
Helsingin Reserviupseeripiirin kiertokirje 5/2021 

 

Tässä viestissä on Helsingin Reserviupseeripiirin kiertokirje. Kiertokirje lähetetään kaikille 

piirin jäsenille aina kuukauden alussa, mikäli jäsenellä on jäsenrekisterissä toimiva 

sähköpostiosoite. Tiedote sisältää ajankohtaisia tietoja tapahtumista ja tilaisuuksista, jotka 

on tarkoitettu kaikille jäsenille. Kiertokirjeen jakelulistalta voi erota vastaamalla tähän 

viestiin. 

 

Toiminnanjohtaja:   Järjestöupseeri: 

Maj Tomi Alajoki   Ylil Ossi Ikonen 

Gsm: +358 45 128 3636  Gsm: +358 45 862 4648 

Email: toiminnanjohtaja ät hrup.fi Email: jarjesto ät hrup.fi  

 

 

Ampumatoimintaa: 

1. Helsingin reservipiirien SRA-karsintakilpailut keväällä 2021 

2. Reserviläisurheiluliiton kilpailut kesällä 2021 

3. Ampumamahdollisuuksia Helsingin reservipiirien jäsenille 

4. SRA-tuomarikurssi kesäkuussa 2021 

 

Liikuntaa: 

5. Maanantaimarssit jatkuvat, sählyvuorot ovat tauolla 

6. Maaottelumarssi 80 vuotta 4. – 25.5.2021 

7. Kahdeksan sillan marssi Töölössä 22.5.2021 

8. Kesäyön marssi Tuusulassa 12.6. 

9. RESUL four day march 22. – 25.7. 

 

Koulutusta:   

10. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

11. Maavoimat 202X -paikallispuolustuksen kehittäminen -webinaarisarja 

 

Järjestötoimintaa: 



12. Webinaari: Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli ja kyberin ajankohtaiset asiat 3.5. 

13. RUK 100 -pääjuhlaa vietetään 12. kesäkuuta verkossa 

14. AKS:n perinneyhdistyksen vuosi 2021 

15. Veteraanikeräykseen voi osallistua verkossa 

16. Tule mukaan Reservin Laulajat -kuoroon 

 

 

Ampumatoimintaa: 

 

 

1. Helsingin reservipiirien SRA-karsintakilpailut keväällä 2021 

Helsingin reservipiirien ampumatoimikunta on päättänyt, että piirin SRA-karsintakilpailut 
keväällä 2021 ovat seuraavat: 

Vares Cup I – 25.4.2021 

Upinniemi – 15.5.2021 

Vares Cup II – 23.5.2021 

 

SM-kisoihin lähtijät valitaan kahden parhaan osakilpailutuloksen perusteella. Lisätiedot 
kisoista: 

https://vantaanreservilaiset.fi/vares-cup/ 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/153757 

 

 

2. Reserviläisurheiluliiton kilpailut kesällä 2021 

Reserviläisurheiluliiton ajantasainen kilpailukalenteri löytyy osoitteesta 

https://resul.fi/kilpailikalenteri-2021/ 

 

Tällä hetkellä kalenterissa on kesäksi seuraavat kilpailut: 

https://vantaanreservilaiset.fi/vares-cup/
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/153757
https://resul.fi/kilpailikalenteri-2021/


• Perinneasekilpailut Hälvälässä 5. – 6.6. 

• Reserviläisammunnan SM-kilpailut Säkylässä 3.7. 

• Falling plates Mikkelissä 10.7. 

• SRA SM Niinisalossa 26.7. – 1.8. 

• Tarkka-ammunnan SM Niinisalossa 27. – 29.8. 

• Reservin ampumamestaruuskilpailut Mikkelissä 17. – 19.9. 

 

3. Ampumamahdollisuuksia Helsingin reservipiirien jäsenille 

Ampumatoimikunta on koonnut muutaman vaihtoehdon ampumamahdollisuuksista, kun 
Töölön ja Santahaminan radoilla on rajoituksia. Jokainen jäsen toimii omalla vastuullaan ja 
vastaa itse riittävien koronavarotoimien sekä viranomaismääräysten noudattamisesta. 

 

a) Osuvalle ampumaan jäsenhinnoin 

 

Olemme sopineet Osuva Range & Trainingin kanssa että jäsenemme voivat käydä 
Osuvan sisäampumaradoilla heidän jäsenhinnoillaan toukokuun 2021 loppuun asti. Jos 
sinulla ei ole omaa asetta, on ensimmäisellä kerralla käytävä Tutustumiskäynnillä jossa 
käydään läpi radan turvasäännöt ja -käytännöt sekä ammunnan perusteet. 
Tutustumiskäynnin hinta on normaalisti 65 €, jäsenillemme 40 €. 

 

Jos sinulla on oma ase, voit käydä tavallisilla ratavuoroilla samaan hintaan kuin osuvan 
jäsenet (12 € / 50min.). Voit myös kokeilla vuokra-aseita jäsenhintaan 10€ / vuoro. 
Patuunaa voi tarvitessa ostaa paikan päältä laatikoittain. 

 

Jos haluat tulla porukalla ampumaan, voit vuokrata koko radan käyttöönne hintaan 45€ 
/tunti (norm 65€). Huomaa, että tämä edellyttää vuorovastaavan määrittelemistä. 
Vuorovastaavan on käytävä etukäteen radalla tutustumassa radan käytäntöihin ja ottaa 
vastuu vuorosta. Näitä vuoroja on mahdollista varata niille ajoille, kun radalla ei ole muuta 
toimintaa, eli pääasiassa päivisin, myöhempään illalla ja sunnuntaisin. 

 

Ajanvaraukset ja tiedustelut numerosta 09-85696980 arkisin klo. 11-16.00. Lue myös 
koronakäytännöistä joita radalla on noudatettava. Muistathan ottaa radalle mukaan 
jäsenkortin, jotta voit todistaa jäsenyyden piirin jäsenyhdistyksessä. Lisätiedot: 
http://www.osuva.com/ 

 

http://www.osuva.com/


b) Lahnus Espoossa 

 

Lahnuksen ampumaradan koronalinjaus on seuraava. Toiminta radalla jatkuu. Oireisena ei 
missään nimessä radalle! Koronariskiä minimoidaan pitämällä 2 m turvavälit ja käyttämällä 
sisätiloissa maskia, hansikkaita sekä tarpeen mukaan käsidesiä. Suurimmassa riskissä 
ovat valvojat. He voivat valvoa mahdollisimman paljon ulkoa ja hirviradalla ammuttaa 
vanhasta kopista, jolloin valvonta eri rakennuksesta. Osallistujamäärää voi valvoja rajoittaa 
ennakkoilmoittautumisella.  Radoilla eri olosuhteet, joten ei samoja rajoituksia kaikille. 

 

Ohjeet ampumaan pääsemisestä löytyvät ampumaratayhdistyksen verkkosivuilta 
http://www.espoonampumarata.fi/ammunta 

 

c) Ruutisavu Vantaalla 

 

Myös Ruutisavun rata Vantaalla on auki. Valvottujen rata-aikojen lisäksi mahdollisuus 
varata sopimuksen mukaan myös muita aikoja seuroille, jäsenille, ryhmille ja koko radan 
vuokraus myös mahdollista. Kyseessä on yrittäjän ylläpitämä kaupallinen rata, joka on 
poikkeustilankin aikana auki. Lisätiedot: https://ruutisavu.fi/ 

 

d) Kovelon rata Karkkilassa 

Rata on avoinna normaalisti. Radalla voi käydä päivämaksulla, jos siellä ei ole muita 
varauksia. http://www.kovelonrata.fi 

Varauskalenteri (avoimet vuorot): http://www.kovelonrata.fi/ratojen-varauskalenterit/ 

Ratamaksu maksettava etukäteen: http://www.kovelonrata.fi/aukiolo-ja-ratamaksut/ 

 

4. SRA-tuomarikurssi kesäkuussa 2021 

Suunnitteilla ollut SRA-tuomarikurssi siirtyy kesäkuun alkuun. Ilmoittautuneisiin ollaan 

erikseen yhteydessä kun aikataulut vahvistuvat. Jos olet kiinnostunut osallistumaan SRA-

tuomarikurssille, lähetä viestiä osoitteeseen ammunta@hrup.fi.  

 

Tuomarikurssille osallistujalta edellytetään kolmen vuoden SRA-kokemusta sekä voimassa 

oleva SAL tai SRA vakuutus (RUL+ tai Toimintaturva). SRA-tuomaripätevyyden saatuaan 

http://www.espoonampumarata.fi/ammunta
https://ruutisavu.fi/
http://www.kovelonrata.fi/
http://www.kovelonrata.fi/ratojen-varauskalenterit/
http://www.kovelonrata.fi/aukiolo-ja-ratamaksut/
mailto:ammunta@hrup.fi


henkilö voi toimia harjoituksissa ja kilpailuissa tuomaritehtävissä ja lisäksi SRA-kilpailun 

johtajana, ratamestarina ja teknisenä asiantuntijana. 

 

 

Liikuntaa: 

 

5. Maanantaimarssit jatkuvat, sählyvuorot ovat tauolla 

Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa. Noin 9 km lenkki. Ei erillistä 

ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka 

Pirkkolantien varressa. HSL:n pysäkki H2226 on lähin pysäkki. Varustus ulkoiluvarustus 

sään mukaan. 

 

Lähtökynnys ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan! Lisätiedot 

Juha Matikainen, juha21matikainen@gmail.com. 

 

Pohjois-Haagan yhteiskoulun sählyvuorot ovat toistaiseksi keskeytyneet, kun hallitila 

tarvitaan muuhun käyttöön. 

 

 

6. Maaottelumarssi 80 vuotta 4. – 25.5.2021 

Toukokuussa 2021 järjestetään vuonna 1941 järjestetyn Suomi-Ruotsi-maaottelumarssin 

muistoa kunnioittaen haastemarssi. Suomen Reserviupseeriliitto on haastanut 

Reserviläisliiton marssille. 

 

Vähimmäissuoritus on 10 km yhtämittainen marssi. Halutessaan voi marssia pidemmänkin 

matkan. Ei erityisiä varustevaatimuksia. Marssiajankohta on 4. – 25.5.2021. 

 

Suoritus ilmoitetaan nettilomakkeella. Marssin suorittaneille postitetaan hihamerkki ja 

diplomi. Lisäksi arvotaan palkintoja. Kumpikin liitto tukee myös veteraanikeräystä 

osallistujamäärien suhteessa. Ohjeet ja lisätiedot: 

https://www.rul.fi/etusivu/maaottelumarssi-2021/ 

mailto:juha21matikainen@gmail.com
https://www.rul.fi/etusivu/maaottelumarssi-2021/


 

 

7. Kahdeksan sillan marssi Töölössä 22.5.2021 

Kahdeksan sillan marssi tekee paluun. 

Aika: la 22.5. klo 11 

Lähtöpaikka: Hiekkarannantie 3, Helsinki 

Reitti: Hietaniemi – Lauttasaari – Kuusisaari – Meilahti - Hietaniemi 

Pituus: noin 20 km 

Hinta: 0 € 

Varustus: vapaa ulkoiluvarustus, omat nesteet. Reitin varrella 2 huoltopistettä joista saa 

syötävää. 

Ilmoittautuminen: juha21matikainen@gmail.com (mainitse viestissä ”kahdeksan sillan 

marssi”) 

 

8. Kesäyön marssi Tuusulassa 12.6. 

Kesäyön marssi on perinteinen marssitapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille kunnostaan 
huolehtiville. Kyseessä on hyvän mielen kävelytapahtuma, johon voivat osallistua kaiken 
ikäiset vauvasta vaariin. Osallistua voi yksin, kaksin, koko perheen voimin tai kasata 
vaikka harrasteporukasta tai työkavereista kokonaisen joukkueen. Tavoitteena on kehittää 
reserviläisten marssitaitoja, edistää kaikkien kansalaisten liikunta-aktiivisuutta sekä 
aktivoida nuoria. 

 

MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja 
viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n 
uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista 

 

Käy myös Tuusulan Kesäyön marssin Facebook-sivulla; siellä lisää kuvia sekä päivityksiä 
mm. koronaan varautumisesta. 

 

Eripituisia matkoja löytyy kaikille 10 kilometristä aina vaativampaan 48 km matkaan. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://mpk.fi/muu-toiminta/kesayonmarssi/tuusula/ 

mailto:juha21matikainen@gmail.com
http://www.mpk.fi/ajankohtaista
https://www.facebook.com/Kes%C3%A4y%C3%B6n-marssi-2020-Tuusula-259114121181172
https://mpk.fi/muu-toiminta/kesayonmarssi/tuusula/


 

 

9. RESUL four day march 22. – 25.7. 

RESUL Four Day March on Reserviläisurheiluliiton kaikille avoin kansainvälinen 

nelipäiväinen etämarssitapahtuma. Tapahtuma järjestetään 22.-25. heinäkuuta. Voit 

marssia, kävellä tai juosta etänä 1-4 päivänä joko yksin, perheen tai kaverien kanssa. 

Tallennat vain suorituksen älylaitteellasi, jossa on gps ja lähetät sen meille. Osallistuminen 

on ilmaista, halutessasi voit tilata maksullisen diplomin ja merkin. 

 

Matkan voit valita itse, kuitenkin vähintään 10 km yhtenä päivänä. Jo yhden päivän 

suorituksella pääset mukaan. 

• 10 km on sopiva perheellisen peruslenkki 

• 25 km vastaa Puolustusvoimien kenttäkelpoisuusmarssia 

• 40 km on jo maratonin mitoissa ja kuuluisan Nijmegenin marssin matka 

 

Halutessasi voit vielä kantaa 10 kg lisäpainoa, joka huomioidaan tuloksissa. 

Ennakkoilmoittauminen aukeaa 5.5.2021. Tule mukaan! Vuonna 2020 meitä oli 757 

osallistujaa 13 maasta. Yhteensä tapahtui 1836 marssisuoritusta, joka teki 53.6 miljoonaa 

askelta ja kulutti 1666 pizzaa. Lisätiedot: https://www.resulfourdaymarch.fi/ 

 

Koulutusta: 

 

10. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

Katso ajankohtainen tieto kursseista ja niille ilmoittautumisesta: www.mpk.fi 

 

Jalkaväki: Joukkueen- ja tulenjohtaja, jatkokurssi 
#02 (1/3) 

Tuusula 7.5.2021 - 9.5.2021 

Jalkaväki: Partiotiedustelu, jatkokurssi #01 (1/4) Helsinki 7.5.2021 - 9.5.2021 

Johto- ja tukikurssi Helsinki 7.5.2021 - 9.5.2021 

KRH: 81 KVKRH kalustokoulutus, jatkokurssi #01 
(1/1) 

Porvoo 8.5.2021 - 9.5.2021 

Taisteluensiapu II (jokaiselle taistelijalle), perus Helsinki 8.5.2021 

Reserviläisasekilpailu Helsinki Helsinki 8.5.2021 

https://www.resulfourdaymarch.fi/
http://www.mpk.fi/


Maavoimat 202X: Ilmatorjunta Verkkokoulutus 
(MSTeams) 

11.5.2021 

Kouluttaminen, perus #01 (1/2) Helsinki 15.5.2021 - 16.5.2021 

Reserviläisammunta (kivääri) SotVa Helsinki 15.5.2021 

Taisteluensiapukouluttajien koulutustilaisuus Tuusula 15.5.2021 - 16.5.2021 

Lihaskunto- ja kestävyystestitilaisuus 
Santahaminassa 

Helsinki 19.5.2021 

Maavoimat 202X: Pioneeri Verkkokoulutus 
(MS Teams) 

19.5.2021 

Suojautuminen avoimien lähteiden tiedustelulta 
(OSINT) Supon näkökulmasta 

 20.5.2021 

Jalkaväki: Komppanian- ja tulenjohtopäällikkö, 
jatkokurssi #02 (1/4) 

Helsinki 21.5.2021 - 23.5.2021 

Hiisi-Jotos 2021 Lohja 22.5.2021 - 23.5.2021 

Lähitaistelu, kylmät aseet, peruskurssi #01 (1/1) Tuusula 22.5.2021 - 23.5.2021 

Reserviläisammunta (pistooli) SotVa Helsinki 22.5.2021 

Reserviläisjohtaja-2 #01 (2/3)  22.5.2021 

Asekäsittelyammunta – aloittelijat Helsinki 22.5.2021 

ESMPP:n maakuntakomppaniainfo  26.5.2021 

Suunnistuskurssi reserviläiselle Espoo 26.5.2021 

Maavoimat 202X: Viesti Verkkokoulutus 
(MS Teams) 

27.5.2021 

Huolto: EHP kouluttajien koulutustilaisuus, 
erikoiskurssi #01 (1/2) 

Tuusula 28.5.2021 - 30.5.2021 

Johtamiskouluttajien jatkokoulutus, erikoiskurssi 
#01 (1/1) 

Tuusula 29.5.2021 - 30.5.2021 

Reserviläisasekilpailu Uusimaa Helsinki 29.5.2021 

Lihaskunto- ja kestävyystestitilaisuus Lohjalla Lohja 29.5.2021 

Maavoimat 202X: Erikoisjoukkotoiminta 
paikallispuolustuksessa 

Verkkokoulutus 
(MS Teams) 

1.6.2021 

Lihaskunto- ja kestävyystestitilaisuus Espoon 
Leppävaarassa 

Espoo 1.6.2021 

Huolto: EHP kouluttajien koulutustilaisuus, 
erikoiskurssi #01 (2/2) 

Tuusula 4.6.2021 - 6.6.2021 

Jalkaväki: Huoltojoukkue, jatkokurssi #01 (1/2) Tuusula 4.6.2021 - 6.6.2021 

Jalkaväki: Lentotiedustelun, peruskurssi #01 (1/1) Tuusula 5.6.2021 

Reserviläisammunta (pistooli) SotVa Helsinki 5.6.2021 

Reserviläisen ampumataitotesti SotVa Helsinki 5.6.2021 

Linnoitus- ja sotahistoriallinen maastomarssi 2 
Länsimäestä Mustavuorelle 

Helsinki 8.6.2021 

Maavoimat 202X: Venäjän sotilaallinen voima 
Suomen lähialueella 

Verkkokurssi 
(MSTeams) 

9.6.2021 

Kesäyön Marssi 2021 toimitsijat Tuusula 11.6.2021 - 13.6.2021 

Kesäyön Marssi marssijat "Extreme"- paketti Tuusula 11.6.2021 - 13.6.2021 

JÄÄK: Joukkueenjohtaja- ja tulenjohtajakurssi #01 
(3/3) 

Tuusula 11.6.2021 - 13.6.2021 

Perusyksikön vääpelikurssi #01 (2/2) Tuusula 11.6.2021 - 13.6.2021 

Kesäyön Marssi: Polkupyörämarssi Tuusula 12.6.2021 

Reserviläisammunta (kivääri) 300m SotVa Helsinki 12.6.2021 

Reserviläisammunta (kivääri) SotVa laina-aseet Helsinki 12.6.2021 

Reserviläisammunta (kivääri) SotVa omat aseet Helsinki 12.6.2021 

Kesäyön Marssi marssijat - 10 km Tuusula 12.6.2021 

Kesäyön Marssi marssijat - 25 km Tuusula 12.6.2021 

Kesäyön Marssi marssijat - 35 km Tuusula 12.6.2021 - 13.6.2021 

Kesäyön Marssi marssijat - 48 km Tuusula 12.6.2021 - 13.6.2021 

Maavoimat 202X: Osallistava asevelvollisuus ja 
reserviläisten kasvava rooli paikallispuolustuksessa 

 15.6.2021 

Kouluttaminen, perus #01 (2/2) Helsinki 19.6.2021 - 20.6.2021 



Reserviläisjohtaja-1 #01 (3/3) Tuusula 19.6.2021 

Sotahistoriaa RPAS-menetelmin Harparskog-
linjalla, jatkokurssi #01 (1/1) 

Raseborg 19.6.2021 - 20.6.2021 

Reserviläisjohtaja-2 #01 (3/3) Tuusula 20.6.2021 

Aluevalvonta peruskurssi II, ½ Helsinki 6.8.2021 - 8.8.2021 

Jalkaväki: Huoltojoukkue, jatkokurssi #01 (2/2) Tuusula 6.8.2021 - 8.8.2021 

Jalkaväki: Ryhmänjohtaja, jatkokurssi #02 (2/2) Tuusula 6.8.2021 - 8.8.2021 

Tiedustelun perusteet Helsinki 6.8.2021 - 8.8.2021 

Aluevalvonta peruskurssi III, ½ Helsinki 20.8.2021 - 22.8.2021 

Taistelu rakennetulla alueella peruskurssi II, ½ Helsinki 20.8.2021 - 22.8.2021 

Jalkaväki: Taistelupelastaja, jatkokurssi #01 (1/2) Tuusula 20.8.2021 - 22.8.2021 

Henkilöetsintä jatkokurssi I ½ Helsinki 27.8.2021 - 29.8.2021 

Jalkaväki: Komppanian- ja tulenjohtopäällikkö, 
jatkokurssi #02 (2/4) 

Helsinki 27.8.2021 - 29.8.2021 

SPOL peruskurssi 1 Helsinki 27.8.2021 - 29.8.2021 

Taistelu rakennetulla alueella peruskurssi II, 2/2 Helsinki 27.8.2021 - 29.8.2021 

Jalkaväki: EVK- kurssi, jatkokurssi #01 (1/1) Tuusula 27.8.2021 - 29.8.2021 

Jalkaväki: Joukkueen- ja tulenjohtaja, jatkokurssi 
#02 (2/3) 

Tuusula 27.8.2021 - 29.8.2021 

Jalkaväki: Partiotiedustelu, jatkokurssi #01 (2/4) Tuusula 27.8.2021 - 29.8.2021 

 

 

11. Maavoimat 202X -paikallispuolustuksen kehittäminen -webinaarisarja 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri (ESMPP) järjestää 

yhteistoiminnassa Maavoimien esikunnan kanssa korkeatasoisen Maavoimat 202X -

paikallispuolustusjoukkojen kehittäminen -webinaarisarjan. 

 

Webinaarisarjan tavoitteina on lisätä kurssilaisten ymmärrystä 

-paikallispuolustuksen kehittämisestä 

-maavoimien aselajien paikallispuolustusjoukkojen kehittämisestä 

-vapaaehtoisen maanpuolustuksen (pp. MPK) roolista paikallispuolustusjoukkojen 

kouluttamisessa maavoimissa ja sen aselajeissa. 

 

Ohjelma:  

 

Pioneeri 

• Pioneeritarkastaja, eversti Juha Helle 19.5.2021 klo 18.00–18.45  
o Pioneeriaselajin kehitysnäkymät 2025–2030 ja pioneeritoiminta 

paikallispuolustuksessa 
• Ilmoittautuminen 4.5.2021 klo 23.59 mennessä 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154222
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154222


Viesti 

• Viestitarkastaja, eversti Antti Tunkkari 27.5.2021 klo 17.00–18.00  
o Paikallispuolustuksen johtamis- ja viestijärjestelmien kehitys 

• Ilmoittautuminen 12.5.2021 klo 12.00 mennessä 

Erikoisjoukot 

• Utin jääkärirykmentin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jussi Kosonen 1.6.2021 
klo 17.00–18.00  

o Erikoisjoukkotoiminnan kehittäminen ja näkymät paikallispuolustuksessa. 
Luennon aikana käsitellään niin vastustajan kuin omien joukkojenkin 
toimintaa. 

• Ilmoittautuminen 17.5.2021 12.00 mennessä 

Tiedustelu 

• Evl evp, ST Vladimir Panchin 9.6.2021 klo 18.00-19.00  
o Venäjän sotilaallinen voima Suomen lähialueilla 

• Ilmoittautuminen 25.5.2021 klo 18.00 mennessä 

Maavoimien koulutusala 

• Maavoimien esikunnan koulutusosasto, koulutussektorin johtaja, majuri Kai 
Koskela 15.6.2021 klo 17.00 – 18.00  

o Osallistava asevelvollisuus ja reserviläisten kasvava rooli 
paikallispuolustuksessa 

• Ilmoittautuminen 31.5.2021 klo 23.59 mennessä 

Webinaarit järjestetään Teams-alustalla sotilaallista valmiutta palvelevina (SOTVA) 
peruskursseina. Puolustusvoimat tarkastaa kaikkien kurssille hyväksyttävät osallistujat 
SOTVA-ohjeistuksen mukaisesti. Hyväksytyille lähetetään teams-linkki ennen 
tilaisuutta. 

 

Järjestötoimintaa: 

 
12. Webinaari: Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli ja kyberin ajankohtaiset asiat 

3.5. 

Viestiosasto järjestää webinaarin maanantaina 3.5.2021 klo 19:00 aiheesta 
”Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli ja kyberin ajankohtaiset asiat”. Webinaarin pitää 
Tero Oittinen ja sen kesto on n. 45 minuuttia. Webinaari pidetään MS Teamsin kautta ja se 
on avoin kaikille halukkaille. 

Linkki webinaariin: Click here to join the meeting 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154221
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154228
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/153866
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154259
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154259
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjgyMDhmZTgtYTZmZi00NjQyLWJkMzktNWUzMTQxYjYzYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22372ee9e0-9ce0-4033-a64a-c07073a91ecd%22%2c%22Oid%22%3a%22d8fbd383-ac69-4cf4-a532-f6badc1e7193%22%7d


Osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista, vaan voitte vapaasti liittyä seuraamaan 
webinaaria linkin kautta. Tervetuloa! 

 

13. RUK 100 -pääjuhlaa vietetään 12. kesäkuuta verkossa 

Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla 12.6.2021 järjestetään koronaviruksen takia ilman 
suurta yleisöä ja laajaa kutsuvierasjoukkoa. Reserviupseerit ja muut kiinnostuneet voivat 
aktiivisesti osallistua koko päivän juhlaan verkkolähetyksessä ja sosiaalisessa mediassa. 

 

12. kesäkuuta kannattaa varata aikaa juhlaan osallistumiselle ainakin kello 9.00 - 15.00. 

Luvassa on monenlaista mielenkiintoista sisältöä – arkea ja juhlaa – kuten 100 -vuotiaan 

instituution arvokkuudelle kuuluu. 

 

Verkkolähetyksen tarkemmasta sisällöstä ja aikataulusta tiedotetaan keväällä RUK 100 -

nettisivuilla osoitteessa maavoimat.fi/ruk-100.  

 

 

14. AKS:n perinneyhdistyksen vuosi 2021 

Ajantasainen tieto kevään esitelmätilaisuuksista on yhdistyksen verkkosivuilla 

https://www.aksperinne.fi/tapahtumat/ 

 

 

15. Veteraanikeräykseen voi osallistua verkossa 

Sotiemme veteraaneja voi tukea osallistumalla veteraanikeräykseen verkossa. 

Varusmieskeräysten ollessa tauolla on tarve tuelle vielä tavallistakin suurempi.  

 

Helsinki-Vantaan keräyspiirille lahjoituksen voi tehdä seuraavin tavoin: 

 

Tilinumero: FI02 1555 3000 1087 54  

Viite 178068 

Mobile Pay –numero: 50023 

 

http://maavoimat.fi/ruk-100
https://www.aksperinne.fi/tapahtumat/


16. Tule mukaan Reservin Laulajat -kuoroon 

Tervetuloa Suomen nohevimpaan kuoroon! Olemme projektiluontoisesti työskentelevä 

kuoro, joka koostuu laulavista reserviläisistä. Kuoronjohtajana toimii musiikin kandidaatti, 

vänrikki (res) Ilkka Aunu. 

 

Suunnittelemme tällä hetkellä tulevia tapahtumia ja haluamme kartoittaa kiinnostusta 

toimintaamme kohtaan. Mikäli haluat mukaan ReLa:n toimintaan, ilmoita kiinnostuksesi 

oheisella lomakkeella ja otamme sinuun yhteyttä. 

 

Kysyttäviä? Lähetä ne meille osoitteeseen reservinlaulajat@gmail.com 

 

Linkki lomakkeeseen: https://forms.gle/GDti1mo3Ze4rJQSY6 

 

https://forms.gle/GDti1mo3Ze4rJQSY6

