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1. URHEILU 

Ajantasainen Uudenmaan reserviläispiirien piirikilpailukalenteri (9.2.2015) löytyy: 

http://www.rul.fi/uudres/toiminta/urheilu/ 

- Talvisotahiihto 5.3.2015, Tuusula, KUTSU 

- Ampumahiihto 10.3.2015, Tuusula, KUTSU 

- Talvikilpailu 15.3.2015, Mäntsälä, KUTSU 

- lisää kutsuja piirien nettisivuilta 

Piirien yhteisen urheilutoimikunnan puheenjohtaja Reino Ruotsalainen päivittää Urheilu-osioita 

säännöllisesti. Hän on myös Uudenmaan Reserviupseeripiirin urheilu-upseeri. 

 

Kapina-jotos Mäntsälässä 18-20.9.2015 

Järjestelyvastuussa ovat Mäntsälän Reserviupseerikerho ja Järvenpään Reserviläiset. 

http://www.rul.fi/jotos/kapinajotos/ 

 

2. Piirilehti OLTERMANNI 

Uudenmaan reserviläispiirien tiedotuslehti Oltermanni ilmestyy tänäkin vuonna 4 kertaa. Lehteen 
toivotaan juttuja piirien yhdistysten toiminnasta ja laajempiakin maanpuolustusaiheisia kirjoituksia. 
Kertokaa toiminnastanne, tapahtumistanne, tulevaa ja mennyttä. Yhdistystenne toiminnalle saatte 
hyvin näkyvyyttä lehtijutuilla. Jos kirjoittaminen ei ajankäytön tai muun takia onnistu, ideoitakin 
otetaan vastaan. 
 
Tämän vuoden ensimmäisen lehden aineistopäivä on 15.3.2015. 

http://www.rul.fi/uudres/toiminta/urheilu/
http://www.rul.fi/jotos/kapinajotos/
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Eduskuntavaalit järjestetään seuraavan kerran Suomessa sunnuntaina 19.4.2015. 
Ennakkoäänestys on kotimaassa 8.-14.4.2015. 
 
Eduskuntavaaliehdokkaiden vaalimainoksia olisi hyvä saada lehteen, joka pyritään saamaan 
jakeluun ennen ennakkoäänestyksen alkua. 
 
Jos siis tuttavapiirissänne on ehdokkaita, jotka haluavat tavoittaa Uudenmaan reserviläispiirien 
jäsenet, myykää heille kohtuuhintaista mainostilaa. Oltermannilehden mediakortti löytyy 
http://www.rul.fi/uudres/oltermanni/ 

 
Tämä kannattaa mainita ehdokkaille mainosten saamiseksi: Oltermanni on ehdokkaalle edullinen 
media, joka käytännössä kattaa koko Uudenmaan vaalipiirin ja tavoittaa ainakin viisituhatta 
isänmaallista äänestäjää. Ilmoitus Oltermannissa osoittaa äänestäjille myös ehdokkaan olevan 
maanpuolustuksen ystävä. 
 
Ilmoitushankkijan yhdistys saa ilmoitustulosta 60 % ja Oltermanni-lehti 40 %. 
 

3. ESITELMIÄ 

2.3.2014, klo 18.45 Hyvinkäällä, Avoin esitelmätilaisuus: Hyvinkään lentokenttä sodassa (liite) 

Uudenmaan reserviläisjärjestöjen Taistelukoulun esitelmät maalis-huhtikuussa, Koivikko-auditorio, 

Rantatie 66, Tuusula: 

10.3.2015, klo 19.00, everstiluutnantti Niko Pihamaa, "Ilmaoperaatio Afganistanissa" 

14.4.2015, klo 19.00, Erkki Vuolijoki, "Suomen parlamentarismin ja puolustusvoimien muotoutuminen                                         

itsenäistymisen aikoihin" 

 

4. OSUMIA! 

Sovellettu ReserviläisAmmunta 

Turvallisen ampujan tutkinto ja sen läpäisemisestä saatava SRA-ampujakortti on pakollinen vaatimus 

sovelletun reserviläisammunnan (SRA) kilpailuissa ja harjoituksissa. Mm. Maanpuolustuskoulutusyhdistys 

MPK www.mpk.fi/koulutuskalenteri järjestää vuosittain kursseja (SRA-kurssi) niille, jotka suunnittelevat 

SRA-ammunnan aloittamista mutta se soveltuu hyvin kenelle tahansa turvallisesta aseenkäsittelystä 

kiinnostuneelle. 

SRA-ammunnasta löytyy lisätietoa mm. osoitteissa 

http://sra-ammunta.fi/ 

http://www.youtube.com/watch?v=gy_cKD3UtPM 

http://www.youtube.com/watch?v=JCxZ8QWomD4 

http://www.rul.fi/uudres/oltermanni/
http://www.mpk.fi/koulutuskalenteri
http://sra-ammunta.fi/
http://www.youtube.com/watch?v=gy_cKD3UtPM
http://www.youtube.com/watch?v=JCxZ8QWomD4


                      UUDENMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI   3 / 3 

               - NYLANDS RESERVOFFICERSDISTRIKT RY 

 

 
 

20.2.2015 Armeija ostaa erikoisjoukoille Nato-yhteensopivat rynnäkkökiväärit 

http://www.hs.fi/kotimaa/a1424430676159?jako=a43ea4ee9d6c5a42f29e2223b06810fd&ref=fb-share 

 

5. KOKONAISTURVALLISUUS 

Lue Suomen yhteiskunnan turvallisuudesta: 

www.yhteiskunnanturvallisuus.fi 

Viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistyön edistäminen varautumisessa, Turvallisuuskomitea 

12.11.2014 

http://www.turvallisuuskomitea.fi/index.php/fi/materiaalia/julkaisut/viranomaisten-ja-

vapaaehtoisjarjestojen-yhteistyon-edistaminen-varautumisessa 

Kokonaisturvallisuus 2015 messut Tampereella 4.-6.9.2015 

Kokonaisturvallisuus – Yhteiskunta yhdessä,   www.kokonaisturvallisuus.fi 

 

Tämä piiritiedote löytyy myös http://www.rul.fi/uudres/toiminta/piiritiedotteet/ 

 

Kokonaisturvallisuusterveisin, 

Timo Hautala 

tiedotusupseeri 

Uudenmaan Reserviupseeripiiri 

www.rul.fi/uudres 

 

http://www.hs.fi/kotimaa/a1424430676159?jako=a43ea4ee9d6c5a42f29e2223b06810fd&ref=fb-share
http://www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/
http://www.turvallisuuskomitea.fi/index.php/fi/materiaalia/julkaisut/viranomaisten-ja-vapaaehtoisjarjestojen-yhteistyon-edistaminen-varautumisessa
http://www.turvallisuuskomitea.fi/index.php/fi/materiaalia/julkaisut/viranomaisten-ja-vapaaehtoisjarjestojen-yhteistyon-edistaminen-varautumisessa
http://www.kokonaisturvallisuus.fi/
http://www.rul.fi/uudres/toiminta/piiritiedotteet/
http://www.rul.fi/uudres

