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Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit      
___________________________________________________________________________________________ 
 
Suomi 100 vuotta -  Professori Martti  Häikiön esitelmä 
Järvenpää-talolla t i istaina 20. päivä syyskuuta kello 18.00 
Kulttuuriyhdistys Silmu 	
 
KUKA OLI TÄMÄ MIES JA MITÄ HÄN TEKI? 
Venäjällä oli tapahtunut vallankumous 1917. 
Suomalainen mies, joka oli karkotettu Siperiaan 1914, käveli miliisin luo ja kertoi, koska sillä ei ollut enää valtaa, joka hänet oli 
tuominnut, oli hän vapaa ja lähti Suomeen ja sai sankarin vastaanoton. Myöhemmin miehestä tuli presidentti.  
Siperiassa hän oppi paikkaamaan vaatteensa ja suutaroimaan kenkänsä. Ne työt hän teki vielä omille vaatteilleen ja kengilleen 
ollessaan maamme kolmas presidentti. 
Tämä mies oli myös huumorintajuinen. Matkustaessaan Tampereelta Virroille höyrylaivalla, kysyi hän kapteenilta; paljonko 
sianpään vienti Virroille maksaa. Kun kapteeni vastasi sen maksavan 50 penniä, hyppäsi mies laivaan. Silloin kapteeni sanoi, että 
koko sika maksaa markan. Molemmilla oli hauskaa. 
Kuka oli tämä mies ja mikä hänen vaikutuksensa oli Suomen historiaan?  
Siitä meille kertoo professori ja historian tutkija Martti Häikiö. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Arvoisa reservin johtaja 

Suomen Reserviupseeriliitto järjestää yhteistyössä eversti, dosentti Vesa Nissisen kanssa johtamiskoulutuksen 
kehittämisen työpajan maanantaina 10.10.2016 klo 12.30 – 16.00 Tuusulassa entisen Taistelukoulun tiloissa, osoite 
Rantatie 66, 04310 Tuusula. 

Työpajan tavoitteena on tuottaa aivoriihiperusteisesti ideoita puolustusvoimien antaman johtajakoulutuksen 
hyödynnettävyyden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi. Tulokset raportoidaan työpajan vetäjän tutkimusartikkelissa 
vuonna 2017. Osallistujat edellytetään varusmiesaikana saatua johtajakoulutusta vuoden 2000 jälkeen, ja toisaalta 
vähintään viiden vuoden kokemusta esimies- ja johtajatehtävissä siviilissä. Kertausharjoituskokemukset luetaan myös 
eduksi.  

Suomen Reserviupseeriliitto tukee tapahtumaa maksamalla osanottajien kohtuulliset matkakulut tapahtumaan.  

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 30.9. mennessä Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kososelle 
(janne.kosonen@rul.fi). Tarkempi osallistumisohje tulee ilmoittautuneille noin viikkoa ennen tapahtumaa. 

Tervetuloa mukaan kehittämään johtamiskoulutusta! 

Janne Kosonen 

toiminnanjohtaja, Suomen Reserviupseeriliitto ry 

Puh. 050 5810 819, janne.kosonen(at)rul.fi 

_____________________________________________________________________________ 

Uudenmaan reserviläispiirien PISTOOLILAJIEN mestaruuskilpailut  
Hyvinkään Ampumaradalla lauantaina 8.10.2016 klo 10 ja klo 12 
 
Lajit: Pienoispistooli 30 + 30 ls ja pienoispistooli pika-ammunta 3 x 20 ls.  
Sarjat: Yleinen, Y50, Y60, Y70 ja harrastelijat. Joukkuekilpailussa kolmen ampujan yhteistulos. Pika-ammunta 
lasketaan Osuuspankkimaljan tuloksiin tänä vuonna. 



 

 

Aikataulu: Klo 10 pienoispistooli 30 + 30 ls. Klo 12 pistoolipika-ammunta 3 x 20 ls. 
Osallistumismaksu: Peritään kilpailupaikalla 10 € kilpailijalta. 
Vakuutus: Vaaditaan RES:n Reserviläisten Ampumaturva tai SAL:n vastaava. 
Ilmoittautuminen: Nimi, laji(t), sarja, yhdistys tai yhdistetty joukkue maanantaihin 3.10. mennessä 
keijo.kylmala(at)gmail.com  
Tiedustelut: Keijo Kylmälä, keijo.kylmälä(a)gmail.com tai 045 156 36 61. 

 
Ajo-ohje: Kts. www.fonecta.fi > Kartta: Hikiäntie 1465, Hausjärvi. Ampumaradalle Hikiäntie 1465 kohdalta 
koilliseen vievää hiekkatietä noin 500 metriä Hyvinkään ampumaradan parkkipaikalle! 
 
Tervetuloa Hyvinkään Ampumaradalle! 
 
Järjestäjinä: Järvenpään Reserviupseerikerho ry ja Järvenpään Reserviläiset ry  
_________________________________________________________________________________ 
 
Maanpuolustusterveisin - Veikko 


