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Uutisia 50 vuotta sitten

Kiinnostus vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen ja arjen 
turvallisuuteen on noussut

Suomen Reserviupseeriliitto katsoo, että tar-
ve reserviläisten sähköisille palveluille on il-
meinen ja vapaaehtoisuutta maanpuolustuk-
sen eri tehtävissä voidaan hyödyntää nykyistä 
merkittävästi laajemmin.

Poikkeuksellisen vuoden 2020 aikana kiin-
nostus turvallisuuteen ja maanpuolustukseen 
on lisääntynyt, mikä näkyy maanpuolus-
tusjärjestöjen lisääntyneissä jäsenmäärissä. 
Muun muassa Suomen Reserviupseeriliiton 
(RUL) jäsenmäärä on kasvussa koronapande-
mian aiheuttamista toiminnan rajoituksista 
ja vähäisemmistä koulutusmahdollisuuksista 
huolimatta.

Koronapandemia on paljastanut verkottu-
neen yhteiskunnan haavoittuvuuksia ja al-
leviivannut eri toimijoiden yhteistyötä krii-
sin hoidossa. Pandemia on myös osoittanut 
varautumisen, omavaraisuuden ja huolto-
varmuuden merkityksen. Poikkeuksellisten 
olojen myötä arjen turvallisuus kiinnostaa 
aiempaa useampia. Hyödyntämällä lisäänty-
nyttä kiinnostusta vapaaehtoiseen maanpuo-
lustustoimintaan voidaan lisätä yhteiskunnan 
kokonaisturvallisuutta.

Maanpuolustuksessa Suomi luottaa edelleen 
kansalaisiinsa, sotilaallisen maanpuolus-
tuksen osalta vahvaan ja osaavaan reserviin. 
Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin ava-
jaisissa 9.11.2020 pitämässään puheessa Puo-
lustusvoimien komentaja kenraali Kivinen 
korosti, että nyt on tarve panostaa reservi-
läisten koulutukseen ja reserviläisten osaa-
misen entistä parempaan hyödyntämiseen 
poikkeusolojen tehtävissä. Samalla hän nosti 
esiin tarpeen kehittää paikallispuolustusta 
ja sen valmiutta, sekä laajentaa reserviläis-
ten mahdollisuuksia osallistua sotilaallisen 
maanpuolustuksen eri tehtäviin. Puolustus-
voimat parantaa myös sähköisiä palveluitaan 
reserviläisille.

Maanpuolustuksen ja suomalaisen asevel-
vollisuuden jatkuva kehittäminen on tärke-

ää. Osana sitä tulee kehittää myös reservin 
toimintaa. Maanpuolustusjärjestöt ja vapaa-
ehtoiset reserviläiset ovat osaltaan valmiita 
vastaamaan uusiin haasteisiin. Reserviläisten 
osaamisen ja verkostojen hyödyntäminen on 
keskeistä myös paikallispuolustuksen ja val-
miuden kehittämisessä moninaisissa sotilaal-
lisissa tai muissa kriisitilanteissa.

Virtuaalikokouksista ja sähköisestä asioin-
nista on koronakriisin aikana tullut uusi 
normaali. Tervehdimme kiittäen lupausta 
parantaa kaikkien reserviläisten yhteydenpi-
tomahdollisuuksia Puolustusvoimiin. Sähköi-
nen asiointi on kaikissa yhteiskunnan asiois-
sa nykypäivää. Suomen Reserviupseeriliitto 
katsoo, että Puolustusvoimien reserviläisille 
suunnattujen palveluiden saattaminen samal-
le tasolle on tarpeellista.

Vuoden maanpuolustusteko 2020 
-tunnustus etämarssitapahtumille
Poikkeuksellisissa olosuhteissa on ollut tär-
keää pitää huolta omasta toimintakyvystä. 
Reserviläistoiminnan uusia toimintamuotoja 
ovat olleet mm. etämarssitapahtumat.

Suomen Reserviupseeriliitto on myöntänyt 
vuoden 2020 maanpuolustusteko -tunnus-
tuksen reserviläisille suunnatuille etämarssi-
tapahtumille.

Varustelekan etäsotilasmarssitapahtumaan 
huhtikuun viimeisenä viikonloppuna osal-
listui noin 3000 marssijaa. Reserviläisurhei-
luliiton Four Day March etämarssitapah-
tumaan heinäkuun lopulla osallistui yli 750 
marssijaa ja tapahtuma keräsi osallistujia 
Suomen lisäksi mm. Saksasta, Yhdysvallois-
ta, Iso-Britanniasta ja Japanista.

RUL:n puheenjohtaja Aaro Mäkelä ja liitto-
valtuuston puheenjohtaja Markus Lassheikki 
puhuivat virtuaalisesti kokoontuneen RUL:n 
liittovaltuuston kokouksessa 28.11.2020.

Reserviupseeriliitto 28.11.2020

Reserviläisurheiluliitto perustettu
Suomen Reserviupseeriliiton ja Reservin Aliupseerien Liiton päättävät 
elimet ovat päättäneet perustaa yhteysen urheilujärjestön, Reserviläis-
urheiluliitto ry:n.

Näitä ylläolevia päätöksiä ryhdyttiin toteuttamaan lauantaina 14.12., 
jolloin liiton isossa kokoushuoneessa perustettiin tämä liitto.

Monet saattavat manailla mielessään: "Taas lisää hajaannusta urhei-
luelämään ja lisää organisaatioita!" Näinhän tavallisesti käykin, mutta 
tällä kertaa tavoitteena on muuta. Uuden liiton tehtäväksi on rajattu 
koordinoida kummankin liiton urheilutoimintaa, estää päällekkäisyys 
sekä järjestää entistä tehokkaammin ja taloudellisesti reserviläisurhei-
lun koulutustoiminta. Perustetun liiton avulla voivat järjestöt entistä 
enemmän tehdä työtään tunnetuksi ja valvoa etujaan valtakunnallisten 
urheilujärjestöjen yhteisissä tilaisuuksissa.

Uuden liiton jäseninä ovat kummankin liiton piirit. Piiriportaassa uu-
den liiton vaikutus tuskin tulee näkyviin vielä pitkään aikaan, joten 
meidän on edelleen ponnisteltava kuten ennenkin, mieluummin vielä 
enemmän nimenomaan kuntoliikunnan parantamiseksi. Mutta teh-
dessämme omaa työtämme odottakaamme siinä sivussa uuden reser-
viläisurheiluliiton aikaansaannoksia ja toivokaamme sille menestystä.
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Puheenjohtajilta

Johtajakoulutuksesta 
uusia mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia 

Reserviläisten puheen-
johtajalta

Timo Soininen > Ylikersantti (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

Itsenäisyyspäivän alla tätä kirjoittaessa ei 
voi muuta todeta, kuin poikkeuksellisen 
korona-ajan jatkuvan nopeilla käänteillä ja 
pakottavan toimintamme sopeutumaan. To-
sin vuonna 2020 olemme pakosta luoneet 
myös uusia tapoja toimia, näitä kokemuksia 
voidaan myös hyödyntää reserviläistoimin-
nan kehittämisessä tulevina, normaalimpina 
aikoina.
 Olemme joutuneet perumaan oman It-
senäisyyspäivän vastaanottotilaisuutemme 
ja yhdessä veljesjärjestöjen kanssa järjestet-
tävän kansalaisjuhlan Helsingin Yliopistol-
la. Piirin huomionosoitusten jakotilaisuus 
on siirretty vuodelle 2021 ajankohtaan, jol-
loin se on turvallisesti mahdollinen ja vi-
ranomaisten ohjeita noudattava. Piirin yh-
distyksille on mahdollistettiin, heidän niin 
halutessaan, jakaa esittämänsä ansiomitalit 
omissa pienissä tilaisuuksissaan näin Itse-
näisyyspäivän alla. 
 Järjestimme Itsenäisyyspäivän jumalan-
palveluksen netti-striiminä – siis lähetyk-
senä internetissä. Seppeleen laskut ja kun-
niavartiot suoritettiin aikaisempien aikatau-
lujen mukaisesti, mutta korona -turvallisin 
toimintatavoin. Näin usein yhdessä Helsin-
gin Reserviupseeripiirin kanssa. 
 Vuosi 2020 on ollut haastava, mutta niin 
reserviläispiirimme kuin jäsenyhdistyksem-
me ovat kyenneet ylläpitämään toimintan-
sa käynnissä ja kesän jaksolla jopa lähellä 
normaalitilannetta. Myös valtakunnallisesti 
reserviläistoiminta on ollut innovatiivis-
ta. Päät on nostettu ja värejä näytetty aina, 
kun tilanne on sallinut. liiton yhdessä RUL 
kanssa lanseeraama TURPO-tietäjä kilpai-
lukin saatiin perusosaltaan toteutettua yl-
lättävän monissa kouluissa. Omassa piirissä 
yhdistystyö on myös tuottanut tulosta uu-
sien jäsenten mukaan liittymisen mittarilla 
– piirimme yhdistysten yhteenlaskettu jä-
senmäärä lähestyy 4 400 henkilöä. Merkille 
pantavaa on sijoitusikäisten ja naisten osuu-
den kasvaminen uusien jäsenten ryhmässä.
Kuten alussa viittasin, vapaaehtoisen maan-
puolustuksen kentällä on toteutettu ansiok-

kaasti erilaisia virtuaali- ja etätilaisuuksia. 
Osa virtuaalitilaisuuksista on ollut hyvin 
konkreettisia marsseja ja harjoituksia, jotka 
on vain toteutettu siten, että osallistujat ovat 
tekemässä yhtä aikaa, mutta eri sijaintipai-
koissa.  Piirimme, samoin kuin yhdistykset-
kin, katsoo jo vahvasti vuoteen 2021. Pidäm-
me helmi-maaliskuussa yhteisen toiminnan-
suunnittelukokouksen yhdistysten kanssa, 
toiverikkaasti voi ajatella tavattavan paikan-
päällä Töölön auditoriossa. Samoin nyt on, 
jo aloitettu piirin toimintapäivän suunnit-
telu; nimenomaan toiminnallisen ohjelman 
pohjalta, josta toivottavasti saadaan jatkossa 
tehtyä laajemmankin osallistujajoukon ta-
pahtumia.
 Joulua ei ole peruttu, eikä Itsenäisyys-
päivääkään. Niitä on Suomessa vietetty ai-
emmin ankarammissakin olosuhteissa kuin 
nyt. Vietämme niitä tänä vuonna uudella ta-
valla - toki olosuhteiden pakosta näin, mutta 
kiitos veteraanisukupolven, molemmat juh-
lat jatkuvat Isänmaassamme nyt ja tulevai-
suudessa. 
 Onnittelut ja kiitokset huomionosoituk-
sia saaneille! Samoin onnittelut ylennyksistä 
reservissä ja puolustusvoimissa!
 Reserviläispiiri toivottaa hyvää ja rau-
hallista Itsenäisyyspäivää ja Joulunaikaa, 
kullekin omassa lähipiirissään!

Johtajakoulutus on reservin 
upseerien ominta aluetta
Reserviupseerien rooli johtajakoulutuksessa 
on puhututtanut pitkään. Takavuosina, siis 
jo aikana ennen MPK:ta, monen vaikuttajan 
suulla kysyttiin, mikä on reserviupseeriyh-
distysten, -piirien ja -liiton rooli ja tavoite-
tila koulutuksen tuottamisessa. Aikanaan 
MPK:n syntyminen lamautti monen yhdis-
tyksen aktiivisuuden koulutustapahtumien 
järjestämisessä, kun ajateltiin että se kuuluu 
vain MPK:lle. Unohdettiin, että vaikka MPK 
toimii koulutuksen järjestäjänä, ei sillä ole 
varsinaisia kouluttajia läheskään joka tar-
peeseen – kouluttajat tulevat yhdistyksistä ja 
kentältä. Tilanne on viime vuosina muuttu-
nut selvästi parempaan, kun MPK on tunnis-
tanut kehitysalueita, joissa se tarvitsee koke-
neita reserviläisiä. On järkevää että yhteisiä 
asioita tuumitaan yhdessä. Ja reservin up-
seereilla on tässä asiassa paljon annettavaa, 
usein jo siviiliosaamisen kautta

Ei vain asiakas, vaan 
aktiivinen kumppani
Helsingin Reserviupseeripiiriin perustet-
tiin koulutustoimikunta kaksi vuotta sitten. 
Tahtotilana oli toimia kaikupohjana RUL:n 
ja MPK:n johtajakoulutuskursseille ja mark-
kinoida niitä reserviläisille. Tästä työstä 
osoituksena on mm. tämän lehden artikkeli 
MPK:n joukkueenjohtaja- ja komppanian-
päällikkökursseista. Toinen tavoite oli jo as-
tetta vaativampi: miten voitaisiin osallistua 
koulutustarpeiden ja -polkujen määrittelyyn 
yhdessä koulutuksen tuottajien kanssa. Nyt-
hän MPK:n koulutuskalenteri ei kerro mi-
tään koulutuskokonaisuuksista. Tarvittaisiin 
”opinto-opas”, joka määrittelisi tavoitteet, 
kokonaisuudet ja esitietovaatimukset, ja 
jonka mukaan reserviläisjohtaja voisi suun-
nistaa kohti korkeampaa pätevyyttä vaativaa 
tehtävää. Vähän niin kuin korkeakouluissa. 
Kolmantena tavoitteena oli miettiä, mitä 
reservin johtajakoulutusta meiltä puuttuu, 
ja miten piirin yhdistykset ja henkilöosaajat 
osallistua sen tuottamiseen. Osaamista kyllä 
olisi, jos vain päästäisiin tuumasta toimeen.

Joukkueenjohtajasta 
komppanianpäälliköksi
Tähän saumaan osui paremmin kuin hyvin 
MPK:n koulutuspäällikkö Juha Niemen vie-
railu piirin puheenjohtajaillassa 24. marras-
kuuta. Kuulimme, että myös MPK:n taholla 
oli pohdittu samoja asioita. Valmisteilla on 
sotilasjohtamisen koulutusohjelma, joka 
koostuu useasta kurssikokonaisuudesta. 
Reservin upseereille kiinnostavimpia niistä 
ovat komppanianpäällikkö- ja tulenjohto-
päällikkökurssi, joukkueenjohtaja- ja tulen-
johtajakurssi ja aselajien sotilasjohtamisen 
kurssit. Kaikkiin kokonaisuuksiin tarvitaan 
myös kouluttajia, jotka voisivat kouluttajasi-
toumuksen tehtyään olla käytettävissä myös 
Puolustusvoimien kertausharjoitusten ja 
vapaaehtoisten  harjoitusten kouluttajina ja 
johtajina. Merkittävä uusi mahdollisuus mo-
nille aktiivireserviläisille siis.

Aselajikerhoilla on nyt tilaisuus
Aselajien sotilasjohtamisen kurssit olisivat 
erityisen kiinnostavia aselajikerhoille, jotka 
voisivat olla mukana luomassa koulutusta. 
Kerhoissa yhdistyy kriittinen massa tarvit-
tavaa osaamista, kokemusta ja jo valmiita 
yhteistyöverkostoja koulutussisällön määrit-
telyyn. Niistä voi myös löytyä haastetta pel-
käämättömiä johtajia kouluttajiksi ja kurs-
sien johtajiksi. Suomalaisten reservin johta-
jien koulutustaso ja siviilissä hankitut taidot 

timo.soininen@gmail.com

puheenjohtaja@hrup.fi

ovat yleisesti ottaen niin korkealla tasolla, 
että reserviläiselle sopivimman koulutuk-
sen voi hyvinkin luoda toinen reserviläinen. 
Ja vähintäänkin reserviläiset osaavat asettua 
koulutettavan reserviläisen saappaisiin. Ase-
lajikerhoja on piirissämme paljon, ja yhteis-
toiminnan kautta muissakin kerhoissa olevat 
aselajiosaajat voisivat päästä mukaan. Puhu-
mattakaan oman osaamisen kehittämisestä 
siinä sivussa.

Aselajiosaajasta 
esikuntatehtävään
Aselajien sotilasjohtamisesta ei ole pitkä 
matka esikuntatyöskentelyyn. Aselajiupsee-
reita tarvitaan esimerkiksi eri tason suun-
nittelukeskuksissa. Niihin tehtäviin perehdy-
tään yleensä kertausharjoituksissa tekemällä, 
usein ilman kohdennettua koulutusta. En-
nen kertausharjoitusta saatu täsmäkoulutus 
nostaisi uuden sa-sijoitetun oppimiskäyrää 
valtavasti, ja tehostaisi siten koko esikunnan 
toimintaa. Nykyisellä Stadin Sissien esikun-
takurssilla on jo vuosia pohdittu aselajien 
keskeisten periaatteiden kouluttamista osana 
suunnittelukoulutusta. Olisi valtava edistys-
askel, jos aselajikerhot ja esikuntakurssi voisi-
vat yhdistää voimansa tässä asiassa. 

Kerhojen kannattaa vakavasti 
pohtia uusia mahdollisuuksia
Me kaikki tiedämme, että reserviläisille on 
tarjolla paljon perustason koulutusta: am-
muntaa, taistelijan tietoja ja taitoja, kaikki 
tarpeen ja hyödyllisiä. Reservin upseereille 
suunnattua yleistä johtamiskoulutusta on 
jonkin verran. Sen sijaan vaativaan sa-tehtä-
vään perehdyttävää koulutusta on tarjolla to-
della vähän. Sitä annetaan lähes yksinomaan 
kertausharjoituksissa. Tässä onkin pohditta-
vaa kaikille kerhoille. Voisiko johtajakoulu-
tuksesta tai aselajikoulutuksesta löytyä uusi 
mielenkiintoinen tehtävä vakiintuneiden 
toimintamuotojen rinnalle? Voisiko yhdistys 
näin aktivoida sellaisia jäseniä, joita nykyinen 
toiminta ei houkuttele? Ja voisiko yhdistys 
tätä kautta saada uusia kyvykkäitä ja aktiivi-
sia jäseniä? 

Tervetuloa ehdokkaaksi piirin 
koulutustoimikuntaan
Piirin koulutustoimikunta ottaa uusia avauk-
sia pohdintaan heti ensi vuoden alussa. Jos 
yhdistyksesi on kiinnostunut osallistumaan 
esim. edellä mainittujen asioiden kartoituk-
seen, suunnitteluun ja toteutukseen, kan-
nattaa ilmoittaa kiinnostuksesta ensi tilassa. 
Myös asiasta kiinnostuneet jäsenet voivat ot-
taa suoraan yhteyttä joko allekirjoittaneeseen 
(puheenjohtaja@hrup.fi) tai koulutustoimi-
kuntaan (koulutus@hrup.fi). 
 Onnittelut itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 
ylennetyille! Ylennys tarkoittaa aina vaati-
vampaa tehtävää. Se voi vaatia myös lisäkou-
lutusta. Lisäkoulutus voi myös johtaa vaa-
tivampaan tehtävään, josta on seurauksena 
ylennys.  

Matti Riikonen > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Teksti: Viljo Lehtonen
Veteraanivastuu ry:n hallinnoima Sotiem-
me Veteraanit I Sotiemme Naiset keräyksen 
tavoitteena on hankkia varoja Sotiemme 
Veteraanien, miesten ja naisten sekä Sota-
leskien kotona asumisen tukemiseen. 
 Helsinki - Vantaan keräyspiiri on vuosi-
na 2006-2019 kerännyt yhteensä 2.053.980 
€, joka on jaettu alueemme Veteraaneille. 
Keräyskulumme on ollut keskimäärin n. 5 
%. Suurin yksitäinen kuluerä vuosittain on 
ollut varusmiehille jaetut Sotilaskotiin oike-
uttavat kahviliput.

Keräystoiminta jatkuu
Tuen piiriin on nyt myös otettu veteraani-
en puolisot ja lesket, jotka eivät saa yhteis-
kunnan myöntämiä avustuksia elämänsä 
arkeen. Alueellamme oli vielä tunnuksen 
omaavia veteraaneja yli 700 ja heidän puo-
lisoita ja leskiä huomattavasti enemmän. 
Veteraanien keski-ikä on jo yli 95 vuotta. 
Heistä noin 70% asuu omassa kodissaan. 
Helsinki- Vantaan alueella oli 31.12.2019 yli 
100-vuotiaita 60 henkilöä, vanhimman ol-
lessa 106-vuotias.
 Puolustusvoimien tälle vuodelle suunni-

tellusta 18 keräyskerrasta, ehdittiin toteutta-
maan vain kaksi. Viime vuoden keräystulos 
oli 130 671 €, Nyt koronan vaikutuksesta tu-
loksemme jää runsaaseen 20 000 euroon. 
 Arvoisat lukijat, vetoamme Teihin. Ve-
teraanit tarvitsevat edelleen tukeamme. 
Toivomme Helsingin Reservin Sanomien 
lukijoiden lahjoituksia Helsinki-Vantaan 
keräyspiirin keräystilille: Nordea FI02 1555 
3000 1087 54 lahjoituksen viite 178068.  
MobilePay 50023.
 ”Hoivatkaa kohta poissa on veljet, muis-
takaa heille kallis ol maa”. Keräykseen liitty-
vää lisätietoa: www.veteraanit.fi

Sodista 1939-1945 palanneet 
itsenäisyytemme puolustajat 
tarvitsevat vielä apuasi
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Lindqvist ja Lonkari majureiksi, Törmäkangas 
sotilasmestariksi ja Mitro ylipursimieheksi
Tasavallan presidentti on ylen-
tänyt mm. seuraavat henkilöt 
reservissä 6.12.2020. Majuriksi: 
Lindqvist Titta, Lonkari Atte ja 
Luotonen Marko. Kapteeniksi: 
Pälä Erkka, Suvisaari Juha, 
Parkkonen Juha ja Tammimäki 
Anne. Kapteeniluutnantiksi: 
Kuutti Mika. Yliluutnantiksi: 
Brola Mirva, Haimi Toivo, Holm-
ström Axi, Huokuna Tuomas, 
Kaleva Leila, Kuukka Väinö, 
Nahkasiipi Veera, Sainio Harry, 
Selin Toni ja Valanti Tessa. 
Luutnantiksi: Koistinen Miika.

Uudenmaan aluetoimiston 
päällikkö on ylentänyt mm. 

seuraavat henkilöt reservissä 
6.12.2020. Sotilasmestariksi: 
Hellman Mark Oskari, 
Törmäkangas Aki Tapio. 
Ylivääpeliksi: Kaartinen Antti 
Taneli, Väisänen Matti Veli 
Petteri. Ylipursimieheksi: 
Mitro Birgitta. Vääpeliksi: Alho 
Jarno Tapani, Gerasimoff Jari, 
Helin Jyrki, Kesti Veli-Jussi, 
Paajanen Anna Martta Kaarina. 
Pursimieheksi: Heinonen 
Otto Matias, Vienonen Aleksi 
Johannes, Siimeslehto Seppo. 
Ylikersantiksi: Antikainen Ari 
Pekka, Erola Jarmo Sakari, 
Jaakkola Antti Taneli. Kersan-
tiksi: Aho Paavo Artturi, Kallio 

Lauri Ilmari, Toivanen Arttu 
Samuli. Alikersantiksi: Huttula 
Niko Julius, Muhamed Aziz 
Khalil, Viitakangas Juha Tapio. 
Korpraaliksi: Kiili Lauri Jaakko, 
Korbut Dennis, Mielonen 
Konsta Ilmari. Ylimatruusiksi: 
Nurminen Antti Ilmari. 

Huomionosoituksia ovat 
saaneet mm. seuraavat: 2. 
luokan Vapaudenristi: Kallonen 
Kari. 3. luokan Vapaudenristi 
miekkoineen: Santtila Matti. 
4. luokan Vapaudenristi 
miekkoineen: Talikka Kari. 
Suomen Leijonan ritarimerkki: 
Penttilä Vesa. RES Ar: Keto-oja 
Juhani, RES Kam: Junnola Teijo, 
Joukainen Erkki ja Lehti Marko, 
RES Ham Kaasalainen Markku, 
Kallunki Kosti, Nerg Pauli, 
Smolander Åke, Törmäkangas 
Aki ja Sarilahti Tomi, RES Pam: 
Hakosalo Vili, Vilen Ilari ja 
Jansson Esa. HerResP 1: Enlund 
Juha, HelResP 3 Karvonen Ari ja 
Pietikäinen Jari.

Helsingin reservipiirit onnitte-
levat kaikkia ylennettyjä sekä 
huomionosoituksen saaneita.

Tasavallan presidentti on ylentä-
nyt seuraavat reservin upseerit 
6.12.2020 

Sotilasarvoon: EVERSTILUUT-
NANTTI 
Janhunen Harri Timo Sakari Tuu-
sula

Sotilasarvoon: MAJURI 
Bom Marko Olavi Espoo, Fabritius 
Erik Johannes Lapinjärvi, Lindqvist 
Titta Anneli Helsinki, Lonkari Atte 
Valtteri Helsinki, Luotonen Marko 
Petri Juhani Helsinki, Reunanen 
Kari Juhani Espoo, Tulokas Tatu 
Matti Sipoo

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Haikarainen Jouni Pekka Lah-
ti, Heikura Markku Tapio, Husu 
Timo Petteri Helsinki, Joki-Suikko 
Timo Marko Vantaa, Julin Tuomas 
Veli Juhani Helsinki, Kaunismäki 
Joni Pekka, Kosamo Jarmo Mati-
as Porvoo, Laitinen Arttu Ilmari 
Helsinki, Lindström Aku Petteri 
Järvenpää, Lumiala Veli-Matti Es-
poo, Mantila Juha Elias Helsinki, 
Marjoniemi Hannu Olavi Helsin-
ki, Matturi Mika Jaakko Helsinki, 
Mäkelä Klaus Antero Hyvinkää, 
Nieminen Juha Antti Olavi Vantaa, 
Ojala Perttu Juha Samuel Espoo, 
Palokangas Juha Markus Antero 
Helsinki, Parkkonen Juha Turku, 
Pusa Tuomas Petteri Tuusula, Puu-
malainen Markku Antero Helsin-
ki, Pälä Erkka Petteri Nurmijärvi, 
Salonen Mikko Samuli Helsinki, 
Seppälä Tero Juha Samuli Tuusula, 
Suvisaari Juha Pekka Vantaa, Tam-
mimäki Anne Emilia Helsinki, Tuo-
mainen Jani-Matti Juhani Vantaa, 

Vanhatalo Antti Juhani Helsinki

Sotilasarvoon: KAPTEENILUUT-
NANTTI
Kuutti Kai Mika Juhani Espoo, 
Lammi Olli-Pekka Helsinki, Pel-
tomäki Ari Mikael Espoo, Seppälä 
Matti Olavi Järvenpää, Wahlstein 
Karl Rurik Christian Helsinki

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI 
Aav Ari Jussi Olavi Porvoo, Antti-
la Teemu Tuomas Tapani Helsinki, 
Arola Ville Pekka Vantaa, Arvola 
Arto Juhani Järvenpää, Borg Mika 
Juhani Helsinki, Brola Mirva Jasmi-
ne Espoo, Dahlström Jan Emil Mi-
kael Vantaa, Davis Quentin Mar-
kus Richard Järvenpää, Eklöf Tom 
Leif Helsinki, Eriksson Joni Mikael 
Helsinki, Fröberg Jari Juhani Ala-
rik Siuntio, Haikonen Pauli Mika-
el Helsinki, Haimi Toivo Helsinki, 
Halonen Jukka Paavo Espoo, Har-
tikainen Otto Porvoo, Helasmäki 
Raimo Olavi Espoo, Hietala Emmi 
Elisa Espoo, Hirvikoski Frans Ak-
seli Antton Vantaa, Holappa Lauri 
Henrik Helsinki, Holmström Aini 
Axi Vilhelmina Helsinki, Huokuna 
Tuomas Touko Pekanpoika Espoo, 
Huotari Ari-Pekka Espoo, Jantunen 
Lauri Heikki Olavi Helsinki, Joen-
suu Matias Olavi Helsinki, Jolk-
konen Jani Harri Markus Espoo, 
Kaleva Leila Henriikka Helsinki, 
Kalliala Juho Eelis Antero,  Kan-
kare Toni Matti Tapani Helsinki, 
Karhunen Aku Santeri Helsinki, 
Keskitalo Antti Pekka Kirkkonum-
mi, Kilpeläinen Jenni Maria Helsin-
ki, Kumpula Jarmo Pertti Porvoo, 
Kuoppala Juho Mikael Helsinki, 
Kuronen Mika Markus Tapio Loh-
ja, Kuukka Väinö Ilmari Helsinki, 
Kuusela Kim Petteri Vihti, Kymä-
läinen Ville Antti Helsinki, 
Laine Antti Miikka Johannes 
Helsinki, Laurell Tom Henrik 
Kristian Vantaa, Laurikainen 
Heikki Kalevi Porvoo, Lemponen 
Miika Tapio Espoo, Liimatta Joo-
nas Arttu Iivari Mäntsälä, Lind-
holm Joachim Sakarias Helsinki, 
Lyly Jarkko Peteveikko Espoo, 
Länsivuori Sami Harri Juhani Nur-
mijärvi, Martikainen Jyrki Tapio 
Kirkkonummi, Mattila Karol Mi-
kael Helsinki, Mellin Miika Joonas 
Helsinki, Mononen Mikko Valtte-
ri Helsinki, Nahkasiipi Veera Eija 
Helena Vantaa, Nieminen Touko 
Kaspian, Niinikoski Tapio Jorma 
Johannes Espoo, Niskanen Lotta 
Liisa Katariina Espoo, Ojala Samu-
li Johannes Helsinki, Patjas Martti 
Tommi Ilari Sipoo, Peltonen Oona 
Katariina Kerava, Poikulainen Niko 
Henrik Joeli Helsinki, Pulkkinen 
Timo Olavi Lohja, Pylvänäinen 
Jaakko Emil Helsinki, Rauhala Olli-
Pekka Samuli Espoo, Rautiainen 
Juho Aatos Aleksi Helsinki, Ruha-
nen Teemu Ensio Espoo, Rytivaara 
Antti Juhana Porvoo, Räty Harri-
Pekka Helsinki, Sainio Harry Olof 
Hjalmar Espoo, Salminen Mika 
Olavi Espoo, Saranpää Timo Jaakko 
Helsinki, Selin Toni Henrik Hel-
sinki, Tervahauta Markku Petteri 
Helsinki, Tiitta Janne Jouko Hel-
sinki, Torikka Arto Tapani Vantaa, 
Vaarala Jari Pentti Karkkila, Vaara-
ma Eetu Matias Helsinki, Valanti 
Tessa Kaarina Järvenpää, Valtamo 

Juha Tapio Helsinki, Waltari Harri 
Mikael Espoo, Wasiljeff Lars Jonas 
Raasepori, Willman Jaakko Olli 
Petteri Espoo, Ylinen Sauli Einari 
Helsinki

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI (ME)
Asp Anne Sofia Espoo, Lehmusoja 
Lauri Mikael Helsinki, Liljequist 
Ludvig Karl Olof Helsinki, Saloni-
us Kenneth Alexander Johannes 
Kirkkonummi, Sirén Philip Mathi-
as Helsinki, Vähä-Vahe Jussi Tapani 
Ulkomaat

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI 
Ahonen Jesse Juhani Vantaa, Avel-
lan Timo Tuomas Viktor Helsin-
ki, Ayub Mikko Karim Helsinki, 
Baarman Niklas Juhana Espoo, 
Bliss Olli Douglas Kirkkonummi, 
Boman Kalle Erik Aleksi Espoo, 
Engström Vesa Juhani Kristian Es-
poo, Erkkilä Olli Elias Henrikki 
Helsinki, Hirvonen Kasperi Leo 
Nikolai Vantaa, Husgafvel Erik Jal-
mar Espoo, Hyvärinen Topi Tapa-
ni Vantaa, Hänninen Olli Juhani 
Vantaa, Isokangas Jouko Petteri 
Tuusula, Isokääntä Max Joakim 
Helsinki, Jaakkola Santeri Olavi 
Vantaa, Jaatinen Mika Juhani Hel-
sinki, Jokinen  Alpi Loren-
zo Espoo, Kainulainen Juha Petri 
Matias Vantaa, Kallio Juhani Antti 
Oskari Helsinki, Kamppinen Alek-
si Johannes Espoo, Karhunen Jussi 
Antero Kirkkonummi, Karjanlahti 
Emilia Anuliina Helsinki, Kauttu 
Topi Matti Tuomas Helsinki, Kei-
nänen Matias Johannes Helsin-
ki, Kere Eero Hermanni Helsinki, 
Keto Joni Matti Helsinki, Ketola 
Veli-Pekka Helsinki, Kivimaa Onni 
Urho Ilmari Espoo, Koistinen Mii-
ka Juhani Vantaa, Kola Atte Aake 
Aleksi Helsinki, Kolkka Jari Kristi-
an Espoo, Kolsi Ville Pertti Oskari 
Helsinki, Kommonen Mats Robert 
Vihti, Koskenpato Kristian Niko 
Mikael Helsinki, Koskinen Jani 
Toivo Markus Vantaa, Koskinen 
Panu Tapani Espoo, Kuntsi Valtteri 
Tuomas Helsinki, Känkänen Janne-
Heikki Topias Helsinki, Lahdelma 
Teemu Valtteri Helsinki, Lahtinen 
Juho Santeri Kerava, Lappi Leevi 
Joonatan Helsinki, Larinkari Risto 
Jorma Tapio Helsinki, Lehtiö Kar-
ri Antti Valdemar, Lehtonen Eetu 
Santeri Järvenpää, Leino Mikko 
Kalevi Espoo, Leivo Jirko Eino Ola-
vi Helsinki, Liimatta Juho Henrik 
Hyvinkää, Lindqvist Henry Juhani 
Vantaa, Louhivaara Janne Alek-
si Helsinki, Lörincz Kethlin Edith 
Helsinki, Magd Noora Ahmed Ab-
delsamad Vantaa, Miikkulainen 
Lauri Juhani Helsinki, Mäkäräinen 
Mikko Artturi Askola, Mäntysaari 
Mikko Nestori Matias Lappeenran-
ta, Määttä Tomas Antero Hyvin-
kää, Neuvonen Esa Juhani Espoo, 
Niemi Joni Joel Vantaa, Niinimäki 
Kari Kalevi Espoo, Niiranen Arno 
Olavi Helsinki, Nikula Jouko Erk-
ki Aslak Karkkila, Nykänen Sami 
Kalevi Espoo, Oinonen Pontus 
Helsinki, Ojanen Rasmus Helmer 
Helsinki, Panschin Joel Alexander 
Järvenpää, Pitkänen Elias Timo 
Einar Hyvinkää, Plit Herkko Riku 
Uolevi Espoo, Puustinen Otto Sa-
muli Helsinki, Raitanen Janne Sa-
kari Vantaa, Rantala Sampo Oskar 
Johannes Helsinki, Rentola Tuo-

Yliluutnantti Axi Holmström.

Kapteeniluutnantti Mika Kuutti.
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mas Oskari Tuusula, Rinkinen 
Mikko-Oskari Helsinki, Rosen-
lew Alexander Wilhelm Helsinki, 
Siljander Henri Eerik Johannes 
Nurmijärvi, Soini Mika Tapio Es-
poo, Suksi Tomi Henrikki Tuusu-
la, Suurnäkki Petri Matti Tapani 
Espoo, Tikkanen Heikki Olavi 
Kirkkonummi, Tikkanen Vesa 
Kalervo Hyvinkää, Touhonen Jani 
Kalevi Vantaa, Turku Perttu Ilma-
ri Helsinki, Törmä Markus Mikael 
Axel Espoo, Uusi-Salava Katriina 
Leena Loviisa Helsinki, Varonen 
Konsta Espoo, Vartiainen Jaakko 
Niilo Petteri Helsinki, Viitala Ville 
Henrik Kasimir Helsinki, Winnett 
Terhi Katariina  Vantaa, Virka-
järvi Jussi Jesper Espoo, Väisänen 
Juuso Kristian Helsinki, Vörlin 
Teemu Johan Tapio Nurmijär-
vi, Ylönen Ian Sebastian Helsin-
ki 

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI 
(ME)
Bergström Axel Kristian, Boro-
davkin Jan Patrik Helsinki, He-
laniemi Pertti Kaarle Helsinki, 
Häggman Jere Juhani Porvoo, 
Ikonen Juho Tuomas Espoo, Jänt-
ti Peter Rasmus Ulkomaat, Kaiku 
Jere Sakke Samuli Helsinki, Kunt-
si Sofia Caroline Espoo, Kylä-Liu-
hala Sonny Petteri Helsinki, Leisti 
Simo Santeri Tuusula, Mäkinen 
Ville Antero Helsinki, Nilsson 
Carl Anton Rythwold Helsinki, 
Toimi Timo Antero Espoo, Tuli-
virta Karoliina Sole Juulia Helsin-
ki, Vainio Mikael Matias Helsinki

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄ-
LUUTNANTTI
Heino Aleksi Martti Johannes 
Helsinki, Hovi Riku Petteri Kirk-
konummi

Aluetoimiston päällikkö on ylen-
tänyt seuraavat henkilöt reservis-
sä 06.12.2020

Sotilasarvoon: SOTILASMESTA-
RI
Hellman Mark Oskari Helsinki, 
Hytti Hannu Kalervo Hanko, Ka-
hala Jarmo Tapio Vantaa, Korho-
nen Juha Olavi Lohja, Laakkonen 
Juha Henrikki Helsinki, Törmä-
kangas Aki Tapio Porvoo, Ögård 
Peter Valdemar Loviisa

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI 
(ME)
Helamaa Martti Ilmari Espoo, 
Nikkanen Tero Matti Vantaa,   
Tulikoura Tatu Miikka Helsinki

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Alin Jari Tapani Kirkkonummi, 
Calonius Hans Kristian Kirk-
konummi, Hovila Harri Mikael 
Hyvinkää, Kaartinen Antti Ta-
neli Helsinki, Kuikka Jorma En-
sio Nurmijärvi, Lindroos Mikael 
Markus, Ruotsalainen Seppo Ka-
levi Järvenpää, Sandholm Petri 
Stig Valdemar Lohja, Wallendahr 
Ville Juhani Espoo, Väisänen Mat-
ti Veli Petteri Espoo

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Lindqvist Magnus Christoffer Lo-
viisa, Mitro Birgitta Eleonora Hel-
sinki

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Airamo Joona Samuel Espoo, 
Alho Jarno Aleksi Vantaa, Alho 
Pasi Pellervo Lohja, Brummer 
Antti Johannes Wilhelm Lohja, 
Busi Nino Casper Vihti, Elfven-
gren Ilkka Tuomas Espoo, Forss 
Ville Olavi Espoo, Gerasimoff Jari 
Paavo Helsinki, Grönqvist John 
Kristian Helsinki, Helin Jyrki Ju-
hani Espoo, Hintukainen Riku Jo-
hannes, Hynninen Hannes Sakari 
Järvenpää, Isoaho Aapo Vihtori 
Kirkkonummi, Jyrinki Timo Joo-
nas Helsinki, Järvelä Juho Antero 
Espoo, Kaitila Pasi Olavi Vilhelm 
Espoo, Karhuvaara Antti Edwin 
Ilmari Helsinki, Kasonen Mika 
Sakari Vantaa, Kaunisvaara Kal-
le Herkko Matias Lohja, Kesti 
Veli-Jussi Espoo, Kietz Erik Mi-
kael Kristian Espoo, Kivi Miikka 
Tapani Vantaa, Kiviniemi Panu 
Pekka Kerava, Koponen Henri 
Pauli Aleksi, Korhonen Mikko Ei-
nari Hyvinkää, Kulkki Vesa Tapio 
Kirkkonummi, Kuokka Ville Jari 
Petteri Helsinki, Kuokkala Pasi 
Tapani Helsinki, Kyyhkynen Juha 
Tapani Helsinki, Kyytinen Mikko 
Kalevi Mäntsälä, Laaksonen Mik-
ko Johannes Espoo, Laine Jarno 
Juhani Helsinki, Lankinen Matti 
Johannes Helsinki, Lappi Juha Jo-
hannes Nurmijärvi, Lindlöf Nik-
las Olof Vantaa, Löfgrén Viggo 
Bernhard Helsinki, Mannonen 
Samuli Helsinki, Mikkola Tero 
Niklas Kristian Helsinki, Mäkelä 
Ilkka Antero Helsinki, Mäkinen 
Samuli Mikael Helsinki, Niemi 
Santeri Martti Tuomas Hyvinkää, 
Nikkanen Marko Tapio Nurmijär-
vi, Nordberg Tommi Kari Juhani 
Helsinki, Nurmi Jari Olavi Hanko, 
Nurmi Sampo Antti Yrjänä Jär-
venpää, Nurminen Mika Heikki 
Kalevi Kerava, Nyberg Paul Kera-

va, Paajanen Anna Martta Kaari-
na Helsinki, Pajuheimo Niko Sa-
muli Vantaa, Pakkala Jouni Tapio 
Lohja, Pentunen Janne Helsinki, 
Pietiläinen Janne Erkki Aleksi Ke-
rava, Piiroinen Mikko Aleksi Van-
taa, Pohjola Jussi Antti Helsinki, 
Poikolainen Petri Juhani Espoo, 
Prähky Jani Petteri Vantaa, Ran-
tanen Matti Juhani Helsinki, Roos 
Fredrik Mikael Helsinki, Rouhi-
ainen Jarmo Tapani Vantaa, Salo 
Simo Tapio Helsinki, Strandvall 
Ville Joonas Porvoo, Tiusanen 
Mika Juhani Espoo, Tourunen 
Henri Viktor Helsinki, Wedman 
Henri Tero Mikael Nurmijärvi, 
Viikki Markku Topi Juhani Kera-
va, Viikki Tuulikki Emilia Kera-
va, Vikman Tomas Henrik Runar 
Lohja, Änkilä Petteri Juha Väinä-
mö Helsinki

Sotilasarvoon: PURSIMIES
Heinonen Otto Matias Helsinki, 
Kuitunen Panu-Pekka Helsinki, 
Lindberg Niklas Aleksi Kirkko-
nummi, Pöri Mikko Johannes 
Helsinki, Siimeslehto Seppo Ju-
hani Helsinki, Wickström John 
Anders Kirkkonummi, Vienonen 
Aleksi Johannes Helsinki

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Ahlers Tommy Kristian Porvoo, 
Aho Simo Jukka Järvenpää, Anti-
kainen Ari Pekka Espoo, Anttila 
Sampsa Erkki Juhani Vantaa, Ant-
tonen Olli Paavo Kullervo Kirkko-
nummi, Ari Ville Petteri Vantaa, 
Arvonen Joni Aulis Vihti, Asgård 
Jarkko Johannes Nurmijärvi, Au-
tere Anton Viljami Järvenpää, 
Braam Niko Johannes Espoo, 
Brummel Aleksi Juhana Järven-
pää, Dahlberg Calle Otto Alfons 
Raasepori, Doras Jermaine Lewis 
Helsinki, Elo Matias Harri Hen-
rikki Espoo, Erola Jarmo Sakari 
Helsinki, Forsman Dan Patrick 
Vindician Helsinki, Gröhn Jani 
Kristian Vantaa, Haapa Teemu 
Veikko Lohja, Haapasaari Jarno 
Santeri Espoo, Hakkarainen Petri 
Elias Helsinki, Hapuli Heikki Ta-
pani Helsinki, Harju Mikko Tuo-
mas Helsinki, Harju Simo Paavo 
Juhani Helsinki, Hartomaa-Cor-
rêa Lauri Mäntsälä, Heikkilä Jesse 
Armas Vantaa, Heino Niina Su-
sanna Espoo, Helander Sami El-
meri Vantaa, Heliö Kaarlo Marko 
Helsinki, Herkama Tomas Jan Se-
bastian Vantaa, Hirvonen Marko 
Tapio Kirkkonummi, Hokkanen 
Asse Valtteri Espoo, Honkanen 
Rene Kasperi Vantaa, Honkonen 
Tomi Johannes Helsinki, Huusko-
nen Tuomas Mikael Espoo, Hyvä-
rinen Ronnie Fredrik Raasepori, 
Ikonen Janne Mikael Kerava, Iso-
oja Mikko Johannes Espoo, Isota-
lo Jussi Santeri Helsinki, Jaakkola 
Antti Taneli Espoo, Jordman Hen-
ri Mikael Vantaa, Järvenpää Jari 
Petteri Helsinki, Kaivola Oliver Si-
gurd Vantaa, Kallio Jarno Ossian 
Järvenpää, Kantola Panu Heikki 
Ilmari Vantaa, Kerola Aleksi Raa-
fael Helsinki, Kettunen Jerry Mi-
kael Helsinki, Keus Mathias Arie 
Helsinki, Kiviranta Jukka Sakari 
Espoo, Koivula Ilpo Sakari Van-
taa, Korhonen Yrjö Lauri Kalevi 
Espoo, Korkeila Peetu Akseli Ris-
tonpoika Nurmijärvi, Koskipalo 
Tommi Mikael Vantaa, Kuokka 
Vesa Onni Aleksanteri Espoo, 
Kurimo Eero Tapio Espoo, Kär-
ki Timo Veikko Antero Helsinki, 
Laakso Tommi Juhani Helsinki, 
Laaksonen Niko Eerik Helsinki, 

Laaksonen Tarmo Petteri Hel-
sinki, Lahikainen Tauno Valtteri 
Espoo, Lehtovirta Jaakko Ilkka 
Helsinki, Lehtovirta Mikko Ville 
Helsinki, Leikas Erkka Juhani Ke-
rava, Leppänen Veli-Matti Espoo, 
Liisanantti Juha Oskari Helsinki, 
Lind Jens-Samuel Vantaa, Liu-
kolampi Martti Tapio Helsinki, 
Malander Marko Juhani Lohja, 
Manninen Otso Otto Mikael, 
Manninen Turo Markus Vantaa, 
Mattila Aleksi Johannes Helsinki, 
Mononen Toni Akseli Espoo, Nie-
miaho Joni Kristian Nurmijärvi, 
Niskanen Sami Markus Helsinki, 
Norri Eero Ilkka Aleksi Helsin-
ki, Oksanen Joonas Juho Antero 
Helsinki, Ollikainen Kai Petri Hel-
sinki, Palo Mikko Santeri Espoo, 
Pekkala Jemina Mariel Vantaa, 
Peltonen Jyrki Kalevi Nurmijärvi, 
Peltoniemi Ville Mikael Helsin-
ki, Peräjoki Teemu Manu Sakari 
Espoo,Pesonen Mikko Ilmari Es-
poo, Pietiläinen Tuomas Kalevi 
Helsinki, Pokkinen Juuso Samuli 
Vantaa, Puhto Antti Juho Ante-
ro Espoo, Pulkkinen Jari Antti 
Helsinki, Pulkkinen Risto-Matti 
Juhani Kerava, Putkonen Miikka 
Valtteri Edvard Vantaa, Pynnönen 
Tero Ensio Vantaa, Pänkäläinen 
Terhi Elina Järvenpää, Rantanen 
Tuomas Sakari Vantaa, Rekola 
Mikko Ensio Vantaa, Reponen 
Mikko Steve-Marko Oskari Hel-
sinki, Ristikankare Niko Juhani 
Kirkkonummi, Ritakallio Olli Sa-
muli Helsinki, Rytkönen Kimmo 
Pekka Vantaa, Saariluoma Kalle 
Matti Olavi Helsinki, Saarinen 
Reijo Ilari Järvenpää, Salonen 
Hannes Mikael Sipoo, Sandström 
Miikka Samuel Helsinki, Sann-
holm Johan Fredrik Raasepori, 
Sarjakivi Pietari Espoo, Savolai-
nen Timo Veikko Matias Nurmi-
järvi, Sievilä Veijo Juhani Helsinki, 
Sihvo Niina Maria Helsinki, Sii-
tonen Sampsa Henrik Espoo, Sill-
fors Masi Olavi Järvenpää, Snirvi 
Antti Oskari Vantaa, Soikkeli Vil-
le Hermanni Helsinki, Sulin Otto 
Werner Helsinki, Suvisaari Arttu 
Samu Evert Vantaa, Söderlund 
Jakob Vilhelm Helsinki, Tanttu 
Tommi Kalevi Vantaa, Tidenberg 
Heikki Juhani Espoo, Vaheristo 
Risto Eemeli Helsinki, Vahlfors 
Jussi Jeremias Vantaa, Vikström 
Timo Olavi Helsinki, Vuorenmaa 
Vesa Matti Espoo, Vuorio Erkki 
Eljas Juhani Espoo, Vänttinen Jo-
han Anders Loviisa, Västi Antti 
Matias Espoo, Ylönen Kalle-Ville 
Helsinki, 

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI (ME)
Asplund Jean-Peter Alexander 
Helsinki, Haapa-aho Elias Alek-
santeri Kirkkonummi, Herlin Jussi 
Kustaa Helsinki, Höglund Pon-
tus Kristoffer Sipoo, Kujansuu 
Sami-Petteri Espoo, Kämäräinen 
Ville Matias Helsinki, Kääriäinen 
Teemu Petteri Espoo, Levander 
Kim Johan Vantaa, Lindholm 
Andreas Viktor Espoo, Lindqvist 
Jonas Henrik Sipoo, Mykkänen 
Mikko Henrikki Helsinki, O'Kane 
Nichlas Patrick William Vihti, 
Puolamäki Ilkka Mikko Johannes 
Kerava, Rytkönen Jaana Orvokki 
Espoo, Sarkkinen Tommi Kristian 
Helsinki, Tapaninen Oskar Vil-
helm Helsinki, Wallenius Joakim 
Torbjörn Vihti, Vauhkonen Joonas 
Oskari Helsinki, Vesterbacka Lee-
vi Jooseppi Vantaa, Westerinen 
Nico Mikael Järvenpää, Vilén Jon-
ny Mikael Helsinki

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Aaltonen Juha Johannes Espoo, 
Ahlroos Lauri Eemeli Espoo, Aho 
Paavo Artturi Vantaa, Aitamurto 
Lari Valtteri Helsinki, Anders-
son Dan Mårten Espoo, Arponen 
Aleksi Ossian Espoo, Aspelin Karl 
Oskar Espoo, Astala Lassi Mar-
kus Vantaa, Autio Jimmy Juhani 
Espoo, Berg Jonas Kristoffer Hel-
sinki, Berg Jura Tom Juhana Es-
poo, Burman Peter Olof Michael 
Kirkkonummi, Buuri Marko Ju-
hani Helsinki, Dahlgren Krister 
Mikael Espoo, Daltaban Tayberk 
Cemal Helsinki, Degerlund Vic-
tor Anton Sebastian Ulkomaat, 
Drozdowski Tuomas Aleksi Hel-
sinki, Eerola Kasper Nikodemus 
Helsinki, Eloranta Valtteri Aleksi 
Espoo, Eriksson Aleksi Antero 
Johannes Lohja, Erkkilä Teemu 
Aleksi Tuusula, Estamo Miro Sa-
kari Anton Vantaa, Gustafsson 
Jesper Juhani Porvoo, Gustafsson 
Tommi Vilhelm Helsinki, Haapa-
saari Ville Matti Espoo, Haaranen 
Hanna Maria Helsinki, Haataja 
Dan Aleksi Vantaa, Haimakainen 
Hanna Karoliina Vantaa, Halonen 
Eetu Jaakko Johannes Järvenpää, 
Halonen Iiro Olavi Helsinki, Har-
moinen Robert Matias Helsinki, 
Heikkinen Daniel Jukka Johannes 
Vantaa, Heinilä Ville Pekka Es-
poo, Helenius John Michael Por-
voo, Hiittu Oskari Eemeli Espoo, 
Hintukainen Petri Samuli Helsin-
ki, Hirvelä Topias Valtteri Vihti, 
Hirvi Kristian Antton Helsinki, 
Honkonen Jarno Aleksi Helsin-
ki, Hornborg Mikael Christian 
Espoo, Hovilainen Nooa Alek-
si Kouvola, Hurme Antti Tapio 
Vantaa, Huuskola Tauno Tuomas 
Järvenpää, Hyvärinen Olli Juhani 
Helsinki, Hämäläinen Marko Jari 
Olavi Helsinki, Ihalmo Samuli 
Matias Vantaa, Ihantola Pekka 
Niilo Ilmari Espoo, Ikola Antton 
Ilmari Helsinki, Ikonen Joni Ante-
ro Mäntsälä, Ilonen Joonas Lauri 
Tapani Espoo, Innanen Markus 
Julius Helsinki, Islander Anssi 
Eemeli Helsinki, Isopahkala To-
pias Joakim Vantaa, Issakainen 
Juho Henrik Jaakkola Kimmo 
Petteri Loviisa, Jaatinen Aukusti 
Eelis Einari Lohja, Jalomäki Antti 
Ariel Vantaa, Jansson Esa Antero 
Espoo, Jokimies Saku Ilkka Juha-
ni Järvenpää, Jokivuori Joel Her-
manni Vantaa, Juntunen Samuel 
Kari Artturi Järvenpää, Juslenius 
Jesse Jeremias Helsinki, Jussi-
la Juho Aleksi Mikael Hyvinkää, 
Jäppinen Tommi Tapio Mäntsälä, 
Järvinen Jonne Tapio Valtteri Hel-
sinki, Jääskeläinen Jari Pekka Ju-
hani Tuusula, Jääskeläinen Juhana 
Valtteri Helsinki, Kallinen Matti 
Johannes Vantaa, Kallio Lauri Il-
mari Espoo, Kankare Onni-Akseli 
Ensio Helsinki, Karhu Emmi Juuli 
Kirsikka Helsinki, Karlsson Kris-
tian Tor Johannes Porvoo, Karttu-
nen Mikael Vantaa, Kentala Danis 
Kauniainen, Kerttula Ilkka Tuomo 
Tapio Kirkkonummi, Kilpelä Aa-
po-Tapani Järvenpää, Kinnunen 
Janne Juhani Espoo, Kirjavainen 
Antti Sakari Johannes Espoo, Kir-
vesmäki Joonas Valtteri Vantaa, 
Kiviahde Joonas Artturi Vantaa, 
Knuutinen Tommi Ville Petteri 
Nurmijärvi, Koivisto Petri Jaakko 
Kristian Espoo, Koivusaari Otto 
Aleksanteri Kerava, Kolehmainen 
Niko Oskar Sipoo, Kontro Valto 
Lauri Ilmari Helsinki, Korhonen 
Henri Kristian Espoo, Korhonen 

Yliluutnantti Leila Kaleva.



6  18. joulukuuta  <  4 /2020  <  Helsingin Reservin Sanomat

Miikka Kalervo Helsinki, Korho-
nen Sasu Pekka Aleksi Helsin-
ki, Korpela Timi Tapio Helsinki, 
Korppi Jonna Elina Järvenpää, 
Kosamo Matti Lauri Matias Por-
voo, Koskenniemi Petteri Eerik 
Loviisa, Kovalainen Miikka Ak-
seli Vantaa, Kuivamäki Tuomo 
Juho Vantaa, Kuosa Jyri Einari 
Siuntio, Kuusirati Jarmo Tapani 
Vantaa, Kyyrö Sampo Wiktor Es-
poo, Kärkkäinen Tomi Markus 
Helsinki, Laaksonen Aleksi Ju-
hani Helsinki, Lagerström Sami 
Juhani Helsinki, Lahonen Mitro 
Johannes Helsinki, Lahti Otso El-
meri Helsinki, Lamberg Sampo 
Vilhelm Helsinki, Lassinen Valt-
teri Matias Vantaa, Lausmaa Juho 
Mikael Helsinki, Lehtomäki Jouko 
Tapio Espoo, Leinonen Teemu 
Antti Eemeli Vantaa, Leinonkos-
ki Aleksi Olavi Henrikki Helsinki, 
Leivo Miko Kalevi Helsinki, Leivo 
Tatu Juhani Helsinki, Lemmetty 
Miikka Hemming Helsinki, Lep-
pänen Eetu Johannes Nurmijärvi, 
Lindholm Jere Johannes Lohja, 
Linna-alho Jyri Teemu Matias Jär-
venpää, Mahlamäki Santeri Akseli 
Julius Vihti, Maijanen Janne Ilari 
Espoo, Marttinen Aleksi Kullervo 
Helsinki, Mikander Tommi Kristi-
an Kerava, Mikkonen Arttu Paavo 
Antero Espoo, Mikkonen Janne 
Petteri Espoo, Molander Karl-
Henrik Vihti, Murtomäki Mirko 
Tuomas Espoo, Myrsky Tiitu Do-
rothea Vantaa, Mäkelin Patrik Ju-
hani Helsinki, Mäkelä Eetu Iisakki 
Hyvinkää, Mäkinen Ville Sakari 
Helsinki, Niemelä Eemeli Arvid 
Helsinki, Niemi Jarno Petteri Hy-
vinkää, Nieminen Karri Juhani 
Porvoo, Nousiainen Juuso Markus 
Espoo, Nyman Meeri Tuulia Hel-
sinki, Oinaala Lassi Antero Hel-
sinki, Orell Joonas Alexander Hel-
sinki, Orkoneva Lauri Johannes 
Helsinki, Paajanen Nils Robert 
Helsinki, Paalanen Mikko Juha-
ni Vantaa, Pacius Dennis Eduard 
Helsinki, Pakarinen Tatu Aron 
Helsinki, Pakkanen Matti Tapani 
Vantaa, Pallonen Janne Sakari Si-
poo, Palomäki Jori Villehard Es-
poo, Pasanen Jerry Petteri Vantaa, 
Peltoniemi Robin Simon Vantaa, 
Penttinen Marko Juhani Järven-
pää, Pernu Tero Anssi Henrik 
Vantaa, Pero Tuukka Aku Anttoni 
Helsinki, Perttunen Julius Jeremia 
Espoo, Pesonen Kalle Konsta Ee-
meli Espoo, Pesonen Matti Mar-
kus Ensio Helsinki, Pihlajamaa 
Olli Martin Espoo, Pirnes Timo 
Samuli Kauniainen, Pohjonen Olli 
Juha Sakari Helsinki, Pulkkinen 
Minna Hannele, Purosto Miro 
Samuel Hyvinkää, Pyökkilehto 
Jani Hannu Tapio Kerava, Päivi-

nen Mikko Mikael Vantaa, Pönni 
Arttu Juhani Rikhard Helsinki, 
Pöysti Lauri Johannes Hyvinkää, 
Raitomäki Ristoheikki Vantaa, 
Rakkolainen Sami Aleksanteri 
Järvenpää, Ratilainen Miika Juha-
na Helsinki, Rautalahti Jori-Pekka 
Aleksander Helsinki, Rautiola Se-
veri Mikael Helsinki, Rehn Timo 
Rasmus Einari Espoo, Reis Jon 
Benjamin Helsinki, Renfors Mi-
cos Marcello Rasmus Espoo, Repo 
Joni Tapio Helsinki, Riikonen To-
pias Juho Emil Helsinki, Rimpilä 
Ville Valtteri Kainpoika Espoo, 
Rokkanen Lauri Olavi Helsinki, 
Ruuska Kimi Santtu Samuel Van-
taa, Räsänen Tomi Juhani, Rättö 
Jonatan Niko Antero Helsinki, 
Saari Antti Tapani Espoo, Saari-
nen Kalle Erik Mikael Helsinki, 
Salo Otto Jari Juhani Järvenpää, 
Saloranta Oscar Johan Helsinki, 
Satta Rasmus Saminpoika Helsin-
ki, Savolainen Julius Jesse Rikhard 
Vantaa, Siegfried Henri Aleksi Ul-
rich Helsinki, Sievälä Jussi Nuutti 
Espoo, Siivola Jani Julius Vantaa, 
Silván Siiri Sanna Helsinki, Sil-
ver Antti Juhani Järvenpää, Sirkiä 
Mika Antero Helsinki, Sivonen 
Miro Waltteri Helsinki, Smedman 
Mikael Sebastian Vantaa, Stenius 
Heikki Aleksi Helsinki, Stjernvall 
Niko-Sebastian Helsinki, Suik-
ki Mikko Aaro Markus Helsinki, 
Suominen Markus Juhani Vantaa, 
Söderberg Karl Axel Ingbert Ul-
komaat, Tahvanainen Elias Akseli 
Kauko Helsinki, Tapani Marko 
Tapio Vantaa, Teliö Antti Matias 
Espoo, Tietäväinen Teemu Petteri 
Järvenpää, Timonen Osmo Ilmari 
Helsinki, Toivanen Arttu Samuli 
Helsinki, Tolvanen Elias Roope Il-
mari Helsinki, Tuhkanen Tuomas 
Heikki Kalevi Nurmijärvi, Tuomi-
nen Jouni Aleksi Hyvinkää, Turu-
nen Sami Oskari Espoo, Ujainen 
Joonas Artturi Helsinki, Ukkola 
Janne Petteri Espoo, Ulvinen Turo 
Henrik Helsinki, Vaaraniemi Juu-
so Vili Valtteri Espoo, Vaiste Juho 
Arttu Einari Helsinki, Vaittinen 
Simo Jalmari Helsinki, Vakkuri 
Sami Juhani Nurmijärvi, Valaran-
ta Tomi Viljami Porvoo, Valkiala 
Ville Petteri Helsinki, Valtakari 
Lauri Antero Vantaa, Vanhala Se-
bastian Johannes Vantaa, Vartiai-
nen Jere Pekka Helsinki, Vertanen 
Jani Mikael Helsinki, Vesimäki 
Simo Samuel Viita Antti Olavi 
Helsinki, Villanen Aleksis Arttur 
Panunpoika Helsinki, Virolainen 
Olli Pekka Helsinki, Vuori Erik 
Mikael Helsinki, Vuorinen Jaakko 
Juhani Vantaa, Vähä Jarmo Kristi-
an Vantaa, Välimäki Mikko Juhani 
Helsinki, Väyrynen Joni Olavi Es-
poo, Vääräkangas Akseli Vihtori 

Helsinki, Ylitalo Juho Antti Hel-
sinki, Zetterborg Ronny Nicholas 
Helsinki

Sotilasarvoon: KERSANTTI (ME)
Alve Aapo Aleksanteri Espoo, 
Fontell-Seppelin Laura Elisabet 
Vihti, Grönqvist Frank Magnus 
Helsinki, Haga Viktor Jakob Hel-
sinki, Hellström Kasper Emil Es-
poo, Hulmi Juhana Samuel Hel-
sinki, Idström Axel Wilhelm Mi-
kael Helsinki, Kastikainen Janne 
Rafael Espoo, Kinnunen Markus 
Altar Helsinki, Klemola Saku Ta-
pio Arvid Lohja, Korpioja Miika-
Erik Espoo, Lassander Tim Erik 
Helsinki, Lindberg Ruben Alex 
Mauritz Kirkkonummi, Lind-
blom Benjamin Carl Ivar Helsin-
ki, Luukkonen Ville Pekka Topias 
Helsinki, Lönn Mathias Oscar Mi-
kael Porvoo, Mettälä Olli Aukusti 
Espoo, Rehnberg Joel Sebastian 
Helsinki, Sihvola Otto Jalmari Il-
kanpoika Helsinki, Sillman Niklas 
Conrad Kirkkonummi, Sirviö Bir-
ger Torsten Mikael Helsinki, Sun-
delin Christoffer Michael Kauni-
ainen, Thilman Alex Mikael Hel-
sinki, Tolvanen Sebastian Henrik 
Raasepori, Wallin Roni Tapani 
Arnold Järvenpää, Yli-Sippola 
Kalle Jalmari Kauniainen

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Ahoniemi Vesa Juhani Helsin-
ki, De La Vega Kekkonen Erik 
Juan Carlos, Eriksson Karl Jo-
han Niklas Vantaa, Ginman An-
ton Johannes Helsinki, Heikkilä 
Eerikki Mikko Sakari Helsinki, 
Hiippala Tuomo Johannes Helsin-
ki, Honkalammi Tomi Johannes 
Vantaa, Huttula Niko Julius Hel-
sinki, Hyysti Timo Markus An-
tero Mäntsälä, Häyrynen Aleksi 
Petteri Mäntsälä, Jussila Tuomas 
Uuno Antero Hyvinkää, Järveläi-
nen Ossi Juhani Nurmijärvi, Kar-
jalainen Mikko Matias Karkkila, 
Korhonen Miika Samuli Helsinki, 
Koskimäki Riikka Susanna Van-
taa, Latvasto-Hyvärinen Elisa 
Maria Vantaa, Maijala Eero Sakari 
Helsinki, Matikainen Dulin Patrik 
Helsinki, Muhamed Aziz Khalil 
Vantaa, Mällinen Janne Antero 
Helsinki, Niemimaa Heikki Jalma-
ri Helsinki, Pajakari Juha Markku 
Olavi Espoo, Palosaari Jussi Alek-
santeri Hyvinkää, Pöyry Anssi 
Johannes Mäntsälä, Sarkia Martti 
Samuel Helsinki, Sinervo Samu 
Aapo Ilmari Vantaa, Sonkkanen 
Riku Lauri Juhana Helsinki, Su-
honen Johanna Kaarin Helsinki, 
Tahvanainen Lauri Antero Kirk-
konummi, Toivanen Jussi Tapio 
Helsinki, Torvinen Janne Tapani 
Espoo, Vainionpää Santtu Petteri 

Kirkkonummi, Valjus Joonas Vil-
ho Samuli Järvenpää, Viitakangas 
Juha Tapio Helsinki, Vilenius Joo-
nas Jaakko Valtteri Vantaa, 

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI 
(ME)
Ahokas Jani Tapani Helsinki, Ra-
jatammi Jali Tuomas Kerava, Sive-
lä Jonas Samuel Sipoo

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Abdulle Khalid Sheiknur Espoo, 
Ahola Jere Mikael Lohja, Böhl-
ström Joel Patric Nurmijärvi, 
Elo Lauri Janne Sakari Helsinki, 
Hautamäki Aleksi Antero Van-
taa, Honkanen Matti Tapio Es-
poo, Häyrynen Joona Juuso Valter 
Helsinki, Joutseno Ville Valtteri 
Lohja, Kaivo-oja Lauri Juhani 
Helsinki, Kankkunen Olli Tapani 
Helsinki, Kauppinen Joosua Tou-
ko Armas Helsinki, Kieksi Mar-
kus Ilmari Vantaa, Kiema Arttu 
Olavi Vantaa, Kiili Lauri Jaakko 
Vantaa, Kiiskinen Kristian Kas-
per Vantaa, Kjäll Mikko Ilmari 
Helsinki, Knuuti Matteus Janne 
Jaakkima Espoo, Koivumäki Jaak-
ko Tuomas Vantaa, Korbut Denis 
Vantaa, Korsulainen Timo Kalle 
Elias Helsinki, Kotakoski Pauli 
Kristian Hyvinkää, Kouhestani 
Kambiz Vantaa, Kulmala Mika 
Ensio Espoo, Kumpunen Luu-
kas Laurentius Espoo, Lahtinen 
Niklas Emil Vantaa, Lassila Taavi 
Jukka Petteri Helsinki, Laukka-
nen Eemeli Aaro Juhani Tuusula, 
Lehtola Miika Anton Aleksanteri 
Porvoo, Lepistö Henri Willy Erk-
ki Vantaa, Liesimaa Tomi Mikael 
Vantaa, Liikanen Kimmo Juhani 
Helsinki, Lilja Jere Matias Mänt-

sälä, Luukkainen Sami Ensio Tuu-
sula, Lähdeniemi Markku Olavi 
Nurmijärvi, Medallal Fadi Porvoo, 
Mielonen Konsta Ilmari Espoo, 
Mikkonen Antti Johannes Espoo, 
Mähönen Tuomas Antero Oskari 
Vantaa, Niemi Risto Tuomas Hel-
sinki, Niemi Tommi Ilmari Espoo, 
Niininen Juuso Mikael Antero 
Helsinki, Nuoranne Olli Veikko 
Helsinki, Nurmi Akseli Eerikki 
Helsinki, Oivo Teemu Tapani Hel-
sinki, Ojanperä Bruno Leo Tapani 
Helsinki, Oksanen Tuomas Eino 
Sakari Vantaa, Oraste Turo Ante-
ro Helsinki, Pekkarinen Tatu Mar-
kus Kirkkonummi, Peltonen Frans 
Oskari Matias Helsinki, Pesonen 
Timo Jarkko Juhani Sipoo, Pii-
rainen Matti Juhani Vantaa, Pir-
jola Aku Eelis Mikael Mäntsälä, 
Raappana Juho Henrik Helsinki, 
Rantanen Antti Eemeli Helsinki, 
Rissanen Tuomo Konsta Helsinki, 
Rosenqvist Jani Tapani Karkkila, 
Sainio Henri Tapio Helsinki, Sal-
minen Teemu Petteri Helsinki, 
Saravo Sami Henri Mikael Helsin-
ki, Silvennoinen Nino Ludwig Se-
bastian Helsinki, Tamminen Tero 
Johannes Lohja, Tamminen Tuo-
mo Sakari Nurmijärvi, Toivanen 
Kim Aleksanteri Tuusula, Tuisku 
Pauli Akseli Vantaa, Tynkkynen 
Antti Edvard Arimo Helsinki, 
Uhlbäck Joonas Mikael Siuntio, 
Viitala Tero Aatos Hanko

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Nurminen Antti Ilmari Helsinki

Artikkelin kuvat: Helsingin 
Reservin Sanomien arkisto

Sankarivainajia muistettiin poikkeusoloissakin
Teksti ja kuva: Niko Huttunen

Itsenäisyyspäivää vietettiin tänä 
vuonna poikkeusoloissa. Lähes 
kaikki Helsingin Seudun Reservi-
läispiirin tapahtumat jouduttiin 
perumaan. Sankarivainajia kui-
tenkin muistettiin viemällä piirin 
seppele Malmin sankarihaudoille. 
Myös piirin perinteinen jumalan-
palvelus pidettiin Malmin kirkos-
sa ilman paikalla olevaa seurakun-
taa. 
 Verkkoon striimatussa juma-
lanpalveluksessa saarnasi Kati 
Pitkänen, joka toimii piirin halli-

tuksessa Sissikerhon edustajana. 
Saarnassaan Pitkänen totesi, että 
vihollinen on nyt virus. Ympäril-
lämme liikkuu erilaisia väitteitä 
viruksesta. Raamatun Saarnaajan 
kirjan sanoihin viitaten hän tote-
si, että tarvitsemme nyt viisautta 
erottaaksemme totuuden valheis-
ta. 
 ”Reserviläisenä olen oppi-
nut tiivistämään ihmisen tehtä-
vän joukossa ja siitä johdettuna 
ehkäpä myös suomalaisena: ole 
osa ratkaisua! Tänäkin vuonna se 
voisi tarkoittaa myös sitä, että on 

valmis kuuntelemaan itseään vii-
saampia.”
 Ennen jumalanpalvelusta Mal-
min kirkolta lähetettiin Helsingin 
Seudun Reserviläispiirin seppele 
Malmin sankarihautausmaalle. 
Seppeleen laski piirin puheenjoh-
taja Timo Soininen. Paikalla olivat 
Suomen lippu ja piirin lippu sekä 
tilaisuuden järjestelyistä vastan-
neiden Vääpelikillan ja Sissiker-
hon liput. 
 Tallenne jumalanpalvelukses-
ta: https://fb.watch/2ci6frisgB/

Ylipursimies Birgitta Mitro.
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Piirin puheenjohtajailloissa suunnitellaan, tiedotetaan ja 
verkostoidutaan
Teksti: Lasse Mäki ja Toivo Haimi

Kuva: Toivo Haimi

Helsingin Reserviupseeripiiri on 
järjestänyt syksyn aikana kaksi pu-
heenjohtajailtaa, jotka ovat kerän-
neet yhteen toimijoita piirin reser-
viupseeriyhdistyksistä ajankohtais-
ten asioiden äärelle. 
 Helsingin Reserviupseeripiirin 
hallitus järjestää kahdesti vuodessa 
puheenjohtajapäivän nimellä kul-
kevan tapahtuman, jonka tarkoi-
tuksena on parantaa tiedonkulkua 
piirihallituksen ja jäsenyhdistysten 
välillä ja tarjota luonteva keskuste-
lufoorumi ajankohtaisten asioiden 
käsittelyyn. Nimestään huolimatta 
tilaisuus ei ole tarkoitettu vain ker-
hojen puheenjohtajille, vaan kerhon 
edustajaksi voi tulla kuka tahansa 
kerhon parhaaksi katsoma henkilö. 
Useimmiten paikalla on kuitenkin 
joku hallituksen jäsenistä. Perimä-
tiedon mukaan tapahtuman nimitys 
juontaa juurensa aiempina vuosi-
kymmeninä toteutetuista useam-
man päivän mittaisista suunnitte-
lupäivistä, jotka ovat tähän päivään 
mennessä lyhentyneet yhden illan 
mittaisiksi tiiviiksi tietoiskuiksi.
 Koronavirustilanteen takia vuo-
den molemmat puheenjohtajaillat 
järjestettiin syksyllä: ensimmäinen 
elokuun lopulla, toinen marras-
kuussa pääasiassa etäyhteyksin. 
Tilaisuuksien yhteydessä piirihal-
lituksen jäsenet esittäytyivät, ja 
toimikuntien edustajat kertoivat 
vastuualueidensa kuulumisia. Pii-
rihallituksen puheenjohtaja Matti 
Riikonen korosti kerhojen osallis-
tumismahdollisuuksia koko piiriä 
koskevien asioiden suunniteluun: 
piirin aktiiviset toimikunnat tarjoa-
vat erinomaisen foorumin yhteisten 
asioiden käsittelyyn, vaikka kerholla 
ei olisikaan omaa edustajaansa piiri-
hallituksessa. Kuluneen vuoden toi-
mintasuunnitelman painopisteeksi 

valittu kerhojen yhteistoiminta on-
kin osa kaikkien piirin toimikuntien 
toimintaa.
 Helsingin Reserviupseeripiirin 
sisällä työskentelee kuusi toimikun-
taa, jotka suunnittelevat ja koor-
dinoivat tavoitteellisesti toimintaa 
vastuualueidensa sisällä: koulu-
tustoimikunta kehittää sotilaallisia 
valmiuksia parantavan koulutuk-
sen tarjontaa, viestintätoimikunta 
panostaa erityisesti piirilehden ja 
verkkosivujen kehittämiseen, järjes-
tötoimikunta luo edellytyksiä piirin 
yhteistoiminnalle, majatoimikunta 
huolehtii Spjutsundin retkeilyma-
jasta, palkitsemistoimikunta toimit-
taa esityksiä Reserviupseeriliiton 
ja muiden tahojen palkitsemisille 
ja nuorten toimikunta koordinoi 
nuorille upseereille kohdennettua 
toimintaa ja edistää osaltaan jä-
senrekrytointia. Lisäksi piirillä on 
edustajansa kenttäkelpoisuustoimi-
kunnassa ja Helsingin Reservin Sa-
nomien toimitusneuvostossa, jotka 
ovat yhteisiä Helsingin Seudun Re-
serviläispiirin kanssa.
 Toimikuntakatsauksien ohella 
piirin keskeisen kumppanin, Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) edustajat olivat esillä kum-
massakin tilaisuudessa ja kertoivat 
koulutustarjonnan ajankohtaisista 
asioista. Elokuun puheenjohtajail-
lassa projektipäällikkö Pekka Rin-
tala esitteli MPK:n ja pelastusalan 
toimijoiden yhteistyönä kehittä-
mää kallioväestönsuojakoulutusta, 
joka tarjoaa kiinnostavia mahdol-
lisuuksia poikkeusolojen tehtäviin 
erityisesti niille reserviläisille, joita 
ei ikänsä puolesta voida enää sijoit-
taa puolustusvoimien sodan ajan 
kokoonpanoihin. Marraskuun ti-
laisuudessa äänessä oli puolestaan 
MPK:n koulutuspäällikkö Juha Nie-
mi, joka kertoi uudistuvasta soti-
lasjohtamisen koulutusohjelmasta 
sekä yksittäisten yhdistysten mah-

dollisuuksista osallistua koulutuksi-
en suunnitteluun ja toteuttamiseen 
tarjoamalla MPK:n käyttöön osaa-
via kouluttajia. Niemi korosti myös 
sotilasjohtamisen moduulien mer-
kitystä jäsenrekrytoinnin välinee-
nä innostamaan erityisesti nuoria 
reserviläisiä hankkimaan lisäkou-
lutusta ja tavoittelemaan soveltuvia 
sodan ajan sijoituksia.
 Kummankin puheenjohtajail-
lan lopuksi viestintätoimikunnan 
puheenjohtaja Toivo Haimi piti 
tietoiskun viestintäasioista, jotka 
koskettavat jokaista maanpuolus-
tusaktiivia, kun toiminnasta pitäisi 
tiedottaa tai markkinoida uusien 
osallistujien houkuttelemiseksi. 
Kuluneena vuonna piirin verkkosi-
vuja on uudistettu luettavammiksi 
ja informatiivisemmiksi palvele-
maan entistä paremmin sekä aktii-
vireserviläisiä että passiivisempia 
jäseniä. Uudistuksen tavoitteena 
on lisätä sivustolla vietettyä aikaa, 

jotta maanpuolustusaiheista kiin-
nostuneet kansalaiset löytäisivät 
helpommin tiensä Helsingin reser-
viläispiirien ja eri kerhojen toimin-
taan. Jäseneksi liittyminenkin on 
vain muutaman hiirenpainalluksen 
päässä.
 Verkkosivujen ohella Helsingin 
Reservin Sanomat on piirille tärkeä 
viestintäkanava. Jotta lehti antaisi 
monipuolisen kuvan maanpuolus-
tusharrastuksen laajasta kentästä, 
on tärkeää, että mahdollisimman 
monet osallistuvat sen kirjoittami-
seen. Kynnys sisällön tuottamiseen 
on pyritty pitämään mahdollisim-
man matalana – mitään ei tarvitse 
tehdä yksin, vaan viestintätoimi-
kunta auttaa mielellään kieliasun 
hiomisessa, aiheiden rajaamisessa ja 
tekstin viimeistelyssä. Lähestulkoon 
jokaisen taskusta löytyvän älypuhe-
limen ansiosta juttuun on helppo 
liittää myös painokelpoinen lehtiku-
va, joka tunnetusti kertoo aiheesta 

enemmän kuin tuhat sanaa. Ei siis 
ole syytä jäädä odottelemaan, että 
joku kirjoittaisi itseään kiinnosta-
vasta asiasta, vaan kannattaa tarttua 
rohkeasti toimeen, kirjoittaa juttu ja 
lähettää se osoitteeseen reservinsa-
nomat@hrup.fi. Viestintätoimikun-
taan saa yhteyden osoitteesta vies-
tinta@hrup.fi.
 Puheenjohtajaillat sujuivat kai-
ken kaikkiaan mukavissa merkeis-
sä, vaikka jälkimmäisen tilaisuuden 
seurallinen puoli jäikin etäyhteyksi-
en takia rajalliseksi. Normaalitilan-
teessa puheenjohtajaillat tarjoavat 
virallisen ohjelman ohessa osallis-
tujilleen kiinnostavia keskusteluita 
sekä kuulumisten vaihtoa niin tut-
tujen kasvojen kuin uudempienkin 
aktiivien seurassa piirin tarjotessa 
kokouskahvit paikan päällä. Kan-
nustammekin lämpimästi jokaista 
piirin jäsenyhdistystä osallistumaan 
puheenjohtajailtoihin myös tuleva-
na vuonna!

Taktinen pähkinä – sotilasmerkistöjen historiaa 
ja nykyisyyttä
Teksti: Tuomas Hauvala
Puolustusvoimat siirtyi vuonna 
1998 koulutuksessa ja operatiivi-
sessa suunnittelussa käyttämään 
uusia merkkejä (SLM). Vuonna 
2005 otettiin käyttöön uusi lähes 
täysin APP-6A-standardin mu-
kainen merkkijärjestelmä, joka 
vähensi kansallisten erikoismerk-
kien tarvetta sekä muutti useita 
merkintätapoja. Suomessa käytet-
tyjen taktisten merkkien ”lakikir-
ja” on suomessa Sotilasmerkistö 
ja –lyhenteet-opas (SML-opas), 
joka on yksi näkyvimmmistä ope-
ratiivisen suunnittelun ja sotilaal-

lisen johtamisen apuvälineistä. 
Taktiset merkit - kuten kaikki 
Puolustusvoimissa johtamiskou-
lutuksen saaneet tietävät - on 
tarkoitettu yhdenmukaistamaan 
erilaisten sotilaalliseen toimin-
taan liittyvien peite- ja karttapiir-
rosten sekä esitysten laatimista ja 
tulkitsemista. Oppaassa kuvatut 
esittämistavat mahdollistavat so-
tilaallisen toiminnan esittämisen, 
sekä tietojärjestelmillä että käsin 
piirrettäessä. Oppaassa kuvattu 
taktisten merkkien ja piirrosten 
muodostaminen Suomessa perus-
tuu APP-6A sotilasstandardiin, 

joka on NATOn sotilasmerkis-
töstandardi. Standardin esi-isä 
on Allied Procedural Publication 
(APP-6) vuodelta 1986. joka antoi 
standardin akronyymille kirjai-
met. Standardin uusin versio on 
APP-6D. 
 Merkistön logiikka on - ku-
ten lähtökohtaisesti kaikki näis-
sä armeijahommissa - simppeli 
ja yksinkertainen.  Merkeillä on 
4 muuttuvaa elementtiä: muoto, 
väri(t), kuvakkeet ja lisämerkin-
nät. Taktinen merkki muodos-
tetaan siis kehyksestä, yhdestä 
tai useammasta kuvakkeesta, 
tarvittaessa täyteväristä sekä 
lisämerkinnöistä .  Kehyksellä 
ja täytevärillä kuvataan koh-
teen (joukkojen, johtoportai-
den, ajoneuvojen, alusten ja 
laitteiden) tunnistetietoa sekä 
toimintaympäristöä. Kuvakkeet 
sijoitetaan kehyksen sisään ja ne 
kuvaavat kohteen tyyppiä ja toi-
mintaa. Kehyksen ulkopuolel-
le sijoitetuilla lisämerkinnöillä 
täydennetään merkin tietoa. 

 Kokeile osaatko tunnistaa seu-
raavat merkit, jos et, niin nyt opit 
uusia merkkejä. Kirjoittaja ei takaa 
sitä, että seuraavassa kertaushar-
joituksessa tarvitset aivan kaikkia 
merkkejä näistä. Loput merkit voit 
opetella käymällä PVMoodlessa 
Taktiikan kieli kurssin (Löytyy Pv-
moodle haulla ”Taktiikan kieli tai ” 
https://www.pvmoodle.fi/course/
view.php?id=6925” )

Pähkinä:

Oikeat 
vastaukset sivulla 13. Kuva: Sotilasmerkistö ja –lyhenteet-opas (SML-opas) / Puolustusvoimat

1
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4

5
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MPK:n ensimmäinen komppanian- ja 
tulenjohtopäällikkökurssi on toteutettu
Teksti: Axi Holmström

Kuvat: Turo Oraste

MPK saattoi marraskuun alussa 
ensimmäisen komppanian- ja tu-
lenjohtopäällikkökurssin päätök-
seen. Kurssi on osa uudistettua 
SOTVA-koulutusohjelmaa (soti-
laallisia valmiuksia palvelevaa kou-
lutusta) paikallispataljoonille, jota 
on tarkoitus jalkauttaa valtakunnal-
lisesti lähivuosina. Kurssin n. 30:lle 
osallistujille oli kertynyt kurssin ai-
kana neljä kurssiviikonloppua Puo-
lustusvoimien kurssikeskuksessa 
Tuusulassa ja runsaasti etäopinto-
tunteja. Kurssinjohtajana ja koulut-
tajana toimi MPK:n erikoissuunnit-
telija Olli Parkkinen.
- Lähdin kehittämään kurssia hen-
kilökohtaisesta innostuksesta val-
mentaa taistelunjohtajiksi komp-
paniatasolla aktiivisia ja sijoitta-
miskelpoisia reserviläisiä kyseisiin 
tehtäviin, kertoo Parkkinen. Mo-
tiivina oli lisäksi tuoda opetukses-
sa esille komppanian johtamisen 
vaatima ihmisten ja asioiden edel-
lyttämä johtamistaito. Komppani-
an johtaminen ja sen tulenkäytön 
suunnittelu ja johtaminen ovat 
erittäin vaativia tehtäviä mielestäni.
Komppanian- ja tulenjohtopääl-
liköiden tehtävien vaativuustaso 
tuli todellakin esille kurssin neljän 
viikonlopun aikana, joiden aiheet 
olivat perustaminen, valmentautu-
minen ensimmäiseen tehtävään ja 
moottorimarssi, puolustustaistelun 
johtaminen, hyökkäystaistelun joh-
taminen sekä maastovaihe.
- Kurssi kokonaisuutena oli positii-
vinen yllätys kahdessa kontekstissa, 
vaativuudessa ja sisällön laajuudes-
sa. Komppaniapäällikön tehtävän 
haasteellisuus, laaja-alaisuus ja mo-
nipuolisuus tulivat selkeästi esille, 
kommentoi kurssiosallistuja Ilkka 
Sundberg.

Etä- ja lähiopetusta 
tukemaan maastovaihetta
Kurssin suoritustapa perustui ny-
kyiseen käytäntöön MPK:n kurs-
seilla, eli ennen jokaista lähiope-
tusjaksoa osallistujat suorittivat 
etäopintoja tai tehtäviä PVMood-

lessa, jolloin kurssiviikonloput pys-
tyttiin hyödyntämään tehokkaasti. 
Ensimmäiset kolme viikonloppua 
sisälsivät pääosin oppitunteja, teo-
riaa tai tehtäviä, mutta viimeinen 
viikonloppu hyödynnettiin sovel-
tavaan maastovaiheeseen. Maasto-
vaiheessa konkretisoitui maaston-
tiedustelun tärkeys ja vaativuus, 
samoin kuin sen vaatima aika, jota 
on vaikeaa hahmoittaa kun jouk-
koja siirretään pelkästään kartalla. 
Toki kurssi oli vain ensimmäinen 
lähtöaskel kohti harjaantumista 
komppanian- tai tulenjohtopäälli-
kön tehtäviin.
- Kurssilla vallitsi erinomainen yh-
teishenki ja arvioisin osaamisen 
teorian osalta kiitettäväksi. Toki ih-
misten johtaminen vaatii harjaan-
tumista, kommentoi Parkkinen.
- Kurssi on tosi vaativa. Sain hir-
veästi, opin hirveästi, mutta kurs-
silla huomasi miten vaativa komp-
panianpäällikkötehtävä on ja miten 
paljon se vielä vaatii harjoittelua 
käytännössä, lisää kurssin suoritta-
nut Mika Kosonen. 

Pilottikurssi onnistui 
ja ylitti odotukset
Kyseinen kurssi oli tosiaan ensim-
mäinen laatuaan ja jatkossa näitä 
on tarkoitus järjestää muuallakin 
maassa. Aiheet, toteutus ja ko-
konaisuus olivat sekä kouluttajan 
että osallistujien mielestä onnistu-
neet.
- Opiskelijat olivat todella motivoi-
tuneita oppimaan. MPK:n komp-
panianpäällikkö- ja joukkueen-
johtajakursseja kannattaakin hyö-
dyntää osaamisen kehittämisessä, 
kertoo Parkkinen.
Kurssin osallistujat kommentoivat 
kurssia seuraavasti:
- Kurssi antaa kattavan käsityksen 
komppanian- ja tulenjohtopäälli-
kön velvollisuuksista. Se on todella 
vaativa mutta erittäin antoisa ja jos 
vain jaksaa tehdä töitä suosittelen 
kaikille, joilla on intohimoa käydä 
kursseilla, toteaa tykistötaustainen 
Ari Rekonen.
- Kurssi tukee todella vahvasti ny-
kyistä tehtävää ja avaa toimintaa 
hirveän hyvin, jatkaa Mika Koso-
nen.

- Oman päällikkökurssin jälkeen 
Puolustusvoimien taistelutapa 
on muuttunut, eli halusin oppia 
miten se nykyään toimii ja samal-
la päivittää kaikki muutkin asiat 
taistelusta. PV:n päällikkökurssin 
käyneenä, koulutustavat ja koulut-
tajan kova osaaminen eivät tulleet 
yllätyksenä, sanoo kurssin tuleva 
pääkouluttaja, Ari Känsäkoski.
Parkkinen lisää vielä mietteitä 
mahdollisista tulevista kehityskoh-
teista: Ihmisten johtaminen taiste-
lussa pohjautuen nykyiseen taiste-
lukentän kuvaan. Kohteen suojaa-
minen ja aluevalvonta vaatinevat 
ehkä tulla myös huomioiduksi, 
mutta jos lisätään jotain, niin jo-
tain pitää ottaa pois. Lisäksi asela-
jitoiminnot vaatinevat ehkä lisää, 
mutta on samalla huomioitava, 
että asioiden johtamiseen MPK:n 
SOTVA-tarjonnasta löytyy run-
saasti hyviä kursseja, suosittelen. 

Miksi ja miten 
osallistua kurssille?
Seuraavan vuoden kurssi on jo val-
mistelussa ja osallistujat valittu, 
mutta kursseja tullaan järjestämään 
jatkossakin. Kurssi on osa SOTVA-
koulutuksen uudistettuja koulu-
tuspolkuja, joissa ryhmänjohtaja-, 
joukkueenjohtaja- ja komppani-
an- ja tulenjohtopäällikkökurssit 
muodostavat kokonaisuuden. Tänä 
vuonna näitä kursseja on järjestetty 
jalkaväkiaselajille, mutta tarkoituk-
sena on laajentaa kokonaisuuksia 
muihinkin aselajeihin. 
- Kurssi on niille, jotka haluavat 
reserviläiselle kaikkein kovimpaan 
paikkaan mitä löytyy tai muus-
ta syystä haluavat ymmärtää mitä 
komppanianpäällikön päässä pitää 
liikkua. Täällä saa parhaan opin 
siitä, mitä komppanian taisteluun 
kuuluu ja tämä on myös ainoa 
paikka missä sen opin saa, kertoo 
ensi vuoden kurssin pääkouluttaja 
Ari Känsäkoski. ”Kurssi soveltuu 
kaikille joukkueenjohtajille tai tu-
lenjohtajille. Tai oikeastaan kaikille 
komppaniassa toimiville upseereil-
le. Kaikkien komppanian upseerien 
pitää vähintään tuntea komppanian 

johtamisen perusteet”, hän jatkaa.
 Tuleville kursseille ilmoittautu-
minen tulee tapahtumaan MPK:n 
koulutuskalenterin kautta, mutta 
kurssia toki markkinoidaan muual-
lakin, esimerkiksi Helsingin Reser-
vin Sanomissa ja HRUP:n kierto-
kirjeessä.
- En muista tarkkaan, mutta to-
dennäköisesti inspiraatio osallistua 
lähti HRS:n jutusta MPK:n kou-
lutusuudistuksesta. Sitten löysin 
kurssin MPK:n koulutuskalente-
rista ja hain, muistelee Ilkka Sund-
berg.
 Komppania -ja tulenjohtopääl-
likön tehtävien laajuuksien takia 
kurssi tarjoaa varmasti uutta opit-
tavaa ja mahdollisuuden kehittää 
itseään kaikille reservinupseereille. 
Kurssi oli haastava, mutta samalla 
erittäin antoisa. Mukaan mahtui 
kaikkia, reservin vänrikistä kaptee-
niin. 
- Kurssi on kaikille kokeneille jalka-
väki- ja tykistökoulutetuille reservi-
nupseereille, jotka haluavat oppia 
lisää. Toki muidenkin aselajien ja 
koulutushaarojen reservinupseerit 
ovat tervetulleita. Nähdään kurssil-
la 2021, toteaa Olli Parkkinen.

Olli Parkkinen.
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Helsingin Reserviupseeripiirin 
syyskokous pidettiin 9.11.2020 Ka-
tajanokan Kasinolla. Koronatilan-
teen vuoksi paikalla oli minimi-
osanotto ilman kokousesitelmää. 
Reserviläispiiri piti oman kokouk-
sensa Töölön auditoriossa.
 Alkuun suoritettiin palkitse-
miset. Vuosikokous päätti hen-
kilövalinnat, vahvisti toiminta-
suunnitelman, talousarvion ja 
jäsenmaksun suuruuden sekä 
suorittamisajan. Jäsenmaksun 
piiriosaan ei esitetty korotuksia. 
RUL:n liittomaksu nousee 2021 
varsinaiselta jäseneltä kahdella 
eurolla ja nuorisojäseneltä yh-
dellä eurolla. Vuoden 2021 jäsen-
maksu tulee maksaa viimeistään 
31.12.2021. 

Uusi piirihallitus
Piirihallituksen puheenjohtajiksi 
2021-2022 valittiin seuraavat re-
servin upseerit: Puheenjohtajaksi 
maj Matti Riikonen Helsingin Sissi-
kerho, 1. varapuheenjohtajaksi maj 
Jukka Rusila Pioneeriosasto ja 2. 
varapuheenjohtajaksi ltn Axi Holm-
ström Helsingfors Svenska Reser-
vofficersklubb.
 Piirihallitukseen 2021 valittiin 
seuraavat reservin upseerit: kapt 
Janne Hänninen Kenttätykistöker-
ho ry, vänr Pekka Suominen Kanta-
Helsingin Reserviupseerit ry, alil 
Lasse Mäki Helsingin Reservime-
riupseerit ry, vänr Tuomas Hauvala 
HRU:n Jääkärikerho ry, kapt Jukka-
Pekka Kantokoski Itä-Helsingin Re-
serviupseerit ry, ylil Erkka Suopanki 

Viestiosasto ry, ltn Eero Kujala Poh-
jois-Helsingin Reserviupseerit ry ja 
vänr Sampsa Pietilä Töölön Reser-
viupseerit ry.

Piirin kerhoihin uusia 
puheenjohtajia
 Tulevan vuoden alusta useat 
kerhot saavat uuden puheenjoh-
tajan. Jääkärikerho: ylil Pasi Rin-
tamaa. Kanta-Helsinki: ylil Henri 
Borodavkin. Länsi-Vantaa: ltn 
Miika Koistinen. Senioriupseerit: 
maj Hannu Venäläinen. Tikku-
rila: ltn Mikko Maunuksela. Itä-
Helsinki: ylil Toivo Haimi. Kii-
tokset edellisille puheenjohtajille 
ja piirihallituksen jäsenille arvok-
kaasta työstä maanpuolustuksen 
eteen.

Palkitsemiset Katajanokan Kasinolla 9.11.2020
Maanpuolustuksen suunnannäyt-
täjäpalkinnon saajaksi on valittu 
Stadin Sissien Paikallispataljoonan 
Esikuntakurssi. Palkinnon noutivat 
Sissikerhon puheenjohtaja Tommi 
Saikkonen ja kurssin johtaja Sami 
Hotakainen. 
 Palkitsemisen perustelut: Pai-
kallispataljoonan esikuntakurssi on 
toteuttanut vuosien ajan koulutus-
ta, jolle on ollut merkittävä tilaus 
Puolustusvoimilta. Kurssi on jat-
koa Stadin Sissien jo n. 25 v sitten 
aloittamalle Esikuntatyöskentelyn 
kurssille, ja kursseilla on koulutettu 
yhteensä yli 1000 reserviläistä, jois-

ta valtaosa toimii esikuntatehtävissä 
sodan ajan organisaatioissa.
 Kurssi kouluttaa Paikallispatal-
joonan henkilöstöä Operaatiokes-
kuksen (OPKE) sekä Suunnittelu-
keskuksen (SUKE) toimintoihin 
ja antaa ohessa hyvät valmiudet 
esikunnan johtamisjärjestelmien 
käyttöön. Kurssi on tyypillisesti to-
teutettu Puolustusvoimien joukko-
osastojen tilauksesta joko VEH-
muotoisena tai SOTVA-kurssina 
vuodesta riippuen, ja se on saanut 
Puolustusvoimien edustajilta erit-
täin positiivista palautetta. Kurssin 
korkea taso, vaativuus ja koulutuk-

sen laatu tunnistetaan koko maassa 
niin reserviläisten, MPKn kuin PVn 
toimesta.
 Tulevina vuosina Paikallispa-
taljoonan esikuntakurssi tulee ole-
maan runko MPK:n kokonaiselle 
esikuntakoulutusohjelmalle, jon-
ka avulla koulutetaan reserviläisiä 
kaikkialla Suomessa. Kurssin johto 
ja kouluttajat ovat vastuussa myös 
tämän valtakunnallisen esikun-

takoulutusohjelman luomisesta. 
Kurssi toteutetaan ilman korvausta 
kouluttajille tai koko laajalle järjes-
telyorganisaatiolle. Kurssin toteu-
tukseen osallistuu kymmeniä hen-
kilöitä HRUP:n lähes kaikista jäsen-
yhdistyksistä
 Lisäksi palkittiin seuraavat: 
RUL:n hopeinen ansiomitali: Hel-
singin Reservimeriupseerit ltn 
Marko Vuorinen. RUL:n pronssi-

nen ansiomitali: Vantaan reserviläi-
set  korp Jere Hakanen, Helsingin 
Reserviläiset ylik Marko Hietikko, 
Vantaan Reserviläiset vääp Olli Kor-
kalainen, Espoon Reserviläiset kers 
Jukka Hujanen, Espoon Reserviläi-
set matr Jukka Juntunen ja Vantaan 
Reserviläiset ylik Juhana Liesimaa. 
RESUL:n hopeinen ansiomita-
li: Helsingin Sissikerho maj Harry 
Haapanen.

Vasemmalta: Janne Hänninen, Lasse Mäki, Sampsa Pietilä, Tuomas Hauvala, Jukka Rusila, Matti Riikonen, Axi Holm-
ström, Jukka-Pekka Kantokoski, Erkka Suopanki, Pekka Suominen ja Eero Kujala.

HRUP:n syyskokous Katajanokan 
Kasinolla 9.11.2020

Pohjois-Helsingin 
Reservinaliupseereille 
oma lippu
Teksti: Jari Oksman 
Vuonna 1992 perustettu Pohjois-
Helsingin Reservinaliupseerit ry piti 
lipunnaulaustilaisuuden 5.12.2020 
Etelä-Haagassa. Lipun esinaulaaja-
na toimi haagalainen suojeluskun-
taveteraani Lasse Carlberg. Muita 
naulaajia olivat yhdistyksen entiset 
puheenjohtajat Jukka Forsten ja Jari 
Oksman, nykyinen hallitus ja pai-
kalla olleet yhdistyksen jäsenet. 
 Pohjois-Helsingin Reservinup-
seereiden kunniapuheenjohtaja Kari 
Wallin toimi myös kutsuttuna nau-
laajana. Yhteistoiminta reserviup-
seeri- ja  aliupseerikerhojen välillä 
on ollut tiivistä yhdistyksen perus-
tamisesta lähtien ja jatkuu edelleen 
vilkkaana esimerkiksi ampumatoi-
minnan muodossa. 
 Lipun on suunnitellut kaptee-
ni Jukka I. Mattila. Siinä on alla si-
ninen aallokko, joka kuvaa Vantaa 
ja Kerava -jokea. Lipun keskellä on 

Reserviläisliiton tunnusristi ja lipun 
vasemmassa yläkulmassa on Helsin-
gin kaupungin vaakuna. Lipun värit 
ovat sinivalkoiset, jotka ovat samalla 
Uudenmaan maakuntavärit.
 Lipun naulaamisen jälkeen pai-
kalla olleet naulaajat järjestyivät 
Etelä-Haagan torille josta mars-
sikulkueena edeten lippu suoritti 
ensimmäisen kunniatervehdyksen-
sä Haagan sankarihautausmaalla. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Marko 
Nikkanen laski seppeleen sotiem-
me veteraanien ja sankarivainajien 
muistoksi. 
 Haagan sankarihautausmaahan 
on haudattu mm. Mannerheim-
ristin ritari, kornetti Teppo Hirvi-
Kunnas, joka oli lipun kunnianau-
laajana olleen Lasse Carlbergin tut-
tava. Itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 
lippu suoritti myös kunniakäynnin 
Hietaniemen sankariristillä ja Man-
nerheimin haudalla.

Sami Hotakainen ja Tommi Saikkonen.

Lipun suunnitteli kapteeni Jukka I. Mattila.
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Upseerit filatelisteina
Teksti: Risto Piekka, majuri (res)

Töölön reservinupseerit, 

Upseerifilatelistit

Postimerkkeily, filatelia, on mielen-
kiintoinen harrastus. Yhtä maata tai 
useita maita keräävä oppii maiden 
historiasta, kulttuurista, elämisestä 
ja arvoista. Aihefilatelisti taas kerää 
tiettyä aihetta esimerkiksi kukkia, 
perhosia, asepukuja, lentokoneita 
tai laivoja. Niistä oppii historiaa tai 
valitun kohteen kehittymistä ajan 
myötä. Keräilyn kohteena voivat olla 
myös kortit tai kirjekuoret. Valinnan 
mahdollisuuksia on paljon; kukin 
oman kiinnostuksensa mukaan.
 Keräsin lapsuudessa ja teini-
iässä postimerkkejä. Kiinnostuksen 
kohteeni oli Suomi. Opiskeluai-
ka yliopistossa ja sitten työelämä 
keskeyttivät aktiivisen harrastuk-
sen. Keräsin kuitenkin postimer-
kit saamistani kirjeistä ja korteista 
pahvilaatikkoon ja kävin toisinaan 
ostamassa postista merkkejä ja lei-
mautin ne. Olin myös ensipäivän 
kuorien kestotilaaja. Eläkkeellä olles-
sani ja varsinkin nyt korona-aikana 
olen järjestellyt aikani kuluksi posti-
merkkejä kansioihin. 
 Hyvä ystäväni komentajakap-

teeni (res) Kai Masalin pyysi minut 
muutama vuosi sitten Upseerifilate-
listit ry:n jäseneksi. Nyt keräilyhar-
rastukseni on saanut erinomaiset 
puitteet. Sieltä olen saanut monta 
hyvää vinkkiä ja opastusta filatelian 
”saloihin”.
 Upseerifilatelistit ry (UF) on 
vanha järjestö. Se on perustettu 
vuonna 1946 ja viettää 75-vuotis-
juhliaan ensi keväänä. Kerho on 
Suomen Filatelistiliiton jäsenjärjestö 
ja puheenjohtajamme kommodori 
(evp) Kai Varsio sen hallituksen jä-
sen.
 Kerho järjestää kesäkautta lu-
kuun ottamatta joka kuukauden pa-
rittomina maanantaina kerhoillan 

klo 16.00 – 18.00. Kokoontumispaik-
kana on meille kaikille tuttu MPY:n 
auditorio. Näissä kerhoilloissa vaih-
damme kuulumisia, on esitelmä ja 
sen jälkeen postimerkkiarpajaiset. 
Esitelmistä muutama esimerkki: 
Suomen ilmavoimat postimerkeissä, 
Apualuksista merimahdiksi – lento-
tukialustukset, Suomen keskiaikaiset 
linnat, Jäänmurtajien ja jäätutkimuk-
sen maailma, Salainen urkinta, Kent-
täpostin koneleimat ja Elias Lönnrot 
ja säikeet Suomen itsenäisyydelle.
 Kerholla on kaksi kertaa vuo-
dessa ilmestyvä jäsenlehti. Kerholla 
on myös omat kotisivut osoitteessa 
www.upseerifilatelistit.com. Lisäk-
si on järjestetty jäsenten toiveiden 
mukaisia tutustumiskäyntejä. Ker-
ho on mukana myös Filatelistiliiton 
postimerkkien vaihtorenkaassa ja 
muutama kerta vuodessa kiertää pa-
rikymmentä paksua vihkoa, josta voi 
ostaa niin suomalaisia kuin ulkomai-
sia postimerkkejä asevelihintaan.
 Upseerifilatelistit ry:n jäseneksi 
voi liittyä myös filateliaa harrastava 
reservinupseeri. Toiminnasta kiin-
nostuneet voivat ottaa minuun yh-
teyttä e-mail risto@piekka.fi.

Webinaarien järjestäminen 2020
Teksti: Timo Lukkarinen, maj res,

puheenjohtaja, HRU:n 

Pioneeriosasto, Pääkaupunkiseudun 

Pioneerikilta sekä Jukka Rusila, 

maj res, 1. varapuheenjohtaja, 

HRU:n Pioneeriosasto, 1. 

varapuheenjohtaja, HRUP

Meillä pioneereilla on ollut vuosit-
tain retkiä, aselajiluentoja ja muita 
tapahtumia, joissa olemme voineet 
tavata toisiamme, ja päivittää pio-
neeri- ja suojelualan sekä varautu-
miseen liittyvää tietoutta. Vuodesta 
2020 tuli tässäkin mielessä hyvin eri-
lainen vuosi, sillä koronaepidemian 
aiheuttamat rajoitteet hankaloittivat 
perinteistä toimintaamme.
 Erilaisten etätapahtumien jär-
jestämisestä olimme puhuneet jo 
aikaisemmin. Innostus tapahtumien 
järjestämiseen oli koronarajoitteista 
huolimatta edelleen vahva ja suunta-
simme tarmomme webinaareihin.
HRU:n Pioneeriosasto on Suomen 
reserviläisten aselajijärjestöistä van-

himpia (1947-). Vuosien myötä jäse-
nistölle on syntynyt verkosto, jossa 
on ollut luontevaa kysyä luennoijia 
niin Puolustusvoimista, Maanpuo-
lustuskorkeakoulusta, kuin erilaisista 
valtion virastoista, sekä järjestöistä. 
Reserviläisten koulutus ja vapaa-
ehtoinen maanpuolustus ovat Suo-
messa yhä paremmassa nosteessa. 
Myös Puolustusvoimien, järjestöjen 
ja viranomaisten tahto ja valmius 
tuoda tietoa reserviläisille on kasva-
nut entisestään. Näiden seikkojen, 
ja aikaisempaa parempien verkkoso-
vellusten vuoksi webinaareja on ollut 
yllättävän helppo järjestää. 
 Aiheesta ja sen vaatimasta tur-
vatasosta riippuen, webinaarit olivat 
avoimia kaikille reserviläisille ja va-
paaehtoisesta maanpuolustuksesta, 
suojelusta ja varautumisesta kiinnos-
tuneille. Tiedotuksesta vastasimme 
pääsääntöisesti itse lähettämällä tie-
dotteita mm. koko Suomen pionee-
riyhdistyksille, HRUP:n Facebook-si-
vulla ja pj-kirjeillä, järjestöjen yhdys-

henkilöille, sekä viranomaistahoille. 
MPK tuli myös mukaan järjestelyi-
hin loppuvuodesta.
 Vuoden 2020 aikana, huhti-
elokuussa, järjestimme neljä webi-
naaria. Ensimmäisessä Suunnittelija 
Mika Lehestö esitteli siviilivalmiutta 
ja varautumista (Varsinais-Suomen 
Pelastuslaitoksen Riskienhallinnan 
palvelualue, varautumisen palveluyk-
sikkö). Mika piti esitelmän ja Pionee-
riosasto vastasi tiedotuksesta, kutsu-
jen lähettämisestä ja palautekyselyn 
käsittelystä (67 osallistujaa). Toisessa 
käsiteltiin Puolustusvoimien pio-
neerikoulutusohjelmaa 2021-2025 
ja siihen liittyviä koulutuspolkuja. 
Pääesikunta vastasi pääosasta sisäl-
töä ja Pioneeriosasto tapahtuman 
tiedotuksesta ja moderoinnista 
MS Teamsissa (64 osallistujaa). 
Kolmannessa webinaarissa, joka 
pidettiin kevätkokouksemme yh-
teydessä, Jussi Paatero (FT, Dos) 
Ilmatieteenlaitokselta, piti esitel-
män ”Ydinräjähdysten vaikutukset 
etenkin Suomen kannalta”. Tässä 
järjestelyvastuu oli kokonaisuudes-
saan meillä ja webinaariin osallis-
tui kaikkiaan 74 henkilöä ympäri 
Suomea. Neljänteen tapahtumaan, 
Suojeluwebinaariin, osallistui 48 
henkeä. PORPR/SatPionVP/SOK 
vastasi ohjelmasta, MPK ilmoit-
tautumisista, tiedonkeruusta PV:n 
turvaselvityksiä varten ja tapah-
tuman moderoinnista. Me koor-
dinoimme kokonaisuutta ja vasta-
simme tiedotuksesta.
 Ensimmäisestä webinaarista 
alkaen niiden järjestäminen oli yl-

lättävän vaivatonta. Tapahtumien 
ohjelmien tekijät ja esiintyjät oli-
vat asiasta innostuneita ja saimme 
todella korkeatasoista ohjelmaa. 
Tiedotus kehittyi ja laajeni koke-
muksen myötä. Alussa tiedotusta 
rajoitti pelko siitä, että jos tapah-
tumaan ilmoittautuu todella paljon 
porukkaa, kestääkö esitysalustan 
kantokyky. Loppujen lopuksi se ei 
loppunut, lähellekään. Ilmoittau-
tumisten vastaanotto ja kutsujen 
lähetys oli normaalia sähköposti-
kirjeenvaihtoa, eikä siinä tarvittu 
jatkuvaa tilanneseurantaa. Kaikissa 
tapahtumissa käytettiin alustana 
MS Teamsia, joka toimi pääsään-
töisesti hyvin. Järjestelmä pysyi 
ryhdikkäänä, mutta harvoin esit-
täjän kokemuksesta ja hänen käyt-
tämänsä tietokoneen ominaisuuk-
sista riippuen, oli hieman käynnis-
tysvaikeuksia. Näistäkin selvittiin 
hienosti ja pieni odottelu ei etänä 
tuntunut pahalta. Palautekyselyistä 

saimme hyvää tietoa tapahtuman 
onnistumisesta ja lisäkysymyksiä 
luennoijille. Luentomateriaalin vä-
litimme osallistujille, mikäli se oli 
sallittua.
 Näiden kokemusten myötä 
voimme suositella kaikille kerhoille 
webinaarien järjestämistä. Jos jokin 
tietty aihe tuntuu kiinnostavalta, 
mutta luennoijia ei tahdo tulla mie-
leen, kannattaa kysellä muista ker-
hoista vinkkejä. Joku meistä tuntee 
jonkun ja joku jonkun toisen, jolta 
saattaa irrota hieno esitelmä. Me 
olemme mielellämme mukana ide-
oinnissa. Mikä tahansa asia tässä 
toiminnassa askarruttaa, meillä 
on esittää yksi tapa, jolla aloittaa, 
vaikka yhdessä tekemällä. Vain ky-
symällä voit voittaa!
 Olisiko tässä hyötyä jonkinlai-
sesta HRUP:n yhteisestä toiminta-
kaaviosta ja esiintyjävinkkilistasta, 
jossa olisi uusia ideoita ja jo toteu-
tuneita tapahtumia?

HELRESP:n hallituksen 
jäsen Marko Nikkanen
esittäytyy
 Olen Marko Nikkanen, Nur-
mijärven Rajamäellä asuva kulje-
tusalanyrittäjä ja tuore reservin 
vääpeli (6.12.20), jolle ikää on ker-
tynyt tasan puoli vuosisataa. Reser-
viläistoiminta on minulle enemmän 
elämäntapa kuin harrastus. Piirin 
yhdistyksistä olen mukana kahdes-
sa, Pohjois-Helsingin reservinaliup-
seereissa puheenjohtajana ja Vää-
pelikillassa johtokunnanjäsenenä. 
Perinnetyötä teen myös kahdessa 
yhdistyksessä, Veljesapu-Perin-
neyhdistyksen varapuheenjohtajana 
sekä Vapaussodan Helsingin seudun 
perinneyhdistyksessä hallituksen 
varajäsenenä. 
 MPK:n kursseilla olen toiminut 
kurssivääpelinä ja kouluttajana sekä 

ollut mukana eri projekteissa mm. 
vuosien 2017-2018 Nuku rauhassa 
-tapahtumien logistiikkavastaavana. 
Toimin myös Virossa tapahtuvien 
sotilastaitokilpailujen (Utria Des-
sant ja Admiral Pitka) kansainväli-
sen tuomariosaston huoltopäällik-
könä. 
 Koska pidän luonnossa liikku-
misesta, ovat erilaiset kävely- ja 
marssitapahtumat mieleistäni toi-
mintaa, niin Suomessa kuin ulko-
mailla. Myös Sulkavan Soudut ovat 
viime vuosina vetäneet puoleensa. 
Reserviläistoiminnassa haluan olla 
mukana kehittämässä ja eteenpäin 
viemässä ampuma- ja liikuntatoi-
mintaa sekä kansainvälistä yhteis-
työtä että myös huollon koulutusta.
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Eerik Tuovinen, korpraali. Yhdistys  
Helsingin reserviläiset ry, ammatti 
asiantuntija, Uudenmaan työ - ja 
elinkeinotoimisto.
 Olen 28-vuotias valtiotieteiden 
maisteri ja toimin Uudenmaan TE-
toimiston asiantuntijan tehtävissä. 
Lähdin mukaan reservitoimintaan 
vuonna 2018, kun muutaman vuo-
den pohdinnan jälkeen päätin, että 
oli aika liittyä aktiiviseen maan-
puolustukseen. Liittyessäni Reser-
viläisliittoon valitsin yhdistyksek-
seni Helsingin reserviläiset, koska 
olen syntynyt Helsingissä ja suori-
tin varusmiespalvelukseni Kaartin 
jääkärirykmentissä Santahaminas-
sa.
 Oma toimintani reservissä kas-
voi ja monipuolistui nopeasti akti-
voitumiseni jälkeen. Liityin Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
kouluttajapooliin jo vuoden 2018 
lopussa. Seuraavana vuonna liityin 
Uudenmaan maakuntajoukkoihin 
ja kävin useilla kursseilla sekä am-
pumavuoroilla niin MPK:n kuin re-
serviläisyhdistykseni kautta. Yhdis-
tykseni hallitukseen minut valittiin 
marraskuussa 2019. Vuosi 2020 on 
ollut varmasti kaikille reserviläis-

yhdistyksille ja jäsenille haastava, 
mutta yhdistyksemme on tehnyt 
parhaansa järjestämään mielekästä 
toimintaa ja olen tehnyt parhaani 
pysymään aktiivisena. 
 Tavoitteeni nyt ensi vuonna 
aloittavan piirihallituksen jäsenenä 

on tuoda nuoremman reserviläisen 
näkökantoja ja lisätä sekä piiriem-
me eri yhdistysten yhteistoimintaa, 
että luoda linkkiä yhdistystystem-
me nuorempien jäsenien kanssa, 
jotta arvokas maanpuolustustyöm-
me voi jatkua hedelmällisenä.

    Jukka Knuuti

Kemiönsaarella Skinnarvikissa piti 2008 siirtää Merivoimien varikon 
aitaa. Metsähallitus oli myynyt kaksi puolentoista hehtaarin tonttia, 
jotka sijaitsivat varikon suoja-alueella. Ostaja oli ukrainalainen liike-
mies, joka ilmoitti tarkoituksenansa olevan ryhtyä harjoittamaan alu-
eella turistibisnestä. Kaikki meni kirjan mukaan. Metsähallitus neuvot-
teli asiasta pääesikunnan kanssa, joka ei nähnyt kaupanteolle esteitä. Ei 
siitäkään huolimatta, että vuotta aikaisemin Merivoimien materiaali-
laitoksen johtaja kommodori Jaakko Tikka oli esittänyt maakauppojen 
kieltämistä Skinnarvikin alueella.

Skinnarvikin myydyillä tonteilla ei ole nähty sen jälkeen mitään toimin-
taa toisin kuin runsaasti julkisuutta saaneessa Airiston helmessä Parai-
silla. Siellä on rakennettu ahkerasti majoitustilaa, laitureita ja helikopte-
rikenttiä, mutta luvatuista turistivirroista ei ole näkynyt jälkeäkään.

Venäläiset ovat tehneet Suomessa valtavan määrän maakauppoja, jois-
sa useimmissa ei tunnu olevan päätä eikä häntää. Naapurimaan edus-
tajat ovat ostaneet mm. viitisenkymmentä hotellia tai kurssikeskusta 
sekä mitä sekalaisimman valikoiman rakennuskantaa vanhoista kou-
luista autiotiloihin.  Yhteistä kaikille hankkeille on, ettei kiinteistöjä ole 
venäläisomistuksessa käytetty käytännössä lainkaan.

Skinnarvikin maakaupoille on kyllä aivan järkeenkäypä selitys: Venäjä 
pyrkii bulvaaniensa välityksellä  Suomen kanssa. Samaan aikaan kuin  
Merivoimien varikon suoja-alueelta Skinnarvikissa ole esteitä, myytiin 
Ähtärin asevarikon suoja-alueen sisäpuolelta maita venäläisille ostajille. 
Nämä kaupat tapahtuivat niin, ettei sotaväellä ollut niistä mitään tietoa.

Pirkkalassa, Satakunnan lennoston naapurustoon ilmaantui kahdelle 
asumattomalle talolle venäläisostaja.  Kuoreveden lentokentän välittö-
mästä läheisyydestä venäläiset ostivat hyvään hintaan kaksi purkukun-
nossa olevaa kiinteistöä. Karjalan lennosto Rissalassa sai sekin venä-
läisen naapurin, jolla on suora näkyvyys kiitoradalle. Lapin lennoston 
naapuristoon tehdyn venäläistarjouksen Rovaniemen kaupunki torjui.  
Ilmasotakoulu oli aiemmin Kauhavalla ja sieltäkin venäläiset ostivat 
toimintansa lopettaneen puuteollisuuskiinteistön. Ja tietysti Tikkakos-
kenkin lentokentän nurkilla venäläiset ovat olleet kiinteistöostoksilla.

Luetteloa venäläisten mielenkiintoisista kiinteistöhankinnoista voisi 
jatkaa. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa lukea Tuula Malinin kirja 
”Putinin pihapiirissä; Venäjän suurvaltaoperaatiot Suomessa”. Miten on 
mahdollista, että naapurimaa voi osaa mielen määrin kiinteistöjä, joi-
den oleminen vieraissa käsissä kriisin iskiessä olisi hyvin vahingollista 
maanpuolustukselle.

Suomen liittyminen EU:iin edellytti, että Suomi poistaa EU:n jäsen-
mailta kiinteistöjen hankintaa koskevat rajoitukset.  Rajoitukset pois-
tettiin samalla kertaa kokonaan, mikä avasi markkinat myös venäläisille 
kiinteistönostajille. Toki venäläisissä ostajissa oli paljon ihan rehellisiä 
vapaa-ajan mökin hankkijoita. Mutta joukossa oli runsaasti ostajia, 
joiden tarkoituksia voi vain arvailla. Ja mikä pahinta, joukkoon kuuluu 
myös kotimaisia bulvaaneja. 

Ilmeisesti vihreät miehet Krimillä keväällä 2014 herättivät fiksuimmat 
päätöksentekijät. Keväällä 2015  puolustusministeri Carl Haglund vaati 
suomalaisia tarkastelemaan venäläiskauppoja Ukrainan tapahtumien 
valossa. Samana keväänä Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan kirjattiin 
kiinteistökauppojen rajoittaminen turvallisuuden kannalta keskeisillä 
alueilla. Jussi Niinistö käynnisti puolustusministerinä tarpeellisen lain-
säädännön valmistelun, joka saatiin valmiiksi hieman ennen kevään 
2019 vaaleja.

Ovi on siis suljettu. Mutta onko siitä hyötyä, kun hevonen on jo karan-
nut. on käsittämätöntä, että rekistereiden luvatussa maassa myytiin 
kymmeniä kiinteistöjä paikoista, joilla on maanpuolustuksellista mer-
kitystä. Toki oli pari huutavan ääntä erämaassa, toinen entinen työto-
verini prikaatikenraali evp. Hannu Luotola, mutta heidät vaiennettiin 
turhan hysterian levittäjinä. 

Jos ei sotaväki saanut aikanaan tietoa, kuka tekee maakauppoja sen va-
rikoiden nurkilla, ei ole tänäänkään  koottua tietoa siitä, kuka omistaa 
Suomea ja mistä. Ja vaikka omistajan nimi vielä rekistereistä löytyisikin, 
on omistaja saattanut vaihtua vaikka kuinka moneen kertaa. Ja mitä 
omistajasta, kunhan hän suhtautuu myönteisesti siihen, että heidän 
omistustaan voidaan käyttää.

Eduskuntaa on tietysti helppo syyttää siitä, että se Eurooppa-innossaan 
avasi ovat hämärille venäläisille kiinteistöostajille.  Toisaalta voi myös 
ymmärtää suomalaisia myyjiä, joiden täysin arvottomille kiinteistöil-
le ilmestyy rahakas venäläinen ostaja. Mutta suurin syyllinen löytyy 
muualta. Kuka jätti kymmeneksi vuodeksi täysin huomiotta avoimen 
sivustan, jota potentiaalinen vastainen vastustaja saattoi käyttää täysin 
rinnoin hyväkseen.

Julkistettu aiemmin Suomen Sotilas -lehdessä.

Kolumni

Troijan hevonen 
tuotu Suomeen

HELRESP:n hallituksen jäsen 
Eerik Tuovinen esittäytyy

HELRESP:n varapuheenjohtaja 
Tomi Sarilahti esittäytyy
Tervehdys, olen 49 vuotias ylivää-
peli reservissä ja suoritin varus-
miespalvelukseni alkuun Porin 
prikaatissa ja loppupalveluksen 
aliupseerikurssin kautta Santaha-
minassa ajalla 1990 -91. Olen kuu-
lunut Reserviläisliittoon vuodesta 
1991 alkaen, kiitos tästä aktiivisen 
värvääjän joka Santahaminan van-
hassa sotilaskodissa vuonna 1991 
minut mukaan otti. 
 Muutama vuosi palveluksen 
jälkeen oli kuitenkin hiljaisempaa, 
vain sen ajan sijoitukseen liittynyt 
kh vuonna -94 jossa nurmiporasta 
muokattiin asutuskeskustaistelijaa 
5 päivän ajan. Vuonna -97 liityin 
Malmin paikallisosaston toimin-
taan mukaan sitä myötä pikku-
hiljaa kiinnostus heräsi erilaisille 
MPK:n kursseille. Vanhalla kurssi-
keskuksella (ent. K-kauppa) satun-
naiset viikonlopun aamut alkoivat 
joko kurssilaisena, kouluttajana, 
kurssinjohtajana tai varustamassa 
muita harjoituksiin tulevia. Mie-
lenkiintoisimpana tuolta ajalta on 
muistoihin jäänyt Kaatuneiden 
huoltokurssi, tämä viikonlopun 
kurssi oli jotain erilaista tavalli-
siin kursseihin verrattuna jo pel-
kästään paikalle saapuneiden eri 
ammattiryhmien luennoitsijoiden 
takia, sekä että asiasta ei tuona ai-
kana koulutettu mitenkään. 
 Vuonna 2004 -05 olin rauhan-
turvatehtävissä Kosovossa. Tämä 
388 vuorokautta kestänyt sopi-
mussotilastehtäväni jossa toimin 
rakennusjoukkueessa oli oman lei-
pätyöni kannalta mielenkiintoista 
aikaa ja johtikin lopulta muutok-
sin myös kotimaan työelämäs-
sä. Helsingin Reserviläiset ry:n 
hallitukseen liityin vuonna 2010, 
puheenjohtajaksi minut valittiin 
vuonna 2011, tähän tehtävään 

lähden vielä kymmenettä kertaa 
kerran ensivuodeksi. Arkityössäni 
olen koulutukseltani kiinteistön 
ylläpitopäällikkö ja toimin nykyi-
sin asiakkuuspäällikön roolissa 
Vantaalla.
 Kuusivuotinen kauteni piirin 
hallituksessa on ollut hienoa ai-
kaa. Tähän kauteeni kuului myös 
uuden toiminnanjohtajan rekry-
tointiin osallistuminen, tässä va-
linnassa koen onnistuneisuuden 

tunnetta yhdessä piirin hallituk-
sen kanssa, siten toivotankin Jaril-
le tsemppiä tehtävässään!
 Oma kauteni piirin hallituk-
sessa on nyt päättymässä vuoden 
vaihteeseen. Kiitän hallitusta, ja 
erityisesti Timoa, näistä kuudesta 
vuodesta jotka sain toimia muka-
na, kiitos Teille kaikille! Toivotan 
kaikille lukijoille mukavaa Joulun 
odotusta ja hyvää alkavaa uutta 
vuotta, pysytään terveinä!
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Asehuoltokurssi Töölössä 16.3.
Tule oppimaan aseen oikeaoppisesta huollosta ja huollon merkityksestä.

Aiheet: Glock, AK, AR ja MP5 huolto.

Aika: tiistai 16.3. klo 17-20

Hinta: 0 e

Paikka: Töölö (tarkempi saapumisohje 
ilmoittautuneille)

Ilmoittautumiset 15.3. mennessä: 
jarjesto@hrup.fi

Ampumatoimintaa
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ammunta@hrup.fi

Lahjoita ylimääräiset patruunasi Reserviupseeripiirille
Lojuuko nurkissasi tarpeettomaksi jääneitä patruunoita? Nyt voit lahjoittaa ylimääräiset patruunat reserviupseerien ampumatoiminnassa käytettäväksi. Ilmoita patruunoista osoitteeseen jarjesto@hrup.fi, niin noudamme ne pois.

Liikuntatoimintaa
HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > liikunta@hrup.fi

Sotilasliikunnan infotilaisuus 25.3.2021
Helsingin reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta järjestää infotilaisuuden Töölössä 25.3.2021. Tavoitteena on esi-
tellä erilaisia liikuntalajeja ja –tapahtumia. Mukana kertomassa ovat itse aiemmin mukana olleet. Käsitellään mm. 
tapahtuman sisältö, varusteet, ilmoittautuminen, tukitoimet.

Aika:    to 25.3.2021 klo 18-20
Paikka:   Töölön auditorio, Töölöntorinkatu 2
Ilmoittautuminen:  23.3.2021 mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi
Kenelle tarkoitettu:  yhdistysten liikuntavastaavat ja kaikki aiheista kiinnostuneet
Hinta:    0 e

Aiheita esimerkinomaisesti:

Kaukopartiomarssi
RESUL:n syysjotos
Jukolan viesti
MPK:n kuntotestit ja marssitapahtumat
Kesäyön marssi

Tervetuloa!

Kevätyön marssi etämarssina 13.3.2021
Legendaarinen kevätyön marssi tekee paluun välivuoden jälkeen!
Merkitse jo kalenteriisi 13.3.2021 sekä 14.3.2021. Marssi järjestetään vallit-
sevien olojen takia etämarssina. Marssin järjestää Sipoon Reserviläiset ry.
Marssia voi oman aikataulun mukaan joko toisena tai molempina päivinä. 
Marssi on kaikille avoin tapahtuma. Marssimatkat ovat 25 ja 50 kilometriä. 
Marssi on vaativa, koska se toteutetaan kylmänä ja hämäränä vuodenai-
kana. Sitä ansaitumpi on kaikille marssin suorittaneille muistoksi jaettava 
velcro-merkki. Marssille otetaan vain sata ensimmäisenä ilmoittautunut-
ta, joten kannattaa toimia nopeasti.

Etämarssille ilmoittaudutaan nettilomakkeen täyttämällä. Osallistumis-
maksu 15 e sisältää velcrokankaisen marssimerkin ja todistuksen. 

Tapahtuma löytyy Facebookista nimellä Kevätyön marssi 2021.

Maanantaimarssit ja sählyvuorot
Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa. Noin 7-8 km 
lenkki. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkko-
lan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys 
ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan! Maanan-
taimarssit jäävät tauolle 21.12.2020. Marssit alkavat uudelleen 11.1.2021, 
riippuen viranomaismääräyksistä. Lisätiedot Juha Matikainen, juha21mati-
kainen@gmail.com.

Pohjois-Haagan yhteiskoulun sählyvuorot ovat toistaiseksi keskeytyneet, 
kun hallitila tarvitaan muuhun käyttöön.

Pistooliammunnan peruskurssi Töölössä 6.3.
Helsingin reservipiirien ampumatoimikunta järjestää pistooliammunnan peruskurssin Töölössä 6.3.2021. Kurssi on avoin Helsingin Reserviup-
seeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenyhdistysten jäsenille.

Kurssit toteutetaan noin kahden tunnin mittaisissa vuoroissa, jotka alkavat kello 9, 10:30 ja 12. Kullekin vuorolle mahtuu 6 osallistujaa. Vuorot 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi soveltuu erityisesti aloittelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille sellaiset valmiudet, joiden turvin on hyvä myöhemmin jatkaa 
harrastusta oman kerhon tai yhdistyksen ampumavuoroilla.

Hinta 20 e / osallistuja maksetaan tilisiirrolla laskun perusteella ennen kurssia. Maksu sisältää kurssilla tarvittavat tarvikkeet ja kahvin. Kurs-
sille osallistumisesta saa todistuksen. Kurssilla on rajoitettu määrä paikkoja, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset 
Helsingin Reserviupseeripiiriin: jarjesto@hrup.fi.

Ilmoittautumiseen tarvitaan seuraavat tiedot: nimi, jäsenyhdistys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, aiempi ampumakokemus sekä toive, mihin 
vuoroon haluaa.
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Koulutustoimintaa
HRUP koulutustoimikunta > koulutus@hrup.fi

Poimintoja MPK:n kursseista
Kursseille ilmoittautuminen: www.mpk.fi

Paikallispataljoonan esikuntakurssi 2021   Helsinki 1.1.2021 - 24.1.2021
Joukkueen- ja tulenjohtaja, jatkokurssi #02 (1/3) Tuusula 8.1.2021 - 10.1.2021
Komppanian- ja tulenjohtopäällikkö, jatkokurssi #02 (1/4) Helsinki 8.1.2021 - 10.1.2021
Reserviläisjohtaja-1 #01 (1/2)   Tuusula 9.1.2021 - 10.1.2021
Maatilojen varautumisen jatkokurssi  Tuusula 12.1.2021 - 17.11.2021
Jalkaväki: Partiotiedustelu, jatkokurssi #01 (1/4) Tuusula 15.1.2021 - 17.1.2021
Jalkaväki: Ryhmänjohtaja, jatkokurssi #02 (1/2) Tuusula 15.1.2021 - 17.1.2021
Jalkaväki: Taistelupelastaja, jatkokurssi #01 (1/2) Tuusula 15.1.2021 - 17.1.2021
Tiedustelun perusteet   Helsinki 22.1.2021 - 24.1.2021
Johto- ja tukikurssi    Helsinki 22.1.2021 - 24.1.2021
Perustamiskurssi    Helsinki 22.1.2021 - 24.1.2021
Aluevalvonta, peruskurssi I, 1/2   Helsinki 22.1.2021 - 24.1.2021
Maakuntakomppanian peruskurssi 1/2  Helsinki 22.1.2021 - 24.1.2021
Taistelu rakennetulla alueella, peruskurssi I, 1/2 Helsinki 22.1.2021 - 24.1.2021
Johto- ja tukikurssi    Helsinki 29.1.2021 - 31.1.2021
Perustamiskurssi    Helsinki 29.1.2021 - 31.1.2021
Henkilöetsintä, peruskurssi   Helsinki 29.1.2021 - 31.1.2021
Kranaatinheittimistön peruskurssi  Helsinki 29.1.2021 - 31.1.2021
KRH-laskijan jatkokurssi   Helsinki 29.1.2021 - 31.1.2021
Panssaritorjunnan perusteet 1/2   Helsinki 29.1.2021 - 31.1.2021
Sotilaspoliisitoiminnan perusteet I  Helsinki 29.1.2021 - 31.1.2021
Taisteluensiapu (jokaiselle taistelijalle), perus  Helsinki 30.1.2021
Arjen viestivälineet paikallispuolustuksessa  Helsinki 30.1.2021 - 31.1.2021
Jalkaväki: Taistelupelastaja, jatkokurssi #01 (2/2) Tuusula 5.2.2021 - 7.2.2021
Reserviläisjohtaja-1 #01 (2/2)   Tuusula 6.2.2021 - 7.2.2021
Johto- ja tukikurssi    Helsinki 12.2.2021 - 14.2.2021
Perustamiskurssi    Helsinki 12.2.2021 - 14.2.2021
Taistelu rakennetulla alueella, jatkokurssi I, 1/2  Helsinki 12.2.2021 - 14.2.2021
Aluevalvonta, peruskurssi I, 2/2   Helsinki 12.2.2021 - 14.2.2021
Kouluttaminen, perus #01 (1/2)   Helsinki 13.2.2021 - 14.2.2021
Taisteluensiapu kouluttajien koulutustilaisuus  Tuusula 27.2.2021 - 28.2.2021
Jalkaväki: Partiotiedustelu, jatkokurssi #01 (2/4) Tuusula 12.3.2021 - 14.3.2021
Johto- ja tukikurssi    Helsinki 19.3.2021 - 21.3.2021
Perustamiskurssi    Helsinki 19.3.2021 - 21.3.2021
Komppanian komentopaikka   Helsinki 19.3.2021 - 21.3.2021
Liikkeen edistämisen peruskurssi   Helsinki 19.3.2021 - 21.3.2021
Taistelu rakennetulla alueella, peruskurssi I, 2/2 Helsinki 19.3.2021 - 21.3.2021
Jalkaväki: Lentotiedustelun, peruskurssi #01 (1/1) Tuusula 20.3.2021
Räjähdetietoisuus (CIED), jatkokurssi #01 (1/1)  Tuusula 9.4.2021 - 11.4.2021
Johto- ja tukikurssi    Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021
Perustamiskurssi    Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021
Aluevalvonnan peruskurssi II, 1/2   Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021
ELSO peruskurssi    Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021
Sissiradisti kurssi    Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021
SPOL henkilösuojaus I, 1/2   Helsinki 16.4.2021 - 18.4.2021
Tulenjohdon peruskurssi   00860 16.4.2021 - 18.4.2021
Reserviläisjohtaja-2 #01 (1/2)   Tuusula 17.4.2021 - 18.4.2021
Johto- ja tukikurssi    Helsinki 23.4.2021 - 25.4.2021
Perustamiskurssi    Helsinki 23.4.2021 - 25.4.2021
Komppanian komentopaikka   Helsinki 23.4.2021 - 25.4.2021
Taistelu rakennetulla alueella, jatkokurssi I, 2/2 Helsinki 23.4.2021 - 25.4.2021
Sotahistoriaa RPAS-menetelmin Harparskog-linjalla Raseborg 24.4.2021 - 25.4.2021
Perustamiskurssi    Helsinki 7.5.2021 - 9.5.2021
Jalkaväki: Joukkueen- ja tulenjohtaja, jatkokurssi #02 (2/3)Tuusula 7.5.2021 - 9.5.2021
Jalkaväki: Partiotiedustelu, jatkokurssi #01 (3/4) Helsinki 7.5.2021 - 9.5.2021
Johto- ja tukikurssi    Helsinki 7.5.2021 - 9.5.2021
Sotilas HF, radioasema ja radioliikenne, jatkokurssi Helsinki 7.5.2021 - 9.5.2021
Sotilaspoliisitoiminnan perusteet II  Helsinki 7.5.2021 - 9.5.2021
SPOL henkilösuojaus I, 2/2   Helsinki 7.5.2021 - 9.5.2021
KRH: 81 KVKRH kalustokoulutus, jatkokurssi #01 (1/1) Porvoo 8.5.2021 - 9.5.2021
Taisteluensiapu II (jokaiselle taistelijalle), perus Helsinki 8.5.2021
Perustamiskurssi    Helsinki 14.5.2021 - 16.5.2021
Aluevalvonta peruskurssi II,2/2   Helsinki 14.5.2021 - 16.5.2021
ELSO jatkokurssi    Helsinki 14.5.2021 - 16.5.2021
ELSO jatkokurssi    Helsinki 14.5.2021 - 16.5.2021
Intin perusteet naisille   Helsinki 14.5.2021 - 16.5.2021
Panssarintorjunnan perusteet 2/2   Helsinki 14.5.2021 - 16.5.2021
Taistelu rakennetulla alueella, jatkokurssi II, 1/2 Helsinki 14.5.2021 - 16.5.2021
ESIK/PERK jatkokurssi #01 (1/2)   Helsinki 21.5.2021 - 23.5.2021
EHP kouluttajien koulutustilaisuus, erikoiskurssi #01 (1/2) Tuusula 28.5.2021 - 30.5.2021
EHP kouluttajien koulutustilaisuus, erikoiskurssi #01 (2/2) Tuusula 4.6.2021 - 6.6.2021
ESIK/PERK jatkokurssi #01 (2/2)   Helsinki 11.6.2021 - 13.6.2021

Onnittelemme
Joulukuu
2.12. Mainosgraafikko, vääpeli Christer Mikkonen (perhepiirissä) 80 v
17.12. Emeritus rikosylikonstaapeli, ylipursimies Kari Marttila  60 v
  (Las Palmasissa kotona perhepiirissä)
20.12. Yleisesikuntaeverstiluutnantti Keijo Pennanen (perhepiirissä) 90 v

Tammikuu
28.1. Piiripäällikkö, majuri Viljo Lehtonen (perhepiirissä)   80 v

Helsingin Reservin Sanomissa julkaistavaksi haluttavat merkkipäiväilmoitukset (50, 60, 70, 75, 80, 85, 
90, 95, 100 vuotta) tulee lähettää osoitteeseen reservinsanomat@hrup.fi. Merkkipäiväilmoitukseen tulee 
sisällyttää merkkipäivän viettäjän nimi, reservin sotilasarvo, ammatti, syntymäaika sekä mahdolliset 
lisätiedot (esim. matkoilla).

 

Oikeat vastaukset sivun 7 pähkinään
1. Lumiajoneuvoilla liikkuva tiedustelujoukkue
2. Puolueeton panssarihaupitsi
3. Kevyen kranaatinheitinjoukkueen tuliasema
4. Siltapanssarivaunu
5. Viestihuoltojoukkue

MPK:n kuulumisia
Teksti: Markus Häyhtiö (MPK)

MPK:n Etelä-Suomen maanpuo-
lustuspiirin (ESMPP) vuoden 
2021 koulutuskalenteri on jul-
kaistu. Koulutuksessa on otettu 
puolustusvoimien tarpeet entistä 
tarkemmin huomioon. Tiivis yh-
teistyö Kaartin jääkärirykmentin 
(KAARTJR) koulutusosaston ja 
aluetoimiston kanssa palvelee alu-
een reserviläisiä entistä paremmin 
sodanajan suorituskyvyn ylläpi-
dossa ja kehittämisessä.
 Koulutuskalenteri pitää 
sisällään jo tutuksi tulleita ko-
konaisuuksia ja uusia avauksia. 
KAARTJR vahva osaaminen 
rakennetun alueen taistelun kär-
kiosaajana näkyy koulutuksessa 
niin sotilaspoliisi (SPOL) kuin 
kaupunkijääkärien kattavassa 
koulutustarjonnassa. Muita use-
amman koulutustapahtuman 
kokonaisuuksia tarjotaan viesti- ja 
johtamisjärjestelmän, epäsuoran 
tulen ja taisteluensiavun koulutus-
alueille. Vuoden 2021 aikana tul-
laan tarjoamaan myös koulutusta 
joukkojen perustamiseen liittyen 
eikä aselajeja eikä koulutushaaroja 
ole unohdettu koulutustarjon-
nasta. Esikuntatyön kurssi, joka 
osana MPK:n valtakunnallista 
kouluttajakoulutusta toteutetaan 
yhteistyössä Stadin Sissien kans-
sa jälleen 2021. Erittäin hyvää 
palautetta saanut kurssi palvelee 
erittäin hyvin paikallispuolustuk-
sen tarpeita koko Suomen alueella 
kurssin käyneiden jalkauttaessa 
oppimaansa tulevaisuudessa. 
 Poikkeuksellisesta ajasta 
huolimatta ESMPP on pystynyt 
viemään läpi vuoden 2020 koulu-
tukset erittäin mallikkaasti. Osal-
listujamäärät putosivat ymmär-
rettävästi normaalista tilanteesta, 
mutta koulutuksen uudelleen 
organisoinnilla ja tilanteen vaa-
timilla järjestelyillä koulutukset 
saatiin vietyä läpi opiskelija pa-
lautteen ollessa erittäin hyvää. On 
myös erittäin hyvä huomata, ettei 
ESMPP:n koulutuksissa todettu 
yhtään koronatartuntaa. Kursseilla 
noudatettiin erittäin tarkasti niin 
puolustusvoimien kuin MPK:n 
omaa koronaohjeistusta hyvällä 
lopputuloksella. MPK:n ohjeistuk-
sen laatimiseen osallistui vapaaeh-
toisia sairaan- ja terveydenhoidon 
ammattilaisia ESMPP:n alueelta. 

Valmiuspäällikkö Pasi Raatikainen 
koordinoi ohjeistuksen kehittä-
mistä ja täytäntöön panoa.
  Vahva panostus taisteluensi-
apuun tulee näkymään vuoden 
2021 aikana. Vahva osaaminen ja 
pitkäjännitteinen kehitystyö tulee 
jatkumaan Tuusulan koulutuspai-
kalla, johon keskitetään vaativam-
mat kenttälääkinnän koulutukset. 
Helsingin koulutuspaikalla Radio-
nimessä on tarjolla jokaisen taiste-
lijan taisteluensiavun perustaitoja 
kehittävät koulutukset.
  ESMPP:n koulutustarjonta 
pitänyt sisällään myös varautu-
miskoulutusta. Kalliosuojakou-
lutus ja säteilymittausjoukkueen 
koulutukset ovat oivia esimerk-
kejä koulutuksista, joita olemme 
järjestäneet. Nämä koulutusko-
konaisuudet tarjoavat aktiiviselle 
reserviläiselle mahdollisuuden 
kehittää omaa osaamistaan ja 
jatkaa reserviläistoimintaa myös 
sotilaallisia valmiuksia palvelevan 
koulutuksen lisäksi.
 ESMPP on palkannut myös 
kolmannen valmiuspäällikön vas-
taamaan toiminnan haasteisiin. 
Vuoden 2021 alussa aloittava Eleo-
noora Hilska on toiminut aiemmin 
useissa eri maanpuolustussek-
torin tehtävissä, muun muassa 

Maanpuolustuskorkeakoulussa ja 
Puolustusministeriössä. Lisäksi 
hän on toiminut Varusmiesliiton 
pääsihteerinä. Hänellä on myös 
kokemusta MPK:n organisaatiosta 
paitsi aiempien toimenkuviensa 
sidosryhmäyhteistyön kautta, 
myös MPK:n Ilmapuolustuspiirin 
ammunnanjohtajana ja koulutta-
jana toimimisesta. Asepalveluk-
sensa hän on suorittanut Ilmaso-
takoulussa. Hilskalla on myös 
aiempaa kokemusta koulutus- ja 
kurssisuunnittelusta sekä niiden 
toteuttamisesta niin perinteisessä 
kenttä- kuin verkkoympäristössä-
kin. MPK:n reserviläiskouluttajana 
toimimisen lisäksi hän on esi-
merkiksi osallistunut varusmies-
koulutuksen oppituntisisältöjen 
uudistustyöhön työskennellessään 
Maanpuolustuskorkeakoulun So-
tataidon laitoksella. Hän on toimi-
nut myös Punaisen Ristin huma-
nitaarisen oikeuden kouluttajana. 
”MPK on ainutlaatuinen toimin-
taympäristö, jonka merkitys suo-
malaiselle puolustusjärjestelmälle 
on valtava. Onkin uskomattoman 
hieno mahdollisuus päästä osaksi 
piirin organisaatiota ja tekemään 
töitä laadukkaan reserviläiskoulu-
tuksen eteen”, Hilska kertoo valin-
nastaan.

Eleonoora Hilska. Kuva MPK.
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SENIORIUPSEERIT

Hyvät senioriupseeriveljet!
 Poikkeuksellinen ja kerhon toi-
minnan kannalta haasteellinen vuo-
si 2020 lukuisine koronaviruksen 
aiheuttamine tilaisuuksien perumi-
sineen on lähestymässä loppuaan. 
 Tässä tilanteessa poikkeukselli-
sesti osin etäyhteyksillä 19.11.2020 
toteutettu syyskokous teki seuraavat 
kerhon hallituksen toimihenkilö-
valinnat: puheenjohtaja Hannu Ve-
näläinen (venalaisenhannu@gmail.
com), hallituksen muut jäsenet: 
sihteeri Olli Pusa (olli.pusa@pusa.
fi), Reijo Vihonen, Kari Kuoppala, 
Pertti Reijonen, Seppo Simola, Kari 
Vitie. Syyskokous hyväksyi myös 
hallituksen esityksen toimintasuun-
nitelmaksi ja sen aktiviteetit kevät-
kaudeksi 2021 seuraavasti:
 25.2.2021 Kerhoesitelmä 
Töölön auditoriossa. Aihe: Ruotsi ja 
Suomi – valtioliittoko?
 24.3.2021 Kevätkokous, 
Töölön auditoriossa (huom. muut-
tunut päivämäärä). Kokousesitelmä: 
Syyskesä ja  syksy 1940. Uusi tilan-
ne!
 22.4.2021 Kerhoesitelmä 
Töölön auditoriossa.  Aihe: Puna-
tähdestä kaksoiskotkaan.
 13.5.2021 Kevätretki (avec) 
Salpalinjalle Virolahdelle. 
 10.6.2021 Retki (avec) Kui-
vasaareen 
 Ensi vuosi on kerhomme 70. 
toimintavuosi. Tämän merkkipaa-
lun juhlistamiseksi olemme päättä-
neet julkaista juhlakirjan, josta ker-
romme hieman tarkemmin toisaalla 
tässä otsakkeella ”SENIORIUPSEE-
RIEN KERHON JUHLAVUOSI 
2021”. Vaikka tunnelin päässä on jo 
valon kajastusta rokotteen muo-
dossa, on kaikkien oman ja läheis-
ten terveyden kannalta ylläpitää 
edelleen hyvää ”torjuntaryhtiä” ja 
noudattaa annettuja ohjeita ja suo-
situksia.  Hallitus toivottaa kerhon 
jäsenille Hyvää ja Rauhallista Joulua 
sekä Uutta Vuotta 2021!
 Puheenjohtajan Joulutervehdys
Arvoisat upseeriveljet!
 Kulunut vuosi on ollut poik-
keuksellinen koronaepidemian 
vuoksi. Olimme suunnitelleet tälle 
vuodelle lukuisia esitelmätilaisuuk-
sia, retkiä ja matkoja. Lukuun otta-
matta tammi- ja helmikuun esitel-
mätilaisuuksia olemme joutuneet 
peruuttamaan kaikki tapahtumat, 
Syysseminaari mukaan lukien. Toi-
vottavasti pystymme selättämään 
koronan tulossa olevien rokotteiden 
avulla ja palaamaan mahdollisim-
man pian normaaliin tilanteeseen.
 Arvostava kiitoksemme Hel-
singin Reserviupseeripiirille ja Re-
serviupseeriliitolle saamastamme 
taloudellisesta ja muusta tuesta. 
Kiitos myös Helsingin Reservin Sa-

nomille, joka myös kuluvana vuon-
na on  kertonut  jäsenistöllemme ja 
muillekin lehden lukijoille tulevasta 
ja toteutuneesta toiminnastamme.
 Vuosi 2021 on juhlavuosi, ker-
ho täyttää 70 vuotta. Ensi vuoden 
toimintamme teemaksi olemme va-
linneet  “Suomi 1941”. Alkuvuoden 
ohjelmasta löytyy lisätietoa kerho-
palstaltamme ja muualtakin tästä 
lehdestä. Tervetuloa osallistumaan 
tulevanakin vuonna.
 Kiitän kerhomme hallitusta ja 
muita toimihenkilöitä aktiivisesta 
toiminnasta päättyvän vuoden ai-
kana.  Kiitos jäsenistöllemme aktii-
visesta osallistumisesta niihin tilai-
suuksiimme, jotka olemme voineet 
järjestää vuoden 2020 aikana.
 Luovutan kerhon puheenjoh-
tajan tehtävät 1.1.2021 alkaen syys-
kokouksessa valitulle uudelle pu-
heenjohtajalle Hannu Venäläiselle. 
Toivotan hänelle ja hallitukselle me-
nestystä heidän tulevissa tehtävis-
sään. Toivotan kaikille Hyvää Joulua 
ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 
2021. Seppo Kulmala, puheenjohtaja

KANTA-HELSINKI

 Yhdistystoiminta: 
KHRU 95-vuotias: Suomen en-
simmäinen reserviupseeriyhdistys 
Kanta-Helsingin reserviupseerit 
perustettiin 3.12.1925. Valitettavasti 
vallitsevassa pandemiatilanteessa 
yhdistys ei järjestä 95-vuotisjuhlati-
laisuutta.
 KHRU:n syyskokous: Yhdistyk-
sen sääntömääräinen syyskokous 
17.11. valitsi yhdistyksen uudeksi 
puheenjohtajaksi Henri Borodav-
kinin. Henri on toiminut aiemmin 
hallituksen jäsenenä ja ampumaup-
seerina. Yhdistyksen varapuheen-
johtajina jatkavat Juha Stark ja Pek-
ka Suominen. Hallitukseen valittiin 
Jussi Kangaspunta, Juha Konttinen, 
Juha Niemi, Jani Piippo ja uutena 
jäsenenä toivotamme tervetulleeksi 
Janne Isosävin. Kiitos Jussi Kangas-
punnalle viime vuosien puheenjoh-
tajuudesta ja vetovastuusta!
 Itsenäisyyspäivän ylennykset 
ja palkitsemiset: KHRU onnit-
telee kaikkia itsenäisyyspäivänä 
6.12.2020 ylennettyjä ja palkittuja 
jäseniään. 
 Ampumatoiminta: 
Töölön pistoolivuorot: Töölön rata 
on koronarajoitus takia käyttökiel-
lossa 30.11.-21.12, joten yhdistyksen 
loppuvuoden pistoolivuorot joudu-
taan peruuttamaan. Tiedotamme 
rajoitusten vaikutuksista ja jatkam-
me ampumatoimintaa kevätkau-
della 2021. Syksyn 2020 aikana on 
toteutettu SRA cup-kilpailu sisä-
ratavuorojen yhteydessä. Kilpailua 
jouduttiin lyhentämään rajoitusten 
takia, mutta toivotamme jäsenet 
mukaan keväällä järjestettävään 

cup-kilpailun uuteen versioon. 
Syksyn kilpailusta kunniamaininta 
ahkerimmalle osallistujalle Janne 
Isosäville. Ammuntaa liittyvää lisä-
tietoa, harrastustodistuksia jne. voi 
tiedustella: ampumaupseerit@khru.
net
 Sähköinen viestintä:
Tarkistathan yhteystietosi liiton jä-
senrekisteristä ensi vuoden sähköis-
tä viestintää varten. Varsin monella 
jäsenellä on vanhentunut sähköpos-
tiosoite.
 Turvallista ja rauhallista joulun-
aikaa ja uutta vuotta 2021!
 KHRU:n yhteystiedot: Puheen-
johtaja Jussi Kangaspunta (puheen-
johtaja@khru.net, 0503756772), am-
pumaupseerit (ampumaupseerit@
khru.net). yhdistyksen verkkosivut: 
www.khru.net

MUNKKIVUORI

 Yhdistyksen kevät- ja syyskoko-
us pidettiin 16.11.2020 sähköposti-
kokouksena. Kevätkokouksessa teh-
tiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset 
päätökset. Syyskokous valitsi vuo-
den 2021 hallituksen. Puheenjohta-
jaksi valittiin Mauri Routio (mauri.
routio@sci.fi), varapuheenjohtajak-
si Yrjö Alastalo, sihteerinä toimii 
Aimo Tervo ja muina hallituksen 
jäseninä Risto Koskinen ja Jarmo 
Tani. Kokous vahvisti vuoden 2021 
toimintasuunnitelman ja talousarvi-
on. 
 Itsenäisyyspäivänä yhdistyksem-
me lippu oli paikalla koronarajoi-
tusten vuoksi rajoitetussa muistoti-
laisuudessa Munkkiniemen sanka-
rihaudalla. Tilaisuudessa ei pidetty 
puhetta. Paikalla oli kaksi lippua ja 
kuusi seppelepartiota ja jonkin ver-
ran yleisöä maskein ja koronaetäi-
syyksin.
 Urheilutalossa keskeytyvät 
22-vuorot toistaiseksi (normaalis-
ti parillisten viikkojen perjantaisin 
18.00 – 19.30), koska kaupunki on 
sulkenut liikuntapaikkansa. Am-
munnat vetää Yrjö Alastalo puh. 
0400 306787. Töölön vuoroista il-
moitetaan erikseen tilanteen sallies-
sa. 
 Ulkokausi on nyt päättynyt. 
Seppälän radalla jatketaan taas maa-
liskuussa koronarajoitusten sallies-
sa.
 Hallitus kiittää jäsenistöä kulu-
neesta vuodesta ja toivottaa hyvää ja 
rauhallista joulunaikaa sekä kehot-
taa noudattamaan koronasuosituk-
sia.

TIKKURILA
 

 Reserviupseeri-ilta 28.1.2021  
klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Van-
taan Hiekkaharjussa Urheilutie 
6:ssa C-porras vanhassa talossa. 
Kokouksen jälkeen esitelmän pitää 
evl evp Erkki Pekonen aiheesta ” 
Globaalit muutokset Venäjän haas-
teina; USA - Kiina kamppailu sekä 
energiamurros. ” Hallitus kokoon-
tuu klo 17.30 alkaen. 
  Jouluaaton kunniavartiot Py-
hän Laurin kirkon sankarihaudal-
la ovat klo 14.00–17.30. TiRUK: in 
vartiovuorot ovat klo 16.30–17.00 ja 
17.00–17.30. Koronatilanteen vuok-

si vartiovuorot joudutaan mahdolli-
sesti perumaan. Lähempänä joulu-
aattoa tilannetta voi tiedustella Eero 
Salmiselta puh: 0500-451 249 tai s-
posti eero.salminen(at)safe-team.fi 
  Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.fi 
  Ampumavuorot jatkuvat tiis-
taisin klo 19.00- 21.30 Tikkurilan 
Urheilutalon ampumaradalla. Ensi 
vuonna ampumavuorot alkavat 
5.1.2020 Lisätietoja antaa ampu-
maupseeri Mikko Maunuksela puh. 
0505004888 
 Hallitus toivottaa kaikille Hyvää 
Joulua sekä Onnellista Uutta Vuot-
ta ! 

 

TÖÖLÖ
 

 Rauhaisaa joulunalusaikaa!
 Kun käytännön toiminta on jää-
nyt kuluvana vuonna vähemmälle, 
ollaan Töölössä keskitytty tulevan 
suunnitteluun ja toimintaedellytys-
ten parantamiseen.
 Tänä vuonna olemme mm. täy-
dentäneet kerhon asepuolta mm. 
Rugerin 9mm kiväärillä, jolla voi 
ampua myös kerhon sisäratavuo-
roilla, saaden samalla treeniä pitkän 
aseen käsittelystä. Myös muuta am-
pumavälineistöä on päivitetty.
 Syyskokouksessa 11.11.2020 pää-
tettiin pitää kerhon jäsenmaksu en-
nallaan. Liiton jäsenmaksu nousee 
ensi vuonna kahdella eurolla perus-
jäsenelle, ja eurolla nuorisojäsenel-
le. Siispä huomioiden liiton, piirin 
ja kerhon maksut, kokonaisjäsen-
maksu tulee Töölön kerhon jäsenille 
olemaan 46,00€ ja nuorisojäsenelle 
(synt. 1993 tai myöhemmin) 19,50€. 
Tämä summa pitää sisällään mm. 
Reserviläinen sekä Helsingin Re-
servin Sanomat -lehdet (joista jäl-
kimmäistä taidat tälläkin hetkellä 
lukea). 
 Samaisessa syyskokouksessa 
päätettiin myös ensimmäistä kertaa 
uudesta, vuoteen 2025 ulottuvasta, 
strategiasta. Strategia peilaa kerhon 
vuotta 2025 arvojen, toiminnan ja 
jäsenten kautta. Jos haluat tutustua 
tarkemmin strategia-asiakirjaan, 
löydät sen mm. sähköpostista-
si syyskokousmateriaalin liitteistä 
sekä myös kerhomme Facebook-
ryhmästä (“Töölön Reserviupsee-
rit”). 
 Sallittakoon kuitenkin yksi poi-
minta strategiasta:  “Vakava aihe 
- hauska harrastus: Kokonaisturval-
lisuus ja maanpuolustus ovat laajoja 
ja haastavia aiheita. Niihin ei kui-
tenkaan tarvitse paneutua hampaat 
irvessä. Töölön kerho on [vuonna 
2025] ennen kaikkea yhteisö, josta 
voi saada itselleen ystäviä, ja johon 
on aina hauska palata!”
 Myös kerhon hallitus on saanut 
paljon uusia (ja hallituksen keski-
ikää laskevia) kasvoja. Vuonna 2021 
Töölön kerhon hallituksessa toimi-
vat: Sampsa Pietilä (pj), Emmi Ai-
vola (1.vpj), Juho Anttila (2.vpj), An-
tero Jauhiainen, Risto Piekka, Juuso 
Heikkinen, Jarkko Pakkanen, Janne 
Romppainen, Sonja Leinonen, Pasi 
Heiskanen sekä Aleksi Murtojärvi.
 Vuoden 2021 ampumavuorot 
kulkevat samalla kaavalla kuin tä-
hänkin asti: Parillisten viikkojen 
tiistaisin klo 19.00-21.30. Poikke-
uksena 4.5., jolloin vuoro on poik-
keuksellisesti 20.00-22.30. Pyrimme 
muistuttamaan tästä myös lähem-
pänä varsinaista ajankohtaa!

 Tulkoon ensi vuodesta huo-
mattavasti kuluvaa vuotta parempi. 
Töölön Reserviupseerit toivottavat 
kaikille lukijoille hyvää joulua ja 
loistokasta uutta vuotta!

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

 Ilma-aseammunnat jatkuvat Tu-
kikohdan radalla (Puotilantie 1 D) klo 
17.00 parillisten viikkojen torstaisin.
 HUOM! Radalla poikkeusjärjes-
telyt koronatilanteen vuoksi, otathan 
ne huomioon saapuessasi. Lisätietoja 
ja saapumisohjeet radalle sähköpos-
titse: ihrury@gmail.com

LÄNSI-VANTAA

 Jouluaaton kunniavartio Pyhän 
Laurin kirkolla,  Kirkkotie 45, Vantaa 
(asehuone, kirkon vasemmalla puo-
lella oleva pieni rakennus, parkkipai-
kalta katsottuna). Varustus tulee pai-
kan päälle ja ryhmittymisohjeet. Tul-
lessasi pukemaan lunipukua ja muita 
varusteita pidäthän maskin kasvoilla 
ja desinfioit kätesi. Tässä alla vartio-
vuorojen aikataulut, mikäli et kerhon 
vuorolle ehdi on mahdollista myös 
mennä toisen kerhon vuorolle, jos 
tämä sopii paremmin aikatauluusi. 
Tarjolla on pientä purtavaa glögin ja 
kahvin kera. Saavuthan hyvissä ajoin, 
koska vartiovuoro alkaa 14.30 ja 
15.00, jotta ehdit pukea lumipuvun ja 
muut varusteet. 14.30 - 15.00 ja 15.00 
- 15.30 LVRU. Ilmoittautumiset: Mii-
ka Koistiselle  sähköpostitse miika.
koistinen[at]hotmail.com
 Ammuntoihin ilmoittautumiset 
ammunnanjohtajille. Vuorot ovat 
perjantaisin  klo 15.00 - 17.00, Seppo 
Kulmala. Parittomat viikot maanan-
taisin ja lauantaisin Töölössä, Mika 
Ojala / Hannu Nisula. Ammunan-
johtajien yhteystiedot löytyvät ker-
hon sivuilta, joille ilmoittautuminen 
edellisenä päivänä.

HELSINGFORS SVENSKA 
RESERVOFFICERSKLUBB

 Bästa officerare, 
Klubbens medlemmar deltar i den 
traditionsenliga hedersvakten på ju-
lafton vid hjältegravarna på Sandudd. 
Anmälningar till och ytterligare in-
formation av Dick Lundell (dick.lun-
dell@gmail.com).
 Höstmötet hölls 16.11 och med-
lemmar deltog både fysiskt och på 
distans. På möten behandlades utö-
ver stadgeenliga ärenden även 2020 
vårmötets ärenden. Styrelsen fort-
sätter 2021 med samma sammansätt-
ning som under detta år. Vårmötet 
2021 kommer med stor sannolikhet 
att ordnas online.
 Klubbens skyttemästerskap ord-
nades 19.11, och segern togs denna 
gång av Tuomo Ylitalo. Stort grattis 
till Tuomo! För övrigt är skytteturen i 
Luolan tillfälligt på paus pga. korona, 
och fortsätter när läget tillåter. Följ 
med Nimenhuuto och klubbens Fa-
ceboook-sida för nyaste informatio-
nen. Styrelsen önskar alla en fridfull 
jul och ett gott nytt år!

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

hrup.fi
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POHJOIS-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

 Korona-tilanteen vuoksi tapah-
tumien toteutus on riippuvainen 
koronan aiheuttamista rajoituksista. 
Tämän vuoksi kehotetaan tarkista-
maan etukäteen tapahtumien toteu-
tuminen yhdistyksen internet-sivuil-
ta.
 Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous ja hallituk-
sen kokous pidettiin Teams-koko-
uksina 19.11.2020. Syyskokouksessa 
vahvistettiiin ensi vuoden toiminta-
suunnitelma, jäsenmaksun suuruus, 
talusarvio sekä valittiin uusi hallitus, 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 Hallitus
Seurava hallituksen kokous pidetään 
12.1.2021 klo 18.30. Paikka ilmoite-
taan myöhemmin.
 Ammunta
Koronatilanteen vuoksi ammunnat 
Töölön luolassa on toistaiseksi pe-
ruttu.
 Yhdistyksen kotisivut
Yhdistyksen tiedotteet löytyvät 
myös yhdistyksen kotisivuilta http://
www.rul.fi/pohjois-helsinki sekä yh-
distyksen facebook-sivuilta.
  Yhteyshenkilöt
Pj Jarkko Paananen (040-7239641 
/ jarkko.t.paananen@gmail.com), 
sihteeri Eero Kujala (040-8641417 
/ eero.kujala@gmail.com), tiedotus 
Jorma Loimukoski (045-6090610 
/ jorma.loimukoski@gmail.com), 
viestintä Kari Raatikainen (0400-
200566 / ivalorak@gmail.com). Yh-
distys toivottaa kaikille jäsenille hy-
vää loppuvuotta ja Rauhaisaa Joulua!

TAPIOLAN 
RESERVIUPSEERIT

www.tapiolanreserviupseerit.fi
HYVÄÄ JA TURVALLISTA JOULUA 
KOKO JÄSENISTÖLLEMME!
 TOIMINTA TAUOLLA
Yhdistyksen järjestämät tapahtumat 
ovat toistaiseksi tauolla. Hallitus tar-
kastelee koronatilannetta säännölli-
sesti. Ajantasaiset tiedot näet web-si-
vujemme tapahtumakalenterista.
 MUISTA PÄIVITTÄÄ YHTEYS-
TIETOSI
Tee nyt Reserviupseeriliiton jäsentie-
tojen tarkistus ja muutokset omatoi-
misesti liiton web-sivujen kautta. Eri-
tyisen tärkeää on huolehtia siitä, että 
sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelin-
numerosi ovat rekisterissä ajan tasalla. 
Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen 
tilaus onnistuu myös samasta paikasta 
sähköisesti. Osoite https://www.rul.
fi/jasenille/jasenrekisteri/ tai https://
www.rul.fi/jasenille/ampumaturva/.
 Huom.: Muuttuneesta postiosoit-
teesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikke-
uksena mahdollinen osoitetietojen 
luovutuskielto, tällöin muutokset on 
ilmoitettava omatoimisesti jäsenrekis-
teriin.
 YHTEYSTIETOMME
Tapiolan Reservinupseerit ry
• Puheenjohtaja kapt res Panu Kor-
pela (panu.korpela (at) tapiolanreser-
viupseerit.fi, 040 557 4747)
• Varapj. ltn res Hannu Valkonen 
(hannu.valkonen (at) tapiolanreser-
viupseerit.fi, 040 555 5388)

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

 Toivotamme kaikille Rauhallista 
Joulua ja Uutta Vuotta ja näin toi-
vottavasti saamme aktiivisen vuo-
den 2021. t. HRUP Autokerhon hal-
litus

ILMAILUKERHO

 KEVÄÄN KERHOILLAT
Viranomaisohjeistuksen salliessa 
tammikuun 12.1. kerhoillan aihee-
na on Dassault Aviationin edustaja: 
Rafale. Helmikuun kerhoillan 9.2. 
aiheena on Pekka Henttu: Euroopan 
lentoturvallisuusvirasto EASA:n 
toiminta. Kerhoillat ja esitelmät pi-
detään Helsingin Suomalaisella Klu-
billa Helsingin Kampissa osoittees-
sa Kansakoulunkuja 3A. Kerhoilta 
alkaa mahdollisuudella ruokailuun 
klo 18.
 MUUTTUNUT PUKUKOODI 
JA KORONAOHJEISTUS
Noudatamme Klubin pukukoodia, 
joka on nykyään miehillä pikku-
takki, kauluspaita, siistit housut ja 
kengät, mutta ei lenkkitossut. Ker-
hoilloissa on luovuttu kättelystä ja 
kasvomaskin käyttöä suositellaan.
 PUHUJAOHJE JA SALASSAPI-
TO
Kerhon hallitus on hyväksynyt pu-
hujaohjeen. Noudatamme Chatham 
House -sääntöä, joka Ilmailuker-
holla tarkoittaa, että esitelmän ja 
keskustelujen asioita voi referoida, 
mutta tietojen lähdettä ei saa pal-
jastaa. Puhujaohjeen mukaisesti esi-
telmän pitäjä kertoo mahdollisesta 
kiellosta tehdä muistiinpanoja tai 
ottaa valokuvia.
  AMMUNTAVUORO
Pistooliammuntavuoro jatkuu lop-
piaisen jälkeen piirin sisäradalla 
Töölössä.
 JÄSENASIAT
Ilmailukerhon verkkosivuilla (www.
rul.fi/ilmailukerho)  mm. kuukau-
siesitelmien aiheet ja puhujat sekä 
tiedot mahdollisista muutoksista.
 Tiedotamme tapahtumista ja 
mahdollisista muutoksista vuosika-
lenteriin myös sähköpostitse. Mi-
käli haluat tiedotusta sähköpostilla 
ilmoita sähköpostiosoitteesi jäsen-
vastaava/sihteeri Juha-Matti Lauri-
olle  jmlaurio(at)gmail.com tai 050 
462 1274
 Oletko muuttanut? Ilmoitathan 
uuden osoitteen RUL:n jäsenrekis-
teriin tai kerhon sihteerille.

JÄÄKÄRIKERHO
 

 Jääkärikerhon ensi kevään 2021 
AMPUMAVUOROT pistoolilla 
ovat tiistaisin 12.1., 9.2., 9.3., 13.4. 
11.5. ja 8.6. klo 16.30-18.30 Töölön 
radalla koronarajoitukset huomi-
oiden (maski, hansikkaat). Tällä 
hetkellä rata on koronarajoitusten 
vuoksi suljettu. Tulemalla mukaan 

pääset tutustumaan ampumiseen, 
vaikka et omista omaa asetta. Va-
kituisilla harrastajilla tulee olla am-
pumaturvavakuutus, josta on ohjeet 
RUL:n sivuilla. Ilmoittaudu viimeis-
tään päivää ennen tilaisuutta jorma.
nisula(at) kolumbus.fi, puh. 0400 
453709.
 Jääkärikerhon ensi kevään 2021 
KERHO-/SAUNAILLAT ovat ko-
ronarajoitukset huomioiden tiistai-
sin 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5. ja 1.6. klo 
16-19 Santahaminan Kiltasaunalla, 
noin 900 m Leipuriniementietä 
itään. Saareen sisäänpääsyä varten 
Santahaminan varuskunnan portilla 
on jäsenluettelo. Henkilöllisyyden 
todistamalla pääset sisään. Epäsel-
vyyksissä ota yhteyttä puheenjoh-
tajaan. Tarjolla on vapaamuotoista 
yhdessäoloa ja puukiukaan makoi-
sat löylyt. Mukaan kannattaa ottaa 
omat saunajuomat ja eväät sekä 
pyyhe.
 Jääkärikerhon SYYSKOKOUS 
oli tiistaina 3.11.20. Kokouksessa 
hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja 
talousarvio vuodelle 2021 sekä va-
littiin kerhon hallitukseen vuodeksi 
2021 Pasi Rintamaa (pj), Antti Jes-
kanen (vpj), Tuomas Hauvala, An-
ton Mellanen, Jorma Nisula, Esko 
Ralli ja Martti Veijo.
 Kerhon NUORET JÄSENET: 
Käykää myös osoitteessa ”HRUP.fi”. 
Sieltä alakohdasta ”Nuorten toimin-
ta” löytyy lisää toimintaa ja nuoria 
jäseniä palvelevia linkkejä. Jääkäri-
kerhon kotisivut: https://www.rul.
fi/jaakarikerho/

ILMATORJUNTAKERHO

Ilmatorjuntakerhon hallitus on va-
littu vuodelle 2021 syyskokouksessa, 
joka pidettiin 14.10.2020 Vanhan 
Suojeluskuntatalon auditoriossa 
Töölöntorinkatu 2:ssa. Puheenjoh-
tajana jatkaa Tomi Lavonen ja va-
rapuheenjohtajaksi valittiin Jorma 
Lahtinen. Hallituksen muiksi jäse-
niksi valittiin Mauno von Fieandt, 
Matti Heinänen, Tuomo Lintulaak-
so, Markku Yli-Perttula ja Sakari 
Saikku. 
 Kerhon ampumavuorot ovat 
toistaiseksi peruttu. Pandemian ta-
kia olevien rajoitusten tilanne elää 
ja tämän takia kehotamme jäse-
niämme seuraamaan kerhon uusia 
verkkosivuja, joista saa viimeisim-
mät tiedot kerhon tulevasta toimin-
nasta keväällä 2021. Kerhon uudet 
verkkosivut löydät osoitteessa itker-
ho.net. Käy tutustumassa!
 Lopuksi kerhon hallitus toivot-
taa jäsenilleen Rauhallista Joulua ja 
parempaa Uutta Vuotta 2021.

RESERVIMERIUPSEERIT

 Helsingin Reservimeriupseerien 
loppuvuoteen on mahtunut pieni-
muotoista toimintaa usealla eri alu-
eella poikkeuksellisten olojen jatku-
misesta huolimatta. 
 Yhdistyksen yhdistetty kevät- 
ja syyskokous järjestettiin torstai-
na 19.11. pääasiassa etäyhteyksin. 
Kokouksessa vahvistettiin vuoden 
2019 tilinpäätös ja toimintaker-
tomus sekä tulevan vuoden toi-

mintasuunnitelma, talousarvio ja 
jäsenmaksun suuruus. Hallituk-
sen kokoonpano säilyy suurilta 
osin ennallaan: puheenjohtajak-
si valittiin jatkokaudelle Marko 
Vuorinen, varapuheenjohtajaksi 
Henri Havulinna ja muiksi halli-
tuksen jäseniksi Ville Haapalin-
na, Antti Jäntti, Aku Kaikkonen, 
Lasse Mäki, Pekka Niemi, Petri 
Paasivuo, Harri Pakarinen, Yrjö-
Pekka Rautalahti ja Petri Vänskä. 
Kiitämme hallituksesta väistyvää 
Juha Tenhusta monta vuosikym-
mentä jatkuneesta aktiivisesta ja 
omistautuneesta työstä Helsingin 
Reservimeriupseerien ja vapaaeh-
toisen meripuolustuksen hyväksi. 
 Meritoiminnassa on m/s La-
vansaaren osalta siirrytty kulku-
kannalta seisonta-ajalle, ja alus 
on nyt telakoituna Upinniemessä. 
Loppukauden pimeät kelit tarjo-
sivat erinomaiset olosuhteet pi-
meänavigoinnin harjoitteluun. 
Viimeinen ajoharjoittelu pidettiin 
7.–9.11. reitillä Helsinki – Russa-
rö – Upinniemi. Linnakeveneen 
käyttäjäyhteisön neljäs täysi kausi 
on nyt yhdistyksemme osalta ta-
kana: koronaviruksen takia kaik-
ki harjoitukset eivät toteutuneet, 
mutta toiminnassa päästiin silti 
noin 80 %:iin edellisistä kausista, 
mitä voidaan pitää olosuhteisiin 
nähden erittäin hyvänä saavutuk-
sena. Talvikaudella MPK:n Meri-
puolustuspiiri järjestää simulaat-
toriharjoituksen 5.–7.3.2021 Me-
risotakoulun laivasimulaattorilla. 
Lisäksi jäsenistöllämme on mah-
dollisuus harjoitella yhdistyksen 
omalla Stormwind-simulaattorilla. 
 Haemme lisää aktiiveja mu-
kaan meritoimintaan. Joukos-
samme on erinomaiset mahdol-
lisuudet kehittää merenkulullisia 
taitoja mm. optisen ja tutkanavi-
goinnin parissa sekä harjoitella 
erilaisia hätä- ja erityistilanteita 
varten. Kyselyt: puheenjohtaja 
Marko Vuorinen, marko_vuori-
nen@hotmail.com.
 Ammunnan osalta lokakuussa 
järjestettiin erityisesti nuorille up-
seereille suunnattu tutustumisilta, 
jossa aktiivijäsenemme kertoivat 
yhdistyksen monipuolisesta toi-
minnasta ja osallistujat pääsivät 
kokeilemaan pistooliammuntaa 
Töölön ampumaradalla. Ammun-
tojen vakiovuorot jatkuvat Töö-
lössä jälleen tammikuussa parit-
tomien viikkojen lauantaina klo 
12.00–14.30 joulutauon jälkeen. 
Pyydämme vuoroille osallistu-
via olemaan yhteydessä ampu-
maupseereihin (Ville Haapalinna 
tai Aku Kaikkonen, yhteystiedot 
verkkosivuillamme) vähintään 
kahta päivää ennen vuoroa tar-
kempien ohjeiden saamiseksi ja 
mahdollisten muutosten tiedotta-
miseksi. Yhdistyksen aseet, varus-
teet ja patruunat ovat jäsentemme 
käytettävissä. 
 Yhteysupseeritoiminta on 
edelleen ”stand-by”-tilassa, ja 
vuodenajan sekä koronavirusti-
lanteen takia on epätodennäköis-
tä, että yhteysupseeriviirikkö saisi 
tukipyyntöjä enää tämän vuoden 
puolella. Viirikkö järjestää kuiten-
kin aktiiviyhteysupseereilleen in-
fotilaisuuden ennen joulua, jossa 
käydään läpi mennyttä vuotta ja 
kerrotaan tulevasta toiminnasta, 
kuten Tall Ships Races -tapahtu-
masta Turussa heinäkuussa 2021.
 Itsenäisyyspäivän osalta suu-
rin osa aatteellisesta toiminnasta 
ja maanpuolustusjuhlista joudut-

tiin perumaan, mutta Sininen Re-
servi ry:n hallituksen edustajat 
sytyttivät muistokynttilät Miinan-
raivaajien muistomerkille Kataja-
nokalla. Muistohetken toteutta-
jien joukossa oli yhdistyksemme 
varapuheenjohtaja Henri Havulin-
na ja hallituksen jäsen Lasse Mäki. 
Yhdistyksemme jäseniä osallistuu 
myös Helsingin Reserviupseeripii-
rin järjestämiin jouluaaton kun-
niavartioihin Hietaniemen hauta-
usmaalla.
 Lopuksi onnittelemme kaik-
kia itsenäisyyspäivänä ylennettyjä 
ja huomionosoituksen saaneita 
ja toivotamme jäsenillemme tun-
nelmallista joulua sekä myötä-
tuulta alkavalle vuodelle. Hallitus 
suunnittelee parhaillaan tulevaa 
toimintaa ja tiedottaa siitä tällä 
kerhopalstalla, sähköpostitse sekä 
Facebookissa, josta meidät löytää 
osoitteesta facebook.com/Reser-
vimeriupseerit. 

PIONEERIOSASTO

Syyskokouskuulumiset:
 Pioneeriosaston syyskokous 
järjestettiin 29.10. Kokouksessa va-
littiin Timo Lukkarinen hallituksen 
puheenjohtajaksi vuodelle 2021. Va-
rapuheenjohtajiksi valittiin Juha Va-
tanen ja Jukka Rusila. Yhdistyksen 
hallitukseen saatiin kaudelle 2021-
2022 erovuoroisten lisäksi myös 
uusia jäseniä. Lisäksi hyväksyttiin 
yhdistyksen toimintasuunnitelma ja 
talousarvio.
 Korona-apu:
Elämme kovin haastavia aikoja ko-
ronaepidemian vuoksi. Moni tar-
vitsee tässä haastavassa tilanteessa 
apua, moni haluaa myös apua an-
taa. Jotta kysyntä ja tarve kohtaisi-
vat, me pioneerit voimme ojentaa 
auttavan kätemme toisille pio-
neerille ja helpottaa selviytymistä 
vaativassa arjessa. Tämä kysely 
koskee vain HRU:n Pioneeriosas-
ton ja Pääkaupunkiseudun Pio-
neerikillan jäseniä. Tarkoitus on 
TURVALLISESTI auttaa tai ottaa 
apua vastaan esimerkiksi ostosten 
tekemisessä. Tule sinäkin mukaan 
ja laita viesti timo.o.lukkarinen(at)
gmail.com Vain sähköpostiosoit-
teesi, nimesi ja avun tarpeen ku-
vaus annetaan auttajalle tai autet-
tavalle, mutta kaikki alla pyydetyt 
tiedot täydennettävä: 1) Tarvitsen 
apua / Haluan auttaa 2) Mikä on 
nimesi? (Yhdistettävät henkilöt 
näkevät toistensa nimet) 3) Kerro 
tilanteestasi, mihin tarvitset apua 
tai miten haluat auttaa 4) Millä 
postinumeroalueella asut? Kirjoita 
vain numero, esimerkiksi 00100 
(Tätä tietoa ei kerrota eteenpäin. 
Tietoa käytetään yhdistämään 
toisiaan lähellä olevia ihmisiä) 
5) Sähköpostiosoitteesi (Toimiva 
sähköposti on tärkeä, koska yhtey-
denotot tapahtuvat sen avulla) 6) 
Puhelinnumerosi (Tieto tulee vain 
HRU:n Pioneeriosaston käyttöön, 
sitä ei jaeta ulkopuolisille) 7) Suos-
tun siihen, että tarvittavat tietoni 
välitetään auttajalle tai autettavalle
 Verkkokoulutusta PVMoodles-
sa:
Osasto suosittelee jäsenilleen PV-
Moodlen käyttöä itseopiskeluun 
poikkeusolojen aikana. Suositelta-
via kursseja esimerkiksi:
- Perustietoa Puolustusvoimista 
-verkkokurssi (1 rinnasteinen ker-
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VR:N RESERVIUPSEERIT 

 Talvikauden 2021 kerhoillat ovat toistaiseksi katkolla koronan vuoksi
Kun tautitilanne sallii niin jatkamme toimintaa myös kerhoiltojen mer-
keissä
 AMPUMAVUOROT VUONNA 2021
Yhdistyksellä on ampumavuorot perjantaisin HRUP:n ampumaradalla 
Töölössä kello 16.00 - 19.00 seuraavina päivinä: 15.1. (vk 2), 12.2. (vk 6), 
12.3. (vk 10), 9.4. (vk 14), 7.5. (vk 18), 4.6. (vk 22), 2.7. (vk 26), 30.7. ( vk 
30), 27.8. (vk 34), 24.9. (vk 38), 22.10. (vk 42), 19.11. (vk 46), 17.12. (vk 50). 
Ilmoittaudu ampumaupseeri Petri Kehälle (p. 050 5344 181) viimeistään 
ampumapäivää edeltävänä päivänä klo 12.00. Ampumisesta kiinnostuneet 
uudet harrastajat voivat sopia ampumaupseerin kanssa ampumisen kokei-
lusta.

RESERVIN LÄÄKINTÄUPSEERIT

 Reservin lääkintäupseereiden hallitus kiittää menneestä vuodesta, joka 
valitettavasti on meneillä olevan pandemian takia ollut varmasti monelle 
jäsenellemme raskas. Toivotamme teille kaikille hyvää loppuvuotta ja toi-
vottavasti rauhallisempaa alkavaa uutta vuotta! Uutiset rokoterintamalla 
luovat uskoa siihen, että pandemia rauhoittuu ensi vuoden puolella. Us-
komme myös, että ensi vuonna pystymme yhdistyksenä tarjoamaan jäse-
nillemme taas aikaisempaan tapaan kattavasti sotilaslääketieteen alan oh-
jelmaa. Vuoden 2020 syksyn koulutuspäivä on suunniteltu syksylle 2021.

HELSINGIN  

RESERVILÄISET

 Hel.res ry:n hallitus toivottaa Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta 2021!
 Maanantain ratavuorot Töölön sisäradalla klo 19.00 -21.30. Seuraa yh-
distyksen ajantasaista tiedotusta mahdollisista muutoksista koronan takia.
Vuosi 2021: 18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 10.5., 7.6., 5.7., 2.8., 30.8., 27.9., 25.10., 
22.11. ja 20.12. HUOM! toistaiseksi vuorolle otetaan max.5 ampujaa. Laina-
aseita on käytettävissä max. kahdelle ampujalle. Mukaan myös oma hen-
gityssuojain, hanskat sekä kuulosuojaimet ja suojalasit. Jos on nuhaa tms. 
oireilua niin ei saa osallistua. Mukana oltava voimassa oleva vakuutuskortti 
(esim. Reserviläisen ampumaturva) sekä Reserviläisliiton jäsenkortti. Lisä-
tietoja: asevastaava, Tomi Sarilahti p.050 385 1313. Ilmoittautumiset: tomi.
sarilahti(at)lassila-tikanoja.fi tai tekstiviesti alkaen sunnuntaista klo 14.00 
ratavuoropäivään klo 14.00 mennessä.
 Ruutisavun ratavuorot maanantaisin klo 17.00-19.00. Seuraa yhdistyk-
sen ajantasaista tiedotusta mahdollisista muutoksista koronan takia.
Yhdistys järjestää jäsenilleen johdettuja ammuntoja Ruutisavu Oy:n tilois-
sa Vantaan Koivuhaassa. Vuoroja on varattuna seuraavasti: Vuosi 2021: 4.1., 
1.2., 1.3., 29.3., 26.4. ja 24.5. Varmista vuoron toteutuminen ilmoittautumi-
sen yhteydessä: esko.koskinen(at)gmail.com. Käyntimaksu 10€ hintaan si-
sältyy ratamaksu ja taulu. Käyntimaksu 20€ ja hintaan sisältyy ratamaksu, 
yhdistyksen laina-ase ja 50kpl 9x19mm patruunoita sekä taulu. Patruunoi-
den ostoon käy vain käteinen, varaathan siis tasarahan verran käteistä mu-
kaan. Ruutisavulla ampuvan muistilista: Radalla voi ampua 9 mm, .45ACP 
ja vastaavilla pistoolikaliiperisilla aseilla vaippaluoteja. Myös pistoolikarbii-
nit ovat sallittuja. Lyijyluotien ampuminen on kielletty (kielto ei koske kalii-
peria 22LR). Mukaan tarvitset aina jäsenkortin, vakuutustodistuksen sekä 
omat silmä- ja kuulosuojaimet. Jos tarvitset laina-aseen, yhdistys lainaa 
aseen kyseiselle vuorolle. HUOM! Laina-aseita on rajoitettu määrä. Laina-
aseenkäyttäjillä hansikaspakko.
 Vuorot ovat vain Helsingin Reserviläiset ry:n jäsenille. Mikäli sinulla ei 
ole patruunoita (9x19mm), niitä voi ostaa hintaan 10€/50 kpl.  Muista ot-
taa myös ampumapäiväkirjasi mukaan radalle. Ilmoittautumiset aikaisin-
taan viikkoa aikaisemmin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset ratavuorolle: esko.
koskinen(at)gmail.com
 Yleisohje yhdistyksen ratavuoroille ja ampumatapahtumiin tuleville: 

helresp.fi

tausharjoituspäivä, lähetä skannat-
tu todistus sähköpostitse Uuden-
maan aluetoimistoon)
- CBRN-opetuspaketti
- Taisteluensiapu-opetuspaketti
- Verkkokoulutuksen perusteet 
-verkkokurssi
- Ase- ja ampumakoulutus -ope-
tuspaketti
 Tiedotus:
Pioneeriosasto tiedottaa toimin-
nastaan myös sähköpostilla. Jos 
et ole saanut tiedotteita sähkö-
postiisi, ole yhteydessä sihteeriin 
niin tarkistetaan, että yhteystie-
tosi ovat ajan tasalla. Pioneeri-
osaston yleinen Facebook-ryhmä 
löytyy hakusanalla ”Helsingin 
Reserviupseerien Pioneeriosasto”. 
Huom! Jos olet jo Facebook-ryh-
män jäsen, mutta et saa ilmoituk-
sia julkaisuista ja tapahtumista, 
muista klikata ryhmän Ilmoituk-
set päälle. Ohjeet saat tarvittaessa 
sihteeriltä.
 JÄSENEKSI voit liittyä netissä 
tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. 
Osoitteenmuutokset myös netis-
sä.
 Yhteystiedot:
Puheenjohtaja maj Timo Luk-
karinen, 040 538 9648, timo.
lukkarinenxx(at)luukku.com, 
sihteeri, tiedotusupseeri vänr 
Antti Korhonen, 040 559 7026, 
antti.j.korhonen (at) gmail.com, 
Ampumaupseeri evl evp Matti 
Mähönen, 040 570 3718, matti.
mahonen (at) pp.inet.fi http://
www.rul.fi/pioneeriosasto/

RT-KERHO 
JOHTORENGAS

 
Johtorengas kiittää jäsenistöään 
poikkeuksellisesta vuodesta 2020 
ja toivottaa Rauhallista Joulun ai-
kaa, sekä Onnea ja terveyttä vuo-
delle 2021!  
 HALLITUS 2021
Yhdistyksen syyskokouksessa 
11.11.2020 valittiin hallitus vuo-
delle 2021. Hallituksessa jatkavat 
Toni Aalto (pj), Juha Nora (1. va-
rapj), Ville Niilekselä (2. varapj), 
sekä jäsenet Kimmo Kinos, Ari 
Sipiläinen, Kare Vartiainen, Oska-
ri Jokinen ja Elias Kohtamäki. Uu-
tena hallitukseen valittiin Miika 
Ronkanen - Tervetuloa joukkoon 
Miika!
 PADASJOEN AMPUMALEI-
RIT 2021
Johtorengas järjestää vuonna 2021 
kaksi ampumaleiriä Padasjoel-
la. Ajankohdat ovat keväällä 9.-
11.4.2021 ja syksyllä 3.-5.9.2021. 
Merkkaa ajat jo nyt kalenteriisi. 
Lisätietoja lähempänä leirejä.
 AMPUMAVUOROT TÖÖ-
LÖN AMPUMARADALLA 2021
Hyödynnäthän loistavan mahdol-
lisuuden ampumataidon treenaa-
miseen! Kerholla on joka kuukau-
si oma vuoronsa Töölön ampuma-
radalla ja olet myös tervetullut, 
mikäli esim. haluat vain kokeilla 
uutta harrastusta, mutta olet vie-
lä epävarma jatkon suhteen. Kysy 
siis rohkeasti lisätietoja asias-
ta puheenjohtaja Toni Aallolta, 
toni.aalto@iki.fi tai 040 311 3348. 
Ajankohdat ovat perinteiseen ta-
paan keskiviikkoisin klo 19-21:30, 
Vuoden 2021 ratavuorot: 13.1. , 
10.2. , 10.3. , 7.4. , 5.5. , 2.6. , 30.6. 
, 28.7. , 25.8. , 22.9. , 20.10. , 17.11. 

ja 15.12.
 Kerhon virallisena viestikana-
vana toimii jatkossakin Helsingin 
Reservin Sanomien tapahtumaka-
lenteri. On hyvä huomioida, että 
osa lehden numeroista ilmestyy 
nykyään printtiversion sijaan di-
gilehtenä. Aika ajoin kerhon hal-
litus tiedottaa jäsenistöään tapah-
tumista ja vastaavista myös säh-
köpostilla.
Varmistathan, että yhteystietosi 
ovat ajan tasalla, niin vastaano-
tat mm. ilmoitukset Helsingin 
Reservin Sanomien julkaistuista 
digilehdistä, Helsingin Reserviup-
seeripiirin muut tiedotteet kuin 
Johtorenkaan sähköpostitkin! 
Muuttuneet yhteystietosi voit il-
moittaa RUL:n toimistoon (toi-
misto@rul.fi).

VIESTIOSASTO

 
 VIESTIOSASTON SYYSKO-
KOUS PIDETTIIN 25.11.2020
 Viestiosaston syyskokous jär-
jestettiin keskiviikkona 25.11.2020 
klo 19:00 SK-talon auditoriossa 
sekä Teams-etäkokouksena. Ko-
kouksessa käsiteltiin sääntömää-
räiset asiat ml. toimintasuunni-
telma vuodelle 2021 ja valittiin 
hallitus vuodelle 2021. Uusina jä-
seninä hallitukseen valittiin vänr 
Tomi Hiltunen, ltn Jari Jussila 
ja ltn Juha Viljanen. Onneksi ol-
koon! Hallituksen puheenjohta-
jana jatkaa ylil Erkka Suopanki ja 
hallituksen varapuheenjohtajana 
ylil Mikko Leskinen. Kolmen hen-
kilön jättäytyessä hieman taus-
talle muiden kiireiden takia, hal-
litus vuodelle 2021 on siten: ylil 
Erkka Suopanki, puheenjohtaja, 
ylil Mikko Leskinen, varapuheen-
johtaja, vänr Tomi Hiltunen, ltn 
Jari Jussila, ltn Antti Kuisma, ylil 
Tapani Nieminen, vänr Raimo 
Nikkanen, maj Tero Oittinen, maj 
Pekka Rintala, vänr John Shibuta-
ni, ltn Juha Viljanen. Toiminnan-
tarkastajaksi valittiin uudelleen 
ltn Markku Siikanen ja hänen 
varamiehekseen edellisen vuoden 
tapaan kapt Perttu Puska. Kokous 
hyväksyi vuoden 2021 varsinaisen 
jäsenen jäsenmaksuksi 47,00 eu-
rona ja nuorisojäsenen jäsenmak-
suksi 19,50 euroa. Korotus johtuu 
RULn osuuden noususta. Toi-
mintasuunnitelma vuodelle 2021 
löytyy nettisivuiltamme kohdasta 
”Toimintasuunn. ja kertomukset” 
sekä oheisen linkin takaa: https://
www.rul.fi/viestiosasto/vos-toi-
mintasuunnitelma-2021-final-
v1-2/
 E SI T E L M Ä  P I D ET T I I N 
25.11.2020
Viestiosasto järjesti esitelmän ai-
heesta Neuvostoliittolainen oh-
jusiskujen ennakkovaroitusjär-
jestelmä DUGA ja Tsernobylin 
atomireaktori vuonna 2018. Esitys 
sisälsi valokuvia ja taustoitusta 
ryhmämatkalta vuodelta 2018. 
Esitelmän piti Viestiosaston jäsen 
Jyrki Kivimäki ja se järjestettiin 
Teams-etäesitelmänä. Esitelmän 
nauhoituksen ja materiaalit saa 
pyydettäessä: tiedotusupseeri ät 
viestiosasto piste net
 V I E S T I K O U L U T U S  J A 
KURSSIT
Vuoden 2021 MPK kursseja jul-

kaistaan koulutuskalenterissa 
loppuvuoden aikana. Kannattaa 
seurata aktiivisesti MPK:n sivuja: 
https://mpk.fi/
Koronatilanteen vaikuttaessa 
joidenkin kurssien toteutumi-
seen, kannattaa erityisesti katsoa 
mitä verkkokursseja on tarjolla: 
https://mpk.fi/koulutukset/verk-
kokoulutus/
 VIESTIOSASTON AMPU-
MAVUOROT 2020 ja 2021
Seuraamme tilannetta ja järjes-
tämme loppuvuoden viimeisen 
ampumavuoron 29.12., ellei rata 
ole koronan takia suljettuna. Kat-
so ajankohtaiset tiedot: https://
www.rul.fi/viestiosasto/ammun-
ta/
 Harjoitusammunnat Töölön 
radalla jatkuvat myös ensi vuon-
na parittomien viikkojen tiistai-
sin klo 19-21, kokoontuminen klo 
18:50. Ensimmäinen ratavuoro on 
5.1.2021.
 Viestiosaston ampumavuo-
rot ovat loistava tapa harrastaa 
pistooliammuntaa turvallisesti ja 
edullisesti. Vuoroilla on käytet-
tävissä kerhon aseet, mutta ko-
ronarajoituksista johtuen omat 
suojalasit sekä kuulosuojaimet 
ovat pakolliset. Ampumaupsee-
rit opastavat vuoroilla turvallista 
aseenkäsittelyä. Aiempaa koke-
musta tai omia varusteita kuulo-
suojainten ja suojalasien lisäksi ei 
siis tarvita, ainoastaan käytetyistä 
patruunoista tulee suorittaa oma-
kustannehintainen maksu.
 Ilmoittautuminen joko netissä 
www.rul.fi/viestiosasto/toiminta/
ammunta/, sähköpostitse ampu-
maupseeri2 ät viestiosasto piste 
net tai puhelimitse, Mikko Leski-
nen 050-4055873.
 Huomatkaa että koronatilan-
teen jatkuessa noudatamme aina 
viimeisintä ohjeistusta turvalli-
suuden suhteen, joten katsokaa 
tilanne: https://www.rul.fi/viesti-
osasto/ammunta/
 SRA-VUOROT 2021
Olemme saaneet yhdessä Pionee-
riosaston ja Töölön reserviupsee-
rien kanssa kevät- ja syyskaudelle 
kuukausittain toistuvan SRA-
vuoron. Vuoro on Töölön radalla 
lauantaisin kello 12-14:30 seu-
raavina päivinä: 16.1., 13.2., 13.3., 
10.4., 8.5., 28.8., 25.9., 23.10, 4.12. 
ja 18.12. Vuoroilla on saatavilla 
lainakalustoa, mutta kaikilta osal-
listujilta vaaditaan SRA-kortti ja 
SAL-lisenssi tai RAT-vakuutus. 
Ilmoittautumisohjeet lähetämme 
erikseen, mutta päivämäärät kan-
natta laittaa jo nyt kalenteriin!
Lisätietoja: 2. ampumaupseeri 
Mikko Leskinen ampumaupseeri2 
ät viestiosasto piste net tai 050-
4055873. Huomatkaa että korona-
tilanteen jatkuessa noudatamme 
aina viimeisintä ohjeistusta tur-
vallisuuden suhteen, joten katso-
kaa tilanne: https://www.rul.fi/
viestiosasto/ammunta/
 TIEDOTUS
Tietoa toiminnastamme ja yhte-
ystietomme löytyvät verkkosivuil-
tamme www.viestiosasto.net. Tie-
dotamme tapahtumista myös säh-
köpostitse sekä Whatsapp ryhmän 
kautta. Muista pitää yhteystietosi 
ajan tasalla joko RUL:n sivuilla 
www.rul.fi tai www.viestiosasto.
net, kohdassa ”Liity jäseneksi”!
 Viestiosasto kiittää jäseniä täs-
tä vuodesta ja toivottaa kaikille 
rauhallista Joulua ja menestykse-
kästä Uutta Vuotta 2021!

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri
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 AMPUMATOIMINTAA:  Am-
pumavuorot Töölön radalla; Katso 
ajankohtaiset ohjeet. Jos haluat mu-
kaan ampujien sähköpostitiedotus-
listalle, ota yhteys jarihartman(at)
hotmail.com.
Ikisissien ampumavuorot; Katso 
ajankohtaiset ohjeet.  Ilmoittautumi-
nen christer.mikkonen(at)elisanet.fi.
Ampumaharjoitukset Santahaminas-
sa MPK:n ampumavuoroilla; Katso 
ajankohtaiset ohjeet.  Ilmoittautumi-
nen; www.mpk.fi.
 SALITOIMINTAA: Töölön har-
joitussali; Katso ajankohtaiset ohjeet.
Nitrojumpan alkamisaika sovitetaan 
virustilanteen mukaan.
 JOULUSAUNA: Koronatilanteen 
takia joulusaunaa ei järjestetä tänä 
vuonna.
 JOULUAATON KUNNIAVAR-
TIO: Tiedustele mahdollisia vapai-
ta paikkoja Urho Ilmoselta, urho.
ilmonen(at)pp.inet.fi . Vuoro nor-
maaliin aikaan klo 17:10.
 YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOI-
MINTAAN: Sissikerho pj: Tommi 
Saikkonen 050 5544 736 tommi.
saikkonen(at)gmail.com; Sissiosasto 
pj: Aarne Björklund 050 382 1636 / 
baarne(at)gmail.com
 Jäsentietojen muutokset: Käy-
tämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, 
jonne voit itse päivittää muuttuneet 
tietosi www.rul.fi / www.reservi-
laisliitto.fi tai vaihtoehtoisesti ota 
yhteyttä tommi.saikkonen(at)gmail.
com. Onhan sähköpostiosoitteesi 
ajan tasalla? Samassa paikassa voit 
päivittää sen ja näin saada tiedotteita 
Sisseiltä suoraan sähköpostiisi.

AUTOJOUKKOJEN 
HELSINGIN KILTA

 AUTOJOUKKOJEN PERINNE-
PÄIVÄ 2021
 Autojoukkojen perinnepäivää 
vietetään 20.1.2021 perinteisellä 
tavalla. Laskemme seppeleet Hie-
taniemen hautausmaalla klo 12.30  
(kokoontuminen klo 12.20 mennes-
sä). Seppeleiden laskutilaisuuden 
jälkeen kokoonnumme Autolinnan 
ravintola Kaartiin omakustanteisel-
le lounaalle klo 13.00. Ravintolassa 
on varattu oma väljä tila. Ei juhla-
puheita. Noudatamme luonnolli-
sesti pandemia- rajoitusten ohjeita 
ja määräyksiä, joten suunnitelmaan 
saattaa tulla muutoksia. Ilmoittau-
du 18.1. mennessä toimisto@ajhk.fi 
tai numeroon 0405643295. Terve-
tuloa. 
 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KE-
VÄTKOKOUS JA ESITELMÄ 9.3. 
2021 KLO 17.30
 Killan sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään 9.3.2021 klo 17.30. 
Paikka on vielä auki, mutta laita 
päivä jo kalenteriisi. Käsitellään 
Killan säännöissä mainitut asiat. 
Kokouksen yhteydessä esitellään 
myös lyhyesti killan kotisivujen 
käytöstä tehtyä analyysia. Kokouk-
sen jälkeen n. klo 18.30 on esitelmä. 
Kokouksen yhteydessä on  kahvi-
tus. Kiltatuotteita on ostettavana 
kokouksen yhteydessä. TERVETU-
LOA. 
 Autojoukkojen Helsingin killan 
jäsenille Hyvää ja Rauhallista Jou-
lua sekä Liikenneturvallista Uutta 
Vuotta 2021. 

helresp.fi

Kasvomaskia ja suojakäsineitä saa käyttää, vähääkään flunssa- tai hengitys-
tieinfektio-oireisena ei radalle saa tulla. Huolehditaan käsihygieniasta ja pi-
detään etäisyyttä muihin henkilöihin. Lainaseiden käyttäjillä hansikaspakko.
Yhdistys etsii Facebook-sivuilleen ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia. Lisätietoja 
uimonenjouko(at)gmail.com.
 Yhteystiedot ajan tasalle: Jos on sähköpostiosoite, johon haluaisit saada 
tietoa ”nopeista lähdöistä”, mutta et tähän mennessä ole saanut, ilmoita se 
yhdistyksen sihteerille: sihteeri.helres(at)gmail.com tai helsinki(at)helresp.fi

HFORSNEJDENS SVENSKA RESERVUNDEROFFICERARE

 
 Alla medlemmar önskas en God Jul och Ett Gott Nytt År 2021. Skytte i 
Luolan fortsätter på våren 2021. Markus Liesalho, Ordförande, 0400 421002, 
svenska@helresp.fi, www.reservilaisliitto.fi/hsru

MERIRESERVILÄISET
 

 Arvoisat jäsenemme,
Merireserviläiset ry:n, Sjöreservister rf, toimii poikeusoloissakin jäsenistönsä 
edun eteen. Tärkeimmät osa-alueet ovat meri- ja ampumatoiminta. Kuluvan 
vuoden aikana olemme useita uusia jäseniä. Olette lämpimästi tervetulleet 
mukaan toimintaan! Onnittelemme lämpimästi 6.12.2020 huomionosoituk-
sen vastaanottaneita ja ylennettyjä, niin yhdistyksemme jäseniä kuin yhteis-
työkumppaneitamme!
 Yhdistyksen 60-vuotisjuhlaan liittyvät tilaisuudet siirtyvät vuodelle 
2021. Yhdistyksen 60-vuotisjuhlakirja ”Aaltoja ja Ruutia – Merireserviläiset 
60-vuotta” on valmis ja jaetaan jäsenille tulevan juhlan yhteydessä.
 Yhdistyksen sähköisen jäsenkysely Reserviläisliiton Surveypal-verkkopal-
velun kautta on meneillään. Kiitos tähän mennessä vastanneille. Palautteen-
ne on meille tärkeää, joten muistakaapa vastata. Kysely on voimassa vuoden 
loppuun saakka.
 Linnakevene Lavansaaren kausi on päättynyt ja alus telakoitu Upinnie-
meen. Samoin Ahven3 odottaa tulevaa purjehduskautta telakoituna.
 Merireserviläiset ry:n ruutiase- ja ilma-aseradan vuorot ovat päättyneet 
vuoden 2020 osalta. Toistaiseksi Rannikkoprikaatin liikkumisrajoituksien 
vuoksi ei ole jäsentemme ole mahdollista käyttää Upinniemen ulkorataa.
Päivitetyt tiedot koronavirustilanteeseen liittyvistä virallisista rajoituksista:
Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
Puolustusvoimat: https://puolustusvoimat.fi/covid-19
Lisätietoja: Meritoiminta ja Lavansaari: Make Kaasalainen, markku.kaasa-
lainen54@gmail.com, navigaatiojaosto ja Ahven 3: Matias Kaivos, matias.
kaivos@co.inet.fi, sisärata-ammunta: Pauli Nerg, pauli.nerg65@gmail.com, 
ulkorata-ammunta: Jukka Soini, jukkasoini55@gmail.com, jäsenasiat ja nuor-
ten toiminta: Juha Wallius, walliusjuha@gmail.com, koko johtokunnan tavoi-
tat osoitteesta merireservilaiset@helresp.fi.
Johtokunta toivottaa kaikille Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta. 
Pysytään terveinä!

ILMAILUOSASTO

 Alkuvuoden tapahtuma viranomaisohjeistuksen salliessa 
Ti 12.1. klo 18 Dassault Aviationin edustaja: Rafale.
Ti 9.2. klo 18 Pekka Henttu: Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n toi-
minta.
 Kerhoillat ja esitelmät pidetään Helsingin Suomalaisella Klubilla Helsin-
gin Kampissa osoitteessa Kansakoulunkuja 3A. Kerhoilta alkaa mahdollisuu-
della ruokailuun klo 18.
 Noudatamme Klubin pukukoodia, joka on nykyään miehillä pikkutakki, 
kauluspaita, siistit housut ja kengät, mutta ei lenkkitossut.
 JÄSENASIAT
Tiedotamme tapahtumista ja mahdollisista muutoksista vuosikalenteriin 
myös sähköpostitse. Mikäli haluat tiedotusta sähköpostilla ilmoita sähköpos-
tiosoitteesi tiedotusvastaava Jari Helanderille  helander.jari(at)gmail.com
 Oletko muuttanut? Ilmoitathan uuden osoitteen Reserviläisliiton jäsen-
rekisteriin tai osaston tiedotusvastaavalle.

VÄÄPELIKILTA

Vääpelikillan ampumavuoro pysyy entisellään sunnuntaisin kello 12.00-14.30.

VANTAAN RESERVILÄISET

 Vantaan Reserviläiset ry on ampumatoimintaan erikoistunut reserviläisyhdis-
tys. Yhdistys on perustetty v.1958 ja sillä on pitkät perinteet reserviläistoiminnan 
sekä aatteellisen maanpuolustuksen parissa. VaResiin on tervetullut kuka tahansa 
18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen sukupuoleen, varusmiespalvelukseen tai 
sotilasarvoon katsomatta.
 KOTISIVUT
VaResin kotisivut löydät osoitteesta: www.vantaanreservilaiset.fi
Sivuilta löydät tietoa yhdistyksen tapahtumista sekä muuta tarpeellista tietoa, ku-
ten vastuuhenkilöiden yhteystiedot.
 SOME
Muista myös Varesin FB-sivu: facebook.com/vantaanreservilaiset joka toimii akti-
viisena tiedotuskanavana! Lisäksi uutena mukana Instagram! Instagram.com/van-
taan_reservilaiset_ry
 AMPUMATOIMINTA
Sisäratakausi starttailee ja syksyllä jatketaan taas uusin vuoroin Ruutisavulla sekä 
vanhojen tuttujen aikataulujen mukaan Tikkurilassa ja Luolassa. Käy lukemassa 
kotisivuilta myös uusi ”SRA-Polku” Tikkurilan radan alta! Käy katsomassa syksyn 
ampumavuorot ja valvojat yhdistyksen kotisivuilta!
 KEVÄT- JA SYYSKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestetään 7.10. klo 18 alka-
en Ruutisavun kokostiloissa (Ovi2). Johtuen mahdollisista voimassa olevista AVI/
THL:n ohjeistuksista tai rajoituksista, saatetaan joutua rajoittamaan osallistuja-
määrää. Aiheita kokoukseen tai kysymyksiä hallitukselle voi lähettää hallitukselle 
viim. 7 päivää ennen kokousta.
 TIEDOTUS
Löytäähän sähköposti perille? Maanpuolustusrekisterin kautta hoidettu sähköpos-
titiedotus huomauttaa jatkuvasti epäkelvoista osoitteista ja monelta osoite puuttuu. 
Päivitäthän osoitetietosi RES/RUL:n jäsenrekisteriin tai yhdistyksen sihteerille!
 Missä tahansa yhdistystä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä hallituksen 
jäseniin. Jäsenasioissa auttaa pj: Mikko Lehtinen tai sihteeri Toni Tammelin sekä 
ampumatoimintaan liittyvissä kyselyissä ase- ja ampumaratavastaavat Mikko Leh-
tinen/Panu Tamminen. Kaikki yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta ja ovat 
muotoa etunimi.sukunimi(ät)vantaanreservilaiset.fi. 

ESPOON RESERVILÄISET

 Töölön sisäampumarata suljettu 20.12.2020 asti. Syy: 27.11.2020 annettu vi-
ranomaismääräys koronatilanteen hillitsemiseksi. 
 Maanantaimarssit jäävät tauolle 21.12.2020. Marssit alkavat uudelleen 
11.1.2021, riippuen viranomaismääräyksistä.
 Tarkasta tapahtumien tarkemmat aikataulut ja mahdolliset muutokset toi-
mintakalenterista ja uutissivuiltamme www.esres.fi
 Yhdistyksemme hakee uusia tiloja ensisijaisesti kaluston säilytykseen ja 
huoltamiseen sekä mahdollisesti myös pienimuotoisten kokousten pitämiseen. 
Tilojen kokoluokka vähintään 20 m2, sijainti mieluiten Espoon alueella ja vuok-
rahinnoittelu paikallisen maanpuolustustyön tukemisen mukaisesti edullinen / 
vastikkeeton. Tarjoa tai vinkkaa sopivia tiloja: mikko.kerosuo@esres.fi / markku.
kaijola@esres.fi
  Espoon Reserviläiset ry toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen hy-
vää joulua ja onnellista uutta vuotta!

 
 
 

ITÄ-HELSINGIN RESERVILÄISET
Toimimme tällä hetkellä koronan ehdoilla. Pirtti-illat toistaiseksi jäissä, ampu-
mavuorot samoin. Muutoksista ilmoitetaan ensi tilassa. Kaikesta huolimatta hy-
vää Joulua ja Uutta Vuotta  t. HALLITUS

HUOLTOALIUPSEERIT

Huoltoaliupseerit ry:n vuosikokous 2019 pidetään 28.12-20 klo.18.00 alkaen 
osoitteessa: Keinutie 2 Kerhohuone 00940 Helsinki. Tervetuloa! Hallitus
 Huoltoaliupseerit toivottaa hyvää joulua ja mukavaa ensi vuotta! Pirt-
tisauna Vuosaaressa taas 5.1-21 n. klo.16.00 alkaen ja jatkuu joka kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina. Tervetuloa! Hallitus

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

 KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsis-
sit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissisanomien net-
tiversiot ja lisätietoa tapahtumista.
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Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys                                                                        
kuukausiesitelmät 2021 (alustava luettelo)
Ti 19.01.2021 klo 17.00 Kirjaston-ja arkistonhoitaja, FT Heikki Rausmaa:  ”Suomen tuki Viron itsenäistymiselle                                                                                      
1988-1991 - ei sanoin, vaan teoin”

Ti 16.02.2021 klo 17.00 Professori Martti Häikiö: ”Miksi Tarton rauhansopimuksessa vuonna 1920 Porajärven- ja 
Repolan kunnat jäivät Neuvosto-Venäjän haltuun ja miksi Neuvosto-Venäjä luovutti Suomelle Petsamon alueen” 

Ti 16.03.2021 klo 17.00 Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen: ”Neuvostoliiton suurhyökkäys arktisella alueella: Petsamon-Kirkkoniemen operaatio 
lokakuussa 1944”

Ti 20.04.2020 klo 17.00 Prikaatikenraali Lauri Kiianlinna  ”Talvisota- Stalinin yritys sovjetisoida Suomi”

Esitelmät pidetään Ostrobotnian Chydenius-salissa, Museokatu 10 Helsinki. Hyvää loppusyksyä ja terveyttä! Hallitus

Mentorit nuorten tukena myös maanpuolustuksessa
Teksti: Lasse Mäki

Kuva: Aleksi Murtojärvi

Varusmiespalvelus merkitsee mo-
nelle nuorelle jännittävää uutta 
elämänvaihetta, mutta viimeistään 
vuoden kuluttua palveluksen al-
kamisesta suunnitelmat reservis-
sä tulevat jälleen ajankohtaisiksi. 
Keskimäärin parikymppisen nuo-
ren elämässä tulevaisuuden työ- ja 
koulutusvalinnat mietityttävät: osaa 
huolettaa pääsy unelmien opiskelu-
paikkaan, kun taas toiset eivät ole 
vielä päättäneet, mihin seuraavaksi 
ryhtyisivät. Näiden päätösten pun-
taroinnissa ja oman suunnan löy-
tämisessä jutustelu kokeneemman, 
samoja vaiheita aiemmin käyneen 
kanssa on usein avuksi – tähän tar-
peeseen ovat syntyneet myös Re-
servin Mentorit, jotka tukevat va-
rusmiespalvelustaan suorittavia ja 
hiljattain kotiutuneita nuoria opis-
kelu- ja työuralle.

Tukea ja ohjausta 
työhön ja opiskeluun
Vapaaehtoistyöhön pohjautuva 
Reservin Mentorit sai alkunsa Ha-
minan reserviupseerikurssi 135:n, 
nimeltään Snowman eli Lumimies, 
kurssitapaamisessa vuonna 2012, 
jolloin kurssitoverit tunnistivat tar-
peen varusmiesten elämänsuunni-
telmien tukemiseksi. Mentoroin-
titoiminta käynnistyi Suomen Re-
serviupseeriliiton (RUL) alaisena 
toimikuntana, mutta eriytyi pian 
erilliseksi säätiöksi, jonka perus-
pääoma kerättiin Lumimies-kurssin 
keskuudesta. Alun perin pelkästään 
Reserviupseerikoulun upseeriop-
pilaille suunnattua mentorointitoi-
mintaa on sittemmin laajennettu 
kaikille varusmiehille ympäri Suo-
mea. Tänä päivänä mentorointitoi-
minta on aktiivista. 
 ”Reservin Mentorit haluavat 
tehdä työtä kaikkien varusmiesten 
hyväksi. Haluamme osaltamme eh-
käistä nuorten syrjäytymistä ja tar-
jota tukea elämänvaiheessa, jossa 
reservi häämöttää ja tulevaisuuden 
asioita pitää ryhtyä miettimään”, 
kertoo Karoliina Pousi, toinen Re-
servin Mentorien koordinaatto-
reista. ”Samalla haluamme tarjota 
tätä mahdollisuutta ympäri Suo-
men, minkä vuoksi laajennamme 
tällä hetkellä toimintaamme Etelä-
Suomen varuskunnista pohjoiseen 
saakka.”
 Reservin Mentoreissa toimii 
tällä hetkellä kuutisenkymmentä 
työelämässä jo kokemusta hankki-
nutta mentoria, mutta toiminta laa-
jenee jatkuvasti. ”Mentoreita yhdis-
tää auttamisen halu, mutta samalla 
toiminnassa on läsnä myös vahva 

maanpuolustuksellinen ote, mikä 
erottaa meidät muista vastaavista 
mentorointia tarjoavista organisaa-
tioista. Kaikki mentorimme eivät 
välttämättä ole suorittaneet asepal-
velusta, mutta isänmaallisuus on 
meitä yhdistävä tekijä”, Pousi toteaa. 

Nuorten ehdoilla 
eteenpäin
Mentoroinnissa lähdetään aina 
aktorin eli mentoroitavan nuoren 
tarpeista. Karoliina Pousin mu-
kaan työnhaku, opiskelemaan pyr-
kiminen, yrittäjyys ja muu spar-
rausapu nousevat mentorointiin 
osallistuneiden nuorten keskeisiksi 
mietinnän aiheiksi. ”Mentori ja ak-
tori pyritään yhdistämään toivo-
tun koulutusalan tai tulevaisuuden 
vision mukaan. Toisaalta mukaan 
tulee niitäkin nuoria, joilla ei ole 
vielä tarkkaa käsitystä tulevaisuu-
densuunnitelmistaan. Mentoroin-
tisuhteiden pituus vaihtelee muu-
taman kuukauden keskusteluista 
useamman vuoden jaksoihin. Onpa 
toiminnassa syntynyt myös läpi elä-
män jatkuvia ystävyyssuhteita.”
 Erilaiset mentorointiohjelmat 
ovat yleistyneet Suomessa viime 
vuosina. Reservin Mentorit eivät 
kuitenkaan näe tilanteessa kilpailu-
asetelmaa, vaan eri mentoriyhteisöt 
tukevat toisiaan. ”Monet mento-
rointiohjelmat on kytketty tiettyyn 
opiskelupaikkaan tai työelämään, 
mutta niistä ei ole tukea niille nuo-
rille, joilla ei vielä niitä ole”, mento-
rikoordinaattori Pousi pohtii. ”Me 
emme kilpaile kenenkään kanssa, 
vaan tuemme nuoria elämän eri pis-
teessä. Halutessaan nuoret voivat 
osallistua myös usean eri ohjelman 
toimintaan samanaikaisesti.” 

Mentorointi osana 
maanpuolustusta
Suomen Reserviupseeriliitto on yksi 
Reservin Mentoreiden pääyhteis-
työkumppaneista. Kahdella toimi-
jalla on paljon yhteisiä tavoitteita 
ja hyötyä toinen toisistaan. ”Varus-
miespalvelus on viimeisiä hetkiä, 
jolloin yhteiskunta tavoittaa kootus-
ti suuren osan ikäluokasta. On koko 
yhteiskunnan etu, jos nuoret saa-
daan siinä pisteessä havahtumaan 
tulevan elämän suunnitelmista ja 
tarttumaan heille tarjottuun tukeen. 
Parhaimmillaan tunnuslauseemme 
’voita vuosi’ tukee niin nuorta itse-
ään kuin yhteiskuntaakin”, Reservin 
Mentoreissa aktiivisesti mukana toi-
miva RUL:n toinen varapuheenjoh-
taja Tuomas Kuusivaara kiteyttää. 
”Mentorointi on mainio esimerkki 
molemminpuolisesta hyödystä. On 
erittäin palkitsevaa päästä keskus-

telemaan fiksujen nuorten kanssa ja 
samalla kuulla heidän ajatuksiaan ja 
toiveitaan tulevaisuudesta ja työelä-
mästä.” 
 Reservin Mentoreiden yhteis-
työkumppanina RUL on tukenut 
toimintaa tarjoamalla muun muassa 
tiloja, näkyvyyttä ja viestintäapua. 
Yhteistyöhön on liittynyt myös Re-
serviläisliitto. ”Mentorointi on yh-
dessä Turpotietäjä-kilpailun kanssa 
liittojemme yhteinen kärkihanke. 
Pyrimme saamaan mentoroinnin 
osaksi valtakunnallista reserviläis-
piirien toimintaa ja tavoittamaan 
sitä kautta kohderyhmäämme, mis-
sä ikinä he asuvatkaan”, Kuusivaara 
kertoo. Samalla mentorointi palve-
lee myös reserviläistoiminnan etuja. 
”Vaikka pääosassa onkin nuorten 
mentorointi, kerromme toki samalla 
myös reserviläisuran mahdollisuuk-
sista. Haluamme tuoda esille viestiä 
siitä, että varusmiespalvelus on itse 

asiassa vain pieni osa elämästä re-
serviläisenä. Reservissä kouluttau-
tuminen on osa laajempaa itsensä 
kehittämistä.”

”Ettei yksikään nuori 
jäisi tyhjän päälle”
Karoliina Pousia ja Tuomas Kuusivaa-
raa jututtaessa vahvistuu ajatus siitä, 
että mentorit ovat liikkeellä vapaa-
ehtoisvoimin tärkeän yhteisen asian 
puolesta. Normaalioloissa mento-
rointia on esitelty varusmiehille va-
ruskunnissa järjestetyissä infotilai-
suuksissa eri puolilla maata. Mukaan 
on helppo liittyä verkkosivuilla olevan 
lomakkeen täyttämällä. Mentoroi-
tavien lisäksi myös uusia mentoreita 
haetaan mukaan – mentoria tarvit-
sevia nuoria on paljon ja potentiaalia 
löytyy runsaasti. Reservin Mentorit 
tarjoavat mukaan liittyville mentoreil-
le koulutusta ja huolehtivat sopivien 
parien muodostamisesta. Ryhmä-

mentorointia pyritään viemään mu-
kaan myös osaksi varusmiespalve-
lustaan suorittavien viikko-ohjelmaa. 
Mentorit ovat lisäksi esillä vuosittain 
eri tapahtumissa, kuten Reserviup-
seeripäivässä ja messuilla. 
 Pousi näkee toiminnan tulevai-
suuden valoisana. ”Mentoroinnissa ei 
sinänsä ole kyse mistään mullistavas-
ta uudesta ideasta, mutta pikkuhiljaa 
on tunnistettu henkisen pääoman ja 
sen jakamisen merkitys. Me haluam-
me toimia yhdessä sen eteen, ettei 
yksikään varusmiespalvelustaan suo-
rittava nuori jäisi tyhjän päälle, vaan 
saisi hyvän lähtölaukauksen opiske-
lulleen ja työuralleen. Mentorointitoi-
minnassa yhdistyvät hienolla tavalla 
jalo idea, maanpuolustuksellisuus ja 
hyvän tekeminen.”
 Lisää tietoa Reservin Mentorei-
den toiminnasta ja ohjeet mukaan 
liittymiseen löytyvät osoitteesta re-
servinmentorit.fi.

Reservin Mentorit esittelevät toimintaansa varusmiehille eri puolilla maata varuskunnissa järjestettävissä infotilaisuuksissa.

Kuntavaalit tulossa – osta mainostilaa 
Helsingin Reservin Sanomista

Seuraava paperilehti ilmestyy 12.2.2021.

Kunnallisvaalit pidetään 18.4.2021.

Ennakkoäänestys kotimaassa 7. - 13.4.2021.

Katso mainostilan hinnat lehden mediakortista: 

www.reservinsanomat.fi (yläpalkki)
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Nimi

Syntymäaika

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Sotilasarvo

Vastaan-
ottaja

maksaa
postimaksun

HALUAN LIITTYÄ JÄSENEKSI

Puhelin Sähköposti

Allekirjoitus

Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia 

kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjes-

tö. Liittoon kuuluu 20 reserviupseeripiiriä ja yli 300 paikallista 

jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 28.000 henkilöjäsentä. 

Jäseneksi voi liittyä reserviupseerikoulutuksen saanut henkilö.

Reserviläisliitto on reserviläisten ja muiden suomalaisten kent-

täkelpoisuutta sekä yleistä maanpuolustusvalmiutta ja -tahtoa 

ylläpitävä järjestö. Liittoon kuuluu 18 reserviläispiiriä ja yli 340 

paikallista jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 36.000 henki-

löjäsentä. Jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen Suomen kansalai-

nen sotilasarvoon tai sukupuoleen katsomatta.

Leikkaa katkoviivaa pitkin.

MPY Oy
Tunnus 5006084

00003 VASTAUSLÄHETYS

TULE
MUKAAN     
RESERVILÄISTOIMINTAAN

RES_RUL_Jasenliite_A4_2968.indd   1 10.8.2015   11.21
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Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Toiminnanjohtaja Tomi Alajoki 
puh. 045 128 3636
tomi.alajoki@hrup.fi

www.hrup.fi www.helresp.fi

Järjestöupseeri Ossi Ikonen
puh. 045 862 4648
ossi.ikonen@hrup.fi

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Jari Gerasimoff
puh. 050 446 6050
jari.gerasimoff@helresp.fi

Piiritoimisto

Aseet ja osat - jälleenlataus - optiikka - varusteet - työkalut

YLI

40 000

tuotetta

A

m

p

u

j

i

l

l

e

-

m

e

t

s

ä

s

t

ä

j

i

l

l

e

-

a

s

e

s

e

p

i

l

l

e

-

v

i

r

a

n

o

m

a

i

s

i

l

l

e

www.brownells.fi

p. 09-5122 933

Brownells Finland Oy

Kutojantie 12B, 02630 Espoo

tiedustelut@brownells.fi

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2021

N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä

Paperilehti
1.  28.1.   12.2.
2.   3.6.   18.6.
3.   9.9.   24.9.
4.   2.12.   17.12.

Sähköinen lehti
1.  22.2.   5.3.
2.  29.3.   9.4.
3.  3.5.   14.5.
4.  9.8.   20.8.
5.  11.10.   22.10.
6.  8.11.   19.11.

Sähköinen lehti:   www.reservinsanomat.fi

Paperisen lehden näköisversio: issuu.com/marsk1

Sähköisen lehden ilmestymisestä tiedotetaan tilaajille sähköpostitse. 
Huolehdithan, että osoitteesi on ajan tasalla jäsenrekisterissä.  Ilmoita 
muuttunut sähköposti: reservinsanomat@hrup.fi

Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä

Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhan-
turvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona kunniavartiot perin-
teiseen tapaan Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle ja Hietaniemen sankariristille. 
Hietaniemen vartiot organisoi Helsingin Reserviupseeripiiri.

Kunniavartioita järjestetään myös Helsingin ortodoksisen hautausmaan, Helsingin pitäjän, 
Huopalahden, Kulosaaren, Lauttasaaren, Malmin, Espoon ja Pitäjänmäen sankarihaudoilla 
2-4 miestä kerrallaan. Kunniavartion vaihdon pituus on noin 30 min.

Siviilipukuisilla on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet sekä suuret kunnia-
merkit päällystakissa. Sotilaspukuisilla on erikseen käsketty varustus. Sotilaspukuisia 
osallistujia pyydetään varustautumaan mahdollisuuksien mukaan omilla mustilla käsineillä 
ja mustilla varsikengillä. Paikan päältä on saatavissa muu lainavarustus.

Kaikki kunniavartiohenkilöt käyttävät suojamaskia, jonka saa tarvittaessa
järjestäjältä. Vähänkään oireisena ei osaa osallistua kunniavartiotehtäviin.

Perinteistä klo 16 olevaa hartaustilaisuutta ja kuoron esiintymistä ei vuonna 2020
järjestetä, jotta vältetään suurien ihmismassojen kokoontuminen sankariaukiolle.

Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:

13.30 - 14.00  Helsingin Reserviupseeripiiri (HRUP)
14.00 - 14.30     Akateeminen Maanpuolustusyhdistys (ARU)
14.30 - 15.00     Maanpuolustuskillat (MPKL)
15.00 - 15.30     Helsingin Seudun Reserviläispiiri (HELRESP)
15.30 - 15.55     Kenraalit ja everstit reservissä
15.55 - 16.20     Kenraalit ja kadetit
16.20 - 16.45  Varuskunnan palkattu sotilashenkilöstö
16.45 - 17.10  Töölön reserviupseerit
17.10 - 17.35  Stadin Sissit

Piirit 
toivottavat 
hyvää 
joulua!


