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Arvot liiton toiminnan perustana 

Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin arvoihin. Marraskuun 

liittokokouksessa hyväksytään liitolle kolmivuotissuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019. Liittokokoukselle 

esitettävässä suunnitelmassa määritellään liiton arvot seuraavasti: 

• Isänmaallisuus 

Reserviupseereita yhdistää isänmaallisuus, joka ilmenee vahvana maanpuolustustahtona, haluna ja 

kykynä kehittää maamme kokonaisturvallisuutta ja tarpeen vaatiessa valmiutena puolustaa aseellisesti 

Suomea. Kunnioitamme veteraanisukupolvien uhrauksia ja työtä itsenäisen Suomen hyväksi. 

• Vastuuntuntoisuus 

Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ihmisten johtaja niin rauhan kuin sodankin aikana. Sotilasvalassa 

olemme vannoneet kantavamme vastuun myös alaisistamme. Arvojemme perustana on yleinen 
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asevelvollisuus, joka mahdollistaa aina koko Suomen puolustamisen.  

• Vapaaehtoisuus 

Toiminta perustuu reserviupseerien aktiiviseen vapaaehtoisuuteen. Haluamme määrätietoisesti kehittää 

kenttäkelpoisuutta ja omaa sotilasosaamistamme. 

Liittokokouksessa päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistykset. Ottamalla yhteyttä oman 

reserviupseeriyhdistyksesi liittokokousedustajaan pääset vaikuttamaan myös kolmivuotissuunnitelmaan ja 

liiton arvoihin. 

 

RUL:n liittokokous Lappeenrannassa 

Joka kolmas vuosi järjestettävä 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.  

Salon Seudun Reserviupseerit on esittänyt liiton nykyistä puheenjohtajaa kapteeni Mikko Halkilahtea liiton 

puheenjohtajaksi vuosille 2017 - 2019. Halkilahti on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään toiselle 

kolmivuotiskaudelle. 

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.  

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 €. 

Lauantai-illan juhlaillallisen illalliskortit varataan ja maksetaan etukäteen Reserviläisliiton nettikaupan 

kautta 31.10. mennessä. Juhlaillallisen lisäksi ohjelmassa on tanssia vänrikki Maria Tyysterin ja hänen 

yhtyeensä tahdittamana. 

Lisätietoja liittokokouksesta löytyy liiton nettisivuilta. 

Tule tekemään historiaa 
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SOTAPOLKU.FI - suurin viime sotien 
verkkopalvelu 

Jos olet kiinnostunut sotahistoriasta ja haluat olla mukana kansallisesti merkittävässä hankkeessa 

rakentamassa suurinta toisen maailmansodan verkkopalvelua, tule mukaan Sotapolku.fi- projektiin. 

Sotapolku.fi on kehitteillä oleva ilmainen verkkopalvelu, jossa voi etsiä toisen maailmansodan aikaan 

rintamalla olleiden joukkojen ja henkilöiden liikkeitä ja vaiheita. Palvelusta löytyy aluksi 95 000 kaatuneen 

sekä noin 100 000 veteraanin tiedot ja niitä lisätään koko ajan digitointiprojektin edistyessä. 

 

Projekti julkistetaan suurelle yleisölle yhteistyössä YLE:n kanssa Itsenäisyyspäivänä 6.12.2016. 

Projektin tarkoitus on kerätä suomalaisten kollektiivisesta muistista muistoja, kuvia ja tietoja sodista. 

Kyseessä on yksi maamme suurimmista joukkoistamishankkeista, jossa kansalaisia pyydetään lisäämään 

palveluun sodassa olleita sukulaisiaan. 

 

Koulutusta vapaaehtoisille 

Ennen julkistamista palveluun pitää etsiä ja syöttää pohjatiedot sodassa olleista joukko-osastoista. 

Alkuvaiheessa vain noin 100 ensimmäistä asiantuntijaa mahtuu mukaan projektiin. Työ on lähtenyt 

liikkeelle hyvin, mutta nyt haemme lisää vapaaehtoisia tekemään tätä tärkeää pohjatyötä. 

 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää syksyn aikana ympäri Suomea koulutustilaisuuksia projektista 

kiinnostuneille. Mikäli liittyminen asiantuntijoidemme joukkoon kiinnostaa, saat lisätietoja koulutuksesta ja 

projektista Facebook-sivuiltamme (www.facebook.com/groups/Sotapolku.fi.asiantuntijat/) tai tilaamalla 

uutiskirjeemme osoitteesta www.sotapolku.fi. 

(Kuva: Puolustusvoimat). 

Juhlavuoden tuotteita vielä saatavilla 

 

RUL kompassi 

RUL:n kompassi on Suunnon RUL:lle tekemä 

 

RUL muki 

RUL muki on näyttävä ja korkealaatuinen 
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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 

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 

 

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. 

 

Esitelmä Marskin ritareista 
Katajanokan Kasinolla 1.11. 

Heikki Lehtonen esitelmöi Mannerheim-ristin 

ritareista tiistaina 1.11.2016 klo 18.00 Katajanokan 

Kasinon Karimo-salissa. 

Kaikille asiasta kiinnostuneille avoimen tilaisuuden 

järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit.  

Heikki Lehtonen on kirjoittanut ritareista ja 

hautamuistomerkeistä kirjan ja käynyt muun 

muassa jokaisen ritarin hautamuistomerkillä, jos 

hauta on ollut tiedossa. Kirjaa voi ostaa 

tilaisuudessa ja tuotto menee täysin sotainvalidi- ja 

veteraanityöhön. 

Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista, mutta 

paikalla kannatta olla hyvissä ajoin, sillä paikkoja on 

rajallisesti. 
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M/05 on saatavilla nyt! 

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

2005 käyttöön otettu puolustusvoimien maastopuku. Inttistoressa 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. 

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

tilaus kätevästi 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 tarjolla 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.  

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

parhaat tarjoukset täältä.  
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Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

RUL:n Uutiskirjeessä julkaistaan reserviupseerikurssien kokoontumisilmoituksia. 

* RUK 107 55 v kurssitapaaminen 11.11.2016 Santahaminassa. Ilmoittautuminen viimeistään 

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 60 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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