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Uusi vuosi, uudet haasteet 

Uusi toimintavuosi on käynnistynyt niin yhdistyksissä, piireissä kuin liitossakin. RUL:ssa vuosi 2020 

alkaa uudessa johdossa, kun Mikko Halkilahden kuusivuotisen puheenjohtajakauden jälkeen liiton 

puheenjohtajana aloittaa Aaro Mäkelä. Puheenjohtajistossa tapahtui muutenkin muutoksia, kun Veli-

Matti Kesälahti siirtyi 1. varapuheenjohtajaksi ja Tuomas Kuusivaara aloittaa 2. varapuheenjohtajana. 

Puheenjohtajien esittelyt ja yhteystiedot löytyvät täältä. 

Myös yhteisessä koulutusorganisaatiossamme, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä, vuodenvaihde 

on ison muutoksen aikaa. Uusittu vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki astui voimaan 1.1. ja se 

aiheuttaa muutoksia ja uudistuksia MPK:n toimintaan. Myös MPK:n luottamusjohdossa on useita 

henkilömuutoksia. MPK:n puheenjohtajana on aloittanut Mika Hannula, varapuheenjohtajana jatkaa 

Ismo Nöjd. RUL:n edustajana MPK:n hallituksessa 2020 - 2021 toimii Timo Niiranen. MPK:n hallituksen 

kokoonpano on luettavissa täällä. 

RUL:n toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat liiton kolmivuotissuunnitelman jalkauttaminen, 

vapaaehtoisen maanpuolustuksen edunvalvonta sekä RUK 100 vuotta, ampuma-aselaki ja 

vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki. Nämä kaikki näkyvät monin tavoin liiton tämän vuoden 
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toiminnassa. Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla Haminassa 6.6. on ainutlaatuinen suurtapahtuma, 

johon toivotaan mahdollisimman monen reserviupseerin osallistuvan. Lisätietoa RUK:n juhlista löytyy 

mm. tästä Uutiskirjeestä. 

Piireissä ja yhdistyksissä on pitkin vuotta tarjolla monipuolista toimintaa. Nyt alkuvuodesta onkin hyvä 

tutustua oman yhdistyksen toimintakalenteriin ja aktivoitua reserviupseeritoiminnassa. Monessa 

yhdistyksessä pääsee ampumaan viikottaisella ampumavuorolla ja useat kerhot järjestävät esim. 

yhteisiä lenkkejä tai joukkuelajivuoroja halleihin ja kentille. Yhdistysten teemaillat ja MPK:n 

kurssitarjonta pitävät huolen siitä, että toimintakyky ja osaaminen säilyvät ja kehittyvät tänäkin vuonna. 

Osallistumalla toimintaan liiton tavoitteet jäsenilleen - Liiku! Ammu! Kouluttaudu! - tulevat täytetyksi. 
 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

    

Vuoden 2020 
jäsentuote 

Vuonna 2020 jäsentuote on sytytin, jota voi 

käyttää kovissakin sääolosuhteissa. 

Sytyttimessä on kaulanauha ja se toimitetaan 

säilytyspussissa. Kylkeen on painettu liiton logo. 

Plasmasytytin sopii erinomaisesti eräkäyttöön ja 

luonnossa liikkuvalle. Tiivisteiden ja 

lukitussalvan ansiosta sytytin pysyy kuivassa 

vaikka rankkasateessa. Plasmasytytin ei tarvitse 

kaasua tai sytytinnesteitä ja se syttyy myös 

kovassa tuulessa. Sen akku kestää n. 60 

sytytystä ja on uudelleenladattava. 

Sytyttiminen voi hankkia maksamalla jäsenmaksun yhteydessä 20 euroa ylimääräistä. Kaksi sytytintä 

maksaa 40 euroa jne. Hinta sisältää posti- ja käsittelymaksut. Sytytin toimitetaan postitse 1-2 

kuukauden sisällä jäsenmaksun maksamisesta. 

  

  

 

  

  

  

    

Ylläpidä tietojasi 
jäsenrekisterissä 

Pidäthän tietosi ajan tasalla, jotta ne ovat oikein 

myös jäsenkortissasi? Muista käyttää 

jäsenrekisterin eAsiointipalvelua, jossa voit mm. 

päivittää omia henkilötietojasi, tarkastella 

jäsenyyksiäsi ja luottamustehtäviäsi sekä 

tulostaa jäsenmaksulaskusi. 

  



 

Jäsenrekisteriin on hyvä päivittää esimerkiksi muuttuneet reservin arvot sekä uusi sähköpostiosoite, 

siten liiton, piirin ja yhdistysten tiedotteet löytävät paremmin vastaanottajalleen. Myös ampumaturvan 

hankinta on mahdollista eAsioinnin kautta. Tarvitset jäsennumeroasi päästäksesi kirjautumaan 

eAsiointipalveluun. Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi. 

 

eAsiointipalveluun pääset tästä. 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Kuva: Maavoimat 

Reserviupseerikoulu 100 vuotta 

Reserviupseerikoulu täyttää ensi vuonna pyöreät 100 vuotta. Ensimmäinen reserviupseerikurssi 

Haminassa aloitettiin huhtikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1920. Sadan vuoden aikana RUK on 

kouluttanut yli 180 000 reservin upseeria sekä Puolustusvoimien, että Rajavartiolaitoksen tarpeisiin. 

Juhlavuotta vietetään Haminassa valtakunnallisessa RUK 100-pääjuhlassa 6.6.2020, johon 

kutsutaan kaikki reserviupseerikurssin suorittaneet suomalaiset reserviupseerit. 

Liitto kerää kurssien läsnäoloilmoituksia verkkolomakkeella. Mikäli aiot osallistua juhlallisuuksiin ja 

erityisesti mikäli aiot marssia oman kurssisi mukana 6.6., voit ilmoittaa oman kurssisi 

läsnäolevaksi täällä. Jo ilmoittautuneet kurssit löytyvät liiton verkkosivuilta. 

Päivän ohjelmaan kuuluu mm. kunnianosoitus kaatuneiden upseerien patsaalla, 

Reserviupseerikoulutus 100 vuotta -juhlakirjan julkaisu, johtajakoulutuksen ja kaluston esittelyä sekä 

pääjuhlan Haminan Bastionissa ja ohimarssin Kadettikoulunkadulla. Ohimarssi suoritetaan kursseittain. 
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Lisäksi ohjelmassa on Rakuunasoittokunnan puistokonsertti Haminan keskustassa ja RUK-museoon on 

päivän aikana vapaa pääsy. 

Muistathan, että tulevana vuotena on myös Hamina Tattoon 30-vuotisjuhlavuosi. Reserviupseeriliiton 

jäsenillä on mahdollisuus hankkia tapahtumaan lippuja alennettuun jäsenhintaan. 

Lisätietoja RUK 100 juhlavuoden tapahtumista ja Hamina Tattoosta löytyy liiton 

verkkosivuilta täältä. 
 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

    

RESUL:n talvijotos 
2020 Pirkkalassa 

Pirkkajotos on Tampereen seudulla 

järjestettävä Reserviläisurheiluliitto ry:n 

(RESUL) vuoden 2020 valtakunnallinen 

reserviläisten talvijotos. 

Pirkkajotos on sotilastaitokilpailu, jossa partiot 

kilpailevat toisiaan vastaan erilaisilla 

tehtävärasteilla. Tehtävien aiheet vaihtelevat ja 

voivat sisältää mm. ammuntaa, suunnistusta, 

sotilaallisia tehtäviä, ensiapua, fyysisiä tehtäviä 

ja erilaisia yhteistyötehtäviä. Pirkkajotoksella on 

erityisesti panostettu monipuolisiin 

ammuntarasteihin sekä toiminnallisiin yö- ja päivätehtäviin. Jotos toteutetaan yhteistyössä 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa sotilaallisia valmiuksia palvelevana (SOTVA) 

kurssina. 

Pirkkajotoksen kilpailukutsun pääset näkemään täältä: http://pirkkajotos.takoru.fi/ ja ilmoittautumaan 

pääset tästä: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/100890 
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Reserviupseeriliiton Kenttäkaupasta löytyy aitoja reserviupseerituotteita. Tarjolla on järjestötuotteita, 

tyylikkäitä ja korkealaatuisia asusteita sekä muita mielenkiintoisia tuotteita. 

 

Kenttäkaupan valikoimista löytyy mm. Leijonavyö, -solmioneula ja kalvosinnapit, useita erilaisia 

tekstiilejä paidoista solmioon liiton logolla varustettuna, sekä käytännöllisiä tuotteita kuten RUL muki ja 

taskulamppu. 

 

Reserviupseeriyhdistykset voivat tilata Kenttäkaupasta tuotteita oman yhdistystoimintansa tueksi, 

esimerkiksi liiton standaarin tai isännänviirin. Kenttäkaupan valikoimasta löytyy myös uusi RUL:n 

plaketti. 

  

 

  

 

  
 

Tästä Kenttäkauppaan! 
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Varustelekan jäsenetu 

RUL ja armeijatavaran erikoisliike Varusteleka ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on tarjota 

liiton jäsenille laadukkaita maasto- ja armytuotteita kilpailukykyiseen hintaan. 

Varustelekan omista Särmä, Särmä TST ja Jämä -tuoteperheistä löydät laadukkaita varusteita niin 

metsästykseen, sotilaskäyttöön kuin vapaa-aikaankin. Terävä on Varustelekan oma veitsiperhe, sarja 

Suomessa valmistettuja, suomalaiseen käyttöön suunniteltuja puukkoja, veitsiä ja tarvikkeita. 

Tammikuun etuna liiton jäsenille luvassa sivaltava etuus: Kaikki Terävä -tuoteperheen veitset 10% 

alennuksella! Eikä siinä vielä kaikki: Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton tunnuksella varustettuja 

hihamerkkejä olis myös tarjolla. Tämäkin samaan huutoon 10% huojennuksella. 

 

Klikkaa itsesi etuihin tämän linkin kautta. Tarjous on voimassa 26.1.2020 saakka. 

 

Ja jos näistä ei löytynyt itselle tarpeellista tavaraa niin katsoppa mitä muut ovat löytäneet 

valikoimistamme eniten vuoden 2019 aikana: Myydyimmät tuotteet 2019. Huom! Nämä tuotteet ovat 

normihintaisia. 

Banneri: Varusteleka 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Jäsenetu Corrosafe -asekaapeista 

RUL:n jäsenet saavat nyt jäsenedun aselain vaatimukset täyttävistä, poliisin hyväksymistä Corrosafe -

asekaapeista. Jäsenetuna liiton jäsenet saavat veloituksetta koodilukon ostamaansa asekaappiin. 

Jäsenedun arvo on 180 euroa. 

Lisätietoja Corrosafe -asekaapeista ja jäsendusta löydät netistä. 
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Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

Kurssi 79. Viimeinen tapaaminen RUK:n juhlien yhteydessä 6.6.2020. Terveisin Jukka Kleemola, 

Raisiosta. 

RUK kurssi 102:n 60-vuotisjuhla 5.6.2020 

Kurssi 102 jatkaa aktiivista kokoontumisperinnettään ja kokoontuu perjantaina 5.6.2020 Vantaalle 

kokoushotelli Hämeenkylän Kartanoon ( Juusteenintie 1). Seuraavana päivänä osallistutaan RUK:n 

100-vuotisjuhlaan Haminassa. Yöpyminen sekä bussikuljetukset Haminaan ja takaisin järjestetään niitä 

tarvitseville. Lisätietoja antaa tiedottaja Matti Kataja (matti.kataja@iki.fi) +358400622686 ja 

puheenjohtaja Jussi Pietilä (jussik.pietila@saunalahti.fi) +358405488566 

RUK Kurssi 103 Kurssitapaaminen perjantaina 5.6.2020 klo 19.00 RUK:n 100-vuotisjuhlien 

yhteydessä Lounashuone Kerho, Kadettikoulunkatu 3, Hamina (entinen Upseerikerho). 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Esko K. Lahti: esko.k.lahti@gmail.com tai puh. 040 515 0622 viimeistään 

5.5.2020 mennessä. 

RUK kurssi 113 kokoontuu Haminassa 6.6.2020 RUK.n 100v. juhlien merkeissä. 

Yhteyshenkilö: Jarmo Koivu 2 k jarmo.jeremia@gmail.com / +358 400 911 069 

RUK kurssi 117 kokoontuu Haminassa 6.6.2020 RUK 100 v. juhlien ja kurssin päättymisen 55 v. 

merkeissä. 

Lisätietoja: Timo Hankia timo.hankia@haminetti.net 

RUK 119 kurssi kokoontuu Haminassa 6.6.2020 osallistuen RUK:n 100-vuotisjuhlaan. Yhteiskuljetusta 

Helsingistä suunnitellaan. Yhteyshenkilö: Tauno Äijälä, tauno.aijala@luukku.com. 
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RUK kurssi 141 Vihtori kokoontuu Haminassa 6.6.2020 ja on mukana RUK:n 100-vuotisjuhlassa. 

Lisätiedot blogisivulla https://www.vihtori141.blogspot.com ja luutnantti Jarmo Viljakainen 

(jarmo.viljakainen@hotmail.fi) 

PsRuK 163 kokoontuu 40 -vuotisjuhlatapaamiseen Hämeen linnaan 29.8.2020. 

Yhteyshenkilön yhteystiedot: Pekka Mellin, pekka.mellin@tampere.fi, 040 8465401 tai 0400 237612 

RUK 178 pitää kurssijuhla XXXV:n 6.6.2020 Helsingissä ja Haminassa. Kurssijuhlan 

ennakkoilmoittautumislomake on osoitteessa http://bit.ly/ruk_178_xxxv 

Lisätietoja kurssin www-sivuilta www.sabulo.com/ruk178 ja 

Facebookissa https://www.facebook.com/groups/323684947765063/ tai 

osoitteesta heikki.hietala@sabulo.com 

RUK 183 -kurssia varten on perustettu oma ryhmä 

Facebookiin: https://www.facebook.com/groups/ruk183jaarli/ 

**** 

Onko oma RU-kurssisi kokoontumassa lähiaikoina? 

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

* Kurssin numeron 

* Kurssitapaamisen ajankohdan ja paikan 

* Yhteyshenkilön yhteystiedot 
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Pysy ajantasalla 

Liiton tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista saat nopeasti tietoja liittymällä RUL:n Facebook -

sivujen tykkääjäksi sekä Instagramin ja Twitterin seuraajaksi. 

* Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto 

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

* Instagram: @reserviupseeriliitto 

* LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/reserviupseeriliitto/ 

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

* Reserviläinen -lehden nettisivut: www.reservilainen.fi 

Liiton toimiston sähköpostiosoitteet: 

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

* Järjestösihteeri Susanna Takamaa: jarjesto@rul.fi 

* Toimistosihteeri Tarja Haili-Kilpiö: toimisto@rul.fi 

  

 

  

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
  

  
 

  

 

  

Osoitelähde: Reserviupseeriliiton asiakasrekisteri. Käsittelemme henkilötietojasi tietoturvallisesti; tutustu 

tietosuojaselosteeseemme tästä. Jos et halua meiltä enempää postia, voit poistua postituslistalta 

klikkaamalla tästä. 
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