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Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry
www.uudres.fi                                                         Piiritiedote 2/2012         20.4.2012

Hyvä uusmaalainen reserviupseeri,

tässä tiedotteessa asiaa seuraavista aiheista:

1. Uudenmaan Reserviupseeripiirin kevätkokouksessa palkitut
2. Toukokuun esitelmä Taistelukoululla
3. Reserviläisten kuntotestit Keravalla 10.5. ja 31.5.2012
4. Marssi- ja majoittumisharjoitus Tuusulassa 11.–12.5.2012
5. Lippujuhlanpäivän valtakunnallinen paraati 4.6.2012 Helsingissä
6. Kesäyön marssi 9.6.2012 Santahaminassa
7. Kansainvälistä reserviupseeritoimintaa: CIOR ja YROW
8. Reserviläisammuntoja Santahaminassa
9. Aselupa-asiat vain ajanvarauksella Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella
10. Salpajotos 5.5.2012 ja reserviläisurheilua Hyvinkäällä
11. Turvallisuus ja puolustus 2012 -messut syyskuussa
12. Piirin historiakirjan ennakkotilaus ja 60-vuotisjuhla 28.10.2012
13. Oltermanni 2/2012 ja kesän lukijamatka
14. Kaartin Soittokunnan tulevaa ohjelmistoa

1. Uudenmaan Reserviupseeripiirin kevätkokouksessa palkitut
Uudenmaan Reserviupseeripiiri piti kevätkokouksensa 21.3.2012 Loviisassa. Kokouksessa jaettiin seu-
raavat palkinnot:

• Ollin miekka -palkinto vuoden yleistoimintakerholle (RUL:n toimintapisteiden perusteella):
Järvenpään Reserviupseerikerho ry

• Pekan pistin -palkinto suurimmasta jäsenmäärän prosenttinoususta:
Sibbo Reservofficerare – Sipoon Reserviupseerit ry

• Piirin jäsenhankintapalkinnot kerhoille jäsenhenkilömäärän noususta
250 €: Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys – Kyrklätts Reservofficersförening ry (lisäys-
tä 21 h.)
150 €: Sipoon RU-kerho Sibbo Reservofficerare – Sipoon Reserviupseerit ry (lisäystä 10 h.)
100 €: Hyvinkään Reserviupseerit ry (lisäystä 7 h.)
Mainittakoon, että RUL:n aktiivisin jäsenhankkija vuonna 2011 oli Markus Lassheikki Kirkko-
nummelta. Hän hankki 17 uutta jäsentä.

• Turvallisuuspolitiikan kannu Uudenmaan Maanpuolustuspäivän järjestäneelle kerholle:
Loviisan Reserviupseerikerho – Lovisa Reservofficersklubb ry

• Tiedottaja-lautanen vuoden tiedottajakerholle: Järvenpään Reserviupseerikerho ry
• Adalbert van der Pals -mitali vuoden kerhopuheenjohtajalle:

Sami Kujala, Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys – Kyrklätts Reservofficersförening ry
• PAT-pokaali vuoden maanpuolustuskoulutustoimintakerholle:

Loviisan Reserviupseerikerho – Lovisa Reservofficersklubb ry
• RESUL:n tuotepalkinnot kuntopisteiden perusteella parhaille sähköisen kuntokortin käyttäjille:

1. Erkki Naumanen (Porvoo), 446 p.
                           2. Erkki Oila, (Klaukkala), 435 p.
                           3. Pekka Elomaa (Porvoo), 434 p.
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Sähköisellä kuntokortilla oli piirin alueella yhteensä 74 käyttäjää, joista I kuntoluokan saavutta-
neita 34, II kuntoluokan 8 ja III kuntoluokan 7.

Lisäksi kannattaa mainita, että Järvenpää Reserviupseerikerho sijoittui kolmanneksi isojen kerhojen sar-
jassa RUL:n toimintapistekilpailussa vuonna 2011.

2. Toukokuun esitelmä Taistelukoululla
Maanpuolustusjärjestöjen kevään viimeinen esitelmätilaisuus pidetään Maanpuolustuskorkeakoulun 
Tuusulan kampuksen (Taistelukoulun kasarmi) Koivikko-auditoriossa tiistaina 8.5.2012 klo 19.00. Sil-
loin reserviläispiirien toiminnanjohtaja, kapteeni evp. Jussi Karhila esitelmöi ilmavalvontatutkista Suo-
messa.

Sotilaskotiin voi poiketa kahville esitelmän päätteeksi ja halukkaiden käytössä on myös Taistelukoulun 
rantasauna. Uskaliaimmat pulahtavat laiturilta Tuusulanjärveen saunasta.

3. Reserviläisten kuntotestit Keravalla 10.5. ja 31.5.2012
Reserviläisillä on mahdollisuus testauttaa todellinen kuntonsa Cooperissa (12 min juoksutesti) ja lihas-
kuntotestissä (etunojapunnerrus, istumaan nousu ja vauhditon pituushyppy). MPK järjestää kuntotestaus-
ta Keravan urheilupuistossa torstai-iltoina 10.5. ja 31.5.

Ilmoituminen kuntotesteihin 10.5. tai 31.5. MPK:n verkkosivujen kautta tästä. Lisätietoja Aki Mäkirin-
nalta Keravan Reserviupseerikerhosta, p. 0400 805124.

4. Marssi- ja majoittumisharjoitus Tuusulassa 11.–12.5.2012
Muistatko, miten valmistaudutaan jalkamarssille ja miten marssilla toimitaan? Entä miten teltta pystyte-
tään ja miten teltassa toimitaan?

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Uudenmaan Koulutus- ja tukiyksikkö (KOTU) järjestää soti-
laallisia valmiuksia edistävään koulutukseen kuuluvan marssi- ja majoittumisharjoituksen perjantai-illas-
ta 11.5. lauantain aamupäivään 12.5. Kurssi on myös hyvää harjoitusta Kesäyön marssiin osallistuville.

Ilmoittaudu kurssille MPK:n verkkosivujen kautta tästä viimeistään 6.5.2012. Ko. kurssi löytyy päivä-
määrän mukaan järjestetystä kurssivalikosta.

Lisätietoja kurssista antaa kurssin johtaja Ilkka Lähteenmäki, p. 040 5571630 ja Uudenmaan KOTU-
päällikkö Harri Kaijansinkko, p. 040 4822629, harri.kaijansinkko@mpk.fi.

5. Lippujuhlanpäivän valtakunnallinen paraati 4.6.2012 Helsingissä
Tänä vuonna puolustusvoimien lippujuhlapäivän valtakunnallinen paraati pidetään Helsingissä liittyen 
kaupungin 200-vuotisjuhliin. Paraatin alustavan aikataulun mukaan paraatikatselmus on maanantaina 
4.6.2012 klo 12 Senaatintorilla ja ohimarssi alkaa klo 13.

Muutamalla reserviläisellä on mahdollisuus osallistua paraatiin MPK:n kautta. Ohimarssissa heti kielek-
keisen valtiolipun ja jääkärilipun perässä marssii veteraanijärjestöjen lippulinna. MPK asettaa paraatiin 
näitä lippuja kantamaan 30 henkilön osaston, joka kootaan Uudenmaan ja Helsingin koulutus- ja tukiyk-
siköiden sekä Meripuolustuspiirin toimijoista. Osallistujien toivotaan omaavan perustiedot sulkeisjärjes-
tyksestä ja paraatikäyttäytymisestä, mutta niitä myös on tarkoitus harjoitella.

Ilmoittautuminen paraatijoukkueeseen tapahtuu MPK:n verkkosivuilla kurssina ”Puolustusvoimien lip-
pujuhlapäivän valtakunnallinen paraati, UUDKOTU:n osasto” (kurssinro 1700 12 12024) tästä.

Uudenmaan kiintiö on lipunkantaja ja 10 marssijaa. Paraatiin osallistujat varustetaan todennäköisesti 
M05-maastopuvulla.

6. Kesäyön marssi 9.6.2012 Santahaminassa
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Tämänvuotinen Kesäyön marssi järjestetään lauantaina 9.6.2012. Viidettätoista kertaa järjestettävä mars-
sitapahtuma vie osallistujat tällä kertaa Santahaminan sotilasalueelle. Tapahtuma on kaikille Suomen 
kansalaisille avoin ja osallistua voivat yksittäiset henkilöt, yhdistys- ja kaveriporukat sekä joukko-osas-
tojen joukkueet.

Kesäyön marssi on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua Santahaminan sotilasalueeseen ja historiaan 
sekä saaren kauniiseen luontoon. Marssireitit ovat pituudeltaan 8, 16, 24, 32 tai 40 kilometriä. Perheillä 
on mahdollisuus kävellä 5 tai 10 kilometriä. Osallistujat saavat marssin päätteeksi kunniakirjan ja mita-
lin.

Osallistumismaksu on 40 euroa henkilöltä, ja alle 15-vuotiaat voivat osallistua marssin perhematkoille 
maksutta aikuisen seurassa.

Ohjeet ilmoittautumisesta osoitteessa http://kesayonmarssi.fi/osallistuminen/ilmoittautuminen/.

Jos et halua itse marssia, voit osallistua myös toimitsijana esimerkiksi huollon tai marssitoimiston tehtä-
vissä. Marssitoimiston tehtävänä on kirjata henkilöt lähteneeksi marssille ja palanneiksi reitiltä sekä 
opastaa marssijoita. Vastaavasti huollossa on tarvetta muonituksen, lääkinnän ja kuljetuksen osaajille.

Toimitsijaksi voi ilmoittautua MPK:n järjestelmässä tästä (Kesäyön marssi, huoltotehtävät kurssinro 
0400 12 13042 ja marssitoimisto kurssinro 0400 12 13041). Myös toimitsijatehtävät ovat hieno tilaisuus 
päästä mukaan Kesäyön marssin tunnelmaan.

7. Kansainvälistä reserviupseeritoimintaa: CIOR ja YROW
Kiinnostaisiko lähteä CIOR-kesäkongressiin Tanskaan heinä-elokuun vaihteessa? CIOR on NATO:n re-
serviupseerijärjestö, jossa RUL on liitännäisjäsenenä. Jos asia kiinnostaa, toimi nopeasti!

Nuoret alle 30-vuotiaat upseerit voivat hakea YROW-osallistujiksi CIOR-tapahtumaan. YROW on nuor-
ten reserviupseerien työpaja, joka pidetään 30.7.–3.8.2012 Kööpenhaminassa. Lisätietoja YROW-hausta 
löytyy liiton verkkosivuilta www.rul.fi kohdasta Reserviupseeriliitto => Kansainvälisyys => YROW. 
Siellä on myös hakulomake, joka on palautettava täytettynä liiton toimistolle viimeistään 30.4.2012.

Iästä riippumatta kaikki RUL:n jäsenet voivat pätevöityä lähtemään Tanskaan RUL:n sotilas-5-ottelu-
joukkueessa. Pätevöityminen vaatii pientä urheilullista panosta 25.–27.5.2012 Lahdessa järjestettävässä 
karsintakilpailussa, jonka tulosten perusteella kisaan lähtevä joukkue päätetään. Lisätietoja löytyy 
www.rul.fi-verkkosivuilta kohdasta Reserviupseeriliitto => Toiminta => Liikunta. Uusilla kyvyillä on 
nyt oiva mahdollisuus lähteä kisailemaan, koska pohjoismaiset maastomestaruuskisat ratkotaan samalla 
kertaa, ja näin ollen Tanskaan tullaan lähettämään kaksi joukkuetta, entisen yhden sijaan. Kilpailu järjes-
tetään 27.7.–3.8.2012.

Molempiin tapahtumiin haku- ja ilmoittautumisaika päättyy 30.4.2012. Lisätietoja RUL:n järjestösihtee-
ri Saku Liehulta, jarjesto@rul.fi, puh (09) 4056 2053. Liitto korvaa jäsenilleen koti- ja ulkomaan mat-
kustuskulut ko. tapahtumissa.

8. Reserviläisammuntoja Santahaminassa
Hyrylän ampumaradan sulkeuduttua Uudellamaalla on vähemmän mahdollisuuksia reserviläis-
ammuntaan, mutta MPK:n Helsingin KOTU-yksikkö järjestää kivääri- ja pistooliammuntoja säännölli-
sesti Santahaminassa. Myös uusimaalaiset reserviläiset voivat osallistua niihin.

Ammuntojen aikamäärät ja ilmoittautuminen löytyvät MPK:n verkkosivuilta Helsingin KOTU-yksikön 
kursseina koulututuskalenterista täältä.

9. Aselupa-asiat vain ajanvarauksella Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos lisää ajanvarauksella saatavien lupapalveluiden määrää. Ajanvarausjär-
jestelmän käytön laajentaminen liittyy Poliisihallituksen valtakunnalliseen sähköisten palveluiden kehit-
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tämiseen. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos ja Poliisihallitus keräävät ajanvarausjärjestelmän käytöstä ko-
kemuksia, joiden avulla sähköisiä palveluja kehitetään valtakunnallisesti.

Ajan varaaminen on nyt erityisen tärkeää, sillä aselupa-asioissa Länsi-Uudenmaan poliisi palvelee ilman 
varattua aikaa saapuneet asiakkaat ainoastaan poikkeuksellisissa ja kiireellisissä tapauksissa. Ajanvaraus 
poliisin lupapalveluun on poliisin verkkosivulla www.poliisi.fi kohdassa Luvat/Ajanvaraus. Ajanvarauk-
sen käyttäminen on helppoa: asiakas valitsee palvelusta poliisin palvelupisteen ja lupa-asian tyypin, 
esim. järjestyksenvalvojakortti. Valmiiden asiakirjojen noutamiseen Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta 
ei tarvitse varata aikaa.

10. Salpajotos 5.5.2012 ja reserviläisurheilua Hyvinkäällä
Reserviläisille on jatkuvasti runsaasti tarjolla erilaisia jotoksia ja urheilutapahtumia. Esimerkiksi reservi-
läis- ja maastotaitokilpailu Salpajotos on Hyvinkäällä lauantaina 5.5., ilmoittautuminen päättyy maanan-
taina 23.4. Uudenmaan reserviläispiirien SRA-mestaruuskilpailut ammutaan niin ikään Hyvinkäällä 
tiistaina 29.4. Hyvinkäällä pidetään myös Uudenmaan reserviläispiirien pistoolilajien ampumamesta-
ruuskilpailut sunnuntaina 10.6., ilmoittautuminen 31.5. mennessä osoitteella seppo.aalto@pp3.inet.fi tai 
p. 040 5025075.

Seuraa Uudenmaan reserviläispiirien verkkosivuja kohdasta Urheilu (www.uudres.fi/urheilu-ru) niin py-
syt ajan tasalla tapahtumista. Myös Reserviläisurheiluliiton verkkosivuja (www.resul.fi) kannattaa tutkia 
säännöllisesti.

11. Turvallisuus ja puolustus 2012 -messut syyskuussa
Kuudennet Turvallisuus ja puolustus -messut järjestetään Lahden Messukeskuksessa 27.–29.9.2012. Tä-
mänvuotisten messujen teemana on ”Yhdessä turvalliseen arkeen”.

Messuohjelmassa on näytteilleasettajien lisäksi mm. seminaareja, konsertteja ja kilpailuja. RUL:lla on 
messuilla oma osasto monen muun maanpuolustusjärjestön tavoin, ja Lahdessa pidetään myös liittohalli-
tuksen ja liiton neuvottelukunnan kokoukset.

Piirit ja yhdistykset ovat tervetulleita messuille erityisesti lauantaina 29.9.2012. Tässä vinkki oman RU-
kerhosi retkekohteeksi. Lisätietoja: www.lahdenmessut.fi/tupu2012.

12. Piirin historiakirjan ennakkotilaus ja 60-vuotisjuhla 28.10.2012
Tuusulalaisen historioitsijan Juhani Vakkurin kirjoittama Uudenmaan Reserviupseeripiirin 60-vuotis-
historia on hyvää kyytiä valmistumassa. Muhkea, 400-sivuinen ja kuvitettu kirja ei käsittele ainoastaan 
piirihistoriaa vaan sivuaa myös ympäröivän yhteiskunnan ja Puolustusvoimien kehitystä.

Piirin jäsenillä on mahdollisuus tilata juhlahistoria alennettuun ennakkotilaushintaan 30 euroa (+ posti-
kulut mikäli kirja postitetaan). Ennakkotilaushinta on voimassa vain elokuun loppuun. Kirjatilaukset tu-
lee osoittaa piirin toiminnanjohtaja Jussi Karhilalle, puh. 0400 311 701 tai 
jussi.karhila@uudres.fi.

Kirja julkistetaan Reserviupseeripiirin 60-vuotisjuhlassa sunnuntaina 28.10.2012 Järvenpäässä (laita 
juhlapäivä kalenteriisi). 

13. Oltermanni 2/2012 ja kesän lukijamatka 3.–5.8.2012
Oltermanni 2/2011:n aineistopäivä on 15. toukokuuta, johon mennessä lehteen tarkoitettu materiaali tu-
lee lähettää lehden päätoimittajalle Timo Åkmanille sähköpostiosoitteella 
timo.akman@elisanet.fi tai postitse osoitteeseen Pöytäalhonkuja 4 B 29, 04410 Järvenpää. Timon tavoit-
taa puhelimitse numerosta 040 862 0791.

Oltermanni-lehti kaipaa edelleen kipeästi ilmoitustuloja. Tue omaa lehteämme hankkimalla siihen ilmoi-
tus vaikka omalta työnantajaltasi. Halutessasi voit ohjata 60 % ilmoituksen tuotosta omalle reserviupsee-



5 (6)

riyhdistyksesi. Lehden mediakortin ilmoitushintoineen ym. voit tulostaa täältä: www.uudres.fi/mediatie-
dot

Oltermannin sotahistoriallinen lukijamatka suuntautuu ensi kesänä Pietarin alueella ja Inkerinmaahan. 
Matka toteutetaan 3.–5.8.2012, ja matka-ohjelma on tämän kirjeen lopussa liitteenä. Tule sinäkin mu-
kaan mukavaan porukkaan ja taatusti mielenkiintoiselle reissulle!

14. Kaartin Soittokunnan tulevaa ohjelmistoa
Puolustusvoimauudistuksen myötä sotilassoittokunnat vähenevät, mutta perinteinen Kaartin Soittokunta 
pitää pintansa. Kaartin Soittokunnan tulevat esiintymiset löydät tästä.

Esimerkiksi Suomenlinnassa pidetään 31.5.–2.6.2012 Kaartin Soittokunta -festivaali. Neljättä kertaa 
järjestettävän festivaalin ohjelmassa on tänä vuonna kirkkokonsertti, piknik-konsertti, kamarimusiikkia, 
Junnu Vainion lauluihin nojaava näytelmällinen Matkarakastaja sekä festivaalin päättävä Hulvaton kan-
sanilta. Festivaalilla vierailee myös vauhdikasta kuviomarssia esittävä Puolustusvoimien Varusmiessoit-
tokunta kivääritaitoryhmineen.

Festivaali on osa Helsinki-viikkoa, ja festivaaliohjelma täydentyy tänne. Monet konsertit ovat ilmaisia, ja 
liput pääsymaksullisiin tapahtumiin voi ostaa ennakkoon Lippupisteestä.

Torstaina 14.6. klo 18.00 Santahaminassa on MILjazz-tapahtuma. Kaartin Soittokunnan Big Bandiä 
johtaa musiikkikapteeni Ville Paakkunainen ja solistina on Emma Salokoski.

Tapahtumassa esiintyy myös Savon Sotilassoittokunta sekä Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan 
Show Band solisteinaan Pete Parkkonen ja Jonna Geagea. Vapaa pääsy.

Maanpuolustusterveisin

Jukka Sippola

tiedotusupseeri
Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry
jukka.sippola@metsanhoitajat.fi

p. 040 5513104

LIITE: Oltermannin lukijamatkan 3.–5..8.2012 ohjelma
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Oltermannin lukijamatka 3.–5.8.2012
Pietarin ja Inkerinmaan historiaa ja Leningradin saarto 1941–44

Oltermannin ensi kesän sotahistoriallisen lukijamatkan teemoina ovat Pietarin alueen ja Inkerinmaan 
historia sekä Leningradin saarto II maailmansodassa. Kulttuurikohteita ovat upea Katariinan palatsi 
ja Venäjän vanhin pääkaupunki Staraja Ladoga. Käymme myös ainutlaatuisessa Pietarin tykistö-, 
pioneeri- ja viestijoukkojen museossa.

Oltermannin lukijamatkan oppaana toimii tuusulalainen sotahistorioitsija, FM Juhani Vakkuri, ja vastuullisena jär-
jestäjänä on Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat. Ohjelma on seuraava:

Perjantai 3.8.2012
Aamulla lähtö Vihdin Liikenne Oy:n turistibussilla pääkaupunkiseudulta ja rajanylitys Vaalimaalla. Ajo Viipurin, Jo-
hanneksen, Koiviston ja Terijoen kautta siltaa pitkin Kronstadtiin (Retusaari), jossa tutustutaan satamaan (Venäjän Itä-
meren laivasto) ja linnoituskaupunkiin. Osa linnoituksesta on Unescon maailmanperintökohde.

Kronstadtista ajetaan uuden tunnelin ja padon kautta etelään Inkerinmaalle ja edelleen Pietariin. Majoittuminen ja il-
lallinen hotellissa.

Lauantai 4.8.2012
Vierailu Leningradin saarron museossa, jossa esitellään vuosien 1941–44 piirityksen julmaa historiaa. Pietarista jat-
kamme Pähkinälinnan eli Lyyssinlinnan historialliseen kaupunkiin. Kuulemme Pähkinänsaaren rauhasta 1323, Mau-
nu Eerikinpojan ristiretkestä Pähkinänlinnaan 1348 sekä piirityksestä 1555, johon osallistui Suomalainen lippukunta, 
ensimmäinen vakinainen suomalainen joukko-osasto. Mahdollisuuksien mukaan vierailemme myös Pähkinäsaaren lin-
nassa (Unescon maailmanperintökohde).

Jatkamme Pietari Suuren perustamaan Novaja Ladogaan (Uusi Laatokankaupunki), jossa näemme myös Neuvostolii-
tolle luovutetun suomalaisen tykkivene Aunuksen. Venäjän vanhimman pääkaupungin Staraja Ladogan (Vanha Laato-
kankaupunki) perustivat viikingit yli 1250 vuotta sitten. Tutustumme kaupungin historiaan ja linnaan.

Jatkamme länteen Inkerinmaan halki Puskinoon (Tsarskoje Selo), missä kohteena on mahtava Katariinan palatsi. Sille 
loistossa vetää vertoja vain Pietarhovi. Palatsi on erityisen kuuluisa sodan aikana kadonneesta Meripihkahuoneesta, 
joka on nyt rakennettu uudestaan. Huonetta nimitetään usein maailman kahdeksanneksi ihmeeksi.

Illallinen Pietarissa hotellin ravintolassa.

Sunnuntai 5.8.2012
Tutustuminen Pietarin tärkeimpiin nähtävyyksiin kiertoajelulla. Myös Pietarin historiallinen keskusta on Unescon 
maailmanperintökohteiden luettelossa. Vierailu Pietari-Paavalin linnoituksen vieressä sijaitsevassa Tykistömuseossa, 
jonka kokoelmat ovat maailman laajimmat. Paitsi tykistön, se on myös pioneeri- ja viestijoukkojen sotahistoriallinen 
museo.

Ajo Viipuriin, jossa mahdollisuus ostoksiin. Saapuminen Helsinkiin myöhään illalla.

Ajan salliessa tutustumme myös muihin kuin ohjelmassa mainittuihin kohteisiin.

Puolihoidon sisältävän matkan hinta on 425 €/henkilö 2-hengen huoneessa. 1-hengen huoneen lisämaksu on 60 €. 
Hintaan sisältyy Venäjän viisumin hankinta, mutta ei henkilökohtaista matkavakuutusta. Laskutuslisä 5 €/lasku.

Ilmoittautuminen lukijamatkalle osoitteella: Vihdin Liikenne Oy, Albertinkatu 22-24 A 2, 00120 Helsinki, puh. (09) 
444 774 tai sähköpostilla: krista.pihlaja@vihdinliikenne.fi. Älä mieti liian pitkään, matkan paikat ovat täyttymässä 
vauhdilla!


