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1. Ampumatoimintaa: 

Reserviläisurheiluliiton kilpailut kesällä 2021 

2. Liikuntaa: 

Maanantaimarssit jatkuvat, sählyvuorot ovat tauolla 

Kesäyön marssi Tuusulassa 12.6. 

RESUL four day march 22. – 25.7. 

3. Koulutusta:   

Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

Kutsu COVID-19-miniseminaariin, järjestäjinä Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry (SPT). 

4. Järjestötoimintaa: 

RUK 100 -pääjuhlaa vietetään 12. kesäkuuta verkossa 

AKS:n perinneyhdistyksen vuosi 2021 

Veteraanikeräykseen voi osallistua verkossa 

Tule mukaan Reservin Laulajat -kuoroon 

1. Ampumatoimintaa: 

Reserviläisurheiluliiton kilpailut kesällä 2021 

Reserviläisurheiluliiton ajantasainen kilpailukalenteri löytyy osoitteesta 
https://resul.fi/kilpailikalenteri-2021/ 

Tällä hetkellä kalenterissa on kesäksi seuraavat kilpailut: 

• 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. 

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


2. Liikuntaa: 

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. 

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/ 

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/ 

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/
https://www.resulfourdaymarch.fi/


3. Koulutusta: 

Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kurssit 

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

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 

http://www.mpk.fi/


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 

 

Arvoisa reserviläinen! Alla kutsu COVID-19-miniseminaariin, jonka järjestää Suojelu, 
pelastus ja turvallisuus ry (SPT). 

Ohjelma on erittäin ajankohtainen. Tervetuloa! 

Parhain terveisin Timo Lukkarinen Maj res 
Puheenjohtaja HRU:n Pioneeriosasto 0405389648 timo.lukkarinenxx@luukku.com  :: 

Dear Sir/Madam, 

As a part of the NBC2022 pre-events a series of miniseminars will be organized. The first 
Miniseminar topics is ' Covid-19 lessons learned' . 

This same topic will be one of the main topics in the coming  NBC2022 Symposium on 5-8.6. 2022 
in Lahti, Finland. Come and listen how our excellent speakers will ellaborate their know how about 
detection or airborne microbiological threats, planning, operating and decontaminating of 
disposable FFP2 and FFP3 respirators. The miniseminar is free of charge. 

For Registration to the miniseminar please send your *name, organization and email latest on 
Saturday 5th of June* to irma.ylikangas@gmail.com. A link to participate will be emailed  to you on 
Sunday 6th of June. You are very welcome to participate 

Irma Ylikangas 

Chairman of the Association for Protection, Rescue, Security and Safety. 

*Program of Covid-19 lessons learned miniseminar* 

*15.30-15.35 (UTC+ 3)  Welcome*, Irma Ylikangas, Chairman of the Association for Protection, 
Rescue, Security and Safety. 

*15.35 -16.15  Detection of airborne microbiological threats from aerosols*  Dr. Antti Hyvärinen, 
Finnish Meteorological Institute 

*16.15 -16.55  **I**nventing, planning and coordinating decontamination of disposable FFP2 and 
FFP3 respirators as a multisectoral and multidisciplinary project* Dr. Katri Laatikainen, LUT 
University 

*16.55 -17.35    Planning, constructing and operating a plant for 

decontamination of disposable FFP2 and FFP3 respirators* Professor, Markku Mesilaakso, Finnish 
Defence Research Agency 

*17.35  -17.45  NBC2022 Symposium*  (NBC2022.org) 

*Dr. Antti Hyvärinen* is the Head of a research group ?Aerosols and Climate? at the Finnish 
Meteorological Institute (FMI). He is an adjunct professor for experimental aerosol physics and has 

mailto:timo.lukkarinenxx@luukku.com


studied atmospheric aerosols since 2002. Since 2020, his group has studied ways to detect 
microbiological species in aerosols. This research expertise has also been utilized in 
interdisciplinary collaboration on COVID-19 research. 

*Dr. Katri Laatikainen (WP2)* is the head of the research group of Materials, Sensors and 
Separation and Purification Processes for Molecules and Metals Removal from Body Fluids and 
Environmental.  She develops high selective materials for metal separation and purification 
applications. She also develops biobased and biodegradable materials for PPEs and diapers. Her 
doctoral thesis in 2009 at LUT University focused on the application of ion exchange and 
adsorption materials in hydrometallurgical separations. Laatikainen has 37 peer-reviewed articles, 
which has resulted in 468 citations with h-index 12. In addition, she has three peer-reviewed 
conference publications and 15 non-refereed conference proceedings. Dr. Laatikainen has acted 
as principal investigator in many national and international projects and she has a wide 
international network. Building the purification plant for regenerative cleaning process for 
disposable protective equipment originates from Laatikainen. 

*Professor Markku Mesilaakso *is the head of Energetic and CBRN Technology Division at the 
Finnish Defence Research Agency . His previous position before this was Secretary General of the 
Ministry of Defence?s Scientific Advisory Board for Defence. Before that he worked at the Finnish 
Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention having various positions from 
researcher to director. He has made a couple of dozen publications in scientific papers, 
encyclopedia, books and has edited a book related to CWC agents analysis. 

4. Järjestötoimintaa: 

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.  

AKS:n perinneyhdistyksen vuosi 2021 

Ajantasainen tieto kevään esitelmätilaisuuksista on yhdistyksen verkkosivuilla 
https://www.aksperinne.fi/tapahtumat/ 

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: 

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


Tilinumero: FI02 1555 3000 1087 54 Viite 178068 
Mobile Pay –numero: 50023 

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

