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Uutisia 50 vuotta sitten
Sähkölämmitys retkeilymajaan
Helsingin Reserviupseeripiirin retkeilymajalle Sipoon Spjutsundiin on
tehty arvokas ja majan käytön kannalta merkittävä lahjoitus: sähkölämmityslaitteet asennuksineen. Erittäin vilkkaassa käytössä ollut retkeilymaja on nyt entistä miellyttävämpi käynnin kohde ennen kaikkea
kylminä vuodenaikoina. Uudet lämmityslaitteet pitävät majan lämpötilan jatkuvasti pakkasillakin 10-14 -asteisena. Kuten monet kävijät
muistanevat, on maja tähän asti saatu kylminä kausina miellyttävän
lämpöiseksi suunnilleen vasta poislähdön aikaan.
Merkittävän lahjoituksen vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi
tekivät Hankkija Oy ja Sähköliikkeiden Oy kalusteiden, Issi Ky asennuksen ja Sähköinsinööritoimisto Eino Ranta-Aho suunnittelun osalta.
Lämmitysjärjestelmän virallinen vastaanotto lahjoittajilta Helsingin
Reserviupseeripiiri ry:n majatoimikunnalle ja edelleen piirin käyttöön
tapahtui torstaina kesäkuun 3. päivänä majalla vietetyssä tilaisuudessa,
jossa olivat lahjoittajien edustajina paikalla insinööri Eino Ranta-Aho
suunnittelijana, osastopäällikkö Aarne Salo Sähköliikkeiden Oy:stä,
sekä toimitusjohtaja Voitto Koskela ja teknikko Kalevi Juvonen Issi
Ky:stä. Vastaanottajina olivat majatoimikunnan puheenjohtaja rak.
mest. A. E. Tamminen ja jäsenet rakennuspäällikkö Ilmari Helenius,
rak. mest. Lase Larne ja Matti Jääskeläinen. Piirin johtoa edustivat
varapuheenjohtajat pankinjoht. Jarmo Raulo ja merikapt. Kari Wallin
sekä toiminnanjohtaja Eero Pakkala.
Kiitospuheissaan lahjoittajille rak. mest. Tamminen ja pankinjoht. Raulo korostivat lahjoituksen suurta merkitystä vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Lahjoitus laajentaa huomattavasti piirin mahdollisuuksia tarjota entistä parempia tiloja vilkkaana talvitoimintakautena
kokouksia, seminaareja ja liikuntatoimintaa varten.

Helsingin Reserviupseeripiirin
viestintätoimikunta jatkaa työtään
entistä ehompana
Helsingin Reserviupseeripiirin Viestintätoimikunta on laajentunut, ja toimikunta
koostuu nyt HRUP:n kerhojen nimeämistä viestintä- ja tiedotusupseereista.
Toimikunta on saanut entistä leveämmät
hartiat ja uusia silmäpareja suunnittelemaan ja toteuttamaan piiritason viestintää, joka palvelisi paremmin sekä kerhoja
että yksittäisiä jäseniä.
Viestintätoimikunnan tärkein työ on silmiesi edessä, nimittäin Helsingin Reservin Sanomien paperilehden sisällön
suunnittelu ja toteutus. Toimikunta päättää kunkin lehden teema-aiheen, suunnittelee juttujen aiheet ja kirjoittajat.
Tarpeen mukaan toimikunnan jäsenet
voivat kirjoittaa tekstejä itse tai kirjoituttaa tekstejä kerhojen jäsenillä. On
mahdollista myös lainata kiinnostavia artikkeleita muista maanpuolustuslehdistä
– kunhan asia sovitaan alkuperäisen kirjoittajan ja julkaisijan kanssa.
Piirien yhteinen lehti on olemassa kerhoja ja jäseniä varten. Helsingin Reservin Sanomat on kerhoille tapa tavoittaa
kaikki jäsenensä – myös sellaiset, jotka
eivät aktiivisesti käy yhdistysten tapahtumissa tai toimi niiden hallinnollisissa
tehtävissä. Siksi se on myös oivallinen
kanava tiedottaa kerhon toiminnasta.

Lehden lukijoille on tärkeää, että piirin
jokaisesta kerhosta löytyisi materiaalia
painettavaksi lehteen. Jos kerhot eivät ole
tasapuolisesti edustettuina, syntyy piirin
toiminnasta helposti lukijalle varsin yksipuolinen kuva.
Kehotan jokaista kerhoa tiedottamaan
aktiivisesti tekemisistään, jotta kerhojen
toiminta palvelisi myös heitä, jotka eivät
syystä tai toisesta aktiivisesti osallistu
toimintaan. Helsingin Reservin Sanomaan voi aina tarjota tekstejä ja kuvia, ja
jokaisesta tapahtumasta olisi hyvä saada
kirjoitettu artikkeli piirilehteen. Näin piirilehti toimii myös eräänlaisena “käyntikorttina” uusille jäsenille ja jäsenyydestä
kiinnostuneille.
Viestintä on puuhaa, joka pitää tehdä
itse, mutta onneksi sitä ei kenenkään tarvitse tehdä yksin. Viestintätoimikunta ja
piiritoimisto ovat valmiina auttamaan,
jos ei tiedä mistä aloittaa, tai jos tiedottamisessa menee sormi suuhun. Tämä ei
ole rakettitiedettä, ja tekemällä oppii.
Teksti: Toivo Haimi
Viestintätoimikunnan puheenjohtaja

Lue Helsingin Reservin
Sanomat myös verkosta!

www.reservinsanomat.fi

Tervetuloa tukikohtaan
Viikonloppupistäytymiset tai vaikkapa pitemmätkin oleskelut piirin
retkeilymajalla Sipoon Spjutsundissa virkistävät niin sielua kuin ruumistakin kesän aikana. Vanhaan tapaan pyydetään Tukikohdan suojissa varsinkin viikonloppuina yöpyviä varaamaan punkkapaikkansa
ajoissa puhelimitse piirin toimistosta 440471 tai Tukikohdan isännältä
puh. 717711/2598 tai perjantain ja sunnuntain välillä suoraan tukikohdasta puh. 224175. Kesän kuluessa on tarkoitus saattaa viime kesänä
aloitettu sulkapallokentän kunnostus loppuun - mikä urakka älköön
kuitenkaan ketään pelottako - kukin kykyjensä mukaan.

Perustettu 1968 > 582. ilmestymiskerta
Toimitus

Toimitusneuvosto

Osoitteenmuutokset

Döbelninkatu 2
00260 HELSINKI
reservinsanomat@hrup.fi

Matti Riikonen (HRUP)
Jukka Rusila (HRUP)
Timo Soininen (HelResP)
Kati Pitkänen (HelResP)

Ensisijaisesti sähköisesti maanpuolustusrekisterin eAsioinnin kautta:

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

https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/Extranet/kirjaudu.aspx

Ulkoasu
Ossi Ikonen
reservinsanomat@hrup.fi

Henkilökohtainen asiointi

Toimitus
jari.gerasimoff@helresp.fi

Ilmoitukset
reservinsanomat@hrup.fi

puh. (09) 4056 2010
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

Lehteen julkaistavaksi toimitetun
materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä.
Materiaali sähköisessä muodossa.
Ei käsinkirjoitettua materiaalia.
Aineistopäivän jälkeen saapunutta
materiaalia ei julkaista. Tekstit mielellään sähköpostin liitetiedostoina
ilman muotoiluja. Kuvat mielellään
originaaleina vähintään 1 megatavun kokoisina. Toimitus pidättää
oikeuden muokata tekstejä ja kuvia.
Lisätietoja toimituksesta.

Lehden seuraavat numerot:
nro
4.
3.
5.
6.
4.

muoto
aineisto
sähköinen
9.8.
paperi
9.9.
sähköinen
11.10.
sähköinen
8.11.
paperi
2.12.

ilmestyy
20.8.
24.9.
22.10.
19.11.
17.12.

Painopaikka
Botnia Print Oy
Kokkola 2015
ISSN 0355-824X
Levikki: 10 500 kpl

Kannen kuva
Turo Oraste
Aikakausmedia ry:n jäsen.
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Puheenjohtajilta
Matti Riikonen > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

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

Reserviupseerien
puheenjohtajalta

Reserviläisten puheenjohtajalta

Reservin suorituskyky
syntyy paitsi tahdosta,
myös koulutuksesta

Piirin kevätkauden kuulumisia

Puolustusvoimat on jo pitkään tunnistanut
tarpeen luoda reserviläisille nousujohteisia
kouluttautumispolkuja, jossa reserviläinen
voi omalla aktiivisuudellaan ja näytöillään
edetä reserviläisuralla. Tämä tarkoittaa, että
kertausharjoitusten lisäksi reserviläinen voisi laajentaa ja syventää osaamistaan suorittamalla esim. PVMoodlen verkkokursseja,
osallistumalla MPK:n sotilaallisia valmiuksia
palvelevilla kursseille (SOTVA) tai toimimalla niissä kouluttajana. Omaehtoisella kouluttautumisella nostetaan reservin suorituskykyä ja motivaatiota.

Täsmäkoulutus harvoille
on haastava yhtälö
Reservin upseerin kouluttautuminen ei ole
yksinkertainen yhtälö, koska siinä pitäisi yhdistyä ainakin kolme asiaa: yleisjohtaminen,
aselajin erityispiirteet ja riittävä laaja-alaisuus, jotta ymmärtää myös ja muiden kuin
oman joukon roolin isossa kuvassa. Ollakseen tehokasta ja motivoivaa, upseeritason
koulutuksen pitäisi lisäksi tapahtua oikeilla
välineillä, realistisissa ympäristöissä ja aselajin tai tehtävän koulutusvaatimukset täyttäen. Kuten kertausharjoituksissa, mutta ilman
luottamuksellisten tietojen paljastumisen riskiä. Ei siis aivan helppo yhtälö.
Yleisjohtamisen osa-alueella MPK:n
joukkueenjohtaja- ja komppanianpäällikkökurssit ja RUL:n johtajakurssit palvelevat jo
hyvin. Myös aselajin erityispiirteiden osaamiseen on selviä koulutuspolkuja joissain
aselajeissa, joskaan ei kaikissa. Siltä osin
MPK:n tarjonta kaivannee kehittämistä, jossa aselajiupseeriyhdistyksillä voisi olla oma
paikkansa.

Laaja-alaisuus on reservin
upseerille tärkeä vaatimus
Reservin upseerien tarvitsema laaja-alaisuus
ei ainakaan vielä tunnu toteutuvan MPK:n
koulutustarjonnassa, koska valtaosa koulutuksesta suunnataan ymmärrettävästi massoille. Laaja-alaisuuden vaatimus korostuu,
kun reserviläisura etenee esikuntatehtäviin.
Reservin upseerien esikuntakoulutuksen
osalta runkosuunnitelma on selkeä. Stadin
Sissien Paikallispataljoonan esikuntakurssin
pohjalta on muotoutumassa MPK:n valtakunnallinen esikuntatyön koulutusohjelma,
joka jakaantuu perus-, jatko ja erikoiskursseihin. Perus- ja jatkotason kursseja voidaan jalkauttaa periaatteessa kaikkiin maanpuolustuspiireihin, ja toistaiseksi erikoistason kurssi
pidetään kootusti pääkaupunkiseudulla.
Luontevaa on, että Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri (ESMPP) toimii esikuntakoulutuksen osaamiskeskuksena, ja kurssin kouluttajat ovat pääosin tehneet sitoumuksen
ESMPP:lle.
Esikuntatyön perusteiden ulkopuolelle
jää kuitenkin vielä paljon osaamiskapeikkoja
esim. aselajitiedoissa ja taktiikan perusteissa. Näiden kapeikkojen täyttämisessä voisi
aselajiyhdistyksillä jälleen olla kiinnostava
koulutustarpeita pohtiva rooli. Toivottavasti näissä asioissa päästään eteenpäin tämän
vuoden aikana.

Piirin koulutuspäivä 4.9.2021
– laita kalenteriin!
Piirin koulutustoimikunta on kevään aikana
selvittänyt kahdella eri kyselyllä piirin yhdistysten ja jäsenten kykyä ja motivaatiota kouluttaa toisia reserviläisiä. Samalla toimikunta
on pohtinut, mikä käytännön rooli piirillä

voisi olla jäsenistön koulutuksen tukemisessa. Pohdinnan tuloksena järjestetään piirin
jäsenille kohdennettu koulutuspäivä MPKkurssina 4.9.2021 Tuusulassa yhteistyössä
ESMPP:n kanssa. Kouluttajina toimivat projektiin lähtevien yhdistysten aktiivit, ja koulutusaiheet liittyvät paikallispuolustuksen
tehtäviin upseerin näkökulmasta. Luvassa
on siis perinteisten aselajitaitojen kertauksen lisäksi nimenomaan reservin upseereille
tarvittavia hyödyllisiä tietoja ja taitoja. Ideana
ja lisämotivaationa on, että kouluttajat voivat saada suorituksistaan näytöt MPK:n eri
kouluttajatasoille, ja koulutettavat voivat siirtyä kouluttajiksi seuraavilla kerroilla. Syksyn
koulutuspäivän jatkoksi on suunniteltu kahta kokonaista koulutusviikonloppua vuonna
2022, jolloin on tarkoitus syventää aiempia
aiheita.

RUK 100 vuotta –juhlallisuudet
verkossa 12.6.
On kulunut jo 101 vuotta siitä, kun Reserviupseerikoulu perustettiin vuonna 1920.
Pandemiatilanteen vuoksi kaikille reservin
upseerien avointa juhlaa ei kuitenkaan voida järjestää, mutta itse juhlallisuudet järjestettiin 12.6.2021. Päivän juhlallisuuksiin voi
osallistua katsomalla videoita ja webinaareja
tai lähettämällä tervehdyksiä osallistujille.
Helsingin Reserviupseeripiirin ja Reserviupseeriliiton johto laski seppeleet juhlan kunniaksi Hietaniemen hautausmaalla klo 9.00.

Piiri hakee uutta
järjestöupseeria Ossi
Ikosen työn jatkajaksi
Vanha viisaus on, että kaikki hyvä ei jatku
ikuisesti. Silti oli piirin kannalta suuri menetys, että pitkäaikainen järjestöupseerimme
Ossi Ikonen päätti 10-vuotisen työrupeaman
jälkeen hakeutua vaativampiin koulutustaan
vastaaviin tehtäviin yksityisen työnantajan
palveluksessa. Ossin kanssa sovitut asiat hoituivat aina säntillisesti, joten kiitämme Ossia
hienosti hoidetuista tehtävistä ja toivomme
menestystä uusiin haasteisiin. Samalla piiri
on hakemassa uutta järjestöupseeria kesän
aikana, ja toivomme uuden henkilön pääsevän aloittamaan alkusyksystä. Jos tehtävä
kiinnostaa, toimi tässä lehdessä olevan hakuilmoituksen mukaisesti ja ole yhteydessä
toiminnanjohtajaan Tomi Alajokeen.

Onnea ylennetyille ja palkituille!
Lehden ilmestyessä on jälleen ohitettu se
hieno Puolustusvoimien lippujuhlan päivä
4.6.2021, jolloin moni ansioitunut reserviläinen sai ylennyksen tai huomionosoituksen.
Ylennys ei ole palkinto, vaan osoitus saajan
valmiudesta korkeamman sotilasarvon edellyttämään vaativampaan tehtävään. Se tuo
vastuuta paitsi muista, myös kirjoittamattoman vaatimuksen pitää yllä omaa fyysistä ja
henkistä kuntoa ja sotilasammattitaitoa. Ja
mikä olisikaan jälkimmäisen kehittämiseen
parempi keino kuin kouluttautuminen. Lämpimät onnittelut kaikille ylennetyille ja palkituille!
puheenjohtaja@hrup.fi

Nyt kesän alkaessa Covid-19-pandemia
näyttää hieman laantuvan. Niinpä olemme avanneet piirien sisäampumaradan
ensimmäinen päivä kesäkuuta. Radalla on
voimassa samat toimintasäännöt kuin aiemminkin koronan aikaan radan ollessa
avoinna yhdistyksille ja kerhoille. Pandemia ei ole ohi ja tämänhetkiset sekä mahdollisesti tulevat virusvariantit voivat vielä
johtaa rajoitustoimien tiukentumiseen niin
vapaaehtoisen maanpuolustuksen kuin
koko yhteiskunnankin osalta. Sen lisäksi,
että toivomme parasta, meidän tulee myös
jatkaa riittäviä varotoimenpiteitä, kuten tähänkin asti.
Kevään kuluessa olemme joutuneet
peruuttamaan useita tapahtumia, joita jo
alkuvuodesta ehdittiin suunnitella. Mikäli suotuisa kehitys jatkuu, niin syksystä
onkin sitten tulossa toiminnantäyteinen.
Sinällään valitettava Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen laillisuusvalvontatarkastus
ja valtionavun maksatuksen keskeytys osui
ajankohtaan, jolloin toimintaa ei voitu muiden olosuhteiden pakosta pyörittää täydellä
vauhdilla. Laiha lohtu perin kummallisesta
episodista maanpuolustuskoulutuksen saralla. Nyt on tehty päätös valtionavun jatkamisesta ja niinpä ei ole ainakaan taloudellisia ja hallinnollisia esteitä toiminnan
aktivoinnille kohti syksyä.

Reserviläisliitolle uusi
toiminnanjohtaja
Reserviläisliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin 17.4. Minna Nenonen;
reservin sotilasmestari, joka on monille
reserviläistoimijoille tuttu. On hienoa, että
tehtävään saatiin pätevä tekijä omasta joukosta.

Piirin kevätkokous
etäkokouksena
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
kevät kokous pidettiin 11.5. pääosin etäkokouksena. Meitä oli Töölöntorinkadun
auditoriossa neljä kokouksen toimitsijaa
ja jäsenyhdistysten edustajat osallistuivat TEAMSin kautta etäyhteydellä. Näin
kokous saatiin mallikkaasti ja sääntömääräisesti vietyä läpi. Toki toiveena on, että
seuraavat piirin kokoukset voitaisi järjestää
normaalisti jäsenten kanssa kasvokkain ollen.
Korona on myös harmillisesti aiheuttanut sen, että toiminnanjohtajamme Jari
Gerasimoff ei ole ensimmäisenä tehtävässä
toimimisensa vuotena päässyt tapaamaan
yhdistyksiä lainkaan siinä määrin kuin
olimme suunnitelleet tekevämme vuonna
2020. Nyt vuonna 2021 sama tilanne on jatkunut. Toki koko tämän ajan toimistomme
on ollut auki ja siellä on yksittäiset yhdistysten jäsenet voineet asioida.

Piirin puheenjohtajavalinta
Haluan vielä uudestaan muistuttaa yhdistyksiä tulevasta piirin puheenjohtajan
valinnasta. Sääntöjemme mukaan uudet
puheenjohtajaehdokkaat tulee ilmoittaa
piirin toimistolle 1. lokakuuta 2021 mennessä. Jos ehdokkaita on useampia, heille
järjestetään esittely tähän lehteemme ja
keskustelutilaisuus varmaankin auditoriossamme hyvissä ajoin ennen marraskuun
syyskokoustamme.

80 vuotta maaottelumarssista
ja jatkosodan alkamisesta
Tänä keväänä olemme muistelemi-

sen ohella voineet suorittaa vuoden 1941
maaottelumarssin muistomarssin. Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton yhteinen
haastetapahtuma on kerännyt kunnioitettavan määrän suorituskertoja.
Juhannuksen seudussa tulee myös kuluneeksi 80 vuotta jatkosodan alkamisesta.
Luin joulunaikaan kenraali Erfurthin vuoden 1941 päiväkirjoista toimitetun kirjan.
Erfurth toimi koko jatkosodan ajan Mikkelin päämajassa Saksan yhteysupseerina. En
odottanut kirjalta juurikaan mitään uutta.
Kuitenkin noista päiväkirjamerkinnöistä tulee selvästi esiin Saksan ensisijainen
vaatimus Suomen etenemisestä itään kohti Saksan kanssa sovittuja tavoitteita. Näin
jopa siinä määrin, että saksalainen näkee
Suomen etenemisen Kannaksella etelään
vanhalle valtionrajalle toissijaisena, jopa
kiusallisena omapäisyytenä. Kirjassa ei ole
asiasta suoraa mainintaa, mutta kuvattu
Saksan vahva vaatimus sotatoimien suunnasta asettaa uuteen valoon Mannerheimin
lennokkaan ja hieman suorastaan höyrypäisenä pidetyn päiväkäskyn Vienan ja Aunuksen vapauttamisesta. Se oli yhteistyön
ehtona Saksan puolelta. Muuten päiväkirja
seuraa tunnettua latua. Vuoden 1941 loppua kohti Saksa tarvitsee enemmän Suomen tukea pohjoisessa ja se ei pysty saavuttamaan oman itärintamansa tavoitteita,
eikä antamaan pyydettyä ilmatukea itään
eteneville suomalaisille. Kaikkiaan kirja
hyvin antaa lisävalaistusta 80 vuotta sitten
tapahtuneille asioille.

Hyvää kesää aktiivisille
toimijoille
Tätä kirjoittaessa Puolustusvoimien
Lippujuhlan päivän aattona ylennykset eivät ole vielä julkisia. Valtiollisia huomionosoituksia on jo huomannut tulleen ilahduttavan monelle vapaaehtoiselle maanpuolustajalle. Onnittelut ylennetyille ja
palkituille!
Nyt kesäkauden vahvasti alkaessa pystymme nykyisiä rajoituksia noudattaen
siirtämään toimintaamme ulkotiloihin ja
suuremmilla osallistuja ryhmillä. Hartaasti
täytyy toivoa, että näin päästään jo ajoissa
toteuttamaan osa siirretyistä tapahtumista,
koulutuksista, sekä pitämään kesän ampumakilpailut suunnitelmien mukaan.
Toivotan jäsenille ja yhteistyökumppaneille hyvää alkavaa aktiivista kesää!
puheenjohtaja@helresp.fi

Oikaisu
Paperilehdessä 1/2021 sivulla 6
julkaistun linnakevene Lavansaaresta kertovan artikkelin kuvan
oli ottanut Martin-Éric Racine, ei
Markku Kaasalainen.
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RUL:n puheenjohtaja Aaro Mäkelä: “Onnistunut
johtaminen perustuu luottamukselle”
Teksti: Toivo Haimi
Kuva: Reserviupseeriliitto

Aaro Mäkelällä on kokemusta
johtamisesta sekä reservissä
että työelämässä. Lisäksi
hän toimii järjestöjohtajana
Reserviupseeriliiton hallituksen
puheenjohtajana. Mäkelä uskoo,
että sotilasjohtamista, työelämäjohtamista ja järjestöjohtamista
yhdistää pohjimmiltaan
niiden perusperiaate eli ihmisten
johtaminen.
RUL:n puheenjohtaja oli varusmiehenä vuosina 2002-03. Hän kertoo
panneensa merkille, että johtajakoulutukseen hakeutuvilla oli yleensä taustalla jo aikaisempaa johtajakokemusta
esimerkiksi joukkueurheilusta tai järjestöistä.
– Johtajalla pitää olla valmiuksia yhteisen porukan eteen tekemisessä, ja
siinä esimerkiksi kokemukset jalkapallo- tai jääkiekkojoukkueen kapteenin
tehtävistä ovat eduksi, Mäkelä tuumii.
– On tietysti selvää, että hyväksi johtajaksi voi tulla myös ilman mitään aikaisempaa kokemusta johtotehtävistä.
Palveluksessa ja reserviupseerikurssilla saa hyviä kokemuksia johtamisesta
sekä johtamisen teoriasta.
Puolustusvoimat kouluttaa varusmiesjohtajia syväjohtamisen mallilla,
joka on ollut käytössä vuodesta 1998.
Syväjohtamisen pääelementtejä ovat
luottamuksen rakentaminen, inspiroiva tapa motivoida, älyllinen stimulointi sekä ihmisen yksilöllinen kohtaaminen. Mäkelä kokee, että nämä
rakenteet sopivat yhtä lailla ihmisten
johtamiseen sekä sotilasoloissa että siviilimaailmassa.
– Johtamisen teoriapohja on tietenkin
aina aikansa tuote, ja se kulkee ajassa,
Mäkelä huomauttaa. Hän sanoo, että
hyvän varusmies- ja reserviläisjohtajan tunnistaa siitä, että johtajuusrakennetta on omaksuttu oikealla
tavalla: Hyvä johtaminen on vahvaa
kannustamista ja alaisten sitouttamista tehtävään.
– Hyvä johtaja antaa alaisilleen yk-

sityiskohtaisten käskyjen sijaan kokonaisuuksia, joissa on toimimisen
vapautta, Mäkelä toteaa ja lisää, että
hänen näkemyksensä mukaan johtaminen on onnistunutta, kun johtajan
ja johdettavien välillä vallitsee luottamus.
– Tällöin voidaan antaa tehtäviä ja
käskyjä, joissa on selkeät ylätason tavoitteet ja reunaehdot, mutta alajohtoportailla hyvin laajat valtuudet ja
vapaus tehtävän toteuttamiseen. Hyvässä johtamisessa kyse ei ole siis yksityiskohtaisesti toimintaa ohjaavasta
rakenteesta, vaan se on kokonaisuuksien johtamista. Ihannetilanteessa
sekä johtaja että johdettavat tietävät,
mitä tehdään ja miksi se tehdään,
ja alajohtoportailla on suhteellisen
vapaat kädet siinä, miten yhteisesti
sovittu päämäärä saavutetaan. Aaro
Mäkelän mukaan hyvän johtamisen
tunnistaa myös silloin, jos tavoitteita
ei syystä tai toisesta saavuteta.
– Jos jonkin asian tekeminen ei onnistu, molemmat osapuolet voivat todeta, miksi se ei onnistunut ja käsitellä
asiaa rakentavasti. Silloin johtaminen
on selkeästi korkeammalla tasolla
kuin yksityiskohtaisissa käskyissä.
RUL:n puheenjohtajana ja työelämässä Aaro Mäkelä on jatkuvasti johtajuuden kanssa tekemisissä, ja hän on
pyrkinyt jatkuvasti kehittämään omia
ominaisuuksiaan johtajana. Hän ei
kuitenkaan näe sotilasjohtamista, työelämäjohtamista ja järjestöjohtamista
eri kokonaisuuksina.
– Kaikissa johtamisen taidoissa asiat
menevät päällekkäin ja sekaisin, mutta
kyllähän sitä jatkuvasti tulee sovellettua asioita, joita on varusmiespalvelusajan johtamisessa oppinut, Mäkelä
sanoo.
– Esimerkiksi nyt korona-aikana on
tullut mieleen eräs keskeinen sotilasjohtamisen opetus: vain niillä henkilöillä voidaan toimia, jotka ovat rivissä. Ihmisten hyvinvointi ja johtaminen
kulkevat yhdessä. Minkään järkevän
asian tekeminen ei onnistu, jos fyysinen ja henkinen hyvinvointi eivät ole
kunnossa. Tämä korostuu tietenkin
sotilaspuolella aivan eri tavalla, mutta on se siviilimaailmassakin tärkeää,
Mäkelä sanoo. Toinen hänen esille
nostamansa universaali johtajaomi-

naisuus on aloitteen ottaminen ja sen
pitäminen omissa käsissä.
– Oli konteksti mikä hyvänsä, niin yhteisesti sovituissa rajoissa kun ollaan
ensimmäisenä liikkeellä ja kun aloite
on omissa käsissä, niin silloin ollaan
vahvoilla. Ei kannata jäädä odottelemaan, mihin asiat kehittyy, vaan niitä
pitää viedä itse suuntaan, johon niiden
haluaa kehittyvän, Mäkelä linjaa.
Aaro Mäkelä näkee Puolustusvoimissa annetun johtajakoulutuksen
voimavarana suomalaisessa työelämässä, ja on tyytyväinen siitä, että
myös työnantajat pitävät johtajakoulutusta korkeassa arvossa.
– Puolustusvoimat on tehnyt johtajakoulutuksesta tosi laadukasta, ja se
tietysti parantaa myös yhteiskunnallisen ja työelämäjohtamisen tasoa, Mäkelä toteaa. Hänen mielestään sillä ei
kuitenkaan välttämättä ole merkitystä,
toimiiko johtajakoulutuksen saanut
reserviläinen johtajatehtävissä myös
siviilimaailmassa.
– Tärkeä osa johtamista on omien
vahvuuksien tunnistaminen ja niiden
hyödyntäminen. Aivan yhtä tärkeää
on myös omien heikkouksien tunnistaminen ja pyrkimys kehittyä niissä,
Mäkelä sanoo. Nämä ovat Mäkelän
mukaan arvokkaita taitoja, joihin saa
oppia sotilaallisessa johtajakoulutuksessa.
– Jos puhutaan esimerkiksi asiantuntijatyöstä, niin siinä on todella iso
arvo johtamisen periaatteiden ymmärtämisestä, riippumatta siitä, johtaako itse. Joissain työtilanteissa täytyy tehdä päätöksiä, jotka voivat olla
vaikeitakin, ja silloin johtajakoulutus
ja -kokemus ovat avuksi.
Järjestöjohtamisessa painottuu
RUL:n puheenjohtajan mukaan samoja tekjöitä kuin työelämässä, mutta
järjestöpuolella oman haasteensa luo
vapaaehtoisuus. Järjestötyössä ihmiset käyttävät omaa vapaa-aikaansa
yhteisten asioiden hoitamiseen, eikä
voi olettaa, että ihmiset olisivat samalla tavalla käytettävissä kuin palkkatyössä.
– Samat asiat kuitenkin korostuvat
johtajuudessa: Kaikille on oltava selvää, mitä halutaan yhteisen asian
eteen tehdä. Pitää luoda tahtoa, ylläpitää motivaatiota ja on oltava yhtei-

nen ajatus tekemisestä, Mäkelä sanoo.
– Ihmiset tekevät loistavaa työtä
RUL:n kuvioissa, ja sen muistaminen ja siitä palkitseminen on tärkeää. Henkilöt ovat omasta tahdostaan
mukana ja uhraavat tähän vapaaaikaansa. RUL:n verkosto on niin iso,
että osaajia alalta kuin alalta löytyy tekemään mitä vaan yhteisten asioiden
eteen.
Mäkelä näkee suomalaisen reservin upseeriston johtajuustaitojen
ylläpitämisen ja niiden kehittämisen
tärkeänä tehtävänä Reserviupseeriliitolle. RUL toteuttaa johtajakoulutusta
yhteistyössä MPK:n kanssa, ja siihen
panostetaan molemmissa organisaatioissa.
– Johtajuus on vahva osa-alue MPK:n
koulutuksissa, ja sitä kuviota on
RUL ollut mukana suunnittelemassa, Mäkelä sanoo ja nostaa
esille, että MPK:n piirissä on päteviä johtamisen asiantuntijoita, joiden kanssa voi keskustella, sparrailla
ja vaihtaa ajatuksia.
– Haluan, että RUL olisi jäsenilleen
eli suomalaisille reserviupseereille sel-

lainen foorumi, jossa pääsee keskustelemaan johtajuudesta ja miettimään
sitä yhdessä toisten reserviupseerien
kanssa. Se on toki arvokasta itsessään,
mutta se tuo lisäarvoa myös jäsenille,
Mäkelä summaa. Hän toteaa myös,
että yhteiskunta odottaa maanpuolustusjärjestöiltä yleisesti kenttäkelpoisuuteen liittyvää koulutusta ja tietoa,
mutta RUL:lta halutaan spesifisti johtajuuteen liittyviä asioita.
– RUL:ssa haluamme, että Reserviupseeriliitto on se taho, joka mahdollistaa jäsenilleen kehittymisen johtajina,
ja että samalla voimme tukea Puolustusvoimia sen omien tavoitteiden saavuttamisessa.

Aaro Mäkelä
Ikä: 38
Koulutus: KTM, LuK
Yliluutnantti reservissä
reserviupseerikurssi 221 Kallio
RUL:n hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2020

Suomalaiset sotilaat poistuvat Afganistanista
Teksti: Toivo Haimi
Kuva: Puolustusvoimat

Ensimmäiset suomalaisjoukot joukot kotiutettiin Nato-johtoisesta Afganistanin Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiosta toukokuun
lopulla. Päätös Resolute Support
-operaation lopettamisesta tehtiin
tämän vuoden huhtikuussa yhteisymmärryksessä Naton jäsenmaiden
kesken. Ensimmäiset joukot palasivat Suomeen 25.5. ja viimeiset viikon 23 aikana.
Suomi on osallistunut kriisinhallintaoperaatioihin Afganistanissa vuodesta 2002 lähtien. Suomalaisjoukot osallistuivat Naton
johtamaan International Security
Assistance- eli ISAF-operaatioon
vuosina 2002-14. Tuolloin ISAFiin
osallistuneiden maiden joukot kouluttivat yhteensä 350 000 sotilasta
ja poliisia valvomaan alueen tur-

vallisuutta. ISAF-operaatio päättyi
vuoden 2014 lopussa, mutta vuonna 2015 aloitettiin uudentyyppinen
operaatio Resolute Support eli RS.
Suomi on ollut mukana RS-operaatiossa alusta lähtien. Suomalaisten rooli kohdistui RS-operaation
puitteissa erityisesti Afganistanin
valtionhallinnon ja korkean tason
turvallisuusviranomaisten tukemiseen. Suomalaisjoukkoja ei missään
vaiheessa tarkoitettu varsinaiseen
taistelutoimintaan osallistumiseen,
vaan Afganistanissa toimiva suomalaisosasto muodostui lähinnä
neuvonantajista, esikuntaupseereista sekä huolto- ja tukiosastosta.
Suomalaisjoukkojen tavoitteena oli
omalta osaltaan olla luomassa edellytyksiä sille, että Afganistanin hallitus pystyisi saavuttamaan turvallisen toimintaympäristön ja ylläpitää
sitä vahvistaakseen maan demokratiaa ja jälleenrakentamista.

Suomalaisten läsnäolo Afganistanissa on osoittautunut hyödylliseksi molemmille maille. Suomi
on ollut tukemassa Afganistanin
jälleenrakennusta tuhoisien sotien
jälkeen, ja suomalaissotilaat ovat
saaneet arvokasta kenttäkokemusta
nykyaikaisista olosuhteista. ISAFja RS-operaatiot ovat olleet suuria
kansainvälisiä ponnistuksia, ja niistä
Puolustusvoimat on saanut kokemusta kansainvälisestä yhteistoiminnasta.
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ilmoittanut, että Yhdysvallat
vetää kaikki joukkonsa pois Afganistanista vuoden 2021 syyskuun
puoliväliin mennessä. Käytännössä
joukkojen paluu on jo aloitettu, ja
sanomalehti New York Timesin mukaan suurin osa joukoista kotiutuu
jo heinäkuun loppuun mennessä.
Sota alkoi lokakuussa 2001, kun
Yhdysvallat hyökkäsi maahan kaa-

taakseen maan Taliban-hallinnon,
jolla oli yhteyksiä syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin Yhdysvalloissa.
19 vuotta kestänyt sota on vaatinut
yli 38 000 siviilin hengen. Yli 2300

amerikkalaissotilasta on saanut surmansa Afganistanissa. Afganistanissa on kuollut kaksi suomalaista
sotilasta. Vuonna 2009 kaksi suomalaissotilasta haavoittui vakavasti.
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Pioneerien etämarssi oli menestys
Teksti: Jussi Jaakkola

Helsingin reserviupseerien Pioneeriosasto järjesti tämän vuoden
huhtikuun aikana suoritettavan etämarssin, joka sisälsi pioneeri- ja varautumisaiheisia tehtäviä. Marssille
oli ennakkoilmoittautuminen ja sen
suoritti lopulta 29 marssijaa. Suorittaneiden joukossa oli myös neljä
lapsiperhettä, mikä kertoo tehtävien
suunnittelun onnistuneen hyvin, että
koko perheen pystyi ottamaan mukaan. Suorituspaikkoja löytyi lähes
koko Suomen pituudelta - eteläisimmät Helsingistä ja pohjoisimmat Lapin käsivarresta.
Pioneeriosasto lähti viime vuoden
loppupuolella monien muiden järjestöjen tapaan suunnittelemaan omaa
etämarssitapahtumaa. Suunnitteluryhmälle (J. Jaakkola, S. Remes ja J.
Rusila) oli heti selvää, että pioneerien
etämarssin pitää sisältää myös muuta aktiviteettia kuin paikasta toiseen
siirtymistä. Lisäksi huomioimme jäsenpalautteemme antia, joissa jäsenet
kertoivat muun muassa perheiden
pienten lasten rajoittavan osallistumista yhdistyksen tapahtumiin.
Marssin suunnittelun lähtötavoitteet olivat selvät: marssin tulee
olla sopivan pitkä, siinä tulee olla
pioneeritoimintaan liittyviä tehtäviä
ja suorittamisen pitää olla joustavaa
niin ajallisesti, maantieteellisesti kuin
myös pituudeltaan. Tavoitteena on
saada mahdollisimman moni liikkumaan ja kertaamaan opittuja asioita
sekä kokeilemaan myös uutta. Lisäksi
perheellisten kohdalla mahdollistettiin pienten lasten mukaan ottaminen, jolloin marssin pituudessa voidaan joustaa. Tällä tavoin jatkoimme
viime syksynä aloittamaamme perhepäiväteemaa.
Lopulta etämarssin ohjeistus
muotoutui seuraavanlaiseksi. Marssiajankohdaksi määrittelimme koko
huhtikuun, jolloin jokainen voi valita itselleen parhaimman mahdollisen suoritusajankohdan. Tämä antoi
myös enemmän pelivaraa suunnitella
marssille osallistumista. Määräsimme marssivarustukseksi säänmukaisen pukeutumisen ja päiväreppuun
tuli laittaa vettä veden keittoa varten,
keitin, muistiinpanovälineet, kamera
sekä metrin pituinen naru, jolla mitataan jäljempänä kerrottavissa tehtävissä. Lisäksi ennen marssin suo-

rittamista piti tehdä karttatiedustelu,
jotta suoritettavat tehtävät onnistuisi
toteuttaa marssin aikana. Tehtäviä ei
tarvinnut suorittaa tietyssä järjestyksessä, vaan marssijat saivat valita suoritusjärjestyksen sen mukaan, miten
se sopi sen hetkiseen tilanteeseen.
Etämarssitehtäviä oli neljä: joukkueen ryhmityksen suunnittelu, siltatehtävä, puumurrostetehtävä ja taukotehtävä.
Joukkueen ryhmityksen suunnittelutehtävässä marssijoiden piti hahmotella paperille joukkueen ryhmitys, jossa näkyy myös telttojen ja ajoneuvojen paikat. Lisäksi edellytimme
varamiinoitteen sijoittamista. Marssijoiden vastauksissa näkyi ilahduttavan paljon oikeita taktisia merkkejä
ja kaikissa varamiinoitteissa oli sopiva
määrä miinoja.
Siltatehtävässä marssijoiden piti
laskea marssireitillä olevalle sillalle
hävittämiseen tarvittava räjähdysainemäärä. Marssijoille oli annettu
etukäteen panoskaavat, joita heidän
piti hyödyntää. Marssireiteillä olleet
sillat poikkesivat paljon toisistaan.
Kevyimmät sillat olivat joen ylittäviä
kävelyriippusiltoja, joihin laskettiin
tarvittavan noin kymmenen kilogrammaa sotilasräjähdysainetta. Järeimmät sillat olivat maantie- ja rautatiesiltakomplekseja, joihin laskettiin
yli satakertaisia räjähdysainemääriä.
Kaikki mittaukset piti tehdä varusteena olevalla narulla. Samalla saatettiin tarvita geometrian taitoja, miten
mitataan siltojen välitukien leveydet
esimerkiksi yhdenmuotoisten kolmioiden avulla.
Puumurrostetehtävässä marssijoiden piti laskea marssireitille suunnitellun puumurrosteen tekemiseen
tarvittava räjähdysainemäärä. Tehtävän määrityksessä vaadittiin vähintään viidentoista puun mittaamista
ja annetun panostuskaavan avulla
laskea räjähdysainemäärät. Marssijoiden puumurrosteissa oli 15-30 puuta,
joiden halkaisijat olivat vähintään 25
cm. Puun halkaisijat laskettiin mittaamalla mukana olleella narulla puun
ympärysmitta ja jakamalla tämä kolmella (tai piillä). Tämä oli myös mukavaa toiminnallista laskuharjoitusta
perheen pienemmille.
Neljänneksi tehtäväksi valikoimme taukotehtävän, koska halusimme
korostaa taukojen merkitystä marsseilla. Taukotehtävänä oli keittää

vettä, jota sai käyttää myös hyödyksi
eväiden syönnin yhteydessä. Tässä
kohtaa suosittelimme kokeilemaan
improvisoituja keittimiä, jolloin pääsee kokeilemaan tilapäiskeittimien
käyttöä mahdollisia poikkeustilanteita varten. Annoimme marssiohjeistuksessa muutamia esimerkkejä,
mitä voisi kokeilla. Selkeä enemmistö
marssijoista kokeilikin improvisoituja
keittimiä. Muutamat kokeilivat jopa
useampia keittimiä ja kehittelivät niitä tauon aikana.
Etämarssin tehtävät saivat osallistujilta kiitosta, koska niissä sai kerrata
pioneeri- sekä johtajan perustaitoja.
Samalla ehdotettiin mm. vesistönylityksen lisäämistä, kunhan säät olisivat
lämpimämpiä. Toisaalta ehdotettiin,
että tehtävissä olisi voinut olla myös
muiden aselajien tehtäviä, joita myös
olisi hyvä osata hallita. Esimerkiksi
paikantaminen tunnettujen kiintopisteiden avulla ja suunnistamista. Yllättäen kehuja sai myös raportoinneissa
vaadittavat kuvaamiset, sillä niissä sai
välillä käyttää mielikuvitusta, miten
ne toteuttaa.
Pioneeriosasto ei aio jättää tätä
etämarssia yhden vuoden kokeiluksi.
Ensi vuodeksi on tarkoitus suunnitella seuraava vastaavanlainen etämarssi, jossa huomioimme nyt saadut kokemukset.

Arvonnassa pioneeripuukon voittanut Seppo Rusila mittaamassa sillan
tukipylvästä. Kuva: Jukka Rusila

Perheen pienempiä mittaamassa puun ympärysmittaa. Kuva: Jussi Jaakkola

Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin (ESMPP) syksyn
koulutustarjonta on monipuolinen ja runsas
Teksti: Markus Häyhtiö

Vuoden 2020 tapaan jouduimme
siirtämään useita kursseja covid-19
pandemian rajoitustoimenpiteiden
takia keväältä syksylle. Yhteistyössä
Kaartin jääkärirykmentin (KAARTJR) koulutusosaston ja aluetoimiston henkilökunnan kanssa tehdyn
yhteistyön ansiosta suuri osa kevään
kursseista pystytään toteuttamaan.
Suunnitelmissa on toteuttaa 60
sotilaallisia valmiuksia (SOTVA)
tukevaa koulutusta. Vapaaehtoisten kouluttajien ja kurssinjohtajien
aktiivisuus omien toteutusten uudelleen sijoittamisessa ja tilanteessa
vaadittu joustavuus on mahdollistanut toiminnan toteutumisen haasteista huolimatta.
Syksyn 2021 koulutuksen pää-

paino on alueen paikallispataljoonien suorituskyvyn ylläpitoon ja
parantamiseen keskittyvissä koulutusaiheissa. Esimerkiksi jo syksyllä
aloitettu paikallispataljoonien esikuntatyöskentelyyn valmiudet antava koulutus jatkuu heti elokuussa.
Tähän kurssiin on nyt liitetty ensimmäistä kertaa komppanian komentopaikan koulutuskokonaisuus
omana kurssinaan. Kurssi on luonteva jatko jo toteutetulle komppanian päällikön koulutukselle. Esikuntatyön kurssin yhteydessä toimivan
peliosaston toiminta antaa osallistujalle mahdollisuuden soveltavaan
ja syventävään harjoitteluun osana
paikallispataljoonan viitekehystä.
Sotilaspoliisikoulutus (SPOL) ja
rakennetun alueen taistelun (TRA)

koulutus on edelleen suuressa roolissa ESMPP:n tarjonnassa. ESMPP
tarjoaa niin perus- kuin jatkokursseja niin SPOL kuin TRA aiheista.
Pystymme toteuttamaan myös niin
henkilösuojauksen kuin lähitaistelun kurssikokonaisuudet syksyn
aikana. Uutena avauksena tarjotaan
pioneeri aselajiin kuuluvaa rynnäkkömurtamisen koulutusta. Taistelijan perustaitoihin kuuluva ensiapukoulutus jatkuu myös usean kurssin
verran.
ESMPP:n vahva osaaminen
johtamisjärjestelmä (JOJÄ) ja viestikouluttamisessa tullaan hyödyntämään täysimääräisesti. Toteutamme
useita kursseja eri viestivälineiden
ja eri toimintaympäristöjen asettamien osaamisvaatimusten saa-

vuttamiseksi. Aihealueen kouluttajien erittäin vahva osaaminen ja
kyky hyödyntää siviiliosaamistaan
MPK:n toiminnassa korostuu teknisen koulutushaaran kokonaisuuksissa.
Taistelijan perustaitoihin kuuluva ammuntakoulutus jatkuu erittäin
laajana myös syksyllä. Erittäin hyvin
toimintaan sitoutuneet ammuntojen
johtajat pystyvät viemään läpi MPK:n
oman asekaluston ansiosta eri ampumaohjelmistojen ammunnat. Hyvin
toimiva yhteistyö KAARTJR:n kanssa
ratavaruksista sopiessa on mahdollistanut kattavan ampumaharjoittelun
tarjoamisen ESMPP:n alueella.
Koko ESMPP:n koulutustarjonta
löytyy osoitteesta:
https://mpk.fi/etela-suomi/
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Ylennykset lippujuhlanpäivänä 4.6.2021
Tasavallan presidentti on
ylentänyt seuraavat reservin
upseerit 4.6.2021. Majuriksi:
Joakim Flink, Marko Honkanen
Sissikerho, Sami Hussi ja
Pekka Suorsa. Kapteeniksi:
Janne Kovanen ja Vilppu
Talvitie. Yliluutnantiksi: Kimmo
Karinen ja Teemu Tuiskuvaara.
Luutnantiksi: Markus Ahola ja
Lauri Grunthal. Aluetoimiston
päällikkö on ylentänyt
seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat
4.6.2021. Sotilasmestariksi:
Keskisaari Riku. Ylivääpeliksi:
KouroumaSaara ja Salomäki
Lauri. Vääpeliksi: Ittonen Hans,
Kallio-Könnö Toni ja Kinkku
Markus. Ylikersantiksi: Rahikka
Kaisa-Leena. Kersantiksi:
Huotila Emma ja Uronen Hannu.
Alikersantiksi: Bove Jesse ja
Takala Lauri. Korpraaliksi: Lavi
Juha.
Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit
04.06.2021
Sotilasarvoon:
EVERSTILUUTNANTTI
Savolainen Jari Matti Tapani Raasepori
Sotilasarvoon: MAJURI
Flinck Karl Joakim Alexander Helsinki, Honkanen Marko Matias Hyvinkää, Hussi Sami Esko Ilari Espoo,
Koskinen Matti Eino-Pekka Helsinki, Pihkala Ari Petteri Tuusula,
Suorsa Pekka Ilmari Vantaa,
Sotilasarvoon: KOMENTAJAKAPTEENI
Alanko Johan Anders Lohja
Sotilasarvoon: KAPTEENI
Ahola Jussi Heikki Espoo, Fagerholm Karl Mikael Nurmijärvi, Fäldt
Henri Markus Lohja, Hannula Jukka Sakari Kirkkonummi, Juvonen
Sampo Juhani Helsinki, Kemppainen Alpo Yrjö Tuusula, Kirjavainen
Jukka Ilari Vantaa, Kovanen Janne
Olavi Espoo, Kovanen Samuli Lauri
Juhana Järvenpää, Kukkonen Hannu Mikael Lohja, Luostarinen Topi
Antti Einari Järvenpää, Mikkonen
Olli Sakari Kirkkonummi, Nieminen Pasi Tapio Helsinki, Ojala
Pasi Sakari Kirkkonummi, Renko
Juho-Matti Jaakko Ulkomaat, Talvitie Vilppu Sakari Espoo, Tikkanen
Markku Jyri Ilmari Vantaa, Tolvanen Mikko Pekka Espoo, Turunen
Timo Oiva Alexander Helsinki, Törmänen Jarkko Juhani August Loviisa, Uotila Vesa Antero Kauniainen,
Vainioranta Mikko Niilo Tapani
Sipoo, Vedenkannas Esa Ilmari Espoo, Vepsäläinen Jukka Kalevi Vantaa, Zaerens Klaus Peter Helsinki
Sotilasarvoon: KAPTEENILUUTNANTTI
Kokko Kurt Jussi Hyvinkää, Lampi
Kai Antti Tapio Nurmijärvi, Rasela Sinä Katarina Porvoo, Sepponen
Ari Juhani Kirkkonummi
Sotilasar voon: YLILUU TNANTTI
Aalto Mika Matias Vantaa, Ahola
Hannu Matti Eerik Lahti, Ainasto
Petri Lasse Vantaa, Aittomäki Tuomas Otto Juhanpoika Espoo, Aittoniemi Tapani Leonard Helsinki,

Alen Tomi Petteri Helsinki, Aula
Ilari Antti Espoo, Autio Mikko Johannes Helsinki, Björklund Herman-Filip Vantaa, Elonen Jarkko
Tapio Espoo, Eloranta Tuomo Antti Olavi Espoo, Fält Tapio Mikael
Loviisa, Hamari Joe Matias Espoo,
Hartikainen Asko Oskari Espoo,
Heikkinen Taneli Timonpoika Espoo, Hirvensalo Heikki Johannes
Helsinki, Honkanen Ilpo Tuomas
Tuusula, Huhtala Mika Markus
Helsinki, Ihalainen Teemu Taneli Ulkomaat, Ikonen Antti Samuli
Järvenpää, Isopoussu Jukka Jousia
Kerava, Jokinen Antti Jorma Tapio
Espoo, Juopperi Tero Tapani Helsinki, Juusela Petri Kalevi Helsinki,
Kangas Juha Pekka Helsinki, Karinen Kimmo Tapio Espoo, Keskinen
Samuel Kristian Lohja, Kinnaslampi
Vesa Petteri Vantaa, Koivisto Ilkka
Kaarlo Antero Kirkkonummi, Korhonen Juha Mikael Espoo, Koskinen
Antti Ilmari Vihti, Kärkkäinen Otto
Aleksi Espoo, Laaksonen-Eränkö
Paavo Kalervo Sipoo, Laisi Tapio
Juhani Porvoo, Lampinen Panu
Mikael Helsinki, Lisko Jussi Tapio
Espoo, Lumme Janne Lauri Lohja,
Luukkanen Niklas Mikael Helsinki,
Martikainen Jaakko Johannes Espoo, Marttila Mikko Seppo Helsinki, Miettinen Petri Henrik Espoo,
Muinonen Jaakko Sakari Helsinki,
Mäkinen Niko Santeri Helsinki,
Nikkilä Kari Ilmari Vantaa, Norberg Lauri Jouko Johannes Helsinki,
Oresmaa Mikael Espoo, Pekkarinen
Antti Olavi Joensuu, Pekkola Reko
Olavi Myrskylä, Pikkanen Panu
Antero Helsinki, Pirttilä Antti Elias Järvenpää, Pitkänen Ari Matti
Helsinki, Puukko Arno Pietari Porvoo, Reinvuo Tuomas Veli Anttoni
Kirkkonummi, Ruotsalainen Riku
Antero Helsinki, Sadeharju Topi
Konsta Santeri Espoo, Salmela Samuli Johannes Espoo, Salmelin Nicolas Christian Espoo, Soininen
Riku-Petteri Hyvinkää, Strandström
Mikael Wilhelm Sipoo, Ström Jesse
Joakim Espoo, Sutinen Petri Tapio,
Syrjänen Mikko Juhana Helsinki,
Takkinen Antti Tapani Vantaa, Tiainen Olli Jarkko Juhani Helsinki,
Toivakainen Juho Matti Elias Kirkkonummi, Toivanen Manu Jussi
Helsinki, Toivola Towo Johannes
Järvenpää, Toje Ilkka Olavi Helsinki, Tuiskuvaara Teemu Topias Espoo, Tupola Touko Päiviö Espoo,
Vallittu Ka ro Tapio Helsinki, Voutilainen Väinö Juhani Helsinki, Vuori Jukka Olavi Espoo, Vähä-Sipilä
Antti Oskari Helsinki, Yletyinen Esa
Markus Espoo, Yrttiaho Tuomas
Vesa Henrikki Vantaa
Sotilasar voon: YLILUU TNANTTI (ME)
Karhapää Teemu Tapani. Laatikainen Lauri Tapio Helsinki, Leisti
Topi Leo Kalevi Hyvinkää, Lindqvist Thomas Christopher Johan
Kolari, Mäkinen Ilkka Olavi Espoo,
Nilsen Claes Mikko Espoo, Niskasaari Arttu Ilmari Helsinki, Salomaa
Kuisma Kalervo Espoo
Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄYLI
LUUTNANTTI
Kandolin Lauri Esko Hyvinkää
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Ahola Markus Eemil Vantaa, Ahvenlampi Kimmo Markus Helsinki,
Airaksinen lain Tarmo Espoo, Alatalo Arttu Aleksi Espoo, Artismaa
Aino Orvokki Espoo, Aulaskari
Ismo Matti Ilmari Järvenpää, Cacciatore Roberto Carlo Giovanni

Helsinki, Cusell Henry Daniel Espoo, Eerikäinen Maria-Elisa Anniina Vantaa, Eronen Topi Ville
Juhani Helsinki, Etelämäki Raul
Helsinki, Glas Martin Andreas Hyvinkää, Grunthal Lauri Emil Villem
Helsinki, Haapanen Elmo Olavi
Järvenpää, Halttunen Aleksi Johannes Tapio Helsinki, Heikinheimo
Mikael Aleksi Vantaa, Heikkilä Joni
Valtteri Vantaa, Heino Joonas Petteri Vantaa, Helkama Paavo Rafael
Espoo, Hiekka Sampo Lauri Espoo,
Hietanen Mikael Valtteri Helsinki,
Himanen Joel Justus Kalevi Espoo,
Huhtala Ville-Valtteri Helsinki,
Hurme Antti Tapio Vantaa, Hurmola Jaakko Jukka Ilmari Helsinki,
Isotupa Olli Nestori Helsinki, Jalo
Topias Oskari Helsinki, Jokinen Pasi
Juhani Helsinki, Joutsenlahti Otto
Santeri Vantaa, Juola Hannu Tapani Rovaniemi, Kanasuo Samu Eetu
Ilmari Espoo, Kiiskinen Niko Petteri Kotka, Kivinummi Minni-Maari
Helsinki, Koistinen Kai Kalevi Sipoo, Koivunen Sakari Matias Sipoo,
Kopsa Joel Antero Vantaa, Korhonen Henry Kristian Aleksanteri
Helsinki, Koskela Ville Jaakko Topias Espoo, Kostamo Visa Aleksi Järvenpää, Kovanen Olli Artturi Helsinki, Kättö Joel Heikki Aladar Helsinki, Köymäri Lari Mikael Helsinki,
Laine Mari Susanna Järvenpää, Laito Joonas Aukusti Helsinki, Lampovaara Teemu Olavi Järvenpää, Lehikoinen Joonas Antero Tuusula, Lehtiranta Tero Tuukka Tapio Helsinki,
Lindqvist Anssi Veikko Järvenpää,
Lohi Markku Tapani Helsinki, Lang
Ossi Henrik Helsinki, Manninen
Hannu Kalevi Vihti, Marseglia Andrea Rikhard Hyvinkää, Marttala
Matti Jaakko Helsinki, Mattila Juho
Tuomas Helsinki, Mattsson Jussi
Otto Matias Espoo, Mehtälä Juha
Tapani Järvenpää, Muhonen Jukka Petteri Espoo, Mäntyniemi Tapio Heikki Helsinki, Nahkuri Ville
Tuomas Espoo, Nissilä Antti Aleksi
Tampere, Ojala Janne Sakari Espoo,
Paananen Ville Kalervo Vantaa,
Paasikivi Oskari Mortimer Helsinki,
Paasimaa Roni Jasi Sakari Helsinki,
Peltola Lassi Juhani Lohja, Peltomäki Valtteri Johannes Helsinki, Pesola Mikael Ilmari Helsinki, Pesonen
Pasi Petteri Vantaa, Petäjäaho Kalle
Aleksi Espoo, Pietarila Juhani Tatu
Henrikki Helsinki, Pietilä Samp-

sa Aslak, Piippo Jani Valtteri Olavi
Helsinki, Pirinen Janita Irene Vantaa, Puranen Eetu Tapani Hyvinkää,
Raappana Pasi Tapani Tuusula, Raevuori Petri Antero Helsinki, Ranta
Ronalynn Emma Vantaa, Rantanen
Asko Joonas Helsinki, Rautiainen
Lauri Samuli Hyvinkää, Rautiola Juhana Aarni Kaleva Ulkomaat,
Rautkivi Matti Henrikki Espoo,
Roponen Juho Olavi Espoo, Rouhiainen Joonas Iivari Helsinki, Ryysy
Rieti Abel Aleksi Helsinki, Röppänen Kimmo Pekka Sakari Vantaa,
Saarnisaari Arttu Santeri Espoo,
Salomaa Henri Juhani Espoo, Savela
Aki Petteri Jyväskylä, Sihvola Sampsa Tapio Helsinki, Siponen Ossi Johannes Espoo, Sjöberg Robin Julius
Alexander Helsinki, Starczevvski
Mika Leopold Helsinki, Strander
Rosa Maria Sakariina Mäntsälä,
Sundqvist Tom Bo Martin Espoo,
Särmö Jesse Kustaa Helsinki, Taavitsainen Totte Juho Rurik Helsinki,
Takala Tapio Antero Elias Vantaa,
Tamminen Jarno Antero Helsinki,
Taskinen Vesa Mikael Helsinki, Tehikari Olli Juhani Helsinki, Telkkä
Tuomas Taneli Helsinki, Tiinonen
Andres Espoo, Tiusanen Esa Timo
Kristian Helsinki, Tuominen Panu
Antero Helsinki, Turkki Harri Tapani Tuusula, Tuunainen Jarkko Juhani Vantaa, Tyyskä Hannu Juhani
Espoo, Uusmaa Tom Julius Espoo,
Varjokailio Matti Aleksi Helsinki,
Veijonen Juuso Petteri Helsinki,
Veltheim Sara Julia Helsinki, Verhe
Titus Johannes Helsinki, Viirto Tuomas Raimo Tapio Espoo, Virtaoja
Oskari Espoo, Voutilainen Kimmo
Olavi Helsinki, Anäs Anders KarlVilhelm Helsinki
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
(ME)
Aaltonen Lauri Oiva Ilmari Helsinki, Alden Atle Johannes Helsinki, Auvinen Dani Aleksi Espoo,
Grönqvist Joni Andreas Helsinki,
Gästgifvars Kristian Emil Helsinki,
Haglund Tim Robinson Helsinki,
Himanen Paula Johanna Helsinki,
Hyvönen Valtteri Johannes Espoo,
Johto Hannu Lauri Juhani Espoo,
Kali Dennis Sebastian Espoo, Mäkinen Olli Tapio Espoo, Nyman Carl
Filip Porvoo, Pajusalo Janne Matias
Espoo, Palmgren Tobias Alexander Stensson Helsinki, Puhakka
Robert Kristian Helsinki, Saloran-

ta Tomi Asko Helsinki, Seppänen
Arthur Sebastian Helsinki, Stenbäck
Max Leo Kasper Helsinki, Sundell
Zacharias Simon Erik Helsinki,
Svveins Matts Andreas Zacharias
Turku, Tuominen Lasse Kalevi Helsinki, Valakari Ville-Matti Johannes
Ulkomaat, Vallasvaara Ville Richard
Kauniainen, Virolainen Tuukka
Heikki Samuli Vantaa
Aluetoimiston päällikkö on
ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöönkuuluvat
4.6.2021
Sotilasarvoon:
SOTILASMESTARI
Huhtanen Ari Ensio Helsinki, Keskisaari Riku Matti Vantaa, Meininki
Matti Ilmari Kerava, Perkiö Mika
Tapani Helsinki
Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Ahola Harri Oskar Lohja, Forsman
Jouni Markku Olavi Helsinki, Hinkkuri Tuomas Kalervo Helsinki, Hirvonen Sami Oskari Espoo, Isomäki
Marko Juhani Valentin Lohja, Kourouma Saara Elisa Helsinki, Kukkonen Kimmo Tapio Järvenpää, Kuusamo Tomi Kalervo Vihti, Kymäläinen Petri Juhani Myrskylä, Livio
Tapio Espoo, Martelius Timo Rafael
Vantaa, Ojasti Jari Pekka Kirkkonummi, Raappana Jani Johannes
Vantaa, Saarela Jarkko-Tapani Olavi
Vantaa, Saarnivaara Pete Samuli Espoo, Salomäki Lauri Niklas, Syrjälä
Jarno Veli Antero Helsinki, Vesalainen Lassi Tapio Johannes Vantaa
Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Hietala Toni Petteri Lohja, Hyttinen
Ari Juhani Hanko, Konstig Juho Viljami Espoo, Kyröhonka Jussi Pekka
Helsinki, Muranen Sami Veikko
Aleksanteri Lohja, Sorjonen Kim
Henrik August Siuntio, Stenberg
Johan Markus Nurmijärvi, Tomperi
Mikko Sakari Nurmijärvi
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Dannbäck Dan Viktor Rafael Kirkkonummi, Ekebom Lars Leifsson
Hanko, Fleischer Benno Marko
Vihti, Harhanen Antti Oskari Espoo, Hekkala Jouko Olavi Hyvinkää,
Hietajärvi Lauri Ville Oskari Helsinki, Hilander Lasse Pentti Kalervo Kauniainen, Hälinen Emil Valtteri Kalevi Helsinki, Ittonen Hans
Juho-Emil Helsinki, Jakonen Mikko
Olavi Espoo, Järvinen Jari Henrik
Nurmijärvi, Jääskeläinen Ville Juhani Espoo, Kahilakoski Antti Yr-
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jänä Helsinki, Kallio-Könnö Toni
Petteri Vantaa, Kinkku Markus
Vihtori Helsinki, Kleimola Jania
Miklos Tuusula, Koskinen Mikko Juhani Vantaa, Kuismin Matti
Elias Helsinki, Kulmavuori Janne
Petteri Tuusula, Kuortti Juha Sakari Mäntsälä, Kupariharju Tero
Tapani Helsinki, Laavisto Perttu
Sakari Helsinki, Lakanen Reijo
Tapio Espoo, Laurila Antti Nurmijärvi, Levänen Antti Evald Antero Kerava, Ljungberg Eric Mikael
Alexander Kirkkonummi, Lopperi
Jami Joonas Vantaa, Mikkola Mervi Johanna Helsinki, Muhonen
Santeri Oskar Helsinki, Mäenpää
Ville Kalervo Järvenpää, Neva
Ville Juhani Espoo, Niemi Mikko
Antero Espoo, Nikkilä Mika Juhani Espoo, Ojala Ron Sebastian
Aslak Helsinki, Ojanen Paavo Juhani Helsinki, Paakkarinen Toni
Seppo Tapani Loviisa, Parkko Esa
Markku Espoo, Periäinen Jarmo
Kalevi Tuusula, Perkiö Pekka Tapani Espoo, Peuhkurinen Ari Antti Erik Helsinki, Pihlström Johan
Karl Åke Raasepori, Pohjasniemi
Petri Antero Nurmijärvi, Pursiainen Joonas Lauri Eemeli Vantaa,
Rouhento João Pedro Espoo, Rusanen Sami Arto Juhani, Rämö
Jussi Henrik Hyvinkää, Sainio
Kimmo Tapani Espoo, Salmi Timo
Mikael, Santos Eeva-Leena Matilda Helsinki, Siekkinen Marjut
Kristiina Porvoo, Siikanen Risto
Oskari Vantaa, Somppi Joonas Juhani Helsinki, Sund Peter Kristian
Helsinki, Suontakanen Teppo Ilari Kirkkonummi, Tiensuu Manne
Ilari Vantaa, Tolonen Anssi Oskari
Espoo, Turunen Samppa Olavi Espoo, Viinikka Asko Matti Espoo,
Vuorinen Teemu Samuli Helsinki, Vänttinen Marcus Lars Mikael
Porvoo, Özdemir Ekim Oscar Sebastian Espoo
Sotilasarvoon: PURSIMIES
Andersson Torbjörn Alexander
Sebastian Kirkkonummi, Apiainen
Tuomas Kalervo, Brusas Torbjörn
Patrik Lohja, Eriksson Jan Einar
Lohja, Horttana Pekko Kari Mikael
Vantaa, Höglund Henrik Bernhard
Espoo, Laakso Kari Johannes Kirkkonummi, Lehtonen Juho Pekka
Helsinki, Puolitaival Miika Tapio
Tuusula, Tuovinen Anssi Tapani
Helsinki
Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Alatalo Rasmus Santeri Nurmijärvi, Arola Aleksi Johannes Helsinki,
Dahlström Tommy Albert Helsinki, Dufva Aleksi Mikael Helsinki, Eklund Karl Markus Kristian
Nurmijärvi, Gröndahl Tuomas
Ensio Mäntsälä, Hakosalo Vili
Valtteri Helsinki, Hakulinen Kim
Petteri Johannes Helsinki, Halkosaari Ville Hermanni Helsinki,
Heino Tomi Allan Helsinki, Heinonen Matti Tapani Espoo, Honkanen Otto Juhani Iisakki Helsinki, Honkasalo Jooel Aabraham
Vantaa, Huhtiniemi Toni Elias
Julius Helsinki, Huovinen Janne
Mikko Ensio Helsinki, Hyytiäinen Tatu Juhani Espoo, Hämäläinen Samu Henrikki Espoo, Ilpala
Hermanni Otto Heikki Vantaa,
Jacksen Eevi Liina Kajaani, Jokelainen Toni Sakari Kirkkonummi,
Jokipolvi Juha Martti Nurmijärvi, Jukka Jouko Jalmari Espoo,
Juutilainen Ville Mikael Helsinki, Järvinen Eero Matti Helsinki,
Kangastalo Henry Pertti Antero
Vantaa, Kariaho Tero Juhani Järvenpää, Karila Kristian Kimmo
Helsinki, Karjalainen Karri Mikael

Vihti, Karvanen Juha Tapio Helsinki, Kaski Antti Petteri Helsinki, Katainen Ilja Tuomas Taneli
Espoo, Kelloniemi Timo Juhani
Helsinki, Kimpimäki Saku Iisakki
Helsinki, Kortelainen Pekka Matias Helsinki, Koskenvesa Wille
Kasimir Helsinki, Kosonen Antti
Saku-Petteri Helsinki, Kujala Sami
Paavo Tapio Lohja, Kupari Krisse
Erik Mäntsälä, Lahti Mikko Ilmari Vantaa, Lehtinen Okko Sakari
Espoo, Liimatainen Osmo Matias
Espoo, Lindqvist Leif Niklas Kauniainen, Lukkaroinen Aleksi Raimo Helsinki, Mangs Otto Fredrik
Helsinki, Mankinen Juho Santeri
Helsinki, Martin Karri Tapani Helsinki, Mattila Visa Väinö Helsinki,
Mikander Lauri Tapani Hyvinkää,
Mikola Kari Antero Vantaa, Moisio Olli-Pekka Sakari Helsinki, Mäenpää Juha Kalle Arvo Ulkomaat,
Mäkelä Vilho Janusz Espoo, Mäntylä Antti Matias Vantaa, Neijonen
Mikko Markus Vantaa, Nieminen
Saku Tuomas Artturi Hyvinkää,
Nissi Jyri Tapio Järvenpää, Nurminen Rasmus Oskari Jeremias
Helsinki, Näsi Mikko Johannes
Helsinki, Ojala Pekka Markus Helsinki, Ojala Ville-Pekka Vantaa,
Ojanperä Miika Juhana Porvoo,
Pakkala Asko Anton Espoo, Parkkari Rasmus Valtteri Petrinpoika
Helsinki, Pasanen Jukka-Pekka
Helsinki, Patovuori Tuomo Tapio
Vantaa, Perkiö Tomi Elmeri Vantaa, Piipponen Jerry Joose Miikkael Helsinki, Pulkkinen AnttiPekka Eemeli Espoo, Purhonen
Jouko Tapani Helsinki, Pyysalo
Tapio Johannes Helsinki, Rahikka Kaisa-Leena Helsinki, Rantanen Lari Esko Antero Espoo,
Reimavuo Sami Santeri Espoo,
Reunanen Mikko Tapio Vihti, Roberts William Ferdinand Charles
Porvoo, Rulamo Jani-Pekka Olavi Espoo, Saarijärvi Kim Tapani
Helsinki, Sairanen Eetu Oskari
Helsinki, Salmi Juho Santeri Porvoo, Sarkkinen Jani Petteri Kristian Helsinki, Savolainen Henrik
Johan Espoo, Savolainen Sakke
Kalevi Helsinki, Savonius Tuomas
Rikhard Sigurdinpoika Järvenpää,
Siivonen Jussi Jaakko Johannes
Karkkila, Sinkko Ari Kimmo Sakari Helsinki, Sinnelä Harri Olavi
Espoo, Sipponen Touko Mikko
Helsinki, Sivonen Henrik Markku
Johannes Vantaa, Snäll Jon-Rasmus Sebastian Espoo, Soininen
Perttu Antero Vantaa, Suomela Sami Petteri Vantaa, Suonpää
Otto Vilhelm Helsinki, Särssi Lari
Sakari Porvoo, Takala Elias Emil
Oskari Espoo, Tefke Joni Michael Espoo, Teittinen Lari Pekka
Helsinki, Tikkanen Antti-Einari
Mikael Helsinki, Tolonen Timo
Antti Espoo, Torvi Teppo Tuomas
Vantaa, Tuominen Ilkka Timo Olavi Helsinki, Tähkänen Pertti JuhaPekka Vantaa, Tölli Inkeri Laura
Hannele Helsinki, Vanhala JuhaMatti Aukusti Vantaa, Varila Jere
Juhani Helsinki, Vauhkonen Mika
Erik Nurmijärvi, Vesamäki Auli
Orvokki Helsinki, Viitanen Riku
Wäinämö Espoo, Vipusaari Aleksi
Juhani Espoo, Virpiaro Arimo Matinpoika Mäntsälä, Volotinen Tero
Johannes Kerava, Vuorensola Lauri Kalervo Espoo, Väänänen Mikko
Johannes Vantaa, Väänänen Samuli Antton Mikael Helsinki, Ylimartimo Lauri Ilmari Mäntsälä
Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Andreev Misha Espoo, Fagerström
Tomas Mikael Espoo, Gädda Johan

Erik Andreas Helsinki, Kotiniemi
Lassi Arttu Jalmari Helsinki, Lankinen Lauri Erik Johannes Ulkomaat, Lehtomäki Hermanni Helsinki, Rautiainen Valtteri Henrikki
Espoo, Riihimäki Tatu Valtteri
Espoo, Sipari Joonas Eero Santeri Helsinki, Virtanen Toni Mikael
Espoo
Sotilasarvoon: KERSANTTI
Aaltonen Juuso Otto Johannes Hyvinkää, Aarnio Tuomas Herman
Espoo, Ahlgren Niko Tapani Helsinki, Ahola Tom Viktor Helsinki,
Ahtonen Samuli Ensio Helsinki,
Ainasoja Atte Juhani Vantaa, Alakangas Marko Henrik Helsinki,
Andersin Ari Veikko Tampere,
Aulu Teuvo Olavi Lohja, Bahmani Arman, Eräste Arttu Mikael
Vantaa, Favale Joonas Helsinki,
Flyktman Aleksi Elis Ilmari Helsinki, Grönroos Elmo Kasperi
Helsinki, Gustafsson Rasmus Rikhard William Tuusula, Haapa-aho
Toni Niklas Espoo, Haavisto Arttu Veikko Evert Helsinki, Haavisto
Jouni Juhani Vantaa, Haimakainen
Tuukka Tapani Hyvinkää, Hartonen Eemi Perttu Samuli Hyvinkää,
Heikkinen Lari Taneli Helsinki,
Heimo Tommi Petteri Vantaa,
Hellgren Tino René Christian Vihti, Hellman Otso Sebastian Espoo,
Hopsu Otto Juhani Helsinki, Huotila Emma Maria Helsinki, Husari
Eero Sakari Helsinki, Hyvärinen
Miikka Petter Kalevi Vantaa, Ilola
Tuomas Arttu Helsinki, Immonen
Henri Mikael Kristian Nurmijärvi, Jolkkonen Juho Aleksanteri Juhanpoika Vantaa, Josefsson
Ville Jalmari Hyvinkää, Jääskelä
Juha Antero Espoo, Jääskeläinen
Heikki Sakari Espoo, Kaaretsalo Sami Christian Olavi Helsinki,
Kajasviita Jari-Kimmo Mikael Järvenpää, Kallio Janne Juho Sakari
Helsinki, Karttiala Tuomo Kunto
Armas Helsinki, Karttunen Samu
Elmeri Vantaa, Kiviniemi Patrik
Onni Miikael Helsinki, Kivioja
Aleksi Valtteri Helsinki, Klasila
Tomi Petteri Vantaa, Kolppanen
Jouni Mikael Espoo, Korhonen
Aku Valtteri Benjamin Vantaa,
Koskinen Niko Kristian Vantaa,
Koskinen Pasi Ahti Ilmari Espoo,
Koskinen Rami Edvin Juhani Helsinki, Kosonen Arttu Jussi Espoo,
Koste Markus Jakob Wilhelm
Helsinki, Kotakallio Juho Samuli
Kirkkonummi, Kotiranta Aleksi
Johannes Vantaa, Krekola Jaakko
Johannes Helsinki, Kurtén Vera
Maria Helsinki, Kuusela Kai Mikko Nurmijärvi, Kuusela Matti Albert Helsinki, Laakso Jani-Petteri
Topias Helsinki, Laakso Mikko
Tapio Johannes Espoo, Laitinen
Juho Viljami Helsinki, Laitinen
Markus Mikael Jyväskylä, Lehikoinen Joonas Juuso Jalmari Helsinki, Lehtinen Markus Antero
Espoo, Lehtonen Anttoni Manu
Juhani Pornainen, Lehtonen Jesse Martti Tapio Espoo, Lehtonen
Santeri Joni Walter Järvenpää,
Lehtosalo Antti Ilmari Espoo, Liimatainen Valtteri Matias Kirkkonummi, Linnainmaa Henri Mikael
Helsinki, Liukkonen Joel Valtteri
Espoo, Loppi Teemu Kasimir Ilkanpoika Järvenpää, Lähde Pete
Juhana Helsinki, Majamäki Jari
Juhani Espoo, Majuri Ville Juho
Matias Järvenpää, Mannila Roope
Miikael Helsinki, Mattila Miikka
Hannu Kristian Pornainen, Mattila Pekka Ville Jalmari Helsinki,
Mattinen Jarkko Tapani Vantaa,
Mentula Niko Pauli Kristian Hel-

sinki, Mikkola Mikko Johannes
Tampere, Mikonranta Sasu Anton
Valtteri Helsinki, Minkkinen Sannamari Mikaela Helsinki, Muujärvi Joel Miikael Espoo, Myller
Henri Matias Espoo, Myllynen
Niko Tapani Hyvinkää, Mäki Toni
Markus Helsinki, Mäkitalo Kaisa
Sofia Inkeri Hyvinkää, Mäkynen
Janne Kristian Nurmijärvi, Nordström Rasmus Mikael Helsinki,
Nurmi Antti Eemeli Espoo, Nurmivaara Sami Olavi Helsinki, Ojala Jukka Samuel Helsinki, Ollinen
Severi Santeri Helsinki, Pajunen
Riku-Petteri Patrik Helsinki, Panu
Jaakko Iisakki Espoo, Peiju Panu
Lauri Einari Vantaa, Peitsalo OlliPekka Ilmari Espoo, Pelkonen Antti Juhani Helsinki, Pelkonen Leevi
Pietari Espoo, Periaho Joni Juhani
Vantaa, Pyykkönen Juha Henrik
Vantaa, Raatikainen Mika Juhani
Espoo, Raatikainen Tomi Johannes
Helsinki, Raitahila Iivo Kalevi Helsinki, Rantala Pasi Antero Vantaa,
Räisänen Jukka Tapio Nurmijärvi,
Räisänen Teemu Juhani Porvoo,
Rämä Joni Ville Markus Helsinki,
Salmenhaara Heikki Ertto Oskari
Vantaa, Salmi Helmeri Joukonpoika Espoo, Salmi Jouni Tapani
Espoo, Salo Tuomas Aleksanteri
Helsinki, Saunamäki Ilari Kristian Helsinki, Sederholm Sebastian
Karl Ludwig Porvoo, Seijari Juha
Johannes Karinpoika Nurmijärvi,
Siiskonen Annukka Leena Maria
Hyvinkää, Silvennoinen Abe Helsinki, Silvennoinen Sami Aleksanteri Raasepori, Sinivirta Taneli
Sakari Espoo, Solaluoto Jaakko
Antero Vantaa, Suhonen Jaakko
Einari Espoo, Sulander Patrik Sebastian Helsinki, Suominen Erno
Kalevi Helsinki, Susi Mika Tapani, Syrjälä Olli Eemeli Johannes
Espoo, Syvälahti Noel Benjam
Helsinki, Söderholm Markus Joakim Helsinki, Söderström Anton
Erik Espoo, Takkinen Otto Antero Espoo, Tammelin Ari Tomas
Vihti, Tanninen Ari Tapio Tuusula, Tervonen Erkka Tapio Espoo,
Teräsvirta Antti Akseli Helsinki,
Tirronen Jesperi Matias Espoo,
Tuovinen Tomi Mikael Helsinki,
Törmänen Tommi Petteri Helsinki, Ulmala Venla Vilhelmiina Helsinki, Uronen Hannu Tapio Lohja,
Vaittinen Lauri Juhani Vantaa,
Vanhamäki Juha Tapio Espoo, Vatanen Antti Pekka Helsinki, Vauhkonen Kari Juhani Helsinki, Vihersaari Fanni Mathilda Helsinki,
Vihreävuori Joni Juhani Helsinki,
Viljakainen Joel Jiri Juhani Vantaa, Villikka Eetu Oskari Vantaa,
Virta Sampo Eerik Vantaa, Vuojamo Timo Olavi Helsinki, Vuorela
Miko Markku Mikael Kirkkonummi, Vuoristo Karri Mikael Helsinki, Vähä-Ojala Timo Tapio Espoo,
Väärä Dino Kusti Petteri Helsinki,
Ylä-Mattila Atte Juhani Espoo,
Zitting Henrik Aleksi Vantaa
Sotilasarvoon: KERSANTTI
(ME)
Hoskonen Viljami Valentin Helsinki, Indrén Alfred Akseli Helsinki, Järventaus Timo Erik Helsinki, Keinänen Rami Erik Juhani
Nurmijärvi, Kivistö Jaakko Johannes Espoo, Leppänen Heidi Maria
Lohja, Mäenpää Ville Oskari Helsinki, Ojala Pyry Matias Helsinki,
Pönni Jyri Kalevi Helsinki, Suuronen Roope Oskar Järvenpää
Sotilasar voon:
ALIK ERSANTTI
Ainonen Ari-Pekka Espoo, Alamäki Mikko Jussi Oskari Helsinki,

Björkroth Juuso Valtteri Helsinki,
Bove Jesse William Vantaa, Brade
Arttu Gustaf Alexander Helsinki,
Granell Johnny Eugen Sebastian
Raasepori, Halonen Janne Matias
Porvoo, Holopainen Jussi Viljami
Helsinki, Jäntti Jani Erik Vantaa,
Kainulainen Teppo Sakari Raasepori, Kalliokoski Vili Anton Viljami Helsinki, Karvinen Kimmo
Ilmari Lohja, Katajainen Henrik
Reijo Antero Vantaa, Kautto Sami
Petteri Espoo, Klemetti Veli Petrus Valtteri Espoo, Koponen Juha
Pekka Tapani Helsinki, Korpelin
Toni-Markus Ilmari Vantaa, Kuitunen Tony Sebastian Kerava,
Laakkonen Joonas Mikael Helsinki, Majlander Teemu Juhani
Vantaa, Markkanen Timo Antero
Vantaa, Pirttinokka Riku Salomon
Porvoo, Päivärinta Ari Petteri
Porvoo, Pääkkönen Teemu Veikko Kerava, Rämäkkö Konsta Jaakko Helsinki, Saxman Niko Petteri
Vantaa, Sihvonen Juha-Pekka Helsinki, Simola Kimmo Kalevi Helsinki, Takala Eero Johannes Helsinki, Takala Lauri Tapio Kerava,
Tepsa Mika Aatos Vantaa, Tiainen
Jere Johannes Helsinki, Tiirola
Olli Tapio Nurmijärvi, Türtscher
Jens Krister Vihti, Ylimäki Jussi
Pekka Hyvinkää
Sotilasarvoon: KORPRAALI
Ahava Janne Juhani Helsinki,
Alarto Hannes Walter Helsinki,
Alizad Arman Espoo, Andersson
Joona Juhani Espoo, Arola Matti
Johannes Loviisa, Helén Joel Aulis
Juhani Espoo, Hesso Juho Valtteri
Lohja, Hirvonen Aaro Akseli Nurmijärvi, Hokkanen Ville Samuli Espoo, Huhtamaa Eemil Ukko-Pekka
Lohja, Jalo Tommi Olavi Helsinki,
Järvinen Eljakim Kalle Aleksander
Vantaa, Jääskeläinen Jari Ossi Mikael Hyvinkää, Kekkonen Tuukka
Oskari Helsinki, Kilkkinen Anton
Eemeli Helsinki, Kuismanen Niko
Teemu Tapani Karkkila, Kyllästinen Matti Juhani Vihti, Laine Toivo Valto Olavi Vantaa, Laitinen
Jere Valtteri Vantaa, Lallukka Mika
Juhani Helsinki, Lavi Juha Petteri
Helsinki, Levälampi Henri Juhani
Helsinki, Lindh Lars Johan Espoo,
Malin Markus Antero Helsinki,
Marttila Joona Valtteri Järvenpää,
Mustonen Eevertti Viljam Bartolomeus Vihti, Määttänen Niko
Pasi Tapio Helsinki, Nieminen Jani
Ilmari Lohja, Nylund Eetu Viljami Hyvinkää, Orava Pauli Heikki
Aleksanteri Porvoo, Palttala Ilkka
Juhana Espoo, Pehkonen Miikka Petteri Järvenpää, Pollari Veli
Matti Espoo, Puistola Niko-Juhani
Helsinki, Rasa Anna Michaela,
Saarinen Mikko Antero Helsinki,
Saarto Patrik Olavi Kristian Helsinki, Sannamo Sameli Helsinki,
Sheffield Dax Siuntio, Snellman
Patrik Alexander Loviisa, Suojoki Sofia Helena Helsinki, Tuomi Timi Samuel Hyvinkää, Tölli
Kaius Mikko Manuel Nurmijärvi, Valkonen Ari Petri Hyvinkää,
Vihtonen Sami Valtteri Nurmijärvi, Viitanen Teemu Otto Aleksi Vantaa, Yliranta Arttu Eemeli
Vantaa
Sotilasarvoon:
YLIRAJAJÄÄKÄRI
Niemi Henri Eric Aukusti Helsinki, Tolvanen Toni Mikael Espoo, Väisänen Toni Tapani Helsinki
Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Iso-Markku Mikko Juhani Lohja,
Kaijanen Markus Valdemar Vantaa, Kenttinen Vesa Petteri Siuntio
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HRUP:n kevätkokous 10.5. ja palkitsemiset
10.5.2021 Helsingin
Reserviupseeripiirin
kevätkokous käsitteli
sääntömääräiset
asiat ja palkitsemiset.
Kokous järjestettiin
minimimiehityksellä
ja kerhot osallistuivat
etänä.
Helsing in Reser v iupse eripiirin vuoden nuoreksi upseeriksi
on valittu vänrikki Jani Piippo
Kanta-Helsingin Reserviupseerit
ry:stä. Jani Piippo on vuodesta
2020 lähtien toiminut KHRU:n
sihteerinä. Hän on vastuullisesti
ja omaa aikaa säästämättä huolehtinut toimenkuvansa mukaisista tehtävistä. Lisäksi hän on
oma-aloitteisesti ja menestyksekkäästi kehittänyt yhdistyksen
hallinnollisia toimintoja, kuten
kokousten ja esitelmätilaisuuksien järjestelyt, yhdistyksen tietohallinnon täsmällisyys sekä
jokav uotisten ampumaleirien
valmistelut ja järjestelyt. Tällä
hetkellä hän toimii myös yhdistyksen nuorisoupseerina ja on
HRUP:n nuorten toimikunnan
jäsen. Jani Piippo on lisäksi aktiivinen SRA-ampuja ja on osallistunut säännöllisesti yhdistyksensä ampumavuoroille ja ampumatoiminnan kehittämiseen. Hän
tuntee hyvin RESUL:n ja SAL:n
ampumalajit, ja tuonut suuren
panoksen lajien harrastajille kehittämällään monipuolisella ampumapäiväkirjapalvelulla.
Helsingin Reser viupseeripiirin vuoden kerhoksi on va-

littu Töölön Reserviupseerit ry.
Töölön Reser viupseerit on v.
2020 kasvattanut jäsenmäärää
11 maksavalla jäsenellä, mikä on
sekä absoluuttisesti että suhteellisesti HRUP:n kerhojen paras
tulos. Kerho on toteuttanut onnistuneen sukupolvenvaihdoksen
vuosina 2018-2020. Vielä vuonna
2018 kerhon hallituksessa ei ollut
yhtään alle 30-vuotiasta jäsentä,
ja moni hallituksen jäsen oli yli
60-vuotias. Vuonna 2020 seitsemän yhdestätoista (7/11) hallituksen jäsenestä oli alle 35-vuotias, ja kerhon puheenjohtajisto
koostui alle 30-vuotiaista. Keskusteluyhteys vanhempiin ja kokeneempiin toimijoihin on kuitenkin säilynyt hyvänä. Vuonna
2020 kerho hyväksyi historiansa
ensimmäisen strategialinjauksen, joka ulottuu vuoteen 2025
asti. Koronavuoden aikana kerho
toimi aktiivisesti ampumatoiminnan kehittämiseksi ja hankki
mm. uuden 9 mm karbiinin jäsenten käyttöön.

4.6.2021 palkitsemiset
Puolustusvoimien lippujuhlanpäivänä 4.6.2021 palkittiin seuraavat henkilöt ansioistaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen
hyväksi.
Suomen Reserviupseeriliiton
kultainen ansiomitali soljen kera:
Timo Niiranen, Antti Kokkola ja
Aaro Mäkelä.
Suomen Reser viupseeriliiton kultainen ansiomitali: Jussi
Kangaspunta, Juha Stark, Mikko
Leskinen, Janne Hänninen, Tapani Nieminen, Mika Kuokkanen ja
Axi Holmström.
Sotilasansiomitali: Sami Hotakainen, Seppo Kulmala, Mikko
Leppänen, Petri Lonka, Pasi Mäkinen, Ismo Nöjd ja Jukka Rusila.

Suomen Leijonan ritarimerkki: Mika Kuutti, Jyri Vilamo.
Suomen Valkoisen Ruusun
ansioristi: Göran Lindgren.
Suomen Valkoisen Ruusun I
luokan mitali kultaristein: Erkki
Puumalainen.

Kiitospuhe HRUP:n
palkitsemistilaisuudessa
4.6.2021
”Olen niin omassa työelämässäni
kuin tässä ”kolmannessa elämässäni”, kuten eläkeiän peiteilmaisu
kuuluu, sisäistänyt vanhan kansan sanonnan: Paras palkinto hyvästä työstä on se hyvä työ itse!
Kun uskon, että meidän palkittujen itsetunto on kohdallaan, uskallan olettaa, että itse tiedämme sisimmässämme tehneemme
hyvää työtä. Ei varmaan täydellistä, mutta itse kukin resurssien
mukaan parastamme yrittäen.
Olemme myös puolustusvoimien
taannoista rekrytointi-iskulausetta siteeraten ”tehneet työtä
jolla on tarkoitus”. Huolimatta
tästä itsetuntoisesta hengestä
tässä palkittavien joukossa seistessämme ar vostamme kaikki
saamaamme tunnustusta varauksetta. Uskomme saamamme kannustuksen merkitsevän samaa,
kuin aikanaan varusmiespalveluksessa ja kertausharjoituksissa
saamamme komento: Jatkakaa! Ja
mehän jatkamme, kukin osaamisemme ja voimiemme mukaan,
kun nyt olemme saaneet selvän
viesti siitä, että oikea on suunta
ja oikeita ovat olleet toimenpiteet!
Kiitos vielä kerran omasta ja
muiden palkittujen puolesta!”
Göran (Jörski) Lindgren

Jouko Keponen in memoriam
(1930 – 2021)

In Memoriam

Teksti: Jorma Lahtinen,
kunniapuheenjohtaja ja Mauno von
Fieandt, kerhon entinen puheenjohtaja

Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho ry:n kunniajäsen ltn
res Jouko Keponen poistui keskuudestamme tapaturman aiheuttamiin jälkiseuraamuksiin 20.02.2021.
Jouko toimi Ilmatorjuntakerhon
monissa eri tehtävissä, kuten varapuheenjohtajana 1981 – 1983 ja rahastonhoitajana peräti kolmetoista
vuotta vuosina 1984 – 1996. Toimiessaan mm. Suomen Metsästäjien
Yhdistyksen pistoolikerhon puheenjohtajana hän oli samanaikaisesti kerhon ampumaupseerina ja
HRUP:n ampumatoimikunnan puheenjohtajana usean vuoden aikana.
Piirin ampumatoimikunnan aikana
otettiin käyttöön toimintatapahtumana suosituksi tullut ”Kipinäammunta”. Tapahtuman tunnuksena oli
Kipinäammunta- tarra. Jouko toimi
myös Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen hallituksessa ja rahastonhoitajana. Ansioistaan hänet palkittiin
monin huomionosoituksin mm.
”Peruskalliomme maanpuolustus”
mitalilla (1970), RUL:n kultaisella ansiomitalilla soljen kera (1989),
kerhon standaarilla (1990) ja Ilma-

Senioriupseerien kerhon kunniapuheenjohtaja
torjunnan ansioristilla siivitetyllä
ammuksella (1996).
Kerhon hallitus järjesti syksyllä
2020 veljeslounaan, johon oli kutsuttu tasavuosia täyttäneitä kerhon
entisiä vaikuttajia. Yrityksistä huolimatta Joukoa ei tuolloin tavoitettu,

koska hänen olinpaikastaan ei saatu
selvyyttä. Näinkin voi nykyisen ”tietoyhteiskunnan” aikana käydä.
Joukon siunaus toimitettiin hiljaisuudessa. Kunnioitamme kaipauksella nyt rivistä poistuneen mestariampujamme muistoa.

Risto Lundén
s. 23.11.1923
k. 30.05.2021
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Kuntotestit – reserviläisten varma suorituskyvyn arvioija
Teksti: Eerik Tuovinen

Helsingin alueen reserviläispiirien kenttäkelpoisuustoimikunta
kannustaa jokaista reserviläistä
osallistumaan säännöllisesti pidettäviin kuntotesteihin oman
suorituskyvyn arvioimiseksi. Kuntotesteihin kuuluvat lihaskuntotestit, joihin sisältyy vauhditon
pituushyppy, etunojapunnerrukset
sekä istumaannousut. Lihaskuntotestien lisäksi järjestetään maksimaalista hapenottokykyä mittaava
kestävyystesti, joka alle 45-vuotiaille on 12 minuutin juoksutesti
(ns. cooper). Se lienee jokaiselle
tuttu kouluajoilta tai varusmies-

palveluksesta. 45-vuotiaille ja sitä
vanhemmille vastaava aerobinen
kunto mitataan UKK-instituutin
kävelytestillä, jossa kävelymatka
on kaksi kilometriä.
Kenttäkelpoisuustoimikunnan
tuella on keväällä kuukauden aikana järjestetty peräti kolme testitapahtumaa MPK:n kursseina. Santahaminassa 19.5. sekä Leppävaarassa 4.5. ja 1.6. Osallistujamäärät
ovat koko ajan kasvaneet ja Leppävaaran viimeisimmät testit olivatkin todellinen yleisömenestys!
Testattavia oli 23, joiden testaamisesta viiden hengen toimiryhmämme suoriutui erinomaisesti.

Seuraavat testit pidetään Keravalla 31. heinäkuuta, ja muitakin
testejä on vielä tarkoitus järjestää
ympäri pääkaupunkiseutua syksyn
mittaan. Tulevat MPK:n kuntotestit samoin kuin muutkin liikuntatapahtumat löydät kootusti sivulta
mpk.fi/koulutukset/liikunta-jafyysinen-toimintakyky sekä myös
MPK:n koulutuskalenterista. Kan-

nattaa lisäksi tutustua sivustoon
lisaaliiketta.fi, josta löydät mm.
Puolustusvoimien uudet fyysisen
toimintakyvyn tavoitetasot.
Kenttäkelpoisuustoimikunta kannustaa jäseniään ottamaan
osaa tuleviin marssitapahtumiin. Perinteiset kesäyön marssit
järjestetään jälleen Tuusulassa
21.8.2021. Marssin voi tänä vuonna käydä joko 10, 25, 35 tai 48

km:n kävelymarssina tai nyt myös
polkupyörämarssina.
Kenttäkelpoisuustoimikunta on mukana myös Itä-Helsingin
Reserviupseerit ry viime vuodelta
siirtyneen Spjutsundin marssin
järjestämisessä. Marssi järjestetään 2.9 ja tapahtuu Sipoon seudulla. Marssista tulee lisätietoa
sekä ilmoittautumismahdollisuus
kesän aikana.

Syväjohtamisen oppeja reserviläisjohtaja-kurssilta

Syväjohtamisen kulmakivet.

Teksti: John Shibutani,
Viestiosaston tiedotusupseeri

Johtajuutta on ollut ja johtamista
on tapahtunut niin kauan kuin on
ollut elämää maapallolla. Sitä tapahtuu niin eläin- kuin ihmiskunnassa.
Myös johtamisoppeja ja teorioita on
tutkittu maailman sivu. Syväjohtaminen on eversti, kasvatustieteen tohtori Vesa Nissisen kehittämä johtamismalli, jota on käytetty ja kehitetty
puolustusvoimissa vuodesta 1998
alkaen.
Toimitaan sitten siviili- tai sotilasympäristössä, johtamisen kokonaisuus sijoittuu kulloiseenkin
toimintaympäristöön, jonka voidaan
käsittää koostuvan kolmesta pää elementistä:
1. ihmiset, ja ihmisten välinen vuorovaikutuskäyttäytyminen
2. organisaatio, ja siihen liittyvät rakenteet ja rutiinit, sekä
3. asiat, ja niihin liittyvät prosessit
ja päätöksenteko
Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen sinänsä ei ole vaikeaa,
mutta haastavaksi johtamisen tekee

se, että jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö vaatii myös johtamiselta
jatkuvaa tasapainon hakemista – eli
joustavuutta, tilanneherkkyyttä ja
pelisilmää.
Syväjohtaminen perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihmiset haluavat
kehittää itseään, ratkaista ongelmia
kykyjensä mukaan kaikilla tasoilla ja
ottavat vastuuta jopa enemmän kuin
heidän toimenkuvansa suoranaisesti
vaatii. Tällaisessa ympäristössä johtajan päätehtävä on hyödyntää näitä
resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Johtaja luo pohjan menestymiseen rakentamalla luottamuksen
omaan toimintaansa, jolla hän saa
ihmiset mukaansa. Johtaja voi luottaa siihen, että tehtävät suoritetaan
tehokkaasti, kun henkilöille annetaan siihen mahdollisuus. Suorituskykyä parannetaan mahdollistamalla
jokaisen organisaatiossa toimivan
henkilön jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen. Johtajan tehtävä on
myös innostaa ihmisiä suoriutumaan
työstä entistä paremmin ja arvostaa
heitä niin että työntekijät kokevat itsensä hyödyllisiksi ja tärkeiksi.

Syväjohtaminen perustuukin neljään kulmakiveen, joita ovat:
1. Luottamus
2. Oppiminen
3. Innostus
4. Arvostus
Rakentamalla luottamusta, mahdollistamalla oppiminen, luomalla
innostusta ja osoittamalla arvostusta luodaan pohja johtamiselle, jonka
tuloksena saavutetaan tehokkuutta,
tyytyväisyyttä ja yrittämisen halua,
sekä päästään parhaalla mahdollisella
tavalla haluttuun tavoitteeseen.
Näiden neljän käyttäytymiseen
liittyvä kulmakiven lisäksi mallissa on kaksi elementtiä, kontrolloiva
johtaminen ja passiivinen johtaminen. Näiden liiallinen painottuminen
johtamiskäyttäytymisessä voi muodostaa menestymisen esteitä, johtaa
yrittämisen halun romahtamiseen ja
tehokkuuden laskuun, tai jopa osoittaa johtajan kyvyttömyyden toimia
johtajana.
Kukaan meistä ei ole johtaja

Syväjohtamisen malli.

syntyessään, ja jokainen meistä voi
kehittyä johtajana. Syväjohtamisen
mallissa oleellista onkin jatkuva kehittyminen, jossa keskeisenä osana on
palautteen saaminen omasta johtamiskäyttäytymisestä, sekä palautteen
pohjalta tehtävät kehittämistoimenpiteet. Näiden kehittämistehtävien tarkoitus on kasvattaa valmiuksia toimia
hyvänä johtajana, eli muuttaa käyttäytymistämme siten että sillä saadaan
parempi ja tehokkaampi vaikutus aikaiseksi. Syväjohtamisen määritelmä
onkin, että se on tavoitteellista vuorovaikutusta.
MPK:n tarjoamat Reserviläisjohtaja-kurssit tarjoavat hyvän pohjan
johtajana kehittymiseen, niin syväjohtamisen teoreettisen mallin, kuin
myös käytännön soveltamisen kautta. Kurssilla opitaan mikä on yksilön
toimintakyky ja joukon suorituskyky,
kerätään palautetta ja luodaan palautteen pohjalta henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Opitaan miten
avoimuus, sekä palautteen antaminen

ja saaminen luo pohjaa itsetuntemukselle ja on lähtökohta oppimiselle ja
kehittymiselle.
Lisäksi kurssilla käydään läpi
nykyaikainen taistelukenttä ja sen
haasteet johtamisen näkökulmasta,
taistelustressin vaikutus johtamiseen
ja johdettaviin, viestinnän tärkeys
keinona vaikuttamiseen, sotilassosiologian perusteet, sekä johtajan valta ja
vastuu, myös etiikan ja sodan oikeussääntöjen näkökulmasta.
Kurssin varsinainen kerma on
käytännön harjoitukset, joissa erilaisten siviili- ja sotilasjohtamiseen liittyvien tilannerastien kautta jokainen
saa palautetta ja pääsee sitä kautta kehittämään johtamistaitojaan.
Reserviläisjohtaja-kursseilla saadut syväjohtamisen opit luovatkin
hyvän pohjan meille jokaiselle, niin
siviilissä kuin reserviläistoiminnassa
tapahtumaan johtamiseen, eli tavoitteelliseen vuorovaikutukseen.
Lähteet: Reserviläisjohtaja 1 & 2
kurssimateriaali, Johtajan käsikirja
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Esittely: Espoon Reserviläiset ry
Espoon Reserviläiset ry (EsRes) on
vuonna 1963 perustettu reserviläisyhdistys, jonka jäsenistö koostuu
pääasiassa espoolaisista reservin
aliupseereista ja miehistöstä. Kun
yhdistys perustettiin, sen alkuperäinen nimi oli Tapiolan Reservinaliupseerit r.y., joka vuonna 1981
muutettiin Espoon Reservinaliupseereiksi, (ERau), koska jo siinä vaiheessa noin 90 prosenttia jäsenistä
asui Tapiolan ulkopuolella, mutta
Espoossa. 90-luvun puolivälissä Reservin Aliupseerien Liitto muuttui
Reserviläisliitoksi, avoimeksi maanpuolustusjärjestöksi, jonka mallia
seuraten myös yhdistyksemme nimi
muutettiin vuonna 1997 Espoon Reserviläiset ry:ksi.
Ensimmäisen vuosikymmenen
aikana merkittävin toimintamuoto
oli erilaisten maanpuolustusaiheisten esitelmätilaisuuksien järjestäminen, mutta muutakin toimintaa
tarjottiin pienelle, mutta aktiiviselle
jäsenkunnalle. Myös ampumatoiminta saatiin alulle Sisäministeriön
hyväksyttyä yhdistyksemme ampumaseuraksi kyseisenä vuonna – perimätiedon mukaan ensimmäinen
ampumaharjoittelupaikka oli eräässä 1. Maailmansodan aikaisessa varastoluolassa ja siellä käytetty ase oli
pienoispistooli. Lisäksi pelastuspartiotoiminta käynnistettiin, pidettiin
elokuva- ja saunailtoja, suunnistus-

harjoituksia ja käytiin lenkkeilemässä.
Mielenkiintoista kyllä, jo tuolloin työesteet, vuoro- ja ylityöt
koettiin yhdistyksen toimintaa rajoittavaksi tekijäksi. Seitsemänkymmenluvun alkupuolella yhdistyksen
toiminnassa olikin muutaman vuoden tauko. Uudelleen päästiin käyntiin uusien aktiivijäsenten vetämänä
vuonna 1977. Yhdistyksen 20-vuotisjuhla pidettiin 26.11.1983 juhlapuheineen, marsseineen ja kunnianosoituksin.
Yhdistyksemme kolmannen
vuosikymmenen toimintaa leimasivat vierailut varuskuntiin ja maanpuolustusaiheisiin museoihin muiden perinteisten toimintamuotojen
ollessa edelleen mukana. Vuonna
1985 yhdistyksemme sai oman lipun
ja keväällä 1990 oli järjestämässä
Tapiolassa toteutettua ja suuren
suosion saanutta Espoon maanpuolustusnäyttelyä yhdessä muiden
espoolaisten vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Pelastuspalvelu tuli
myös entistä vahvemmin mukaan
toimintaan yhdistyksen liityttyä
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Espoon paikallistoimikuntaan. Myös
ampumatoiminta aktivoitui. Pistooliammuntaa harrastettiin viikoittain
Otaniemessä Poliisiopiston pistooliradalla ja lauantaiaamuisin käytiin
Hyrylän varuskunnan ampumara-

dalla ampumassa kiväärikaliiperisilla aseilla.
1990-luvulla yhdistyksemme
siirtyi kabineteista reserviläisten
varsinaiseen toimintaympäristöön,
maastoon. Tämän ehkä merkittävimmän muutoksen sai aikaan
Pariisin rauhansopimuksen uudelleentulkinta ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen käynnistyminen. Keväästä 1993 yhdistys on ollut
aktiivisesti mukana järjestämässä
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen lisäkursseja. Puolustusvoimien resursseja oli tunnetusti vähennetty, jolloin varsinkin kertausharjoitusten määrää oli radikaalisti
pudotettu.
Yhdistyksemme 40-vuotisjuhlia
vietettiin 21.11.2003 Orion-yhtymän
pääkonttorissa. Arvokkaaseen tilaisuuteen oli saapunut ilahduttavan
suuri juhlaväki, noin 180 henkeä.
Ainutlaatuinen piirre oli vieraiden
laaja edustus aina varusmiehistä
sotaveteraaneihin saakka. Mannerheim-ristin ritari K.T.A. Gerdt (ritari nro 95) edusti sotiemme ritareita.
50-vuotisjuhlaa vietettiin Villa
Åkerblomissa 21.11.2013 pienemmällä, mutta korkeatasoisella kokoonpanolla. Tilaisuudessa juhlapuheen piti Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja,
kansanedustaja (myöhemmin puolustusministeri) Jussi Niinistö ja ter-

vehdyssanat esitti yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Henri Jacobsson.
Tilaisuudessa esiintyi varusmiehistä
koostuva soittokunta.

Yhdistyksemme
toiminnasta

EsRes tarjoaa jäsenilleen monipuolista ja ohjattua reserviläisharrastustoimintaa mm. ampumataitojen kartuttamiseen.

Kunniavartiossa Espoon Tuomiokirkon sankarihautojen muistomerkillä.

Kuten mainittu, yhdistyksemme tyyppi on reserviläisjärjestö.
Jäseniksemme voivat pyrkiä suomalaisen varusmiespalveluksen tai
vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet. Järjestämme jäsenillemme
monipuolista ja innostavaa toimintaa.
Ampumaurheilu on Espoon
Reserviläiset ry:n tärkein toimintamuoto. Yhdistyksellä on säännölliset viikkovuorot Töölön ampumaradalla, lisäksi käymme Padasjoella
Puolustusvoimien harjoitusalueella
viikonlopun mittaisella ampumaleirillä muutaman kerran vuodessa.
Näiden lisäksi osallistumme Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumavuoroille Santahaminassa.
Tapahtumistamme sekä niihin ilmoittautumisesta saat tietoa valikon
linkeistä sekä toimintakalenterista.
Yhdistyksellä on lainakalustoa, joten useimmille vuoroille voi osallistua ilman omaa kalustoa. Tuemme
toisinaan myös jäsentemme osallistumista kilpailuihin esimerkiksi
osallistumismaksujen muodossa.
Perinnetoimikunnan tehtävä
on vaalia Suomen sodassa 1939 –
1945 mukana olleiden veteraanien
muistoa, perinteitä ja arvoja sekä
kunnioittaa ja vaalia sodassa kaatuneiden muistoa. Asian liittyen
teemme myös matkoja mm. museoihin ja järjestämme aiheeseen liittyviä luentoja.
Perinnetoimikuntamme yhdessä
Tapiolan Reserviupseerit ry:n perinnetoimikunnan kanssa järjestää
seuraavia tapahtumia:
- Talvisodan päättymisen muistopäivä, seppeleenlasku Espoon tuomiokirkolla.
- Kansallinen veteraanipäivä, seppeleenlasku Espoon tuomiokirkolla.
- Kaatuneiden muistopäivä, seppe-

leenlasku Espoon tuomiokirkolla.
- Itsenäisyyspäivä 6.12.2020, seppeleenlasku Espoon tuomiokirkolla.
- Jouluaaton kunniavartio Espoon
tuomiokirkolla.
Yhdistyksemme muistaa Kaunialan sairaalan veteraaniosasto
Marskia mm. vierailuin, joulutervehdyksin ja keväisin grillikestityksin.
Helsingin sota-aikaisiin pommitustuhoihin perehdyttävä sotahistoriallinen "Hävittäkää Helsinki"
-kävelykierros järjestetään kesäisin
yhdistyksen perinne- ja veteraanivastaavan toimesta.
Kansainvälinen toiminta: EsRes järjestää yhteisiä koulutuksia
ja kilpailuja myös ulkomaisten vapaaehtoisten maanpuolustusyhdistysten kanssa. Jäsenillemme on
järjestetty mm. ampumakilpailuja,
ampumataitokursseja ja laskuvarjohyppykursseja sekä Suomessa että
ulkomailla.
Liikunta ja kilpailut: Kannustamme jäseniämme ja muita reserviläisiä harrastamaan säännöllistä
liikuntaa ylläpitääkseen fyysistä
kuntoaan, kenttäkelpoisuuttaan ja
terveyttään. Teemme tämän osallistumalla liikuntatapahtumien ja
kilpailujen järjestämiseen sekä tiedottamalla eri liikuntamahdollisuuksista. Tapahtumien järjestämisessä tarjoamme voimavarojamme
Reserviläisurheiluliitto ry:lle (RESUL), joka on reserviläisurheilun
keskusjärjestö.
Tiedotustoiminnassaan yhdistys keskittyy sähköiseen ja printtimediatiedottamiseen. Yhdistys
ylläpitää www-sivuja osoitteessa
www.esres.fi ja lähettää kuukausitiedotteita sähköpostitse jäsenistölle
10 kertaa vuodessa. Lisäksi yhdistyksen järjestämistä tapahtumista
tiedotetaan ja niille voi ilmoittautua
espoonreservilaiset.nimenhuuto.
com:in sivun kautta.
Tiedotukseen käytetään myös
yhdistyksen Facebook -sivustoa
(www.facebook.com/pages/Espoon-Reserviläiset-ry).
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Kerhoesittely - Viestiosasto
Teksti: Erkka Suopanki, ylil res,
Viestiosaston puheenjohtaja
vuodesta 2014.
Kuvat: Erkka Suopanki ja Ossi Hietala.

Kerron tässä kirjoituksessa Viestiosaston toiminnan linjauksista ja
esimerkkejä toiminnastamme. Ehkä
niistä voisi olla hyötyä muillekin
kerhoille toiminnan kehittämisessä. Ilmeisesti jotakin olemme tehneet oikein, koska jäsenmäärämme
on kasvanut tasaisesti ja ylittänyt
vuodenvaihteessa 200 maksaneen
jäsenen rajapyykin. Kasvua on ollut
aikavälillä 2015-2020 noin 20 prosenttia. Kerhomme palkittiin vuoden kerhona Helsingin Reserviupseeripiirissä (HRUP) vuosina 2015
ja 2018. Reserviupseeriliiton (RUL)
toimintapalkkion olemme saaneet
7 vuonna peräkkäin, vuosina 20142020.

Viestiupseerit koolla
Katajanokan Kasinolla
Jatkosodan jälkeen alkoi Helsingin Reserviupseerikerhossa elää
ajatus aselajipohjaisiin tapaamisiin.
Maaliskuussa 1949 kerhon viestiupseerit kokoontuivat Katajanokan
Kasinolla ja päättivät perustaa viestiosaston kerhon yhteyteen. Paikalla
olleista 34 viestiupseerista osaston
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Onni Ääri.
Yhdistyksen alkuaikoina toiminta keskittyi esitelmien ja ekskursioiden järjestämiseen ja tuttujen
kanssa järjestettäviin tapahtumiin.
Urheiluammuntaharjoituksia ja
-kilpailuja sentään järjestettiin pienikaliiberisilla aseilla.
Venäläiset olivat tuolloin vielä
Porkkalassa, 20 kilometrin päässä
Helsingistä, joten aktiviteetit eivät
voineet julkisesti suuntautua mihinkään kovin sotilaalliseen toimintaan.
Sittemmin Viestiosaston toiminnan muodot ovat pysyneet
pitkälti muuttumattomina ja pääpaino on ollut viestikoulutuksessa,
ammunnassa, liikunnassa ja esitelmissä. Suurin muutos on koettu
kyberturvallisuuden alalla, joka on
noussut viestikoulutuksessa merkittävään rooliin.

Toiminta - Yhteistyö
- Tiedottaminen
Päälinjauksenamme on etenkin
vuodesta 2014 lähtien ollut aktiivinen toiminta, yhteistyö muiden kerhojen ja tahojen kanssa sekä ahkera
tiedottaminen.
Perusajatuksenamme on ollut
järjestää ja tarjota monipuolista

Esitelmä ja oppitunti.

toimintaa, koska ilman sitä on vaikea perustella muun muassa jäsenmaksun maksamista ja saada uusi
jäseniä. Toimintaa ohjaa myös tekemämme jäsenkyselyt, joiden palaute
on ollut rakentavaa ja rohkaisevan
positiivista.
Olemme myös pyrkineet noudattamaan RUL:n kerhoille asettamia, mielestämme hyviä linjauksia
ja tavoitteita, ja onnistuneet siinä
varsin mukavasti. Toiminnassamme
näkyy myös RUL:n suoraan reserviupseereille antamat tavoitteet: Liiku! Ammu! Kouluttaudu!
Tavoitteena on ollut lisätä yhteistyötä muiden kerhojen kanssa,
mikä laajentaa tarjontaa ja helpottaa järjestelyjä.
Tiedottaminen ja viestintä on
kolmas ja varsin haastava asia.
Olemme oppineet, että jos tapahtumista ei muistuteta yllättävänkin
monta kertaa, niin mitään osallistujaryntäystä ei kannata odottaa.

Toimintaa ja tapahtumia
Kerhomme on ollut alusta lähtien aktiivisesti järjestämässä viestiaselajin lisäkursseja pääkaupunkiseudulla sekä perustamassa viestin
kouluttajapankkia jo 1990-luvulla.
Aktiivijäsenemme ovat olleet käynnistämässä MPK:n valtakunnallisten koulutusten kehityshankkeita
kyber-, viesti- ja johtamisjärjestelmien osalta. Monet jäsenemme toimivat MPK:n kursseilla koulutus- ja
johtotehtävissä. Tukeudummekin
viestikoulutuksessa MPK:n tarjoamiin kursseihin ja harjoituksiin.
Erityisesti nuorten jäsentemme
osallistumista kursseille ja koulutuksiin tuemme myös rahallisesti.
Vuoden päätapahtumana voitaneen pitää Toimintapäivää ammunta- ja muine vaihtuvine rasteineen.
Sen olemme järjestäneet Santahaminassa vuodesta 2014 alkaen. Päivä ”huipentuu” saunomiseen Teeri-

saunan makoisissa löylyissä ja muun
muassa nuotiolla valmistetun lohen
herkutteluun. Tapahtuma on ollut
hyvin pidetty.
Liikunnan saralla olemme vuosittain järjestäneet koko vuoden
kestävän liikuntakilpailun, joka
perustui ensin useamman vuoden
ajan RESUL:n kuntokortin ja viime vuonna MarsMars sovelluksen
käyttöön. Palkintoina on ollut kunniakirjoja ja lahjakortteja.
Harjoitusammunnat järjestämme joka toinen viikko Töölössä ympäri vuoden, myös kesälomakauden
aikana. Järjestämme myös vuotuisen kilpailun, joka kestää yleensä
keväästä syksyyn antaen monta
mahdollisuutta tulosten parantamiseen. Parhaan ampujan palkitsemme kunniakirjalla ja lahjakortilla.
Täysin maksuttomat tutustumisammunnat uusille jäsenille
olemme järjestäneet noin kaksi
kertaa vuodessa. Nuoria jäseniä
on kiinnostanut erityisesti sotilaspistooleilla ja pistoolikarbiineilla
järjestetyt ammunnat. Olemme jatkaneet ampumatoiminnan kehittämistä ja SRA-ammunta on saanut
vahvan jalansijan.
Kerhomme omalla esittelypisteellä olemme viime vuosina osallistuneet moneen isompaan, Helsingin
piirin ja muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin – esittelemällä
viestikalustoa ja kertomalla toiminnastamme.
Avoimiin esitelmätilaisuuksiimme olemme saaneet varsin tunnettuja esitelmöijiä, mm. professori
Jarno Limnéll, Vahti-pääsihteeri
Kimmo Rousku, toimittaja Jessikka
Aro, evl Jarkko Karsikas jne. Tämän kevään esitelmä oli webinaari
”Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli ja kyberin ajankohtaiset asiat”,
jonka piti Tero Oittinen. Esitelmätilaisuuden olemme yleensä järjestäneet myös syyskokouksen yhteydessä siirtyen lopuksi kaikille avoimen
”Joulupöydän” herkkujen ääreen.
Näin lyömme kolme kärpästä yhdellä iskulla, saaden ymmärtääksemme myös enemmän osallistujia
kaikkiin kolmeen tapahtumaan.
Perinnetoimintaan olemme
osallistuneet mm. kunniavartioiden
kautta (nykyinen puheenjohtajamme on osallistunut niihin yli 40 kertaa).

Suomi 100 vuotta -paraati.

Pioneeriosasto ja UVK ovat viime vuosina olleet mukana järjestämässä Toimintapäiväämme. Tapahtuma on ollut avoin myös Töölön
kerhon jäsenille ja yritämme saada
mukaan muitakin kerhoja. Mielenkiinnosta voi ilmoittaa puheenjohtajallemme!
Viestiosaston ja Pioneeriosaston
välisen jokasyksyisen ammuntakilpailun olemme järjestäneet jo useana vuonna. SRA-ammuntoja olemme järjestäneet yhdessä Töölön
kerhon ja Pioneeriosaston kanssa.
Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksen kanssa olemme tehneet
yhteistyötä ns. Arjen Välineet Experimentti eli AVEX -tutkimusprojektissa.
Yhteistyötä
HRUP :n
ja
HELRESP:n kanssa olemme tehneet mm. Reservi tutuksi (RETU),
Suomi 100 vuotta - Nuku rauhassa,
Skoudet ja brankkarit steissillä sekä
Stadin turvaksi steissillä -tapahtumien järjestelyissä.
Jäseniämme toimii myös muissa
yhdistyksissä, HRUP:n hallituksessa
ja toimikunnissa sekä RUL:n toimikunnissa ja liittovaltuuston varajäsenenä. Viestiupseeriyhdistyksen
ja Maanpuolustuksen Viestisäätiön
hallituksissa on kerhoamme edustanut puheenjohtajamme.

Ahkeraa tiedottamista
Tulevista tapahtumista, viestikursseista jne. viestimme kerhomme nettisivuilla (www.viestiosasto.
net), sähköpostilla lähetettävissä
jäsenkirjeissä, Helsingin Reservin
Sanomat -lehdessä ja Helsingin
Reserviupseeripiirin nettisivuilla (www.hrup.fi). Signal sovellusta käytämme sekä viestintään että
keskusteluun ajankohtaisista teemoista.

Yhteistyötä muiden
toimijoiden kanssa

Toimintapäivän teoriarasti.

Kerhotasolla olemme tehneet
yhteistyötä piirimme kerhojen ja
Uudenmaan Viestikillan (UVK)
kanssa, jonka kanssa järjestimme
valtakunnalliset Viestimiespäivät
2016. Vuoden 2020 järjestelyt tyssäsivät valitettavasti koronatilanteen
rajoituksiin.

Toimintapäivän ammuntarasti.

Pyrimme erityisesti pitämään
nettisivumme ajan tasalla ja lähettämään jäsenkirjeen noin kerran
kuukaudessa. Tavoitamme jo noin
97 % jäsenistämme sähköpostilla,
paljolti puhelinsoitoilla saatujen
osoitteiden ansiosta.
Uusille jäsenille kerromme toiminnastamme puheenjohtajan lähettämällä tervetulotoivotuksella
ja jäsenupseerin puhelinsoitolla.
Kerromme toiminnastamme myös
erilaisissa tapahtumissa, esimerkiksi MPK:n kursseilla. Tällaisia tapahtumia ja kohtaamisia varten olemme painaneet kerhollemme oman
käyntikortin.
Jäsenhuoltoa teemme myös pitämällä kiinni vanhoista jäsenistä.
Olemme yhteydessä jäsenmaksun
maksamatta jättäneisiin henkilöihin
ja muistutamme jäsenyyden tuomista monista eduista.

Haasteita
Viestiosastomme haasteet ovat
vastaavia kuin muillakin yhdistyksillä. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta
on armotonta, sillä erilaisten harrastusten kirjo on valtava. Myös
jäsenmaksut aiheuttavat omat
haasteensa. Saamme vuosittain aika
paljon uusia nuorisojäseniä, mutta
moni heistä eroaa kerhosta, kun jäsenmaksu nousee normaaliksi.
Edellä mainitusta huolimatta
oli vuoden 2020 lopussa suurin ikäryhmämme alle 30-vuotiaat (noin
30 %). Mediaani-ikä oli noin 40
vuotta. Tätä kirjoitettaessa meillä
on 210 jäsentä.
Kiitämme erityisesti aktiivisia jäseniämme, joiden
avulla toimintaa tehdään positiivisella asenteella. Palautetta olemmekin saaneet hyvästä yhteishengestä
ja ”meiningistä”. Mukavaa ja toiminnallista vuoden jatkoa kaikille!
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Ampumatoimintaa
Reservin ampumamestaruuskilpailut
Aika: 		
Paikka: 		
Lajit: 		
			
			
Sarjat		
Ilmoittautuminen
			
			
			
Kilpailujen ohjelma
Perjantai 17.9.2021:
			
Lauantai 18.9.2021:
			
Sunnuntai 19.9.2021:

17. – 19.9.2021
Kyrönpellon ampumarata, Kyrönpellontie 4, 50150 Mikkeli
25 m pistooli, Isopistooli, Pistooli pika-ammunta, Kivääri kenttä
10 + 10 ls, Itselataava kenttä 10 + 10 ls, Pienoiskivääri 60 ls makuu,
Pienoiskivääri 3 x 20 ls, Pienoiskivääri 2x30 ls.
H/D, H/D 50, H 60, H 70, H 75 ja H 80
Kilpailujen sääntöjen mukaan piirillä, jonka muodostavat saman
maakunnan RUL ja RES piirit yhdessä, on mahdollisuus ilmoittaa
yhteensä enintään kuusi (6) ampujaa/laji. Ilmoittautumiset ampu
matoimikunnalle: ammunta@hrup.fi
Pistoolilajit 25 M pistooli, pistooli pika sekä isopistooli sarjat H70,
H75, H80
Kaikki sarjat: 25 m pistooli, pistooli pika, pienoiskivääri 60 ls
makuu, pienoiskivääri 3x20, pienoiskivääri 2x30
Kaikki sarjat: Isopistooli ja molemmat kenttäammunnat.

Jäsenyys ja vakuutus tarkastetaan kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.
Dopingtestaus RESUL sääntöjen mukaisesti.
Kilpailun johtaja Arto Nousiainen, puh. 050 3456 568
Kilpailun varajohtaja Jan-Aulis Hiltunen, puh. 050 5675 867
TA Marko Patrakka, puh. 050 557 0761
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RESUL kivääri
300 m
Aika:
Paikka:
Lajit:
		

19.9.2021
Mikkelin Karkialampi
30 ls makuu ja 3 x 20 ls +
joukkuekilpailut

Kilpailussa noudatetaan SAL:n lajisääntöjä. Joukkuekilpailu RESUL:n
sääntöjen mukaan.
Sarjat: H, H50, H60, H70, H75, H80 ja D.
Sarjoissa H70, H75 ja H80 asentokilpailu ammutaan 2 x 30 ls, makuu + polvi.
Ilmoittautuminen: ammunta@hrup.fi
Vakuutus/jäsenyys tarkastetaan kilpailupaikalla.
Tervetuloa Mikkeliin!

Uudet ampujan vakuutukset
Reserviläisen ampumaturva on poistunut 31.1.2021. Tilalle ovat tulleet Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton uudet jäsenryhmät, joihin kuuluu ampujan toimintaturva.
Muutos on seurausta Finanssivalvonnan uusista määräyksistä.
Suomen Reserviupseeriliiton RUL Plus -jäsenryhmään voi liittyä maksamalla normaalin
RUL:n jäsenmaksun maksamisen yhteydessä lisäksi 25 e.
Reserviläisliiton toimintaturva-jäsenryhmään voi liittyä niin, että jäsenmaksulaskun yhteydessä maksaa vapaaehtoisen toimintaturvamaksun, joka on tänä vuonna 35 e.
Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä antaa osallistumisoikeuden Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja muihin
tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa, sekä Puolustusvoimien tai muiden
tahojen yhteisiin tapahtumiin, joissa vaaditaan vakuutusturvaa.
Lisäjäsenmaksun voi pyytää maksettavaksi myös kesken jäsenmaksukauden ja perusjäsenmaksunsa maksanut jäsen voi näin maksamalla liittyä myös tähän jäsenryhmään. Uusi
jäsen voi liittyä ja maksaa tähän jäsenryhmään kuuluvan lisäjäsenmaksun samalla, kun hän
maksaa varsinaisen jäsenmaksun.
Vakuutusturva vaaditaan Töölön radalla. Vaihtoehtona ovat RUL:n ja RES:n uudet jäsenryhmät tai SAL:n lisenssi.

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

Liikuntatoimintaa
RESUL Four Day March 22. - 25.7.2021
Etämarssitapahtuma RESUL Four Day March järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Marssi toteutettiin
nopealla aikataululla kentältä tulleesta ideasta, ja se herätti kiinnostusta ympäri maailmaa. Marssille osallistui noin
800 henkilöä, jotka suorittivat yhteensä lähes 2 000 marssia ja yli 50 miljoonaa askelta. Tänä kesänä 22.-25.7.2021
RESUL Four Day March saa jatkoa. Voit marssia, kävellä tai juosta 1-4 päivänä joko yksin, perheen tai yhteisön kanssa vapaavalintaisessa paikassa. Kokonaismatkojen kategoriat ovat nimeltään
• Kävelijä: 10,00–39,99 km
• Marssija: 40,00–99,99 km
• Mestarimarssija: 100,00–159,99 km
• Kaukopartiolainen: 160,00– km
R4DM-kanavat
Kotisivu: https://resulfourdaymarch.fi
Vuoden 2021 FB-event:
facebook.com/events/951990032239228
Etämarssit kokoava FB-sivu:
facebook.com/RESUL4DM
Instagramissa kuvat voi jakaa tunnisteilla
#R4DM21 ja #RESUL sekä merkitä
@resulfourdaymarch
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Vahvin reserviläinen Ylihärmässä 21.8.
Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirit järjestävät sotilasteemaisen voimailutapahtuman Ylihärmässä 21.8.2021 Anssin Jussin Areenan piha-alueella
klo 10.00 alkaen.
Vahvin Reserviläinen on voimailun muoto, jossa kilpailijat mittelevät
voimiaan erilaisissa sotilaallisista teemoista muodostetuissa lihasvoimaa
ja kestävyyttä vaativissa lajeissa. Osassa maksimaalista lihasvoimaa mittaavissa lajeissa koetellaan myös kilpailijoiden peruskuntoa ja henkistä
kestävyyttä.
Lajit: sotilasajoneuvon veto, tykinnosto, ammuslaatikoiden lavaus
Pakollinen ennakkoilmoittautuminen pe 31.7. klo 24.00 mennessä! ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla: Jani Syvänen; vahvinressu@gmail.
com
SM-kilpailuihin voi osallistua kuka tahansa, joka on Reserviläisliiton tai
Reserviupseeriliiton jäsen. Jäseneksi on mahdollista liittyä viimeistään
kilpailupäivänä täyttämällä sähköisen jäsenhakemuskaavakkeen ja hyväksyttämällä se reserviläisliiton ylläpitämään järjestelmään. Kilpailuun ei
ole erillistä osallistumismaksua.
Lisätiedot: https://resul.fi/kilpailukutsu/vahvin-reservilainen/
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Koulutustoimintaa

HRUP koulutustoimikunta > koulutus@hrup.fi

Koulutustoimikunta tiedottaa

Johtamisen teemaseminaari 30.10.

HRUP:n koulutustoimikunta on kevään aikana toteuttanut kaksi koulutuskyselyä, toinen yhdistyksille ja toinen jäsenistölle. Yhdistysten kyselyn tuloksia esiteltiin Puheenjohtajaillassa 12.4.
ja tuloksiin voi tutustua varapuheenjohtajan palstassa Helsingin Reservin Sanomien e-lehdessä
3/21. Jäsenistön koulutuskyselyn vastausaika on päättynyt ja sen tuloksia esitellään tulevissa
Helsingin Reservin Sanomissa.

Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri järjestävät johtamisen teemaseminaarin lauantaina
30.10.2021 klo 9.00–15.00 Puolustusvoimien kurssikeskuksessa Tuusulassa. Tilaisuus myös striimataan .

HRUP:n koulutuspäivä 4.9. Päivämäärä kalenteriin!

Ohjelma:
- Avaussanat, Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä
- Key Note: Johtaminen kriisissä, sotilasprofessori, everstiluutnantti, FT Aki-Mauri Huhtinen
- Tilannekuva ja kriisijohtaminen, turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, Valtioneuvoston kanslia
- Organisaation johtaminen kriisissä, toimitusjohtaja Mikko Koponen, Finlayson Oy
- Tiedonvälitys kriisitilanteessa, toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Yleisradio Oy (TBC)
- Viestintä kriisijohtamisen keskiössä, viestintäpäällikkö Jouni Mölsä, Tasavallan presidentin kanslia
- Kyberjohtaminen, tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen, F-Secure Oy
- Päätäntä, MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo.

HRUP:n koulutustoimikunta järjestää piirin jäsenille kohdennetun koulutuspäivän MPK:n kurssina lauantaina 4.9. 9-18 Tuusulassa. Tule oppimaan tai kouluttamaan ”jotain simppeliä, mutta
mitä kaikki eivät osaa”.
Päivän tavoitteet ovat:
Jäsenille: Käytännönläheinen koulutuspäivä, missä pääsee kertaamaan omaa osaamistaan,
oppimaan uutta muista aselajeista ja tutustumaan piirin muihin jäseniin ja oman kerhonsa
edustajiin

Seminaari on järjestyksessään kymmenes johtamisen teemaseminaari, ja tällä kertaa teemana on "Kriisijohtaminen". Seminaarin tavoitteena on
kehittää osallistujan valmiutta, kykyä ja osaamista organisaationsa kriisijohtamisessa.

Tilaisuuden moderaattorina toimii kontra-amiraali evp Timo Junttila. Hinta paikallaolijoille on 20 e, striimin päässä 10 e.
-Kerhoille: Yhdistykset pääsevät kouluttamaan jäseniään ja muitakin piirin jäseniä, kouluttajat
pääsevät kouluttajiksi MPK:n kurssille (ja saa asianmukaiset merkinnät) ja päivän päätteeksi on
myös mahdollisuus vapaamuotoiseen jäsenhuoltoon. Kerho saa samalla hyvää näkyvyyttä.
Päivän suunniteltu läpivienti:
Aika ja paikka: la 4.9. klo 9-18 (sisältäen ruokailut) Tuusulassa.
Ohjelma: rastikoulutusta, n. 6 rastia, 1h/rasti.
Tarkkaa aihesisältöä hiotaan vielä, mutta lyhyesti:
- Käytännönläheistä koulutusta (ei luentoja)
- Painotus taktisessa hyödyntämisessä
- Varsinkin aselajien osalta,”jotain simppeliä, mutta mitä kaikki eivät osaa”.
Saunomismahdollisuus päivän päätteeksi. Koulutuspäivälle suunnitellaan jatkoa vuodelle 2022,
jolloin kyseessä olisi parin päivän syventävä kurssi. Koulutuspäivästä tiedotetaan lisää loppukesästä. Seuratkaa piirin kiertokirjettä ja muita tiedotuksia!

Kiinnostaako koulutus?
Jos sinulla on ideoita koulutustoiminnan kehittämisestä, kysymyksiä tai haluat mukaan koulutustoimikuntaan, ota yhteyttä: koulutus@hrup.fi
Hyvää kesää kaikille!
Axi Holmström, ylil (res)
Koulutustoimikunnan puheenjohtaja
Helsingin Reserviupseeripiiri

Lisätietoja sekä ilmoittauminen osoitteessa
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154246

Poimintoja MPK:n kursseista
Kursseille ilmoittautuminen: www.mpk.fi
Aluevalvonta peruskurssi I, 1/2				
Helsinki		
6.8.2021 - 8.8.2021
Taistelu rakennetulla alueella, jatkokurssi I, 2/2		
Helsinki		
6.8.2021 - 8.8.2021
Taisteluensiapukouluttajien koulutustilaisuus			
Tuusula		
6.8.2021 - 8.8.2021
JÄÄK: Joukkueenjohtaja- ja tulenjohtajakurssi #01 (3/3)		
Tuusula		
6.8.2021 - 8.8.2021
Kesäyön Marssi 2021 toimitsijat				
Tuusula		
20.8.2021 - 22.8.2021
Perustamiskurssi					Helsinki		20.8.2021 - 22.8.2021
Aluevalvonta peruskurssi III, 1/2				
Helsinki		
20.8.2021 - 22.8.2021
Kesäyön Marssi marssijat "Extreme"- paketti			
Tuusula		
20.8.2021 - 22.8.2021
Taistelu rakennetulla alueella peruskurssi II, 1/2		
Helsinki		
20.8.2021 - 22.8.2021
Taistelijan perustutkinto				Helsinki		20.8.2021 - 22.8.2021
Kesäyön Marssi: Polkupyörämarssi			Tuusula		21.8.2021
Kesäyön Marssi marssijat - 10 km				
Tuusula		
21.8.2021
Kesäyön Marssi marssijat - 25 km				
Tuusula		
21.8.2021
Kesäyön Marssi marssijat - 35 km				
Tuusula		
21.8.2021 - 22.8.2021
Kesäyön Marssi marssijat - 48 km				
Tuusula		
21.8.2021 - 22.8.2021
Johto- ja tukikurssi					Helsinki		27.8.2021 - 29.8.2021
Perustamiskurssi					Helsinki		27.8.2021 - 29.8.2021
Henkilöetsintä jatkokurssi I 1/2				
Helsinki		
27.8.2021 - 29.8.2021
Komppanian- ja tulenjohtopäällikkö, jatkokurssi #02 (2/4)		
Helsinki		
27.8.2021 - 29.8.2021
SPOL peruskurssi 1					Helsinki		27.8.2021 - 29.8.2021
Taistelu rakennetulla alueella peruskurssi II, 2/2		
Helsinki		
27.8.2021 - 29.8.2021
Arjen viestivälineet					Helsinki		27.8.2021 - 29.8.2021
Jalkaväki: EVK- kurssi, jatkokurssi #01 (1/1)			
Tuusula		
27.8.2021 - 29.8.2021
Jalkaväki: Joukkueen- ja tulenjohtaja, jatkokurssi #02 (1/3)		
Tuusula		
27.8.2021 - 29.8.2021
Komppanian- ja tulenjohtopäällikkö, jatkokurssi #02 (1/4)		
Helsinki		
27.8.2021 - 29.8.2021
Jalkaväki: Partiotiedustelu, jatkokurssi #01 (2/4)		
Tuusula		
27.8.2021 - 29.8.2021
ELSO peruskurssi					Helsinki		3.9.2021 - 5.9.2021
Perustamiskurssi					Helsinki		3.9.2021 - 5.9.2021
Aluevalvonta peruskurssi III, 2/2				
Helsinki		
3.9.2021 - 5.9.2021
Komppanian- ja tulenjohtopäällikkö, jatkokurssi #02 (3/4)		
Helsinki		
3.9.2021 - 5.9.2021
Taistelu rakennetulla alueella jatkokurssi II, 1/2 ja 2/2		
Helsinki		
3.9.2021 - 5.9.2021
Jalkaväki: Taistelupelastaja, jatkokurssi #01 (1/2)		
Tuusula		
3.9.2021 - 5.9.2021
Panssarintorjunnan peruskurssi, raskas sinko			
Helsinki		
3.9.2021 - 5.9.2021
Räjähdetietoisuus (CIED), erikoiskurssi #01 (1/1)			
Porvoo		
3.9.2021 - 5.9.2021

Hanki itsellesi
UPSEERIN VENEVIIRI
Upseerin veneviiri komistaa alusta kuin alusta ja kertoo samalla
omistajansa maanpuolustustaustasta. Kaikki reserviupseerit
ja kadettiupseerit aselajista tai puolustushaarasta riippumatta
voivat hankkia itselleen upseerin veneviirin, joita myy Helsingin
Reservimeriupseerit ry. Myyntituotot käytetään merellisen
reserviläistoiminnan tukemiseen. Saatavilla on erikseen myös
Merisotakoulun laivastolinjan
käyneille tarkoitettuja meriupseerin veneviirejä. Tilaukset: Juha
Tenhunen, puh. 0400 401 345. Viirin hinta on 50 e, kotimaan postikulut sisältyvät hintaan. Ilmoitathan tilatessasi kurssinumerosi!

PIKKUNASTA AAVA 2021
22.-24.10. UPINNIEMI

KURSSIT:
HENKINEN TUKI
KURSSIVÄÄPELIKURSSI
TURVALLISESTI VESILLÄ
UTEMAT OCH TERRÄNGFÄRDIGHETER

PikkuNASTA harjoituksen kurssit ovat avoimia kaikille
suomalaisille naisille. Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautuminen alkaa 2.8. www.naistenvalmiusliitto.fi
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Helsingin
Reserviupseeripiiri

23.7.2021 mennessä ampumaupseerit@khru.fi.
KHRU:n yhteystiedot: Puheenjohtaja Henri Borodavkin (puheenjohtaja@khru.fi), ampumaupseerit
(ampumaupseerit@khru.fi). yhdistyksen verkkosivut: www.khru.fi

taisin.
HUOM! Radalla poikkeusjärjestelyt koronatilanteen vuoksi,
otathan ne huomioon saapuessasi.
Lisätietoja ja saapumisohjeet radalle
sähköpostitse: ammunta@ihru.fi
Viikottaiset ampumavuorot jatkuvat jälleen Töölön radalla. Ota
yhteyttä ammunta@ihru.fi, mikäli
haluat mukaan ampumaan. Paikkoja rajoitetusti, joten nopeimmat
ilmoittautujat pääsevät mukaan.

MUNKKIVUORI

SENIORIUPSEERIT
Hyvät Senioriupseeriveljet!
Haastava kevät on onnellisesti
takanamme. Olemme pystyneet pitämään kiinni valtaosasta suunnitellusta toiminnastamme ryhdyttyämme
käyttämään Teams-sovellusta esitelmiemme jakelussa. Kaikki ei parhaasta
tahdostamme ja yrityksestämme huolimatta ole aina toiminut ongelmattomasti, mutta olemme opiksi ottaneet
ja suunnittelemme jatkavamme kyseisen sovelluksen käyttöä myös jatkossa.
Kevätretki Salpalinjalle Virolahdelle siirtyy syksymmälle. Aikataulu
ilmoitetaan myöhemmin.
31.7. Retki (avec.) Kuivasaareen.
Lähtö klo 11.00 Cafe Caruselin edestä
IHA-Linesin vesibussilla. Kohde on
puolustusvoimien hallinnassa oleva
linnakesaari, joten passi tai henkilöllisyystodistus mukaan. Varaa ja osta
liput suoraan IHA-Linesilta (puh.
+358968745050) ja mainitse tällöin
osallistuvasi senioriupseereiden ryhmään. Ilmoittaudu lisäksi ryhmän
omien järjestelyjen vuoksi 16.7. mennessä sähköpostitse ryhmämme vetäjälle Pertti Reijoselle pk.reijonen@
elisanet.fi ja mainitse tällöin haluatko
osallistua tykki- vai luontokierrokselle.
21.-24.8. Sotahistoriallinen retki
Kainuuseen. Matkan arvioitu hinta
618 €/hlö. Ilmoittautuminen retkelle
15.6.2021 mennessä joko puhelimitse
tai sähköpostitse 09 444 774 tai myynti@vihdinliikenne.fi. Retkeä hoitaa
matkatoimistossa Helena Kuosmanen.
22.9. klo 18:00 Kerhoesitelmä Töölön auditoriossa ”Jatkosodan JR 26
(Ässärykmentti)”, esitelmöijänä KTM
Göran Lindgren.
21.10. klo 13:00-19.30 Syysseminaari Katajanokan Kasinolla ”Suomen
vaikeat valinnat 1940-1941”.
25.11. klo 18:00 Syyskokous ja klo
19:00 kokousesitelmä ”Kannaksen valtaus”, esitelmöijänä apul.prof. Mikko
Karjalainen.
9.12. Pikkujoulu
Koronavirustilanne ja sen mahdollisesti aiheuttamat rajoitukset saattavat
vaikuttaa kaikkien tapahtumiemme
toteutumiseen ja/tai toteutumistapaan. Pyydämme seuraamaan sähköpostianne, jolla kerromme mahdolliset
tapahtumiimme liittyvät muutokset/
tarkennukset.
Hallitus haluaa toivottaa lämmintä
ja rentouttavaa kesää!

KANTA-HELSINKI
Yhdistystoiminta:
Ylennetyt ja palkitut: KHRU onnittelee kaikkia Puolustusvoimain
lippujuhlan päivää 4. kesäkuuta
ylennettyjä ja palkittuja jäseniään.

Toimintakysely jäsenistölle:
KHRU järjestää tänä vuonna jäsenilleen toimintakyselyn. Yhdistyksellä on vahva lähes 100-vuotias
historia, mutta aina on mahdollista
uudistaa ja kehittää toimintaansa.
Ilman jäseniä ei ole yhdistystä, ja
ilman toimintaa ei ole jäseniä. Pyydämme vastaamaan lyhyeen kyselyyn, jolloin pystymme toivottavasti vastaamaan jäsenien toiveisiin.
Toivomme jäsenistöltä vastauksia
1.7.2021 mennessä. Linkki kyselyyn:
https://forms.office.com/r/RsgpAXyAr6
Päivitetyt yhteystiedot: Yhdistys on ottanut käyttöön päivitetyt
yhteystiedot (sähköpostien ja kotisivujen pääte muuttunut; @khru.fi).
Yhdistyksen puheenjohtajan tavoittaa puheenjohtaja@khru.fi, sihteeri
sihteeri@khru.fi, ampumaupseerit
ampumaupseerit@khru.fi, tiedotus
tiedotus@khru.fi.
Yhdistyksen kotisivut ja lisätietoja toiminnasta osoitteessa www.
khru.fi.
KHRU 100-toimikunta: Yhdistyksen hallitus on perustanut
toimikunnan valmistelemaan ja toteuttamaan KHRU:n 100-vuotiasta
historiaa käsittelevää tutkimusprojektia. KHRU on Suomen vanhin
reserviupseeriyhdistys, ja juhlii satavuotiasta taivaltaan vajaan viiden
vuoden päästä (3.12.2025). Kaikki
jäsenistön suulliset ja kirjalliset
kontribuutiot liittyen yhdistyksen
tai reserviupseeritoiminnan satavuotiaaseen historiaan, ja historiaprojektiin ovat tervetulleita.
Yhteydenotot historiaprojektiin liittyen sähköpostilla khru100@khru.fi
tai puhelimitse puheenjohtaja Henri Borodavkin (p. 040 966 9920) tai
Pirkka Jalasjoki (p. 050 349 5921).
Ampumatoiminta:
Töölön pistoolivuorot: Töölön rata
on ollut koko kevätkauden suljettuna koronarajoitusten vuoksi.
KHRU:lle on pistoolivuoro parittomien viikkojen keskiviikkoisin
klo 16:30-19:00 Töölön sisäradalla.
Radalla on mahdollisuus ampua
useimmilla palvelusasekaliipereilla
ja tarvittaessa myös laina-ase järjestyy. Kevätkauden vuorot pyritään
toteuttamaan seuraavasti (koronavaraus): 9.6. ja 23.6. Ratavuorojen
Syyskausi käynnistetään 4.8.2021.
Lisäksi vuorojen päätteeksi pyritään
ampumaan SRA-harjoitusrasteja.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset vuorolle etukäteen: ampumaupseerit@
khru.fi.
Padasjoen ampumaleiri: KHRU
järjestää jäsenilleen perinteisen ampumaleirin Padasjoella 6.-8.8.2021.
Merkitkää ajankohta hyvissä ajoin
kalenteriin! Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua toiminnalliseen
ammuntaan sekä kokeilla erilaisia
aseita. Monipuoliset ampumaohjelmat soveltuvat sekä vasta-alkajille
että ammuntaa ennenkin harrastaneille. Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset ampumaupseereille

Hallitus toivottaa jäsenille hyvää
ja aktiivista kesää reserviläistaitoja
kohottavan toiminnan parissa. Syksyllä jatkamme perinteistä toimintaamme ja palaamme normaaleihin
kokouskäytäntöihin sikäli kun koronarajoitukset antavat mahdollisuuksia tähän.
Tulevaa ampumatoimintaa:
Seppälän radalla ammutaan
19.6. Tällöin on mahdollista ampua
pistooli-, haulikko- ja kiväärilajeja.
Näin lopetetaan kevään ulkoratakausi Seppälässä tänä koronakeväänä. Varmistus tilaisuuden järjestämisestä lähetetään viikolla 24 sähköpostitse. Älä lähde radalle ilman
varmistusta, ettei ole tullut muutoksia. Jos on pieniäkin flunssan ym.
oireita ole hyvä ja jää pois muiden
terveyden turvaamiseksi.
Syyskausi Seppälässä avataan
21.8. ellei tule uusia rajoituksia.
Jos et ole saanut lähiaikoina sähköpostia yhdistykseltämme ja haluat
sähköpostilistalle, lähetä sähköpostiosoitteesi tänne: mauri.routio@sci.fi

TIKKURILA
Syksyn ampumavuorot alkavat
31.8.2021 klo 19.00. Ammunnoista
lisätietoja antaa ampumaupseeri
Henri Hölttä puh.0505602047.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.fi
Hallitus toivottaa kaikille hyvää kesää!

TÖÖLÖ
Kerhon vuoden 2021 hallitus on
järjestäytynyt! Kokonaisuutena hallituksen kokoonpano näyttää tältä:
Puheenjohtaja: Sampsa Pietilä. 1.
Varapuheenjohtaja ja nuorisoupseeri: Emmi Aivola. 2. Varapuheenjohtaja: Juho Anttila. Sihteeri: Sonja
Leinonen. Rahastonhoitaja: Pasi
Heiskanen. Ampumaupseeri: Jarkko
Pakkanen. Viestintäupseeri: Juuso
Heikkinen. Koulutusupseeri: Janne
Romppainen. Perinneupseerit: Antero Jauhiainen ja Risto Piekka. Hallituksen jäsen: Aleksi Murtojärvi.
Kerhon toimihenkilöt/hallituksen
tavoittaa sähköpostitse: toolonreserviupseerit@gmail.com

ITÄ-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan radalla (Puotilantie 1 D)
klo 17.00 parillisten viikkojen tors-

LÄNSI-VANTAA
Rokotusten etenemisen vuoksi
toiveissamme on, että kesän jälkeen
päästään lähemmäksi normaalia
elämää. Koronan vuoksi toimintakeskuksen vuokraaminen on ollut
käytännössä keskeytyksissä viime
aikoina. Kerho on käyttänyt taukoa
toimintakeskuksessa tehtäviin remontteihin. Niissä keskuksen putkisto uusitaan, jotta vesivahinkojen
riskiltä vältytään. Samalla keittiössä
on kalusteita uusittu. Toimintakeskus on pian käytettävissä entistä
parempana. Remonttiin olemme
saaneet tukea Reserviupseeriliitolta, Helsingin Reserviupseeripiiriltä
sekä Urlus-säätiöltä, mistä kerho
kiittää kyseisiä tahoja.
Kevään aikana Kerhon hallitus
on käynnistänyt keskustelua Tikkurilan Reserviupseerien kanssa siitä,
millaista yhteistoimintaa Vantaalla maanpuolustusjärjestöt voisivat
harjoittaa. Yhteistyötä on ollut perinteisesti Vantaan maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötoimikunnan
kautta, mutta uusia yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan.
LVRU aloittaa toimintakeskuksessa viikoittaisen lenkkisaunan
kuntoilun lisäämiseksi. Tavoitteena, että jokainen tekee oman kuntotasonsa huomioivan pienimuotoisen urheilusuorituksen, jonka
jälkeen on tarjolla sauna. Ilmoittautumiset lenkkisaunaan ja lisätietoja antaa Ville Arekallio, 050 4059
123.
Syksyn Padasjoen leiri järjestetään pe-su 17-19.9.2021. Sellaisilla
jäsenillä, jotka eivät kevään leirillä
ampuneet kilpailusuoritusta kerhon ampumamestaruuskilpailussa, voivat tehdä sen syksyn leirillä.
Leirin ohjelmaa vielä suunnitellaan
ja siitä tiedotetaan jäsenille erikseen. Merkatkaa ajankohta jo kalentereihinne.
Lisätietoja antavat Hannu Nisula (hannu.tapio.nisula@gmail.
com) ja Miika Koistinen (miika.
koistinen@hotmail.com).
Töölön pistooliradalla on vakio
ampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
parittomien viikkojen lauantaisin
klo 14:30-17:00. Ilmoittautumiset
Hannu Nisula 0400-567098, Mika
Ojanen 050-4676802.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
on ampumavuoro perjantaisin klo
15:00-17:00, 22 kal. aseilla. Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P:
040 586 9252.
Yhteyshenkilöt osaavat kertoa
tilanteen radoilla korona-rajoitusten suhteen. Tilanteesta tiedotetaan kotisivuilla. www.rul.fi/lansivantaa.
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on www.rul.fi/lansivantaa

Hallitus toivottaa kaikille jäsenille lämmintä ja turvallista kesää.
Pitäkäämme huolta terveydestämme. Hallitus

HELSINGFORS SVENSKA
RESERVOFFICERSKLUBB
Bästa officerare,
Idrottsutmaningen är i full
gång. Planera in marscher, vandringar och cykelturer ännu under juli.
Du deltar i utmaningen genom att
senast den 8.8. rapportera in data
över dina idrottsprestationer per
epost till klubbens idrottsofficer
Cecilia Alameri (cecilia@hsrk.fi).
Mera information hittar du på vår
hemsida (www.hsrk.fi).
Om du under sommaren är
intresserad av fosterländskt program eller skytte. Då hittar du
diverse aktiviteter att delta i på
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/
Koulutuskalenteri.
Klubbens egen skyttetur i Tölö
är på paus. Vi kommer att meddela på hemsidan samt facebook då
skyttet upptas igen.
Klubbens styrelse önskar alla en
skön sommar!

POHJOIS-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
Koronan vuoksi pyydetään aina
varmistamaan tilaisuuden toteutuminen vastuu-upseerilta ja yhdistyksen nettisivuilta.
Ammunta
Ammunnat jatkuvat Töölön luolassa parittomina viikkoina, joka
toinen perjantai klo 16.00-19.00.
Et tarvitse omaa pistoolia. Yhdistykseltä löytyvät aseet ja omakustannushintaan patruunoita. Ennen
ammuntaa sinulla tulee olla reserviläisen ampumavakuutus hankittuna. Sen saat Reserviläisliitosta
puh: 09-40562040. Ensimmäisellä
ampumakerralla et vielä tarvitse
vakuutusta. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Henrik Kiiskinen: henrik.
kiiskinen@gmail.com.
Yhdistyksen kotisivut
Yhdistyksen tiedotteet löytyvät myös yhdistyksen kotisivuilta
http://www.rul.fi/pohjois-helsinki
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 (0400200566 / ivalorak@gmail.com)

TAPIOLAN
RESERVIUPSEERIT
www.tapiolanreserviupseerit.fi
YHTEYSTIETOMME
Puheenjohtaja kapt res Panu Korpela (panu.korpela (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747), varapj.
ltn res Hannu Valkonen (hannu.valkonen (at) tapiolanreserviupseerit.fi,
040 555 5388)
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ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO
Aktivoidumme kun rajoitukset
sallivat paremmin kokoontumiset ja
tilaisuudet.
RUK on 100-vuotias – pääjuhlaa vietetään 12.6.2021 verkon välityksellä.
Muita tapaamisia ja tapahtumia
voi katsoa AJHK osiosta.
Laittakaa muistiinne su
22.8.2021 ja su 7.11.2021, pidetään
silloin Autokerhon koulutus ja ratapäivä. Luolavuorot ilmoitamme,
kun taas niitä saamme.
Nälän karkotukseen suosittelemme Ravintola Kaartia
Kerho toivottaa kaikille mukavaa ja turvallista kesää. Onnea ylennetyille ja kunniaosoituksen saaneille.
t. Autokerhon Hallitus

ILMAILUKERHO
AMMUNTAVUORO
Pistooliammuntavuoro jatkuu
parittomien piirin sisäradalla Töölössä viranomaisohejsituksen ja piirin ohjeistuksen salliessa.
JÄSENASIAT
Ilmailukerhon verkkosivuilla (www.
rul.fi/ilmailukerho) mm. kuukausiesitelmien aiheet ja puhujat sekä
tiedot mahdollisista muutoksista.
Tiedotamme tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista vuosikalenteriin myös sähköpostitse. Mikäli haluat tiedotusta sähköpostilla
ilmoita sähköpostiosoitteesi jäsenvastaava/sihteeri Juha-Matti Lauriolle jmlaurio(at)gmail.com tai 050
462 1274
Oletko muuttanut? Ilmoitathan
uuden osoitteen RUL:n jäsenrekisteriin tai kerhon sihteerille.

JÄÄKÄRIKERHO
Helsingin Reserviupseerien Jääkärikerho perustettiin vuonna 1951.
Toimintamme on jatkunut vireänä
jo seitsemän vuosikymmenen ajan.
Nykyään toiminta käsittää esitelmällisiä kerhoiltoja, aktiivista ampumatoimintaa, erilaista yhteistyötä Uudenmaan Jääkäripataljoonan
kanssa sekä kuukausittaisen saunaillan Santahaminan Kiltasaunalla.
Jääkärikerhon kevään 2021 AMPUMAVUORO pistoolilla on tiistaina 8.6. klo 16.30-18.30 Töölön radalla koronarajoitukset huomioiden
(maski, hansikkaat). Tulemalla mukaan pääset tutustumaan ampumiseen, vaikka et omista omaa asetta.
Vakituisilla harrastajilla tulee olla
ampumaturvavakuutus, josta on
ohjeet RUL:n sivuilla. Ilmoittaudu
viimeistään päivää ennen tilaisuutta
jorma.nisula(at) kolumbus.fi, puh.
0400 453709.
Kerhon NUORET JÄSENET:
Käykää myös osoitteessa ”HRUP.fi”.

Sieltä alakohdasta ”Nuorten toiminta” löytyy lisää toimintaa ja nuoria
jäseniä palvelevia linkkejä.
Jääkärikerhon kotisivut: https://
www.rul.fi/jaakarikerho/

ILMATORJUNTAKERHO
Pääkaupunkiseudun Ilmatorjunnan muistomerkkitykkien kunnostus on alkanut. It-kerhon jäsenet
ovat yhdessä Ilmatorjuntamuseon
väen ja Lauttasaariseuran jäsenten
kanssa kartoittaneet Lauttasaaren
muistotykkien kunnon ja kunnostus
aloitetaan nyt kesällä. Lauttasaaren
tykkien kunnostus toimii pilottihankkeena kunnostussuunnitelmassa. Katso Kerhon nettisivuilta
(itkerho.net) viimeisimmät tiedot
milloin kunnostuksia on luvassa!
14.-15.8. juhlitaan It-museon 60
vuotispäiviä, jolloin pidetään Ahti
Lapin ja Keijo Tossavaisen uuden
kirjan ”Tähtien sotaa. Ohjus - avaruuspuolustuksen vaiheita” julkistamistilaisuus yleisölle. Katso tarkemmat tiedot It-museon sivuilta
lähempänä ajankohtaa. 18.8.2021
pidetään Ilmatorjuntayhdistyksen
verkkoalustus klo 18.00 alkaen aiheesta ”kesän strateginen katsaus”.
25.9.2021 pidetään Etelä – Suomen
Ilmapuolustusseminaari Ilmatorjuntamuseolla, vähintään striimattuna. Teemana on tuolloin ”Simulaattorit ilmapuolustuksen tukena”.
Kerhon on lisäksi tarkoitus pitää tutustumisammunnat MPK:n uudella
asekalustolla 9.10.2021 ja ilmoittautuminen tähän MPK:n sivujen kautta. MPK avaa syksyn kurssit näiltä
osin heinäkuun puolivälissä, jolloin
tapahtumaan pääsee ilmoittautumaan osoitteessa www.mpk.fi .
Katso Ilmatorjunta-lehdessä tulevia järjestettäviä verkkoluentoja.
Kerhon ampumavuoroja ei toistaiseksi vielä pidetä. Ajantasaiset tiedot saat kerhon verkkosivuilta itkerho.net. Kerhon hallitus toivottaa
hyvää kesää it-kerhon jäsenille.

Toukokuussa järjestimme historiamme ensimmäisen virtuaalisen
jäsenillan, joka keräsi kymmenkunta osallistujaa. Jäsenillan aikana
kerroimme ajankohtaisista asioista oman yhdistyksemme, Helsingin Reserviupseeripiirin ja Sinisen
Reservin toiminnassa ja saimme
samalla kuulla arvokkaita kommentteja jäseniltämme. Myönteisen
palautteen myötä tulemme järjestämään vastaavia tilaisuuksia myös
jatkossa. Mikäli sinulla herää jokin
teema tai aihe, josta haluaisit kuulla lisää jäseniltojen yhteydessä, ota
rohkeasti yhteyttä kehen tahansa
hallituksen jäseneen.
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidetään torstaina 18.11.
klo 18.00 Suojeluskuntatalon auditoriossa osoitteessa Töölöntorinkatu 2 sekä tarvittaessa etäyhteydellä.
Varsinaisen kokouksen lisäksi ohjelmassa on mielenkiintoinen esitelmä
kylmän sodan aikaisesta sukellusvenesodankäynnistä. Tarkemmat
osallistumisohjeet sekä kokousmateriaali toimitetaan jäsenille lokamarraskuun vaihteessa.
Yhteysupseeritoiminta on
toistaiseksi taukotilassa koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitustoimien ja tapahtumien perumisen takia. Sinisen Reservin
yhteysupseeriviirikkö tiedottaa jäseniään mahdollisista komennuksista
sähköpostilistan välityksellä.
Ammuntojen vakiovuorot jatkuvat jälleen kesäkuusta eteenpäin
Töölön ampumaradalla parittomien
viikkojen lauantaisin klo 12–14.30.
Muistamme ampumavuorolle tulijoita olemaan yhteydessä ampumaupseereihin vähintään kahta päivää
ennen vuoroa, jotta pystymme antamaan tarkempia ohjeita ja tiedottamaan mahdollisista muutoksista. Ilmoittautua voit joko Aku Kaikkoselle
(aku.kaikkonen@gmail.com, p. 040
530 8421) tai Ville Haapalinnalle (ville.haapalinna@if.fi, p. 050 424 5097).
Yhdistyksen aseet, varusteet ja patruunat ovat jäsentemme käytössä.
Hallitus toivottaa kaikille aurinkoista kesää ja vettä kölin alle!

RESERVIMERIUPSEERIT

PIONEERIOSASTO

Purjehduskausi on alkanut ja
meritoiminnassa on m/s Lavansaaren osalta siirrytty kulkukannalle. Alus on siirretty Upinniemen
sotasatamasta Santahaminaan, ja
torstaina 3.6. aloitettiin viikoittaiset ajoharjoitukset, jotka kokonaisuutena kattavat MPK:n kansimieskurssin teemat. Harjoitukset pitävät
sisällään mm. pelastautumisen ja
hinauksen harjoittelua ja ovat siten hyödyllistä koulutusta kaikille
vesillä liikkuville. Pimeäajokurssi
pidetään 14.9.–26.10. ja Sinisen Reservin organisoima meritaitokilpailu 17.–18.9. Kilpailu on erinomainen
mahdollisuus virkistää taitojaan ja
samalla hyvä oppimistapahtuma –
joukkueessamme on vielä tilaa, tervetuloa mukaan!
Haemme lisää aktiiveja mukaan
meritoimintaan. Joukossamme on
erinomaiset mahdollisuudet kehittää merenkulullisia taitoja mm.
optisen ja tutkanavigoinnin parissa
sekä harjoitella erilaisia hätä- ja erityistilanteita varten. Tiedustelut:
puheenjohtaja Marko Vuorinen,
marko_vuorinen@hotmail.com.

Ammunnat 2021:
Töölön ampumarata ja harjoitussali
aukeavat käyttöön 1.6.2021 Edelleen
jatkuvan koronaepidemian vuoksi
tulee kuitenkin noudattaa turvallisuusohjeita. Ammunnan / vuoron
vetäjä vastaa ohjeiden noudattamisesta. Osaston seuraavat ratavuorot
Töölön luolassa ovat keskiviikkoisin
16.6. 14.7. ja 11.8 klo 19-21:30.
Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm,
kullekin enintään viideltä kerralta
vuodessa. Paikalla on myös aseita ja
kouluttaja.
Ota omat kuulonsuojaimet ja
suojalasit mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu keskiviikkovuoroille maanantai-iltaan mennessä ampumaupseereille matti.mahonen (at) pp.inet.fi,
tommi.laakkonen (at) porvoo.fi. tai
sampo.j.remes (at) gmail.com.
SRA-AMMUNNAT LAUANTAI 28.8.2021 KLO 12:00-14:30
Pioneeriosaston, Töölön reserviupseerien ja Viestiosaston SRA-ammunnat jatkuvat myös kesän jälkeen
ja vuoden ensimmäinen vuoro on

lauantain 28.8. klo 12-14:30:
HUOM! Jokaisella osallistujalla oltava OMA ase, kotelo, suojalasit, kuulosuojaimet, suojakäsineet ja maski)!
Osallistuminen edellyttää suoritettua SRA-ampujatutkintoa sekä
voimassaolevaa vakuutusta (joko
RUL Plus tai Suomen ampumaurheiluliiton kilpailulisenssi). Osallistujamäärä on rajattu ja paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen 23.8. mennessä sähköpostitse osoitteeseen
sra.hru(ät)viestiosasto.net
SRA-ammuntoja järjestetään
tänä vuonna kuukausittain, pois lukien kesäaikana. Loppuvuoden vuorot ovat 25.9., 23.10., 4.12. ja 18.12.
RESUL FOUR DAY MARCH
22.-25.7.2021
RESUL Four Day March on kaikille
avoin kansainvälinen nelipäiväinen
etämarssitapahtuma. Voit marssia,
kävellä tai juosta etänä 1-4 päivänä joko yksin, perheen tai kaverien
kanssa. Tallennat vain suorituksen
ja lähetät sen RESULiin. Osallistuminen on ilmaista. Lisätiedot:
https://www.resulfourdaymarch.fi/
Ylennysesitykset piiriin
Osasto voi esittää kelpoisuusvaatimukset täyttäviä ja aktiivisia jäseniään ylennettäväksi. Reserviupseerien 6.12. ylennysesitykset tulee
toimittaa sihteerille heinäkuun loppuun mennessä. Osasto toimittaa
esitykset eteenpäin. Huomatkaa,
että vain perustellut ja ylennysten
yleiset kelpoisuusvaatimukset täyttävät esitykset käsitellään ja lähetetään eteenpäin, katso ylennysperusteet: http://www.hrup.fi/hrup/
asiakirjat/
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja maj Timo Lukkarinen, 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
PADASJOEN AMPUMALEIRIT 2021
Johtorengas järjestää vuonna
2021 kaksi ampumaleiriä Padasjoella. Ajankohta on syksyllä 3.-5.9.2021.
Merkkaa aika jo nyt kalenteriisi.
AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN
AMPUMARADALLA 2021
Hyödynnäthän loistavan mahdollisuuden ampumataidon treenaamiseen! Kerholla on joka kuukausi oma vuoronsa Töölön ampumaradalla ja olet myös tervetullut,
mikäli esim. haluat vain kokeilla
uutta harrastusta, mutta olet vielä
epävarma jatkon suhteen. Kysy siis
rohkeasti lisätietoja asiasta puheenjohtaja Toni Aallolta, toni.aalto@iki.
fi tai 040 311 3348. Ajankohdat ovat
perinteiseen tapaan keskiviikkoisin
klo 19-21:30, Vuoden 2021 ratavuorot: 30.6. , 28.7. , 25.8. , 22.9. , 20.10. ,
17.11. ja 15.12.
Kerhon virallisena viestikanavana toimii jatkossakin Helsingin
Reservin Sanomien tapahtumakalenteri. On hyvä huomioida, että osa
lehden numeroista ilmestyy nykyään printtiversion sijaan digilehtenä.
Aika ajoin kerhon hallitus tiedottaa

jäsenistöään tapahtumista ja vastaavista myös sähköpostilla.
Varmistathan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla, niin vastaanotat
mm. ilmoitukset Helsingin Reservin
Sanomien julkaistuista digilehdistä, Helsingin Reserviupseeripiirin
muut tiedotteet kuin Johtorenkaan
sähköpostitkin! Muuttuneet yhteystietosi voit ilmoittaa RUL:n toimistoon (toimisto@rul.fi).

VIESTIOSASTO
VIESTIKOULUTUS JA KURSSIT
Koronatilanne vaikuttaa edelleen
kurssien toteutumiseen. Kannattaa
erityisesti katsoa mitä verkkokursseja on tarjolla https://mpk.fi/
https://mpk.fi/koulutukset/verkkokoulutus/
LISÄÄ KURSSEJA, AMMUNTAA, LIIKUNTAA JA MUITA TAPAHTUMIA
Katso myös HRUP:n sivulta,
mitä kaikkea on tarjolla koronasta
huolimatta https://www.hrup.fi/toiminta/kalenteri/
VIESTIOSASTON AMPUMAVUOROT 2021
Viestiosaston ampumavuorot
ovat loistava tapa harrastaa pistooliammuntaa turvallisesti ja edullisesti. Ilmoittautuminen joko netissä
tai sähköpostitse ampumaupseeri2
ät viestiosasto piste net tai puhelimitse, Mikko Leskinen 050-4055873
Seuraavat harjoitusammunnat Töölön radalla tiistaina 22.6.2021.
SRA-AMMUNNAT 2021
Pioneeriosaston, Töölön reserviupseerien ja Viestiosaston SRA-ammunnat jatkuvat myös kesän jälkeen
ja vuoden ensimmäinen vuoro on
lauantaina 28.8. klo 12-14:30:
• Ilmoittautuminen 23.8. mennessä sähköpostitse osoitteeseen sra
piste hru ät viestiosasto piste net
SRA-ammuntoja järjestetään tänä
vuonna kuukausittain, pois lukien
kesäaikana. Loppuvuoden vuorot
ovat 25.9., 23.10., 4.12. ja 18.12. Vuoroilla on koronatilanteesta riippuen
tarjolla lainakalusto ja patruunoita
omakustannehintaan. Ilmoittautumisohjeet lähetämme vuorokohtaisesti myöhemmin, mutta päivämäärät kannattaa laittaa jo nyt
kalenteriin. Tarkastelemme 25.9. ja
myöhempien vuorojen laina-asekäytäntöä aina edeltävän vuoron
jälkeen.
AMPUMAKILPAILU 2021
Viestiosasto järjestää myös tänä
vuonna ampumakilpailun. Kilpailun
tarkoitus on aktivoida Viestiosaston
jäseniä osallistumaan ammuntaan
sekä panostamaan ampumataitonsa
kehittämiseen.
Kilpailuaika on 22.6.-9.11.2021.
Kilpailusuoritteita on mahdollista
tehdä sinä aikana olevilla Viestiosaston ampumavuoroilla.
Tarkemmat säännöt löytyvät
nettisivuiltamme: https://www.rul.
fi/viestiosasto/ammunta/
LIIKUNTAKILPAILU 2021
Viestiosasto kannustaa jäseniään
osallistumaan RESULin järjestämään etämarssiin 22.-25.7.2021.
Osallistuneiden jäsenien kesken
arvotaan lahjakortti (25€ / XXLkauppa).
Katso lisätiedot: https://www.rul.fi/
viestiosasto/liikunta/
TIEDOTUS
Tietoa toiminnastamme ja yhteys-
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tietomme löytyvät verkkosivuiltamme www.viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostitse sekä Signal ryhmän kautta.
Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla joko RUL:n sivuilla www.rul.fi tai
www.viestiosasto.net, kohdassa ”Liity jäseneksi / päivitä tietosi”!

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

RAUTATEIDEN
RESERVIUPSEERIT
Yhdistyksemme vuosikokouksen päätöksen mukaisessti yhdistyksemme säännöt on uusittu ja samalla yhdityksemme nimi on muutettu siten, että jatkossa yhdistyksen
nimi on: Rautateiden Reserviupseerit ry
Kerhoillat ovat toistaiseksi katkolla koronan vuoksi, mutta tilanteen helpottuessa kesän aikana niin
käymnnistämme myös kerhoilllat
syksyn aikana.
AMPUMAVUOROT 2021
Yhdistyksellä on ampumavuorot perjantaisin HRUP:n ampumaradalla Töölössä kello 16.00 - 19.00
seuraavina päivinä: 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 kokeilusta.

RESERVIN
LÄÄKINTÄUPSEERIT
Reservin lääkintäupseereiden
hallitus kiittää menneestä vuodesta, joka valitettavasti on meneillä
olevan pandemian takia ollut varmasti monelle jäsenellemme raskas.
Toivotamme teille kaikille toivottavasti rauhallisempaa alkanutta
vuotta! Uutiset rokoterintamalla
luovat uskoa siihen, että pandemia
rauhoittuu tämän vuoden puolella.
Uskomme myös, että tänä vuonna
pystymme yhdistyksenä tarjoamaan
jäsenillemme taas aikaisempaan tapaan kattavasti sotilaslääketieteen
alan ohjelmaa. Vuoden 2020 syksyn
koulutuspäivä on suunniteltu syksylle 2021.

Espoon Reserviläiset hakee
toimitiloja
Espoon Reserviläiset ry hakee uusia tiloja ensisijaisesti kaluston säilytykseen
ja huoltamiseen sekä mahdollisesti
myös pienimuotoisten kokousten pitämiseen. Tilojen kokoluokka vähintään
20 m2, sijainti mieluiten Espoon alueella ja vuokrahinnoittelu paikallisen
maanpuolustustyön tukemisen mukaisesti edullinen / vastikkeeton. Tarjoa tai
vinkkaa sopivia tiloja: mikko.kerosuo@
esres.fi / markku.kaijola@esres.fi

HELSINGIN
RESERVILÄISET
Yhdistys onnittelee 4.6. ylennettyjä tai huomionosoituksen saaneita!
Helsingin Reserviläiset ry:n kevätkokous järjestetään tiistaina 14.9.2021 klo
18.00, Döbelninkatu 2, Helsinki. Tervetuloa! Lisätietoja saat puheenjohtajalta
tai sihteeriltä osoitteesta helsinki(at)helresp.fi
Yhdistyksen uuden hihamerkin (velcro pohjalla) voi jatkossa hankkia ratavuorojen yhteydessä vuoron vetäjältä, varaa tasaraha 5 euroa.
Maanantain ratavuorot Töölön sisäradalla klo 19.00 -21.30. 5.7., 2.8.,
30.8., 27.9., 25.10., 22.11. ja 20.12. Mukana oltava voimassa oleva vakuutuskortti (esim. Reserviläisen Toimintaturva) sekä Reserviläisliiton jäsenkortti. Lisätietoja: 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
Yhdistys järjestää jäsenilleen johdettuja ammuntoja Ruutisavu Oy:n tiloissa Vantaan Koivuhaassa. Vuoroja on varattuna seuraavasti: 13.9., 11.10., 8.11.
ja 13.12. Varmista vuoron toteutuminen ilmoittautumisen yhteydessä: esko.
koskinen(at)gmail.com. Käyntimaksu 10€ hintaan sisältyy ratamaksu ja taulu. Käyntimaksu 20€ ja hintaan sisältyy ratamaksu, yhdistyksen laina-ase ja
50kpl 9x19mm patruunoita sekä taulu. Patruunoiden ostoon käy vain käteinen, varaathan siis tasarahan verran käteistä mukaan.
Ruutisavulla ampuvan muistilista: Radalla voi ampua 9 mm, .45ACP ja
vastaavilla pistoolikaliiperisilla aseilla vaippaluoteja. Myös pistoolikarbiinit
ovat sallittuja. Lyijyluotien ampuminen on kielletty (kielto ei koske kaliiperia
22LR).
Mukaan tarvitset aina jäsenkortin, vakuutustodistuksen sekä omat silmäja 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 ottaa myös ampumapäiväkirjasi mukaan radalle. Ilmoittautumiset aikaisintaan viikkoa aikaisemmin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset ratavuorolle:
esko.koskinen(at)gmail.com
Yleisohje yhdistyksen ratavuoroille ja ampumatapahtumiin tuleville: Kasvomaskia ja suojakäsineitä saa käyttää, vähääkään flunssa- tai hengitystieinfektio-oireisena ei radalle saa tulla. Huolehditaan käsihygieniasta ja pidetään
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

ylennettyjä ja huomionosoituksen vastaanottaneita. Nostettakoon esiin yhdistyksen pitkäaikaisen puheenjohtajan Ville Mäenpään ylennys kersantiksi
ja nykyiselle puheenjohtajalle Mika Kuutille annettu Suomen Leijonan ritarimerkki. Onnittelut Ville ja Mika!
Merireserviläisten keväällä aloitettu webinaarisarja jatkuu syksyllä, toivottavasti myös perinteiseen tapaan. Ideat luentoaiheista ovat tervetulleita ja
niitä voi toimittaa sähköpostitse johtokunnalle.
Yhdistyksen 60-vuotisjuhlaan liittyvät tilaisuuksien suunnittelu jatkuu.
Ajankohtia ei ole vielä vahvistettu, mutta pandemiatilanteen salliessa tilaisuudet toteutetaan syksyllä.
Linnakevene Lavansaari ja Ahven3 purjehduskausi on alkanut. Molemmat alukset odottavat käyttäjiä kauden tulevia ajoja. Lavansaaren kansimieskurssit alkavat 3.6. ja jatkuvat aina torstaisin pl. juhannusviikko ja heinäkuu.
Heinäkuun alussa pitkä ajoharjoittelu viikonloppu. Lisätietoja Makelta.
Sinisen Reservin Ampumapäivä 2 pidettiin MPK:n kurssina 15.5.2021
Rannikkoprikaatin ampumaradoilla Upinniemessä. Kilpailun- ja kurssinjohtajana toimi Jukka Soini. Henkilökohtaisen kilpailun parhaaksi nousi yhdistyksemme Åke Smolander (172 p) ja toiselle sijalle Jari Luostarinen (161 p).
Kolmannen sijan saavutti Laivaston Sukeltajakillan Lasse Riikonen (160 p).
Joukkuekilpailussa ensimmäiselle sijalle nousi Merireserviläisten joukkue
Luostarinen, Smolander, Soini (489 p), toisena Suomenlahden Merivartiokilta Juntunen, Karjalainen, Lampinen (430 p) ja kolmantena Laivaston Sukeltajakilta Lehtonen, Pihl, Riikonen (293 p). Mukava yksitysikohta on että kilpailuun osallistui viisi yhdistyksemme jäsentä; Åke Smolander, Jari Luostarinen,
Jukka Soini, Jari Viljanen ja Esa Nikkola.
Merireserviläiset ry:n ruutiase- ja ilma-aseradan vuoroja ei valitettavasti ole voitu toteuttaa vallitsevassa tilanteessa. 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.kaasalainen54@gmail.com Navigaatiojaosto ja Ahven3: Matias Kaivos, matias.
kaivos@co.inet.fi Sisärata-ammunta: Pauli Nerg, pauli.nerg65@gmail.com
Ulkorata-ammunta: Jukka Soini, jukkasoini55@gmail.com Jäsenasiat ja nuorten toiminta: Juha Wallius, walliusjuha@gmail.com Koko johtokunnan tavoitat osoitteesta merireservilaiset@helresp.fi. Johtokunta toivottaa kaikille aurinkoista kesää ja purjehduskautta 2021. Toimitaan turvallisesti ja pysytellään
terveinä.

ILMAILUOSASTO
Tiedotamme tapahtumista ja mahdollisista muutoksista vuosikalenteriin
myös sähköpostitse. Mikäli haluat tiedotusta sähköpostilla ilmoita sähköpostiosoitteesi tiedotusvastaava Jari Helanderille helander.jari(at)gmail.com.
Oletko muuttanut? Ilmoitathan uuden osoitteen Reserviläisliiton jäsenrekisteriin tai osaston tiedotusvastaavalle.

VÄÄPELIKILTA
Vääpelikilta ry:n viime vuoden kevät- ja syyskokous sekä tämän vuoden kevätkokous on siirretty pidettäväksi elokuuhun 2021 mennessä. Vääpelikillan
ampumavuoro on sunnuntaisin kello 12.00-14.30.

VANTAAN RESERVILÄISET

HFORSNEJDENS SVENSKA RESERVUNDEROFFICERARE
Alla medlemmar önskas en trevlig sommar. Verksamheten börjar igen på
hösten.
Skytte i Luolan udda veckors torsdagar kl. 17-19. Skyttet fortsätter på
hösten, följande tillfällen är 2.9, 16.9 och 30.9.
Markus Liesalho, Ordförande, 0400 421002, svenska@helresp.fi,
www.reservilaisliitto.fi/hsru

MERIRESERVILÄISET
Toivotamme hyvää kesää ja alkanutta purjehduskautta 2021. Merireserviläiset ry, Sjöreservister rf, toimii poikeusoloissakin jäsenistönsä edun eteen.
Tärkeimmät toimintamme osa-alueet ovat meri- ja ampumatoiminta.
Onnittelemme kaikkia Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä, 4.6.2021

Vantaan Reserviläiset ry on ampumatoimintaan erikoistunut reserviläisyhdistys. Yhdistys on perustetty 1958 ja sillä on pitkät perinteet reserviläistoiminnan 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, kuten vastuuhenkilöiden yhteystiedot.
SOME
Muista myös Varesin FB-sivu: facebook.com/vantaanreservilaiset joka toimii
aktiviisena tiedotuskanavana! Lisäksi uutena mukana Instagram! Instagram.
com/vantaan_reservilaiset_ry
AMPUMATOIMINTA
Keväällä 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 ampumavuorot ja
valvojat yhdistyksen kotisivuilta!
TIEDOTUS
Löytäähän sähköposti perille? Maanpuolustusrekisterin kautta hoidettu sähköpostitiedotus huomauttaa jatkuvasti epäkelvoista osoitteista ja monelta
osoite puuttuu. Päivitäthän osoitetietosi RES/RUL:n jäsenrekisteriin tai yhdistyksen sihteerille!
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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 Lehtinen/Panu Tamminen. Kaikki yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta ja ovat muotoa etunimi.sukunimi(ät)vantaanreservilaiset.fi.

ESPOON RESERVILÄISET
Yhdistyksemme ampumatoimikunta järjestää tänä kesänä EsResin jäsenille johdettuja ampumaharjoituksia Kovelon ampumaradalla Karkkilassa. Lue osallistumisohjeet uutissivuiltamme www.esres.fi/news/
Yhdistyksemme vuosittainen Padasjoen koulutuskeskuksessa järjestettävä viikonlopun mittainen ampumaurheiluun keskittyvä tapahtuma
Padasjoen kesäpäivät järjestetään 13.-15. elokuuta. Tarkempia tietoja lähempänä tapahtumaa, mutta varaa aika kalenteriisi jo nyt!
Töölön sisäampumarata: rata on avattu käyttöön ja yhdistyksemme
ampumavuoroja aletaan järjestämään mahdollisimman pian. Seuraa tiedotusta kotisivuillamme ja sivulla https://espoonreservilaiset.nimenhuuto.com/
Maanantaimarssit ovat jääneet kesätauolle ja jatkuvat syksyllä.
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen uudistetut säännöt
yhdistysrekisteriin 22.4.2021. Uudistetut säännöt ovat luettavissa kotisivuillamme.
Tarkasta tapahtumien tarkemmat aikataulut ja mahdolliset muutokset
toimintakalenterista ja uutissivuiltamme www.esres.fi

ITÄ-HELSINGIN RESERVILÄISET
Kevätkokousta -21 ei järjestetä vaan jatketaan edellisen kevätkokouksen
pöytäkirjan pohjalta. Toimintakertomus -20 lähetetään eteenpäin siihen
saatua
täydentävät tiedot. HALLITUS

SISSIKERHO
SISSIOSASTO
KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissisanomien nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista.
AMPUMATOIMINTAA: Ampumavuorot Töölön radalla; Rata avautui 1.6.2021 korona-rajoituksin. Katso ajankohtaiset ohjeet.
Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle, ota yhteys
jarihartman(at)hotmail.com.
Ikisissien ampumavuorot Töölön radalla; Virustilanteen mukaan.
Katso ajankohtaiset ohjeet. Ilmoittautuminen christer.mikkonen(at)elisanet.fi.
Ampumaharjoitukset Santahaminassa MPK:n ampumavuoroilla; Katso
ajankohtaiset ohjeet. Ilmoittautuminen; www.mpk.fi.
SALITOIMINTAA: Töölön harjoitussali; Sali avautui 1.6.2021 koronarajoituksin. Katso ajankohtaiset ohjeet. Nitrojumpan alkamisaika sovitetaan virustilanteen mukaan.
MAASTOTOIMINTAA: Tiedusteluharjoitus Proto21 Mikkelin
Karkialammella 1. – 3.10.2021. Ota kaverisi mukaan ja ilmoittaudu nyt
MPK:n kurssikalenterissa; https://koulutuskalenteri.mpk.fi/koulutuskalenteri ja hae proto21.
Harjoituksen tavoitteena on tiedustelujoukkueen perustaminen, johtaminen, viestitoiminta sekä kehittyminen yksilö- ja joukkotasolla.
Kilpailevat osastot pääsevät mm. tiedustelemaan ja iskemään kohteelle sekä toteuttamaan väijytyksen ja osallistumaan kovapanosammuntoihin. Samaan aikaan järjestettävä kohteensuojausharjoitus takaa mehukkaan ja haastavan tiedustelukohteen.
YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Vesa Vepsä
040 5687 009 / vesa.vepsa(at)gmail.com; Sissiosasto pj: Henri Tourunen
040 847 8121 / henri.tourunen(at)gmail.com.
Jäsentietojen muutokset: Käytämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, jonne voit itse päivittää muuttuneet tietosi www.rul.fi / www.reservilaisliitto.
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.

S-RYHMÄN RESERVILÄISET
S-Ryhmän Reserviläisten matka Hiidenmaalle. Matkamme Hiidenmaalle
pyritään toteuttamaan syyskuussa, 11.9 - 13.9.2021 koronatilanteen salliessa. Majoitumme hotelli Paduun. Bussi- ja lauttakuljetukset on varat-

tu. Oppaanamme on vanha tuttu
Anne Kurepalu ja bussia kuljettaa
Arvi. Matkaohjelma on aiemman
suunnitelman mukainen. Palaamme yksityiskohtiin lähempänä matkan ajankohtaa. Ilmoittautumiset
sihteeri Ari Karvoselle: ari.karvonen@sok.fi tai 0107687925. Toivotaan, että koronaepidemia on syksyllä selätetty ja matkamme voisi
vihdoin toteutua.
Hyvää kesää teille kaikille ja pysytään terveinä.
Terveisin, Teemu Mällinen, S-Ryhmän Reserviläiset ry / puheenjohtaja

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
SANTAHAMINAN AMPUMARADAT
Killan ampumavuorot Santahaminaan ovat jälleen käytettävissä.
Lue lisää killan kotisivuilta. Käyttäkää hyväksenne. Tarkkoja laukauksia.
JÄSENRETKI SKÖLDVIKIN
JALOSTAMOLLE 7.9.
Autojoukkojen Helsingin kilta on
toteuttamassa jäsenretkeä NESTEEN
Sköldvikin jalostamolle 7.9.2021.
Pandemiarajoitteet saattavat muuttaa jo sovittua toteutusta, joten
seuraa kotisivujamme säännöllisesti,
niin pysyt ajan tasalla reaaliajassa
tämänkin retken osalta.
Alustava aikataulu:
- Lähtö Helsingin keskustasta
tilausbussilla klo 09.00 Itä-Keskuksen kautta Sköldvikiin, perillä ollaan
09.45.
- Jalostamon toiminnan esittely
10.00 -12.00
- Oma kustanne lounas
- Lyhyt kiertoajelu Porvoossa
päättyy uuteen Brunbergin suklaatehtaan myymälään
- Paluu samaa reittiä klo 15.00
mennessä
Kilta osallistuu retken kuljetuskustannuksiin.
Tarkempi hinta, lähtöpaikat ja
ilmoittautumisaika ilmoitetaan myöhemmin.
JÄSENPÄIVÄ 2 - JÄSENSAUNA
SANTAHAMINASSA 10.9.
Killan jäsenpäivää vietetään
jälleen kiireettömän saunomisen
merkeissä Santahaminassa Villen
saunalla 10.9. Sauna on lämmin klo
14.00 lähtien iltaan saakka. Tule
omalla aikataulullasi. Kulunvalvontapisteellä on killan jäsenluettelo.
Henkilötodistus mukaan. Mahdollisia lisätiedusteluja numerosta
0405643295. Kaikille riittää löylyä.
Kilta maksaa saunamaksun. Ota
mukaan omat saunajuomat ja
iltapala. Saunalla on myös grilli,
joten makkaran paisto sujuu mutkattomasti. Kiltatuotteita on myös
myytävänä. Vietetään jälleen mukava
hetki saunomisen, keskustelujen
ja toimintaideointien merkeissä.
HUOM! Koska pandemiasta johtuen
toimintoja on jouduttu siirtämään
keväältä syksyyn, saattaa olla, että
muutamme saunomispäivän myöhemmäksi syys, -lokakuuta 2021.
Tiedotamme tästä vielä erikseen.
MAASTOAJOKOULUTUS
TOTEUTETAAN 18.9.2021
Pandemiarajoitteista johtuen
katsoimme parhaaksi siirtää maasto-

ajokoulutuksen syksyyn. Autojoukkojen Helsingin kilta järjestää jatkoosan vuoden 2018 maastoajoneuvosafarille. Osoite: Monninkyläntie 115,
PORNAINEN. Killalle räätälöidyn safarin järjestää MIL-safari. Ohjelma
on seuraava:
- Kahvit ja sämpylät - Museokierros sisällä - Maastopukuihin pukeutuminen - Turvallisuuskoulutus - Museo kierros ulkona - Jako kahteen
joukkueeseen.
- Joukkue 1: Jokainen pääsee kokeilemaan Saurer Rynnäkköpanssarivaunulla ajoa - Joukkue 2: Maastokuorma-autosafari (2-3 henkilöä auto)
- Joukkueiden vaihto, makkaran grillailua laavulla
- Joukkue 2: Jokainen pääsee kokeilemaan Saurer rynnäkköpanssarivaunulla ajoa. - Joukkue 1: Maastokuorma-autosafari (2-3 henkilöä /
auto)
- Varusteiden luovutus ja diplomien jako ryhmän omalla kuvalla
Kesto noin 3 tuntia.
Aloitamme klo 11.00. Kokoontuminen klo 10.45 mennessä.
Tarkempi hinta ja maksutapa ilmoitetaan myöhemmin, mutta hinta
on kiltaystävällinen.
Ilmoittaudu 13.9. mennessä toimisto@ajhk.fi tai 040 5643295. Safari
järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 8. Kuljetus Pornaisiin on
kimppakyydeillä. .
Mukaan kengät, millä pärjää ulkona maastossa.
JÄSENTUOTTEET
Uutena jäsentuotteena on myytävänä jäsentarra. Se on pyöreä, halkaisija 10 cm ja osittain läpinäkyvä. Niitä on kiinnitystavaltaan kahta eri
versiota. Tarrapinta on joko etu- tai takapuolella. Hinta on 2 euroa/kpl.
Jäsentarrojen kuvat ja lisätiedot löydät killan kotisivuilta jäsentuotteiden kohdalta.
Killan jäsenille oikein hyvää juhannusta ja aurinkoista kesää.

Kunnioitamme

SOTIEMME NAISIA OMALLA MERKILLÄ

TILAA
SOTIEMME NAISET -MERKKI OSOITTEESTA:

veteraanit.fi

Kiitos, KUN ARVOSTAT.

Akateemisen
Karjala-Seuran
Perinneyhdistys
kuukausiesitelmät
syksyllä 2021
Alla olevat esitelmätilaisuudet pidetään, mikäli koronaepidemiatilanne sen sallii. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse ja kotisivuillamme www.aksperinne.fi.
Tiedustelut sihteeriltä,
matti.rajasaari@gmail.com puh. 040 846 9398.
Ti 21.9.2021 klo 17.00. Prikaatikenraali Lauri Kiianlinna: "Talvisota - Stalinin yritys sovjetisoida Suomi".
Ti 19.10.2021 klo 17.00. Kirjaston- ja arkistonhoitaja, FT Heikki Rausmaa: ”Suomen tuki Viron
itsenäistymiselle 1988-1991-ei sanoin vaan teoin".
Ti 16.11.2021 klo 17.00. Professori Martti Häikiö: ”Miksi Tarton rauhansopimuksessa vuonna
1920 Porajärven ja Repolan kunnat jäivät Neuvosto-Venäjän haltuun ja miksi NeuvostoVenäjä luovutti Suomelle Petsamon alueen”.
Ti 21.12.2021 klo 17.00. Ekonomi Pentti Hilke: ”Kaatuneiden avakuointi".
Esitelmät pidetään Ostrobotnian juhla/Chydenius -saleissa, koronaetäisyydet huomioon
ottaen, Museokatu 10 Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia, ei ennakkoilmoittautumista. Salivuokran kolehti 5 e, jäseniltä 3 e. Tervetuloa! Hallitus
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Yhdistysesittely: Tarkka-ampujakilta
Teksti: Lauri S. Tarkka-ampujakillan
puheenjohtaja puheenjohtaja@takilta.fi

Olemme noin 550:n suomalaisen
tarkka-ampujan yhteisö. jonka jäsenet asuvat eri puolilla valtakuntaa. Noin puolet on pääkaupunkiseudulta. Meitä on monenlaisia
– löytyy hyvin aktiivisia ampujia,
ja vähemmän aktiivisia, on naisia
ja miehiä, nuoria ja vanhoja. Osalla
asepalvelus suorittamatta, osa taas
pitkän linjan sotilaita – yhdistävänä
tekijänä kaikilla on kiinnostus tarkka-ammuntaan.
Havaintojemme mukaan tarkkaammunnassa ollaan reserviläisille
soveltuvan toiminnan ytimessä.
Monen muun sodan ajan tehtävän
taitoja on hankala harjoitella yksin tai pienessä porukassa, ja ilman
Puolustusvoimien kalustoa – mutta tarkka-ammunnassa osaamisen
ylläpito ja kehittäminen edellyttävät reserviläiseltä käytännössä juuri omaehtoista treenausta, omalla
aseella.
Tarkka-ampuja on suojelija.
Toiminnassa korostuu huolenpito
omista. Tarkka-ampujan kohteet
muodostavat harvoin suoraa uhkaa
ampujalle itselleen tai tämän parille.
Tyypillisimmät sodan ajan tehtävät
ovatkin kohteen ja oman joukon
tai sen kärkitoimijoiden suojaamista. Haastavimmillaan tehtävät
ovat oman joukon välittömän tuen
ulkopuolella olevien tunnistettujen, suojattujen viholliskohteiden
tuhoamista, mutta pääosa tehtävistä hoituu oman joukon yhteydessä,
yhteistyössä.

Killan jäsenistössä näkyy alan
monipuolisuus. Aihe tarjoaa hyviä
keinoja harrastaa teknisesti – esimerkiksi latauksen, ampumatekniikan ja kaluston tms. kehitystä
edistäen. Vilkkaan verkkokeskustelualueemme pohdinnoista suuri osa
osuukin tälle alueelle.
Toiset jäsenistämme taas kohdentavat harrastuksen sotilaallisen
osaamisensa kehittämiseen. Ollakseen hyvä tarkka-ampuja, on ensin
oltava jalkaväen valiosotilas ja hallittava jalkaväkitaistelijan perusasiat. Killan jäsenistössä on tavanomaisesta reserviläisyhdistyksestä
poiketen useita ammattisotilaita
kersanteista majureihin. Laji tarjoaa
heille, kuten reserviläisillekin, luontevan keinon treenata taistelijan perusjuttuja, sekä mm. havainnointia
ja kohteen tunnistamista, kenttä-,
selviytymis- ja tiedusteluosaamista,
naamioitumis- ja liikkumistaitoja,
sekä tietenkin itse ammuntaa. Jokaista jäsentämme ei siis ole sijoitettu tarkka-ampujan sodan ajan
tehtävään. Laji on itsessään kiinnostava ja kehittävä, ja sen pariin on
helppo hakeutua.
Vaikka jäsenemme ovatkin
ehkä hajallaan eri puolilla Suomea,
verkkosivujemme keskustelualueen
ansiosta asuinpaikalla ei juuri ole
väliä. Jos on ongelmia vaikkapa pitkän matkan latauksen kanssa, niin
asiantuntevaa apua on helposti saatavilla keskustelualueen taistelutovereilta. Tarkka-ammunta on perinteisesti mielletty yksinäisten susien
alaksi, moderni taistelukenttä edellyttää kuitenkin tarkka-ampujalta

hyvää yhteistyökykyä ja –halua, ja
tämä näkyy myös Killan toiminnassa ja treenauksessa.
Vuonna 2021 tavoitteenamme
oli valmennuksen kehitys ja verkko-oppiminen. Kohdistimme uusimman asehankintapäätöksemme,
pienoiskiväärit, tuoreempien tulokkaiden treenauksen mahdollistamiseen. Esimerkiksi juuri kotiutuneen
ja opiskelevan tarkka-ampujan budjetti ei ehkä salli täystehokiväärillä
harjoittelua, mutta pienoiskiväärillä
harjoittelevan opiskelijan ei tarvitse
sijoittaa jokaiseen ratakäyntikertaan
kuukauden ruokarahoja. Verkkooppimisen puolelta kannattaa katsoa vaikkapa YouTube:sta tuore
”Tarkka-ampujakanava”, jossa aiheeseen perehtyneet jakavat koeteltuja

Majurit marssilla - Rantojen marssi
Teksti: Jyri Vilamo, maj res
ja Jukka Rusila, maj res
Kuvat: Jukka Rusila

Marssitapahtumat ovat olleet osa
reserviläistoimintaa jo pitkään.
Korona-aika on rokottanut kansakunnan lisäksi useita toimintamuotoja ja erilaiset marssitapahtumat
ovatkin nousseet uuteen suosioon.
Majurikaksikkomme Rusila ja Vilamo intoutuivat myös tähän buumiin.
Vuosi sitten he tekivät samantyyppisen marssiharjoituksen pienellä porukalla. Tästä syntyi sitten syksyllä
ajatus, että Helsingin merellisiä rantoja ja matkan varrella olevia, pääosin sotahistoriallisia kohteita, sekä
muistomerkkejä olisi hienoa näyttää
suuremmallekin porukalle.
Helsingin reserviupseeripiiri
järjesti 11.04.2021 ”Rantojenmarssin” Helsingin keskustasta Rastilan
metroasemalle, josta paluu metrolla
takaisin keskustaan. Marssimatkalle
kertyi pituutta reilu 23km. Osallistujia ilmoittautui mukaan nelisenkymmentä ja koronarajoitteiden vuoksi
reitti ja sen kohteet jaettiin tiedoksi etukäteen. Näin marssin saattoi
suorittaa myös itsenäisesti ja omissa
pienryhmissä turvallisesti. Osa kävelikin reitin jo lauantaina 10.4.
Sunnuntai-aamuna luonnontieteellisen museon edessä kokoontui
noin tusinan marssijan reipas joukkio. Reitin suunnittelijat Rusila ja Vilamo toimivat myös ”matkaoppaina”.
Osa oli mukana vain ensimmäiset
kilometrit ja reitti oli suunniteltukin
niin, että useammasta kohdasta oli
mahdollista palata metrolla takaisin.

Alkupään kohteita oli Ostrobotnia, jossa jääkäriliike sai alkunsa.

Yhteislähdön osallistujia tykistökenraali Nenosen kotitalon edessä Kulosaaressa.

Sää suosi joukkoamme ja keskustelu kohteisiin liittyvistä henkilöistä ja
tapahtumista kävi vilkkaana. Tällainen teemoitettu ja valmisteltu retki
voi olla liikunnan lisäksi myös hyvin
opettavainen!
Suosittelemmekin reserviläisak-

tiiveja miettimään vastaavantyyppisiä marsseja omalla paikkakunnallaan. Vaivannäkö on pieni järjestäjälle mutta anti suuri osallistujille.
Marssireittimme, kohteet, sekä niitä
taustoittavat verkkolinkit löydät
oheisesta tietolaatikosta.

havaintojaan.
Kilpailutoiminnassa päätuotteemme on Häyhä 2021 – tarkkaammunnan SM-kisa. Sotilastarkkaammunnan osaamista mittaava
kilpailu on kovatasoinen ja tarjoaa
reserville hyvän keinon mitata taitojaan erilaisissa skenaarioissa. Kisa
on nostanut viime vuosina suosiotaan myös ammattisotilaiden
keskuudessa. Killalla on tavoite kehittää tarkka-ammuntaosaamista
laajasti, joten kisat suunnitellaan
erilaisten teemojen avulla poikkeamaan toisistaan, tämän vuoden kisa
kuvaa puolustustaistelua. Vuoden
2022 kisa järjestetään merivoimien
tuella, haastavissa merellisissä olosuhteissa.
Korona on karsinut kurssitus-

ta, joten toimintaa on sovellettava.
Jäsenemme on ansioituneesti neuvotellut poliisilta luvat maastotreeneihin yksityisomistuksessa olevalla
maa-alueella pääkaupunkiseudulla.
Killalla on säännöllisiä ratavuoroja
Santahaminassa ja Iittalassa, ja lisäksi tuemme jäsentemme ratamaksuja Heinolan 500 metrin radalle.
Olemme myös juuri neuvottelemassa erillisen maa-alueen kurssi- ja
ampumakäytöstä. Suurin osa jäsenistä treenaa perusosaamisensa kuitenkin paikallisilla kotiradoillaan eri
puolilla Suomea. Osaamisen kehittyminen edellyttää pitkän matkan
ampumatoiminnan harjoittelua,
joten mikäli sinulla on tiedossa soveltuvia ampumapaikkoja, otamme
tämän tiedon mielellämme vastaan.

Rantojen marssin kohteet
•

Luonnontieteellinen museo (Kadettikoulu 1919-1923)
https://www.luomus.fi/fi/luonnontieteellisen-museon-historiaa

•

Temppelikatu 4 (Insinööri tsto Ratas ja SS-miesten värväys)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Insin%C3%B6%C3%B6ritoimisto_Ratas

•

Ostrobotnia (Jääkärit)
https://jp27.fi/jaakarit/jaakariliikkeen-synty/ (Ensimmäinen kappale)

•

Paasitorni
https://www.paasitorni.fi/app/uploads/2017/01/Paasitornin-historia-2017.pdf

•

Sodanajan naisen muistomerkki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sodanajan_naisen_muistomerkki

•

Ässärinne ja muistomerkki
https://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%84ss%C3%A4rykmentin_muistomerkki

•

Väinö Tannerin muistomerkki
https://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4in%C3%B6_Tannerin_muistomerkki

•

Leo Ekbergin muistomerkki (Kulosaari, Eugen Schaumannin puisto)
https://jp27.fi/wp-content/uploads/2020/01/Parole_4_2019_Web.pdf (s.17.19)

•

Kenraali Nenosen kotitalo (Kulosaari)
https://issuu.com/sirkkaojala/docs/tukom1_2016_netti/24

•

Kulosaaren hautausmaa (mm. Kenraalit Heinrichs, Talvela, Poppius, Jonkka)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kulosaaren_hautausmaa

•

Kulosaaren kartano
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kulosaaren_kartano

•

Laajasalon ja Tammisalon kanavat
http://kanaler.arnholm.nu/suomi/finland/helsingforsf.html

•

Herttoniemen kartano
https://fi.wikipedia.org/wiki/Herttoniemen_kartano

•

Vartiokylän linnavuori ja Viaporin maalinnoitus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vartiokyl%C3%A4n_linnavuori
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RESERVILÄISTOIMINTAAN
Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia
kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. 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 kenttäkelpoisuutta sekä yleistä maanpuolustusvalmiutta ja -tahtoa
ylläpitävä järjestö. Liittoon kuuluu 18 reserviläispiiriä ja yli 340
paikallista jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 36.000 henkilöjäsentä. Jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen Suomen kansalainen sotilasarvoon tai sukupuoleen katsomatta.
Leikkaa katkoviivaa pitkin.

HALUAN LIITTYÄ JÄSENEKSI
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Syntymäaika

Sähköposti

MPY Oy
Tunnus 5006084
00003 VASTAUSLÄHETYS

Sotilasarvo
Allekirjoitus
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Piiritoimisto

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Toiminnanjohtaja Jari Gerasimoff
puh. 050 446 6050
toiminnanjohtaja@helresp.fi

www.hrup.fi

www.helresp.fi

Helsingin Reserviupseeripiiri ry

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2021

Palvelukseen halutaan

N:o

JÄRJESTÖUPSEERI

Paperilehti

Edellisen järjestöupseerin siirryttyä seuraavaan tehtävään etsimme Helsingin Reserviupseeripiirille uutta järjestöupseeria.
Järjestöupseerin tehtäviin kuuluu muun muassa
piirin koulutus-, edustus-, ammunta- ja liikuntatapahtumien järjestelyt
piirin perusyhdistysten toiminnan tukeminen ja kehittäminen
piirin toimikuntien sihteerinä toimiminen
piirin verkkosivujen ylläpito ja tiedottaminen
piirilehden toimitustyöhön osallistuminen
piirin toimiston rutiineihin osallistuminen
piirin omaisuuden kunnossapitoa
Haluamme tehtävään aktiivisen, velvollisuudentuntoisen ja palvelualttiin henkilön. Järjestöupseerilla tulisi olla hyvä tuntemus niin kerho-, piiri- kuin liittotasolla.
Valittava henkilö on todennäköisesti
sotilasarvoltaan reservinupseeri
toiminut aktiivisesti jossain reserviläisyhdistyksessä
osallistunut aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestämiseen
osallistunut aktiivisesti liikunta- ja/tai ammuntatapahtumien järjestämiseen
Arvostamme lisäksi
kokemusta ampumaharrastuksesta
kokemusta www-sivujen ylläpidosta ja tiedottamisesta
oman auton käyttömahdollisuutta
Työ on kokopäiväinen ja sisältää säännöllisen epäsäännöllisesti ilta- ja viikonlopputöitä.
Työpaikkana on Döbelninkatu 2, Töölö. Palkka 2900 e /kk. Arvioitu aloitusajankohta syyskuu
2021.
Lisätietoja tehtävästä saa toiminnanjohtaja Tomi Alajoelta, toiminnanjohtaja@hrup.fi, 045
128 3636. Kyselyt ennen 1.7.2021. ja loman jälkeen taas alk. 2.8.2021
Hakemukset tulee olla piirin toimistossa to 5.8.2021 klo 12.00. mennessä. Hakemukseen
merkintä ”JÄRJESTÖUPSEERI”.

Aineistopäivä		

Ilmestymispäivä

3. 		
9.9.			24.9.
4. 		
2.12.			17.12.

Sähköinen lehti
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

Kaikille avoimet tapahtumat
22. - 25.7.2021 RESUL Four Day March. Katso tarkempi ilmoitus sivulta 12.
21.8.2021 Vahvin reserviläinen -kilpailu Ylihärmässä. Katso tarkempi ilmoitus sivulta 12.
La 4.9. HRUP:n koulutuspäivä. Katso tarkempi ilmoitus sivulta 13.
17. - 19.9.2021 Reservin ampumamestaruuskilpailut Mikkelissä. Katso tarkempi ilmoitus sivulta 12.
La 19.9.2021 RESUL Kivääri 300 m -kilpailu Mikkelissä. Katso tarkempi ilmoitus sivulta 12.
Ti 21.9.2021 klo 17.00. Prikaatikenraali Lauri Kiianlinna: "Talvisota - Stalinin yritys sovjetisoida Suomi". Katso tarkempi ilmoitus sivulta 17.
Ke 22.9.2021 Senioriupseerien kerhoesitelmä Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa. Aiheena ”Jatkosodan JR 26 (Ässärykmentti)”, esitelmöijänä KTM
Göran Lindgren.
1. - 3.10. Proto21-harjoitus Mikkelin Karkialammilla. Katso tarkempi ilmoitus sivulta 13.

Senioriupseerien kerhon syysseminaari
”Suomen vaikeat valinnat 1940 – 41”
21.10.2021 klo 13:00 – 19:30, Katajanokan Kasino

Ti 19.10.2021 klo 17.00. Kirjaston- ja arkistonhoitaja, FT Heikki Rausmaa: ”Suomen tuki Viron itsenäistymiselle 1988-1991-ei sanoin vaan teoin". Katso
tarkempi ilmoitus sivulta 17.
To 21.10. klo 13 - 19:30. Senioriupseerien syysseminaari "Suomen vaikeat valinnat 1940 - 1941" Katajanokan Kasinolla. Katso tarkempi ilmoitus tältä
sivulta.
La 30.10. RUL:n johtamisen teemaseminaari. Katso tarkempi ilmoitus sivulta 13.
Ti 16.11.2021 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”. Katso tarkempi ilmoitus sivulta 17.

Ohjelma
13:00
		

Seminaarin avaus
Kerhon puheenjohtaja

13:05		
		

Avaus – johdanto; tähän on tultu 1940
KTM Göran Lindgren

14:00
		

Suomen rooli Barbarossa-suunnitelmassa
VTT Pekka Visuri

15:00

Kahvitauko, vapaata keskustelua

15:30
		

Miten Suomea oikein johdettiin sotiemme 1939-45 aikana?
VTT Markku Jokisipilä

16:30
		

Petsamon nikkeli 1940-1941 – Suomelle elämän ja kuoleman kysymys
VTT Esko Vuorisjärvi

4.6.
5.6.
5.6.
8.6.
20.6.

17:30
		

Sodan tapahtumat 1941 Suomen rintamilla ja suursodassa
VTT Hannu Rautkallio

Heinäkuu

18:15
		

Yleisön kommentteja ja kysymyksiä
Seminaarin puheenjohtaja

18:30
		
		

Senioriupseerien kerhon 70-vuotisjuhlakirjan
”Sukelluksia Suomen sotahistoriaan” julkistus
Kerhon puheenjohtaja

27.8.

19:30
		

Seminaarin päättäminen
Kerhon puheenjohtaja

4.9.

Ilmoittautuminen: Hannu Venäläinen venalaisenhannu@gmail.com

Ti 21.12.2021 klo 17.00. Ekonomi Pentti Hilke: ”Kaatuneiden avakuointi". Katso tarkempi ilmoitus sivulta 17.

Onnittelemme
Kesäkuu

1.7.

Yliluutnantti Yrjö Halonen
Toiminnanjohtaja, insinööri, Mti, majuri Tomi Alajoki
Kersantti Timo Vähätupa
Ylikersantti Erkki Nikkanen
Tuotepäällikkö, yliluutnantti Matti Virolainen

80 v
50 v
75 v
75 v
90 v

Ekonomi, yliluutnantti Timo Töyrylä (perhepiirissä)

75 v

Vääpeli Anu Kaniin

50 v

Elokuu
Syyskuu
Ylimatruusi Ari Ekström

60 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).

