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Haastava aika, mutta me pärjäämme 

Elämme koronaviruksen takia hyvin poikkeuksellista aikaa. Voimassa on ensimmäistä kertaa viime 

sotiemme jälkeen valmiuslaki, sekä useita arkeemme vaikuttavia suosituksia ja rajoituksia. Niiden 

tavoitteena on koronaviruspandemian hidastaminen, pysäyttäminen sekä terveydenhuollon 

hoitokapasiteetin varmistaminen. Suuri osa työtehtävistä ja myös liiton ja reserviupseeripiirien ja -

yhdistysten toiminnasta on siirtynyt etätyönä toteutettavaksi. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja 

Reserviläisurheiluliiton tapahtumat on peruutettu ainakin toukokuun loppuun saakka ja kovasti 

odottamamme RUK:n 100-vuotisjuhlakin jouduttiin siirtämään vuodelle 2021. 

Omaa toimintakykyään voi jokainen pitää yllä harrastamalla olosuhteiden ja oman kunnon mukaista 

säännöllistä liikuntaa. Maanpuolustuskoulutusyhdistys on avannut uusia tasokkaita 

verkkokoulutusohjelmia, joihin voit tutustua MPK:n verkkosivuilla. 

Käynnissä on vakava yhteiskunnallinen häiriötilanne. Erityisen haastavaksi tilanteen tekee se, että 

emme tiedä kuinka kauan poikkeusolot kestävät. Meillä reserviupseereilla on saamamme koulutuksen 
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ja monipuolisen kokemuksen perusteella tässäkin tilanteessa hieman muita suurempi vastuu. Useat 

meistä ovat osallistuneet harjoituksiin, joissa yhteiskunnan toiminta, valmius ja turvallisuus 

varmistetaan vastaavien häiriö- ja poikkeusolojen aikana. Yhteiskuntamme eri alojen valmius ja 

yhteistoiminta ovat vahvat. Tämän tuntevina voimme osoittaa esimerkkiä ja johtajuutta: teemme oman 

osamme, huolehdimme lähimmäisistämme ja itsestämme, jaamme oikeaa tietoa ja noudatamme 

saatuja toimintaohjeita. 

Yhdessä selviämme tästäkin koettelemuksesta. Pidetään huolta itsestämme, lähimmäisistämme ja 

koko Suomesta. 
 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

    

Vuoden 2020 
jäsentuote 

Vuonna 2020 jäsentuote on sytytin, jota voi 

käyttää kovissakin sääolosuhteissa. 

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. Kylkeen on 

painettu liiton logo. Plasmasytytin toimitetaan 

säilytyspussissa. 

Sytyttiminen voi hankkia maksamalla 

jäsenmaksun yhteydessä 20 euroa ylimääräistä. 

Kaksi sytytintä maksaa 40 euroa jne. Hinta 

sisältää posti- ja käsittelymaksut. Ensimmäinen 

erä sytyttimiä on lähetetty niitä tilanneille, mutta 

suuren suosion myötä ensimmäinen tilauserä loppui ja sytyttimistä on tehty isätilaus. Loput jo tilatuista 

sytyttimistä lähetetään heti, kun uusi erä on meille tullut, toivottavasti toukokuun loppuun mennessä. 

Vuoden jäsentuotetta voi tilata pitkin vuotta jäsenmaksulomakkeesta löytyvillä ohjeilla. 

  

  

 



 

  
  

  

    

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 - juhlat siirtyvät 
vuoteen 2021 
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Kesäkuun 6. päivänä järjestettäväksi suunniteltu Reserviupseerikoulun 100 -vuotispääjuhla 

Haminassa siirretään vallitsevan koronatilanteen takia vuodella eteenpäin. Uusi ajankohta 

Haminassa järjestettävälle juhlapäivälle on lauantai 12. kesäkuuta 2021. 

Reserviupseerikoulu täytti 1.4.2020 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. 

Lisätietoja liiton verkkosivuilta täältä. 
 

  

 

 

  

  

 

 

    

RUK 100 vuotta -
juhlakirja 

Juhlavuoden kunniaksi tehdään ainutlaatuinen 

RUK 100 vuotta -juhlakirja. Kirjaan on koottu 

Suomessa annettu reserviupseerikoulutus eri 

paikkakunnilla, eri joukko-osastoissa ja 

sotakouluissa maavoimissa, merivoimissa ja 

ilmavoimissa vuodesta 1917 lähtien. Lisäksi 

kirjassa käsitellään puolustusvoimien 

organisaatio- ja koulutusjärjestelmien muutoksia 

ja niiden vaikutusta reserviupseerikoulutukseen. 

Juhlakirja on omistettu Suomen nuorisolle. 

RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistyksen 

kustantaman juhlakirjan toimittaja on Jaakko 

Puuperä ja myyntipäällikkö majuri evp Markku 

Seppä. Myynti toteutetaan yhteistoiminnassa Reserviupseeriliiton ja RUK:n oppilaskunnan kanssa. 

Kirja on 500 sivua sisältävä A4 kokoa oleva teos. Sen kokonaispainosmäärä on 6000 kappaletta, joista 

numeroita kirjoja on 700 kappaletta. Numeroiduista kirjoista 200 kappaletta on nahkakantisia. 

Nahkakantisen kirjan hinta on 100€ + postikulut, numeroidun kirjan hinta on 69€ + postikulut ja 

normaalikirjan hinta on 49€ + postikulut. 

Juhlakirjaa voi tilata ennakkoon 14.10.2019 alkaen RUK:n museon nettisivuilta tai numerosta 044 216 

6034. Tilauksen yhteydessä ilmoitetaan nimi, lähiosoite, postitoimipaikka, postinumero, kirjojen määrä 

sekä mahdollisia lisätietoja, kuten numeroitu kappale jne. 

Kirjan voi maksaa myös ennakkoon tilille FI63 1005 3000 9136 13, jolloin maksetaan kirjan hinta + 

postimaksu 10€. Maksun saaja on Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry. 

Viitetiedoksi oma nimi. 

Juhlakirja postitetaan ennakkotilaajille 6.6.2020. 
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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. 
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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. 

Huhtikuun jäsenetuna on liiton jäsenille luvassa etu kiperiin taistelutilanteisiin: Särmä TST L4 FR 

taistelupaita 10% alennuksella! Alennuksen saa ainoastaan vain niin, että klikkaat itsesi 

tuotesivulle tältä sivulta ja lisäät ne sen jälkeen ostoskoriin. 

Etu voimassa 30.4.2020 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. 
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Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

Puolustusvoimien peruttua 1.4.2020 RUK 100-vuotisjuhlallisuudet kesäkuun 6. päivältä ja 

siirrettyä tilaisuuden vuodelle 2021 Reserviupseeriliitto on päättänyt poistaa juhlan yhteyteen 

suunniteltujen kurssitapaamisten ilmoitukset uutiskirjeestään. Mikäli kurssit kuitenkin päättävät 

järjestää kurssitapaamisia pyydetään näistä ilmoittamaan erikseen liiton toimistoon. Ilmoitukset 

julkaistaan toukokuun uutiskirjeessä. 

RUK 137 Junkkarit 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. 

PsRuK 163 kokoontuu 40 -vuotisjuhlatapaamiseen Hämeen linnaan 29.8.2020. 

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

**** 

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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