JÄSENKIRJE 19.02.2019
Arvoisat upseeriveljet ja -siskot
Suomalainen asevelvollisuus on ollut itsenäisyytemme ja puolustuksemme perusta jo sadan
vuoden ajan. 8.2.1919 annettiin ”Suomen valtakunnan väliaikainen asevelvollisuuslaki” ja
1922 asevelvollisuudesta tuli uuden lain myötä pysyvä osa suomalaista yhteiskuntaa.
Nykyinen Asevelvollisuuslaki on tullut voimaan 2007.
Asevelvollisuuden ja toimivan joukkojen perustamisjärjestelmän avulla kykenemme
nopeasti kymmenkertaistamaan rauhan ajan vahvuutemme sodan ajan vahvuudeksi. Näin
tehokas vahvuuden nostaminen ei ole mahdollista missään muussa maassa.
Asevelvollisuus koskee kaikkia miespuolisia Suomen kansalaisia ja vapaaehtoisen naisten
asepalveluksen suorittaneita naisia aina sen vuoden loppuun, kun he ovat täyttäneen 60
vuotta, ellei heitä ole vapautettu asevelvollisuudesta. Tämä asevelvollisuus käsittää niin
kutsunnat, varusmiespalveluksen, kertausharjoitukset, ylimääräisen palveluksen kuin
liikekannallepanon aikaisenkin palveluksen.
Reservinupseerit ovat aina olleet sodanajan joukkojen tukiranka. Kantahenkilöstöön
kuuluvia ja ei vakinaisessa palveluksessa olevia upseereita on enintään 5 % sodan ajan
joukkojen upseeristostamme. Meidän tulee ylläpitää ja kehittää omia johtamis- ja
sotilastaitojamme
sekä
huolehtia
omasta
kenttäkelpoisuudestamme.
Nokian
Reserviupseerit (NRU) onkin nostanut juuri kenttäkelpoisuuden ylläpidon vuoden 2019
teemaksi. Kuluvan vuoden aikana pyrimme saamana partiot Reservipiirin ja RESUL:in
jotoksille, sekä osallistumaan MPK:n kenttäkelpoisuusmarssiin Porissa.
Ohessa on eriteltynä muutamia alkuvuoden tapahtumia. Suosittelemme seuraamaan
NRU:n päivitettyjä kotisivuja (https://www.rul.fi/nokia/) ja etenkin siellä olevaa
toimintakalenteria.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
KOKOUSKUTSU NOKIAN RESERVIUPSEERIT RY KEVÄTKOKOUKSEEN TI 12.3.2019
klo 18
Kokousesitelmän pitää Rikosylikomisario Jari Kinnunen
”Turvallisuustilanne Pirkanmaalla rikospoliisin näkökulmasta”.

aiheesta:

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 ja kokousesitelmä klo 18, minkä jälkeen kokous.
Kokous on yhteiskokous Nokian Maanpuolustusnaiset ry:n kanssa. Osoite:
Nordean kokoustilat, Pirkkalaistori 1, käynti Härkitien puoleisesta päädystä.
Tervetuloa!
HAASTEHIIHTO NRU:N JA NRAU:N VÄLILLÄ MA 25.2. - SU 3.3.2019
Haastevihko on Koukkujärven majalla, löytyy kunnan alumiinisesta laatikosta.
Merkitään siihen hiihtosuoritukset ettemme suotta näytä vähempää määrää
kuin niitä tosiasiassa on.

Käykää hiihtämässä ja laittakaa nimenne vihkoon. NRU tarjoaa jäsenilleen
hiihtosuorituksen yhteydessä mehun ja munkin Koukkujärven majalla.
MAAKK VIERAILU 4.5.2019 (tai 5.5.2019)
Maakuntakomppania (MAAKK) toimii Pirkanmaalla aktiivisesti. NRU järjestää
yhteistyössä NRAu:n kanssa ainutlaatuisen tilaisuuden päästä tutustumaan
MAAKK
peruskurssiin,
mikä
kouluttaa
vuosittain
uusia
jäseniä
maakuntakomppanioihin.
Vierailu
on
suunnattu
ensisijaisesti
seniorijäsenistölle.
Vierailu toteutetaan todennäköisimmin la 4.5.2019, mutta tarkka ajankohta
vahvistuu Puolustusvoimien suunnalta maalis-huhtikuun aikana. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen 24.3. mennessä nokianreserviupseerit@gmail.com.
KEVÄTYÖN KOUKKAUS 10-11.5.2019
Kevätyön koukkaus Ylöjärvellä pe-la 10-11.5.2019. NRU pyrkii saamaan
jotokselle vähintään yhden partion. Lisätietoja maaliskuun alussa ilmestyvässä
Pirkan Viestissä ja/tai Pirkan Viestin kotisivuilla (http://pirkanviesti.fi/).
Ilmoittautuminen 21.4. mennessä nokianreserviupseerit@gmail.com.
KESÄYÖN MARSSI 25-26.5.2019
Nokian Reserviupseerit kokoaa joukkuetta suorittamaan kenttäkelpoisuus
marssia MPK:n Kesäyön Marssille 25-26.5.2019 Poriin. Hyväksytyssä
kenttäkelpoisuussuorituksessa tulee 24 km marssireitti suorittaa alle 6 h
aikarajan. Kenttäkelpoisuusmarssin suorittamisesta saa 1 kh vrk.
Ilmoittautuminen NRU:n Kesäyön marssi -joukkueeseen 28.4 mennessä
nokianreserviupseerit@gmail.com.
NOKIAN RESERVIUPSEERIEN HALLITUS VUONNA 2019
Puheenjohtaja
1. vpj, Nuorisoupseeri
2. vpj
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

kapt Jussi Järvinen
vänr Sanna Sarvijärvi
ylil Jarkko Mäkiranta
ltn Jorma Vuorenmaa
ltn Erkki Asmala
maj Sami Tyven
kapt Ari Hanttu
kapt Riku Elovirta
ylil Jarno Hakanen

Nokian Reserviupseerit käyttää nykyään viestintään yhdistyksen omaa
sähköpostia nokianreserviupseerit@gmail.com.
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Puheenjohtaja

Sanna Sarvijärvi
1. varapuheenjohtaja

