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Tässä viestissä on Uudenmaan Reserviupseeripiirin piiritiedote. Piiritiedote lähetetään kaikille piirin 
jäsenille neljä (4) kertaan vuodessa, mikäli jäsenellä on jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite.  
 
Tiedote sisältää ajankohtaisia tietoja tapahtumista ja tilaisuuksista, jotka on tarkoitettu kaikille jäsenille. 
Kerhot voivat markkinoida kirjeen välityksellä myös omia tapahtumiaan ilmoittamalla niistä piirin 
tiedotusupseerille. PIIRITIEDOTTEEN jakelulistalta voi erota vastaamalla tähän viestiin. 
  
Tiedotusupseeri 
Timo Hautala 
timo.hautala@kolumbus.fi 
puh. 045-8696 616 
- - - 
  
SISÄLLYSLUETTELO 
 
 JÄRJESTÖTOIMINTAA:    
 
1. Piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2016 
2. Taistelukoulun kevätkauden esitelmät Tuusulassa 

 9.2. Sveitsin puolustusratkaisu 

 8.3. Poliisin varautuminen häiriö- ja poikkeusolosuhteisiin 

 12.4. Mannerheimin sotilaskoulutus 

 10.5. Väestönsuojelu osana kokonaisturvallisuutta 
3. Maanpuolustuskiltojen liiton turvallisuuspoliittinen seminaari TURPO-2016 Santahaminassa lauantaina  
     6.2. aiheena "Itämeren alueen puolustusratkaisut", ilmoittautuminen 26.1. klo 15.00 mennessä 
4. Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan tietopankki 
5. Lottamuseon keskiviikkoillan luennot tammi-helmikuu 
6. Ilmatorjuntamuseon luentoja Hyrylässä Tuusulassa 
7. Sotahistoriallinen Seuran luentoja 
8. Seminaari: Pakokauhu, paniikki ja taistelustressi – taistelun pysyvät haasteet 8.3. Katajanokalla  
9. Kyberturvallisuus koskettaa meitä jokaista -yleisöluentosarja Aalto-yliopistolla Espoossa,  viisi luentoa 
keväällä    
10. Yksi sovellus voi pelastaa henkesi  
11. Puolustusvoimien sotilassoittokuntien konserttikalenteri 2016 
12. RUL 85 vuotta 2016, Päätapahtuma 5.8.2016 Haminassa 

 
Suomen Reserviupseeriliiton RUL reserviupseerille asetettuja tavoitteita vuodelle 2016 tukien on 
toiminnasta tiedottaminen jaoteltu samoin: 
 
- Liiku! - Liiku säännöllisesti - ota sähköinen kuntokortti käyttöön  (liiku sinulle sopivalla tavalla viikottain) 
- Ammu! - Ylläpidä ampumataitoasi - suorita prosenttiammunta  
  (10 laukauksen ammunta ainakin kerran vuodessa, kirjaa sähköisen kuntokortin ampumapäiväkirjaan) 
- Kouluttaudu! - Kehitä osaamistasi - osallistu kertausharjoitukseen, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK)  kurssille tai RUL:n toimintapäivään 
 
 
LIIKUNTAA: 
 
13. Uudenmaan reservipiirien piirikilpailut ja RESUL:n kilpailuiden piirijoukkueyhteyshenkilöt 
14. Piirikilpailu Ampumahiihto Lahnuksen ampumaradalla 6.2. 
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15. RESUL:n nettisivut uusittu/osoite muuttunut ja sähköisen kuntokortin mobiilinettisivuosoite muuttunut 
16. RESUL:n alkuvuoden 2016 kilpailut julkistetut kilpailukutsut yhteyshenkilöineen RESUL:n nettisivuilla 

 RESUL:n Pistooliampumahiihto- ja sprinttiviestimestaruuskilpailut Kangasniemellä 20.2. 

 RESUL:n Talvimestaruuskilpailut Kangasniemellä 21.2.  

 RESUL:n Talvijotos Liperissä 5.-6.3.  

 RESUL:n Ampumahiihto Kankaanpäässä 12.-13.3.   

 RESUL:n Sotilasmaastohiihto Mäntsälä 20.3.  

 RESUL:n Reserviläispilkki Juvalla 2.4  
 

AMMUNTAA: 
 
17. RESUL:n Ilma-aseet Kupittaalla 5.-6.3. 
18.Talvisota VII perinneammunta Hyvinkään ampumaradalla 13.3.2016, klo 13-16 
19. Aseiden määrä Suomessa vähenee – katso, missä ovat maan 1,5 miljoonaa asetta 
 

KOULUTUSTA: 
  
20. MPK kurssitarjontaa tammi-toukokuu, Uudenmaan KOTU:n  järjestelyvastuulla olevat kurssitarjonta  
21. MPK:n Informaatioturvallisuus-kurssi 16.4. Maanpuolustusjärjestöjen talo, Döbelninkatu 2, Helsinki 
22. MPK:n toiminnanjohtajan sanomaa 21.1.2016 
- - - 
 
 
JÄRJESTÖTOIMINTAA:    
 
1. Piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2016 
Piirien nettisivulle nostettu 21.1.2016 

 Toimintasuuunnitelma ja Liite 1, Päivitetty Toimintakalenteri löytyvät täältä 
http://www.rul.fi/uudres/urup/toimintasuunnitelma/ 

 Liitteet 3 ja 4: Päivitetty Piirikilpailukalenteri ja Päivitetty RESUL:n kilpailujen piiriyhteyshenkilöt 
sähköpostiyhteystiedoin löytyvät täältä  http://www.rul.fi/uudres/urheilu/ 
 

2. Taistelukoulun kevätkauden esitelmät Tuusulassa 
Piirien nettisivujen etusivulle päivittyy kuukausittain seuraava esitelmätilaisuus sekä kevään 2016 esitelmät 
ovat täällä http://www.rul.fi/uudres/taistelukoulun-esitelmat/ 
 
3. Maanpuolustuskiltojen liiton turvallisuuspoliittinen seminaari TURPO-2016 Santahaminassa la 6.2. 
aiheena "Itämeren alueen puolustusratkaisut", ilmoittautuminen 26.1. klo 15.00 mennessä 
Maanpuolustuskiltojen liitto järjestää seminaarin ja se on järjestyksessään 40. ja pidetään tutussa paikassa 
Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoulun luokkarakennuksen auditoriossa. Seminaari on MPK:n 
koulutustilaisuus ja se on tarkoitettu MPK:n jäsenjärjestöjen henkilöjäsenille. 
 
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse viimeistään tiistaina 26.1.2016 klo 15.00 mennessä. Tämän 
jälkeen ilmoittautumisia EI ENÄÄ VASTAANOTETA! Seminaarin hinta on 22 € ja se sisältää tervetulokahvin 
ja lounaan. 
 
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyy täällä http://www.mpkl.fi/uutisia/ 
 

 
        

http://www.rul.fi/uudres/urup/toimintasuunnitelma/
http://www.rul.fi/uudres/urheilu/
http://www.rul.fi/uudres/taistelukoulun-esitelmat/
http://www.mpkl.fi/uutisia/
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4. Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan tietopankki 
 

Turvallisuuspolitiikan tietopankki 
      

 
 

Viimeisimpien vuosien aikana on turvallisuustilanne maailmassa muuttunut suuresti. Tähän liittyen 
Suomessakin käydään jatkuvaa keskustelua maamme turvallisuuspolitiikan linjasta. 
 
Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan tietopankin tavoitteena on antaa kansalaiselle perustietoa maamme 
turvallisuuspolitiikasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Näin hän voi itsenäisesti muodostaa käsityksensä ja 
tehdä  perustellusti asioihin liittyviä omia johtopäätöksiään. 
 
Siirry sivustoon tästä: http://www.turpopankki.fi 
 
Yllä oleva tiedote löytyy: http://kadettikuntafi.virtualserver26.hosting.fi/kk-data/index.php/turpopankki 

 
5. Lottamuseon keskiviikkoillan luennot tammi-helmikuu 

 27.1. Sotakamreeri Matti Kulmala: Valonheitin lotat 

 10.2. Tuusulan lottakurssit 

 24.2. Lapsuus Syvärannassa 
Lisätietoja täältä  http://www.lottamuseo.fi 

 
6. Ilmatorjuntamuseon luentoja Hyrylässä Tuusulassa 

 13.3. Eversti evp Ahti Lapin luento Talvisodan ilmatorjunta. 
 Tarkempi ajankohta tulee http://www.ilmatorjuntamuseo.fi 

 
7. Sotahistoriallinen Seuran luentoja 

 Miniseminaari 10.2. :  Vietnamin sodasta 50 vuotta 
 http://www.sshs.fi/sitenews/view/-/nid/118/ngid/1 
 

8. Seminaari: Pakokauhu, paniikki ja taistelustressi – taistelun pysyvät haasteet Katajanokalla 8.3. 
Ohjelma löytyy täältä http://www.hrup.fi/kalenteri/seminaari-pakokauhu-paniikki-ja-
taistelustressi%20taistelun-pysyvaet-haasteet 
 
9. Kyberturvallisuus koskettaa meitä jokaista -yleisöluentosarja Aalto-yliopistolla Espoossa,  viisi luentoa 
keväällä    
Lisätietoja täältä  http://www.aalto.fi/fi/current/news/2015-11-20-007/ 
 
 
 
 

http://kadettikuntafi.virtualserver26.hosting.fi/kk-data/index.php/turpopankki
http://www.turpopankki.fi/fi/
http://kadettikuntafi.virtualserver26.hosting.fi/kk-data/index.php/turpopankki
http://www.lottamuseo.fi/
http://www.ilmatorjuntamuseo.fi/
http://www.sshs.fi/sitenews/view/-/nid/118/ngid/1
http://www.hrup.fi/kalenteri/seminaari-pakokauhu-paniikki-ja-taistelustressi%20taistelun-pysyvaet-haasteet
http://www.hrup.fi/kalenteri/seminaari-pakokauhu-paniikki-ja-taistelustressi%20taistelun-pysyvaet-haasteet
http://www.aalto.fi/fi/current/news/2015-11-20-007/
http://kadettikuntafi.virtualserver26.hosting.fi/kk-data/images/kuvat/menu/turpopankki.JPG
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10. Yksi sovellus voi pelastaa henkesi 
Lataa kännykkääsi 112 Suomi -mobiilisovellus. Kun soitat hätäpuhelun sovelluksen kautta, apu tulee 
nopeammin, sillä hätäkeskus saa automaattisesti tiedon sijainnistasi. 
http://www.iltalehti.fi/terveys/2016012020959745_tr.shtml 
        
11. Puolustusvoimien sotilassoittokuntien konserttikalenteri 2016 
Löytyy täältä http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi/fi 
 
12. RUL 85 vuotta 2016, Päätapahtuma 5.8.2016 Haminassa 

Ohjalmarunko löytyy http://www.rul.fi/rul-85-vuotta-paatapahtuma-5-8-2016/  
Laita siis päivämäärä 5.8.2016 jo nyt kalenteriin.  
 
Lisätietoja Hamina Tattoo sotilasmusiikkitapahtumasta 1.-6-8.2016 löytyy 
http://www.visithamina.fi/fi/hamina tattoo/ 
 
 
Suomen Reserviupseeriliiton RUL reserviupseerille asetettuja tavoitteita vuodelle 2016 tukien on 
toiminnasta tiedottaminen jaoteltu samoin: 
 
- Liiku! - Liiku säännöllisesti - ota sähköinen kuntokortti käyttöön  (liiku sinulle sopivalla tavalla viikottain) 
- Ammu! - Ylläpidä ampumataitoasi - suorita prosenttiammunta  
  (10 laukauksen ammunta ainakin kerran vuodessa, kirjaa sähköisen kuntokortin ampumapäiväkirjaan) 
- Kouluttaudu! - Kehitä osaamistasi - osallistu kertausharjoitukseen, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK)  kurssille tai RUL:n toimintapäivään 
 
 
LIIKUNTAA: 
 
13. Uudenmaan reservipiirien piirikilpailut ja RESUL:n kilpailuiden piirijoukkueyhteyshenkilöt 
Löytyvät täältä http://www.rul.fi/uudres/urheilu/ 
 
14. Piirikilpailu Ampumahiihto Lahnuksen ampumaradalla 6.2. 
Kilpailukutsu löytyy http://www.rul.fi/uudres/urheilu/ 
 
15. RESUL:n nettisivut uusittu/osoite muuttunut ja sähköisen kuntokortin mobiilinettisivuosoite 
muuttunut 
RESUL:n sivut ovat kokeneet hienon profiilinnoston. http://resul.fi 
 
Nyt vuoden alussa kannattaa aloittaa ammuntojen ja kuntosuoritusten kirjaaminen ylös sähköiseen 
kuntokortiin  http://kuntokortti.resul.fi/kuntokortti . Jäsenille on luotu valmiit tunnukset. Tarvitset 
käyttäjätunnukseksi jäsennumerosi (jäsenkortista tai jäsenmaksulaskusta) tai saat sen vastaamalla tähän 
piiritiedotteeseen.  Tarkemmat ohjeet löytyvät sisäänkirjautumissivulta. 
 
Kirjaus onnistuu vaikkapa mobiilinettiversiolla http://kuntokortti.resul.fi/m avulla suoraan 
ampumakatoksessa tai pururadan varressa. Järjestelmällä saat järkyttävän yksinkertaisesti tulostetuksi 
myös ampumapäiväkirjan vaikkapa poliisille esitettäväksi. 
 
16. RESUL:n alkuvuoden 2016 kilpailut julkistetut kilpailukutsut yhteyshenkilöineen RESUL:n nettisivuilla 

 RESUL:n Pistooliampumahiihto- ja sprinttiviestimestaruuskilpailut Kangasniemellä 20.2. 

 RESUL:n Talvimestaruuskilpailut Kangasniemellä 21.2. 

 RESUL:n Talvijotos Liperissä 5.-6.3.  

http://www.iltalehti.fi/terveys/2016012020959745_tr.shtml
http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi/fi
http://www.rul.fi/rul-85-vuotta-paatapahtuma-5-8-2016/
http://www.visithamina.fi/fi/hamina%20tattoo/
http://www.visithamina.fi/fi/hamina%20tattoo/
http://www.rul.fi/uudres/urheilu/
http://www.rul.fi/uudres/urheilu/
http://www.resul.fi/
http://kuntokortti.resul.fi/kuntokortti
http://kuntokortti.resul.fi/m
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 RESUL:n Ampumahiihto Kankaanpäässä 12.-13.3.   

 RESUL:n Sotilasmaastohiihto Mäntsälä 20.3.  

 RESUL:n Reserviläispilkki Juvalla 2.4  
Löytyvät täältä http://resul.fi/kilpailut/kilpailukalenteri/ 
 

 

AMMUNTAA:         
 
17. RESUL:n Ilma-aseet Kupittaalla 5.-6.3. 
Suora linkki kilpailukutsuun tässä  http://resul.fi/kilpailukutsu/reservilaisurheiluliiton-ilma-
asemestaruuskilpailut/  
       
18. Talvisota VII perinneammunta Hyvinkään ampumaradalla 13.3.2016, klo 13-16 
Kilpailukutsu löytyy täältä http://www.rul.fi/hyvinkaa/toiminta/ammunta/  
        
19. Aseiden määrä Suomessa vähenee – katso, missä ovat maan 1,5 miljoonaa asetta 
Ohessa käyttöönne YLE:n 21.1.2016 julkaisema koko maan kattava kuntakohtainen asekantatilasto 
ajanhetkeltä 20.4.2015. 
  
Aineisto on pyydetty ja asehallintoyksikössä tuotettu nimenomaan avustamaan uuden ampumaratalain 12 
§:n mukaisten maakunnallisten kehittämissuunnitelmien laadinnassa. 
        
Asiaan liittyvät: 
Kuntakohtainen tilasto netissä: 
http://yle.fi/uutiset/aseiden_maara_suomessa_vahenee__katso_missa_ovat_maan_15_miljoonaa_asetta/
8588611 

Uudenmaan uutiset (7 min) kohdasta 03.27: http://areena.yle.fi/1-3259028?autoplay=true Haastateltava 

Ville Maijanen on myös Lahnuksen ampumaradan eli Espoon Ampumaratayhdistyksen pj., jossa myös 

kuvattu pienoiskiväärillä ammunta. 

 

KOULUTUSTA: 
  
20. MPK kurssitarjontaa tammi-toukokuu, Uudenmaan KOTU:n  järjestelyvastuulla olevat kurssitarjonta  
Tämän piiritiedotteen liitteenä kaikki järjestettävät kurssit  http://www.rul.fi/uudres/piiritiedotteet/ 
 

Tässä edustava otanta tarkemmilla tiedoilla: 
 
KARTAT JA KOORDINAATIT JA TAKTISET MERKIT KURSSI TUUSULASSA 18.2. 
 
Suomen kartastojärjestelmä on uusiutunut, lehtijako ja mittakaavat ovat muuttuneet ja koordinaatitkin 
ilmoitetaan eri päin kuin ennen… Paavon ja Iivarin ilmoittaminen ei enää riitä, paikan ilmoittamiseen 
tarvitaan muutakin 
 
Osaatko ottaa koordinaatit uuden MGRS- koordinaatistojärjestelmän mukaisista kartoista tai siirtää 
annetut koordinaatit kartalle?  Mitä karttoja puolustusvoimat nykyään käyttää? 
 
Karttojen ja koordinaattien käyttötaito on jokaisen reserviläisen, erityisesti reservin johtajien, perustaito. 
Vanhoista selkäytimeen menneistä opeista on hankala päästä irti itseopiskelulla,  mutta opettajan johdolla 
se on helpompaa… 

http://resul.fi/kilpailut/kilpailukalenteri/
http://resul.fi/kilpailukutsu/reservilaisurheiluliiton-ilma-asemestaruuskilpailut/
http://resul.fi/kilpailukutsu/reservilaisurheiluliiton-ilma-asemestaruuskilpailut/
http://www.rul.fi/hyvinkaa/toiminta/ammunta/
http://yle.fi/uutiset/aseiden_maara_suomessa_vahenee__katso_missa_ovat_maan_15_miljoonaa_asetta/8588611
http://yle.fi/uutiset/aseiden_maara_suomessa_vahenee__katso_missa_ovat_maan_15_miljoonaa_asetta/8588611
http://areena.yle.fi/1-3259028?autoplay=true
http://www.rul.fi/uudres/piiritiedotteet/
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Uudenmaan Koulutus- ja tukiyksikkö järjestää ”Taistelukoululla” Tuusulassa torstai-iltana. 18.2.2016 klo 18-
21 Kartat, koordinaatit ja taktiset merkit-kurssin. Kurssilla perehdytään käytännönläheisesti uuteen 
koordinaattijärjestelmään ja sen käyttöön ja käytössä oleviin taktisiin merkkeihin.  Kouluttajana toimii 
kansainvälisissä sotilastaitokilpailuissakin MGRS-koordinaatteja käyttäen suunnistanut ja marssinut 
kapteeni (res) Aki Mäkirinta. 
  
Kurssin hinta on 10 euroa ja siihen sisältyy kahvi ja pikkupurtava. Saat myös kalvolle tulostetun 
koordinaattimittarin omaksesi. 
 
Kurssille ilmoittaudutaan ensisijaisesti MPK:n internet-sivujen www.mpk.fi kautta. Se löytyy Uudenmaan 
KOTU-yksikön kurssitarjonnasta, kurssinumero 1700 16 12008. Kurssille mahtuu enintään 30 henkilöä ja 
ilmoittautumisaika päättyy 14.2.2016. Kurssi täyttyy usein ja kaikki halukkaat eivät ole edes mahtuneet 
mukaan, joten ilmoittaudu ajoissa! 
....................................... 
 
SOTILASTIETOJEN PÄIVITYS-KURSSI järjestetään Lohjalla 25.2. ja 3.3. eli kyseessä kaksi iltaa kestävä kurssi 
kuten aiemminkin. 
 
KRIISTILANNE KOULUTUS 5.-6.3. Taistelukoululla. 
 
12.3. Ruotsinpyhtäällä Loviisan reserviläisjärjestöjen tapahtuma jossa mm.  sovellettua ammuntaa ja 
erilaisia rastitehtäviä . 
 
19.3. Sipoon Kevätyön marssi. Matka n 20 km. 
 
9.4. Loviisassa Brandensteinin marssi. 25 km ja 10 kg varustuksessa. 
 
15.-17.4. Taistelukoulun alueella Maanpuolustusviikonloppu joka kokoaa mm.lukiolaisia turvakurssien 
maastoviikonloppuun. Kurssit muonittaa Kenttämuonituskurssi...ilmoittaudu mukaan kurssille. 
 
.......................................... 
 
21. MPK:n Informaatioturvallisuus-kurssi 16.4. Maanpuolustusjärjestöjen talo, Döbelninkatu 2, Helsinki 
Kurssi on infosodan ja psykovaikuttamisen keinojen ja havainnoinnin ja suojautumisen aihepiiriä.  Kurssi 
kuuluu Informaatiosodan kokonaisuuteen, jonka muita kevään aiheita ovat mm. kyberturvallisuuden 
perusteet (Helsinki) ja johtamisjärjestelmän tekniikkakursseja. 
https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=89457 
 
Tavoitteena on että kurssin jälkeen osallistuja: 
• osaa tulkita mediasta saamaansa tietoa, 
• tuntee informaatiovaikuttamisen keinoja ja menetelmiä ja osaa tunnistaa näitä, kun ne kohdistuvat 
osallistujaan itseensä, sekä 
• tuntee kriisiviestinnän perusteet. 
 
22. MPK:n toiminnanjohtajan sanomaa 21.1.2016 
MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen summaa mennyttä vuotta ja katsoo tulevaan: 
https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1008 
 
 
 

https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=89457
https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1008

