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Uutisia 50 vuotta sitten
Kontula
tempaisi
Kontulan reserviupseerit tempaisivat jälleen jo tuttuun tapaansa
Kontula-Päivillä 18. 10. Reserviupseerit vastasivat tänäkin
vuonna asumalähiön yhditysten
yhteisen kotiseutujuhlan näkyvimmästä ohjelmanumerosta.
Kontula-Päivien markkinatorille
laskeutui rajavartioston helikopteri, jonka pelastuspalveluesitys
sai osakseen ansaittua huomiota
ja positiivista mielenkiintoa niin
puolustusvoimia kuin reserviläistenkin toimintaa kohtaan.
Toisena Kontulan res.upseerien
ohjelmanumerona olivat perinteelliseen tapaan, jo kolmannen
kerran, ilmapistooliammunnat,
jolla paikattiin nuoren yhdistyksen vielä suhteellisen heiveröistä
taloutta. Ilmapistooliammunnat
keräsivät tänä vuonna 70 osanottajaa.
Viime vuonna herätettiin kontulalaisten mielenkiintoa tuomalla
markkinatorille Kontulan yhteiskouIun tuntumaan ilmatorjuntakanuuna. Vuotta aikaisemmin
esiteltiin jalkaväen uusinta aseistusta.

Kiva kone tuo pörriäinen, mutta miks
se heittää hiekkaa silmät korvat täyteen. Pelastuspalvelun helikopteri tulossa alas Kontulassa.

Afganistan – opetuksia vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen Suomessa
Afganistanin hallinnon romahtaminen
länsijoukkojen vetäytyessä ja Talebanin
uudelleen nousu valtaan on viimeviikkojen ykkösuutinen ja syystä. Analyyseja
syistä, seurauksista ja tulevista toimenpiteistä on jo nähty mutta tilanteen ollessa vielä kesken, lienee turvallista odottaa
ennen kuin mitään ”lopullista analyysia”.
Tästä tullaan puhumaan pitkään ja Afganistanin tapahtumat ovat aiheina graduille, väitöskirjoille, tutkielmille ja artikkeleille tulevien vuosien aikana.
Blogikirjoitukseen nappaan muutaman
seikan, jotka kriisi on nostanut omassa
mielessäni pintaan. Mitä voimme oppia
niistä itse ja olisiko meidän päättäjillämme syytä oppia myös, kun puhutaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen tärkeydestä?
Hallituksen joukoilla oli kaluston ja
mieslukumääräinen ylivoima Talebaniin
nähden. Joukkojen koulutuksen laadusta en ole nähnyt suoraa vertailua mutta
yleistäen kai voidaan todeta, että Talebanin joukkojen osaaminen perustui kentällä saatuihin kokemuksiin, hallituksen
joukoilla suuremmassa osassa oli länsivaltojen antama koulutus. Toki kenttäkokemusta löytyi tältäkin puolelta.
Julkisuudessa on tuotu erityisesti esiin
maanpuolustustahdon merkitys. Afganistanin hallinnolla ja joukoilla sitä ei ollut.
Tämä on mielestäni yksi tärkeimmistä (ei
toki ainoa) selittävä tekijä hallinon ja armeijan totaaliselle romahtamiselle. Se on
elävä esimerkki ja muistutus meille kaikille vapaaehtoisen maanpuolustuksen
parissa työtä tekeville sen tärkeydestä.
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön kaksi merkittävintä osa-aluetta ovat nimenomaan koulutus ja maanpuolustushengen
ylläpito. Kerhojen toiminta rakentuu hyvin pitkälle näiden kahden toimintamuodon ympärille. Tapoja toteuttaa sitä on
lukuisia.
Puitteet toiminnalle, etenkin koulutuksen osalta (MPK), tulevat poliittisilta
päättäjiltä. Lainsäädäntö, resurssit, miten
päättäjät puhuvat ja suhtautuvat vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijoihin
ovat eräitä arvostuksemme mittareita,
eivät juhlapuheiden korulauseet. Valitettavan usein korulauseita jaetaan ylitsevuotavasti, noita muita kitsaammin.

Toivottavasti Afganistanin tapahtumat
saavat meihin nuivasti suhtautuvien silmät aukeamaan. Me todella teemme tätä
vapaaehtoistyötä kokonaisturvallisuuden
puolesta!
Puolustusvoimain suorittama evakuointiprojekti on tätä kirjoitettaessa juuri
päättynyt. Joukkomme ovat suorittaneet
heille annetun tehtävän menestyksekkäästi vaativissa olosuhteissa. Päättäjät
(poliitikot ja virkamiehet), kykenivät tiukan paikan tullen tekemään ratkaisevat
päätökset hyvällä ripeydellä. Tapaus on
kuitenkin tuonut esiin tarpeita lainsäädännössä, jotta kriisitilanteessa operatiivinen toimeenpano voidaan toteuttaa entistä jouhevimmin.
Tiedämme, että myös laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksessa on puutteensa.
Nämä puutteet vaikuttavat nimenomaan
siihen koulutukseen, jota voimme antaa
syvän rauhanoloissa, kun asiat ovat vielä hyvin. ”Hinta” puutteista maksetaan
kuitenkin kriisitilanteessa. Siksi olisikin
tärkeää, että päättäjiltämme löytyisi riittävää kaukokatseisuutta lainsäädännön
kuntoon laittamisessa. Maanpuolustusjärjestöjen tehtävänä on tuoda nämä korjausta edellyttävät kohdat esille.
RUL:n 90 juhlavuoden tunnuslause on:
Johtajuutta kaikissa oloissa. Sen rinnalle
nostaisin tahdon ja taidon. Ilman niitä
emme kykene tuota johtajuutta suorittamaan onnistuneesti. Se lienee jokaiselle
selvää viimeistään Afganistanin tapahtumien jälkeen.

Teksti:Jyri Vilamo
RUL:n liittovaltuuston varapuheenjohtaja
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Reserviläisten puheenjohtajalta

Uusi puolustusselonteko tunnistaa
reserviläisissä olevan voimavaran

Tapaus Afghanistan

Valtioneuvoston uusi puolustusselonteko,
joka tätä kirjoittaessa on juuri ilmestynyt, on
reserviläisen kannalta mielenkiintoista luettavaa. Siinä tunnistetaan hyvin realistisesti
Suomea kohtaavat kasvaneet turvallisuusuhat ja lanseerataan laaja-alaisen vaikuttamisen käsite, joka sisältää hybridiuhkien lisäksi
avoimen sotilaallisen voimankäytön. Samalla
siinä todetaan kokonaisturvallisuuden ja viranomaisyhteistyön kehittämistarpeet koko
verkottuneessa yhteiskunnassamme alihankintaketjut, kriittinen infrastruktuuri ja huoltovarmuus huomioiden. Uhkakuvien osalta
selonteko elää siis hyvin tässä ajassa.
Paikallispuolustus saa uuden suuremman
roolin, kun alueelliset joukot käytännössä
sulautuvat paikallispuolustuksen vahvistukseksi. Tervetullutta on, että paikallisjoukoissa
hyödynnetään aiempaa paremmin laajan reservin käyttö, reserviläisten paikallistuntemus
ja siviilissä hankittu osaaminen, ja tarjotaan
reserviläisille mielekkäitä urapolkuja eri tasoisissa poikkeusolojen tehtävissä. Niin ikään
positiivista on, että kouluttamisessa ja rekrytoinnissa hyödynnetään enemmän vapaaehtoisen maanpuolustuksen resursseja ja vapaaehtoisia reserviläisiä – siis kaikkia tämänkin
lehden lukijoita. Toivottavasti nämä tavoitteet
eivät jää pelkästään paperille, vaan jalkautuvat
käytännössä kertausharjoitusvuorokausiksi
aktiivisille ja osaaville reserviläisille.

Piirin koulutuspäivä oli menestys
Lauantaina 4.9. tehtiin historiaa, kun Tuusulassa pidettiin ensimmäinen piirin jäsenille
kohdennettu koulutuspäivä MPK-kurssina
yhteistyössä Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kanssa. Kouluttajina toimivat yhdistysten aktiivit, ja kaikki kuusi koulutusaihetta
- pioneeritoiminta, komppanian puolustus
uuden taistelutavan mukaan, MGRS-koordinaatisto ja tulenjohto, tst-ensiapu, viestikalusto, väkivaltaisen henkilön kiinniotto - liittyivät paikallispuolustuksen tehtäviin reservin
upseerin näkökulmasta. Harjoituksen johtajana toimi innostavasti koulutustoimikunnan
puheenjohtaja Axi Holmström.
Harjoituksessa kerrattiin nimenomaan
reservin upseereille tarvittavia hyödyllisiä
tietoja ja taitoja perinteisten aselajitaitojen
lisäksi. Kouluttajat saivat suorituksistaan
näytöt MPK:n eri kouluttajatasoille, ja koulutettavat voivat siirtyä kouluttajiksi seuraavilla
kerroilla. Päivä osoittautui menestykseksi
sekä osallistujien määrän että saadun palautteen osalta. Tästä mitä suurin kiitos kuuluu
erinomaisille kouluttajille, jotka olivat todella
satsanneet aikaansa mielenkiintoisiin tehtäviin. Erityistä kiitosta tuli johtajanäkökulman
huomioimisesta ja taktisten periaatteiden
pohtimisesta eri-ikäisten osallistujien ryhmissä. Tästä on hyvä jatkaa ensi vuoteen, jolloin
suunnitteilla on kaksi koulutustapahtumaa,
toinen keväällä ja toinen syksyllä. Tavoitteena on, että keskitymme koulutuksessa yhä
enemmän reservin upseerin tarvitsemaan
laaja-alaisuuteen, eli aselajien perustietoihin
ja yhteistoimintaan komppania- ja pataljoonatasolla – siis juuri uudessa puolustusselonteossa mainitulla tärkeällä paikallispuolustuksen tasolla.

Uuden piirihallituksen valinta
lähestyy – kerhot olkaa aktiivisia!
On taas se aika vuodesta, kun uusia vastuunkantajia haetaan. Piirin syyskokous valitsee
uuden piirihallituksen 15. marraskuuta, ja tällä tietoa piirihallituksesta on lähtemässä neljä
jäsentä, joko sääntöjen mukaisten määrävuosien tultua täyteen tai muiden tehtävien johdosta. Kaikki muutkin paikat toki täytetään

tarvittaessa äänestysten perusteella. Ainoastaan puheenjohtajisto jatkaa vielä ensi vuoden
nykyisissä tehtävissään. Järjestötoimikunta on
jo muistuttanut, että yhdistysten esittämien
ehdokkaiden on oltava piiritoimiston tiedossa viimeistään torstaina 28.10. Nyt on kerhojen korkea aika pohtia ehdokkaitaan, ja myös
aktiivisten vapaaehtoisten syytä ilmoittautua.
Työtä kyllä riittää!

Jäsenmäärä uudelle tuhannelle?
Piirin kevätkokouksessa raportoitiin, että
HRUP:n jäsenmäärä oli 3905 maksanutta jäsentä vuoden 2020 lopussa. Totesimme, että
uusi tuhatluku on todella lähellä. Jos jokainen
piirin 24 kerhosta ja yhdistyksestä säilyttää
vanhan jäsenmääränsä ja hankkii vuoden aikana 4 uutta jäsentä, ylitämme 4000 jäsenen
rajan. Tällä saisimme paitsi hyvän mielen
uusista jäsenistä, myös yhden uuden jäsenen
lisää RUL:n liittovaltuustoon vuoden 2022
liittokokouksessa. Toivottavasti jokainen yhdistys haluaa kantaa kortensa kekoon tässä
hankkeessa. Vielä on aikaa rekrytoida uusia
jäseniä eri tapahtumista ja varmistaa, että
vanhat jäsenet muistavat maksaa jäsenmaksunsa.

Paljon tehtävävaihdoksia alueen
maanpuolustuskentän johdossa
Pääkaupunkiseudun maanpuolustuskentässä on tapahtunut paljon tehtävävaihdoksia
viime kuukausina. Eversti Asko Kopra aloitti
1.9. Kaartin jääkärirykmentin komentajana
eversti Petteri Tervosen siirtyessä Maavoimien henkilöstöpäälliköksi. Eversti Vesa Laitonen puolestaan siirtyi jo 1.8. KAARTJR:n
apulaiskomentajan tehtäviin eversti Rainer
Kuosmasen siirryttyä Panssariprikaatin komentajaksi. MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin päällikkönä aktiivisesti toiminut
Petri Parviainen siirtyi uuteen tehtävään Helsingin kaupungin Pelastuslaitoksen johtavan
väestönsuojelusuunnittelijan tehtävään 1.9.
alkaen. Uskon että Petrin uuteen toimenkuvaan liittyen voimme edelleen tehdä yhteistyötä kokonaisturvallisuuden puolesta. Jottei
alueemme vapaaehtoisen maanpuolustuskentän kärki mene aivan uusiksi, saimme sentään
kuulla, että uutena ESMPP:n piiripäällikkönä
aloittaa Uudenmaan aluetoimiston nykyinen
päällikkö everstiluutnantti Vesa Sundqvist
1.1.2022 alkaen. Haluan HRUP:n puolesta
lämpimästi kiittää kaikkia lähtijöitä erinomaisesta yhteistoiminnasta reserviläisten kanssa
ja onnitella uusiin tehtäviin siirtyneitä tai siirtyviä.

Ari Ranto piirin järjestöupseeriksi
Saimme kesän jälkeen piiritoimiston täyteen
vahvuuteen, kun komentajakapteeni (res)
Ari Ranto aloitti piirin järjestöupseerina 17.8.
alkaen. Ari on hyvin kokenut vapaaehtoisen
maanpuolustuskentän toimija, ja varmasti
monelle entuudestaan tuttu eri yhteyksistä.
Ari tuo mukanaan runsaasti työkokemusta
IT-alan johtotehtävistä, joten hänen tukemanaan piirin hallittu digiloikka varmasti jatkuu.
puheenjohtaja@hrup.fi

Afghanistanin vajoaminen Talebanin hallintaan vaikuttaa koko globaaliin turvallisuusilmastoon heikentävästi. Kabulin evakuoinnissa päätoimijana oli Nato; sen suurimman
sotilasmahdin Yhdysvaltojen johdolla. Yhdysvallat myös joutui evakuoivien valtioiden
osalta kohtaamaan operaation raskaimmat
menetykset. Suomi suoriutui varsin kunnialla omasta osuudestaan. Poliittinen päätöksenteko oli yksimielistä ja päättäväistä
- mikä jo sinällään on hyvä signaali myös
ulospäin. Suomalaisten sotilaiden ja virkamiesten ammattitaito ja hyvät suhteet amerikkalaisiin johtivat operaatiomme onnistumiseen miltei yli odotusten.
Jo evakuoinnin aikana ja sen jälkeen tasavallan presidentti otti esille EU:n ja sen
nopean toiminnan joukkojen näkymättömyyden evakuoinnissa.
Tästä olisi mielenkiintoista kuulla ulkoja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden
ajatuksia niin meiltä kuin muualtakin. EU:n
jäsenmaista suurimman osan sotilaallisista operaatioista vastaa Nato, joten on hyvä
pohtia mikä hyöty on erillisistä EU:n nopean toiminnan joukoista ylipäätään. Natoyhteensopiva Suomikin pystyi toimimaan
ongelmitta Natomaiden kanssa Kabulissa.
Afganistanin evakuoinnin yhteydessä kotimaisessa mediassa koitettiin myös
valjastaa käsite "kunniavelka" aivan uuteen
käyttöön. Sillähän usein viitataan Suomen
sotien veteraanien perintöön. Kun Suomi
on 20 vuoden ajan tukenut Afganistanin kehitystä sadoilla miljoonilla euroilla ja toisinaan paikalle lähetetyt suomalaiset vaaraan
saattaen, on hyvä kysyä mihin suuntaan tuo
"velka" kääntyy? Toki on arvojemme mukaista, että teemme kaikkemme, jopa otamme riskejä, pelastaaksemme meille paikallisesti työskennelleet ihmiset.
Jos vielä katsotaan lähiajan turvallisuuspoliittista tilannetta, löytyy huolenaihetta
myös lähempääkin, kuin Kiinan, Venäjän ja
Talebanin varsin "epäpyhästä alliansista".
Venäjän tämän syksyn sotaharjoitusten valmistelut Valko-Venäjällä sisältävät nekin jo
tavallista enemmän uhittelua tai jopa läsnäolon pysyvää vahvistamista alueella. Niinpä
onkin sopivaa, että tätä kirjoittaessa paikallispuolustuksen harjoitukset ovat koko
maassa hyvässä vauhdissa.

Piirin puheenjohtajan valinta
Nykyiset tiedot pandemiasäädösten muuttamisen osalta viittaavat siihen, että reserviläistoimintaa tultaisi suorittamaan vähempien rajoitusten alaisina ja lokakuulta jo
hyvinkin vapaasti. Kuitenkaan tällä hetkellä
ei ole vielä tietoa varsinaisista määräysten
muutoksista. Niinpä tapahtumia joudutaan
yhäkin suunnittelemaan nykyiseltä pohjalta.
Tämä koskee myös syyskokoustamme, jossa
suoritetaan puheenjohtajan vaali. Tällä hetkellä näyttää siltä, että useampi yhdistys on
asettamassa ehdokkaan, niinpä meidän tulee
pystyä suorittamaan äänestykset luotettavasti olivatpa koronarajoitukset millaiset tahansa marraskuulla.
Yhdistysten tulee ilmoittaa puheenjohtajaehdokkaat piirin toimistolle 1. lokakuuta 2021 mennessä. Ollakseen tasapuolinen
piirin hallitus on päättänyt ilmoittaa kaikki
ehdolle asetetut tuon päivämäärän jälkeen.
Ehdokas toki voi itse päättää, milloin ja keille kertoo ehdokkuudestaan. Tämänhetkinen
ajatus on, että lokakuulla pidetään yhdistystapaaminen, jossa ehdokkaat voivat esittäytyä. Samoin pyritään saamaan heidän esittelynsä tähän lehteen. On hienoa, että useampi yhdistys on asettamassa ehdokkaan.
Yhdistysten rutiinien osalta erityisen

toivottavaa olisi, että yhdistykset laittaisivat
liiton nettisivuille edes linkin, joka johtaa
yhdistyksen omille julkisille sivuille. Samoin
toiminnan raportointi liittoon on hyödyksi
meille kaikille, koska se antaa liitolle näyttöä
aktiivisuudesta kentällä edunvalvontaa varten.

Aselupakäytännöstä
Reserviläisliiton, Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton toimesta on suoritettu
edunvalvontaa antamalla lausunto aselupakäytäntöjen yhtenäistämisestä. Myöskin
nyt, kun poliisin hyväksymien ja yhdistysten
asettamien ampuma-asekouluttajien toimikaudet ovat tulossa täyteen, tullaan olemaan
aktiivisia käytännöstä, jolla kouluttajat asetetaan ja seuraavat koulutukset suoritetaan.
Varautumisen osalta Leijona Catering
tarjoaa poikkeusolojen tehtäviä sijoittamattomille reserviläisille. Turvallinen Uusimaa
-tapahtuma viedään läpi etäkoulutuksina,
jotka löytyvät MPK:n koulutussivuilta. Ampumatoiminta jatkuu piirissämme koronaajan käytäntöjen mukaisesti.

MPK:n henkilövaihdokset
Koulutustoiminnan osalta MPK:ssa on tapahtunut ja tapahtumassa henkilövaihdoksia. MPK:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja
Pertti Laatikainen siirtyy nyt prikaatikenraalina ylipäällikön reserviin ja toiminnanjohtajan tehtävät siirtyvät niinikään prikaatikenraali Antti Lehtisalo. Kiitämme Perttiä hänen palvelusvuosistaan ja toivotamme Antin
tervetulleeksi!
Komentaja Petri Parviainen siirtyy
MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin
piiripäällikön tehtävistä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen johtavaksi väestönsuojelusuunnittelijaksi. Aluetoimistomme
päällikkö, everstiluutnantti Vesa Sundqvist
siirtyy MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäälliköksi ensivuoden alusta.
Onnittelut molemmille uusista tehtävistä ja
yhteistyö jatkuu!
Kaikkiaan näyttää siltä, että olemme
menossa kohti normaalimpaa toimintaympäristöä. Hitaammin kuin keväällä toivoimme, mutta siltikin vääjäämättömästi rokotekattavuuden parantuessa.
Toivotan jäsenille ja yhteistyökumppaneille hyvää alkanutta syyskautta!!
puheenjohtaja@helresp.fi
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Valtioneuvoston puolustusselonteko 2021 eduskuntaan:
Aktiivisille reserviläisille uusia mahdollisuuksia
Teksti: Ari Ranto
Kuvat: Puolustusvoimat

Jo viime keväänä odotettu
uusi puolustusselonteko
eduskunnalle hyväksyttiin
valtioneuvoston yleisistunnossa 9.9.2021. Puolustusministeri Antti Kaikkonen,
puolustusministeriön ylijohtaja kenraaliluutnantti evp
Esa Pulkkinen ja puolustusvoimien komentaja kenraali
Timo Kivinen esittelivät
selontekoa valtioneuvoston
tiedotustilaisuudessa
tuoreeltaan saman päivän
iltapäivällä. Mitä jokaisen
reserviläisen olisi hyvä
tietää puolustusselonteosta
ja sen linjauksista?
Järjestyksessään toinen puolustusselonteko on jatkoa vuonna
2017 annetulle edelliselle puolustusselonteolle sekä vuonna
2020 annetulle ulko- ja turvallisuuspoliittiselle selonteolle. Valtioneuvoston puolustusselonteko
antaa puolustuspoliittiset linjaukset Suomen puolustuskyvyn
ylläpidolle ja kehittämiselle kuluvan vuosikymmenen loppuun
saakka. Selontekoa on kiitelty
laajasti aikaisempaa suorapuheisemmasta lähestymistavasta.
Puolustusselonteolla ja sen
toimeenpanolla turvataan Suomen puolustuskyky jännitteisessä ja vaikeasti ennakoitavassa
toimintaympäristössä, luodaan
edellytykset koko maan kattavan
ja kaikki operatiiviset toimintaympäristöt huomioivan puolustusjärjestelmän ylläpidolle ja kehittämiselle, linjataan valmiuden
ylläpidon, asevelvollisten kouluttamisen sekä uusien suorituskykyjen kehittämisen edellyttämä
henkilöstötarve ja taloudelliset
voimavarat sekä ohjataan kansainvälisen puolustusyhteistyön
sekä kansallisen lainsäädännön
kehittämistä.
Viimeisin puolustusselonteko muistuttaa monilta osiltaan
aikaisempaa selontekoa vuodelta
2017, mutta on edeltäjäänsä huomattavasti laajempi ja yksityiskohtaisempi. Selonteko sisältää
arviot Suomen puolustuksen toimintaympäristöstä ja nykytilasta
sekä linjaukset puolustuskyvyn
ylläpidosta ja kehittämisestä eri
sotilaallisen aktiivisuuden ulottuvuuksissa perinteisten maa-,
meri- ja ilmapuolustuksen lisäksi
kyber-, informaatio- ja avaruuspuolustuksen alueilla.
Suomi pitää vastakin huolta
uskottavasta kansallisesta puolustuksestaan. Selonteko nostaa
esiin kansainvälistä puolustusyhteistyötä, mutta Suomen puolustuksen perustana ovat jatkossakin
asevelvollisuus, koulutettu reservi, koko maan puolustaminen ja
korkea maanpuolustustahto.

Toimintaympäristö
Selonteon mukaan Suomen

ja Euroopan lähialueiden turvallisuustilanne on jännitteinen ja
vaikeasti ennakoitava. Yhteiskuntaan kohdistuva vahingollinen vaikuttaminen on lisääntynyt
ja sen keinovalikoima on laaja.
Kansainvälisiä sääntöjä ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja on
kyseenalaistettu, mikä vaikeuttaa
erityisesti pienten valtioiden asemaa.
Turvallisuustilanteeseen vaikuttavat Venäjän, Yhdysvaltojen
ja Kiinan välinen kilpailuasetelma. Venäjä tavoittelee nykyistä
vahvempaa asemaa ja pyrkii heikentämään läntisten toimijoiden
yhtenäisyyttä. Yhdysvallat pyrkii
säilyttämään asemansa johtavana suurvaltana kumppaniensa ja
liittolaistensa kanssa. Perinteistä
vastakkainasettelua on muuttanut Kiinan nousu globaaliksi toimijaksi.

Suomi sijaitsee suurvaltojen
näkökulmasta strategisesti
merkittävällä alueella.
Koillisväylän avautuessa ja
alueen luonnonvarojen hyödyntämismahdollisuuksien parantuessa Arktisen alueen merkitys

suur valtakilpailussa korostuu.
Suomi sijaitsee suurvaltojen näkökulmasta strategisesti merkittävällä alueella, joka mahdollisessa konfliktissa muodostaisi sotilasstrategisen kokonaisuuden.
Itämeri, arktinen alue ja PohjoisAtlantin meriyhteydet linkittyvät
toisiinsa. Kansainväliset jännitteet yhtäällä heijastuvat helposti
myös muille alueille sotilaallisen
toiminnan lisääntymisenä.
Perinteisen sotilaallisen voiman käyttö kuuluu edelleen
suurvaltojen keinovalikoimaan.
Niiden lisäksi vahingollinen vaikuttaminen on monimuotoistunut sisältäen mm. diplomaattisia,
poliittisia, taloudellisia ja sotilaallisia keinoja sekä informaatioja kybervaikuttamista. Normaaliolojen ja erilaisten konfliktien
välinen rajapinta on hämärtynyt,
ennakoimattomuus lisääntynyt ja
varoitusaika lyhentynyt.
Selonteko esittelee puolustuspoliittiseen termistöön käsitteen laaja-alainen vaikuttaminen. Vanhastaan läntisessä
uhkakeskustelussa on puhuttu
pääosin ei-sotilaallisiin keinoihin
perustuvista hybridivaikuttamisesta ja hybridisodankäynnistä.
Sotilaallisena uhkakuvana laajaalainen vaikuttaminen sisältää

hybr idiv aikuttamisen lisäk si
avoimen sotilaallisen voimankäytön. Laaja-alainen vaikuttaminen
yhdistelee suunnitelmallisesti eri
keinoja, hyödyntää yhteiskunnan
haavoittuvuuksia ja on usein pitkäkestoista sekä vaikeasti tunnistettavaa. Sotilaallisia keinoja
voidaan myös pyrkiä käyttämään
avoimen konfliktin kynnyksen
alapuolella, jolloin poikkeusolojen toteaminen sekä hyökkääjän tunnistaminen vaikeutuvat
ja puolustaja joutuu toimimaan
vain normaaliolojen resurssein ja
toimivaltuuksin.

Suomi puolustaa aluettaan,
kansalaisiaan ja yhteiskuntaansa kaikkia voimavarojaan hyödyntäen. Suomella
on ennaltaehkäisevä puolustus ja vahva torjuntakyky,
jota koko yhteiskunta tukee.
Puolustuksen nykytila
ja kehittäminen
Kansainvälisen tilanteen kiristymisestä huolimatta Suomeen
ei katsota kohdistuvan välitöntä
sotilaallista uhkaa. Sotilaalliseen
voimankäyttöön tai sillä uhkaamiseen on kuitenkin varauduttava. Suomi puolustaa aluettaan,
kansalaisiaan ja yhteiskuntaansa
kaikkia voimavarojaan hyödyntäen. Suomella on ennaltaehkäisevä
puolustus ja vahva torjuntakyky,
jota koko yhteiskunta tukee.
Suomen puolustusratkaisu
perustuu asevelvollisuuteen, jota
kehitetään maltillisesti lisäämällä erityisesti naisten ja reservin
osallistumismahdollisuuksia.
Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavien määrää pyritään lisäämään. Samoin reservin
koulutusta tehostetaan eri harjoitusmuotoja kehittämällä sekä
vapaa- ja omaehtoista koulutusta

hyödyntämällä - ampumaharjoittelu mukaan lukien. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja
sen jäsenjärjestöjen järjestämästä
koulutuksesta kehitetään nousujohteinen kokonaisuus, joka tukee puolustusvoimien tarpeita.
Selonteon kattamalla vuosikymmenellä sekä ilma- että merivoimat ovat uudistamassa keskeisiä suorituskykyjään HX- ja
Laivue 2020 -hankkeiden myötä.
Maavoimien olisi luullut jäävän
tällä kertaa vähemmälle, mutta
suorituskykyparannuksia on tulossa sinnekin joukkojen käyttöä
tehostamalla:
Puolu stu s voimien j oukot
jaettiin vuoden 2017 selonteossa
paikallisiin, alueellisiin ja operatiivisiin joukkoihin. Uudessa selonteossa alueellisten joukkojen
käsitteestä luovutaan ja niiden
tehtävät jaetaan operatiivisille ja
paikallisille joukoille.
Paikallisjoukkoja uudistetaan
ja niiden valmiutta sekä suorituskykyä parannetaan ennaltaehkäisemään ja torjumaan myös
laaja-alaista vaikuttamista koko
maan alueella. Alueellisista taisteluosa stoista muo dostetaan
liikkuvia ja suorituskykyisiä kevyitä jalkaväki- ja jääkärijoukkoja, joilla vastataan uudistuvan
paikallispuolustuksen tehtäviin.
Samalla paikallisjoukkojen määrä
lisääntyy, vaikka sodanajan joukkojen kokonaisvahvuus ei muutu.
Joukkoreservillä mahdollistetaan
kyky pitkäkestoiseen sodankäyntiin koko valtakunnan alueella.

Paikallisjoukkoja uudistetaan
ja niiden valmiutta sekä
suorituskykyä parannetaan
ennaltaehkäisemään ja
torjumaan myös laaja-alaista
vaikuttamista koko maan
alueella.

5

Helsingin Reservin Sanomat > 3 /2021 > 24. syyskuuta

Paikallisjoukkoja käytetään
joukkojen perustamiseen, taistelutehtäviin, kohteiden suojaamiseen sekä muiden viranomaisten ja yhteiskunnan tukemiseen.
Paikallisjoukoissa hyödynnetään
aikaisempaa paremmin reserviläisten paikallistuntemusta ja
siviilissä hankittua osaamista.
Vastaavasti kouluttamisessa ja
rekrytoinnissa hyödynnetään vapaaehtoisen maanpuolustuksen
resursseja sekä vapaaehtoisia reserviläisiä.
Reserviläisten sitoutuneisuus
ja verkostoituminen korostuvat
paikallispuolustuksen tehtävien
monipuolistuessa. Samalla reserviläisille tarjoutuu mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen
maanpuolustukseen sekä urapolkuja eri tasoisissa poikkeusolojen
tehtävissä. Myös kertausharjoituksia ja vapaaehtoisia harjoituksia on paikallisjoukoille luvassa
lisää alueellisten joukkojen poistuessa joukkorakenteesta.
Paikallispuolustuksen suunnittelu ja toteutus pysyvät joukko-osastojen ja niiden alaisten
aluetoimistojen vastuulla. Harjoituksia kehitetään vastaamaan
alueellisia erityispiirteitä sekä
paikallispuolustuksen laajenevaa

tehtäväkenttää; viranomaisyhteistyötä harjoitellaan mm. paikallispuolustusharjoituksissa.

Uudet ulottuvuudet
ja kansainvälisyys
Puolustuksen järjestelmät
ja toimintakyky ovat yhä enemmän riippuvaisia digitalisaatiosta, informaatiosta ja avaruuden
hyödyntämisestä. Avaruudellisia
järjestelmiä hyödynnetään mm.
paikantamisessa, mutta ulottuvuudesta voi kohdistua myös uhkia. Tämän vuoksi puolustuksen

on kyettävä entistä kattavammin
valvomaan eri toimintaympäristöjä sekä tarvittaessa myös käynnistämään niissä puolustuksellisia toimenpiteitä.
Uhkaympäristön muutokseen
varautuminen sekä suorituskykyihin, tilannetietoisuuteen ja
kriisitilanteiden yhteistoimintaan
liittyvissä kysymyksissä kansainvälisestä yhteistyöstä ja harjoittelusta on merkittävää hyötyä.
Suomi onkin jo pidempään kehittänyt määrätietoisesti sekä kahden- että monenvälistä kansain-

välistä yhteistyötä. Tärkeimmiksi kumppaneiksi nostetaan
yksittäisistä maista Ruotsi, Yhdysvallat ja Norja sekä monenvälisistä järjestelyistä NATO.
Tiivis kansainvälinen puolustusyhteistyö vahvistaa Suomen
puolustuskykyä.
Suorituskykyvaatimusten
kasvu edellyttää lisäpanostuksia
myös puolustusvoimien palkatussa henkilöstössä. Kuluvalla
vaalikaudella puolustusvoimien
henkilöstömäärä lisääntyy n.
100 henkilötyövuodella ja sitä
on tarkoitus kasvattaa vaiheittain edelleen 500 henkilötyövuodella 2020-luvun loppuun
mennessä.

on määrä alkaa eduskunnassa
lehtemme mennessä painoon.
Lataa ja lue selonteko tai katso
selonteon julkistamistilaisuuden
tallenne verkosta, niin tiedät,
mistä puhutaan.

Lopuksi
Suomi ylläpitää ja kehittää
puolustusvalmiutta ja puolustusjärjestelmäänsä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Puolustuksemme on perustunut alusta
lähtien kokonaismaanpuolustukseen sekä ammattitaitoiseen reserviin. Linjatuissa uudistuksissa
yhteistyö eri toimijoiden välillä
ja reserviläisten rooli kasvavat
edelleen.
Keskustelu puolustusselonteosta jatkuu. Selonteon käsittelyn

Puolustusselonteko 2021:
https://www.defmin.fi/ministerion_teemat/
puolustusselonteot
Valtioneuvoston tiedotustilaisuus:
https://youtu.be/zxHjxSRfYco

Kontaktina vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja
Puolustusvoimien välillä
Teksti: Lasse Mäki
Kuva: MPK Meripuolustuspiiri

Vuoden 2020 alussa voimaan
astunut laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta toi mukanaan muutoksia Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) väliseen
tehtäväjakoon. Uudistuksen
yhteydessä Puolustusvoimiin
perustettiin reilut 40 uutta
tehtävää suunnittelemaan
ja koordinoimaan vapaaehtoiseen maanpuolustukseen
liittyviä asioita. Vapaaehtoisen
maanpuolustuksen upseerit eli
niin kutsutut VMP-upseerit ja
vastaavissa tehtävissä toimivat
opisto- ja aliupseerit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä
MPK:n ja reserviläiskentän
kanssa.
Koordinointia
puolustushaaratasolla
ja joukko-osastoissa
Jokaiseen joukko-osastoon,
aluetoimistoon ja puolustushaaraesikuntaan on nimetty oma VMPupseerinsa, joista yksi on Merivoimien esikunnan VMP-upseerina
työskentelevä kapteeniluutnantti
Tuomas Huolman. Heikkilän kasarmilla Turussa virkapaikkaansa pitävä Huolman kuvailee tehtäväänsä
monipuoliseksi: ”Näin puolustushaaran tasolla työ pitää sisällään
yhteydenpitoa eri vapaaehtoisen
maanpuolustuskentän toimijoiden
kanssa sekä puolustushaaran vapaehtoisen maanpuolustustoimin-

nan ja koulutuksen koordinointia.
Teemme Merivoimien esikunnan
osalta paljon yhteistyötä etenkin
MPK:n Meripuolustuspiirin piiripäällikön ja valmiuspäällikön kanssa.”
Joukko-osaston ja aluetoimiston tasolla työ keskittyy paikallisten
verkostojen luomiseen ja yhteistyöhön MPK:n koulutuspaikkojen
mukaan. Työnkuvassa on kuitenkin
alueellista vaihtelua. ”Joukko-osastot suunnittelevat koulutusta omien tarpeidensa ja resurssiensa mukaan yhteistyössä MPK:n kanssa ja
puolustushaaraesikunnan ohjauksessa. Joukko-osaston VMP-upseerille muodostuu läheisempi kosketuspinta paikallisten reserviläisten
kanssa, ja hän vastaa tukipyyntöjen
koordinoinnista esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämiseksi varuskunnassa”, Huolman kertoo.

Resurssilisäyksiä
ja suunnitelmallista
koulutusta
Työ Merivoimien esikunnan
VMP-upseerina on ollut Huolmanille ensimmäinen esikuntatehtävä
laivaston sota-aluksien upseeritehtävien jälkeen. VMP-upseeriksi hakiessa kiinnosti ennen kaikkea tehtävän uutuus. ”Vasta perustetussa
virassa pääsi tekemään jotain täysin
uutta. On ollut kiinnostavaa olla
mukana kehitystyössä, jossa resursseja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen on lisätty huomattavasti”,
Huolman summaa.
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen saralla tapahtuukin
tällä hetkellä suurempia linjauksia,
kun MPK:n sotilaallisia valmiuksia
palvelevan koulutuksen (SOTVA)
koulutusohjelmat ovat laadinnassa. ”Koulutusohjelmat hyväksytään Puolustusvoimissa ja otetaan
sitten käyttöön valtakunnallisesti.

Puolustusvoimien kiinnostus vapaaehtoista maanpuolustustyötä kohtaan näkyy myös koulutustapahtumissa.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Jukka Nurmi kävi tarkastamassa Puolustusvoimien vapaaehtoisia
harjoituksia sekä MPK:n SOTVA- ja VARTU-kursseja Rannikkoprikaatissa elokuussa 2021. Kuvassa MPK:n omistama ja
Pelikaanikillan operoima Jurmo-luokan alus Pia Elisabeth.

Koulutuskokonaisuuksista tehdään
suunnitelmallisempia ja entistä paremmin Puolustusvoimien tarpeita
vastaavia. VMP-upseereilla on keskeinen rooli yhteistyössä: he toimivat eräänlaisina taistelupareina
MPK:n valmius- ja koulutuspäälliköiden sekä muun henkilökunnan
kanssa”, Huolman kuvailee.

Vapaaehtoinen
maanpuolustustyö
vakuuttaa ja vaikuttaa
Suoraan varusmiespalveluksesta ammattisotilaan uralle siirtyneelle Huolmanille reserviläiskenttä
ei ollut entuudestaan kovin tuttu.
”Onhan tähän tehtävään sisältynyt
paljon uuden opettelua ja uusiin
ihmisiin tutustumista”, Huolman

kertoo. Syntynyt mielikuva on kuitenkin ollut erittäin positiivinen:
”Reserviläisten osaamista ja sitoutuneisuutta on ollut ilo seurata. Välillä toiminnan tiimellyksessä meinaa unohtua, että hehän ovat täällä
vapaaehtoisesti antamassa omaa
panostaan ja tekevät siviilityökseen
useimmiten jotain aivan muuta.”
VMP-upseereita on ollut Puolustusvoimissa kohta kahden vuoden ajan. Tietoisuuden levittämiseksi on tehtävä silti töitä. ”Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
tuntemus vaihtelee organisaatiossa
suuresti. Vielä onkin tekemistä,
jotta sen merkitys tiedostetaan
vahvasti läpi Puolustusvoimien”,
Huolman pohtii. Oman vastuualueensa kehitystyötä hän lähestyy

pitkäjänteisesti: ”Uskon vahvasti,
että pidemmällä aikavälillä nykyisenkaltainen järjestelmä helpottaa
yhteydenpitoa ja suunnittelua. Isot
muutokset ottavat kuitenkin oman
aikansa.”
Terveisinä reserviläiskentälle
Huolman kehottaa paitsi liitto- ja
piiritasoa, myös yksittäisiä yhdistyksiä lähestymään paikallista
VMP-upseeriaan, jos tarpeita Puolustusvoimien suuntaan ilmenee:
”Rohkeasti kannattaa olla yhteydessä. Tämän työn yksi parhaita puolia
on juuri se, kun pääsee tekemään
yhteistyötä reserviläistoimijoiden
kanssa ja mahdollisuuksien mukaan
auttamaan toiminnan järjestämisessä.”
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Eversti Asko Kopra Kaartin jääkärirykmentin komentajaksi
dun ja Uudenmaan puolustajana
on kiistaton. Meille täällä palveleville tämän hallinnon, elinkeinoelämän ja väestökeskittymän
merkitys ei ole epäselvä. Siksi
teemmekin päivittäin töitä yhdessä muiden alueella toimivien
Puolustusvoimien joukkojen ja
muiden viranomaisten kanssa
saman päämäärän eteen. Pääkaupunki tarvitsee puolustajansa.
Eversti Petteri Tervonen jättää rykmentin komentajan tehtävän luottavaisin mielin seuraajalleen. Hän toivottaa uudelle
komentajalle mitä parhainta menestystä ja voimia vaativaan tehtävään.
- Kiitän teitä kaikkia saamastani tuesta tehtävässäni. Toivotan Kaartin jääkärirykmentille
valoisaa tulevaisuutta!

Teksti ja kuvat: Kaartin
jääkärirykmentti

Maavoimien komentaja
kenraaliluutnantti Petri
Hulkko luovutti tiistaina
31. elokuuta Kaartin
jääkärirykmentin joukkoosastolipun eversti Asko
Kopralle, joka aloittaa
rykmentin komentajana 1.
syyskuuta 2021. Kaartin jääkärirykmentin komentajana
yli kolme vuotta toiminut
eversti Petteri Tervonen
siirtyy henkilöstöpäälliköksi
Maavoimien esikuntaan.
Kaartin jääkärir ykmentin komentajan vaihtotilaisuutta juhlittiin paraatikatselmuksella Santahaminassa.
Eversti Kopra kertoi puheessaan
ottavansa vastaan komentajan
tehtävän Kaartin jääkärirykmentissä kiitollisena sekä nöyrin ja
avoimin mielin.
- Omalta osaltani joukkoosaston komentajuus täydentää
aikaisempien palvelustehtävien
ketjua, joissa olen päässyt palvelemaan joukkueen johtajana,
yksikön päällikkönä sekä joukkoyksikön komentajana.
- Kiitos edeltäjieni, Kaartin jääkärirykmentti on hyvässä

Ev Asko Kopra,KAARTJR komentaja 1.9.2021 lukien

kunnossa. Tiedän että tukenani
on sitoutunut, velvollisuudentuntoinen ja ammattitaitoinen
henkilöstö. Jokaisen r ykmentissä palvelevan työ on tärkeää
henkilön asemaan ja henkilöstöryhmään katsomatta, ja jokaisen
panosta tarvitaan, jotta me kykenemme täyttämään tehtävämme.
Yhdessä tekeminen antaa vahvaa
luottamusta myös tulevaisuuteen.
Kopra korosti puheessaan
jatkuvassa muutoksessa olemisen
tilaa, johon on kyettävä sopeutumaan.
- Meidän täytyy elää ajassa ja
tunnustaa muutoksien tarpeellisuus. Toimintatapojamme on
kehitettävä toimintaympäristön,
teknologian, sodankäynnin ja yhteiskunnan muutosten mukaisesti. Yhä monitahoisempien uhkien ennaltaehkäisyyn, hallintaan
ja torjuntaan tarvitsemme uskottavaa valmiutta, osaavaa henkilöstöä sekä moderniin teknologiaan perustuvia järjestelmiä että
asevelvollisuuteen perustuvaa
laajaa reserviä.
- On elettävä ajassa, koska
yhteiskuntamme muuttuu, sukupolvet eivät ole toistensa kaltaisia, turvallisuusympäristön muutokset ovat yhä nopeampia ja
resursseihin liittyy aikaisempaa
suurempia epävarmuuksia.

Eversti Kopran aikaisempaan
palvelusuraan sisältyy uran alkuvaiheen joukko-osastopalveluksen ja virkaurakurssien lisäksi
kolme palvelustehtävää Pääesikunnassa, kolme palvelustehtävää Maavoimien esikunnassa
sekä neljä kansainvälistä tehtävää, viimeisimpänä puolustusasiamiehen tehtävä Pekingissä.

Kopra suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000.
Hänet ylennettiin e verstik si
2016.
Läksiäispuheessaan eversti
Tervonen muistutti Kaartin jääkärirykmentin erityisestä asemasta.
- Kaartin jääkärirykmentin
rooli ja tehtävä pääkaupunkiseu-

Ev Petteri Tervonen

Henkilövaihdoksia Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirissä
Teksti: Miia Iiivari ja Markus Häyhtiö
Kuva: Puolustusvoimat

päällikkönä ja aloittaa piiripäällikön tehtävässään 1.1.2022.

MPK:n Suomen koulutusmääriltään suurimman maanpuolustuspiiriin, Etelä-Suomen
maanpuolustuspiirin johto
vaihtuu.
Everstiluutnantti Vesa
Sundqvist on valittu MPK EteläSuomen maanpuolustuspiirin
piiripäälliköksi MPK:n hallituksen kokouksessa 25.8.2021.
Sundqvist toimii tällä hetkellä
Uudenmaan aluetoimiston

Vesa Sundqvist on 35-vuotisen
uransa aikana Puolustusvoimien
monipuolisissa tehtävissä kerryttänyt runsaasti MPK:n kannalta
oleellista osaamista. Hän on toiminut Uudenmaan aluetoimiston
päällikkönä vuodesta 2017. Tässä
tehtävässä reservin koulutus on
tullut hänelle hyvin tutuksi. Alueellisten maanpuolustuskurssien
puheenjohtajistossa Sundqvist on
oppinut tuntemaan myös muut
MPK Etelä-Suomen keskeiset sidosryhmät ja yhteistoimintakumppanit kokonaisturvallisuuden eri
sektoreilla.

Kokemusta koulutuksen ja talouden suunnittelusta hän on saanut mm. toimiessaan ilmasotaopin
pääopettajana ja strategiapäällikkönä Maanpuolustuskorkeakoulussa
2012-2015. Apulaisosastopäällikön
tehtävä Maavoimien esikunnan
henkilöstöosastolla 2015-2017 on
tuonut kokemusta vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen ohjaamisesta.
Vesa Sundqvist aloittaa tehtävissään 1.1.2022 ja hänen toimipaikkanaan on Helsinki, Santahamina.
Maaliskuusta 2018 piiripäällikkönä toiminut Petri Parviainen
siirtyi uusiin tehtäviin 1.9.2021
Helsingin kaupungin pelastuslai-

tokselle. Uusi tehtävä mahdollistaa
MPK:lle ja ESMPP:lle pelastuslaitoksen kanssa hyvin alkuun saatetun yhteistyön jatkumisen.
Ennen Vesa Sundqvistin siirtymistä uuteen tehtävään MPK:n
Etelä-Suomen piiripäällikön tehtäviä hoitaa sijaisena valmiuspäällikkö Pasi Raatikainen 1.9.-31.12.2021.
ESMPP:n yhteystiedot: http://
www.mpk.fi/etela-suomi.

Evl Vesa Sundqvist, ESMPP
piiripäällikkö 1.1.2022 alkaen
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HRUP:lle uusi järjestöupseeri
ARI RANTO aloitti Helsingin
Reserviupseeripiirin uutena
järjestöupseerina 17.8.2021.
Hänellä on pitkä ja laaja
kokemus vapaaehtoisen
maanpuolustuksen saralta.
Ari on rannikkotykistön peruskoulutettu RTK:n reserviupseerikurssilta 190. Varusmiespalveluksen
jälkeen hän on työskennellyt va.
opetusupseerina Vaasan Rannikkopatteristossa sekä osallistunut koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen mm. MPK:n kouluttajana.
Sotilasarvoltaan hän on reservin
komentajakapteeni.
Ennen nykyistä tehtäväänsä Ari
on tehnyt pitkän uran liike-elämän
palveluksessa. Suurta osaa hänen
työurastaan yhdistävät turvallisuus
ja varautuminen sekä tietotekniikka ja viestintä. Hän on myös suorittanut alueellisen maanpuolustuskurssin. Helsingin Reserviupseeripiirin järjestöupseerina hän
tuo kokemuksensa sekä verkostonsa koko Helsingin piirin, reserviläiskentän ja maanpuolustuksen
hyväksi.
Ari on ollut Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksen
jäsen yhtäjaksoisesti vuodesta 1989

toimien erilaisissa vastuutehtävissä
yhdistys-, piiri- ja liittotasolla. Tällä hetkellä hän toimii Nurmijärven
Reserviupseerikerhon varapuheenjohtajana, Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallituksen jäsenenä
sekä Suomen Reserviupseeriliiton
liittovaltuuston varajäsenenä. Keskittyessään uuteen päivätyöhönsä
luottamustehtävät jäävät luonnollisesti vaiheittain pois.
Ari on kiinnostunut suomalaisista yhteiskunnallisista kysymyk-

sistä ja keskustelusta. Vapaalla hän
viettää aikaansa perheen ja maanpuolustusharrastuksen ohella myös
retkeillen ja luonnossa liikkuen.
Järjestöupseerin tehtäviin kuuluvat mm. piirin koulutus-, edustus-, ammunta- ja liikuntatapahtumien järjestelyt sekä perusyhdistysten toiminnan tukeminen ja
kehittäminen. HRUP:n uuden järjestöupseerin tavoittaa numerosta
045 862 4648 sekä sähköpostitse
osoitteella jarjesto@hrup.fi.

21.10.2021 klo 13.00–19.30, Katajanokan Kasino
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
17.30 Vuoden 1941 ratkaisun läntinen kääntöpuoli
VTT Hannu Rautkallio

Komkapt (res) Ari Ranto, HRUP järjestöupseeri 17.8.2021 lukien

Ilmatorjuntakerho tempaisi piirin
koronatuen vauhdittamana

18.15 Yleisön kommentteja ja kysymyksiä
Seminaarin puheenjohtaja
18.30 Senioriupseerien kerhon 70-vuotisjuhlakirjan
”Sukelluksia Suomen sotahistoriaan” julkistus
Kerhon puheenjohtaja
19.30 Seminaarin päättäminen
Kerhon puheenjohtaja
Ilmoittautumiset kerhon puheenjohtajalle Hannu Venäläiselle
venalaisenhannu@gmail.com

Teksti ja kuvat: Jorma Lahtinen

Lauttasaaren muistomerkkitykkien kunnostus Myllykalliolla ja
Veijarivuorenpuistossa tapahtui
monien pohdintojen jälkeen vihdoinkin Lauttasaariseuran Antti
Matilaisen sekä Helsingin Reserviupseeripiirin kerhoille antaman
toiminnan ”koronatuen” vauhdittamana 12.6.–5.8.2021. Tykkien
peruskunnostuksen suuritöisin
ja aikaa vievin vaihe irtomaalin
ja ruosteen poisto vei n. 18–19
h. Ruostepintojen lakkaus sekä
pohjamaalaus veivät lopun ajan
pohjatöiden 34 h kokonaistuntimäärästä. Pohjatyöt tehtiin kerhon jäsenten toimesta 9 suorituskerran aikana 2–3 h työvuoroin.
Kerho oli hankkinut tarvittavat
työvälineet työsuorituksia varten.
Poikkeuksellinen hellejakso asetti
omat vaatimuksensa työsuorituksille helteisillä paikoilla. Ennen
ruiskumaalausta piti raivata vuosikymmenien aikana tykkien ympärille kasvanutta pienpuustoa,
joka peitti tykkejä ja haittasi ruiskumaalausta. Varsinaisen loppusilauksen antoi Ilmatorjuntamuseon
iskuryhmä 1+3 Klaus Niemisen
johdolla, ruiskumaalaamalla tykit 5.8. klo 10.00–14.00 välisenä
aikana Tuusulan Rykmentin puiston muistomerkkitykkien vihreällä tykkivärillä. Pohjustukseen
kului ruosteen peittoon lakkaa ja
pohjamaalia kumpiakin litra. Vihreää ruiskumaalia kului n. 6 litraa.
Saatu kokemus työmäärästä ja
kustannuksista rohkaisee kerhoa
jatkamaan vastaavanlaisia muistomerkkien ehostuksia Pääkaupunkiseudulla.

SENIORIUPSEERIEN KERHON SYYSSEMINAARI
”Suomen vaikeat valinnat 1940–41”

SENIORIUPSEERIEN 70V -JUHLAKIRJA
TULEE KAIKKIEN SUOMEN SOTAHISTORIASTA
KIINNOSTUNEIDEN SAATAVILLE
Senioriupseerien kerhon Syysseminaarin
21.10.2021 yhteydessä hintaan (pyydämme
ottamaan tasarahan mukaan)

25 eur
Marraskuun 2021 alusta alkaen Suomen
Reserviupseeriliiton toimiston kautta hintaan

29 eur
(sis. kuljetuksen)
Veijarivuoren tykkiä maalaamassa Tuomo Lintulaakso

Antoisia lukuhetkiä !!
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Pitkää KHRU:n ja EROK:n yhteistyötä Padasjoella

osallistui yhteensä 29 henkilöä,
joista kuusi saapui etelänaapuristamme Virosta.
Yksi leirin pitkäaikaisista perinteistä on Viron reserviupseerijärjestön EROK:in delegaation
osallistuminen toimintaan. Perinne on jatkunut vuodesta 2007, ja
tämä on EROK:in pisin kansainvälinen yhteistyöperinne, joka on
jatkunut jo 14 vuoden ajan. EROK
pitää perinnettä tärkeänä kansainvälisen yhteistyön ja sotilaallisen taidon ylläpitoperinteenä.
Leiri saa joka vuosi oman sävynsä, kun mukana on kansainvälisiä
yhteistyötoimijoita, joiden kanssa
vaihtaa ajatuksia. Perinteisesti Virolaiset tuovat mukanaan lauantai-illan iltaruokailut, jotka olivat
tänäkin vuonna erittäin riittävät
ja lihapainotteiset. Lauantain
ampumaosuuden päätti suomalaisten ja virolaisten välinen “Falling plates–kilpailu", jonka voitto
meni tänä vuonna KHRU:n joukkueelle. Kaksi edellistä kilpailuvoittoa on mennyt Viron EROKin
joukkueelle.
Leiri on saatu vietyä läpi kahtena viime kertana koronarajoi-

tuksista huolimatta, mutta tänä
vuonna ruokailut ja turvaluentoosuudet siirrettiin varotoimena
ulos. Osallistujat jaettiin lisäksi
neljälle toimintarastille, jolloin
etäisyyksistä oli helpompi pitää
huolta päivän ratatoiminnassa.
Pitkittyneet rajoitustoimet osaltaan saattoi vaikuttaa ulkotapahtuman kiinnostukseen myös pos-

titiivisesti, koska osallistujia oli
paikalla viime vuosia enemmän.
Tämän vuoden leirillä huomioitiin myös Suomen Reserviupseeriliiton 90-vuotista taivalta.
Kivääriradalla toteutettiin RUL90
-hengessä perinne- ja tarkkuuskiväärirasti, ja kaikille osallistujille
jaettiin RUL:lta saadut muistoesineet. Osallistujia muistutettiin
juhlavuoden toimintakykyteemasta, jossa kannustetaan kaikkia
pitämään huolta omasta kunnostaan, osaamisestaan ja muusta
toimintakyvystään. Kiitos myös
100-vuotiaalle Sakolle, jonka
kautta saimme TA-rastille lainaan
uusinta asekalustoa perinneaseiden rinnalle, ja pistooliradalla
pääsimme kokeilemaan Berettan
kalustoa.
Leirillä oli tänä vuonna mukana myös useita ensikertalaisia
samoin kuin kokeneempia konkareita. Kokonaisuudessaan leirijärjestelyt saivat positiivista palautetta osallistujilta. Illanvietossa
sekä saunalla vaihdettiin lahjoja
ja jaettiin palkintoja lauantain
rasteilla onnistuneille.
Toivomme että Padasjoen
huolto-, sosiaali- ja majoitustilat
saataisiin päivitettyä lähivuosina
vastaamaan hienoja rataolosuhteita, jotta koko viikonlopun mittaisia leirejä on mahdollista järjestää tulevaisuudessakin.

–konepistoolit. Kaikkiin aseisiin pääsi
tutustumaan juuri ennen ampumasuoritusta, jos ne eivät olleet tuttuja.
Muilla aseilla kiellettiin ampumasta
sarjatulella, mutta Carl Gustavilla melkein rohkaistiin kokeilemaan.
Ammuntojen järjestelyt olivat
erittäin sujuvat. Kaikki ampumaradat
oli varustettu sähköisillä taululaitteilla.
Jokaiseen ammuntaan niillä sisältyi 5
koelaukausta ja kilpalaukaukset. Patruunat ja mahdollinen kiväärin hihna
olivat ampumapaikoilla valmiina sinne
tultaessa. Taulunäytössä oli valmiina
kilpailijan nimi, joten omat paikat löytyivät helposti ja tulokset menivät suoraan järjestelmään.
Toiminnalliset ammunnat suoritettiin
periaatteessa IPSC-sääntöjen mukaan,
tietysti asiaankuuluvan jonotuksen
jälkeen. Molemmissa rasteissa oli kaksi suoritusta eri aseilla ja laukauksia
noin 25. Erityisen mielenkiintoinen
oli pistooliammunta liikkuviin hirviradan kelkkaan kiinnitettyihin IPSC-

tauluihin paikallaan pysyvien taulujen
ja pleittien välillä. Näillä molemmilla
rasteilla joukkueemme oli tasaisesti
neljästoista.

Kisamaksuun kuului lounas, joka
oli seljankaa ja lihapiirakoita. Ohjelmasta ei etukäteen ihan selvästi näkynyt, että kisan päätteeksi ampumara-

Teksti ja kuvat: Juha Stark

Kanta-Helsingin Reserviupseerit järjesti perinteisen
elokuun alun ampumaleirin
Padasjoella 6.-8.8.2021. Leirin
virallinen osuus keskittyi
lauantaille ja sunnuntaille,
perjantaina tehtiin ratojen
rakentamista, valmisteluja ja
koeammuntoja.
Padasjoen harjoitusalue on toiminut KHRU:n ampumaleirin
pitopaikkana jo parinkymmenen
vuoden ajan. Puolustusministeriö
luovutti helmikuussa 1996 korvauksetta maanpuolustusjärjestöille koulutus- ja harjoitusalueen
Padasjoelta, josta löytyy kunnostettu puolustusvoimien 150
m:n ampumarata sekä Padasjoen
Riistanhoitoyhdistyksen hirvirata, Padasjoen reserviyhdistysten
pistoolirata ja sovelletun reserviläisammunnan rata. Padasjoen
koulutuskeskuksen ampumaratojen korjaukset saatiin valmiiksi
vuoden 2019 aikana, ja ne tarjoavat erinomaiset rataolosuhteet
ampumatoimintaan.
Vuosittaisella ampumaleirillä
yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua toiminnalliseen

ammuntaan sekä kokeilla erilaisia
aseita. Ampumaohjelmat ja rastit rakennetaan niin että ne soveltuvat sekä vasta-alkajille että
ammuntaa ennenkin harrastaneille. Leirin yhtenä tavoitteena
on ollut, että toimintaan on helppo tulla mukaan, koska yhdistys
vastaa radoilla käytettävistä asekalustosta. Tänä vuonna leirille

EROA:ssa edustamassa
Teksti ja kuvat: Jukka Hopeavuori

Eesti Reservohvitseride Kogu on
järjestänyt avointa kansainvälistä
ampumakilpailua reserviläisjärjestöille vuodesta 1998. Tänä vuonna
se oli nimellä EROA XXII.
Helsingin seudun reserviläispiirien
joukkue oli mukana kisassa kokoonpanolla aliluutnantti Alexander Järf,
luutnantti Kari Nyström, kersantti
Mika Tervahauta ja yliluutnantti Jukka
Hopeavuori. Näistä kaksi ensimmäistä
olivat reserviupseeripiirin ja kaksi jälkimmäistä reserviläispiirin edustajia,
jotka piirien ampumatoimikunta oli
valinnut lähtemään halukkaiksi ilmoittautuneiden joukosta.
Kisa pidettiin syyskuun 4. päivänä Tallinnan lähellä Männikun ampumaradalla. Paikka on sinänsä jo näkemisen
arvoinen. Siinä on yhdessä rakenne-

tussa kokonaisuudessa 300 ja 100 metrin kivääriradat, useita 50 ja 25 metrin
pistooliratoja, toiminnallisen ammunnan paikat ja pieni hirvirata. Kaikki
ampumapaikat olivat sisällä tai ainakin
katettuja niin haluttaessa. Nyt paikalle
oli tuotu myös iso teltta mukana olevien 76 kilpailijan ja toimitsijoiden muonitusta varten.
Joukkueemme matkusti Tallinnaan edellisenä päivänä. Saimme kisajärjestäjiltä kyydin sataman lähettyvillä
olevasta hotellista ampumaradalle. Kisan organisoijat olivat silmin nähden
onnellisia saadessaan suomalaisjoukkueita paikalle. ”Naapurimaista etelästä ei nyt uskalleta osallistua. Suomalaiset uskaltavat.”
Kisaan kuului kivääriammunta
300 m makuu kiväärillä M14 ja 100
m kolmiasentoinen Galil-kiväärillä.
Pistooliammunta oli 25 m radalla aseena H&K USP. Toiminnalliset rastit
ammuttiin samalla pistoolilla, lisäksi
rasteilla oli H&K MP5- ja Carl Gustav
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Reserviupseeritoimintaa rannikolla ja merten aalloilla
Teksti: Lasse Mäki
Kuvat: Helsingin Reservimeriupseerit ry

Helsingin Reserviupseeripiirissä
toimii toistakymmentä aselajiyhdistystä, joista muutamat
ovat samalla puolustushaarayhdistyksiä. Ensi vuonna
75 vuotta täyttävä Helsingin
Reservimeriupseerit ry tuo
yhteen pääkaupunkiseudun
merihenkiset reserviupseerit.
Meriosaston
perinteitä vaalien
Helsingin Reservimeriupseerien
historia juontaa juurensa silloisen
Helsingin Reserviupseerikerhon Meriosastoon, joka perustettiin Katajanokan Kasinolla 10.1.1947 laivastoupseerien, purjehtijoiden ja merenkulun alalla toimivien yhdyssiteeksi.
Alkuvuosien toimintaan sisältyi
esitelmiä jäsenistöä kiinnostavilta
aloilta, retkiä ja tutustumiskäyntejä
merellisiin organisaatioihin, kulttuuritilaisuuksia sekä jäsenten illanviettoja. Sittemmin osaston toiminta laajeni myös erilaisiin merenkulkuun ja
johtamiseen liittyviin kursseihin, ja
pistooliammunta vakiintui urheilun
saralla yhteisön toimintamuodoksi.
Reservin meriupseerien side varusmiehiin on pysynyt tiiviinä: Merisotakoulun upseerioppilaille on
järjestetty alkuvuosista lähtien tiedotus- ja tutustumistilaisuuksia, ja palkitsemistoiminta niin reserviupseerikurssien päättäjäisissä kuin upseerikokelaiden ylentämistilaisuuksissa
jatkuu tänäkin päivänä.

ta hankkia alan ammattipätevyyksiä.
Helsingin Reservimeriupseerit on ollut vuodesta 2016 lähtien
mukana linnakevene Lavansaaren
käyttäjäyhteisössä yhdessä Merireserviläiset ry:n ja Pelikaanikilta ry:n
kanssa. Käyttäjäyhteisön aktiiveihin
lukeutuu sotilasmerenkulusta reservissä innostunut yhdistyksen hallituksen jäsen Petri Paasivuo:
- Alkujaan maavoimien puolelta
tulleelle, vaikkakin pitkään rannikon
joukoissa harjoitelleelle reserviläiselle sotilasmerenkulku tuntuu todella mielekkäältä ja toiminnalliselta
maanpuolustusharrastukselta. M/s
Lavansaarella asiat opetetaan kokeneiden vetäjien toimesta huolellisesti ja runsaasti harjoittelua tarjoten.
Viikkoharjoituksissa, pidemmissä
ajoharjoituksissa ja muiden joukkojen tukiosastona toimiessa on ollut
myös hieno tilaisuus tutustua lähialueiden saaristoon Hangon ja Kotkan välillä. Kurssilaiset voivat lähteä
mukaan ilman pohjatietoja, kuten
minä tein, tai mukaan voi tulla kokeneena merenkävijänä.
Aktiivisen yhteistyön halki vapaaehtoisen meripuolustuskentän
mahdollistaa Sininen Reservi ry,
jossa Helsingin Reservimeriupsee-

Sotilasmerenkulkua harjoitellaan keväästä syksyyn joka säällä saariston vaativissa olosuhteissa. Syysmyrskyn vastapainoksi ohjailija pääsee toisinaan nauttimaan upeista maisemista ulapalla.

rit on mukana yhtenä 37 jäsenyhdistyksestä. Sinisen Reservin kautta
yhdistyksen jäsenille on tarjoutunut
mahdollisuus osallistua muun muassa kansainvälisten laivastovierailujen

Kolme neljännesvuosisataa
merellistä toimintaa

Merenkulku ja
yhteistoiminta keskiössä
Erilaisten merisotilaan taitojen
harjoittelu on kuulunut yhdistyksen
koulutustoimintaan kautta vuosikymmenien. Nykyään merenkulkukoulutus on muun maanpuolustuskoulutuksen tavoin muuttunut yhä
tavoitteellisemmaksi: MPK:n Meripuolustuspiirin alaisilla aluksilla annetaan koulutusta Puolustusvoimien
virallisia määräyksiä noudattaen, ja
saadulla koulutuksella on mahdollis-

yhteysupseeritehtäviin ja meritaitokilpailuihin. Järjestö tukee myös
jäsenrekrytoinnissa ja toimii yhteydenpitokanavana Merivoimiin ja
merivartiostoihin.

Merivoimien yhteysupseeritehtävät tarjoavat reserviläisille ainutlaatuisia
kokemuksia kansainvälisestä sotilasyhteistyöstä. Kuvassa yhdistyksen
jäseniä yhteysupseereina Euroopan maiden merivoimien komentajien CHENSkonferenssissa toukokuussa 2018.

Tänä päivänä noin 130 jäsenen
Helsingin Reservimeriupseerit toimii Merisotakoulun käyneiden ja
muiden merihenkisten reserviupseerien aselajiyhdistyksenä. Vaikka
enemmistö yhdistyksen jäsenistä
on laivastotaustaisia, mukaan mahtuu myös monia rannikkojoukoissa
koulutettuja sekä muiden aselajien
reserviupseereita. Yksi rannikkojoukkotaustaisista on aiemmin yhdistyksen puheenjohtajana toiminut,
nykyinen varapuheenjohtaja Henri
Havulinna:
- Etsiessäni itselleni sopivaa reserviupseerikerhoa noin 15 vuotta
sitten halusin yhdistykseen, joka
liittyi mereen ja rannikkoon ja toimi aktiivisesti merellä. Helsingin
Reservimeriupseerit täytti toiveeni
loistavasti, eikä rannikkotykistötaustanikaan ollut este eikä edes hidaste,
vaan siniset veljet ottivat tulokkaan

mukaan ilomielin. Valinta on ollut
loistava, ja yhteinen matka jatkuu
huippuporukan kanssa.
Omalle reserviläisuralleen paljon
hienoja kokemuksia on saanut myös
laivastotaustainen yhdistyksen puheenjohtaja Marko Vuorinen:
- Viisivuotisen puheenjohtajakauteni aikana olen saanut kokea
laajalla rintamalla kaikkea upeista
kokelaiden ylennystilaisuuksista Turun linnassa vaativiin merenkulullisiin harjoituksiin pimeällä syksyisellä
merellä. Mieleenpainuvin kokemus
on kuitenkin vuonna 2018 järjestetty
Sinisen Reservin meritaitokilpailu,
jossa pääsimme suorittamaan pimeä- ja sumuajo-osuuden Merisotakoulun komentosiltasimulaattorilla.
Tuleva vuosi 2022 antaa paljon
aihetta juhlaan, sillä Meriosaston
perustamisesta tulee kuluneeksi 75
vuotta. Toimintaympäristön lukuisista muutoksista huolimatta Helsingin Reservimeriupseerien perustehtävä – merihenkisten reserviupseerien yhdyssiteenä toimiminen
ja merellisen reserviläistoiminnan
kehittäminen – jatkuu vahvana myös
tulevaisuudessa.

Merireserviläiset ry:n ampumatoiminta
dalle tuli toinen ruoka jälkiruokineen
ja jopa vähän juhlajuomia. Tällaista
toiminta on poikkeusaikoina, yleensä
tulosten julkaisu juhlallisuuksineen
on ollut jossain hotellissa. Ohjelmassa on myös ollut perjantai-iltana
mahdollisuus tutustua aseisiin ihan
rauhassa.
Järjestelyt toimivat, taululaitteissa ja aseissa esiintyi pientä häikkää.
Niiden kanssa tultiin toimeen ja kaikille tuli saman päivän aikana tulos
ratalajeista. Joukkueemme palkittiin
toisena kansainvälisen sarjan joukkueista. Tällä kertaa kaikki kansainvälisen sarjan joukkueet olivat suomalaisia.
Kannatti lähteä mukaan. Tuli
kokemusta uusista aseista ja hyvin
toteutetusta monipuolisesta kisasta.
Saatiinhan me myös mitalit ja kunniakirjat. Virosta kisaan osallistui
todella kovatasoisia ampujia. Yksilölajien mitaleista vain yksi pronssi tuli
suomalaisjoukkueen jäsenelle.

Teksti: Jukka Soini
Kuvat: Mika Kuutti

Pääkaupunkiseudulla toimiva
Merireserviläiset ry on aktiivinen
yhdistys meritoiminnan ohella
myös ampumatoiminnassa.
Yhdistyksen jäsenistöön kuuluvat aktiiviset ampujat hyödyntävät ampumaratavuorojamme Töölön sisäradalla ja Rannikkoprikaatin ulkoradoilla
Upinniemessä. Sisäradalla merireserviläisillä on vuoroja kaksi kertaa kuukaudessa syyskuun alusta toukokuun
loppuun ja Upinniemessä ulkoradalla
vuoroja on ympäri vuoden.
Yhdistyksemme vastuulla on vuosittain myös neljän Sininen Reservi
ry:n Ampumapäivän järjestelyt Upinniemessä, kaksi kilpailua keväällä
ja kaksi syksyllä. Näissä kilpailuissa
ammutaan erilaisilla aseilla, pienoispistooleilla, sotilaspistooleilla, soti-

laskivääreillä ja reserviläiskivääreillä.
Pistoolilajeina on koulu-, kuvio- ja pikaammuntaa, kivääreillä makuu-, kenttäja kolmiasentokilpailuja. Näin osallistujille voidaan tarjota mahdollisimman
monipuolisia ammuntoja. Merireserviläiset ry:n jäsenillä on mahdollisuus
saada ase käyttöönsä ampumaradalle,
kilpailusuorituksen ajaksi. Lisätietoja
johtokunnalta sähköpostitse.
Sininen Reservi ry selvittää mahdollisuutta saada sovellettua reserviläisammuntaa eli SRA-lajeja mukaan
kilpailutoimintaansa. Merireserviläiset
ry:n jäsenistöstä löytyy myös kokenut
SRA-kouluttaja. Aiheesta kiinnostuneet jäsenemme voivat ottaa yhteyttä
johtokuntaan.
Jäsenemme voivat harrastaa ammuntaa myös ilman omia aseita. Merireserviläiset ry:llä on melko hyvä
valikoima erilaisia aseita jäsenistömme
käyttöön. Radoilla on mukana aina ampumavuoron vetäjä, joka tarvittaessa
opastaa aloittelevia ampujia turvalli-

seen aseiden käsittelyyn ja hyvään ampumasuoritukseen. Kannustammekin
kaikkia jäseniämme, niin vanhoja kuin
uusiakin turvallisen ampumaurheilun
pariin! Ammunta on mukavaa ja kiinnostavaa puuhaa, jossa on mahdolli-

suus kehittää itseään. Hyvä ampumataito on jokaisen reserviläisen perustaito! Tervetuloa mukaan.
Lisätietoja saat johtokunnan sähköpostiosoitteen kautta:
merireservilaiset@helresp.fi.
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Uusi tähti on syttynyt - HRUP:n koulutuspäivä

Teksti ja kuvat: Tuomas Hauvala

Reserviupseeripiirin koulutustoimikunnan vuosi 2021
on sisältänyt runsaasti uusia
ideoita, avauksia ja tuoreita
ajatuksia. Näistä useista
ideoista ensimmäisenä toteutukseen valittiin koulutuspäivä,
joka kaikkien koronarajoitusten
myötä päädyttiin järjestämään
MPK:n kohdennettuna kurssina
syksyllä 2021.
Tapahtuma järjestettiin sujuvassa
yhteistyössä MPK Tuusulan koulutuspaikan kanssa, joka antoi tapahtumalle materiaali- ja tilatukea.
Kurssin järjestelyistä vastasivat
koulutustoimikunnan puheenjohtaja ja kurssinjohtaja Axi Holmström
sekä tapahtuman varakurssinjohtaja
Tuomas Hauvala yhdessä koulutustoimikunnan iskuosaston kanssa ja

Sulutteen suunnittelua pioneerirastilla

yhteistyössä HRUP:n aselajikerhojen sekä muiden yhteistyötahojen
värväämien kouluttajien kautta.
Elintärkeää tukea tapahtumalle tarjosivat Viestiosasto, Pioneeriosasto, Kenttätykistökerho ja Lääkintäupseerit, sekä MPK:n SPOL- ja
KPÄÄLL-kurssien kouluttajapooli.
Kurssi olikin näyttävä demonstraatio siitä, mitä kerhojen ja yhdistysten yhteistoiminnalla voidaan saada
aikaan, kun asiaan löytyy riittävä alkusysäys. Tätä soisi nähtävän enemmänkin.
Lauantaina 4.9. jännitys tiivistyi
huippuunsa, kun osallistujat saapuivat Tuusulaan MPK:n koulutuspaikalle Puolustusvoimien palvelukeskuksen alueelle. Koulutustoimikunnan iskuosasto oli saapunut
toiminta-alueelle jo tuntia aiemmin
takaamaan pääjoukkojen sulavan
jalkautumisen ja ilmoittautumispisteellä osanottajat otettiin hymyillen
vastaan. Kouluttajat olivat valmistelleet rastinsa aamun tuntien aikana ja kurssinjohtajan tervetulo-

puhuttelun sekä HRUP:n puheenjohtajan tervetulosanojen jälkeen
toiminta käynnistyi koulutusrasteilla sujuvasti. Kuvio oli kaikille
varusmiespalveluksen suorittaneille
tuttu. Ryhmät etenivät ryhmänvanhimpien johdossa kurssinjohtajan
etenemiskaavion mukaisesti rasteilta toisille ja rasteilla järjestettiin
koulutusta erilaisista perustaidoista
erityisesti johtoasemassa oleville
kohdennetulla ajatuksella.
Moni osallistuja osallistuikin
varmasti ensimmäistä kertaa pioneerirastille, jossa pohdittiin myös
sulutteen sijoittamista ja yhteistoimintaa jääkärijoukkueenjohtajan sekä pioneerijoukkueen välillä.
Viestiosaston järjestämällä SANLA-LV241 rastilla nuorempi polvi
saattoi saada ensikosketuksensa
SANLA:n iki-ihanaan soittoääneen.
Seuraavana rastina kurssilaisilla oli
Komppanianpäällikön puolustukseen ryhmittämispäätös -rasti, jossa
osallistujat pääsivät ihastelemaan
maastolaatikkoa ja kuulemaan jokaiselle joukkueenjohtajalle hyödyllistä tietoa aiheesta. Yleisempää
hyötyä tarjosivat väkivaltaisen henkilön kiinniottorasti, jonka kuluessa
jokainen osallistuja pääsi käskyttämään väkivaltaisen käyttäytyvän
henkilön maahan sekä raudoittamaan hänet. Sisällä hieman vähemmän fyysisellä rastilla käytiin läpi
MGRS koordinaatistoa ja tulikomentoa Kenttätykistökerhon kouluttajan johdolla. Monille osallistujille tämä oli ensikosketus MGRSjärjestelmään. Huipennuksena
osallistujat pääsivät kertaamaan tai
oppimaan täysin uutta kenttälääkinnästä, taistelupelastajatoiminnasta
ja yksittäisen taistelijan henkeä pelastavasta ensiavusta sekä nykyaikaisten ensiapuvälineiden käytöstä.
Osallistujien kasvoilta paistaneen hymyn ja SANLA-rastilta
kuuluvien soittoäänten perusteella
tapahtuma vaikutti hyvin onnistuneelta. Myöskin loppupalautteen
keskiarvo 4,6/5 puhuu puolestaan.
Piirin koulutustoimikunta kokoontuu pohtimaan tapahtuman jatkoa
ja tulevaa formaattia, mutta selkeää
lienee, että tapahtuma tulee saamaan jatkoa jossain muodossa.
Tapaamisiin seuraavassa koulutuspäivässä!

LV241 ja sanomalaite

"Rannerenkaita" tarvittiin väkivaltaisen henkilön kiinniotossa

Kartat ja koordinaatistot kuuluvat jokaisen taistelijan perustaitoihin
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Napapiirillä
Teksti ja kuvat: Heikki Valkonen

Napapiiri-Jukola kisattiin
Rovaniemellä poikkeuksellisesti 21.9.2021 – kisahan siirrettiin vuodelta 2020 kesäkuuhun
2021 ja edelleen koronan
vuoksi syyskuuhun 2021. Mutta
me olimme edelleen mukana
kisassa.
Puolustusvoimat on ottanut Jukolan tosissaan ja on Jukolan pääyhteistyökumppani. Näkyvimmät
osat ovat Puolustusvoimien esittelyalue, jossa ajoneuvot seisovat
rivissä ja yleisö saa kiivetä Nasuun,
Pasiin ja kysellä esittelijöinä toimivilta varusmiehiltä tekniikasta sekä
palveluksesta. Toinen näkyvä osa
ovat sadat puolijoukkueteltat kisaalueen keskellä sekä vieressä. Mutta merkittävin osa lienee erilaisissa
järjestelyissä, joilla koko kisakylä
saadaan toimimaan. Onhan suunnistus taistelijan yksi tärkeä osaaminen kenttäkelpoisuutta arvioitaessa. Eikä koko kansan saaminen
metsään kompassi kourassa ole mikään huono tavoite. Kenttäarmeija koostuu meistä, joten jokainen
metsään saatu on pykälän tehokkaampi kriisin sattuessa.
Kesäkuun yötön yö jäi kokematta ja kärkijoukkueilla oli ennätysmäärä osuuksia pilkkopimeässä.
Meillä niitä oli puolet vähemmän,
koska vauhtimmekin – olkoonkin

että se oli taas kova – jäi kärjestä
joka osuudella. Kaksi ensimmäistä osuutta olivat täysin pimeässä,
joten Markuksen vauhti 2:01,30
nimellisesti 12,9 kilometrillä oli
huimaava. Reiskan 3:06,41 jatkoi
hyvää tilannettamme ja itse pääsin
matkaan aamu neljältä, hieman ha-

puillen. Kolmen ja puolen tunnin
päästä pääsin maaliin ja heti saunaan puhdistautumaan mudasta.
Asko ja Eve takoivat kahden tunnin ajat osuuksillaan ja siten kaikki
saivat erittäin hyvän suorituksen ja
varsinkin hienon kokemuksen itselleen.

Spjutsundin piirimajan talkoot 14.10.
Spjutsundin piirimaja tarjoaa oivallisen ympäristön yhdistysten ja jäsenten kokous- ja
virkistyskäyttöön. Pääosa majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja yhdistykset kutsutaan taas mukaan syystalkoisiin ylläpitämään yhteistä majaamme. Mukaan
toivotaan uusia ja nuoria jäseniä jotka samalla voivat tutustua majaan ja toisiinsa.
Talkoissa keskitytään piha-alueiden kunnostamiseen, pieniin remonttihommiin sekä majan saattamiseen talvikuntoon. Kokoonnumme majalla torstaina 14.10. kello 16.00 alkaen,
myöhemminkin saa tulla.
Piiri tarjoaa talkoosaunan ja saunapalan, omat pyyhkeet mukaan. Oikeaa muonituksen ja
muun varustautumisen suunnittelua varten pyydämme ilmoittautumiset toimistolle sähköpostitse 13.10. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. Jos paikka ei vielä ole tuttu,
pyydä ajo-ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä.

Jukolan radat olivat tällä kertaa
selkeästi pidemmät eikä soilta voinut välttyä. Erinomainen ratkaisu
olivat joka osuudella pitkät ensimmäiset rastivälit. Jokaisen piti
miettiä tarkkaan, mistä oikein menisi. Ilmiselvää reittiä ei vain ollut.
Samalla porukka saatiin hajoamaan
– siis jonot hajoamaan – eikä sen
jälkeen tainnut mitään jonojuoksua
esiintyäkään millään osuudella. Itse
ainakin rymistelin pilkkopimeässä, yksin, kompassisuunnalla aivan
tolkuttomassa ryteikössä ensimmäiselle rastille. Ihmetytti, eikö kukaan muu tajunnut oikaista tästä…
Osuudet 3 ja 7 kävivät muita
pidemmällä ja ihmettelivät hetken
rastiväliä 15-16, se kun oli 5,2km

pitkä läpäisten koko suunnistusalueen. Tässä siis viimeistään tuli
hajontaa. Toisten jalka vain nousi
vielä kunnolla ja vauhti pysyi reippaana. He saattoivat oikaista linnuntietä, mutta soissa rämpien. Me
loput sinnittelimme 21,5km taipaleemme loppuun hieman maltillisemmin ja kaarroksen kanssa.
Kaikkiaan järjestelyt toimivat
erinomaisesti. Kisakylän rakentaminen raviradalle oli viisas ratkaisu. Kaikki palvelut pelasivat hienosti. Tunnelma oli mainio. Voisiko sitä olla vielä muita toiveita? Ai
niin, hiukan lyhyemmän matkan
päässä kotoa, mutta se korjaantuu
ensi vuonna Mynämäellä, heti Turun takana.
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Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ammunta@hrup.fi

Piirin ampumavuorot Santahaminassa

Uudet ampujan vakuutukset

Lauantai 16.10.2021		
Lauantai 13.11.2021		
Lauantai 18.12.2021		

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.

Pistooliammunta
Pistooliammunta
Kivääriammunta

Helsingin reservipiirit järjestävät syksyn aikana kolme ammuntaa Santahaminassa. Ammunnat ovat avoimia kaikille
piiriemme yhdistysten jäsenille. Ammunnat ovat johdettuja ammuntoja.

Suomen Reserviupseeriliiton RUL Plus -jäsenryhmään voi liittyä maksamalla normaalin RUL:n jäsenmaksun maksamisen yhteydessä lisäksi 25 e.

Vuorot alkavat klo 9:00 ja päättyvät 12:00 mennessä.

Reserviläisliiton toimintaturva-jäsenryhmään voi liittyä niin, että jäsenmaksulaskun yhteydessä maksaa vapaaehtoisen toimintaturvamaksun, joka on tänä vuonna 35 e.

Ammunnat ovat maksuttomia. Osallistujilla tulee olla ampumaharrastuksen kattava vakuutus, esim. toimintaturva.
Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi.
Ilmoittautumisessa tulee olla koko nimi, syntymäaika, HRUP/HELRESP jäsenyhdistys sekä tieto mihin tapahtumaan
ilmoittautuu. Ilmoittautumisten tulee olla perillä viimeistään edeltävän viikon sunnuntaina klo 23.59 mennessä.

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.

Ammuntoihin ei ole mahdollisuutta saada laina-aseita käyttöönsä.
Ampumavuorojen osallistujamäärä on rajoitettu ratakapasiteetin puitteissa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

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

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
> liikunta@hrup.fi

RESUL hakee uutta toiminnanjohtajaa
Reserviläisliikunnan keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä maanpuolustustaitoja. Maanpuolustustaitoihin kuuluvat fyysinen toimintakyky ja kenttätaidot.
Kenttätaitoja ovat suunnistus-, ampuma-, kartanluku-, tulenjohto-, johtamis- ja vaellustaidot.
Suomessa tätä kokonaisuutta johtaa ja toteuttaa Reserviläisurheiluliitto (RESUL). Sen
varsinaisia jäseniä ovat Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto sekä niiden piirit
ja Maanpuolustuskiltojen liitto. Jäsenliittojen jäsenmäärä on yhteensä n. 73 000 henkilöä.
Yhdistykset ja jäsenet ovat varsinaisia reserviläisliikunnan toimijoita. RESUL on järjestöjen yhteisiä liikuntatoimia
koordinoiva ja palveleva organisaatio. Tämän lisäksi RESUL toimii liikuntaliittona, joka edustaa jäsenjärjestöjään
reserviläisliikuntaa koskevissa asioissa.
Nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä vuoden 2022 alkupuolella eläkkeelle haemme hänen tilalleen toiminnanjohtajaa vakituiseen työsuhteeseen. Tavoitteenamme on, että valittu henkilö aloittaa työnsä viimeistään vuodenvaihteessa.
Lue koko ilmoitus: https://resul.fi/uutinen/resul-hakee-uutta-toiminnanjohtajaa/
Toivomme hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen 15.10.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
info@resul.fi tunnuksella ”Toiminnanjohtaja”.
Lisätietoja tehtävästä antavat Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja Erkki Saarijärvi, puh. 040 148 0118 ja sähköposti erkki.saarijarvi@resul.fi ja/tai toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, puh. 050 541 2007 ja sähköposti risto.tarkiainen@resul.fi.

Asehuoltokurssi Töölössä 9.10.
Piirien (HELRESP ja HRUP) ampumatoimikunta järjestää Töölössä asehuoltokurssin.
Ajankohta: lauantai 9.10.2021
Aiheet: AK, AR-15, Glock ja MP5
Ilmoittautumiset: jarkko.vihavainen@esres.fi
Kokoontumisrajoituksista johtuen valmistaudumme jakamaan osallistujat
useampaan erään, joiden kaikkien ajankohta välillä klo 9 – 14. Tarkempi saapumisohje ilmoittautuneille. Jäsenyys tarkistetaan ennen kurssin alkua.
Tule oppimaan aseiden oikeaoppisesta huollosta ja huollon merkityksestä!
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Koulutustoimintaa

HRUP koulutustoimikunta > koulutus@hrup.fi

Koulutustoimikunta tiedottaa

Johtamisen teemaseminaari 30.10.

Ensimmäinen HRUP:n koulutuspäivä toteutettiin onnistuneesti

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

Koulutustoimikunta järjesti ensimmäisen version HRUP:n koulutuspäivästä 4.9., joka oli menestys. Ajatuksena oli luoda piirin jäsenille mielenkiintoinen ja matalan osallistumiskynnyksen
koulutustapahtuma ja samalla antaa kerhoille mahdollisuus toteuttaa koulutusta sekä omille
jäsenilleen että laajemmalle osallistujajoukolle. Koulutuspäivän sisältöön kuului sekä yksittäisen taistelijan oleellisia taitoja että upseereille suunnattuja laajemman ymmärryksen ja
suunnittelun aiheita. Koulutuspäivän yksityiskohdista ja tunnelmista voit lukea lisää tämän
lehden sivulla 10.

Koulutuspäivälle suunnitellaan jatkoa

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.
Tilaisuuden moderaattorina toimii kontra-amiraali evp Timo Junttila. Hinta paikallaolijoille on 20 eur, striimin päässä 10 eur.
Lisätietoja sekä ilmoittauminen osoitteessa
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154246

Kuva: Puolustusvoimat

Koulutuspäivän erittäin positiivisen palautteen perusteella Koulutustoimikunta suunnittelee
tapahtumalle jatkoa. Seuraava koulutustapahtuma halutaan toteuttaa jo ensi keväänä. Päivämäärä ja aihesisältö ovat vielä auki ja tällä hetkellä pohditaankin mikäli Koulutuspäivän saisi
laajennettua kahden päivän kestäväksi syventäväksi kurssiksi. Pidä siis silmät auki tulevia
HRS:ia ja Kuukausitiedotteita lukiessasi! Tulevaisuuden tavoitteena on että vuosittain olisi yksi
1 päivän, matalan kynnyksen tapahtuma ja yksi 2 päivän syventävä tapahtuma. Molemmissa on
tarkoitus vaihdella aiheita niin, että jäsenelle on mielekästä osallistua useaan koulutustapahtumaan. Samalla kerhot saavat enemmän mahdollisuuksia toteuttaa koulutusta ja jäsenhuoltoa.

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

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

Kuva: MPK Turo Oraste

Kiinnostaako koulutus?

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

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

Uusi sisäampumarata Espoossa
Kuvia radasta ja toimintamahdollisuuksista löytyy SN Shooting Rangen Instagram -profiilin
kautta (@snshootingrange). Yhteydenotot: contact@snsecurity.fi
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10.10.2021
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Johtamisen teemaseminaari "Kriisijohtaminen"			
30.10.2021
Avointen lähteiden tiedonhankinnan peruskurssi, verkkokurssi		
01.11.2021
Jordbrukets beredskap inför störningssituationer			
04.11.2021
Jalkaväki: Kartta- ja käskynantoharjoitus johtajille, jatkokurssi #1 (1/1)		
05.11.2021
12,7 ITKK 96 kalustokoulutus, jatkokurssi #01 (1/1)			
06.11.2021
Johto- ja tukikurssi						
12.11.2021
Perustamiskurssi						12.11.2021
Taistelu rakennetulla alueella peruskurssi III 2/2			
12.11.2021
TRA jatko III 2/2						
12.11.2021
Aluevalvonta jatkokurssi I					
12.11.2021
ELSO jatkokurssi						12.11.2021
ESMPP:n maakuntakomppaniainfo					
18.11.2021
Taistelijan keho - Reservin kuntoon				
20.11.2021
Lähitaistelu, kylmät aseet, jatkokurssi 1 #01 (1/1)			
27.11.2021
Lähitaistelu, kylmät aseet, peruskurssi #01 (1/1)			
27.11.2021
Lähitaistelu, kylmät aseet, peruskurssi #02 (1/1)			
04.12.2021

1121 11 34177
1121 12 08092
1021 11 00035
1121 15 99198
1121 11 34202
1121 12 16126
1121 11 16175
1121 12 03125
1121 11 03133
1121 11 12106
1121 12 04123
1221 12 13019
1121 15 99199
1221 23 30104
1121 31 15206
1021 34 00018
1221 12 09034
1221 12 11023
1121 12 16127
1121 11 16176
1121 11 08091
1121 12 08093
1121 12 03130
1121 12 12043
1021 11 00036
1121 11 34166
1221 12 06067
1221 11 06048
1221 11 06049

Ennakkotietona MPK:n kevään 2022 kurssikalenterin odotetaan vahvistuvan joulukuun 2021 loppuun mennessä.
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Helsingin
Reserviupseeripiiri

teriin!
KHRU:n yhteystiedot: Yhdistys on ottanut käyttöön päivitetyt
yhteystiedot (sähköpostien ja kotisivujen pääte: @khru.fi). Yhdistyksen toimihenkilöt: puheenjohtaja@
khru.fi, sihteeri@khru.fi, ampumaupseerit@khru.fi, tiedotus@
khru.fi. Lisätietoja toiminnasta yhdistyksen kotisivuilla.

MUNKKIVUORI
SENIORIUPSEERIT

KANTA-HELSINKI

Hyvät Senioriupseeriveljet!
Senioriupseereiden palattua maalta kaupunkiin historiallisen lämpimän
kesän vaihduttua syksyn harmauteen
on kerholla heille seuraavaa tarjontaa:
21. lokakuuta klo 13.00 Syysseminaari
”Suomen vaikeat valinnat 1940-1941”
Katajanokan Kasinolla Ilmoittautumiset Hannu Venäläiselle sähköpostilla
venalaisenhannu@gmail.com.
25. marraskuuta klo 18.00 Kerhon
syyskokous Töölön auditoriossa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat. Kokousesitelmän pitää apul.prof. Mikko Karjalainen aiheesta ”Kannaksen valtaus”.
9. joulukuuta Pikkujoulu, paikka vielä
varmistumatta.
Kaikkien tilaisuuksiemme järjestämiseen vaikuttaa edelleen jatkuva
koronapandemia, jolloin muutoksia/
tarkennuksia nykyisiin kokoontumisrajoituksiin ja näin ollen myös meidän
tilaisuuksiemme järjestelyihin on lupa
odottaa. Ilmoitamme näistä sähköpostin välityksellä.
”Sukelluksia Suomen sotahistoriaan”
Suomen itsenäisyyden ajan alkuvuosia ja erityisesti Suomen sotien
1939-45 kriittisiä vaiheita kuvaava artikkelikirja ”Sukelluksia Suomen sotahistoriaan” on saatavana ensiksi ainoastaan kerhon jäsenille suunnatulla
ennakkotilauskampanjalla hintaan 20
€/kpl kotiin kannettuna. Kirja on sen
jälkeen kaikkien sotahistoriastamme
kiinnostuneiden vapaasti saatavilla
ensin kerhon Syysseminaarissa, jossa
kirja virallisesti julkaistaan, hintaan
25 € ja sekä marraskuun alusta alkaen
Suomen Reserviupseeriliiton toimiston kautta hintaan 29 €/kpl kotiin kannettuna.
Maksu ennakkotilauskampanjassa
Kerhon jäsenille suunnattu ennakkotilausaika päättyy 10. lokakuuta, jonka jälkeen kirjat pyritään toimittamaan
ilmoittamaanne jakeluosoitteeseen välittömästi virallisen julkaisupäivän 21.
lokakuuta jälkeen. Jos siis haluat käyttää ennakkotilauksen hintahyödyn ja
samalla arvokkaalla tavalla tukea kerhon taloutta kirjan painokustannusten
kattamisessa, menettele seuraavasti:
1) maksa 20 €/kpl Senioriupseerien kerhon pankkitilille FI92 2290 2000
1296 44. Ilmoita viestikentässä oma nimesi ja puhelinnumerosi.
2) ilmoita jakelutietojen kokoamiseksi maksun jälkeen sähköpostitse
tai SMS:llä kerhon puheenjohtajalle
(venalaisenhannu@gmail.com, 040
530 2259) seuraavat tiedot:
a. oma nimesi,
b. jakeluosoitteesi,
c. puhelinnumerosi ja
d. maksamiesi kirjojen lukumäärä.
Maksu Syysseminaarissa
Pyydämme rahastamiseen helpottamiseksi ottamaan mukaan tasarahan
25 €/kirja.
Hyvää syksyn alkua! Hallitus

www.khru.fi
Yhdistystoiminta:
KHRU:n syyskokous: Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 23.11. klo 18:00 alkaen
Maanpuolustusjärjestöjen talon
auditoriossa (Döbelninkatu 2). Pyydämme lähettämään ilmoittautumiset kokoukseen yhdistyksen sihteerille sähköpostitse sihteeri@khru.fi.
Esitelmätoiminta:
Syyskokouksen jälkeen 23.11. klo
18:30 Reserviupseerikoulun kurssinjohtaja, everstiluutnantti Tommi Sikanen, alustaa RUK:n koulutuksen
nykytilasta ja vastaa yleisön kysymyksiin RUK:n toimintaan liittyen.
Esitelmä välitetään myös etäosallistujille ja se on avoin myös muiden
yhdistysten jäsenille. Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille: sihteeri@khru.fi
Ampumatoiminta:
Töölön pistoolivuorot: Töölön
pistoolivuorot jatkuvat syyskauden
parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 16:30-19:00 Töölön sisäradalla (29.9., 13.10., 27.10., 10.11.,
24.11., 8.12., 22.12.). Vuorojen lopuksi ammutaan toiminnallinen rastiharjoitus.
Edelleen jatkuvan koronapandemian vuoksi radalla tulee noudattaa
erillistä turvallisuusohjetta, jossa
vuorolle on mm. rajoitettu osallistujamäärää ja radalla tulee käyttää
kasvomaskia ja suojakäsineitä. Laina-aseiden käyttö on mahdollista.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset vuorolle etukäteen: ampumaupseerit@
khru.fi
Ampumakilpailut: Yhdistyksen
jäseniä on ollut edustamassa ampumakilpailuissa loppukesän aikana.
SRA-SM -kilpailujen viidestä edustajasta kaksi oli KHRU:n jäseniä.
Tästä tapahtumasta oli juttua edellisessä nettilehdessä. Yhdistys asetti
myös oman nelihenkinen joukkueen Viron reserviupseerien EROA
XXII Shooting Competition -tapahtumaan Mannikün radalle 4.9.2021.
Aiempina vuosina hyvinkin kansainvälinen kilpailu oli koronasta
johtuen nyt vain Suomen ja Viron
joukkueiden välinen. Järjestäjät kiittivät useaan otteeseen, että teimme
kahden muun suomalaisen joukkueen kanssa tapahtumasta jälleen
kansainvälisen.
Padasjoen ampumaleiri: Kiitos
kaikille Padasjoen ampumaleirillä
mukana olleille jäsenille ja virolaisille aseveljille. Leirillä oli mahdollisuus tutustua toiminnalliseen ammuntaan sekä kokeilla erilaisia aseita. Monipuoliset ampumaohjelmat
soveltuivat sekä vasta-alkajille että
ammuntaa ennenkin harrastaneille.
Perinne tulee jatkumaan myös 5.7.8.2022 – merkitkää päivät kalen-

Hallitus toivottaa kaikille jäsenille hyvää alkavaa syyskautta. Tulevan syksyn toiminta painottuu perinteisesti ammuntaan.
Munkkivuoren Reserviupseerit
ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään keskiviikkona 17.11.2021
kello 18.30 alkaen taloyhtiön kokoustiloissa, Ulvilantie 29/1 A, pihanpuolella. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokoonnutaan ulko-ovelle. Kokousjärjestelyiden vuoksi pyydetään ilmoittautumaan 12.11.21 mennessä osoitteeseen: mauri.routio@sci.fi
Piirin ammunnoista Santahaminassa on tietoja Reservin Sanomien
muissa ilmoituksissa.
Seppälän ampumapäivät: Koko
päivän vuoroja 2.10. 23.10. ja 13.11.
Voi ampua pistoolilla, kiväärillä sekä
haulikolla. Eväät ja makkarat mukaan ja nähdään radalla.
Urheilutalon .22 ammunnat ja
Töölön pistooliammunnat alkavat
lokakuussa. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin. Jos et ole
sähköpostilistalla, ilmoita sähköpostiosoitteesi: mauri.routio@sci.fi

Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.00-21.30 Tikkurilan
Urheilutalon ampumaradalla.
5.10.2021 on tarkkuussarja
20 ls kilpailu alkaen klo 19.00.
2.11.2021 on pienoiskiväärikilpailu: asento klo 19.00. 9.11.2021
on pienoiskiväärikilpailu: Toivo
Kultti klo 19.00. Lisätietoja antaa ampumaupseeri Henri Hölttä
puh. 050 560 2047.

TÖÖLÖ
Kokouskutsu: Tervetuloa Töölön Reserviupseerit ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen perjantaina 19.11. klo 18.00 alkaen.
Kokous pidetään Maanpuolustustalon auditoriossa, osoitteessa Töölöntorinkatu 2B, Helsinki.
Kokouksessa äänivaltaisia ovat
kaikki yhdistyksen jäsenet. Ilmoitathan saapumisestasi sähköpostitse toolonreserviupseerit@
gmail.com ennen kokousta. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, eli käytännössä
seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä puheenjohtajiston ja hallituksen valinta. Tervetuloa!
Kaikesta toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti sähköpostitse,
sekä Töölön kerhon Facebookryhmässä (“Töölön Reserviupseerit”) ja Whatsapp-ryhmässä.
Jos et kuulu edellä mainittuihin
ryhmiin, laita viestiä toolonreserviupseerit@gmail.com ja korjataan asia! Kerho järjestää 16.17.10. ampumaviikonlopun Padasjoella! Ilmoittaudu mukaan nyt!
Raikasta syksyä!
Töölön Reserviupseerit

TIKKURILA
www.tiruk.fi
Syyskuun reserviupseeri-ilta
esitelmineen pidetään 30.9.2021
klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla”
Vantaan Hiekkaharjussa os. Urheilutie 6:ssa (C-porras vanhassa
talossa). Esitelmän pitää Pertti
Ratia ja aihe on ”Eurooppa - tänään”. Hallitus kokoontuu klo
17.30 alkaen.
Lokakuun reserviupseeri-ilta
esitelmineen pidetään 28.10.2021
klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla”
Vantaan Hiekkaharjussa os. Urheilutie 6:ssa (C-porras vanhassa
talossa). Esitelmän pitää evl. evp
Erkki Pekonen ja aihe on ” Globaalit muutokset Venäjän haasteina: USA - Kiina kamppailu
sekä energiamurros”. Hallitus kokoontuu klo 17.30 alkaen.
Syyskokous 25.11.2021 klo
19.00 alkaen ja sen jälkeen reserviupseeri-ilta ”Karjatalolla”
Vantaan Hiekkaharjussa os. Urheilutie 6:ssa (C-porras vanhassa
talossa). Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälän mukaiset asiat eli mm. vahvistetaan
vuoden 2022 toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja
talousarvio sekä valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2022.
Kahvitarjoilu! Kokouksen jälkeen
reserviupseeri-ilta esitelmineen.
Hallitus kokoontuu klo 17.30 alkaen.

ITÄ-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
SYYSKOKOUS. Itä-Helsingin
Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 4.marraskuuta 2021 Tukikohdassa, Puotilantie 1 D klo 18:00. Myös etäyhteydellä osallistuminen mahdollista.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!
ITSENÄISYYSPÄIVÄ. Kerhomme on itsenäisyyspäivänä jälleen
mukana kunniakäynnillä Leposaaren hautausmaalla Kulosaaressa
6.12. klo 12. Tervetuloa mukaan!
AMMUNNAT. Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan radalla (Puotilantie 1 D) alkaen klo 17.00
parillisten viikkojen keskiviikkona.
Pistooliammunnat HRUP:n radalla Töölössä jatkuvat torstaisin klo
19.00. Lisätietoja ja saapumisohjeet
radalle sähköpostitse: ammunta@
ihru.fi.

LÄNSI-VANTAA
www.rul.fi/lansivantaa
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, 050 405 9123.
Majatalkoot toimintakeskuksessa keskiviikkona 20.10.2021 klo 17
alkaen. Kunnostetaan majaa talvea
varten. Pientä purtavaa. Kaikki tervetuloa mukaan.
LVRU:n sääntömääräinen syyskokous pidetään toimintakeskuksessa Rystypolku 4 keskiviikkona
27.10.2021 klo 18.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään normaalit sääntömääräiset asiat kuten talousarvio,
toimintasuunnitelma sekä hallituksen valinta.
Fyysinen osallistuminen kokoukseen mahdollista senhetkisten
viranomaismääräysten mukaisesti.
Halukkaille järjestetään Teamsetäyhteys. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, kun viranomaismääräykset ovat selvillä. Tervetuloa päättämään kerhon asioista.
Reserviläisammunnat järjestetään mahdollisuuksien mukaan
tiistaina 2.11.2021 klo 17 alkaen Tikkurilan urheilutalon ampumaradalla. Makuulta 20 laukausta 22 kaliiberin kivääreillä, matka 25 metriä.
Merkitkää kalenteriin ja seuratkaa
ilmoituksia asiasta.
Kerhon pikkujoulu järjestetään
lauantaina 20.11.2021 klo 17 toimintakeskuksessa (edellyttäen, että koronamääräykset sallivat). Tarkempia
tietoja ilmoitetaan myöhemmin.
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2021
järjestetään normaali itsenäisyyspäivän ohjelma sen mukaan kuin
määräykset sallivat. Aamulla klo 11
seppeleenlasku ja lippulinna / kunniavartio Pyhän Laurin kirkon sankarihaudoilla. Klo 15-17 on itsenäisyysjuhla Martinlaakson koululla.
Näihin tilaisuuksiin tarvitaan vapaaehtoisia, jotka voivat ilmoittautua puheenjohtaja Miika Koistiselle
(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 567 098, Mika
Ojanen 050 467 6802.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
on ampumavuoro perjantaisin klo
15.00-17.00 .22 kal. aseilla. Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle 040
586 9252.
Yhteyshenkilöt osaavat kertoa
tilanteen radoilla koronarajoitusten
suhteen. Tilanteesta tiedotetaan kotisivuilla.
Hallitus

HELSINGFORS SVENSKA
RESERVOFFICERSKLUBB
Klubbens medlemmar sammankallas till höstmöte måndagen
den 22.11.2020 kl. 18:30 i auditoriet på Döbelnsgatan 2 (ingång från
Tölötorggatans sida). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Medlemmar kan även delta på
distans (preliminärt via Zoom),
men detta kräver förhandsanmälan, senast 12.11.2021 per epost till
christian@hsrk.fi. Röstningsmetoder och övriga specialarrangemang
meddelas närmare till dem som an-
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mält distansdeltagande. Anmälan
för dem som kommer på plats är
önskvärt, men inte ett krav.
Normala skytteturen har åter
startat, som vanligt udda veckors
torsdagar i ”Luolan” i Tölö. Även
nya skyttar är välkomna. Kontakta skytteofficer Axi Holmström
(axi@hsrk.fi) för mera information.
Klubbens skyttemästerskap ordnas
under november månad, sannolikt
i samband med en vanlig skyttetur. Närmare detaljer publiceras
i kommande klubbspalter (digital
tidning), samt på hemsidan och Facebook.

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)

Hallitus
LAHNUKSEN VUOROT. Ampumarata on taas kesätauon jälkeen
auki. Vuoron tiedot löydät sivulta
http://www.espoonampumarata.fi/
ammunta/22rata
TÖÖLÖN VUOROT. Sisäratavuoroissa noudatamme reserviupseeripiirin päätöksiä ja ohjeita koronaturvallisuuteen liittyen. Tiedot
vuoroista: https://tapiolanreserviupseerit.fi/index.php/toiminta/ammunta
YHTEYSTIEDOT. Puheenjohtaja kapt res Panu Korpela (panu.korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040
557 4747)
• Varapj. ltn res Hannu Valkonen
(hannu.valkonen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 555 5388)

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO
Autokerhon syyskokous pidetään 22.10.2021 klo 17.00 alkaen
Maanpuolustusjärjestöjen talolla,
os. Döbelninkatu 2, Helsinki. Käsitellään säännöissä mainitut asiat.
Tervetuloa.
Autokerho kävi kesän lopuksi
tutustumassa 60–70-luvun puolustusvoimien käyttämiin kevyisiin
jalkaväkiaseisiin. Seuraavan kerran
samoissa merkeissä varatkaa päivä
sunnuntai 7.11.2021.
Kiinnostuneet kerholaiset voivat osallistua myös AJHK:n toimintaan.
Autokerhon luolavuorot jatkuvat syksyllä kesälomien jälkeen
11.10.2021 ja 8.11.2021 klo 19–21.30.
Nälän karkotukseen suosittelemme Ravintola Kaartia
Autokerhon Hallitus

ILMAILUKERHO
TAPIOLAN
RESERVIUPSEERIT
www.tapiolanreserviupseerit.fi
SYYSKOKOUS TI 2.11. klo 18.00
alkaen Teams-kokouksena. Jäsenille
tulee tästä erillinen kutsusähköposti, sääntömääräiset asiat.
Kokous järjestetään virtuaalisesti etäkokouksena ja fyysinen
kokouspaikka on Lahnuksen ampumaradan pienoisaserata osoitteessa
Lahnuksentie 37, Espoo. Koronatilanteen johdosta toivomme erityisesti että kukaan ei tule fyysisesti
paikalle, vaan käyttää etäosallistumismahdollisuutta hyväkseen. Lain
mukaan kokouksella pitää olla fyysinen paikka ja voimme tarjota etäosallistumismahdollisuutta, mutta
emme voi pakottaa ihmisiä käyttämään etäyhteyttä.
Etäosallistumisen ohjeet tulevat
kutsusähköpostissa. Jos sinulla on
kysyttävää kokousjärjestelyistä, lähetä sähköpostia osoitteeseen panu.
korpela@tapiolanreserviupseerit.fi
Tervetuloa mukaan päättämään
yhdistyksen asioista!

SYYSKAUDEN KERHOILLAT,
ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT.
Kerhoillat pidetään Helsingin Suomalaisella Klubilla Helsingin Kampissa osoitteessa Kansakoulunkuja
3A. Noudatamme Klubin pukukoodia, joka on miehille solmio ja pikkutakki. Esitelmien osalta voimassa
on kerhon uusi puhujaohjeistus.
Illoissa maskisuositus (maskeja saatavilla) ja vältämme kättelyä.
Ti 12.10. klo 18 esitelmä: Benjamin Garlette, Dassault Aviation:
Rafale. Ti 9.11. klo 18 esitelmä: Pekka Henttu: EASA:n lentoturvallisuustyö. To 18.11. Pienoispistoolin
mestaruuskilpailu
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS TI 12.10. klo 17 (huomaa
kellonaika) Helsingin Suomalaisella Klubilla Kansakoulunkuja 5A, 5.
krs, Helsinki Kamppi. Esityslistalla
sääntömääräiset asiat kuten toimintasuunnitelman vahvistaminen ja
hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2022. Kokouksen aluksi pidetään
kevätkokouksen tilinpäätöksen hyväksymisosuus. Tervetuloa!
JOULULOUNAS ti 14.12. klo
12 Helsingin keskustassa. Menu

ja hinta ilmoitetaan myöhemmin.
Lounaan jälkeen esitelmä: Mikko
Honkasalo: Utin Jääkärirykmentin
Helikopteripataljoonan toiminta.
RETKI SAKO SHOOTING
CENTERIIN Kerho järjestää vierailun Sako Shooting Center -keskukseen Lappeenrantaan ti 2.11.
Menemme omin kyydein. Keskuksessa mahdollisuus ampua oikealla
aseella videokuvaan. Omakustannusosuus 30€.
RUL:N JÄSENEDUT JA -LEHDET Lisätietoja on osoitteessa
https://www.rul.fi/jasenille/jasenedut
2. SIHTEERIN TEHTÄVÄ
TARJOLLA Ilmailukerho etsii 2.
sihteeriä vireän puolustushaarakerhon hallinnon tehtäviin nykyisen sihteerin muutettua pk-seudun
ulkopuolelle. Tehtävä sovitaan 1.
sihteerin kanssa työnjaollisesti ja se
pitää sisällään kaikkea muistoseppeleen tilaamisesta toimintasuunnitelman työstämiseen ja tiedotukseen omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Jos olet kiinnostunut,
ota yhteyttä kerhon sihteeriin.
JÄSENASIAT Ilmailukerhon
verkkosivuilla https://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.
MUUTA Kiitokset kaikille
Maaottelumarssiin osallistuneille
kerhon jäsenille.

JÄÄKÄRIKERHO
https://www.rul.fi/jaakarikerho/
Helsingin Reser viupseerien Jääkärikerhon toiminta on
jatkunut vireänä jo seitsemän
vuosikymmenen ajan. Nykyään
toiminta käsittää muun muassa
esitelmällisiä kerhoiltoja, aktiivista ampumatoimintaa, erilaista
yhteistyötä Uudenmaan Jääkäripataljoonan kanssa sekä kuukausittaisen kerho- ja saunaillan Santahaminan Kiltasaunalla.
Pandemiaan liittyneiden rajoitusten ja takia vuosipäivämme
siirtyi tämän vuoden keväästä
eteenpäin. Hallitus on päättänyt, että Jääkärikerhon 70. vuosipäivää juhlistetaan perjantaina
8.4.2022. Tarkempaa tietoa juhlapaikasta ja päivän ohjelmasta
tulee syksyn aikana.
Lokakuun kerhoillan yhteydessä 5.10 pidetään pandemian
vuoksi siirretty Jääkärikerhon
KEVÄTKOKOUS klo 17:00 sekä
SYYSKOKOUS klo 18:30. Paikkana Kiltasauna Santahaminassa. Käsitellään sääntömääräiset
asiat kuten kevätkokouksessa
toimintakertomus ja tilinpäätös,
syyskokouksessa mm. uuden hallituksen valinta ja Jääkärikerhon
ehdokas HRUP:in Piirihallitukseen 2022.
AMPUMAVUOROT pistoolilla pidetään 14.9, 12.10, 9.11
ja 14.12 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@kolumbus .fi,
puh. 0400 453 709.
Töölön radan ampumavuorojen ohella on suunniteltu järjestettäväksi A MPUM AKOULUTUSTA erilaisilla aseilla ulkoradalla joko lokakuun viimeisenä
tai marraskuun ensimmäisenä
viikonloppuna. Ennakkoilmoituksia tarvitaan tilaisuuden järjestämiseksi, joten mikäli olet
kiinnostunut varmasti mielenkiintoisesta toiminnasta, ota yhteyttä Jormaan tai minuun pasi.
rintamaa@posti.com, puh 040
828 8657
KERHO-/SAUNAILLAT jatkuvat 7.9, 5.10, 2.11 ja 7.12. klo
16–19. Joulukuun kerhoiltaa vietetään perinteisesti juhlavammin
kalaillallisen merkeissä. Paikkana Santahaminan Kiltasauna,
noin 900 m Leipuriniementietä
itään. Saareen sisäänpääsyä varten Santahaminan varuskunnan
portilla on jäsenluettelo. Henkilöllisyyden todistamalla pääset
sisään. Epäselvyyksissä ota yhteyttä puheenjohtajaan. Tarjolla
on vapaamuotoista yhdessäoloa
ja puukiukaan makoisat löylyt.
Mukaan kannattaa ottaa omat
saunajuomat ja eväät sekä pyyhe.
Jääkärikerhon toiminta palautuu syksyn aikana normaaliksi
ja toivottavasti tämä näkyy myös
tilaisuuksiin osallistujien määrässä. Tule mukaan ja ota rohkeasti yhteyttä!

ILMATORJUNTAKERHO
Kerhon hankkeena ollut Lauttasaaren muistomerkkitykkien
kunnostus Myllykalliolla ja Veijarivuorenpuistossa valmistui. Pilottiprojektina aloitettua tykkien peruskunnostusta vauhditti piiriltä saatu
"koronatuki" toiminnan aktivoimiseen. Tykkien ehostus alkoi 12.6. irtomaalin/ruosteen poistolla ja jatkui
ruostepintojen lakkakäsittelyllä sekä
pohjamaalauksella 27.7. asti. 2–3 h
tunnin työvuoroja oli kaikkiaan 9,
joista kertyi yhteensä 34 työtuntia.
Pintojen ruiskumaalaus suoritettiin
5.8. Tykit ovat nyt nähtävissä uudella vihreällä tykkivärillä maalattuina.
Käy katsomassa työn tulos!
Lauantaina 25.9.2021 pidetään
Etelä – Suomen Ilmapuolustusseminaari Tuusulan Ilmatorjuntamuseolla, vähintään striimattuna.
Teemana on "Simulaattorit ilmapuolustuksen tukena". Ilmatorjuntayhdistys järjestää aiheen tiimoilta
verkkoalustuksen 15.9. klo 18. Mukaan pääsee osoitteen ilmatorjunta.
fi kautta.
Kerho järjestää lauantaina
9.10. klo 12.00 Rannikkoprikaatissa
Upinniemessä tutustumisammunnan jäsenilleen MPK:n uusilla kivääreillä ja lisäksi perinteisen Varvasammunnat -pistooliammuntakilpailun tällä kertaa 9mm pistooleilla.
Kurssin nimi on ”HRU:n Ilmatorjuntakerhon tutustumisammunnat”.

Ammunnoissa saa käyttää myös
omia aseita, mutta tuothan samalla
myös omat a-tarvikkeet. Ilmoittautuminen: www.mpk.fi meripuolustuspiirin alta, katso tarkemmat ohjeet kerhon sivuilta tai MPK:n kotisivulta!
Kerhon syyskokous pidetään
keskiviikkona 10.11.2021 klo 17.00
Vanhan Suojeluskuntatalon auditoriossa klo 17.00 Töölöntorinkatu
2:ssa. Nyt on oiva tilaisuus ilmoittaa
kiinnostuksestaan yhdistyksen hallitustyöskentelyyn, erityisesti nuoria
jäseniä kannustetaan mukaan! Ota
yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Seuraathan myös kerhon webbisivuja osoitteessa itkerho.net ajantasaisen tiedon löytämiseksi.

RESERVIMERIUPSEERIT
Hyvää alkanutta syksyä jäsenillemme!
Yhdistyksen aktiivitoiminta on
kesäkauden jälkeen taas vauhdissa.
Meritoiminnan osalta linnakevene
m/s Lavansaaren viikkoharjoitukset
jatkuvat: pimeäajoharjoittelut alkavat 21.9. ja kestävät 26.10. saakka,
jonka jälkeen järjestetään pidempi
ajoharjoitus 5–7.11. reitillä Helsinki – Russarö – Upinniemi. Aluksen
satamapaikka on Santahaminan
Radioniemessä. 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.
Järjestämme meritoiminnasta
ja muista yhdistyksen tarjoamista
harrastusmahdollisuuksista kiinnostuneille torstaina 30.9. klo 18.00
tutustumisillan, jonka aikana teemme lyhyen merimatkan m/s Lavansaarella ja vietämme iltaa mukavissa
tunnelmissa Suomenlinnan Upseerikerholla. Tutustumisilta tarjoaa
erinomaisen tilaisuuden tutustua
toisiin yhdistyksen jäseniin ja kuulla lisää monipuolisesta maanpuolustusharrastuksesta sekä tulevista
tapahtumista. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet toimitetaan sähköpostilla ja Facebookissa. Lisätiedot:
nuorisoupseeri Lasse Mäki, lasse.
maki@outlook.com.
Ammuntojen vakiovuorot jatkuvat Töölössä parittomien viikkojen lauantaina klo 12.00–14.30.
Muista olla yhteydessä ampumaupseereihin (Ville Haapalinna tai Aku
Kaikkonen, yhteystiedot verkkosivuillamme) vähintään kahta päivää ennen vuoroa saadaksesi tarkemmat ohjeet ja pysyäksesi perillä
mahdollisista muutoksista. Yhdistys
tarjoaa aseen, varusteet ja patruunat.
Kutsuna jäsenistölle ilmoitetaan, että yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 18.11. klo 18.00 Suojeluskuntatalon auditoriossa (os. Töölöntorinkatu 2 B) sekä etäyhteyden
välityksellä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 § mukaiset asiat.
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet
toimitetaan sähköpostitse tai kirjepostilla lähetettävän kokouskutsun
yhteydessä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua ohjelmassa on kokousesitelmä, jonka pitäjä vahvistuu
myöhemmin. Kokouksessa kerrom-
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me myös tulevan 75-vuotisjuhlavuotemme järjestelyistä.
Lopuksi mainostamme Itsenäisyyspäivän Iloista Iltaa, joka
kokoaa vuosittain 6.12. suuren joukon maanpuolustajia juhlistamaan
maamme itsenäisyyttä Katajanokan
Kasinon upeisiin puitteisiin. Viime
vuonna tilaisuus jouduttiin perumaan koronavirustilanteen vuoksi,
ja tämänkin vuoden järjestelyt ovat
vielä avoinna. Yhdistyksellämme on
kuitenkin varattuna Seilori-kabinetti, jonne jäsenemme ovat tervetulleita. Illallisjuhlan paikoista yhdistyksen kabinetissa kiinnostuneita
pyydetään ilmoittautumaan varapuheenjohtaja Henri Havulinnalle,
havulinna.henri@gmail.com. Paikat
jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Hallitus toivottaa jäsenilleen
myötätuulta purjehduskauden loppuun!

PIONEERIOSASTO
http://www.rul.fi/pioneeriosasto/
Kokouskutsu Pioneeriosaston
syyskokoukseen torstaina 28.10.2021
klo 18 Döbelninkatu 2 kokoustilassa, 4 kerros (Döbelninkatu 2, 00260
Helsinki). Kokouksen aiheina sääntömääräiset asiat eli yhdistyksen
puheenjohtajiston ja hallituksen
valinta vuodelle 2022 sekä budjetin ja toimintasuunnitelman 2022
hyväksyminen. Kokouksen jälkeen
kuullaan perinteinen kokousesitelmä. Tervetuloa, hallitus kokoontuu
jo klo 17. Syyskokoukseen ja esitelmän kuunteluun voi osallistua myös
etäyhteydellä. Etäyhteyslinkin saa
pyytämällä osaston puheenjohtajalta (Timo Lukkarinen, timo.lukkarinenxx@luukku.com).
Pioneeriosaston yhteislenkki
järjestetään tiistaina 28.9. klo 17,
lähtö Rambollilta (Itsehallintokuja
3, Espoo). Lisätiedot ja ilmoittautumiset Jukka Rusilalle jukka.rusila@
ramboll.fi.
Pioneeriosaston syksyn Padasjoki-viikonloppu 27.-28.11.2021 lähestyy. Tänä vuonna syksyn tapahtuma on kohdennettu nuorille, alle
35-vuotiaille jäsenille. Padasjoella
on mahdollista ampua kivääri- ja
pistoolikaliiperisilla aseilla, järjestää koulutusta tai harjoitella erilaisia maastotaitoja. Pioneeriosaston
tukee vahvasti tapahtumaa mm.
lainakalustolla ja ampuma- ja rastikouluttajilla. Suunnitteluun tarvitaan mukaan nuoria, ja syksyn
aikana järjestetään aiheesta suunnittelupalavereja Teams-kokouksena ja
Whatsapp-ryhmässä. Merkitse tuo
viikonloppu kalenteriin ja ilmoittaudu suunnitteluryhmään sähköpostitse: sampo.j.remes@gmail.com
Pioneeriosasto tiedottaa toiminnastaan myös sähköpostilla. Jos et
ole saanut tiedotteita sähköpostiisi,
ole yhteydessä sihteeriin niin tarkistetaan, että yhteystietosi ovat ajan
tasalla.
Pioneeriosaston yleinen Facebook-ryhmä löytyy hakusanalla
”Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto”. Huom! Jos olet jo Facebook-ryhmän jäsen, mutta et saa
ilmoituksia julkaisuista ja tapahtumista, muista klikata ryhmän Ilmoitukset päälle. Ohjeet saat tarvittaessa sihteeriltä.
JÄSENEKSI voit liittyä netis-

sä tai ottamalla yhteyttä sihteeriin.
Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja maj Timo Lukkarinen, 040 538
9648, imo.lukkarinenxx@luukku.
com. Sihteeri, tiedotusupseeri vänr
Antti Korhonen, 040 559 7026,
antti.j.korhonen@gmail.com. Ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen, 040 570 3718, matti.mahonen@
pp.inet.fi

RT-KERHO
JOHTORENGAS
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄR ÄINEN SYYSKOKOUS
17.11.2021 klo 18.00 alkaen Café Tin
Tin Tangossa, os. Töölöntorinkatu
7, Helsinki. Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen klo 19.00 on
Johtorenkaan ampumavuoro Töölön
ampumaradalla, jonne olet tervetullut, vaikka vain kokeilemaan rataammuntaa kerhon omalla asekalustolla. Ilmoittautumiset kokoukseen
ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen johtorengas@gmail.com.
AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN
AMPUMARADALLA 2021 Hyödynnäthän loistavan mahdollisuuden ampumataidon treenaamiseen!
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 keskiviikkoisin klo
19-21.30, Vuoden 2021 ratavuorot:
20.10., 17.11. ja 15.12.
PADASJOEN AMPUMALEIRIT 2022. keväällä 25.-27.3.2022 ja
syksyllä 9.-11.9.2022. Merkkaa ajat jo
nyt kalenteriisi. Lisätietoja lähempänä ajankohtaa.
KERHON VIESTINTÄ JA JÄSENTEN YHTEYSTIEDOT, 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
www.viestiosasto.net
VIESTIOSASTON SYYSKOKOUS on alustavasti keskiviikkona
24.11.2020 klo 17.00 SK-talon auditoriossa. Osallistuminen on mahdollista myös etänä Teamsin kautta.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ml. toimintasuunnitelma
vuodelle 2021 ja valitaan hallitus
vuodelle 2021 (säännöt ovat nettisivuillamme kohdassa Viestiosasto

ry). Laittakaa päivämäärä ylös! Tarkemmat tiedot myöhemmin.
VIESTIOSASTON AMPUMAVUOROT 2021ovat loistava tapa
harrastaa pistooliammuntaa turvallisesti ja edullisesti. Ilmoittautuminen joko netissä tai sähköpostitse
ampumaupseeri2 ät viestiosasto
piste net tai puhelimitse, Mikko
Leskinen 050 405 5873. Seuraavat
harjoitusammunnat Töölön radalla
tiistaina 28.9.2021.
SRA-AMMUNNAT 2021 Pioneeriosaston, Töölön reserviupseerien ja Viestiosaston SRA-ammunnat jatkuvat myös kesän jälkeen ja
seuraava vuoro on lauantaina 25.9.
klo 12-14.30: Ilmoittautuminen 23.9.
mennessä sähköpostitse osoitteeseen sra piste hru ät viestiosasto piste net. SRA-ammuntoja järjestetään
tänä vuonna kuukausittain, pois lukien kesäaikana. Loppuvuoden vuorot ovat 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. HUOM! Jokaisella osallistujalla
oltava OMA ase, kotelo, suojalasit,
kuulosuojaimet, suojakäsineet ja
maski (vähintään kankainen tai kirurginen, FFP2- tai FFP3-luokiteltua
suositellaan)!
AMPUMAKILPAILU 2021 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/
AMPUMAKILPAILU PIONEERIOSASTOA VASTAAN kohtaamaan PA4-kilpailussa, johon
otetaan mukaan 6 ampujaa kummastakin kerhosta. Kisassa on sekä
yksilö-, että joukkuesarja, jossa huomioidaan kummankin osaston kolme parasta tulosta. Kilpailu järjestetään Viestiosaston vakiovuorolla
tiistaina 23.11. klo 19–21. Koronasta
johtuen ammunta suoritetaan alustavan tiedon mukaan 4 erässä, puolen tunnin välein. Kilpailun jälkeen
on tarjolla kahvit ja palkintojenjako
Suojeluskuntatalolla, koronatilanteen salliessa. Ilmoittautumiset 2.
ampumaupseerille osoitteeseen ampumaupseeri2 ät viestiosasto piste
net, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen
yhteydessä kerrothan puhelinnumerosi sekä toivomasi erän kellonajan
mukaan (19, 19.30, 20 tai 20.30)
TIEDOTUS 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”!

RAUTATEIDEN
RESERVIUPSEERIT
Tiistaina 9.11.2021 Yhdistyksen
syyskokous klo 16.30 Döbelninkatu
2 Helsinki. Kokouksessa käsitellään
vuosien 2019 ja 2020 talousasiat

sekä sääntöjen mukaiset syyskokoukselle kuuluvat asiat.
Kokousasioiden jälkeen kuullaan Fintraffic Raide Oy:n toimitusjohtaja Pertti Saarelan esitys
rautatiealan toimijoista ja rooleista.
Tiistaina 30.11.2021 kerhoilta
klo 16.30 Döbelninkatu 2, Helsinki,
alustuksena majuri Janne Kananen
pääesikunnasta aiheena varusmiesten koulutus tänään.
AMPUMAVUOROT perjantaisin HRUP:n ampumaradalla Töölössä kello 16.00 - 19.00 seuraavina
päivinä:
24.9. (vk 38), 22.10. (vk 42), 19.11.
(vk 46) ja 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
Hyvät kollegat ja upseerit, Yhteiskuntaa on nyt pikkuhiljaa alettu
avaamaan. Samaan tapaan yhdistyksemme hallitus näkee mahdollisuudet syksyn ohjelman toteutumiselle
paljon valoisampana, kuin vuosi
sitten. Viime vuodelta siirtynyt perinteeksi muodostunut koulutuspäivä järjestetään lauantaina 20.11.
Koulutuspäivän yhteydessä pidetään
myös yhdistyksen yleiskokous. Tavoitteena on lisäksi järjestää syksyn
aikana jäsenille ammuntatapahtuma
sekä journal club -tapaaminen. Tiedotamme näistä kaikista tarkemmin
sähköpostilla. Toivottavasti näemme
syksyllä yhdistystoiminnan merkeissä!
Hallitus

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

HELSINGIN
RESERVILÄISET
Helsingin Reserviläiset ry:n
syyskokous tiistaina 19.10.2021 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.
Kokoontuminen klo 18.30. 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)lassilatikanoja.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: 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. Patruu-

noiden 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 silmä- ja kuulosuojaimet. Jos tarvitset laina-aseen,
yhdistys lainaa aseen kyseiselle
vuorolle. HUOM! Laina-aseita on
rajoitettu määrä. Laina-aseenkäyttäjillä hansikaspakko. Vuorot ovat
vain Helsingin Reserviläiset ry:n
jäsenille. Mikäli sinulla ei ole patruunoita (9x19mm), niitä voi ostaa
hintaan 10€/50 kpl. Muista 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
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HFORSNEJDENS SVENSKA
RESERVUNDEROFFICERARE
www.reservilaisliitto.fi/hsru
Skytte i Luolan udda veckors
torsdagar kl. 16-19. Följande skytten
är 16.9., 30.9., 14.10. och 28.10. Förhandsanmälning är obligatorisk. Ifall
du ej tidigare varit på skytte kontakta Axi Holmström, axi@hsrk.fi.
Markus Liesalho, Ordförande
0400 421 002 svenska@helresp.fi

MERIRESERVILÄISET
Toivotamme hyvää alkavaa syksyä ja jäljellä olevaa purjehduskautta
2021,
Merireserviläiset ry:n, Sjöreservister rf, toimii poikeusoloissakin jäsenistönsä edun eteen. Tärkeimmät
toimintamme osa-alueet ovat merija ampumatoiminta.
Merireserviläisten keväällä aloitettu webinaarisarja jatkuu syksyllä,
toivottavasti myös perinteiseen tapaan. Ideat luentoaiheista ovat tervetulleita ja niitä voi toimittaa sähköpostitse johtokunnalle.
Yhdistyksen 60-vuotisjuhlaan
liittyvät tilaisuudet on tarkoitus toteuttaa vuoden loppuun mennessä.
Ajankohtia ei ole vielä vahvistettu,
mutta pandemiatilanteen helpottaminen toivottavasti mahdollistaa tilaisuudet.
Pyydämme tässä vaiheessa merkitsemään kalenteriin sunnuntaille
24.10.2021 suunnitellun jäsentapahtuman. Tarkempaa tietoa aiheesta
sähköpostitse jäsenkirjeessä.
Linnakevene Lavansaari ja Ahven3 purjehduskausi on meneillään.
Lisätietoja Makelta.
Sinisen Reservin Ampumapäivä
3, Pienois- ja sotilaspistoolikilpailu,
pidettiin MPK:n kurssina 21.8.2021
Rannikkoprikaatin ampumaradoilla
Upinniemessä. Kilpailun- ja kurssinjohtajana toimi Jukka Soini.
Henkilökohtaisessa kilpailussa
yhdistyksemme jäsenten sijoitukset
olivat seuraavat: 1. Jari Luostarinen
Merireserviläiset 1061 p. Joukkuekilpailun sijat: 1. Merireserviläiset 2973
p Luostarinen, Marttila, Soini, 2.
Suomenlahden Merivartiokilta 2931
p Juntunen, Karjalainen, Kuusamo
ja 3. Laivaston Sukeltajakilta 2512 p
Pakkanen, Pihl, Riikonen. Sinisen
Reservin Ampumapäivä 4, pidettiin MPK:n kurssina 4.9.2021 Raasin
ampumaradalla Kilpailun- ja kurssinjohtajana toimi Rami Kuustonen.
Joukkuekilpailun kolme parasta: 1.
Merireserviläiset, Viljanen – Luostarinen - Soini 1344 p, 2. Laivaston sukeltajakilta, Pihl-Pakkanen-Riikonen
1250 p ja 3. Ei mittää välii, DahlvikLang-Ovaska 1107 p. Kokonaistulos
yhdistyksemme jäsenet: 1. Luostarinen J. 511 p, 5. Soini J. 428 p napoja
2kpl, kymppejä 5kpl ja 7. Viljanen J.
405 p. Kiväärikilpailu, yhdistyksemme jäsenet: 2. Luostarinen J. 247 p,
4. Viljanen J. 206 p ja 6. Soini J. 197
p. Pistoolikilpailu, yhdistyksemme
jäsenet: 1. Luostarinen J. 264 p, 5.
Soini J. 231 napoja 2kpl ja 8. Viljanen
J. 199 p. Onnittelut hyvistä suorituksista.

Merireserviläiset ry:n ruutiaseja ilma-aseradan vuorot ovat toiminnassa koronaturvallisuusohjeet huomioiden.
Rannikkoprikaatin ulkorata
Upinniemessä on normaaliin tapaan
jäsentemme käytössä.
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 alkavaa syksyä 2021. Toimitaan turvallisesti ja pysytellään terveinä.
Merkkipäiväonnittelut jäsenistöllemme: vääpeli res Anu Kaniin
50 vuotta 27.8.2021, ylimatruusi res
Ari Ekström 60 vuotta 4.9.2021 kapteeni res Åke Smolander 60 vuotta
29.9.2021, kersantti res Yrjö Valtonen, 70-vuotta 1.11.2021.

ILMAILUOSASTO
Syksyn tapahtumia:
Ti 12.10. klo 18 Esitelmä: Benjamin Garlette, Dassault Aviation: Rafale
Ti 9.11. klo 18 Esitelmä: Pekka
Henttu: EASA:n lentoturvallisuustyö
Ti 14.12. klo 12 Joululounas Helsingin keskustassa. Menu ja hinta
ilmoitetaan myöhemmin. Lounaan
jälkeen esitelmä: Mikko Honkasalo:
Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoonan toiminta.
Kerhoillat ja esitelmät pidetään
Helsingin Suomalaisella Klubilla
Helsingin Kampissa osoitteessa Kansakoulunkuja 3A. Kerhoilta alkaa
mahdollisuudella ruokailuun klo 18.
Noudatamme Klubin pukukoodia, joka on nykyään miehillä pikkutakki, kauluspaita, siistit housut ja
kengät, mutta ei lenkkitossut.
JÄSENASIAT. Tiedotamme tapahtumista ja mahdollisista muutoksista vuosikalenteriin myös
sähköpostitse. Mikäli haluat tiedotusta sähköpostilla ilmoita sähköpostiosoitteesi tiedotusvastaava Jari
Helanderille helander.jari@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
www.vantaanreservilaiset.fi
Vantaan Reserviläiset ry on ampumatoimintaan erikoistunut reserviläisyhdistys.
Yhdistys on perustetty v.1958 ja
sillä on pitkät perinteet reserviläistoiminnan sekä aatteellisen maanpuolustuksen parissa. VaResiin on
tervetullut kuka tahansa 18-vuotta
täyttänyt Suomen kansalainen sukupuoleen, varusmiespalvelukseen tai
sotilasarvoon katsomatta.
SOME. Muista myös Varesin FBsivu: facebook.com/vantaanreservilaiset ja laita seurantaan myös yhdistyksen oma instagram tili instagram.
com/vantaan_reservilaiset_ry
AMPUMATOIMINTA. Ulkoratakauden lähestyessä päätöstä sisäradoilla meno kiihtyy ja syksyllä jatketaan taas uusin vuoroin Ruutisavulla
sekä vanhojen tuttujen aikataulujen
mukaan Tikkurilassa ja Luolassa.
Käy katsomassa syksyn ampumavuorot ja valvojat yhdistyksen kotisivuilta!
VARESCUP. Vares Cup 2021 on
käynnissä! Tiedotukset kilpailuihin
liittyen kotisivuilla, fb:ssä sekä toiminta-ampujissa! Toimitsijalistalle
haluavat voivat ilmoittautua varescup@vantaanreservilaiset.fi
SYYSKOKOUS. Yhdistyksen
sääntömääräinen syyskokous pidetään 13.10.2021 Ruutisavun kokoustiloissa klo 18 alkaen. Käynti kokoustiloihin Ovi 2. Kiitoradantie 6, Vantaa.
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!
YHTEYSTIEDOT. Yhdistyksen
hallitukselle ja toimijoille löydät yhteystiedot yhdistyksen kotisivuilta.

ESPOON
RESERVILÄISET
www.esres.fi
Espoon Reserviläiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2021
järjestetään Espoossa torstaina 4.
marraskuuta alk. klo 18:00, os. Kivimiehentie 1 (auditorio), 02150
Espoo. Kokoukseen voi osallistua
myös etänä netin välityksellä tapahtuvan puhelinneuvottelun kautta.
Osallistujat ilmoittautuvat
joko osoitteeseen info@esres.fi
tai https://espoonreservilaiset.nimenhuuto.com/ -sivumme kautta.
Ilmoittautumiset 3. marraskuuta
mennessä. Kerro ilmoittautuessasi osallistutko kokoukseen paikan
päällä vai etänä.
Kokouksessa käsitellään säännöissä mainitut asiat kuten johtokunnan henkilövalinnat, tulevan
vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Yhdistyksemme on Töölön sisäampumaradalla vuoro parittomien viikkojen sunnuntaisin klo 17:00

alkaen. Koronaviruspandemian
johdosta toiminnassa on rajoituksia. Seuraa sivuamme espoonreservilaiset.nimenhuuto.com. Huomio:
Jos haluat peruuttaa ilmoittautumisesi vuorolle ilman hyväksyttävää ja perusteltua syytä, tulee se
tehdä viimeistään kyseistä vuoroa
edeltävänä keskiviikkona espoonreservilaiset.nimenhuuto.com:in
kautta. Jos peruutat ilmoittautumisesi em. ajankohtaa myöhemmin
tai et osallistu varaamallesi vuorolle, yhdistyksemme perii sinulta 20
€ peruutusmaksun.
Maanantaimarssit: lähtö Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikalta Pirkkolantien varressa klo
17:30. Kokoontumis- ja lähtöpisteenä toimii HSL pysäkki H2230.
Marsseille ei vaadita ennakkoilmoittautumista, teemme n. 7,5
km reippaan lenkin. Varustus sään
mukaan – haasta kaverisikin kuntoilemaan! Lisätiedot: juhamatikainen21@gmail.com
Yhdistyksemme Padasjoen
koulutuskeskuksessa järjestettävä
viikonlopun mittainen ampumaurheiluun keskittyvä tapahtuma Padasjoen Marraspäivät järjestetään
19.-21. marraskuuta. Tarkempia
tietoja lähempänä tapahtumaa,
mutta varaa aika kalenteriisi jo nyt!
Tarkasta tapahtumien tarkemmat aikataulut ja mahdolliset muutokset toimintakalenterista ja uutissivuiltamme www.esres.fi

ITÄ-HELSINGIN
RESERVILÄISET
Syyskauden -21 pirtti-illat:
14.9., 12.10.(syyskokous), 9.11. ja
14.12.(puurojuhla), kukin alkaen
klo 18:00.
Muutokset aikataulussa mahdollisia.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään ke 17.11.2021
klo 18 os. Töölöntorinkatu 2,
Helsinki. Aloitamme kaikille
avoimella koronaepidemiaan
liittyvällä esitelmällä, jonka jälkeen kokoustamme. Käsitellään
sääntömääräiset asiat, esityslista lähetetään jäsenille sähköpostitse.
Tervetuloa!

HUOLTOALIUPSEERIT

HAU:n loppuvuoden saunaillat pirtillä 5.10., 2.11. ja 7.12.,
jolloin myös jouluruoka. Pirttiillat alkavat n. klo.16.00.

MUUT
MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSET

SISSIKERHO
SISSIOSASTO
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@hotmail.com.
Ikisissien ampumavuorot Töölön radalla; Katso ajankohtaiset
ohjeet. Ilmoittautuminen christer.mikkonen@elisanet.fi. Ampumaharjoitukset Santahaminassa
MPK:n ampumavuoroilla; Katso
ajankohtaiset ohjeet. Ilmoittautuminen; www.mpk.fi.
SALITOIMIN TAA: Töölön
harjoitussali; Sali avautui 1.6.2021
korona-rajoituksin. Katso ajankohtaiset ohjeet. Nitrojumppa aloitettiin 3.9.2021.
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.
VUOSIKOKOUKSET: Sissikerhon ja –osaston sääntömääräiset syysvuosikokoukset järjestetään 11.11.2021 klo 18.00 alkaen
Suojeluskuntatalon auditoriossa
(Töölöntorinkatu 2) ja Teams-kokouksena koronatilanteen niin
vaatiessa. Ei esitelmää. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ilmoittautumiset vesa.vepsa@
gmail.com 4.11. mennessä. Ilmoita,
jos haluat osallistua paikan päällä.
Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki sähköpostilla muutama päivä ennen
kokousta.
YHTEYSTIED OT SISSIEN
TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Vesa
Vepsä, 040 568 7009, vesa.vepsa@
gmail.com; Sissiosasto pj: Henri
Tourunen, 040 847 8121, henri.tourunen@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@gmail.com.
Onhan sähköpostiosoitteesi
ajan tasalla? Samassa paikassa voit
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päivittää sen ja näin saada tiedotteita Sisseiltä suoraan sähköpostiisi

S-RYHMÄN
RESERVILÄISET
Pidämme syysvuosikokouksen
ravintola Vltavassa perjantaina
8.10.2021 klo 18.00.
Tarkempi kutsu ja ilmoittautumisohjeet tulevat lähempänä ajankohtaa.
Terveisin, Teemu Mällinen, SRyhmän Reserviläiset ry / puheenjohtaja

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILLAN JÄSENPÄIVÄ 1.10.
KLO 14.00

Killan jäsenpäivää vietetään jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen kiireettömän saunomisen merkeissä Santahaminassa Villen saunalla 1.10. Sauna on lämmin klo 14.00
lähtien iltaan saakka. Tule omalla
aikataulullasi. Kaikille riittää löylyä.
Kilta maksaa saunamaksun. Ota mukaan omat saunajuomat ja iltapala.
Saunalla on myös grilli, joten makkaran paisto sujuu mutkattomasti.
Vietetään mukava hetki saunomisen,
keskustelujen ja toimintaideointien
merkeissä väljissä tiloissa. Kiltatuotteita on ostettavana saunomisen yhteydessä.
KILLAN ESITELMÄ JA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
13.10. 2021 ALKAEN KLO 16.30
Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 13.10.2021 klo 17.30. Kokous pidetään ravintola Kaartissa,
Pohjoinen Hesperiankatu 33 A. Käsitellään Killan säännöissä mainitut
asiat. Ennen kokousta on esitelmä alkaen klo 16.30. Esitelmän jälkeen kilta tarjoaa kahvituksen, jonka jälkeen
välittömästi pidetään vuosikokous.
Kiltatuotteita on ostettavana kokouksen yhteydessä. TERVETULOA.
JÄSENRETKI SKÖLDVIKIN JALOSTAMOLLE 2.11.2021

Autojoukkojen Helsingin killan
jäsenretki NESTEEN Sköldvikin jalostamolle siirrettiin pahenevan Covid-19 pandemian takia 2.11.
Alustava aikataulu:
- Lähtö Helsingin keskustasta Marskin patsaalta Kiasman edestä tilausbussilla klo 09.00 Itä-Keskuksen
(Turunlinnan tien linja-autopysäkki
Itiksen ja Puhoksen välissä) kautta
Sköldvikiin, perillä ollaan n. 09.45.
- Jalostamon toiminnan esittely 10.00
-12.00
- Omakustanteinen lounas
- Lyhyt kiertoajelu Porvoossa päättyy uuteen Brunbergin suklaatehtaan
myymälään
- Paluu samaa reittiä klo 15.00 mennessä
Kilta osallistuu retken kuljetuskustannuksiin.
Retken hinta on 10,00 euroa/henkilö,
maksetaan käteisellä matkan aikana.
Ilmoittaudu 27.10. mennessä toimisto@ajhk.fi tai 040 564 3295.
KILTATUOTTEET
Muistathan kiltatuotteemme.
Kuvat ja hinnat tuotteista ovat killan
kotisivuilla. Tuotteita voi tilata myös
puhelimitse numerosta: 040 504
5133. Kiitos.
Autojoukkojen Helsingin kilta -

Nykyajassa vahvasti mukana - Autopataljoonan ja Autolinnan perinteiden vaalija.

KENTTÄTYKISTÖKERHO
UUDENMAAN
TYKISTÖKILTA
Tulevia tapahtumia: Pistoolimestaruuskilpailu. Aika: Ke 13.10.2021.
Paikka: Töölön ampumarata. Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan vuosikokoukset Aika: Ti
26.10.2021. Paikka: Döbelninkadun
auditorio.
KT- ja IT-kerhon sekä Uudenmaan tykistökillan yhteinen pistoolimestaruuskilpailu pidetään Töölön
ampumaradalla ke 13.10. klo.16–19
välisenä aikana. Koronatilanteen
vuoksi tapahtumassa on seuraavat
erityisjärjestelyt: Ammunnat 3 erässä
ja kaikkiin on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Erä 1 (16.00–16.50)
5 ampujaa, Yli 70v ja muut riskiryhmiin kuuluvat. Erä 2 (17.00–17.50) 5
ampujaa muut.
Erä 3 (18.00–18.40) 4 ampujaa muut.

Loppusiivous 18.40–19.00.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoita mihin erään
olet tulossa osoitteeseen: jyrppy@
hotmail.com Viimeinen ilmoittautumispäivä on maanantai 11.10.
Kilpailussa ammutaan 2x5 laukauksen kohdistus, jonka jälkeen 1x10
kilpasarja.
Huom! Radalla on käytettävä kasvomaskia. Kilpailuaseena on 9mm
pistooli (omaa asetta saa käyttää).
Tarjolla on myös kerhon ase, joka desinfioidaan jokaisen ampujan jälkeen.
On suositeltavaa käyttää hansikasta
ammuttaessa muulla kuin omalla
aseella.
KOKOUSKUTSU 26.10.2021
kello 17.30 alkaen pidetään Kenttätykistökerho ry:n vuosikokous ja välittömästi tämän jälkeen Uudenmaan
Tykistökilta ry:n vuosikokous maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa
osoitteessa Döbelninkatu 2, Helsinki.
Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.
Yhdistysten hallitus: Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökilta
2021: Aki Mäkirinta - PJ (puheenjohtaja@ktkerho.fi), Oskari Matilainen
- VPJ, Maiju Kaski - Sihteeri (sihteeri@ktkerho.fi)

Onnittelemme
Heinäkuu
22.7.

Lentokapteeni, kapteeni Martti Siippola (perhepiirissä)		

80 v

Insinööri, kapteeni Jyrki Hiironen (perhepiirissä)		

70 v

Elokuu
28.8.

Syyskuu
5.9.

Kersantti Juhani Greinert		

70 v

Marraskuu
7.11.

Tuotesuunnittelija, vääpeli Olli Korkalainen		

70 v

Joulukuu
11.12.
15.12.

Senior Tech Support Consultant, alikersantti Heikki Pöyhönen (matkoilla)
Yliluutnantti Pekka Heusala		

70 v
75 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).

Kunnioitamme

SOTIEMME NAISIA OMALLA MERKILLÄ

Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys kuukausiesitelmät syksyllä 2021
Alla olevat esitelmätilaisuudet pidetään. Huomioimme tarpeelliset rajoitukset sekä tilanteen vaatimat toimenpiteet. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse ja
kotisivuillamme www.aksperinne.fi. Tiedustelut sihteeriltä matti.rajasaari@gmail.com, puh.
0408469398.
Ti 19.10.2021 klo 17.00 Kirjaston- ja arkistonhoitaja, FT Heikki Rausmaa:
”Suomen tuki Viron itsenäistymiselle 1988-1991-ei sanoin vaan teoin”
Perinneyhdistyksen vuosikokoukset pidetään välittömästi esitelmätilaisuuden jälkeen.
Esillä sääntömääräiset asiat
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”
Ti 21.12.2021 klo 17.00 Ekonomi Pentti Hilke:
”Kaatuneiden avakuointi”
TERVETULOA KUUNTELEMAAN MIELENKIINTOISIA ESITELMIÄ!
Esitelmät pidetään tarvittavat mahdolliset koronaetäisyydet huomioon ottaen ravintola
Ostrobotnian tiloissa, os. Museokatu 10, Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia, ei ennakkoilmoittautumista. Salivuokran kolehti 5 eur, jäseniltä 3 eur.
Huom! Akateemisen Karjala- Seuran perustamisesta tulee kuluneeksi tiistaina 22.2.2022 100
vuotta.

Päivitä jäsentietosi eAsiointipalvelussa
Reserviläisliitto ry:n ylläpitämä Maanpuolustusrekisteri on Reserviläisliitto ry:n, Suomen
Reserviupseeriliitto ry:n, Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n ja Maanpuolustusnaisten Liitto
ry:n yhteinen jäsenrekisteri.

TILAA
SOTIEMME NAISET -MERKKI OSOITTEESTA:

veteraanit.fi

Jäsenet pääsevät kirjautumaan Maanpuolustusrekisteriin eAsiointipalvelun kautta. Kirjautumiseen vaaditaan jäsennumero, joka toimii henkilön käyttäjätunnuksena. Jäsennumero
löytyy mm. jäsenkortista. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä salasana on henkilön
postinumero.
Kirjautumislinkit:
Reserviläisliitto: https://www.reservilaisliitto.fi/jasenille/tarkistatietosi/
Suomen Reserviupseeriliitto: https://www.rul.fi/jasenille/jasenrekisteri/

19

Helsingin Reservin Sanomat > 3 /2021 > 24. syyskuuta

TULE

MUKAAN

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
Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Nimi
Osoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin
Syntymäaika

Sähköposti

MPY Oy
Tunnus 5006084
00003 VASTAUSLÄHETYS

Sotilasarvo
Allekirjoitus

RES_RUL_Jasenliite_A4_2968.indd 1

10.8.2015 11.21
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Piiritoimisto

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry
Toiminnanjohtaja Jari Gerasimoff
puh. 050 446 6050
toiminnanjohtaja@helresp.fi

Järjestöupseeri Ari Ranto
puh. 045 862 4648
ari.ranto@hrup.fi

www.hrup.fi

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n syyskokoukset
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Kokous pidetään maanantaina 15.11.2021 klo 18.00 Töölössä Suojeluskuntatalon
Auditoriossa, os. Töölöntorinkatu 2 B, Helsinki.
Vain 1 henkilö / yhdistys valtakirjalla. Listalla mm. Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n puheenjohtajan valinta.
Piirihallitus

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Kokouspidetään maanantaina 15.11.2021 klo 19.00 Katajanokan Kasinolla, os.
Laivastokatu 1, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvion hyväksyminen sekä uuden hallituksen valinta (pl.
puheenjohtajisto).
Kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti valtakirjalla
valtuutetut edustajat. Yhdistyksen äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään vuodenvaihteessa 2020/2021. Kokoukseen ei liity
esitelmää eikä iltapalaa.

www.helresp.fi

Perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto
Perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestetään tänä vuonna poikkeusjärjestelyin.
Aika: 6.12.2021 kello 15.00-18.00
Paikka: Ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa, Museokatu 10.
Buffét sisältää alkucocktailin sekä ruokatarjoilun.
Seuraamme ja noudatamme THL:n ohjeistusta asiassa ja varaudumme tilaisuuteen riittävin järjestelyin. Joudumme varautumaan myös siihen, että mikäli kokoontumismääräykset muuttuvat, tilaisuus joudutaan perumaan.
Huomioithan myös, että paikkoja on tänä vuonna rajoitetusti kutsutuille ja kortin ennakkoon hankkineille. Mahdollisen Avecin
mukaan tulosta on ilmoitettava kortin hankkimisen yhteydessä.
Kortin hinta á 40 eur. Kortin tilaukset: toiminnanjohtaja@helresp.fi alkaen 8.11.2021 ja viimeistään 17.11.2021 mennessä.
Tutustuthan aulassa jaettaviin turvallisuusohjeisiin joita tulee noudattaa koko tilaisuuden ajan
Tervetuloa tapaamaan pääkaupunkiseudun maanpuolustajia.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Piirihallitus

Kaikille avoimet tapahtumat
To 14.10.2021 Spjutsundin majatalkoot. Katso ilmoitus sivu 11.
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 18.
To 21.10.2021 klo 13-19:30. Senioriupseerien syysseminaari "Suomen vaikeat valinnat 1940 - 1941"
Katajanokan Kasinolla. Katso tarkempi ilmoitus sivulta 7.
La 30.10.2021 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 18.
Ti 23.11.2021 klo 18.30 Reserviupseerikoulun kurssinjohtaja, everstiluutnantti Tommi Sikanen,
alustaa RUK:n koulutuksen nykytilasta ja vastaa yleisön kysymyksiin RUK:n toimintaan liittyen
KHRU:n syyskokouksen jälkeen. Esitelmä välitetään myös etäosallistujille ja se on avoin myös
muiden yhdistysten jäsenille. Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille: sihteeri@khru.fi

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla 6.12.

Ti 21.12.2021 klo 17.00. Ekonomi Pentti Hilke: ”Kaatuneiden avakuointi". Katso tarkempi ilmoitus
sivulta 18.

Helsingin Yliopiston suuri juhlasali, os. Aleksanterinkatu 5, Helsinki
Maanantai 6.12.2021 klo 13.30 – 14.30
Ohjelma:
Musiikkia - Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
Avaussanat - Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Matti Riikonen
Musiikkia - Puolustusvoimien varusmiessoittokunta

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2021
N:o

Aineistopäivä		

Ilmestymispäivä

Paperilehti
4. 		
2.12.			17.12.

Juhlapuhe - Uudenmaan aluetoimiston päällikkö Evl Vesa Sundqvist
Elokuva: Taistelukenttä 2020
Musiikkia
Päätöspuhe – Nuori reserviupseeri
Maamme-laulu
Tilaisuus järjestetään vallitsevan koronaohjeistuksen mukaisesti. Tumma puku, kunniamerkit.
VAPAA PÄÄSY, Tervetuloa!

Sähköinen lehti
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

