
     JÄSENKIRJE 15.03.2021 

Hyvät upseeriveljet ja -siskot 

Tämän vuoden tammikuussa tuli kuluneeksi 75 vuotta siitä kun sodasta kotiin palanneet 

nokialaisupseerit perustivat Nokian Reserviupseerikerho ry:n (nykyisin Nokian 

Reserviupseerit ry). Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Nokian Kerholassa 21.1.1946 

minne oli saapunut 24 upseeria. Suunnitelmissamme oli juhlistaa yhdistyksemme pitkää 

taivalta järjestämällä NRU75 teemalla juhlakokous tammikuussa, mutta olemme joutuneet 

siirtämään suunniteltua tapahtumaa myöhempään ajankohtaan vallitsevan 

pandemiatilanteen johdosta. 

COVID-19 pandemia on muuttanut kokonaisvaltaisesti maailmaamme. Nähtäväksi jää mitkä 

muutokset ovat pysyviä ja mitkä vain väliaikaisia. Viime keväänä esimerkiksi 

Puolustusvoimat perui kaikki kertausharjoitukset, kuten joutui tekemään myös MPK kaikkien 

fyysisessä kontaktissa tapahtuvien koulutusten osalta. Vallitseviksi toimintamuodoiksi ovat 

nousseet erilaiset etätapahtumat olipa sitten kyseessä esim. etäkokoukset, etäkoulutukset 

tai jopa etämarssit. Vasta viime kesän loppupuolella Puolustusvoimien kertausharjoitukset 

ja MPK koulutukset pääsivät uudelleen käyntiin tiukoin rajoituksin. Maanpuolustuksen 

uskottavuuden kannalta on hienoa, että Puolustusvoimat on kyennyt sopeutumaan 

vallitseviin olosuhteisiin ja käynnistänyt jälleen osaavaa reserviämme ylläpitävän 

kertausharjoitustoiminnan. Täällä Pirkanmaalla kertausharjoitustoiminta on näkynyt mm. 

viime viikolla (vko 10) Paikallispuolustus 2021 harjoituksessa. 

Vallitseva tilanne on pakottanut myös yhdistykset sopeuttamaan toimintaansa 

pienimuotoisiksi tilaisuuksiksi ja etätapahtumiksi. Kuluneen vuoden aikana NRU on 

yhteistyössä NRAu:n kanssa järjestänyt kunniavartion seppeleenlaskun ajaksi Nokian 

sankarihaudalle Talvisodan päättymisen muistopäivänä, Kansallisena veteraanipäivänä, 

Kaatuneiden muistopäivänä, sekä Itsenäisyyspäivänä. Tätä perinnetoiminta jatketaan myös 

tänä vuonna. Onnistuneena esimerkkinä toiminnallisesta etätapahtumasta voimme pitää 

hiihtolomaviikolla (1.-7.3.2021) pidettyä NRU:n ja NRAu:n välistä haastehiihtoa. NRU:n 

puolelta haastehiihtovihkoon kirjattiin 14 hiihtosuoritusta, joiden lisäksi tiedossa on useita 

suorituksia, joita ei oltu muistettu kirjattu haastehiihtovihkoon. Tapahtuma sai liikkeelle niin 

juuri yhdistykseen liittyneitä kuin myös pitkäaikaisia jäseniä. Tänä vuonna NRU voitti 

haastehiihdon. 

Tällä hetkellä teemme pitkälle aikavälille vain pintapuolisia suunnitelmia, koska vallitseva 

tilanne muuttuu alati. Suosittelemme teitä varmistamaan, että sähköpostiosoitteenne on 

päivitetty jäsenrekisteriin sekä seuraamaan NRU:n kotisivuja (https://www.rul.fi/nokia/). 

Tiedotamme tapahtumista ensisijaisesti sähköpostin välityksellä, sekä kotisivujen 

toimintakalenterissa. 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

 

 

https://www.rul.fi/nokia/


KOKOUSKUTSU NOKIAN RESERVIUPSEERIT RY TEAMS-KEVÄTKOKOUKSEEN KE 

31.3.2021 klo 18 

Voimassa olevista kokoontumisrajoituksista johtuen Nokian Reserviupseerit 

ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään etäyhteyksillä Teams sovelluksen 

välityksellä. Kevätkokouksen yhteydessä ei pidetä kokousesitelmää.  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§:n mukaiset kevätkokousasiat. 

Pyydämme kokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan ti 30.3.2021 klo 18 

mennessä sähköpostiosoitteeseen nokianreserviupseerit@gmail.com, jotta 

saamme lähetettyä kokouksen kutsulinkin ja kokousmateriaalin. Tervetuloa 

linjoille! 

NOKIAN RESERVIUPSEERIEN HALLITUS VUONNA 2021 

Puheenjohtaja kapt Jussi Järvinen  
1. vpj, Nuorisoupseeri ltn Sanna Sarvijärvi 

2. vpj  kapt Jarkko Mäkiranta 
Sihteeri  ltn Jorma Vuorenmaa 
Rahastonhoitaja ltn Erkki Asmala 

Hallituksen jäsen kapt Riku Elovirta 
Hallituksen jäsen ylil Jarno Hakanen 
Hallituksen jäsen ltn Kai Vesa 

Hallituksen jäsen ltn Tuomas Yli-Marttila 

Nokian Reserviupseerit käyttää viestintään yhdistyksen omaa sähköpostia 

nokianreserviupseerit@gmail.com. 

MPK HÄME TAMPEREEN KOULUTUSPAIKAN UUSI VALMIUSPÄÄLLIKKÖ 

NRU:n pitkäaikainen aktiivijäsen Sami Tyven (maj) on valittu MPK Häme 

Tampereen koulutuspaikan valmiuspäälliköksi. Sami aloitti tehtävässään 

1.3.2021. 

Toivotamme Samille onnea ja menestystä uudessa tehtävässään! 

 

 

Jussi Järvinen  Sanna Sarvijärvi 

Puheenjohtaja  1. varapuheenjohtaja 
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