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KRU Uutiskirje 2/2017 
 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA  

 

Syksyinen tervehdys 

Juhlavuosi on kulunut jo pitkälle ja monta 

hienoa reserviläistapahtumaa on ollut.  

Vuoden lopun huipennukseksi on Valta-

kunnallinen Itsenäisyyspäivän paraati Kuo-

piossa.  

Toivottavasti mahdollisimman moni on 

osallistunut tapahtumiin ja on vielä ener-

giaa loppuvuonnakin osallistua.  

Kokosimme tähän tiedotteeseen muuta-

man tapahtuman jossa kerhon jäsenet 

ovat olleet osallisina. Monta hyvää tapah-

tumaa jää mainitsemattakin.  

Syyskokous on pian ja toivottavasti osallistujia olisi paljon. Kokouksen yhteydessä 

jaetaan historiikkia sekä julkaistaan kerhon uudet nettisivut. 

Historiikkia on jaettu mutta paljon on vielä jakamatta. Järjestämme piiritoimistolla 

syksyn aikana muutaman illan jolloin historiikin voi hakea. Näin säästämme postitus-

kuluissa kun moni hakisi kirjan.   

 

Oikein hyvää loppuvuotta.  

Puheenjohtaja  

Marko Karvonen 

http://www.kru.fi/
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Syyskokous 7.11.2017 

Kuopion Reserviupseerikerho ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 7.11.2017 Kuo-
pion kaupungin kokoushuone virastotalolla klo 17 alkaen. Tilaisuudessa kahvitarjoilu, tervetuloa! 
 
Syyskokous on hyvä tilaisuus jokaiselle KRU:n jäsenelle tulla kuittaamaan oma kappale kerhon uu-
desta historiikista. Historiikki jaetaan kaikille kerhon jäsenille sekä historiikkia tukeneille tahoille ku-
luvan juhlavuoden aikana. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Itsenäisyyspäivän paraati 6.12.2017  

 

Kuopiossa on valtakunnallinen Puolustusvoimien Itsenäisyyspäivän paraati. Itsenäisyyspäivänä on 

aamulla klo 9 seppeleenlaskutilaisuus sankarihaudoilla perinteisesti ja itse paraati alkaa klo 12 pa-

raatijoukkojen katselmoinnilla Keskuskentällä. Ohimarssi Tuliportinkadulla alkaa klo 13.15.  

Torilla on kalustoesittely klo 10-15. 

 

Kerhon jäsenillä on mahdollisuus osallistua MPK:n marssiosastoon.  Ilmoittautuminen tapahtuu 

MPK järjestelmän kautta, jossa kurssi on auki.   

http://www.kru.fi/
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    Vänrikkipäivä 27.5.2017  
 

 

Vänrikkipäivä kokosi kaikkiaan 30 reserviläistä Karjalan Lennostoon 27.5. 

Aamupäivä vietettiin hyvässä säässä esteradalla personal trainer Mika Martikaisen ohjauksessa. Lounaan jäl-

keen kouluttajat haastoivat osallistujat ajattelemaan Sotilaskodissa järjestetyssä johtamisosiossa. Iltapäiväksi 

siirryttiin ampumaradalle, jossa vuorossa oli pistoolirasti sekä taktista ja tukiaseammuntaa reserviläiskivää-

reillä. Päivän päätteeksi syötiin, saunottiin ja jaettiin palkinnot Komentajan saunalla.  

Tapahtumassa vierailivat myös piirikierroksella olleet Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti ja 

toiminnanjohtaja Janne Kosonen. Kosonen jakoi tunnustusta pohjois-savolaiselle maanpuolustusväelle: "On 

mukava vierailla siellä missä työ tehdään ja varsinkin, kun se tehdään sellaisella osaamisella ja innostuksella, 

kuin mitä viikonloppuna nähtiin". 

  

 

http://www.kru.fi/
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    Falling plates Pohjois-Savon Piirinmestaruuskilpailut 6.8.2017 
 

 

Leppävirralla järjestettiin laatuaan ensimmäiset P-S FP piirinmestaruuskilpailut. KRU:sta oli 3 jouk-

kuetta kilpailemassa, kaikkiaan kilpailussa oli 6 joukkuetta. KRU vei hienosti voiton ja hopea sijan 

kilpailussa.   

 

 

 

ResUl:n Syysjotos järjestettiin Raumalla 

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos pidettiin Raumalla 
22.-24.9.2017. Olosuhteet suosivat jotosta upealla syyssäällä. KRU:n 
partio (Hyvärinen - Jääskeläinen - Tarvus) sijoittui jotoksella hienosti 
hopealle. Jotoksen sotilassarjaan osallistui 27 partiota ja edettävä ko-
konaismatka (pe-su) oli yhteensä 62 km.  

Yleisvaikutelma jotoksesta jätti positiivisen kuvan. Rastiaiheet olivat 
perushyviä sotilasrasteja, ja erityisesti tehtävänantoihin oli panos-
tettu (yksinkertaisen selkeät ja napakat). Tehtävänantoon sai tutustua 
rauhassa ennen suoritusta ja tehtävän jälkeen annettiin yleensä myös 
palaute, mikä ei ole kovin yleistä syysjotoksilla. Rastihenkilöstö oli 
kauttaaltaan iloista, vaikka omituista murretta puhuivatkin. 

 

 

http://www.kru.fi/
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    Vihma jotos video   

Prosenttiammunta 

Prosenttiammuntaan lasketaan kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät ampumasuorituk-
set. Myös hyväksytty hirvikoe sekä Noptel-ammunta ja muut vastaavat ammunnat hyväksytään pro-
senttiammunnan suoritukseksi. Kerhon prosenttiammunnan tulos oli viime vuonna noin 14 %. Tulos 
on todellisuudessa varmasti korkeampi, joten käykäähän ilmoittamassa vuoden 2017 ammunta-
suoritus osoitteessa: http://goo.gl/forms/ZM1fNNMaAG. Prosenttiammunnnan ilmoittaneiden 
kesken kerho arpoo lahjakortteja Kuopion Armoriaan! 
 
 

Kuopion sisärata-ammunnat   

Kauden 2017-2018 sisäratavuorot ovat pyörähtäneet käyntiin, joten viikoittaiset ammunnat jatku-

vat tiistaisin. Uudet ampujat perehdytään toimintaan ja lainakalustoa on saatavilla pelkillä patruu-

nakustannuksilla. Ammuntoihin osallistuville on ampujanvakuutus pakollinen, yhdessä maksetun jä-

senmaksun kanssa. Ammuntaohjelmassa ovat mukana seuraavat lajit: pienoispistoolilla vakio, kuvio 

ja pika sekä sotilaspistoolilla MPK-Cup, jossa ammutaan palvelusammuntojen pistoolilajeja 3 ja 4. 

Kevätkaudella sotilaspistoolilla ammutaan vastaavasti Armoria-Cupia.  

 

Ajantasaisen ampumaohjelman, tiedotteet ja kilpailukutsut löydät kerhon ja piirin nettisivuilta:  

http://www.kru.fi/ (päivitys menossa, katso sillä välin www.kuopionreservilaiset.fi)  

https://www.rul.fi/pohjois-savo/ammunta/ 

 

 

 

Alkuvuoden jotoksesta on nyt tehty erinomainen video. Käy katsomassa hienon jotoksen koko-

naisuus. 

https://www.vihma.fi/  

 

 

 

 

http://www.kru.fi/
http://goo.gl/forms/ZM1fNNMaAG
http://www.kru.fi/
file:///C:/Users/marko.karvonen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5ZCFDZRI/www.kuopionreservilaiset.fi
https://www.rul.fi/pohjois-savo/ammunta/
https://www.vihma.fi/
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10 000 kädenojennusta Suomelle -  

Verenluovutuskampanja 

 

 

 

 

Kerho on perustanut oman veriryhmän Suomen Punaisen Ristin veripalveluun. On aika ojentaa käsi 

ja tehdä hyvää, jos vain sovellut verenluovuttajaksi.  

https://www.rul.fi/uutiset/verenluovutuskampanja-tuntematon-potilas-haaste/ 

Luovuttamassa voi käydä yksitellen tai pienissä ryhmissä (4-6 henkilöä), jolloin kannattaa varata luo-

vutusaika etukäteen. Testaa, voitko luovuttaa: www.sovinkoluovuttajaksi.fi. Lisätietoja luovu-

tusedellytyksistä voi kysyä maksuttomasta luovuttajainfosta 0800 0 5801 (ark. 8-17) tai veripal-

velu.fi. 

Muista ottaa virallinen henkilötodistus mukaan! 

Ilmoittakaa kerhon veriryhmän nimi Kuopion Reserviupseerikerho (KRU) verenluovutuksessa käy-

dessänne. Näin kaikki luovutukset saadaan kirjattua mm. vuosittaista kunniakirjaa varten. 

Kaikki Suomen veripalvelupisteet ovat käytettävissä, ohessa Kuopion toimipisteen yhteystiedot: 

Kuopion veripalvelutoimisto 

Osoite: Puijonkatu 23 (Sektori, 2 krs), 70100 Kuopio 

Aukioloajat: ma ja ti klo 10–18 ja pe klo 10–17. 

p. 029 300 1172 

P.S. Voit pysäköidä toriparkissa, josta on suora kulkuyhteys veripalvelutoimistoon. Verenluovutta-

jana saat toimistolta asiakaspysäköintilipun, joka oikeuttaa tunnin maksuttomaan pysäköintiin.  

  

http://www.kru.fi/
https://www.rul.fi/uutiset/verenluovutuskampanja-tuntematon-potilas-haaste/
http://www.sovinkoluovuttajaksi.fi/
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KRU:n hallitus 2017 

 
Puheenjohtaja   
Karvonen Marko 044 786 8236  marko.karvonen@servicepoint.fi  
 
Varapuheenjohtaja/sihteeri/jäsenasiat 
Martikainen Mika  040 829 5515 mika@martikainen.fi  
 

Talousvastaava 

Kattainen Varpu                   044 027 0392  varpu.kattainen@gmail.com  

 
Ampumavastaava 
Huuskonen Pasi  040 736 5469  pasi.huuskonen@uef.fi  
 
Perinnevastaava  
Rautiainen Juha  045 133 5805  juha.p.rautiainen@gmail.com  
 
Tiedotus ja tapahtumavastaava 
Tuomas Oinonen 044 5180 937 oinotu@gmail.com 
 
Hallituksen jäsen 
Saarijärvi Erkki 044 279 8603 erkki.saarijarvi@vesieko.fi  
 
 
  

http://www.kru.fi/
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http://vihma.fi 
 https://www.facebook.com/Vihmaface/ 

 
 

Reserviläisten Kuntokoulu 
          www.reservilaistenkuntokoulu.fi 

 

 

 

        https://www.rul.fi/ajankohtaista/ 
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