaan etukäteen Reserviläisliiton 

toimintakalenterin kautta 31.10. mennessä.  

Päätösvaltaa liittokokouksessa käyttävät reserviupseeriyhdistykset. Yhdistyksellä on liittokokouksessa 

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

 

Lisätietoja liittokokouksesta löytyy liiton nettisivuilta. 

Juhlavuoden tuotteita saatavilla 

 

RUL kompassi 

RUL:n kompassi on Suunnon RUL:lle tuunaama 

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 

. 

Tulevia tapahtumia 
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Sodasta rauhaan 1944 - 1956 -
seminaari 27.10. 

Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien 

syysseminaari ”Sodista rauhaan 1944 - 1956” 

Katajanokan Kasinolla  järjestetään Katajanokan 

Kasinolla torstaina 27.10. 

Seminaarissa kuullaan alustuksia mm. 

Rauhanprosessista ja rauhan ehdoista, 

asekätkennästä ja Porkkalan vuokra-alueesta. 

Alustajina ovat mm. professori Henrik Meinander, 

ministeri Paavo Rantanen ja VTT Jukka Tarkka. 

Ilmoittautumiset 17.10.2016 mennessä 

Senioriupseerien kerhon puheenjohtaja Seppo 

Kulmalalle joko sähköpostitse osoitteeseen 

skulmala48@gmail.com tai puhelimitse numeroon 

040 586 9252. Seminaarin ohjelma löytyy täältä. 

 

Partiomestaruuskilpailut 1.10. 
Raisiossa 

RESUL:n partiomestaruuskilpailut järjestetään 1.10. 

Raisiossa. Partiokilpailu suoritetaan 1 + 2 vahvuisin 

partioin. Se on partiokohtainen maastokilpailu, 

johon kuuluu osalajeina: yösuunnistus, kartanluku, 

päiväsuunnistus sekä maastojuoksu, jonka aikana 

suoritetaan tarkkuusheitto ja ammunta. Kilpailu 

suoritetaan yhden päivän aikana siten, että se 

päättyy yösuunnistukseen. 

Lisätietoja partiokilpailusta löytyy RESUL:n 

nettisivuilta.  

Ilmoittautuminen kilpailuun 15.9. mennessä. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja Raision kilpailusta 

löytyy netistä.  
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M/05 tulee 

Odotettu M/05 maastopuku on pian hankittavissa itselleen. M/05 on nimensä mukaisesti vuonna 2005 

käyttöön otettu puolustusvoimien maastopuku. Inttistoressa myyntiin tuleva puku on jokaista 

yksityiskohtaa myöten verrannollinen puolustusvoimissa käytössä olevan maastopuvun kanssa. 

Ainoastaan puolustusvoimien tornilogo on korvattu Inttistoren omalla merkillä. 

Varmista oma pukusi tekemällä ennakkotilaus Inttistoreen. Varsinaisen maastopuvun lisäksi myyntiin tulee 

mm. pakkasasu, lumipuku sekä lippa- ja lierihattu, 

Toimitukset alkavat syyskuun lopulla eli 26.9. Tee tilaus nyt Inttistoren nettimyymälästä.  
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Poimi itsellesi Inttistoren parhaat tarjoukset 

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

vaihtuvia tarjouksia. 

Inttistoren syyskampanjassa on tarjouksessa paljon ulkoilu- ja erävarusteita, mm. takkeja, housuja ja 

päähineitä. Tarkista tarjoukset täältä. 

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

muuta mielenkiintoista. Lahjatuotteet löydät täältä.  

 

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

RUL:n Uutiskirjeessä julkaistaan reserviupseerikurssien kokoontumisilmoituksia. 

* RUK 107 55 v kurssitapaaminen 11.11.2016 Santahaminassa. Ilmoittautuminen viimeistään 
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30.9.2016: Göran Lindgren, Merenneidontie 17 F, 02320 Espoo, goran.lindgren@kolumbus.fi 

* 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 yli 50 kuvaa. 

 

* 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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