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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Puheenjohtajalta
Tervehdys!
Talven selkä alkaa taittua kohti kevättä ja valon määrä lisääntyy mukavasti. Kevät tuo tullessaan myös
paljon aktiviteetteja ammunnan, liikunnan, perinnetoiminnan sekä koulutuksen parissa.
Reserviupseeriliiton kiteytetty tavoite jäsenilleen onkin ”Ammu! Liiku! Kouluttaudu!”.
Tulevan kevään tapahtumista mainittakoon Puolustusvoimien järjestämä reserviläisten RK-kilpailu sekä
viikoittaiset ampumavuorot sisä- ja ulkoradoilla. Liikunnallisia tapahtumia on tarjolla muun muassa jotosten
ja iltarastien muodossa. Perinnetoimintaan on mahdollista osallistua esimerkiksi vuotuisen veteraanipäivän
ja kaatuneitten muistopäivän tilaisuuksissa. Lisäksi reserviläistaitoja kouluttaa monipuolisella
kurssitarjonnallaan Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK).
Pohjois-Savossa on perustettu #Liikuntakannallepano, joka kannustaa reserviläisiä liikkumaan tekemällä
jäsenten erilaiset kuntoilu- ja liikuntamuodot näkyviksi sosiaalisen median välityksellä. Lisäksi liikettä
lisäämään on perustettu valtakunnallinen ”Lisää liikettä” -kampanja Reserviläisurheiluliiton (ResUl) ja
MPK:n toimesta. Liikuntahaaste kannattaakin sisäistää jokapäiväisen jaksamisen kohenemisena ja
terveyden ylläpitämisen näkökulmasta. Kunnon kohentuessa liikkumisen nälkä kasvaa entisestään.
Tänä vuonna KRU täyttää pyöreitä vuosia, sillä Kuopion Suojeluskunnan upseerit perustivat kerhomme 90
vuotta sitten. Juhlimme kerhon ”ysikymppisiä” loppuvuodesta järjestettävässä tilaisuudessa, josta
tiedotamme myöhemmin kuluvan juhlavuoden aikana.
Kerhomme hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutoksia tälle vuodelle. Kerhon puheenjohtaja Marko
Karvonen jäi pois hallituksesta ja uusina jäseninä hallitukseen hyväksyttiin syyskokouksessa Pekka Koistinen
(koulutusasiat), Timo Ikonen (ammunnat) ja Reima Kinnunen (perinnetoiminta). Lisäksi allekirjoittanut
valittiin uudeksi puheenjohtajaksi.
Mukavaa kevään odotusta toivottaen
Pasi Huuskonen
Puheenjohtaja
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Kerhon kevätkokous 27.3
Kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 27.3. klo 17.30 alkaen Työterveyslaitoksella,
tutkimuskeskus Neulanen, Neulaniementie 4, Kuopio.
TTL tarjoaa kahvittelut ja pitää esittelyn toiminnastaan.
Tervetuloa

Tutustumisillat 2019
KRU järjestää kiinnostuneille reservinupseereille tänäkin vuonna tutustumisiltoja joissa pääsee perehtymään
yleisesti reserviläistoimintaan ja mahdollisuuksiin reservissä. Luvassa kattava infopaketti eri järjestöjen rooleista,
ampumatoiminnasta ja miten mukaan pääsee.
Ensimmäinen ilta järjestetään huhtikuussa tiistaina 9.4 Piiritoimistolla Mäkikatu 5A klo 17-20.
Ilta alkaa luennolla ja kahvittelulla jonka jälkeen siirrytään sisäampumaradalle tutustumaan asekalustoon
ja ampumaan( 9mm Glock ja CZ).
Mukaan tarvitset kuulo-ja silmäsuojaimet.
Ilmoittautuminen vapaamuotoisesti sähköpostiin ville.karhunen94@gmail.com(paikkoja on rajallisesti).
Tapahtuma on maksuton ja osallistujat on vakuutettu.

RK-kisa 4.-5.5
Reserviläisten RK-kilpailu ammutaan viime vuosien malliin Rissalassa, toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna
eli 4.-5.5.2019. Kilpailussa ammutaan PV:n RK62-kalustolla yhteensä 30 laukausta - ensin kohdistussarjat ja
sen jälkeen kaksiosainen kilpasarja. RK62:n lisäksi pääsee halutessaan ampumaan Glock-pistoolilla,
tutustumistyylisesti. Mukaan kilpailuun pääsevät kaikki 1.1.1959 jälkeen syntyneet asevelvolliset sekä
kenraalikunta vapaakirjalla.
Vaikka kyseessä on kilpailu, kannattaa silti lähteä mukaan hienoon PV:n järjestämään tapahtumaan, sillä
osallistuminen ei maksa mitään. Paikalla on myös perinteisesti Sotilaskoti.
Ilmoita osallistumishalukkuutesi Janne Hyväriselle (jannejames(at)gmail.com) jos haluat vielä mukaan KRU:n
joukkueisiin. Samoin, jos on toiveita päivästä (lauantai / sunnuntai). Joukkuekoostumukset valmistellaan
huhtikuun aikana, kun osallistujat varmistuvat.
Lisätietoa Vihman sivuilta:
https://www.vihma.fi/tapahtuma/rk-kilpailu-2019/
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Sandels Jotos 18.-19.5
Järjestyksessään 32. Sandels Jotos järjestetään Iisalmessa 18.–19.5.2019. Luvassa on vaihtelevassa,
hyväkulkuisessa mäkimaastossa mielenkiintoisia tehtäviä kahdessa sarjassa.
Jotos sopii maanpuolustushenkisille, niin vaativaa kisaa hakeville kuin työpaikka- tai kaveriporukkajoukkueille.
Jotos koostuu ammunnasta, maastovaelluksesta sekä rastitehtävistä, jotka mittaavat erilaisia sotilaallisia sekä
yleishyödyllisiä tietoja ja taitoja.
Sarjat: Kilpasarja (Döbeln) ja harrastesarja (Sandels). Sandels Jotoksen vaativampi kisa käydään Döbeln -sarjassa.
Tämän sarjan jotos kilpaillaan samoin jotossäännöin kuin Sandels-sarja.

Tutustumisillat 2019

Lisää tapahtumasta ja ilmoittautuminen https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/95646/

MINI-JOHA 24h Johtamisharjoitus
Lähde testaamaan ja kehittämään itseäsi!
Kyseessä on 24 tunnin toiminnallinen johtamisharjoitus maasto-olosuhteissa.
Kurssilla kehitetään johtajakoulutuksen johtajaoppeja, painopiste on sotilasjohtamisessa. Kurssin jälkeen
opiskelija kykenee tilanteenmukaiseen johtamiseen erilaisissa sotilaallista valmiutta ylläpitävissä casetehtävissä.
Kurssi on tarkoitettu reservin johtajille, joiden fyysinen kunto kestää vuorokauden ulkona olemisen ja
metsässä liikkumisen rasitukset.
Lisää tapahtumasta ja ilmoittautuminen https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/95573/

RAATTEEN MARSSI 2019
Raatteen marssi on järjestetty vuosittain vuodesta 1997 lähtien Suomussalmella. Marssi on tarkoitettu
koko perheen tapahtumaksi, joka järjestetään la. 25.5.2019.
Kuopion Reserviupseerit järjestää matkan Raatteeseen 25. – 26.5.2019, jolloin pääsemme katsomaan
millaisesta tapahtumasta on kyse? Viikonlopun aikana tutustumme Raatteen tapahtumiin paikallisen
historiaopastuksen avulla ja yöpyminen tapahtuu rajavartioaseman rakennuksissa. Matka Kuopiosta
Suomussalmen Raatteeseen tehdään linja-autolla. Matkasta ja tarkemmasta aikataulutuksesta
tiedotamme myöhemmin maaliskuussa. Katsoppas kalenteriasi ja varaa paikkasi Raatteeseen, Et pety!
Terveisin,
Reima Kinnunen
e-mail. reimakinnunen@hotmail.com
puh.09-31072272,050-402 5550
Juha Rautiainen
e-mail. juha.p.rautiainen@gmail.com
puh.045-133 5805
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#LIIKUNTAKANNALLEPANO
Pohjois-Savon reservipiirien #LIIKUNTAKANNALLEPANO -liikuttamiskampanjan tavoitteena on tehdä
jokaisen omatoiminen liikkuminen näkyväksi sosiaalisen median avulla.
LIIKUNTAKANNALLEPANO tarkoittaa sinun, minun – MEIDÄN – kenttäkelpoisuuden ylläpitoa, osoittamalla
että kaikilla meillä on omat tapamme liikkua. Liikkumista on halkojen hakkaaminen, sienimetsällä käynti,
sauvakävely, hiihtäminen, maastopyöräily - vain mielikuvitus on rajana.
Haluamme, että tavallisten reserviläisten, kaiken tasoinen liikunta tulee näkyväksi ja että kynnys lähteä
liikkeelle olisi mahdollisimman pieni. Kampanja ei ole kilpailu, vaan sen tärkein tehtävä on innostaa kaiken
kokoisia ja ikäisiä liikkujia. Yhteisöllisyys- ja yhdessä tekeminen oli meille tärkeää jo yli 70 vuotta sitten,
jatkakaamme siis kunnossa pysymistä.
Tuo ilmi oma tapasi liikkua julkaisemalla päivitys kuvan kera tai ilman Vihman #liikuntakannallepano
Facebook –ryhmässä, käyttäen hastagia #LIIKUNTAKANNALLEPANO omissa Facebook-julkaisuissasi tai
vastaavasti Instagramissa tai Twitterissä omalla tililläsi.
Aktiivisimmat liikkujat ja somettajat palkitaan erikseen ilmoitettavien kriteereiden mukaan. Seuraa siis
Vihman tiedotusta!
#Liikuntakannallepano tulee olemaan vahvasti esillä myös Pohjois-Savon reservipiirien alueella
järjestettävissä reserviläisliikuntatapahtumissa.
Maata voi puolustaa mies tai nainen, mutta ei sivustakatsoja.

”Pannaanha porukkaa liikkummaan!”
www.vihma.fi

www.facebook.com/Vihmaface/
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AMMUNTOJA
ResUL Falling Plates
ResUL FP 2019 järjestetään Mikkelissä 11.5. Tänä vuonna ohjelmassa on ensimmäisen kerran mukana
joukkuekilpailun lisäksi yksilökilpailu, sekä aseluokissa myös avoin luokka. Piiri kustantaa
Osallistumismaksut.
https://resul.fi/kilpailukutsu/falling-plates-2019/
Pohjois-Savon ilmoittautumiset kerää Pasi Huuskonen (pshuusko (at) gmail.com). Ilmoittaudu 7.4.2019
Mennessä. Ilmoita samalla:
- yhdistyksesi
- sotilasarvosi
- H, H50 vai D
- haluatko ampua molemmissa (yksilö/joukkue)
- vakio, avoin vai ihan sama
Sovellettu reserviläisammunta (SRA)
KalakukkoCup (KKC) on Pohjois-Savon reservipiirien organisoima SRA-cup -kilpailu. Vuosittain
järjestetään kolme osakilpailua, joista kaksi parasta lasketaan cupin loppupisteisiin. Cupista valitaan
myös Pohjois-Savon reservipiirien edustajat seuraavan vuoden SRA-SM -kilpailuun.
KILPAILUT 2019
KKC 1 / 2019 - Iisalmi 7.4.2019
KKC 2 / 2019 - Siilinjärvi 9.6.2019
KKC 3 / 2019 - Rautalampi 8.9.2019
https://www.vihma.fi/kkc/
SRA-peruskurssi 18.5.2019 (teoria) ja käytännön koe 5.10.2019
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/95640/
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KRU:n uudet facebook-sivut!
Kerholla on nyt uudet facebook sivut jossa julkaisemme ajankohtaista asiaa, tapahtumia ja muuta
reserviläistoimintaan liittyvää.
Uudet sivut nopeuttavat tiedon jakamista ja saamista jolloin jokainen pysyy hyvin ajantasalla kiinnostavasta
toiminnasta.
Käykää tykkäämässä ja seuratkaa!
https://www.facebook.com/KuopionReserviupseerikerho/

Ammunnat 2019
Sisäratakausi on käynnissä tiistaisin vielä maaliskuun loppuun Kuopiossa jonka jälkeen alkaa ulkoratavuorot
Rissalan ampumaradalla. Uudet ampujat olkaa yhteydessä kerhon ammuntavastaavaan
Kerholta löytyy laina-aseet tarvitsijoille.
Muista ilmoittaa Pohjois-Savon Reservipiirien jäsenyhdistysten vuosittaisen prosenttiammuntasuoritus.
Prosenttiammuntaan lasketaan kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät ampumasuoritukset.
Myös hyväksytty hirvikoe sekä Noptel-ammunta ja muut vastaavat ammunnat hyväksytään
prosenttiammunnan suoritukseksi.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnWYwH4c_fp7sK50weXgPdecyHRYcB8IGCPMv5xaA2b-7OjQ/viewform?fbclid=
IwAR0XTuBvBmlCPeW2BA3hmOYf9TO7_iOTfeP0nXY03b1bU_c_DMqRIJz1AM0

Enemmän ammunoista, ajantasainen ampumaohjelma, tiedoitteet ja kilpailukutsut löydät Vihman nettisivuilta:
https://www.vihma.fi/ammunta/

KRU:n urheilu/suunnistus paita
KRU:n jäsenillä on nyt mahdollisuus
ostaa itselleen hieno kerhon
urheilupaita!
Hintaa paidalle tulee 40-45euroa
riippuen siitä kuinka monta paitaa
kerralla tilataan.
Tiedustelut ja tilaukset paitaan
liittyen voi lähettää hallituksen
sähköpostiin: hallitus@kru.fi
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KRU:n hallitus 2019
Pasi Huuskonen

Puheenjohtaja, Ampumavastaava 040 736 5469 pasi.huuskonen@uef.fi

Varpu Kattainen

Varapuheenjohtaja, Talousvastaava 044 027 0392 varpu.kattainen@gmail.com

Mika Martikainen

Jäsenvastaava, Nettisivujen pääkäyttäjä 040 829 5515 mika@martikainen.fi

Ari Kultala

Sihteeri, Palkitsemiset 040 706 6180 ari.kultala@gmail.com

Juha Rautiainen

Perinnetyö, Lippu-upseeri 045 133 5805 juha.p.rautiainen@gmail.com

Reima Kinnunen

Perinnetyö, Lippu-upseeri 050 4025550 reimakinnunen@hotmail.com

Timo Ikonen

Ampumatoiminta 0505956523 timoik@gmail.com

Ville Karhunen

Nuorisoupseeri,Tiedotus 044 060 2944 ville.karhunen94@gmail.com

Pekka Koistinen

Koulutusasiat 0505725105 pekka.koistinen@poliisi.fi

Tuomas Oinonen

Yhdysupseeri 044 5180 937 oinotu@gmail.com
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https://vihma.fi
https://www.faceoook.com/Vihmaface/

Reserviläisten Kuntokoulu
www.reservilaistenkuntokoulu.fi

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

Kuopion Reserviupseerikerho ry
https://www.kru.fi

