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Kuva: Jouko Liikanen 

Hoivatkaa, kohta poissa on veljet 

Kiitän teitä kaikkia, upseereita, aliupseereita ja miehistöä, mutta tahdon erikoisesti painostaa 

reserviupseereiden uhrautuvaa uljautta, heidän velvollisuudentuntoaan ja etevyyttä, millä he ovat 

täyttäneet tehtävän, joka alkuaan ei ollut heidän. Niinpä on heidän uhrinsa prosenttimäärältään sodan 

korkein, mutta se on annettu ilolla ja horjumattomalla velvollisuudentunnolla. (Ote Ylipäällikön 

päiväkäskystä n:o 34, Päämaja 14.3.1940). 

Mannerheimin tunnetun päiväkäskyn sanoissa talvisodan päättyessä tiivistyy reserviupseereiden 

merkitys juuri päättyneen puolustussodan jälkeen. Velvollisuudentunto ja osaaminen ovat 

ominaisuuksia, joita meiltä rauhanajankin reserviupseereilta voidaan hyvällä syyllä odottaa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa mm. oman osaamisen ja toimintakyvyn ylläpitämistä, jotta suoriudumme 

mahdollisimman hyvin niin, siviili- kuin tarvittaessa sa-tehtävistäkin. Fyysisen toimintakyvyn, 

ampumataidon ja sotilasosaamisen kehittämiseen vapaaehtoinen maanpuolustus tarjoaa monipuolisia 
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mahdollisuuksia. Lisätietoa niistä löydät mm. oman reserviupseeriyhdistyksesi ja -

piirisi, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Reserviläisurheiluliiton nettisivuilta. 

Talvisodan päättymisestä tulee kuluneeksi 80 vuotta 13.3.2020. Muistopäivänä järjestetään eri puolilla 

maata useita erilaisia tapahtumia, joissa kunnioitetaan 80 vuoden takaisia tapahtumia. Viime sotiemme 

(1939 - 1945) veteraaneja on vielä joukossamme noin 8.000. Yli puolet tammenlehvän kantajista on nyt 

jo naisia. Veteraanit ja heidän puolisonsa tarvitsevat tukeamme jokapäiväisissä askareissaan. Monet 

veteraaneista tarvitsevat myös taloudellista tukea. Osallistumalla Veteraanikeräykseen joko kerääjänä 

tai lahjoittajana varmistat, että veljeä ja siskoa ei jätetä nytkään. 
 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

    

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 
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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 ovat 

tervetulleita 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. Huomaathan, että juhlaan ei 

erikseen kutsuta eikä siihen tarvitse ilmoittautua. 

Juhlapäivän ohimarssi suoritetaan kursseittain, jonka lisäksi ohimarssille kootaan historiallisia 

palveluspukuja esittelevä marssiosasto. Suomen Reserviupseeriliitto peräänkuuluttaakin nyt lainaan 
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RUK 100-vuotisjuhlan ohimarssia varten, mutta myös tulevia sotilasperinnenäyttelyitä ja -työtä varten 

mahdollisia vanhanmallisia palveluspukuja, niistä lisätietoja täältä. 

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. 
 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

    

Tapahtumia keväälle 

Brandenstein-marssi marssitaan 5.4.2020 

Tapahtuman järjestää Loviisan reserviupseerikerhon 

koulutusupseeri ja MPK Etelä-Suomi. Marssi suoritetaan Puolustusvoimien jalkamarssisuoritusta 

koskevien määräysten mukaisesti. 

Brandenstein-marssi on tarkoitettu kaikille reserviläisille ja varareserviläisille, jonka lisäksi siihen 

voivat ottaa osaa myös siviilit. 

Tapahtuma on Puolustusvoimien virallinen kenttäkelpoisuussuoritus (ns. PAK-marssi) ja sen 

suorittamisesta myönnetään reserviläiselle 1 rinnasteinen kertausharjoitusvuorokausi. Lisätietoja ja 

ilmoittautuminen tästä. 

Ilmoittautuminen Brandensteinille on auki 27.3.2020 asti! 
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Esteuintiharjoituksia Nastolassa 

MILCOMP sotilasmoniottelun esteuintiharjoitukset järjestetään Nastolassa 

• lauantaina 7.3.2020 klo 10.30-14.00 ja 

• lauantaina 18.4.2020 klo 10.30-14.00 

   

Ei etukäteisilmoittautumista, voit vain saapua paikalle. Tilaisuus on ilmainen osallistujille. Järjestäjä 

toimittaa paikalle M05-maastoasuja joita voi käyttää uidessa. Maastoasun käyttö on pakollista CIOR:n 

sotilasmoniotteluiden uintiosuuksilla. 

Lisätietoja täältä: https://www.rul.fi/tapahtumakalenteri/milcomp-esteuintiharjoitukset-nastola/ 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

    

Kesäyön marssit 

Kesäyön marssi on MPK:n vuosittain 

järjestettävä hyvän mielen kävelytapahtuma, 

johon voivat osallistua kaiken ikäiset. Osallistua 

voi yksin, kaksin, koko perheen voimin tai 

kasata vaikka harrasteporukasta tai 

työkavereista kokonaisen joukkueen. Kesäyön 

marsseissa voi osallistua avoimeen siviili- tai 

reserviläissarjaan. 

Keväällä 2020 Kesäyän marssi järjestetään 

seuraavilla paikkakunnilla: 

• Pori 16.5. 

• Joensuu 6.6. 

• Rovaniemi 6.6. 

• Tampere 6.6. 

• Tuusula 6.6. 
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RESUL 50v. 

Vuonna 2020 vietetään RESUL:n 50. 

juhlavuotta ja sen kunniaksi RESUL järjestää 

On the road -kiertueen, jossa vieraillaan eri 

maakunnissa ja esitellään, millaista toimintaa 

liitto ja sen jäsenjärjestöjen piirit järjestävät. 

Road Show toteutetaan yhdessä 

jäsenjärjestöjen piirien vapaaehtoisten tuella ja 

avulla. Kiertueen aktiviteetteina ovat SRA-

ammunta, Ukk-kävelytesti ja/tai 

puristusvoimamittaus. 

Kiertueaikataulu ja lisätietoja tapahtumasta löydät RESUL:n sivuilta täältä. 

Sähköisen kuntokortin käyttö päättyy vuonna 2020 eikä sille suositella enää kirjattavan suorituksia. 

RESUL suosittelee siirtymään maksuttomaan MarsMars-palveluun, joka kannustaa säännölliseen 

liikuntaan ja sisältää mm. hyvät kuntoiluohjelmat. Ampumapäiväkirja tulee käyttöön uutena ”Kymppi” -

palveluna netissä pikapuoliin. Lisätietoja sähköisen kuntokortin päättymisestä täältä. 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

 

 

    

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. 
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Maaliskuun etuna RUL:n jäsenille on Särmä TST L2 -merinoväliasut 10% alennuksella. 

 

Klikkaa itsesi etuihin tämän linkin kautta. Tarjous on voimassa 31.3.2020 saakka. 

Banneri ja kuva: Varusteleka 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Turvaa Suomen Reserviupseeriliiton jäsenille 

Pohjola Vakuutus tarjoaa Suomen Reserviupseeriliiton jäsenille jopa -20% vakuutusetuja kodin ja 

perheen vakuutuksista, auton kaskosta, sekä henkivakuutuksesta. Pohjolan monipuolisiin vakuutuksiin 

kannattaa tutustua tarkemmin tästä. 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

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

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

RUK kurssi 103 tapaaminen on perjantaina 5.6.2020 klo 19 Lounashuone Kerhossa (entinen 

Upseerikerho) Kadettikoulunkatu 3, Hamina. 

Illallisella on mukana Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen. Lisäksi kurssitoverimme Esko K. 

Lahti kertoo sedästään Aimo J. Lahdesta ja Suomi-konepistoolista. 

 

Tumma puku ja kunniamerkit. Tervetuloa! 

 

Ilmoittautumiset Esko K. Lahdelle 5.5.2020 mennessä: sähköposti esko.k.lahti@gmail.com tai puhelin 

040 515 6022. 

RUK 107 Kurssi kokoontuu Haminassa juhlistamaan opinahjomme 100 v merkkipäivää. Osallistumme 

koululta aikanaan tulevien ohjeiden mukaisesti kurssien ohimarssiin mahdollisimman lukuisina. 

Virallista juhlaohjelmaa ei ole vielä tiedossa, mutta juhlallisuuksien jälkeen kokoonnumme yhteiselle 

aterialle Bastionissa. Järjestämme oman bussikuljetuksen Hki-Hamina-Hki. Muualta tulijat sopivat 

yhteisistä kuljetuksista. Tarkemmat tiedot heti juhlaohjelman julkistuksen jälkeen. RUK 107 

Perinnetoimikunta, Göran Lindgren, sihteeri. Yhteydet sähköpostitse goran.lindgren@kolumbus.fi 

RUK kurssi 108 kokoontuu ilman erillistä kutsua Haminassa RUK:n 100-vuotisjuhlan yhteydessä. 

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 116 kokoontuu Haminassa 6.6.2020 RUK:n 100 v. juhlan merkeissä. Kurssilainen, tule 

mukaan. Yhteyshenkilö Pekka Haanmäki pekka.haanmaki@saunalahti.fi 

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. 

RUK122 kokoontuu 6.6.2020 Haminassa Lounaskerholla (ex-Upseerikerholla) RUK 100- juhlan 

Ohimarssin jälkeen (n.16.30). Lisätietoja: Lauri Palojärvi, Oltermanni lauri.palojarvi@elisanet.fi 

RUK kurssi 127 kokoontuu Haminassa 6.6.2020 RUK:n 100v. juhlien merkeissä. Yhteyshenkilö: Eero 

Mattila, eeromattila@pp.inet.fi 

RUK 137 Junkkarit kurssitapaaminen Haminassa 6.6.2020 RUK:n 100-vuotisjuhlissa. Yhteisen 

turinatapahtuman järjestämisen helpottamiseksi ilmoittaudu 30.4.2020 mennessä kuljetusjunkkari Ilpo 
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Vanhalalle mielellään sähköpostitse ilpo.vanhala@kymp.net tai puh. 040 5561241. Majoituksensa 

hoitaa jokainen itse. RUL:n kotisivuilta löytyy lisää tietoa. 

 

Kurssin 50-vuotistapaaminen on 13.08.2021 Katajanokan Kasinolla. Asiasta lähestytään junkkareita 

kirjeitse vuoden 2021 alkupuolella. Liity myös facebook-ryhmäämme RUK 137 Junkkarit. 

Kurssiterveisin järjestelytoimikunta evl Pentti Korhonen, kapt Jouko Fossi, kapt Jukka Liukas. 

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 

**** 

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 
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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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