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Mannerheim  
150 vuotta 

JANNE KOSONEN
Toiminnanjohtaja  

PÄÄKIRJOITUS

Kesäkuun 4. päivänä tuli kuluneeksi 
150 vuotta Suomen Marsalkka C.G.E. 
Mannerheimin syntymästä. Vuoden 
1867 kesäkuussa Louhisaaren kar-
tanolinnassa Askaisissa syntynyt ja 
mm. Helsingissä ja Haminassa kou-
luja käynyt Gustaf Mannerheim ehti 
palvella pitkään ja ansiokkaasti Venä-
jän tsaarin armeijassa ennen kuin hän 
siirtyi juuri itsenäistyneeseen Suo-
meen joulukuussa 1917.

Suomessa Mannerheim toimi vuosi-
na 1918 – 1946 mm. neljän sodan yli-

päällikkönä, valtionhoitajana, monen 
kansalaisjärjestön johtajana, puolus-
tusneuvoston puheenjohtajana sekä 
tasavallan presidenttinä. Noina vuo-
sina Suomen itsenäisyys varmistet-
tiin, yhteiskunta vakautettiin ja luo-
tiin vankka pohja nykyiselle Suomelle, 
joka on monella mittarilla yksi maa-
ilman onnistuneimmista valtioista. 
Yksin Mannerheim ei tätä tietenkään 
tehnyt, mutta hänen osakseen tuli 
olla monta kertaa vaikeimmilla het-
killä vastuunkantajana ja lopullisen 
päätöksen tekijänä. Hänen menes-
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tyksensä pohjautui varmasti osaa-
miseen, kokemukseen ja täydelliseen 
tehtävään sitoutumiseen, mutta pal-
jolti myös siihen, että kansalaiset ja 
sotilaat luottivat häneen vankkumat-
tomasti vaikeimmillakin hetkillä. 

Talvisodan päätyttyä 14.3.1940 jul-
kaistussa Ylipäällikön päiväkäskyssä 
(n:o 34) Mannerheim kiitti sotilaitaan 
toteamalla: ” Sotilaat! Olen taistel-
lut monilla tantereilla, mutta en ole 
vielä nähnyt vertaisianne sotilai-
ta.” Hän antoi tunnustuksen kaikille 
kenttäarmeijan henkilöstöryhmille 
sekä lotille ja kotirintaman työläisille. 
Erityiskiitoksen Mannerheim osoit-
ti reserviupseereille: ” Kiitän Teitä 
kaikkia, upseereita, aliupseereita ja 
miehistöä, mutta tahdon erikoisesti 
painostaa reserviupseereiden uhrau-
tuvaa uljuutta, heidän velvollisuuden-
tuntoaan ja etevyyttä, millä he ovat 
täyttäneet tehtävän, joka ei alkuaan 
ollut heidän. Niinpä on heidän uhrinsa 
prosenttimäärältään sodan korkein, 
mutta se on annettu ilolla ja horju-
mattomalla velvollisuudentunnolla.”

Reserviupseerit eivät ole peitelleet 
arvostustansa ja kunnioitustaan 
Mannerheimia kohtaan. Ei sotien 

aikana eikä niiden jälkeen. Manner-
heim kutsuttiin Suomen Reserviup-
seeriliiton kunniapuheenjohtajaksi 
vuonna 1941. Hän on edelleen RUL:n 
ainoa kunniapuheenjohtaja. Manner-
heim kuoli 28.1.1951 Sveitsissä ja hä-
net haudattiin Hietaniemeen 4.2.1951. 
Viimeiselle matkalle marsalkkaansa 
oli saattamassa 4100 siviilipukuista 
reserviupseeria ja lisäksi 2300 soti-
laspukuista reserviupseeria muodosti 
kunniakujan Hietaniemen kappelin ja 
Mechelininkadun väliselle katuosuu-
delle. Satoja reserviupseereita oli 
myös mukana ylioppilaiden muodos-
tamassa kunniakujassa.

Mannerheimin viime sotien sotilais-
ta on joukossamme enää noin 15.000 
veteraania ja poistuma heidän joukos-
saan on nopeaa. Viimeksi kuluneiden 
viikkojen aikana viimeiseen iltahuu-
toon on sotaveteraaneista kutsut-
tu mm. presidentti Mauno Koivisto 
ja RUL:n kunniajäsen, majuri Pentti 
Perttuli. Aika on vääjämättä vaihtu-
massa. Horjumattomalla vastuun-
tunnolla kaikkien reserviupseereiden 
tehtävänä on nyt varmistaa, että jo-
kainen Mannerheimin sotilas voi viet-
tää viimeiset vuotensa arvokkaasti, 
saaden kaiken tarvitsevansa tuen. 
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RUL on aktiivisesti mukana Nuku 
rauhassa -hankkeessa, jonka pää-
koordinaattorina toimii Maanpuo-
lustuksen Tuki ry.

Nuku rauhassa on vapaaehtoisten 
maanpuolustusjärjestöjen yhteinen 
Suomen100 -vuotisjuhlavuoden 
hanke. Kampanjan tarkoituksena 
on viestiä kaikille suomalaisille ko-
konaisturvallisuudesta ja vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta. 

Työmme ja kampanjan tavoitteena 
on turvallinen Suomi, jossa kaikki 
voivat jatkossakin nukkua rauhas-
sa.

Kampanjan nettisivut löytyvät 
osoitteesta: http://www.nukurau-
hassa.fi/  Sieltä löydät kaikki Nuku 
rauhassa -tapahtumat.

http://www.nukurauhassa.fi/
http://www.nukurauhassa.fi/
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Kokonaisturvallisuustapahtumia järjestetään vielä seuraavilla 
paikkakunnilla:

• Jyväskylä 15.6.
• Hattula 28.6.
• Helsinki, päätapahtuma, 18. – 19.8.
• Vaasa 23.8.
• Oulu 25. – 26.8.
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Osana Nuku rauhassa -hanketta 
järjestetään myös arpajaiset, jossa 
palkintoina on mm. kolme henkilö-
autoa, unelmalomia, Jopo –polku-
pyöriä ja Play Station 4 –konsoleita. 
Kaikkiaan myynnissä on 500.000 
arpaa ja voittoja on reilut 92.000. 
Arpojen myyntiaika on 1.5.2017–
31.10.2017. 

RUL:n jäsenyhdistyksillä ja piireil-
lä on mahdollisuus kerätä varoja 
toimintaansa verottomasti Nuku 
rauhassa -arvalla. Kuuden euron 
hintaisesta arvasta yhdistys saa it-
selleen 2 euroa arpaa kohden. Mini-
mitilausmäärä on 100 arpaa.

Nuku rauhassa -arvoilla varoja yh-
distyksille ja piireille

Lisätietoja arpajaisista löytyy netistä: www.nukurauhassa-arpa.fi

http://www.nukurauhassa-arpa.fi 
http://www.nukurauhassa-arpa.fi
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Suomen Reserviupseeriliiton, jäse-
nillä on mahdollisuus ostaa Nuku 
Rauhassa -arpoja edulliseen eri-
koishintaan.  Jokainen jäsen on oi-
keutettu ostamaan kuusi arpaa 
viiden hinnalla eli saat 6 arpaa 30 
eurolla. Arvat voi tilata netistä ja ne 
tulevat muutamassa päivässä ko-
tiin postitse.

Voit ostaa Nuku rauhassa -arpoja 
tarjoushintaan netistä sivulta: 
https://www.nukurauhassa-arpa.fi/
jasenetu  

Nuku rauhassa -arpajaisten 
erikoistarjous RUL:n jäsenille 

https://www.nukurauhassa-arpa.fi/jasenetu   
https://www.nukurauhassa-arpa.fi/jasenetu   
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Verenluovutuskampanja:  
Tuntematon potilas- haaste

Helsingin Reserviupseeripiirin Pio-
neeriosasto on haastanut liiton 
muut yhdistykset mukaan veren-
luovutuskampanjaan. Kampan-
ja-aika on 1.4. - 31.12.2017. Haaste-
kampanjassa palkitaan sekä eniten 
luovuttajia lukumääräisesti että 
prosentuaalisesti jäsenmäärään 
suhteutettuna luovuttaneet yhdis-
tykset. Varmoja voittajia kampan-
jassa ovat tietysti verenluovutuk-
sen avulla mahdolliset pelastetut 
ihmishenget. 

Yhteistyötahona on SPR:n Veripal-
velu. Veripalvelun sivuilta löytyy 
hyvin tärkeitä tietoja luovuttajalle. 
Yhdistyksille, jotka eivät ole ihan 
luovutuspaikan vieressä, on mah-
dollista järjestää kimppakyytejä. 
Tästäkin löytyy lisää tietoa Veripal-
velun sivuilta: www.veripalvelu.fi . 

Yhdistyksen kannattaa perustaa 
”VeriRyhmä”

Nyt toivommekin että kaikki yhdis-
tykset käyvät perustamassa omal-
le yhdistykselleen ”VeriRyhmän”. 

Tätä kautta tapahtuu kampanjan 
kaikki raportointi. Kun yhdistys on 
perustanut ryhmän, voivat kaikki 
yhdistyksen luovuttajat kertoa kuu-
luvansa siihen ja näin luovutuskerta 
rekisteröityy aina yhdistykselle. 

VeriRyhmän perustaminen

VeriRyhmän perustaminen onnis-
tuu netin kautta seuraavasti: www.
veripalvelu.fi -> verenluovutus -> 
Perusta VeriRyhmä. Sivulta löytyy 
linkki, klikkaa sitä. Valitse ”Uusi Ve-
riRyhmä”. ”VeriRyhmän nimi” koh-
taan yhdistyksen nimi. ”Yritys tai 
yhteisö” kohtaan RUL. ”Taustayh-
teisö” kohtaan valitkaa Järjestö tai 
yhdistys. 

Toivottavasti mahdollisimman 
moni yhdistys ottaa haasteen vas-
taan. 

Pelasta tuntematon tai tunnettu 
potilas. Koskaan ei voi tietää kuka 
läheisistä tarvitsee verta. Verta luo-
vuttamalla olet sankari.

http://www.veripalvelu.fi
http://www.veripalvelu.fi
http://www.veripalvelu.fi
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HRUP:n Pioneeriosaston puheenjohtaja Timo Lukkarinen avasi 
verenluovutuskampanja luovuttamalla itse verta. Pioneeriosas-
to haastaa kaikki reserviupseeriyhdistykset verenluovutuskam-
panjaan.
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Kuvasatoa 
RUL:n piirikierrosvierailuista ja Nuku rauhassa –tapahtumista
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Jäsenhankintakilpailu 2016 

Viime vuoden jäsenhankintakilpailu on ratkennut. Ahkerin jäsenhankkija 
oli Harri Majamäki Tuusulasta. Hän hankki kunnioitettavat 29 uutta jä-
sentä. Tästä tunnustuksena hänet palkitaan upseerimiekalla. 

Seuraavina jäsenhankintakilpailussa olivat Veli-Matti Kesälahti Imatralta 
(19 uutta jäsentä) ja Ari Vuolteenaho Oulusta (14) sekä Jari Piili (7) Turusta. 
Heille kaikki saavat palkinnoksi Varustelekan lahjakortin.  

Tavarapalkintoja meni lisäksi 8 henkilölle eli he olivat hankkineet vähin-
tään kolme uutta jäsentä. Kaikille yhdenkin jäsenen hankkineelle on toi-
mitettu elokuvalippu. 

Liitto kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita ja toivoo kaikkien yhdistys-
ten aktiivisesti kannustavan jäseniään suorittamaan jäsenhankintaa.

Jäsenhankintakilpailu 2017 

Jäsenhankintakilpailu on voimassa myös tänä vuonna. Kilpailuun voi 
osallistua helposti. Kun uusi jäsen ilmoitetaan, niin samalla tulee ilmoit-
taa jäsen hankkineen nimi ja/tai jäsennumero sekä yhdistys. Esimerkik-
si liiton sivuilta löytyy linkki uuden jäsenen sähköiseen ilmoittamiseen.  
https://maanpuolustusrekisteri.fi/rul/JasenyysIlmo.aspx 

Kaikille yhden uuden maksaneen jäsenen hankkineelle jäsenhankkijalle 
lähetetään elokuvalippu.  

https://maanpuolustusrekisteri.fi/rul/JasenyysIlmo.aspx 
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Suomen Sotaveteraaniliiton 
60-vuotisseppeleenlasku 

Suomen Sotaveteraaniliitto ry juh-
lii 60-vuotista taivaltaan kuluvana 
vuonna ja on pyytänyt reserviläisjär-
jestöiltä tukea erilaisten tilaisuuk-
sien järjestämiseen. Juhlavuoteen 
kuuluu mm. vierailuja sotaveteraa-
nien luona ja seppeleenlasku san-
karihautausmaille perjantaina 
29.9., jolloin tulee kuluneeksi 60 
vuotta Suomen Sotaveteraanilii-
ton perustamisesta. Tavoitteena on 
laskea seppeleet mahdollisimman 

monelle Suomen noin 630 sankari-
hautausmaasta.

Päävastuu järjestelyistä RUL:lla ja 
RES:llä

Seppeleenlaskut suoritetaan 29.9. 
klo 11.00. Tarkoituksena on, että 
juhlapäivänä järjestetään lyhyt oh-
jelma sankarihautausmaalla sekä 
seppeleenlaskun jälkeen mahdolli-
sesti jatko-ohjelmaa koululla. Oh-
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jelman osalta kannattaa huomioida 
paikalliset perinteet ja toiminta-
mallit. Erityisen tärkeää järjeste-
lyissä on kiinteä ja toimiva yhteistyö 
paikallisten veteraaniyhdistysten 
kanssa.

Varsinaiset seppeleenlaskut hoi-
detaan reserviläisjärjestöjen pai-
kallisten yhdistysten ja kerhojen 
voimin. Mahdollisuuksien mukaan 
että ainakin yhden seppeleenlaski-
joista tulisi olla veteraani. Suomen 
Reserviupseeriliiton ja Reserviläis-
liiton edustajien tehtävänä on toi-
mia kunnia- ja lippuvartioina sekä 
seppeleenlaskijoina ja hoitaa mui-
ta mahdollisia tukitehtäviä kuten 

kuljetuksia. Reserviläiset voivat 
esiintyä tässä tapahtumassa yhte-
näisessä, sotilaspukuohjesäännön 
mukaisessa sotilasasussa tai vaih-
toehtoisesti tummassa puvussa.

Tilaisuuden suunnittelu on aloitet-
tava mahdollisimman pian sopi-
malla mm. paikallisten veteraaniyh-
distysten, seurakuntien ja koulujen 
kanssa muusta yhteistoiminnasta.

Lisätietoja seppeleenlaskun järjes-
tämisestä löytyy liiton nettisivuilta: 
https://www.rul.fi/suomen-sota-
veteraaniliiton-60-vuotisseppe-
leenlasku/ 

https://www.rul.fi/suomen-sotaveteraaniliiton-60-vuotisseppeleenlasku/
https://www.rul.fi/suomen-sotaveteraaniliiton-60-vuotisseppeleenlasku/
https://www.rul.fi/suomen-sotaveteraaniliiton-60-vuotisseppeleenlasku/
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Kuvasatoa 
Puolustusvoimien lippujuhlan päivän tapahtumista 4.6.
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Ampumaratavastaavat

Nyt on vielä aikaa laittaa ampu-
maratojen asiat kuntoon ennen 
määräajan päättymistä 1.12.2017. 
Ampumaharrastusfoorumi selvitti 
yhdessä Poliisihallituksen kanssa 
vaatimuksia, minkälainen ampu-
maratalain ja sen perusteella anne-
tun asetuksen (1307/2015) edellyt-
tämän järjestyssäännön tulee olla. 

Useimmilla toiminnassa olevilla 
ampumaradoillamme on jo varsin 
kattava järjestyssääntö, joka pe-
rustuu ampumaratalupaan, ym-
päristölupaan ja radan ylläpitäjän 
päätöksiin. Uuden lain mukainen 
järjestyssääntö vaatinee vain pieniä 
säätöjä. Ratavastaavan lisääminen 
on yksi todennäköisimmistä muu-
toksista.

Ampumaratoja ylläpitävien seu-
rojen ja yhdistysten on siis tarkis-
tettava ampumaratansa voimassa 
oleva järjestyssääntö ja täydennet-
tävä siihen mahdolliset puuttuvat 
uusimuotoisen järjestyssäännön 
kohdat. Ampumaharrastusfoorumi 
suosittaa Poliisihallituksen edus-
tajien kanssa käymiensä keskus-
telujen perusteella, että asetuksen 

edellyttämään minimiin lisättäisiin 
kohta ”ratavastaavan oikeudet”. 
Tämä selkeyttänee ratavastaavan 
toimintaa.

Poliisihallitus on ampumaratalain 
17 §:n mukaisesti ilmoittanut, että 
vanhojen toiminnassa olevien am-
pumaratojen järjestyssääntöjä ei 
tarvitse lähettää Poliisihallitukseen 
hyväksyttäviksi. Vain ratavastaa-
va tulee ilmoittaa hyväksyttäväksi. 
Silti seurojen ja yhdistysten tulee 
saattaa ampumaratansa järjestys-
sääntö ja sen näkyvillä olo lain mu-
kaiseksi 1.12.2017 mennessä. Mah-
dollisessa toiminnan aikaisessa 
valvonnassa järjestyssäännön ole-
massaolo tarkastetaan.

Ampumaratalain ja -asetuksen 
edellyttämän minimimuotoisen 
järjestyssäännön lisäksi radan yllä-
pitäjä voi julkaista täydentäviä oh-
jeita (esim. valvontaohje) toimin-
nasta ampumaradallaan.

Ampumaratojen minimijärjes-
tyssääntömalli löytyy täältä: 
Ampumaradan järjestyssääntö_
AHF_201604014

http://www.ampumaharrastusfoorumi.fi/wp-content/uploads/2016/04/Ampumaradan-j%C3%A4rjestyss%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_AHF_201604014.docx
http://www.ampumaharrastusfoorumi.fi/wp-content/uploads/2016/04/Ampumaradan-j%C3%A4rjestyss%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_AHF_201604014.docx
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Projektituen ja tukisäätiön 
apurahojen hakeminen 

Yhdistysten projektituki on tarkoi-
tettu sellaisten poikkeuksellisten 
merkittävien toimintojen, erillis-
projektien tai hankintojen rahoitta-
miseen, joita yhdistykset tai piirit 
eivät omilla voimavaroillaan kyke-
ne rahoittamaan. Hankkeen pitää 
tukea yhdistyksen varsinaista toi-
mintaa. Tukea voidaan myöntää 
projekteihin, jotka kehittävät jäsen-
hankintaa, jäsenaktiivisuutta tai 
toimintaa. Esimerkkejä tällaisesta 
toiminnasta ovat mm. erilaiset ker-
taluontoiset toimintatapahtumat, 
ase-, koulutusmateriaali-, majoi-
tus-, esite- tai muut hankinnat 
sekä toimitilojen korjaaminen tai 
rakentaminen. Tukea myönnetään 
vain osalle toiminnon tai hankinnan 
kokonaisbudjettia. 

Projektitukea on kuluvana vuon-
na edelleen myöntämättä reilut 
10.000 euroa. 

Yhdistykset ja piirit voivat hakea 
tukea myös Suomen Reserviupsee-
rien tukisäätiöltä, joka tukee erityi-
sesti aatteellista ja perinnetoimin-
taa, kuten historiikkien tekemistä 
ja kantolippujen hankintaa. Tuki-
säätiö myöntää tänä vuonna tukea 
enintään 6.000 euroa.

RUL:ssa projektitukihakemukset 
käsittelee taloustoimikunta ja tu-
kisäätiön apurahahakemukset sää-
tiön hallitus. Seuraavat määräajat 
hakemuksille ovat 15.8. sekä 15.11.

Projektitukea ja tukisäätiön apu-
rahoja haetaan yhdellä ja samalla 
lomakkeella, jonka voi täyttää ne-
tissä, tallentaa ja lähettää liittoon 
sähköpostin liitteenä. Hakulomake 
löytyy netistä: http://www.rul.fi/
reserviupseeriliitto/palvelut-jasen-
yhdistyksille/projektituki/  

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/
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Esittelymateriaalia saatavilla 

RUL tarjoaa yhdistyksille ja piireille 
maksutta esitysmateriaalia käytet-
täväksi erilaisiin messu- ja esittely-
tapahtumiin. Liiton toimistosta on 
saatavilla mm. Reserviläinen -leh-
tiä, esittelyseiniä, kyniä, liiton toi-
mintakertomuksia sekä muita pai-
no- ja tunnustuotteita. 

Materiaalitilaukset sähköpostilla 
hyvissä ajoin ennen tilaisuutta: 
toimisto@rul.fi  tai puhelimitse (09) 
4056 2054 / Kirsti Suortti.    

mailto:toimisto%40rul.fi?subject=
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RUL verkossa
Liiton nettisivuilta löytyy tärkeimpien uutisten lisäksi paljon yhdistysten ja pii-
rien toimintaa helpottavaa tietoa sekä linkkejä hyödyllisille sivuille.  Liittymällä 
fb:n tykkääjäksi ja twitterin seuraajaksi saat nopeasti tietoa liiton ajankohtaisista 
asioista. Liiton facebooksivulla on juhlavuoden kunniaksi menossa RUL 85 vuotta 
juttusarja. Sivuille tulee joka viikko pari kuvaa liiton historiasta, henkilöistä ja toi-
minnoista.

Nettisivut:  
http://www.rul.fi

Facebook: 
www.facebook.com/reserviupseeriliitto

Twitter: 
http://twitter.com/reserviupseeri

ISSUU: 
http://issuu.com/reserviupseeriliitto

http://www.rul.fi
http://www.rul.fi
http://www.facebook.com/reserviupseeriliitto
http://twitter.com/reserviupseeri
http://twitter.com/reserviupseeri
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
http://issuu.com/reserviupseeriliitto
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SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO ry 

JAKELU  
jäsenyhdistykset 
piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat  
liittovaltuusto 
liittohallitus 
liiton neuvottelukunta  
koulutustoimikunta 
RES, MPKL, RESUL ja MPK

 

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 
Finlands Reservofficersförbund 

The Finnish Reserve Officers’ Federation 
DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND 

SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI  INTERNET: WWW.RUL.FI  PUHELIN: +358 9 4056 2050 

Toimiston kesälomat

RUL:n toimiston henkilökunnan kesälomat on keskitetty 
heinäkuulle.  
 
Liiton toimisto on kiinni 3.7. – 30.7. 

mailto:toimisto@rul.fi
http://www.rul.fi
















KILPAILUKALENTERI 2018                                  
 8.6.2017

Tukeva j-os. MPK
tai vastaava

Talvikilpailu Etelä-Häme  ei ei   
Pistooliampumahiihto  Etelä-Häme  ei ei   
Talvijotos Pohjois-Karjala  KAIPR kyllä    
Ilma-aseet Uusimaa Mäntsälä ei ei Toni Karlsson
Ampumahiihto Pohjois-Savo Suonenjoki ei ei 17.-18.2. Jouko Järvi
Häyhä TA-kilpailu TA-Kilta Rovajärvi JPR kyllä 13.-15.04. Ville Vähäpassi
MILCOMP (harjoitus) RUL Santahamin

a
KAARTJR/MPKK ei 05.05. Saku Liehu

MILCOMP (kilpailu) RUL Lahti PSPR ei 17.-20.05. Saku Liehu
Ampumasuunnistus Uusimaa  ei ei  Reino Ruotsalainen
Neliottelu Etelä-Pohjanmaa ei ei   
Pistooliampumajuoksu Etelä-Pohjanmaa  ei ei   
Perinneaseet Päijät-Häme Hollola ei ei  Marko Patrakka
Reserviläissammunnat Suur-Savo Mikkeli KARPR ei  Pirkka Juntunen
Falling Plates Suur-Savo Mikkeli KARPR ei  Pirkka Juntunen
SRA-amp.mestaruus Kymenlaakso Pahkajärvi KARPR kyllä 28.-29.07. Matti Kariniemi
Reservin amp.mest.kilp. Lappi Rovaniemi ei ei  Tero Hyttinen
Kivääri 300m Kymenlaakso Hollola ei ei Sakari Ahola
Perinnease Pystykorva   ei ei  
Maastokilpailu Varsinais-Suomi  ei ei   
Syysjotos Etelä-Häme Hätilä PSPR kyllä 14.-16.09. Ilpo Heporauta

Kilpailu Piiri/Liitto Paikkakun Ajankohta Vastuuhenkilö


