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Puheenjohtajan palsta
Hyvää syksyn alkua,
Neljätoista kuopiolaista suojeluskuntaupseeria päättivät perustaa 90 vuotta sitten Kuopion Suojeluskunnan
Upseerikerhon 27.11.1929. Kuopion Suojeluskunnan Upseerikerhon nimi säilyi vuoteen 1938 saakka, jolloin
nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa Kuopion Reserviupseerikerhoksi. Näiden pyöreiden vuosien johdosta
minulla on kunnia kutsua teidät kaikki osallistumaan 30.11.2019 järjestettäviin 90-vuotisjuhliin, joista löytyy
alustavaa tietoa tässä tiedotteessa. Juhlat ovat oiva tilaisuus tulla verkostoitumaan, tapaamaan tuttuja,
muistelemaan kuluneita vuosia tai ideoimaan tulevaa.
Tänä syksynä järjestetään muitakin hienoja tapahtumia, kuten KRU:n tutustumisilta (24.9.) ja Kansa Kävelee
-tapahtuma (22.9.) sekä Turvallisuuspoliittinen seminaari (16.11.) mielenkiintoisine luentoineen. Lisätietoa
tapahtumista tiedotteen sivuilla.
Suomen Reserviupseeriliiton tulevassa liittokokouksessa (15.-17.11.2019) valitaan liitolle uusi
puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 2020 – 2022. Nykyinen liiton puheenjohtaja majuri Mikko Halkilahti
ilmoitti jo aiemmin, ettei hän ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtävään nykyisen kauden päättyessä.
Uusiksi puheenjohtajaehdokkaiksi on nimetty tähän mennessä neljä henkilöä: kapt Veli-Matti Kesälahti
(Imatran RUkerho), ltn Tuomas Kuusivaara (Valkeakosken RUkerho), ylil Aaro Mäkelä (Kanta-Helsingin RU)
ja ylil Petri Ranta (Ulvilan RUkerho).
Ehdokkaista Aaro Mäkelä toimii nykyisin liiton 1. varapuheenjohtajana sekä liiton edustajana MPK:n
hallituksessa. Veli-Matti Kesälahti on liiton 2. varapuheenjohtaja sekä Etelä-Karjalan piirin puheenjohtaja.
Tuomas Kuusivaara on RUL:n järjestötoimikunnan puheenjohtaja. Petri Ranta puolestaan on
liittohallituksen jäsen sekä Satakunnan piirin puheenjohtaja.
Turun liittokokouksen asialistalla on puheenjohtajavaalin lisäksi myös liittovaltuuston valinta sekä
kolmivuotissuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020 – 2022. Liittovaltuusto toimii liiton päättävänä
elimenä varsinaisten liittokokousten välisenä aikana. Kuluneella kaudella liittovaltuuston jäseninä PohjoisSavon piiristä ovat toimineet kerhomme jäsenet Jukka Korhonen ja Varpu Kattainen.
Myös maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminnassa tapahtuu muutoksia lakimuutosten
seurauksena. Heinäkuussa voimaan tulleen aselain seurauksena moni MPK:n järjestämä ampumakurssi
peruuntui tältä kesältä ja alkusyksyltä, kunnes asiat saadaan lain vaatimaan järjestykseen. Vuoden 2020
alussa MPK:n sotilaallinen koulutus siirtyy puolustusvoimien vastuulle, joten lakimuutosten ja uudistusten
myötä reserviläisten osaamista voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin. Reserviläisille on jatkossa tarjolla
uusia koulutusmahdollisuuksia ja entistä nousujohteisempaa koulutusta.

Pasi Huuskonen
Puheenjohtaja
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KRU 90-vuotisjuhla 30.11.2019
Arvoisa Kuopion Reserviupseerikerhon jäsen,
Meillä on ilo kutsua Teidät ja puolisonne 90-vuotisjuhlaamme hotelli Puijonsarveen lauantaina
30.11.2019 klo 18:00 alkaen. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla illalliskorttimaksu
35 euroa/hlö kerhon tilille: FI64 2027 1800 1722 00
Merkitse viitteeksi nimesi.
Ruoka-aineallergioista pyydämme ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen: hallitus@kru.fi
Tarkemmat tiedot juhlasta julkaistaan syksyn aikana ja lähetetään juhlaan ilmoittautuneille.
Terveisin
Hallitus ja juhlatoimikunta

KRU Tutustumisilta
Kerho järjestää jälleen tutustumisillan tiistaina 24.9.2019 klo 17 piiritoimistolla Kuopiossa
(Mäkikatu 5) reserviläistoiminnasta kiinnostuneille. Kahvitteluiden ja infopaketin jälkeen on
mahdollista käydä sisäradalla ampumassa pistoolilla.
Tutustumisillat ovat olleet suosittuja
tapahtumia ja toimineet myös hyvänä
ponnahduslautana monelle
reserviläistoiminnasta kiinnostuneelle.
Ilmoittaudu sähköpostitse Ville Karhuselle
22.9. mennessä,
ville.karhunen94@gmail.com
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Liikunnan riemua kävellen ja hölkäten 22.9.2019
Kansa kävelee ja hölkkää Valkeisen lammen ympäri jo kahdennentoista kerran. Pohjois-Savossa järjestetään
syyskuun lopulla yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen rauhanpäivän (21.9.) kunniaksi Kansa kävelee tapahtuma. Sen rinnalla on Kuopiossa jälleen Kansa hölkkää -juoksu. Kummatkin tapahtumat ovat
Kuopiossa 22. syyskuuta klo 12-15 Sotaveteraanimuseolla ja Valkeisen lammen ympärillä.
Kansa kävelee -tempaus on Maailman Veteraanijärjestöjen aloitteesta vuodesta 2008 alkaen järjestetty
liikuntatapahtuma ympäri maapalloa ja nykyisin se toteutetaan jo yli 80 valtiossa. Valtakunnallinen
päätapahtuma on tänä vuonna Helsingissä. Tapahtuman suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli
Niinistö.
Aika ja paikka: Sunnuntaina 22.9.2019 Kuopion Sotaveteraanimuseo ja puistoalue. Tulliportinkatu 37 rak D
Ohjelma: Kävely- hölkkälenkki kulkee Valkeisen lammen ympäri.
Lisäksi ohjelmassa: Alku verryttelyä kävelyyn, Savonia orkesterin musiikkia ja leikkimielisiä kilpailuja sekä
lapsille pomppulinna. Myös ikääntyneille, liikuntavammaisille ja perheille löytyy vaihtoehtoja. Tarjolla on
soppakanuunasta hernekeittoa, mehua sekä sotilaskodin antimia, ilmainen tutustuminen
Sotaveteraanimuseoon, Eko – ammuntaa ja tutustumista reserviläistoimintaan.
Lisäksi, paikalla Poliisi ja Kuopion palolaitos, VAPEPA, Martat jne. Pohjois-Savo ja erityisesti Kuopio on ollut
tapahtumassa useana vuotena Suomen aktiivisinta aluetta. Veteraanit toivovat erityisesti perheitä ja
koululaisia liikkumaan kanssaan. Koululaiset voivat suorittaa osuutensa myös oppilaitostensa
liikuntapäivinä, joko viikkoa ennen tai viikkoa tapahtuman jälkeen.
Rauhanhölkän järjestää kestävyysjuoksuseura Rauhalahti Road Runners (RRR). Ei-kilpailullinen ja
vapaavauhtinen sekä -kestoinen hölkkä starttaa Valkeisen lammen Alavan kirkon eteläpuoleisesta päädystä
klo 13. Rauhankävelijät kiertävät lampea ennen juoksijoita klo 12.30 alkaen yhteislähdöllä
sotaveteraanimuseon edestä. Viime vuoden perusteella kävelijöitä ja hölkkääjiä liikkunee 3,4 km:n
lampikierroksella noin 600–1000 henkilöä. Rauhalahti Road Runners haastaa jäsenensä ja urheiluseurat
sekä reserviläiset kuntoilijat rauhan puolesta terveysliikunnan pariin. Osallistujat saavat pirteän mielen ja
raittiin ilman lisäksi kunnian kerätä rahaa Sotiemme veteraaneille suorituksestaan. Tapahtumaa sponsoroi
Kuopion Osuuspankki.
Kävelytapahtumassa veteraaneja kunnioittaen mukana ovat paikalliset järjestäjät:
Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) Savo-Karjalan
maanpuolustuspiiri, Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry, Pohjois-Savon Reserviläispiiri ry ja Naisten
Valmiusliiton Pohjois-Savon alueneuvottelukunta.
TERVETULOA LIIKUNNAN PARIIN YHDESSÄ JA ERIKSEEN!
Lisätietoa antavat: Tapahtuman koordinaattori Tuomas Oinonen, p. 044 5180 937, oinotu@gmail.com
Rauhalahti Road Runnersin vastuuhenkilöt Marjatta Räsänen, p. 0400 124 897,
marjatta.rasanen1@gmail.com ja Ilpo Lommi, ilpo.lommi@dnainternet.net, p. 044 0675949.
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Miesten joukkue hopealle Tallinnan MILCOMP:ssa
Tallinnassa elokuun ensimmäisellä viikolla 6.-8.8.2019 järjestettyyn sotilasmoniotteluun MILCOMP:iin
(Military Competition) osallistui 35 joukkuetta 12 eri maasta, sekä kaksi kansainvälistä joukkuetta.
Suomesta tämän vuoden kisoihin lähti miesten joukkue (3+1) sekä naisten joukkue (3).
Kilpailun parhaaksi joukkueeksi ylsi saksalaisten joukkue (DEU3) kokonaispisteillä 7376,63. Toiseksi tuli
edellisten vuosien tapaan Suomen miesten joukkue (FIN2), jonka kokonaispisteet olivat 7152,22.
Kolmanneksi sijoittui Viron joukkue (EST2) 6333,87 pisteellä.
Reserviupseeriliiton ensimmäisessä naisten joukkueessa kilpailivat Heini Kouki, Mirka Mannersuo ja Elina
Kangas. He sijoittuivat naisten sarjassa sijalle viisi.
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Turvallisuuspoliittinenseminaari 16.11.2019
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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 on 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/

KRU:n Facebook
Kerholla on Facebook-sivut, jossa julkaisemme ajankohtaista asiaa, tapahtumia ja muuta
reserviläistoimintaan liittyvää. Sivut nopeuttavat tiedon jakamista ja saamista, jolloin jokainen pysyy hyvin
ajan tasalla kiinnostavasta toiminnasta.
Käykää tykkäämässä ja seuratkaa!
https://www.facebook.com/KuopionReserviupseerikerho/
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Ammunnat
Piirin ampumaratavuorot pyörivät tiistaisin klo 18-20 syyskuun loppuun asti Rissalan
ampumaradalla ja talvikaudella Kuopion linja-autoaseman alakerrassa sisäradalla.
Kerholla on laina-aseita, joten omaa kalustoa ei harrastuksen aloittamiseen tarvita.
Aseiden lainaaminen on maksutonta kerhon jäsenille, mutta patruunakuluista peritään maksu.
Lisäksi ampujalla täytyy olla voimassa reserviläisen ampumaturva, jonka saat täältä:
https://www.reservilaisliitto.fi/jasenedut/jasenedut_ja_-alennukset/ampumaturva
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.
Prosenttiammunnan nettilomake: https://goo.gl/forms/EAej1ZsXHmpt6LUQ2
Enemmän ammunoista, ajantasainen ampumaohjelma, tiedotteet ja kilpailukutsut löydät Vihman
nettisivuilta: https://www.vihma.fi/ammunta/

KRU-tuotteita
KRU:n jäsenillä on nyt mahdollisuus hankkia kerhon
urheilupaita ja kangasmerkki!
Hintaa paidalle tulee 40-45 € riippuen tilattavasta
määrästä. Tiedustelut ja tilaukset paitaan liittyen voi
lähettää hallituksen sähköpostiin: hallitus@kru.fi
KRU:n kangasmerkkejä voi ostaa hallituksen jäseniltä
5 €/kpl. Merkissä on velcro-pinta kiinnitystä varten,
koko n. 7x5 cm.
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KRU:n hallitus 2019
Pasi Huuskonen

Puheenjohtaja, Ammunnat 040 736 5469
pshuusko@gmail.com

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 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

Timo Ikonen

Ampumatoiminta

Ville Karhunen

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

Pekka Koistinen

Koulutusasiat

Tuomas Oinonen

Yhdysupseeri 044 5180 937
oinotu@gmail.com
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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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