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Paikallisjoukkojen voima tulee reservistä
Valtioneuvoston puolustuspoliittinen se-
lonteko julkaistiin syyskuussa. Odotetusti 
puolustuksemme peruspilarit säilyvät en-
nallaan. Asevelvollisuus, koulutettu reser-
vi, koko maan puolustaminen ja korkea 
maanpuolustustahto ovat Suomen puolus-
tuksen perustana jatkossakin.
 Asevelvollisuusjärjestelmä tuottaa laajan 
reservin, jolla mahdollistetaan koko maan 
puolustaminen. Toimintaympäristöön, 
väestöön, yhteiskuntaan ja teknologiaan 
liittyvät muutokset aiheuttavat asevel-
vollisuuteen jatkuvia kehittämistarpeita. 
Kehittämisen kohteena on asevelvollisuu-
den eri vaiheet kutsunnoista varusmiespal-
veluksen kautta reserviaikaan. Selonteon 
mukaan erityisesti naisten ja reservin osal-
listumismahdollisuuksia puolustuksen eri 
tehtäviin kehitetään.
 Uutena käsitteenä vuoden 2021 selon-
teossa esitetään laaja-alainen vaikuttami-
nen. Se on sotilaallisessa varautumisessa 
käytettävä uhkakuva, joka pitää sisällään 
mm. hybridivaikuttamisen, mutta uhka-
kuvaan sisältyy myös avoin sotilaallinen 
voimankäyttö osapuolten välillä. Laaja-
alainen vaikuttaminen on suunnitelmal-
lista, siinä yhdistellään eri keinoja ja se on 
usein pitkäkestoista.
 Reservin rooli korostuu selonteossa eri-
tyisesti paikallispuolustuksen yhteydessä. 
Paikallispuolustuksesta on tarkoitus jalos-
taa koko maan kattava sotilaallisten suo-
rituskykyjen kokonaisuus. Sen tehtävänä 
on osaltaan ennaltaehkäistä ja torjua myös 
laaja-alaista vaikuttamista.
 Paikallisjoukkojen tehtävät ja koko kas-
vavat, kun Puolustusvoimien joukkojen 
toiminnallinen jako uudistetaan. Alu-
eelliset joukot poistuvat ja jatkossa Puo-
lustusvoimien sodan ajan joukot jaetaan 
käyttöperiaatteen mukaan operatiivisiin 
joukkoihin ja paikallisjoukkoihin.
 Tule vaisuudessa paikal l i s joukko-
ja käytetään joukkojen perustamiseen, 
taistelutehtäviin, kohteiden suojaamiseen 
ja muiden viranomaisten sekä yhteiskun-
nan tukemiseen. Paikallisjoukoilla suoja-
taan puolustukselle ja yhteiskunnan muulle 
toiminnalle tärkeitä kohteita ja osallistu-
taan häiriötilanteiden jälkeiseen toiminto-
jen palauttamiseen yhdessä viranomaisten 
ja muiden toimijoiden kanssa.
 Reservin rooli paikallisjoukoissa koros-
tuu entisestään, kun niissä hyödynnetään 
aiempaa paremmin reserviläisten sitoutu-
neisuutta, paikallistuntemusta, siviilissä 
hankittua osaamista ja verkostoja.
 Kun paikallisjoukkojen tehtäväkenttä 
laajenee, niiden vaatimustaso nousee. Uu-
distuksen jälkeen paikallisjoukkoihin kuu-
luu nykyistä enemmän joukkoja, joita voi-

daan käyttää taistelutehtäviin myös nope-
asti kehittyvissä tilanteissa.
 Paikallisjoukkojen valmiutta ja varus-
tusta kehitetään. Selonteossa luvataan, 
että paikallisjoukkojen kertausharjoituk-
sia ja vapaaehtoisia harjoituksia lisätään 
sitä mukaan kuin alueellisia joukkoja 
poistetaan joukkorakenteesta. Ei kuiten-
kaan ole todennäköistä, että Puolustus-
voimien paikallisjoukkoihin kohdistama 
kertausharjoitusmäärä missään vaiheessa 
kasvaisi riittävästi nykytasosta. Näin ollen 
paikallisjoukkojen koulutuksessa ja rekry-
toinnissa keskeinen rooli tulee olemaan va-
paaehtoisella maanpuolustuksella.
 Selonteossa luvataan, että paikallis-
joukkojen kehittäminen mahdollistaa 
reserviläisille mielekkään urapolun eri ta-
soisissa poikkeusolojen tehtävissä sekä ak-
tiivisen osallistumisen maanpuolustukseen.
P a i k a l l i s p u o l u s t u k s e n  v o i m a k a s 
kehittäminen on monta vuotta kestävä 
prosessi. Reservin osaamista tarvitaan heti 
mm. erilaisten koulutuspolkujen rakenta-
misessa. Tämä työ on aloitettava heti, jotta 
polut ovat valmiina vuonna 2025, kun pai-
kallispuolustus on uudessa asennossa.
 Koulutuspolkuja suunniteltaessa on 
muistettava, että tulevaisuudessakin 
reserviläisiä sijoitetaan muihinkin kuin 
vain paikallisjoukkoihin. Myös näihin 
tehtäviin johtavia koulutuspolkuja tarvi-
taan.
 Reservin vastuu lisääntyy siis tulevai-
suudessa. Se on merkki siitä, että reser-
vin merkitys puolustuksemme keskeisenä 
elementtinä tunnustetaan. Samalla se on 
luottamuksen osoitus vapaaehtoiselle 
maanpuolustukselle yleensä ja maanpuo-
lustuskoulutukselle erityisesti. Omalla ak-
tiivisuudella voimme näyttää, että olemme 
tämän luottamuksen arvoisia. Nyt tarvi-
taan sekä reserviläisiltä että Puolustus-
voimilta avarakatseisuutta, jotta reservin 
osaamista ja vapaaehtoisuutta pystytään 
hyödyntämään täysimääräisesti.

Teksti: Janne Kosonen, Maj res
RUL:n toiminnanjohtaja

Lue Helsingin Reservin 
Sanomat myös verkosta!

 Vuosaaren reserviupseereiden ul-
koampumarata on vihitty käyttöönsä. 
Näin saatiin päätökseensä kolme vuotta 
kestänyt rakennustyö, josta suurin osa 
tehtiin talkoovoimin.
 Avauspuheessaan Vuosaaren res.
upseereiden puheenjohtaja, ylil Arto 
Salonen korosti ampumaurheilun maa-
ilmanlaajuista harrastusta ja sen mer-
kitystä maanpuolustukselle. Maaherra 
Kaarlo Pitsinki vastasi puheeseen tode-
ten myönteisenä tällaisen oma-aloittei-
sen aktiivisuuden ampumaradan raken-
tamisessa. Hän piti nähtävissä olevaa 
tulosta suurenmoisena. Maaherra leik-
kasi puheensa päätteeksi radan poikki 
pingoitetun sinivalkoisen nauhan ja 
ampui ensimmäiset laukaukset.
 Paikalla olleiden kutsuvieraiden 
joukossa nähtiin mm. jalkaväen tar-

kastaja, kenrm. P. Multanen, joka esitti 
samalla PE:n koulutuspäällikön, kenrl. 
P Haltun tervehdyksen, Helsingin So-
tilaspiirin päällikkö, eversti Erkki Sävy, 
Helsingin Reserviupseeripiirin toimis-
topäällikkö Kai Runela ja Helsingin 
Reservinaliupseerien toiminnanjohtaja 
Mauri Tiirikkala sekä lukuisa joukko 
kerhon jäseniä.
 Ampumaradalta siirryttiin Vuosaa-
ren reserviupseereiden kerhohuoneis-
toon, jossa tarjottiin avajaiskahvit.
 Avattu rata on 20-paikkainen 25 
metrin pistoolirata, joka on varustettu 
ampumakatoksella, tarvittavilla tau-
lulaitteilla sekä varastosuojalla. Radan 
rakentamisessa ovat erityisen ansiok-
kaasti työskennelleet evl A. Kiviniemi 
sekä ltn Pekka Kiviniemi ja vänr Jukka 
Kiviniemi.

Maaherra Kaarlo Pitsinki avasi hymyillen Vuosaaren uuden radan. Hän käytti 
sekä saksia että pistoolia siinä hommassa. Vasemmalla vuosaarelaisten puheen-
johtaja Arto Salonen.

Talkootyön tulos: Vuosaaren ampumarata
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Itsenäisyyspäivän 
kansalaisjuhlalla 
uudistettiin perinteitä 
Itsenäisyyspäivänä järjestettiin koro-
natauon jälkeen taas itsenäisyyspäivän 
kansalaisjuhla hienoissa puitteissa Hel-
singin yliopiston juhlasalissa. Juhlalla 
on pitkät perinteet, koska se on järjes-
tetty Helsingissä jo 1950-luvulta asti. 
Alunperin sen käynnistävänä voimana 
olivat sotiemme veteraanit, mutta tä-
män päivän yleisö koostuu pääkaupun-
kiseudun maanpuolustajista. Nykyään 
juhlan järjestäjinä toimivat vuorovuo-
sina Helsingin seudun veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöt: Sotainvalidien 
Veljesliiton Helsingin piiri, Helsingin 
Seudun Sotaveteraanipiiri, Helsingin 
Reserviupseeripiiri, Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri ja Etelä-Suomen kilta-
piiri. Tänä vuonna juhlan järjestämis-
vastuu oli Helsingin Reserviupseeripii-
rillä. 
 Juhlan ohjelmaa oli uudistettu edel-
lisvuosista, osittain musiikkiesitysten 
osalta ja osittain tuomalla mukaan nuo-
ren reserviupseerin tervehdys. Suurin 
muutos oli kuitenkin kuvan ja äänen 
tuominen mukaan Taistelukenttä-elo-
kuvan muodossa. Saadun palautteen 
mukaan juhla oli onnistunut, mutta 
silti juhlasaliin jäi vielä paljon tyhjiä 
istuimia. Tilanteeseen saattoi vaikut-
taa viime viikkoina kiihtynyt koronati-
lanne. On kuitenkin selvää, että juhlan 
muodon, sisällön ja ehkä ajankohdan 
uudistamista pitää jatkaa, jotta se hou-
kuttelisi yhtä paljon väkeä kuin joskus 
takavuosina, jolloin sali oli pullollaan 
väkeä.

Onnittelut kaikille 6.12. 
palkituille ja ylennetyille!
Itsenäisyyspäivän ylennyspalsta on var-
masti tämän lehden luetuin osio, ja hy-
västä syystä. Kannattaa muistaa, että 
ylennys ei ole palkinto tai osoitus ajan 
kulumisesta, vaan sen taustalla on aina 
kasvanut sotilasammattitaito, pidem-
pi kokemus, ja arvioitu kyky suoriu-
tua menestyksekkäästi vaativammassa 
sodan ajan tehtävässä. Korkeampi so-
tilasarvo tuo mukanaan suuremman 
vastuun ja korkeammat odotukset. 
Osaamisvaatimukset kasvavat, joten 
ylennys myös velvoittaa ylläpitämään ja 
kehittämään korkeamman sotilasarvon 
edellyttämiä tietoja ja taitoja. Kanavoi-
kaa siis ylennyksen tuoma ilo ja energia 
uuden oppimiseen ja vanhan kertaa-
miseen – vaikka osallistumalla piirin 
uusiin koulutuspäiviin vuonna 2022 – 
joko osallistujana tai kouluttajana.

Matti Riikonen
Helsingin Reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja, maj res

Puheenjohtajilta

Reserviupseerien 
puheenjohtajalta

Reserviläisten 
puheenjohtajalta

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

 Tätä kirjoittaessani on 2.12.2021 ja 
kulunut kokolailla tasan 82 vuotta ja 
kaksi päivää siitä, kun isäni istui oman 
isänsä, isoisäni, kanssa autossa matkal-
la länteen Suojärven pitäjän Suvilahden 
kirkonkylästä. Saman pitäjän Hyrsylän 
kylä oli joutunut jo aamulla asukkai-
neen neuvostojoukkojen haltuun. Au-
toon oli pakattu se mitä sisälle sopi; 
viimeiset taulut leikattiin puukolla ke-
hyksistään, jotta mahtuivat mukaan. 
Talvisota oli syttynyt.
 Rajavartiosto ja vähäiset suojajou-
kot viivyttivät vihollista, kun Suojärven 
suojeluskuntapojat aloittivat kirkonky-
län polttamisen laidoilta kohti keskus-
taa. Isoisäni talo, apteekkeineen ja ke-
mikaalivarastoineen, tarjosikin näyttä-
vät moniväriset liekit talviyössä. Kylän 
keskustan läpi kulkevan tien reunassa 
olevat talot sytytettiin vasta omien 
joukkojen vetäytyessä; näin viivytettiin 
vihollista useita arvokkaita tunteja. 
 Polttojoukkueessa olleet muisteli-
vat jälkeenpäin, että kerrankin pääsivät 
teinit "pahantekoon" oikein kunnolla. 
Tätä hiilenmustaa huumoria ja ham-
masta purevaa sisua tarvittiinkin kan-
sallisesti seuraavien 105 päivän ajan; 
oikeastaan niitä seuraavatkin viitisen 
vuotta. Ei ollut hyötyä pudota polvil-
leen itkemään, oli aika toimia.
 Isäni kuului Helsingin Viestisuo-
jeluskuntaan. Vuoden 1939 kesäloman 
hän oli ollut Kannaksella linnoitustöis-
sä. Keväällä 1940 hän kirjoitti Töölössä 
Apollon koulusta ylioppilaaksi ja meni 
sitten suorittamaan asevelvollisuuttaan 
viestirykmenttiin. Matka jatkui Pora-
järvelle, Kiestinkiin ja Uhtualle. Joulu-
na 1944 tuli siirto siviiliin.
 Nämä faktat eivät tule mieleeni 
niinkään Talvisodan alkamisen vuosi-
päivän johdosta, vaan sen myötä, että 
virallinen Venäjä on vajoamassa entistä 
syvemmälle neuvostovalheisiin - vedo-
taan "Mainilan laukauksiin" ja heidän 
1939 liittolaistensa, Saksan natsien, 
muodostamaan uhkaan. Nyt Venäjä on 
myös ryhtynyt määrittämään naapuri-
maidensa turvallisuusratkaisuita. 
 Vaikka maailman tai edes Euroo-
pan turvallisuustilanteessa ei ole hur-
raamista, niin vietimme juuri itsenäi-
syyspäivää. Näin niillä juhlallisuuksilla 
kuin koronatilanteen kiristyessä oli 
mahdollista. Piirin ansiomitalien luo-
vutus suoritettiin nyt niin, että jaettiin 
vihdoin mitalit myös vuodelta 2020. 
Tilaisuus järjestettiin mahdollisimman 
koronaturvallisesti Bottan juhlasalissa. 
Kaikesta huolimatta järjestettiin myös 
itsenäisyyspäivän vastaanotto kutsuvie-
raille samassa paikassa. Kutsuvieraista 
oli suurin osa yhdistystemme jäseniä, 
näin toimien pystyimme ennakoimaan 
osallistujamäärän tarkasti, jotta tilois-
sa oli riittävän väljää. Valitettavaa on, 
että lipunmyyntiä ei voitu tänä vuonna 
järjestää. Mikäli olisi tullut täysi ko-
koontumiskielto vähänkään isommille 
ryhmille, olisi ollut helpompi ilmoittaa 
kutsutuille peruuntumisesta kuin niil-
le, jotka ovat maksaneet lippunsa. Nyt 
sentään pystyttiin järjestämään tilai-
suus, vaikkakin rajattuna. Toivotaan, 
että vuonna 2022 voitaisiin palata nor-
maaliin tai ainakin hyvissä ajoin enna-
koitavaan toimintaympäristöön.
 Itsenäisyyspäivän seutu on huomi-
onosoitusten ja ylennysten aikaa. On-
nittelut palkituille ja ylennetyille!

 Rokotukset ratkaisevat tämän pan-
demian. Oman yhdistykseni, Kokonais-
maanpuolustus ry:n,  syyskokouksen 
alustaja, puolustusvoimien hallintoyli-
lääkäri Karjalainen totesi, että esimer-
kiksi tuhkarokko saadaan hyvin tukah-
dutettua, kun rokotuskattavuus luok-
kaa 95%. Vastaavan saavuttamiseksi on 
vielä tehtävää koronan saralla.
 Oma puheenjohtajakauteni Hel-
singin Seudun Reserviläispiirissä on 
hyvää vauhtia kääntymässä viimeisille 
viikoilleen ja palaan perusyhdistyksen 
toimintaan. Takana alkaa olla 11 vuotta 
piirin hallituksessa, joista kuusi vuotta 
puheenjohtajana. Tässä ajassa on ollut 
ilahduttavaa nähdä piirin yhdistysten 
kasvattavan toimintaansa ja myös jä-
senmääriään. 
 Myöskin Reserviläisliiton kehi-
tys on ollut näinä vuosina positiivista 
kaikkien piirimme jäsenyhdistysten ja 
jäsenten näkökulmasta. Liitostamme 
on tullut näkyvämpi edellisen puheen-
johtajansa Mikko Savolan aloittaman 
työn tuloksena ja jäseniään ymmärtä-
vämpi nykyisen puheenjohtajan Ilpo 
Pohjolan kaudella. Minna Nenosen 
ryhtyminen toiminnanjohtajaksi tulee 
kehittämään liittoa myös jatkossa. Jär-
jestöpäällikkö Suvi Salo on kallisarvoi-
nen apu ja taustatukija yhdistyksillem-
me. Samoin koko liiton toimiston väki.
 Helsingin Seudun Reserviläispii-
rin ja Helsingin Reserviupseeripiirin 
(HRUP) toimistojen yhteistyö on sekin 
hyvällä mallilla. HRUP:n Tomi Alajoen 
ja meidän Jari Gerasimoffin työskente-
ly on mutkatonta ja tuloksellista. 
 Nyt jo hyvää vauhtia vuonna 2022 
alkavaa puheenjohtajuuttaan aloitta-
valle Marko Nikkaselle tulee työtä riit-
tämään ja varmasti kehitettävää yhdes-
sä hallituksensa kanssa olemaan. Mutta 
piirin perustat ovat kunnossa aina vain 
nousujohteisemmalle toiminnalle. Pik-
ku täpäriäkin paikkoja varmaan tulee 
olemaan jatkossakin, mutta niistä piiri 
kyllä selviää.
 Maanpuolustuskoulutuksen, alue-
toimiston, Kaartin Rykmentin ja eten-
kin meitä tukevan Urlussäätiön lisäksi 
kiitettäviä yhteistyötahoja on niin pal-
jon, etten niitä edes yritä tähän listata. 
Toivottavasti nähdään vielä yhteisissä 
tilaisuuksissa.
 Kiitokset vielä piirin hallituksen 
nykyisille jäsenille ja  niille, jotka ovat 
olleet mukana viimeisen 11 vuoden ai-
kana!
 Hyvää ja toivottavasti Rauhallis-
ta  Joulua ja Uutta Vuotta - Yhteistyö-
kumppaneille ja Jäsenille!

Timo Soininen, pian Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin ex-puheenjohtaja

Uusi piirihallitus aloittaa 
työnsä muutaman 
viikon päästä
 Piirin syyskokous valitsi uuden pii-
rihallituksen kokouksessaan 15.11. Hie-
noa kokouksessa oli, että hyvistä hal-
lituksen jäsenehdokkaista päästiin ää-
nestämään, ja yhteensä seitsemän uutta 
ehdokasta oli tarjolla uusiksi vastuun-
kantajiksi. Uudessa 1.1.2022 aloittavas-
sa hallituksessa on neljä uutta jäsentä: 
vänr Riikka Veijalainen (Tapiolan Re-
serviupseerit), ltn Jukka Kuusala (Hel-
singin Reserviupseerien Pioneeriosas-
to), ltn Janne Isosävi (Kanta-Helsingin 
Reserviupseerit) ja kapt Pekka Sillan-
pää (Kenttätykistökerho). 
 Vanhoista hallituksen jäsenistä jat-
kavat: ltn Sampsa Pietilä (Töölön Re-
serviupseerit), ltn Tuomas Hauvala 
(Helsingin Reservinupseerien Jääkäri-
kerho), ylil Erkka Suopanki (Helsingin 
Reserviupseerien Viestiosasto) ja kapt 
Jukka-Pekka Kantokoski (Itä-Helsingin 
Reserviupseerit). Onnittelut kaikille 
valituille! Nykyinen puheenjohtajisto 
jatkaa vielä vuoden tehtävissään ilman 
vaalia: Puheenjohtaja maj Matti Riiko-
nen (Helsingin Sissikerho), 1. vpj maj 
Jukka Rusila (Helsingin Reserviupsee-
rien Pioneeriosasto) ja 2. vpj ylil Axi 
Holmström (Helsingfors Svenska Re-
servofficersklubb).  
 Haluan myös omasta ja piirin puo-
lesta kiittää hallituksen jättäviä jäseniä 
piirin eteen tehdystä arvokkaasta työs-
tä. Kapt Janne Hänninen, ltn Eero Ku-
jala, ltn Lasse Mäki ja vänr Pekka Suo-
minen, kiitos teille kaikille!

Tervetuloa toimikuntien 
jäseneksi 2022
 Samalla kun uusi hallitus aloittaa, 
myös piirin toimikuntien kokoonpanot 
käydään läpi. Haluan muistuttaa kaikil-
le yhdistyksille, että paras tapa päästä 
vaikuttamaan piirin toimintaan ovat 
toimikunnat. Niissä ideoidaan valtaosa 
piirin uudesta toiminnasta, ja toteute-
taan toimintasuunnitelmassa listatut 
tapahtumat ja muut kehitysideat. Toi-
mikunnissa on aina tilaa ihmisille, jotka 
haluavat päästä tekemään ja ideoimaan 
uutta. Jos yhdistyksellä on hyviä ja ai-
kaansaavia kandidaatteja, jotka voisivat 
antaa oman aikansa ja työpanoksensa 
panoksensa yhteisiin hankkeisiin, nyt 
on hyvä aika tehdä esityksiä. Esitykset 
osoittamaan piiritoimistolle, joka koko-
aa ne vuoden alussa. 

Etenkin piirin uuteen 
varautumistoimikuntaan 
kaivataan käsipareja
Piirin syyskokous päätti vuoden 2022 
toimintasuunnitelmassa perustaa pii-
riin Varautumistoimikunta. Tähän 
mennessä kokonaisturvallisuuden ra-
kenteita ja koulutusta on ollut miet-
timässä vain yksittäisiä henkilöitä, ja 
varautumisasiat ovat olleet yhden halli-
tuksen jäsenen vastuulla. Nyt tavoittee-
na on jakaa vastuuta ja koota toimikun-
taan henkilöitä, joilla on omakohtaista 
kokemusta kokonaisturvallisuuden teh-
tävistä ja koulutuksesta, ja ennen kaik-
kea kiinnostusta ohjata konkreettisia 
hankkeita, ja viestiä avautuvista mah-
dollisuuksista kaikille reserviläisille. 
Mikäli asia kiinnostaa, ota yhteyttä va-
rautumisasioista hallituksessa vastaa-
vaan Erkka Suopankiin: puheenjohtaja 
ät viestiosasto piste net. puheenjohtaja@helresp.fipuheenjohtaja@hrup.fi

Matti Riikonen > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
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Tasavallan presidentti on 
ylentänyt mm. seuraavat 
reservin upseerit 6.12.2021: 

Majuriksi: Sami Hotakainen, 
Juho Kalsola, Tiina Laisi-
Puheloinen, Pasi Raatikainen 
ja Jarmo Rytinki. Kapteeniksi: 
Aki Kupiainen, Mika Lapatto, 
Sami Orakoski ja Jarkko Paa-
nanen. Kapteeniluutnantiksi: 
Lars Dolk, Arno Hakkarainen, 
Tatu Häkkinen ja Pamela 
Weckman. Yliluutnantiksi: 
Henri Nousiainen, Tuomo 
Telama ja Kaisa-Maria Tölli. 
Luutnantiksi: Tuomas Hauvala, 
Markku Mäkipää ja Lasse 
Mäki. 

Ritarikuntien kunniamerkeillä 
palkittiin mm. 3. luokan 
Vapaudenristi: Tero Oittinen. 
4. luokan Vapaudenristi: 
Marko Patrakka. 

Uudenmaan aluetoimiston 
päällikkö on ylentänyt mm. 
seuraavat henkilöt reservissä 
6.12.2021: 

Sotilasmestariksi: Veikko 
Hiiri, Petri Käyhkö ja Sami 
Wahlberg. Ylivääpeliksi: Martti 
Vakkala. Ylipursimieheksi: 
Kalle Muilu ja Tuomo-Veikko 
Valve. Vääpeliksi: Panu 
Piippo. Ylikersantiksi: Janette 
Laurén ja Eetu Parviainen. 
Kersantiksi: Markus Hallikas, 
Henri Jakobsson ja Joonas 
Juvonen. Alikersantiksi: Joni 
Lindfors ja Joonas Pokkinen. 
Korpraaliksi: Kasper Koutonen 
ja Niko Vihikainen. 
Reserviläisliiton ansiomita-
leilla palkittiin mm. RES ar: 
Lassi Paavonkallio, RES kam: 
Vesa Corenius, RES ham: 
Teemu Kupsa sekä RES pram: 
Emmi Karhu, Vesa Penttilä ja 
Hannu Uronen.

Tasavallan presidentti on ylen-
tänyt Uudenmaan aluetoimiston 
alueella seuraavat reservin upsee-
rit 6.12.2021:

Sotilasarvoon: MAJURI
Havulinna Antti Juho Tapani 
Tuusula, Hotakainen Sami Han-
nu Espoo, Huostila Hannu Heikki 
Kotka, Kalsola Juho Inkoo, Laisi-
Puheloinen Tiina Elina Espoo, 
Leander Ossi Joakim Helsinki, 
Nokelainen Kai Allan Vantaa, No-
ponen Jari Juhani Helsinki, Nykä-
nen Mika Ilmari Espoo, Pöllänen 
Seppo Johannes Espoo, Raatikai-
nen Pasi Mikko Helsinki, Rytinki 
Jarmo Mikael Porvoo

Sotilasarvoon: KOMENTAJA-
KAPTEENI
Hollmén Oskar Tapani Helsinki, 
Sarvilinna Sami Petteri Helsinki

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Ahti Tony Jaakkima Siuntio, Alakar-
hu Heikki Kustaa Järvenpää, Ala-
nen Tero Jaakko Espoo, Alatalo Jani 
Heikki Helsinki, Björn Ville Petteri 
Tuusula, Göös Jani Heikki Espoo, 
Harjanne Atte Erik Helsinki, Heino-
nen Aku Petteri Helsinki, Heinonen 
Petri Juhani Vantaa, Honkanen Ville 
Sakari Vantaa, Jaro Samppa Markus 
Hyvinkää, Juhola Joakim Johan-
nes Hirvensalmi, Jumppanen Vesa 
Sakari Tuusula, Karstunen Juha 
Tuomas Helsinki, Kauhanen Sami 
Kauko Arvid Vihti, Koivikko Stefan 
Christian Helsinki, Koskinen Ilkka 
Tapio Vantaa, Kupiainen Aki Kaler-
vo Ulkomaat, Lapatto Mika Tapio 
Kerava, Lehtopelto Marko Inkoo, 
Luukkainen Lasse Mikael Helsinki, 
Matinlauri Antti Juho Henrik Ulko-
maat, Mattila Markku Elias Vantaa, 
Metsälä Jukka Antero Helsinki, Mä-
kiaho Tomi Petteri Espoo, Mänttäri 
Mika Samuli Vantaa, Orakoski Sami 
Tapani Espoo, Paananen Jarkko Ta-
pio Helsinki, Peuralahti Jari Juhani 
Helsinki, Puurunen Mika Tapani 
Helsinki, Riekkinen Jukka Eero Ta-
pani Porvoo, Rontu Markku Henrik 
Espoo, Salonen Mika Antero Por-
voo, Schneider Andreas Michael 
Helsinki, Somerkari Petri Sebasti-
an Helsinki, Teelahti Toimi Teemu 
Helsinki, Tornberg Ville-Jussi Ma-
tias Espoo, Tracewski Tomasz Jan 
Kirkkonummi

Sotilasarvoon: KAPTEENI-
LUUTNANTTI
Dolk Lars Erik Vantaa, Hakkarai-
nen Arno Olavi Vantaa, Häkkinen 
Tatu Otto Juhana Nurmijärvi, Jo-
hanson Kaj Wilhelm Espoo, Ojala 
Lauri Matti Helsinki, Salorinne 
Seppo Johannes Helsinki, Vaara-
salo Tuomas Juhani Espoo, Weck-
man Pamela Johanna Loviisa, Vi-
hersaari Seppo Ilmari Kirkkonum-
mi

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄ-
KAPTEENI
Oksanen Antti Kristian Helsinki

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Ahlskog Tatu Kari Petteri Nurmi-
järvi, Anttonen Jussi Antero Hel-
sinki, Arvio Ilkka Arno Kristian 
Ulkomaat, Auvinen Joonas Mikael 
Tuusula, Eskelinen Matti Jaakko 
Tapani Helsinki, Hakamäki Tom-
mi Tapani Hyvinkää, Harjamäki 
Petri Juhani Helsinki, Haukkavaa-
ra Vesa Tapio Helsinki, Heikki-
lä Antti Samuli Kerava, Heikkilä 
Sami Johannes, Hettula Perttu 
Pietari Porvoo, Hilpinen Antti Ju-
hani Tuusula, Härkin Marko Veik-
ko Juhani Kirkkonummi, Iipponen 
Timo Mikael Helsinki, Iivanainen 
Tatu Sakari Helsinki, Järvinen 
Tuukka Juha-Matti Vantaa, Jääs-
keläinen Juho Sakari Lohja, Kajo-
vaara Jussi Joonas Helsinki, Karila 
Markus Erik Helsinki, Karlin Paa-
vo Ilmari Helsinki, Kolehmainen 
Simo Tapio, Kolu Teemu Seppo 
Mikael Järvenpää, Koskenvuo Vil-
le Samuel Helsinki, Kuuva Jyrki 

Petteri Helsinki, Kyhälä Risto Aar-
re Helsinki, Laakkonen Arto Saka-
ri Kerava, Laato Taisto Johannes 
Espoo, Lahtinen Jarkko Juhana 
Helsinki, Lakkisto Aki Ville Ma-
tias Helsinki, Lehti Teemu Klaus 
Tapani Hyvinkää, Liuhala Esamat-
ti Valtteri Espoo, Loisa Jari Tuomo 
Tapio Espoo, Lääperi Veli Matti 
Antero Kerava, Löytty Heikki Ju-
hani Helsinki, Mulo Peter Mikael 
Espoo, Nahkiaisoja Aino Eveliina 
Tuusula, Nikkilä Teemu Lauri Si-
poo, Nousiainen Henri Johannes 
Helsinki, Nuutinen Antti Juhani 
Helsinki, Ohtonen Jukka Petteri 
Tuusula, Paananen Markus Veik-
ko Juhani Helsinki, Partinen Jerri-
Markus Kirkkonummi, Partinen 
Simo Pekka Samuli Helsinki, Pra-
mi Jouko Petteri Espoo, Pöyhö-
nen Pekka Helsinki, Qvick Niclas 
Krister Espoo, Raassina Toni Petri 
Espoo, Raatikainen Sami Petteri 
Mikael Espoo, Raitanen Jussi Ta-
pani Nikolai Espoo, Rannisto Joni 
Markus Tapani Kerava, Rantanen 
Jussi-Pekka Helsinki, Rekola Lauri 
Tuomas Mikael Helsinki, Riihelä 
Risto Olavi Hyvinkää, Salmi Jarmo 
Kalevi Lohja, Salminen Antti Mar-
kus Helsinki, Salminen Olli Ilari 
Helsinki, Salminen Tero Tapio 
Helsinki, Saraniemi Kaisu Mari-
anne Helsinki, Schrey Tapio Asko 
Erik Helsinki, Staff Mikko Harald 
Ilmari Helsinki, Suikkanen Anssi 
Jukka-Pekka Helsinki, Söderlund 
Jasmine Janna Vantaa, Tapanen 
Risto Kalervo Espoo, Tauriainen 
Jussi Väinö Johannes Vantaa, Te-
lama Tuomo Markku Nurmijär-

vi, Tölli Kaisa-Maria Kauniainen, 
Vainio Sami Petteri Kuopio, Vier-
tola Kimmo Jukka Tapio Espoo, 
Viita-aho Auvo Tapio Helsinki, 
Viljanen Juha Oskari Helsinki, 
Vuolle Niko Christian Helsinki, 
Vuorela Joni Markus Vantaa, Åhs 
Timo Heikki Mikael Tuusula

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Enberg Carl Axel Philip Raase-
pori, Holmström Anssi Kristian 
Helsinki, Kullström Mikael Gustaf 
Helsinki, Pussinen Harri Juhani 
Helsinki, Reinivuo Kari Klaus Hel-
sinki, Salmi Toni Henrik Helsinki

Sotilasarvoon: 
LÄÄKINTÄYLILUUTNANTTI
Anttalainen Niko Paavo Nurmi-
järvi, Franssila Rauli Mikael Hel-
sinki, Joelsson Petteri Jussi Matias 
Helsinki

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Ahlfors Iikka Sakari Alarik Hel-
sinki, Ahveninen Tomi Johan-
nes Helsinki, Astala Juho Frans 
Helsinki, Elfving Vikke Rikhard 
Helsinki, Forsström Kim Micha-
el Helsinki, Fredriksson Tommi 
Juhani Espoo, Haime Katariina 
Maria Helsinki, Hakala Akseli 
Johannes Helsinki, Hakkarainen 
Antti Iisakki Espoo, Hauvala Tuo-
mas Martti Edvard Helsinki, Heik-
konen Markus Mikael Vantaa, 
Heiskanen Ilkka Tapani Helsinki, 
Hemmilä Lauri Tuomas Helsinki, 
Hentunen Otto Nikolas, Holopai-
nen Konsta Nikolai Espoo, Huus-
ko Panu Ilmari Järvenpää, Ilomäki 

Piiriemme reserviläisiä ylennettiin Isänmaan hyväksi 
tehdystä työstä ja palkittiin kunnia- sekä ansiomerkein

Ylennystilaisuus ritarihuoneella. Arkistokuva.
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Risto Aleksi Espoo, Isoherranen 
Juuso Johannes Helsinki, Jompe-
ro Dani Emil Helsinki, Juppala 
Teemu Juhani Helsinki, Jussila 
Lauri Kustaa Helsinki, Kaipia 
Perttu Johannes Espoo, Kaskinen 
Noa Eemil Helsinki, Kautto Mik-
ko Antero Espoo, Keinänen Paul 
Kristian Raasepori, Keltikangas 
Eero Kustaa Espoo, Kolho Antti 
Juhani Aleksi Helsinki, Korho-
nen Antti Juhani Vantaa, Korho-
nen Eero Lauri Vihti, Koskinen 
Kim Patrick Christian Helsinki, 
Kukkonen Kalle Armas Helsinki, 
Kuortti Oskari Espoo, Kuusisto 
Juho Eemeli Helsinki, Kylmä-
maa Mikael Aleksander Porvoo, 
Kähkölä Taneli Jaakko Juhani 
Järvenpää, La Mela Valentina 
Domenica Helsinki, Laine Ant-
ti Taneli Helsinki, Laine Timi 
Sebastian Kerava, Lavikainen 
Lauri Iisakki Helsinki, Lehtinen 
Ville Marko Sakari Pornainen, 
Lehtola Oskari Espoo, Lehtosalo 
Markko Helsinki, Leinonen Nik-
las Max Sebastian Espoo, Lin-
den Jari Kalevi Lohja, Ljungqvist 
Michael Tor Viking Helsinki, 
Markkanen Sami Petteri Helsin-
ki, Mattila Mika Henry Kaler-
vo Vantaa, Miettinen Leo-Ville 
Kristian Espoo, Mäkilä Valtteri 
Jaakko Vihtori Helsinki, Mäkinen 
Tuomas Aarne Artturi Helsinki, 
Mäkipää Markku Tapani Nur-
mijärvi, Nikander Iiro Johannes 
Helsinki, Nordberg Elmer Leon 
Bastian Helsinki, Ostrovski Ge-
org Helsinki, Partanen Jari Pekka 
Sipoo, Patjas Tomi Antti Taneli 
Järvenpää, Peltonen Risto Olavi 
Kirkkonummi, Penttinen Sakari 
Johannes Nurmijärvi, Piiparinen 
Joni Ilmari Helsinki, Pirilä Sasu 
Tuomas Sakari Vantaa, Pumpa-
nen Noora Maria Helsinki, Rah-
konen Mikko Kristian Espoo, 
Rauhala Mikko Väinö Kullervo 
Helsinki, Raunama Jesse Tapio 
Helsinki, Rouvali Samu Aleksi 
Espoo, Räihä Jaakko Eemeli Hy-
vinkää, Sahimaa Joona Tuomas 
Juhani Espoo, Sahlberg Tommi 
Valtteri Helsinki, Sammalniemi 
Tatu Nestori Tuusula, Saulio Yrjö 
Oskari, Schoschkoff Alexander 
Helsinki, Simonen Ville Tapio 
Espoo, Sintonen Aleksi Heikki 
Valtteri Helsinki, Stenroos Jani 
Kristian Vantaa, Syvänen Toni 
Tapani Espoo, Söderholm Patrik 
Jonathan Helsinki, Taka Veik-
ka Petteri Espoo, Tammi Miika 
Tuure Tuomas Helsinki, Tarak-
kamäki Antti Petteri Hyvinkää, 
Telov Timofei Helsinki, Tervo-
nen Janne Petteri Espoo, Tiimo 
Janne Jose Lennart Hyvinkää, 
Tolvanen Timo Henrik Helsinki, 
Tuppurainen Janne Aaro Vantaa, 
Turunen Esapekka Kerava, Turu-
nen Samu Matias Kirkkonummi, 
Tuulonen Hanna Emilia Helsinki, 
Uimonen Patrik Mikael Helsinki, 
Walden Mikko Ilmari Helsinki, 
Wallius Jonathan Wilhelm Es-
poo, Valtonen Vesa-Pekka Hel-
sinki, Vilén Pyry Arno Samuli, 
Väisänen Ville Eemeli Helsinki, 
Yli-Rahko Mikko Sakari Helsinki

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Berner Martti Erkki Oskari Van-
taa, Bredin Oskar Otto Alexan-
der Espoo, Hakkarainen Arttu 
Juha Joonatan Helsinki, Holm-
ström Niklas Eric Helsinki, Jo-
kinen Oskari Juhani Helsinki, 
Kekkonen Joonas Christian Hel-
sinki, Kinnunen Kerkko Jyri Es-
poo, Korpela Alex Julius Espoo, 

Lantonen Henri Aarne Erik Raa-
sepori, Lehtonen Lauri Veikko 
Helsinki, Malmgren Walter Emil 
Espoo, Miettinen Tatu Heikki 
Espoo, Mäki Lasse Olavi Helsin-
ki, Nybondas Ben Emil Helsinki, 
Putkiranta Olli Elias Helsinki, 
Tahvanainen Anniina Hilkka Jo-
hanna Porvoo, Törmänen Alek-
si Erkki Oskari Vantaa, Valka-
ma Herkko Tapio Vantaa, Örn 
Richard Johan Helsinki

Sotilasarvoon: LÄÄKIN TÄ-
LUUTNANTTI
Eskelinen Jaakko Henrik Samuel 
Helsinki, Harju Jukka Ilari Es-
poo, Isoviita Veli-Matti Helsinki, 
Mattila Niklas Valtteri Espoo

Sotilasarvoon: VÄNRIKKI
Puuska Samir Petteri Sipoo

Uudenmaan aluetoimiston pääl-
likkö on ylentänyt seuraavat hen-
kilöt reservissä 6.12.2021.

Sotilasarvoon: 
SOTILASMESTARI
Haarti Jan Carlo Kristian Espoo, 
Hiiri Veikko Johannes Helsinki, 
Käyhkö Petri Juhani Helsinki, 
Rouhiainen Marko Antero Vih-
ti, Savola Heikki Antero Vantaa, 
Toivonen Olli Juhani Porvoo, 
Wahlberg Sami Lohja

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Anttila Pekka Johannes Espoo, 
Ehrnrooth Carl Johan Casimir 
Helsinki, Erävuori Lauri Johan-
nes Kirkkonummi, Fager Jan 
Adolf Helsinki, Hongell Aarne 
Pekka Leander Helsinki, Karttu-
nen Jani Juhani Lohja, Laukka-
nen Juha Marko Loviisa, Lund-
qvist Ulla Annika Espoo, Me-
rikari Jaakko Juhani Helsinki, 
Mäkelä Hannes Antero Helsinki, 
Pajunen Lauri Taneli Ulkomaat, 
Palosvirta Mikko Kalervo Hyvin-
kää, Pikkarainen Juha Tuomas 
Vantaa, Puolitaipale Olli Ilmari 
Kirkkonummi, Raita Mikko Ju-
hani Helsinki, Rimpiläinen Tuo-
mas Aleksi Helsinki, Sjöblom 
Antti Petteri Espoo, Soininen 
Markku Mikael Espoo, Telkki 
Tuomas Petteri Mäntsälä, Ukko-
nen Sami Petteri Helsinki, Vait-
tinen Antti Johannes Helsinki, 
Vakkala Martti Juhani Helsinki, 
Vuorijärvi Janne Juhani Kerava, 
Värilä Marko Olavi Konstantin 
Helsinki

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Leskelä Tomi Pekka Anttoni 
Lohja, Muilu Kalle Samuli Van-
taa, Salmi Miikka Lauri Juhani 
Espoo, Valve Tuomo-Veikko Hel-
sinki, Vantos Santtu Matti Joo-
seppi Hyvinkää

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Abdelraziq Nemir Jamal Helsin-
ki, Autio Harri Antero Vantaa, 
Benson Mika Henri Juhani Ke-
rava, Coker Joakim Africanus 
Helsinki, Fabritius Niko Kaijus 
Taneli Myrskylä, Heikkilä Janne-
Michele Helsinki, Ihalainen Esa 
Pekka Olavi Helsinki, Johansson 
Onni Eino Aukusti Espoo, Joke-
la Mika Petri Helsinki, Jokinen 
Veli-Matti Kasper Järvenpää, 
Kaipanen Heidi Marita Järven-
pää, Kaunisvaara Kimmo Eeme-
li Helsinki, Kiiski Paavo Tamás 
Antero Vantaa, Kinnunen Jani 
Uolevi Helsinki, Korpela Ville 
Veikko Vantaa, Kröger Jarkko 

Tuomas Loviisa, Laihinen Timo 
Dimitri Helsinki, Lammi Risto 
Reino Tapio Helsinki, Leppälä 
Eeli Samuel Espoo, Leppänen 
Pertti Markku Tapani Vantaa, 
Montonen Miso Risto Nurmijär-
vi, Mäyränen Juuso Juha Pekka 
Helsinki, Oikkonen Jarno Sakari 
Helsinki, Onniselkä Hannu Mi-
kael Järvenpää, Pasanen Petrus 
Joonatan Helsinki, Piippo Panu 
Iisakki Helsinki, Repo Juho Al-
lan Antero Helsinki, Salminen 
Tuomas Matti Juhani Helsinki, 
Seppä Matti-Esko Vantaa, Tans-
kanen Jan Kimmo Antero Lohja, 
Tertsunen Heikki Sakari Espoo, 
Vilhunen Ossi Matti Olavi Kirk-
konummi, Vuorio Tomi Kalervo 
Lohja, Åberg Peter Johan

Sotilasarvoon: PURSIMIES
Ahlbäck Kaj Olav Vantaa, Karp-
panen Ari Olavi Kirkkonummi, 
Liljestrand Mårten Gustaf Mi-
kael Espoo, Virtanen Sami Tapio 
Loviisa

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Auersalmi Tomi Petri Olavi Hel-
sinki, Auvinen Rainer Matias 
Espoo, Backlund Per Michael, 
Ekblad Sebastian Paul Wilhelm 
Vantaa, Friberg Aleksi Juhani 
Helsinki, Hakala Tero Tapani 
Espoo, Halminen Niko Hjalmar 
Vihti, Hartman Lukas Sebastian 
Helsinki, Heikkilä Janne Henrik 
Helsinki, Heikkilä Johannes Vil-
le Tapio Espoo, Heikkinen Timo 
Tapani Helsinki, Heinonen Eero 
Johannes Vantaa, Heiskanen 
Johanna Elisabet Kirkkonum-
mi, Heloaro Sami Juhani Sipoo, 
Hietikko Mikko Ensio Helsinki, 
Hirvonen Henri Juhani Hyvin-
kää, Hirvonen Petri Mikael Por-
voo, Holopainen Jaakko August 
Helsinki, Honkanen Ilkka Olavi 
Mäntsälä, Honkanen Julle Mar-
kus Helsinki, Honkonen Sami 
Ilari Helsinki, Hovi Henri Matias 
Vantaa, Hoviniemi Mikko Juha-
ni Vantaa, Huotari Jaakko Aleksi 
Helsinki, Huttu Juho Martti Ta-
pani Tuusula, Hynninen Juuso 
Valtteri Johannes Järvenpää, Hy-
tönen Antti Ilmari Espoo, Hyvölä 
Olli-Pekka Helsinki, Idman Ari 
Werner Vantaa, Jalo Antti Rafael 
Helsinki, Juntunen Simo Ilmari 
Helsinki, Juusti Jaakko Eemeli Es-
poo, Juvonen Joonas Juhani Hel-
sinki, Järvenpää Tino Martti Eero 
Vantaa, Karjalainen Topi Taneli 
Askola, Karvonen Mikko Sakari 
Kerava, Karvonen Tommi Akusti 
Vantaa, Kiljunen Juho Antti Vih-
ti, Kirjalainen Lauri Mikael Hel-
sinki, Kiviranta Jussi Erkki Ilmari 
Vantaa, Kolehmainen Timo Ensio 
Tuusula, Komulainen Antti Ta-
pani Vantaa, Kopra Panu Albert 
Espoo, Korpi Juha Markus Ke-
rava, Kuhalampi Mikko Viljami 
Helsinki, Kurokallio Jonne Mika-
el Espoo, Kuusijärvi Tero Matias 
Espoo, Kuusinen Tero Veli Jär-
venpää, Kärki Jaakko Olavi Hel-
sinki, Kärkkäinen Markus Tom-
mi Juhani Helsinki, Lahti Jarkko 
Tuomas Helsinki, Lahtiluoma 
Heikki Olavi Espoo, Laine Toni 
Tuomas Lohja, Laurén Janette 
Mira Amanda Helsinki, Lehmus-
vaara Frans Joona Mikanpoika 
Espoo, Lemola Visa Anton Van-
taa, Leskinen Niko Santeri Vihti, 
Louhekari Tuomo Ilari Vantaa, 
Lähdeaho Kim Juhani Helsinki, 
Malin Janne Petteri, Manelius 
Tomi Petteri Järvenpää, Mati-
lainen Jalmari Kullervo Kirkko-

nummi, Mattsson Mikko Aleksi 
Vantaa, Mehtäläinen Antti Olavi 
Kerava, Moberg Samu Matias 
Sylvester Espoo, Moilanen Ari 
Tapani Vantaa, Moilanen Mik-
ko Tapio Hyvinkää, Myllymäki 
Matti Heikki Esa Vantaa, Mäki 
Teemu Johannes Espoo, Mänty-
nen Kimmo Sakari Vantaa, Ngu-
yen Dan Kit Järvenpää, Nikunen 
Valtteri Mikael Helsinki, Nyberg 
Lasse Aleksi Helsinki, Oikari-
nen Anssi Simeon Helsinki, Oit-
tinen Ossi Henrik Juhana Hel-
sinki, Olkkonen Mikko Henrik 
Vantaa, Paananen Jukka-Pekka 
Espoo, Partanen Roni Kristian 
Helsinki, Parviainen Eetu Ta-
pio Vantaa, Peltola Ossi Tuomo 
Kalevi Espoo, Peltoniemi Eero 
Aleksanteri Vantaa, Pennanen 
Joni Petteri Kerava, Pietiläi-
nen Ossi Ilmari Helsinki, Plat-
han Sampsa Heikki Olavi Espoo, 
Pulkkinen Tommi Tapani Kirk-
konummi, Pussinen Miro Aleksi 
Porvoo, Rankila Oskari Topi-
as Espoo, Rautkari Tapio Erkki 
Arvid Helsinki, Reijonen Sami 
Joonas Helsinki, Reponen Juu-
so Eemeli Vihti, Riikonen Janne 
Pekka Jalmari Vantaa, Rinne Ilari 
Kristian Vantaa, Risberg Mikko 
Ville-Petteri Helsinki, Rissanen 
Ilari Johannes Espoo, Ristolainen 
Mika Tapio Helsinki, Rosin Erik 
Wiljam Helsinki, Ruotsi Niklas 
Larinpoika Helsinki, Räty Lau-
ri Kalle Henrikki Helsinki, Saa-
rentaus Elmo Christian Espoo, 
Saari Anssi Mikko Reino Espoo, 
Saarinen Pasi Olavi Vantaa, Sal-
minen Otto Henrik Järvenpää, 
Savolainen Petri Tapio Järvenpää, 
Savolainen Teemu Simo Joonatan 
Helsinki, Seppänen Matti Petteri 
Sipoo, Seppänen Otto Aleksi Jär-
venpää, Sorjamaa Antti-Petteri 
Puolanka, Suojoki Hanna Hele-
na Vantaa, Syrjäläinen Jani Pyry 
Petteri Helsinki, Tahvanainen 
Marko Aleksi Porvoo, Tallqvist 
John Henrik Helsinki, Tella Juho 
Aleksanteri Helsinki, Tikkanen 
Kari Petri Olavi Karkkila, Timlin 
Mikko Samuli Nurmijärvi, Tuo-
minen Timo Juhani Sipoo, Tör-
mä Topi Taneli Nestori Helsinki, 
Varis Mikko Aulis Juhani Porvoo, 
Weckman Markus Valdemar Hel-
sinki, Vehviläinen Tommi Rauno 
Olavi Ulkomaat, Vesterinen Lauri 
Mikael Vantaa, Veteläinen Oula 
Juhani Vantaa, Vilmunen Mar-
kus Johannes Helsinki, Virtanen 
Harri Kalevi Espoo, Vuorela Juha 
Markus Helsinki, Värinen Timo 
Jaakko Tuusula

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Adolfsson-Tallqvist Jani Joakim 
Helsinki, Eriksson Mathias Len-
nart Alexander Helsinki, Jaakkola 
Jukka Johannes Helsinki, Jantu-
nen Jere Petri Pellervo Siuntio, 
Joensuu Jonatan Samuel Espoo, 
Kinnunen Antti Lauri Juhani 
Kerava, Kuronen Niko Antero 
Helsinki, Kääriäinen Henri Ilma-
ri Helsinki, Laurell Ilpo Juhani 
Helsinki, Lindqvist Beatrice Eva-
Lotta Pedersöre, Mansén Johan 
Wilhelm Helsinki, Salomaa Olli 
Sakari Johannes Helsinki, Silf-
vast Carl Henrik Anders Helsinki, 
Taira Tuukka Antero Siuntio, van 
der Kooij Edwin Nikolaus Kirkko-
nummi

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Airaksinen Roosa Henriikka 
Kuopio, Aittokallio Ilpo Jalmari 
Espoo, Blom Antoni Julian Hel-

sinki, Boström Christian Erik 
Adrian Järvenpää, Brofeldt Kalle 
Joonas Valtteri Lohja, Coffeng 
Martti Sebastian Helsinki, Don-
ner Rafael Helsinki, Engblom 
Ron Patrik Leander Helsinki, 
Fabritius Panu Christian Espoo, 
Granath Elias Mikael Helsin-
ki, Haapala Juhani Elias Siuntio, 
Haavisto Johan Mikael Kristian 
Lohja, Hallikas Markus Tapio Sa-
muli Espoo, Hammoud Ahmad 
Helsinki, Hankonen Jari Tapani 
Sipoo, Heiskanen Timo Tapio 
Espoo, Helin Jarmo Heikki Jo-
hannes Hyvinkää, Hintikka Las-
si Juhani Espoo, Hirvinen Otto 
Wille Helsinki, Huittinen Juuso 
Ilmari Järvenpää, Hurttia Janne 
Petteri Hyvinkää, Hyle Oula Ru-
rik Benjamin Helsinki, Hyypiä 
Lauri Juho Oskari Lohja, Häihä-
nen Tomi Olavi Helsinki, Häkkä-
nen Martti Mikael Vantaa, Iha-
lainen Pyry Petteri Patrik Espoo, 
Iivonen Niko Aleksi Vantaa, Il-
manen Ossi Joonas Vantaa, Ing-
man Anders Mikael Sipoo, Iso-
niemi Erkki Juhani Joensuu, Ja-
kobsson Henri Olavi Espoo, Jalo 
Timo Harri Sipoo, Jaulimo Joa-
kim Harri Olavi Helsinki, Jukka 
Joonas Pekka Helsinki, Juntunen 
Nikolaus Mikael Helsinki, Juu-
järvi Juhani Petrinpoika Helsinki, 
Juvonen Joonas Jalmari Vantaa, 
Juvonen Juho Aleksi Helsinki, 
Järvinen Konsta Eetu Hermanni 
Kauniainen, Jääskeläinen Patrik 
Aleksi Jeremias Porvoo, Kallio-
mäki Topi Kristian Hyvinkää, 
Kamula Olli Veikko Mikael Ke-
rava, Karhu Niko Tapani Vantaa, 
Karvonen Lauri Aapo Antero 
Helsinki, Kauranen Tuomas Valt-
teri Vihti, Kettunen Joni Eemeli 
Espoo, Kiander Tony Aleksan-
der Vantaa, Kivimäki Kim Kris-
tian Helsinki, Koistinen Ilkka 
Veli Tapani Helsinki, Koistinen 
Teemu Juhani Espoo, Koivisto 
Miro-Santeri Lassenpoika Hel-
sinki, Koivisto Misa Kalevi Kera-
va, Koivula Joonas Evert Helsin-
ki, Kokko Antti Markus Joona-
tan Helsinki, Kokko Topi Sakari 
Helsinki, Korpela Kim Christian 
Helsinki, Korpela Tommi Au-
kusti Helsinki, Koskenala Kaarle 
Mikael Lohja, Koukku Juhana 
Kaarlo Helsinki, Kovanen Kari 
Pekka Espoo, Kuokkanen Olli-
Pekka Juhani Espoo, Lahtinen 
Nikolas Ensio Helsinki, Lehto-
la Juuso Paavo Matias Helsinki, 
Lehtomäki Juho Aleksi Helsinki, 
Leinonen Miika Samuli Mäntsä-
lä, Lindholm Jaakko Mauri Jal-
mari Kerava, Linna Kevin Kris-
tian Gabotero Espoo, Loiva Mico 
Tomass Nurmijärvi, Lundberg 
Teo Wiljam Samuel Helsinki, 
Malmberg Max Jonathan Sipoo, 
Malvila Arttu Elias Vantaa, Man-
sikkamäki Sami Valtteri Vantaa, 
Mattbäck Anna Isabella Helsin-
ki, Mattila Joonas Sami Helsin-
ki, Mattinen Paavo Mikonpoika 
Kirkkonummi, Miettinen Juha-
Matti Olavi Vantaa, Mikkola Juk-
ka Riku Tapani Järvenpää, Myl-
läri Nicholas Christian Helsinki, 
Myntti Matias Henrik Helsinki, 
Mäensivu Niko-Jesse Werner 
Helsinki, Mäkelä Lassi Henri Ju-
hani Hyvinkää, Natunen Aarni 
Toivo Ferdinand Vantaa, Nauma-
nen Lauri Olavi Tuusula, Niinis-
tö Juuso Mikael Vantaa, Nilsson 
Niklas Joakim Espoo, Nivanaho 
Niko Antti Tapani Helsinki, Oja 
Heikki Tapani Helsinki, Orava-
saari Jaakko Timo Vantaa, Paatsa-
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lo Tomi Aleksi Helsinki, Packalén 
Taru Pella-Anniina Vantaa, Paju-
oja Lauri Otto Johannes Helsinki, 
Pelkonen Ville Valtteri Vantaa, Pe-
sonen Pietari Helsinki, Pihlavis-
to Pyry Evert Karkkila, Pinomaa 
Tuomas Artturi Helsinki, Pomell 
Patrik Anton Helsinki, Puustinen 
Pyry-Pekka Helsinki, Pylkkänen 
Toni Eetu Sakari Helsinki, Rantala 
Juha Pekka Vantaa, Rautiala Alarik 
Renaud Elias Espoo, Riento Lau-
ri Heikki Tapani Vantaa, Rikkinen 
Topi Johannes Helsinki, Romanov 
George Helsinki, Rosendahl Vil-
le Teemu Eemeli Helsinki, Rous-
ku Antti-Ville Helsinki, Ruokonen 
Lauri Edel Tapani Espoo, Ruukki 
Morten Erkki Rein Helsinki, Ryy-
nänen Erkko Pellervo Helsinki, 
Räihä Sebastian Tomas Helsinki, 
Rämö Henri Sakari Espoo, Salo 
Ville Matias Helsinki, Salonen 
Jami Michael Juhani Eura, Saran-
pää Juho Nikolai Helsinki, Sarpila 
Niklas Lauri Vantaa, Sassi Joonas 
Jalmari Nurmijärvi, Savolainen Aki 
Anton Vantaa, Seppälä Mikko Al-
fred Topias Oulu, Serow Christian 
Aleksei Sipoo, Soppi Aarni Juha 
Ilari Helsinki, Stenholm Nils Wil-
helm Severus Helsinki, Suhonen 
Nicklas Christian Vantaa, Sulonen 
Patrik Mika Helsinki, Suokko Lau-
ri Aleksi Helsinki, Syrjänen Veli-
Matti Ensio Helsinki, Säisä Aarne 
Ilmari Hyvinkää, Talili Younes Mo-
hammed Espoo, Teir Markus Ja-
kob Joakim Helsinki, Tiainen Juho 
Viljo Antero Lohja, Tiippana Tomi 
Petteri Helsinki, Timberg Lars Ee-
rik Juhani Helsinki, Toppinen Tuo-
mo Tapani Kerava, Tuisku Tuomas 
Emil Kerava, Tujula Henrik Johan-
nes Aleksanteri Hyvinkää, Tuokko 
Miika Matias Helsinki, Tuomainen 
Aki Olavi Kerava, Tuomala Kasi-
mir Johan Nikolaus Helsinki, Uo-
tinen Aki Heikki Antero Porvoo, 
Uutela Aapo Ilkka Sakari Helsinki, 
Vaija Mikael Martti Juhani Helsin-
ki, Vainikka Joel Sebastian Vihti, 
Vainio Eero Johannes Vantaa, Val-
lioniemi Janne Vili Henrik Vantaa, 
Vanhala Valtteri Alpo Vilhelm Ke-
rava, Vankka Jukka Mikael Vantaa, 
Waris Pekka Kalevi Tuusula, Varje 
Olli-Pekka Aulis Helsinki, Varjo-
la Niko Gunnar Espoo, Varjomäki 

Karri Juhana Vantaa, Vartiainen 
Tatu Reima Helsinki, Vihtkari Tuo-
mas Ilmari Helsinki, Virtanen Mis-
ka Antti Vantaa, Vänskä Sami Pet-
teri Helsinki, Vättö Teppo Taneli 
Espoo

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Berglund Albin Karl Anselm Raa-
sepori, Berglund Jan Kristoffer 
Raasepori, Fagerlund Emil Oscar 
Helsinki, Hurskainen Janne Kris-
tian Kirkkonummi, Härkönen Erik 

Andreas Helsinki, Kallio Katariina 
Anna Inkeri Helsinki, Karhu Oskar 
Valdemar Helsinki, Kiiski Nici Rai-
ner Helsinki, Laasonen Leevi Topi-
lis Espoo, Laine Kai Kristian Ale-
xander Porvoo, Lappalainen Otto 
Viljami Espoo, Lundström Oliver 
Ben Mikael Helsinki, Mikala Carl 
Julius Espoo, Olin Sven Ludwig 
Wilhelm Raasepori, Palm Tuomas 
Tapani Vantaa, Soivio Topi Arno 
Johannes Espoo, Sundberg Säde 
Sanna Christina Hanko, Säynevirta 
Markus Simo Espoo, Zilliacus Ed-
ward Harry Magnus Helsinki

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Ahola Panu Jussi Helsinki, Ala-
saarela Hannu Kalevi Helsinki, 
Anttonen Olli Pekka Järvenpää, 
Backman Kaj Ingmar Nurmijär-
vi, Erkomaa Hannu Matti Kera-
va, Hanski Ilkka Elias Helsinki, 
Hokkanen Eero Juhani Kerava, 
Härmä Roope Heikki Ilmari Han-
ko, Kadenius Jesse Aleksis Van-
taa, Kahelin Otto Oskari Topias 
Vantaa, Korhonen Pasi Antero 
Järvenpää, Koskimo Jere Juha-
ni Espoo, Känsälä Joonas Juhani 
Sipoo, Laatikainen Veikko Ju-
hani Helsinki, Leppänen Juhana 
Kristian Nurmijärvi, Leppänen 
Rasmus Mikael Espoo, Lindfors 
Joni Jaakko Helsinki, Lindström 
Sebastian Rafael Sipoo, Löfgren 
Kim Henrik Vantaa, Malkamäki 
Juho Siivertti Kerava, Martin Tom 
Jan Nicolai Sipoo, Muhonen Lau-
ri Antero Espoo, Niiniharju Janne 
Kalevi, Nokki Janne Sakarias Van-
taa, Nurmi Tuomas Martti Tapani 
Helsinki, Pokkinen Joonas Paavo 
Gabriel Helsinki, Päivärinta Tim 
Pietari Espoo, Rinne Miika Sakari 
Vantaa, Ristimäki Ari-Pekka Aa-
tos Järvenpää, Ruuskanen Henri 
Severi Helsinki, Ruuskanen Jus-
si Juha-Pekka Helsinki, Saarinen 
Ossi Vilhard Espoo, Saavalainen 
Juuso Ilmari Helsinki, Saukkorii-
pi Tommi Mikael Helsinki, Seger 
Visa-Pekka Hyvinkää, Sinnemä-
ki Juha Matias Helsinki, Stenvall 
Roope Johannes Helsinki, Timpe-
ri Niko Juhani Porvoo, Tol-
vanen Juha Petteri Helsinki, 
Tuomiranta Mikael Ensio 
Lohja, Tuovinen Jari-Petteri 

Helsinki, Vierumäki Mikko Tapa-
ni Helsinki, Vihanta Joni Juhani 
Vantaa, Viikari Ville Pertti, Viita-
la Jakke Joakim Ulkomaat, Viitala 
Tapani Juhani Samuel Helsinki, 
Wirman Janne Mikael Espoo, Vää-
täinen Olli Tuomas Eerik Helsinki

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Balk Hannu Pekka Hanko, Jan-
honen Turo Leo Oskar Hyvinkää, 
Nevala Juho Ilmari Helsinki

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Ahlström Jaakko Julius Vantaa, 
Anttila Kari Janne Juhani Lohja, 
Casén Oscar Alexander Helsin-
ki, Haahkamo Henri Matias Van-
taa, Happonen Petri Reinhold 
Vantaa, Hietanen Markus Juho 
Tapani Vihti, Hotti Henri Juhani 
Helsinki, Huovinen Teemu Jere-
mias Helsinki, Husu Tuomas Ola-
vi Vantaa, Jokinen Juho Markku 
Vantaa, Kokkonen Juho Aleksi 
Nurmijärvi, Kolehmainen Jukka 
Pekka Mikael Vantaa, Kontio Jani 
Kristian Espoo, Koutonen Kasper 
Anton Helsinki, Laurila Ari Petri 
Mikael Lohja, Lertola Aki Petteri 
Vantaa, Luoto Vili-Petteri Hyvin-
kää, Myller Kimmo Sakari Sipoo, 
Nieminen Arttu Oskari Mäntsälä, 
Piippanen Jari Matti Mikael Van-
taa, Pyykkönen Patrik Johannes 
Helsinki, Rikkilä Lauri Ilmari Es-
poo, Rosenlöf Helena Maria Hel-
sinki, Sarkavaara Miika Aleksi 
Vantaa, Savolainen Hannu Tapio 
Vantaa, Seppä Markus Mikael 
Helsinki, Seppänen Toivo Panu 
Aleksi Espoo, Sipiläinen Miika 
Tapani Helsinki, Skvortsov Alek-
sander Vantaa, Tsurkka Miika 
Kristoffer Espoo, Tuomaala Jani 
Mikael Helsinki, Vihikainen Niko 
Olavi Espoo, Viljanen Matti Os-
kari Järvenpää, Vilkki Ville Veikko 
Vantaa

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Haapasaari Toni Michael Helsin-
ki, Heikkilä Aari Matias Oulu, 
Jussila Aapo Otto Elias Vantaa, 
Pesonen Ville Juhani Vantaa

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Lammila Karri Juhani Kerava, 
Lehtinen Ville Petteri Helsinki

In memoriam: Jarmo Raulo 1932 - 2021
Reservin majuri, pankinjohtaja 
Jarmo Vesa Raulo kuoli 31. 
lokakuuta 2021 Helsingissä 
89-vuotiaana. Hän oli syntynyt 
Porissa 6.7. 1932. 

Jarmo Raulo suoritti varusmiespal-
veluksensa tykistössä ja hänestä 
tuli aktiivinen tykkimies. Isän-
maallisuus oli Raulolle tärkeää. 
Aktiivinen reserviupseeri oli Hel-
singin Reserviupseeripiirin vara-
puheenjohtaja 1967-1972 ja pu-
heenjohtaja 1978-1982, sekä kun-
niajäsen (1984). Raulo toimi eri 
vaiheissa myös Kanta-Helsingin 
Reserviupseerien, että Kenttäty-
kistökerhon puheenjohtaja. 
 Reserviupseeriliitossa Raulo 
toimi liittohallituksen jäsenenä ja 
hänellä vuosien mittaan on ollut 
lukuisia luottamustoimina sekä lii-
ton että piirin puitteissa. Hän oli 
RUL:n liittovaltuuston jäsen ja lo-
pulta sen puheenjohtaja 1986-1992.

 Hän toimi pääkaupunkiseu-
dun puolustamiseen paneutuvas-
sa Hermannit-yhdistyksessä sekä 
sotilaspiirin kertausharjoituksissa 
keskeisissä tehtävissä. Asutuskes-
kustaisteluun varauduttaessa Ra-
ulo tutustui pääkaupunkiseutuun 
yksityiskohtaisesti. 
 Raulo toimi hallituksen jä-
senenä ja myöhemmin puheen-
johtajana 1987–2004 vapaaehtois-
ta maanpuolustusta ja liikuntaa 
tukevassa Urlus-säätiössä. Hän 
oli pitkään myös Suomen Kenttä-
tykistön säätiön hallituksen jäsen 
vuodesta 1970 ja puheenjohtaja 
vuosina 1977-1994. 
 Jarmo Raulo oli erittäin 
hyvin perehtynyt vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen kenttään ja 
seurasi sitä ja puolustusvoimien 
kehitystä tarkasti.

Helsingin Reserviupseeripiiri ry

Artikkelikirja
Sukelluksia Suomen sotahistoriaan

on kaikkien maamme sota-historiasta  
kiinnostuneiden saatavilla Suomen  

Reserviupseeriliiton kautta

Hintaan 29 eur kotiin kuljetettuna 

Antoisia lukuhetkiä!
Jarmo Raulo 60-vuotiskuvassaan.
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Defendo Green kouluttaa itsepuolustusta sotilaiden tarpeisiin
Defendo Green on Jyrki Saario 
Defendo-itsepuolustusjärjestel-
mään perustuva sotilasmuun-
nelma. Se soveltuu sotilaiden ja 
muiden aseellisten viranomais-
ten erityistilanteiden ryhmien 
henkilöille tarkoitettuun 
lähitaisteluun, sotilaalliseen 
voimankäyttöön ja korkean ris-
kin henkilösuojaukseen. Jyrki 
Saario Defendon tekniikoita on 
täydennetty Defendo Greenissä 
sotilaskontekstin tilanteet ja 
varustus huomioiden.

Teksti: Petteri Kantola ja 

Marko Vuorinen

Tausta itsepuolustuksessa
Kouluttaja Petteri Kantola, jolla on 
neljännen asteen musta vyö Defen-
dossa, kuvailee lajin syntyneen käy-
tännön tarpeisiin. ”Olen harjoitellut 
erilaisia kamppailu- ja itsepuolus-
tuslajeja yli 35 vuotta, ja Defendo 
on ollut minulle herättävä kokemus 
siitä, miten koherentti voi olla itse-
puolustuslaji, jossa mahdollisimman 
vähillä tekniikoilla voidaan vastata 
mahdollisimman moneen uhkaan. 
Työskentelin yli 25 vuotta puolustus-
voimissa ja huomasin, että sotilailla 
ei ole aikaa harjoitella paljoakaan lä-
hitaistelua taikka itsepuolustusta, jo-
ten päätin tehdä asialle jotain”, Kan-
tola kertoo. 
 Defendo Greeniä on koulutettu 
Suomessa kymmenisen vuotta. Kan-
tola on ollut mukana lajin kehityk-
sessä alusta alkaen ”Lajin perustajan 

Jyrki Saarion siunauksella kehitin yh-
dessä tiimini kanssa Defendo Green 
-järjestelmän. Systeemi sopii ratkai-
suidensa helppouden kannalta niin 
taistelukentälle kuin siviilielämän it-
sepuolustukseen, ja monia tekniikoi-
ta voidaan soveltaa täysin myös sotaa 
alemmissa kriiseissä ja katuväkivalta-
tilanteissa”, Kantola taustoittaa.

Taisteluharjoitusta 
rakennetulla alueella
Defendo Green harjaannuttaa soti-
lailta ensisijaisesti päättäväisyyden 
ja aggressiivisuuden hallintaan. Har-
joittelijat opetetaan yllättävissä ti-
lanteissa reagoimaan aggressiivisesti 
vastustajan ilmenemiseen ja käyttä-
mään aseenaan ampuma-asetta kai-
killa etäisyyksillä. Tilanteessa, jossa 
ampuma-asetta ei ole saatavilla tai 
sitä ei voi käyttää, käytetään mitä 
tahansa kättä pidempää tai taistel-
laan ääritapauksessa ilman välineitä. 
Harjoitustilanteet keskittyvät pää-
osin ahtaisiin tiloihin, kuten toimin-
taan rakennetulla alueella, tai liitty-
vät tilanteeseen, jossa vastustaja on 
päässyt lähelle ilman mahdollisuutta 
reagoida riittävän ajoissa. Kaikkien 
omimmillaan Defendo Green on 
esimerkiksi rakennusten tarkasta-
mistoiminnassa tai etsinnässä, kiin-
niotossa tai tuhoamistehtävissä ra-
kennusten tai rakenteiden sisällä.
 Harjoittelun tavoitteena ei ole 
ainoastaan kehittää koulutettavan 
taistelutekniikkaa ja fyysistä suo-
rituskykyä, vaan myös valmentaa 
häntä henkisesti. Koulutuksella py-
ritään ehdollistamaan koulutettavat 
käyttämään tarvittaessa kuolettavaa 
voimaa, mikäli se on tehtävän täyt-
tämisen kannalta välttämätöntä. 
Tutkimukset sodankäynnistä ja tap-
pamisen psykologiasta tukevat rea-
lististen tilanteiden harjoittelun vält-
tämättömyyttä, jotta sotilas pystyy 
toteuttamaan tehtävänsä ja selviä-
mään siitä ilman psyykkisiä traumo-
ja.

Harjoittelua 
sovellusmahdollisuudet 
ja rajoitteet huomioiden

Defendo Greenissä harjoittelu vie-
dään hyvin aikaisessa vaiheessa 
realistisiin ympäristöihin ja käyte-
tään tilanteenmukaista varustusta. 
Täydessä taisteluvarustuksessa ky-
pärän, luotisuojan, kantamusten ja 
jalkineiden kaltaisten varusteiden 
rajoittavuus huomioidaan alusta al-
kaen. Taisteluvarusteisella sotilaalla 
ei ole käytössään samaa liikkuvuutta 
kuin esimerkiksi kamppailu-urhei-
lijalla, mutta varusteet mahdollista-
vat erilaisten tekniikoiden käytön: 
esimerkiksi kypärä rajoittaa tiettyjä 
käsikähmäkamppailun tekniikoi-
ta, mutta sitä voidaan käyttää myös 
apuna esimerkiksi puskemisessa, 
varsikengillä pystyy tekemään te-
hokkaita polkevia potkuja ja kivääriä 
voi hyödyntää lyömäaseena. Sotilaan 
on hyvä olla varautunut siirtymään 
myös muiden aseiden, kuten puukon 
käyttöön, mikäli se on tilanteessa 
paras väline, jonka pystyy saamaan 
esille.
 Itsepuolustusmenetelmänä De-
fendo Greenin vahvuus on sen yk-
sinkertaisuus. Kaikkia motorisia tai-
toja tulisi harjoitella säännöllisesti. 
Koska käytännössä tämä on monille 
hankalaa, tekniikoista on pyritty te-
kemään niin helppoja ja ihmisen 
luontaisten puolustusvasteiden kal-

taisia, että ne on mahdollista muis-
taa myös pidemmän harjoittelutau-
on jälkeen. Koska laji perustuu täysin 
siviili-Defendon ratkaisuihin, voi re-
serviläinen pitää yllä taitoaan myös 
tavallisessa Defendo-seurassa ja vir-

kistää muistiinsa nopeasti Defendo 
Greenin tekniikoita satunnaisesti 
esimerkiksi MPK:n kursseilla. Har-
joittelu parantaa myös sotilaan fyy-
sistä toimintakykyä, kuten voimaa ja 
kestävyyttä.

Marraskuussa järjestettiin Valkeakoskella Defendo Green 
ohjaaja-/apuohjaajakurssi. Kurssille osallistui 39 vuotias 
Antti Lehto, jolla on kokemusta itsepuolustus- ja kamp-
pailulajeista 90-luvun lopulta asti. Tällä hetkellä hän asuu 
Virossa. Tässä hänen kokemuksiaan ohjaajakurssilta.  

Millainen oli sinun kokemuksesi ohjaajakurssista?
Koin harjoittelun mielekkäänä ja sujuvasti perus Defendoon (jonka 
harjoittelun aloitin 2019) nivoutuvana.
Koska Defendo Greenin tekniikat eivät vaadi hienomotorista harjoit-
telua sekä perustuvat ihmisen luontaisiin reaktioihin, lajia voidaan 
hyvin opettaa myös joukolle sekä yksilölle, jolla ei ole aiempaa Defen-
do taustaa. Perustekniikat pitkän ja lyhyen aseen käyttöön sekä am-
puma- että kylminä aseina lähitaistelutilanteissa ovat hyvin yksinker-
taisia ja helppo opettaa sekä oppia lyhyessä ajassa.
Lisäksi harjoittelua voidaan muokata täysin koulutettavan joukon 
tehtävän ja koulutusresurssit huomioiden. Kun perustekniikat on 
opetettu, sovelletulla harjoittelulla on vain mielikuvitus rajana sille, 
kuinka voidaan porrastetusti kasvattaa harjoittelijoiden kykyä toimia 
stressin alaisena (esim. TRA-muotoisesti kohdehenkilön etsintä- ja 
kiinniotto toimintatalossa, tai kamppailuharjoitteiden kuten potkut / 
lyönnit tyynyihin, sotilas- / myllytyspainin turvallinen yhdistäminen 
ampumarataharjoitteluun).

 
Miten arvioit oman suorituskykysi kehittyneen 
kurssin aikana?
Oma suorituskykyni parani eniten lajikohtaisissa teknisissä ja tiedol-
lisissa taidoissa, sekä opetuksellissa mielessä suunniteltuani ja joh-
dettuani opetusnäytön. Erityisen kehittävä harjoitus oli sovelletun 
päivän toimintataloharjoitus, joka yllättäen ainoastaan muutaman 
tunnin harjoittelun aikana totutti toimimaan etsintä- ja kiinniotto-
tehtävässä stressin alaisena.
 Oma fyysinen suorituskykyni on suhteellisen vakio johtuen lii-
kuntaharrastuksista normaaliarjessa, mutta näen ehdottomasti De-
fendon sekä Defendo Greenin mainoina välineinä siviilien, varus-
miesten, kantahenkilökunnan sekä reserviläisten fyysisen ja henkisen 
suorituskyvyn kehittämiseen. Erityisesti koskien reserviläiskenttää, 
tarjoaa Defendo mainion lisän reserviläisyhdistysten toimintatarjon-
taan.
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Helsingin Reservipiirien syyskokoukset 15.11.2021
Helsingin 
Reserviupseeripiirin 
syyskokous 15.11.2021
Syysvuosikokousilta Katajanokan 
Kasinon Kenraalisalissa alkoi pal-
kitsemisilla. Helsingin Reserviup-
seeripiirin Maanpuolustuksen 
suunnannäyttäjä- palkinnon sai 
everstiluutnantti Vesa Sundqvist. 
 Ote perusteluista: Vesa Sund-
qvist on toiminut pitkään Uu-
denmaan aluetoimiston päällik-
könä ja sinä aikana luonut hyvät 
ja avoimet suhteet koko reser-
viläiskenttään. Aluetoimiston 
johtajana Vesa on toiminut ra-
kentavasti, ja häntä arvostetaan 
sekä henkilönä että esimiehenä. 
Pitkäaikainen ja luottamusta he-
rättävä toiminta on kasvattanut 
tyytyväisyyttä koko Uudenmaan 
aluetoimistoa kohtaan. Vesa tun-
netaan ystävällisenä ja avoimena 
henkilönä, jonka kanssa kaikkien 
yhteistyökumppanien on helppo 
toimia. Vesa osallistuu moniin ta-
pahtumiin myös iltaisin ja viikon-
loppuisin virka-ajan ulkopuolella, 
ja kunnioittaa siten läsnäolollaan 
reserviläisten käytännön työtä. 
 Piirin standaareilla palkittiin 
täyden neljän vuoden hallitus-
kauden palvelleet piirihallituksen 
jäsenet: Kapteeni Janne Hänninen 
ja vänrikki Pekka Suominen. Kii-
tokset kuuluivat myös piirihalli-
tuksesta pois jääville aliluutnantti 
Lasse Mäelle ja luutnantti Eero 
Kujalalle piirin eteen tehdystä 
työstä. 
 Kokousesitelmän piti Etelä-
Suomen maanpuolustuspiirin 

valmiuspäällikkö Markus Häyhtiö 
aiheenaan MPK:n koulutuspolut. 
Esitelmä herätti vilkkaan keskus-
telun.
 Vuosikokous teki hallituksen 
henkilövalinnat, vahvisti toimin-
tasuunnitelman, talousarvion 
ja jäsenmaksun suuruuden sekä 
suorittamisajan. Jäsenmaksun 
piiriosaan ei esitetty korotuksia. 
Vuoden 2022 jäsenmaksu tulee 
maksaa viimeistään 31.12.2022.  

Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin 
syyskokous 15.11.2021
Reserviläispiirin syyskokoukses-
sa suojeluskuntatalolla käsiteltiin 
sääntöjen määräämät asiat ja va-
littiin uusi piirihallitus. Puheen-
johtajaksi valittiin vääpeli Marko 
Nikkanen.

Reserviupseeriliiton 
toiminnan 
painopisteet 2022
Piiritaso:
• Piirin jäsenyhdistysten jäsen- 
 määrä kasvaa.
• Vänrikkipäivä järjestetään.
• Toimintapäivä järjestetään.
• Prosenttiammunnassa saavu- 
 tetaan edellisvuotta 
 paremmat tulokset.
• Edistetään ampumataidon ja  
 -mahdollisuuksien kehittä- 
 mistä.
• Pidetään tiiviisti yhteyttä  
 aluetoimistoihin ja MPK:hon.
• Piirin nettisivut ja jäsenrekis- 
 teri ovat aktiivisessa käytössä.
• Osallistuu valtakunnalliseen  

 reserviupseeripäivään.
• Piiri nimeää edustajansa 
 uuteen liittovaltuustoon.
• Piiri on edustettuna liitto-
 kokouksessa.
• Piirillä on nimetty varautu- 
 misvastaava ja Vapepa yhteys- 
 henkilö.
• Piirin edustaja osallistuu 
 toiminnanjohtajien neuvotte- 
 lupäiville ja etätapahtumiin.

Yhdistystaso:
• Yhdistys on suorassa kontak- 
 tissa kaikkiin uusiin jäseniin  
 ja esitellyt heille yhdistyksen  
 toimintaa.
• Yhdistys on ollut järjestämäs- 
 sä toimintapäivää.
• Prosenttiammunnassa saavu- 
 tetaan edellisvuotta parempi  
 tulos.
• Jäsenrekisteri on aktiivisessa  
 käytössä.
• Jäsenten sähköpostiosoitteet  
 ovat ajan tasalla.
• Sähköinen toimintalomake on  
 käytössä koko vuoden.
• Yhdistys on edustettuna 
 liittokokouksessa.

Henkilöjäsentaso:
• Liiku! –Liiku säännöllisesti  
 –osallistu myös marsseihin ja  
 jotoksiin.
• Ammu! –Ylläpidä ampumatai- 
 toasi –harjoittele säännölli- 
 sesti, suorita prosentti-
 ammunta.
• Kouluttaudu! –Kehitä osaa- 
 mistasi –osallistu kertaushar-
 joitukseen, MPK:n kurssille  
 tai RUL:n koulutukseen.

Helsingin Reserviupseeripiirin piirihallitus 2022
kapt Jukka-Pekka Kantokoski  Itä-Helsingin Reserviupseerit r.y.
kapt Pekka Sillanpää   Kenttätykistökerho r.y.
ylil Erkka Suopanki   Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto r.y.
ltn Janne Isosävi   Kanta-Helsingin Reserviupseerit r.y.
ltn Jukka Kuusala   Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto r.y.
ltn Sampsa Pietilä   Töölön Reserviupseerit r.y.
ltn Tuomas Hauvala   Helsingin Reservinupseerien Jääkärikerho ry
vänr Riikka Veijalainen   Tapiolan Reserviupseerit ry

Puheenjohtajisto jatkaa toiselle kaksivuotiskaudelle: Puheenjohtaja maj Matti Riikonen 
Helsingin Sissikerho, 1. varapuheenjohtaja maj Jukka Rusila Helsingin Reserviupseerien 
Pioneeriosasto r.y. ja 2. varapuheenjohtaja ylil Axi Holmström Helsingfors Svenska Reser-
vofficersklubb.

Helsingin Seudun Reserviläispiirin 
piirihallitus 2022
vääp Marko Nikkanen, puheenjohtaja Pohjois-Helsingin Reservialiupseerit

vääp Heikki Juhola  Tarkka-ampujakilta ry
korpr Erik Tuovinen  Helsingin Reserviläiset ry
stm Panu Tamminen  Vantaan Reserviläiset ry
kers Esa Jansson  Espoon Reserviläiset ry
ylik Magnus Nordgren  Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare rf 
sotpast Kati Pitkänen  Helsingin Sissiosasto ry 

Helsingin Reserviupseeripiirin piirihallitus 2022.

Reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtaja Jukka Rusila, puheenjohtaja Matti Riikonen sekä standaareilla palkitut Janne 
Hänninen ja Pekka Suominen.

Kokousesitelmän piti MPK:n valmiuspäällikkö Markus Häyhtiö.

Arvostetun Maanpuolustuksen suunnannäyttäjä -palkinnon sai Uudenmaan 
aluetoimiston päällikkö evl Vesa Sundqvist (oik).
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Reservissäkin on syytä ylläpitää taistelijan kehon ja 
mielen toimintakykyä
Varusmiehille ja reserviläisille 
koulutettavan Puolustusvoimien 
toimintakykyohjelman mukaan-
sotilaan toimintakyky koostuu 
neljästä osa-alueesta: psyykki-
sestä, sosiaalisesta, eettisestä ja 
fyysisestä toimintakyvystä, jotka 
kaikki ovat vuorovaikutuksessa 
keskenään.
Teksti: Toivo Haimi

Kokonaisuus vaikuttaa siihen, kuinka 
hyvin taistelijan mieli ja keho säilyvät 
toimintakykyisinä ympäristön vaih-
televissa kuormitustilanteissa. Reser-
viläisen ja etenkin reserviläisjohtajan 
on ylläpidettävä kaikkia toimintaky-

vyn osa-alueitaan sekä osana arjen 
askareita että säännöllisen ja mie-
lekkään liikuntaharrastuksen kautta. 
–Varusmiespalveluksen fyysisen toi-
mintakyvyn koulutuksen tavoite on, 
että varusmies kotiutuessaan tietää 
mikä hänen sodan ajan tehtävänsä 
fyysisen toimintakyvyn tavoitetaso 
on ja tietää sekä osaa yksittäisiä har-
joituksia, miten fyysistä toiminta-
kykyä voidaan ylläpitää ja kehittää, 
sanoo Puolustusvoimien liikunta-
päällikkö, majuri Lasse Torpo Pääesi-
kunnan koulutusosastolta. Erityisesti 
johtajille toimintakyvyn ylläpito on 
tärkeää, sillä poikkeusolojen
johtajatehtävissä toimivien reservi-
läisten toimintakyvyn tavoitetasot on 
usein asetettu johdettavaa joukkoa 
korkeammiksi.

 Taistelijan SA-tehtävä määrittää 
tavoitetason, jota on hyvä ylläpitää, 
jotta reserviläinen voisi suoriutua 
poikkeusolojen tehtävästään. Mitä 
raskaampaa fyysistä rasitusta tehtävä 
vaatii, sen kovempaa kuntoa tehtä-
vään määrätyltä reserviläiseltä odote-
taan. Iskuportaan joukkojen johtajilta 
vaaditaan kovempaa kuntoa, kun taas 
esikuntatai toimistotehtäviin sijoite-
tuilta reserviläisiltä voi vaatia vähem-
män. Siksi myös fyysisen harjoittelun 
määrän on hyvä määräytyä sen teh-
tävän mukaan, mikä reserviläisellä 
on poikkeusoloissa. Ei ole kenenkään 
etu, että reserviläinen rikkoo krop-
pansa tai mielensä epätarkoituksen-
mukaisella harjoittelulla.
 Millaista sitten on tarkoituksen-
mukainen harjoittelu? Puolustusvoi-
mat suosittelee 18-64 -vuotiaille kai-
kissa henkilöstöryhmissä lihaskuntoa 
ja liikehallintaa kahdesti viikossa sekä 
75 minuuttia rasittavaa liikkumista 
tai 150 minuuttia reipasta liikkumista 
viikossa. Lisäksi suositellaan mahdol-
lisimman usein kevyttä liikuskelua ja 
omatoimista tai ohjattua taukoliikun-
taa. Puolustusvoimat suosittelee tau-
koja paikallaanoloon aina, kun se on 
mahdollista.
 Liikuntasuosituksen määrään 
vaikuttavat lähtökunto sekä poikke-
usolojen tehtävä. Jos säännöllises-
tä kuntoilusta on kulunut jo aikaa, 
on hyvä aloittaa kuntoharjoittelu 

kepeillä ja lyhyillä 20-30 minuutin 
harjoituksilla. Harjoitusmäärää voi 
kasvattaa lisäämällä harjoituskertoja, 
harjoitusten kestoa sekä harjoitus-
kuormaa, esimerkiksi kuntosalilla 
nostettavia painoja tai nopeutta, esi-
merkiksi juoksuvauhtia.
 Puolustusvoimat suosittelee har-
joittelemaan monipuolisesti ja ryt-
mittämään harjoittelua treenaamalla 
joinakin viikkoina kovempaa ja ko-
vien treeniviikkojen jälkeen kevyem-
min, mahdollistaen kehon palautu-
misen.
 Naama irvessä ja maanpuolus-
tus mielessä ei liikuntaa tarvitse har-

rastaa, vaan liikunnan on suotavaa 
olla myös reserviläiselle itselleen ilo 
ja voimavara. Harrastettavalla lajilla 
tai liikunnan intensiteetillä ei siis ole 
niinkään väliä: Kunhan tulee hiki, ja 
hauskaakin saa olla. 
 Jos reservin taistelija ei tiedä 
mistä aloittaa, Puolustusvoimat tar-
joaa asevelvollisille mahdollisuuden 
luoda oma henkilökohtainen kunto-
ohjelma MarsMars -applikaatiossa. 
HRUP:n ja HELRESP:n jäsenyhdis-
tykset tarjoavat jäsenilleen myös mo-
nipuolista liikuntaharjoittelua sekä 
taatusti maanpuolustushenkistä tree-
niseuraa.

Urheilukoulussa palvelus suunnitellaan huippu-
urheilijoille mittatilaustyönä
Teksti: Toivo Haimi 

Kuvat: Puolustusvoimat

Ikäluokkansa parhaat suomalaiset 
urheilijat suorittavat varusmiespal-
veluksensa Puolustusvoimien Urhei-
lukoulussa. Urheilukoulu on Maa-
voimien joukkoyksikkö, joka toimii 
Kaartin jääkärirykmentissä Helsingin 
Santahaminassa, mutta Puolustus-
voimat kouluttaa urheilijoita myös 
Kainuun prikaatissa Kajaanin Hoikan-
kankaalla. Kajaanissa koulutettavat 
urheilijat suorittavat palveluksensa 
osana Kainuun jääkäripataljoonaa. 
– Urheilukoulussa pyritään räätälöi-
mään varusmiespalvelus sopimaan 
sekä huippu-urheilijoiden harjoittelu- 
ja kilpailutahtiin että Puolustusvoi-
mien koulutustarpeisiin, kertoo Ur-
heilukoulun johtaja, everstiluutnantti 
Riku Hartikainen. Hartikainen aloitti 
Urheilukoulun johtajana tammikuus-
sa 2021.

 Puolustusvoimien urheiluvalmen-
nuksen tavoitteena on kasvattaa ja ke-
hittää urheilijoita kokonaisvaltaisesti 
mahdollistaen heidän etenemisensä 
kansainväliselle huipulle. Urheilukou-
lu on osa suomalaista huippu-urhei-
lun valmennusjärjestelmää. 
– Urheilukoulussa varusmiehen 
palvelusajasta noin puolet on urhei-
lukoulutusta, ja vastaavasti puolet 
sotilaskoulutusta, everstiluutnantti 
Hartikainen sanoo. Urheilukoulussa 
on edustettuna laaja kirjo eri lajeja, 
ja yleensä palveluksessa on samanai-
kaisesti urheilijoita noin 25 eri lajista. 
Lumilajien, kuten hiihdon, mäkihypyn 
ja lumilautailun urheilijat palvelevat 
Kajaanissa, kun taas muiden lajien ur-
heilijat koulutetaan Santahaminassa.
– Kajaanissa ja Santahaminassa on 
erilliset aliupseerikurssit, ja noin ⅔ 
saapumiserästä saa johtajakoulutuk-
sen.
 Urheilukoulussa koulutetaan 

tiedustelijoita, ja tiedustelu on johta-
japainotteinen koulutushaara, Riku 
Hartikainen sanoo. Osa tiedusteluryh-
män taistelijoista saa aliupseerikoulu-
tuksen, ja tiedusteluryhmän johtajat 
koulutetaan reservin upseereiksi. Ur-
heilukoulun johtaja sanoo, että urhei-
lijatausta sopii erinomaisesti tieduste-
lijan varusmieskoulutukseen.
– Urheilijoilla on fyysisen toimintaky-
vyn lisäksi pääasiasiassa todella hyvä 
psyykkinen toimintakyky, Hartikainen 
kehuu.
– Kun ajatellaan, että tiedustelijat ovat 
pitkiä aikoja tehtävissä ja usein tiedus-
teluryhmä ei ole kosketuksissa muihin 
joukkoihin, niin siinä tilanteessa hen-
kinen kestävyys ja paineensietokyky 
ovat koetuksella. Jos yksilön psyyk-
kinen kestävyys antaa periksi, on se 
kaikkien ryhmän taistelijoiden murhe.
 Noin 15 prosenttia saapumiserän 
varusmiehistä saa reserviupseerin 
koulutuksen Urheilukoulun omalla 
reserviupseerikurssilla Santahaminas-
sa. Urheilukoulun kurssi on sisällöl-
tään ja koulutukseltaan samanlainen 
kuin Haminassa koulutettava maavoi-
mien reserviupseerikurssi, mutta sen 
toteutustapa sallii enemmän joustoa 
aikataulujen suhteen.
 Urheilukoulun johtaja Hartikai-
nen kertoo esimerkin:
– Jokaiselle tehdään henkilökohtainen 
valmennussuunnitelma, johon mer-
kitään maajoukkueen tapahtumat, 
nuorten maajoukkueen tapahtumat, 
oman seuran tapahtumat ja Urhei-
lukoulun valmennuskurssit ja -leirit 
sekä sotaharjoitukset. Sitten sovitaan 
sen taistelijan kanssa, että minä päivi-

nä hän on poissa ja milloin osallistuu 
korvaavaan tapahtumaan.
 Urheilukoulun tärkein tehtävä on 
kouluttaa tiedusteluryhmiä poikkeus-
olojen tarpeisiin. Tiedustelutehtävät 
haastavissa olosuhteissa, jolloin ollaan 
pitkiäkin aikoja eristettynä muista jou-
koista, asettavat vaatimuksia poikke-
uksellisen hyvälle fyysiselle ja psyykki-
selle toimintakyvylle.
– Kokemukseni mukaan asia on niin, 
että mitä parempi urheilija, sitä pa-
rempi sotilas se henkilö myös on, arvi-
oi everstiluutnantti Hartikainen. Hän 
kertoo, että urheilijoilla kognitiiviset 
ja motoriset taidot ovat niin hyvällä 
tasolla, että myös sotilaallisten taitojen 
oppiminen käy todella nopeasti.
– Sotilashommat ovat yleensä sel-
laisia, että niissä on järki mukana, 
ja asioita tehdään käsillä. Silmä-käsi 
koordinaatio, reaktionopeus ja muut 
taidot, jotka ovat huippu-urheilijoilla 
lajista riippumatta hyviä, tukevat hy-

vin sotilaskoulutusta, Hartikainen ke-
huu.
– Sulkeisharjoituksia ei meillä tar-
vitse kauhean montaa kertaa hieroa, 
että se menee jakeluun, että “näinhän 
tämä homma tehdään”, Hartikainen 
naurahtaa. Urheilukoulussa seurataan 
varusmiesten sotilaallisen koulutuk-
sen lisäksi heidän urheilullista kehi-
tystään. Tavoitteena on mahdollistaa 
urheilu-uran nousujohteinen etene-
minen palveluksen aikana. 
 Reservissä Urheilukoulun kasvatit 
ovat samassa asemassa kuin muutkin 
reserviläiset. Riku Hartikainen sanoo-
kin, että vasta ensimmäisessä kertaus-
harjoituksessa koulutettu joukko on 
todella päässyt hitsautumaan yhteen, 
ja joukkoa voidaan sanoa valmiiksi 
vasta ensimmäisen kertausharjoituk-
sen jälkeen. – Ihan samalla tavalla se 
kertausharjoituskäsky kilahtaa myös 
urheilijan postilaatikkoon, eversti-
luutnantti Hartikainen kertoo.
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CJJ reserviläisen kunnon ja kamppailutaidon perustana
Combat Ju-Jutsun harjoittelun 
tavoitteena on hyväkuntoinen 
ja kamppailukykyinen 
reserviläinen. Mikä on tällä 
hetkellä oma kykysi puolustaa 
itseäsi ja lähimmäisiäsi? Entä 
tulevaisuudessa?

Reserviläiset aloittivat Ju-Jutsun 
harjoittelun Suomessa vuonna 1959, 
jolloin Stadin Sissien perustaja Yrjö 
Levikoski käynnisti salitoiminnan 
vastaamaan rintamalla kokemiansa 
sotilaan tarpeita. Tuolloin nyrkkei-
ly ja paini olivat urheilulajeina voi-
missaan. Judokin oli juuri rantautu-
nut Helsingin poliisilaitoksen salin 
kautta ja karateakin saatiin odotella 
Suomeen vielä lähes 10 vuotta. Re-
serviläisten Ju-Jutsu sai aikanaan 
nimekseen Combat Ju-Jutsu (CJJ), 
koska harjoitusmenetelmänä sillä 
on omat ominaispiirteensä.
 Maailma muuttuu jatkuvasti, ja 
Combat Ju-Jutsu mukautuu muu-
tokseen. Tasovaatimukset perustu-
vat pääasiassa erilaisten, jatkuvasti 
kehittyvien tilannesarjojen hal-
lintaan. Siten tilannesarjat luovat 
kehyksen harjoittelulle ilman yk-
sittäisten tekniikoiden rajaamista. 
Tasojärjestelmä ei myöskään pako-
ta fyysisesti erilaisia harjoittelijoita 
tietyn yksittäisen tekniikan staatti-
seen harjoitteluun. Harjoittelussa 
otetaan myös huomioon katuväki-
vallan kulloisetkin trendit. 
 Combat Ju-Jutsussa perintei-
nen Budo kohtaa nykypäivän vaati-
mukset. Harjoittelu kehittää mieltä, 
kuntoa, kehon hallintaa ja taistelu-
taitoja.

Combat Ju-Jutsu 
antaa valmiudet
- itsepuolustukseen eli Suomen lain 
mukaiseen hätävarjeluun
- hallittuun voimankäyttöön, niin 
turvallisuusalan ammattilaisille 
kuin sotilaspoliiseillekin
- lähikamppailuun aseellisessa tais-
telutilanteessa huomioiden varus-
tuksen ja taisteluvälineet

Vaikka aikoinaan harjoiteltiin his-
toriallisista syistä mahdollisimman 
piilossa, on CJJ vuosien saatossa 
ollut monella tavalla näkyvästikin 

esillä. Erilaisia näytöksiä on pidetty 
mm. täydelle jäähallille, presidentti 
Mauno Koivistolle ja puolustusmi-
nisteri Elisabeth Rehnille. Olemme 
kouluttaneet maanlaajuisesti erilai-
sissa tapahtumissa kouluttaen mm. 
sotilaspoliiseja ja kiertäneet maail-
malla sekä oppimassa että opetta-
massa. TV:ssäkin saatoit aikoinaan 
Formula 1:sten mainostauolla nähdä 
”Max on asenne” -mainoksen, joka 
tehtiin dojollamme.
 CJJ on vaikuttanut monella ta-
valla Suomen Ju-Jutsun kehityk-
seen. Suurin osa Suomen Ju-Jut-
susaleista on syntynyt jollain tapaa 
meidän salimme myötävaikutuksel-
la ja vuonna 2019 pidettiin perintei-
tä kunnioittaen Combat Ju- Jutsun 
60v juhlaleiri Mikkelissä Karkia-
lammella. Leirille saatiin mukaan 
myös Suomen Jujutsuliitto juhlista-
maan 40-vuotistaivaltaan.
 Poikkeuksellisen leiristä teki jo 
se, että vastaavasta usean korke-
amman tason kouluttajan leiristä 
saatiin nauttia viimeksi 30 vuotta 
sitten.
 Korona iski rajusti kiilaa kamp-
pailulajien harjoitteluun, mutta toki 
koronankin aikana on treenattu 
sissimäisesti tilanteeseen sopeu-
tuen. Vedetyissä etäharjoituksissa 
keskityimme enemmän oman ke-
hon hallintaan ja oikeaan voiman-
tuottotapaan. Lähikamppailun har-
joittelua ei tietenkään voi korvata 
ilmaan sätkimisellä tai mentaali-
harjoittelulla ja nyt saliharjoittelu 
on koronan jäljiltä taas nousemassa 
kanveesista, vaikka tätä kirjoittaessa 
ennusmerkit näyttävät jälleen ker-
ran huonoilta. Saimme kuitenkin 
järjestettyä CJJ lyhytkurssin tänä 
syksynä ja siten uusia ihmisiä taas 
lajin pariin.
 Vaikka perinteisistä taistelutai-
doista ammennetaan ja budohen-
gelläkin mennään, niin urheilu on 
olennainen osa toimintaa, vaikka 
CJJ itsessään ei tosin ole kilpaur-
heilulaji. Urheilullinen näkökanta 
kamppailussa on tietenkin se, et-
tei etukäteen sovituilla pönötys-
harjoitteilla saavuteta välttämättä 
kamppailullisia henkisiä ja fyysisiä 
valmiuksia. Ns. sparrailu tuo jo jon-
kinlaista näkökulmaa tilanteeseen, 
jossa vastustaja ei haluakaan toimia 
meidän ajatusmallien mukaan tai 
edes riittävän hitaasti kauniin puo-
lustussuorituksen tekemiseen. Osa 

harjoittelijoistamme käykin myös 
tatamilla tai kehässä kilpailemassa 
ja sparrikavereitakin salilta löytyy 
mukavasti.  Salimme viimeaikaiset 
menestykset on saavutettu judossa, 
BJJ:ssa ja karatessa.

Miten pääsen mukaan 
harjoittelemaan?
 Harjoittelu tapahtuu pääasiassa 
perinteikkään suojeluskuntatalon 
suojissa Töölöntorinkadulla Hel-
singissä. Mikäli jotain kamppailula-
jitaustaa jo löytyy, niin porukkaan 
voi tulla heti mukaan ottamalla yh-
teyttä sali@stadinsissit.fi. 
 Täysin ilman kamppailulajitaus-
taa pääsee mukaan CJJ lyhytkurs-
sin kautta, joita pidetään 1-2 kertaa 
vuodessa.
 Reippaasti mukaan toimintaan. 
Rajua peruskuntoakaan ei tarvita. 
Hiki tulee varmasti ilmankin! 
 Toimintamme perustuu edel-
leen vuonna 1959 järjestetyn ensim-
mäisen peruskurssin avaussanojen 
myötä tehtyihin linjauksiin: ”Olem-
me kaikki samanlaisia pulliaisia ar-
voon, säätyyn, näköön ja kokoon 
katsomatta sekä sinuja keskenäm-
me.”

Combat Ju-Jutsuterveisin
Jori 
Salivastaava 
sali@stadinsissit.fiKorona-ajan ulkoharjoittelua.

CJJ-ampumarataharjoitus.

CJJ-maastoharjoitus.

Piirien harjoitussalilla on tilaa temuta.
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Stadin Reservi Oltermannissa 
Helsingin piirien reserviläiset 
osallistuivat ensimmäistä 
kertaa Oltermannihiihtoon. 
Tämä Puolustusvoimien 
vanhin kilpailu järjestettiin 
tänä vuonna Jääkäriprikaatissa 
Sodankylässä 29.3.–2.4.2021 
Matkalta joukkueelle tarttui 
kosolti kokemusta. Tavoite - 
maaliin pääsy - saavutettiin.

Tekst:i Pekka Sillanpää ja Vesa Vepsä
 
Järjestöupseeri Ossi Ikonen kyseli 
vuoden vaihteen jälkeen alueem-
me aktiivireserviläisiä Olterman-
ni-hiihtoon. Varsin nopeasti hyvä 
porukka saatiinkin kasaan, ei ehkä 
nopein mutta sitäkin maanpuolus-
tushenkisempi. Oltermanni on käs-
ketty kertausharjoitus, jonka pysy-
väisohjeissa määritellään tarkasti 
osallistuvan joukkueen kokoonpa-
no sisältäen kilpailijat, kuljettajat, 
huolto ja peruskalusto. Toimin-
nallisesti kyseessä on noin 100 km 
viestihiihto, jossa rynnäkkökivääri 
ja siihen kiinnitetty viesti kier-
tää hiihtoparilta toiselle. Lopulta 
ankkuri tuo viestin Oltermannille. 
Oltermanni tarkoittaa kylän van-
hinta, joka kilpailussa on korkea-
arvoinen upseeri, usein prikaatin 
tai maavoimien komentaja. 
 Osallistumisesta teki erityisen 
se, että kukaan joukkueesta ei ol-
lut aiemmin ollut Oltermannissa. 
Tapahtuma oli avattu vasta 2015 
koko maan reserviläisille. Alun pe-
rin se on ollut Puolustusvoimien 
henkilökunnan kilpailu ja ensim-
mäisinä reserviläisjoukkueina tuli-
vat mukaan itäsuomalaiset. Kelta-
nokkaporukkaa ei helpottanut se, 
että Oltermannia tuntui verhoavan 
suuri salaisuus ja koko kisa oli iso 
mysteeri. Näinpä käytimmekin kai-
ken tiedustelutaitomme ja lukuisia 
Teams-palavereja selvittääksemme, 
mikä meitä kilpailussa odottaisi.
 Huollon valmistelut sujuivat 
yhteistyössä Uudenmaan aluetoi-
miston kanssa esimerkillisen hyvin. 
Tukipyynnössä pyydetty joukkueen 
kalusto saatiin sujuvasti kasaan ja 
alle saatiin kolme uuden karheaa 
henkilöpakettiautoa. Hevosen ko-
koinen kiitos aluetoimistolle ja siel-
lä erityisesti VMP-aliupseerille! 

 Korona-aika teki matkusta-
misesta ikimuistoisen. Matkasta 
muodostui todellinen picnic-retki. 
Ei tosin käsitteen perinteisessä 
merkityksessä. Huoltoasemille ei 
nimittäin saanut jäädä sisälle ruo-
kailemaan. Kahvia ja välipalaa use-
an tunnin matkan aikana nautittiin 
ulkona - milloin roskiksen, mil-
loin peräkärryn lokasuojan päällä. 
Joukkueenjohtaja sai kevyesti pu-
keuduttuaan tästä pienen vilunkin 
pariksi päiväksi. Vasta Rovaniemen 
korkeudella koronarajoitukset hel-
pottivat. Ja kyllä olikin upeaa syödä 
huoltoaseman sisätiloissa!
 Oulun korkeudella puhelin soi. 
”No, oletteko tulossa kisamaan?” 
-kysyttiin Lapin aluetoimistosta. 
Myöntävä vastaus aiheutti ehkä 
pienen yllätyksen, mutta ennen 
kaikkea myönteisen reaktion. Tu-
levat sittenkin sieltä kaukaa Helsin-
gistä asti!
 Kilpailupaikalla Jääkäriprikaa-
tissa järjestelyt oli hoidettu mal-
likkaasti. Jo alkupuhuttelussa kävi 
selväksi, että korona vaikuttaisi 
vielä tapahtuman muotoon. Muo-
dostettu jury muutti sääntöjä tur-
vallisempaan suuntaan. Odotetuin 
momentti eli maastossa yöpymiset 
viestikapulaa odotellessa poistui-
vat. Huollon autoilu sallittiin va-
paasti milloin tahansa, mikä muut-
ti täysin pelin hengen.
 Joukkueenjohtajat suunnitte-
livat karttatiedustelun perusteella 
reitin niin hyvin kuin mahdollis-
ta. Kuitenkin parien suksiutuessa 
maastoon, kävi ilmi, että monelta 
osin metsäänhän nämä suunnitel-
mat menivät. 
 Vaikka vielä tiedusteluhiihto oli 
tuntunut mukavalta ja kenties lep-
poisaltakin osoitti sitten kilpailu-
päivä, mistä tässä tapahtumassa to-
della on kyse. Maanpuolustushen-
ki ei nimittäin siivittänyt suksien 
päällä nimeksikään. Olisi tarvittu 
vähintään niitä SM-tason hiihtäjiä. 
Ankkurina cooperissa nelostavoi-
tetasolla henkseleitä paukutellut 
joukkueenjohtaja jäi heti startti-
suoralla satoja metrejä. Tuunaa-
mattomilla vakiosuksilla oli edes 
turha yrittää luistella, puuttuvasta 
luistosta puhumattakaan. Onnek-
si pitokaan ei ollut sen parempi. 
Syvässä metsässä taistelleilla pari-
hiihtäjilläkään ei tilanne ollut sen 
parempi. Kovakuntoisin ja ainoa 

kilpatason hiihtäjämme joukkueen 
varajohtajana ei taas saanut kun-
nostaan etua, kun hänen parinsa ei 
ollut vastaavassa vedossa.
 Tappiomielialan poisti kuiten-
kin se, kun kuulimme että Keski-
Suomen reserviläispiirit hävisivät 
ensimmäisellä kerralla voittajalle 
kahdeksan tuntia. Me sentään vain 
viitisen tuntia. Oli myös mieltä 
lämmittävää nähdä, kuinka suu-
resti lappilaiset arvostivat osallis-
tumistamme. Eräskin paikallinen 
majuri totesi viimeisellä rastilla: 
”Hienoa, että olette mukana. Ei 
haittaa, vaikka koronan toisitte!” 
Vastuullisen asenteen ja varotoi-
mien ansiosta ei korona aluetta 
koskettanut.
 Lisäksi se tärkein, eli tavoi-
te toteutui - saavuimme maaliin. 
Oltermanni sai viestimme, jossa 
kiitimme kutsusta ja kerroim-
me tulevamme varmasti myös 
uudelleen. Nyt tiedämme mistä 
kilpailussa on kyse, ja että se on 
vaativuudessaan todella maineen-
sa veroinen. Jatkossa alueen piirit 
saavat miettiä, onko tämä kilpailu 
reserviläisten vai kilpaurheilijoi-
den.

Joukkueen kokoonpano
ylil  Jori Arrakoski Sissikerho  VARAJ
kers  Vili Hakosalo Sissiosasto  kilpailija
ylik  Tomi Hult PHRAU  kuljettaja
kers  Emmi Karhu Sissiosasto  kilpailija
ltn  Jarkko Kontiainen Sissikerho  kilpailija
ylil  Joonas Liimatta Sissikerho  kilpailija
alik  Ukko Liukkonen HELRES  kilpailija
alik  Miikka Lopez Sissiosasto  kilpailija
ltn  Sami Manner Sissikerho  kilpailija
vääp  Marko Nikkanen PHRAU  kuljettaja
alik  Jeremias Räihä HELRES  kilpailija
kapt  Pekka Sillanpää KT-kerho  JJOHT
korpr Kimmo Simola ARU  kuljettaja
ylik  Pekka Simola ARU  kuljettaja
kers  Mika Tervahauta HELRES  kilpailija
maj  Vesa Vepsä Sissikerho  huoltaja

Joukkue ryhmäkuvassa. Kuva Pekka Simola.

Lapin talviyö voi olla pimeä. Kuva Pekka Simola.

Lähtötunnelmissa. Kuva Vesa Vepsä.
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Ampumatoimintaa
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ammunta@hrup.fi

Piirin ampumavuorot Santahaminassa
Helsingin reservipiirit ovat hakemassa pistooli- ja kiväärivuoroja Santahaminaan jälleen kevätkaudelle 2022. Ammun-
tojen päivämääristä ilmoitetaan niiden vahvistuttua Helsingin Reservin Sanomissa sekä piirien tiedotteissa.

Ammunnat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille piiriemme yhdistyksien jäsenille.

Ammunnat ovat johdettuja ammuntoja. Aselupa, henkilöllisyystodistus ja vakuutustodistus on esitettävä pyydettäessä 
ammunnan johtajalle. 

Santahaminassa sinua odottavat ammunnan johtaja apulaisineen sekä tyhjä ampumarata. Ampujat tuovat mukanaan 
radalle kaiken tarvitsemansa; mm. aseen, patruunat, kuulosuojaimet, ampujanlasit, taulut (esim. taulu 04 pistoolille 
tai 03 kiväärille), nitojan, paikkatarrat jne. Laina-aseita ei ole saatavana eikä järjestäjä tuo paikalle mitään muutakaan 
kalustoa. Huom. Ota mukaan kivääriammuntaan myös n. 1,5 m pätkä 4” lautaa taulun kiinnittämistä varten!

Ampumavuoroja ei ole vakuutettu piirin toimesta, joten osallistujilla on oltava oma reserviläisten ampumaharrastuk-
sen kattava vakuutus; esim. RES toimintaturva, RUL plus tai SAL lisenssi. 

Ilmoittautumiset piirin ampumatapahtumiin lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi. Ilmoit-
tautumisesta tulee ilmetä koko nimi, syntymäaika, HRUP/HELRESP jäsenyhdistys sekä tieto mihin tapahtumaan 
ilmoittautuu. Ilmoittautumisten tulee olla perillä viimeistään edeltävän viikon sunnuntaina klo 23.59 mennessä. 

Ampumavuorojen osallistujamäärä on rajoitettu ratakapasiteetin puitteissa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Liikuntatoimintaa
HRUP-HELRESP sotilasliikuntatoimikunta > liikunta@hrup.fi

Pohdintoja
 Vuosi alkaa lähestyä loppuaan ja olen miettinyt paljon 
mihin olemme menossa, nykyisen epidemiatilanteen jäl-
leen pahentuessa. Olen pohtinut, kuinka paljon joudumme 
varautumaan uusiin mahdollisiin rajoituksiin tai jälleen 
siirtämään asioita eteenpäin. Kuitenkin se mistä näissä-
kään olosuhteissa ei tule tinkiä on oma hyvinvointi niin 
fyysisesti kuin henkisestikin. Reserviläisinä meillä kaikilla 
on oma roolimme maamme puolustuksen turvaamisessa 
ja fyysisen kuntomme ylläpito kuuluu olennaisena osana 
tähän kokonaisuuteen.
 Olen kenttäkelpoisuustoimikunnan puheenjohtajana 
pyrkinyt viestimään kaikille jäsenillemme sekä liikunnan 
tärkeydestä, että siitä miten pienilläkin panostuksilla voi 
tehdä paljon. Asioiden kanssa pitää olla realistinen: olem-
me kirjava joukko erilaisissa elämäntilanteissa. Olemme 
töissä kymmeniä tunteja viikossa, meillä on perheitä huo-
lehdittavana ja aikaamme sekä huomiotamme vaaditaan 
jatkuvasti mitä erilaisimmissa paikoissa. Siksi teroitan, 
että vaikka toimikuntani ja minä kehotamme jokaista jä-
sentämme liikkumaan aktiivisesti, on syytä kuitenkin myös 
antaa itselleen armoa ja olla kuluttamatta itseään loppuun. 
Varsinkin nyt epidemian aikana, jolloin mieliämme painaa 
entistä useampi asia.

Sotilasliikuntatoimikunnaksi

 Päätimme marraskuussa, että toimikuntamme tarkoitus-
perä on voinut jäädä osalle epäselväksi ja siksi toimimme. 
Olemme muuttaneet nimemme sotilasliikuntatoimikunnaksi 
ja viestimme on selkeä: tarjoamme jäsenillemme mahdol-
lisuuden osallistua erilaisiin liikuntatapahtumiin, ohjeis-
tamme jäseniämme siitä, miten pitää omasta kunnostaan 
huolta ja kannustamme jokaista aiheesta kiinnostunutta 
aktiivia osallistumaan toimintaamme. Muistutan myös, että 
jokainen arkinen liikuntatapahtuma, aina kodin siivoukses-
ta ulkolenkkiin koiran kanssa edistävät tarkoitusperääm-
me. Toimikuntamme luonnollisesti keskittyy järjestämään  
 

liikuntatapahtumia sekä aktiviteetteja, jotka ovat luonteel-
taan sotilaallisia, mutta sotilasliikunnasta suoriutumiseen 
voi erittäin hyvin valmistautua myös niillä arkisilla aska-
reilla. Kokonaisuutemme on monipuolinen, mutta lopulta 
kaikki lähtee yksittäisen jäsenen – taistelijan omasta hy-
vinvoinnista ja se on kokonaisuus, jossa pienikin panostus 
kantaa hedelmää.

Loppumietteitä

 Siksi näin vuoden loppuessa kehotan jokaista jäsentämme 
olemaan aktiivinen, mutta myös hidastamaan tarvittaessa 
tahtiaan. Suorituskyvyssämme levon ja huollon merkitystä 
ei tule koskaan aliarvioida ja samalla, kun joulu lähestyy, 
sallikaa itsellenne myös lepoa ja herkuttelua. Ensi vuonna 
sotilasliikuntatoimikunta on menossa mukana ja pyrkii 
järjestämään tapahtumia sekä neuvomaan jäseniämme 
parhaansa mukaan. Toimikuntamme on aina valmiina 
ottamaan uusia sotilasliikunnasta kiinnostuneita ja reser-
viläistoiminnassa aktiivisia jäseniä mukaan toimintaan! 
Jokaisen panos on arvokas ja toimikuntamme ja reservi-
läiskenttä yleisesti on hyvin kestänyt koronavirusepide-
mian valtavat haasteet. Taistelu koronaa vastaan ei ole 
ohi, mutta tulemme selviämään, pitämällä toisistamme ja 
itsestämme huolta, fyysisesti ja henkisesti.

 Toivotan rauhallista joulua ja antoisaa uutta vuotta! Py-
sykää terveinä, pitäkää itsestänne huolta ja olkaa ylpeitä 
siitä työstä, mitä teette vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
eteen! 

Eerik Tuovinen
sotilasliikuntatoimikunnan  

puheenjohtaja

Uudet ampujan vakuutukset
Reserviläisen ampumaturva on poistunut 31.1.2021. Tilalle ovat tulleet Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton 
uudet jäsenryhmät, joihin kuuluu ampujan toimintaturva. Muutos on seurausta Finanssivalvonnan uusista määräyk-
sistä.

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

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

Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä antaa osallistumisoikeuden Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton ja Suomen 
Reserviupseeriliiton liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roo-
lissa, sekä Puolustusvoimien tai muiden tahojen yhteisiin tapahtumiin, joissa vaaditaan vakuutusturvaa.

Lisäjäsenmaksun voi pyytää maksettavaksi myös kesken jäsenmaksukauden ja perusjäsenmaksunsa maksanut jäsen 
voi näin maksamalla liittyä myös tähän jäsenryhmään. Uusi jäsen voi liittyä ja maksaa tähän jäsenryhmään kuuluvan 
lisäjäsenmaksun samalla, kun hän maksaa varsinaisen jäsenmaksun.

Vakuutusturva vaaditaan Töölön radalla ja piirin ampumavuoroilla Santahaminassa. Vaihtoehtona ovat RUL:n ja RES:n 
uudet jäsenryhmät tai SAL:n lisenssi.

Sotilasliikunnan infowebinaari 1.2.2022

Helsingin reservipiirien sotilasliikuntatoimikunta järjestää infowebinaarin 1.2.2022. Tavoit-
teena on esitellä erilaisia liikuntalajeja ja –tapahtumia. 

Aika: tiistai 1.2.2022 klo 18.00-20.00

Paikka: webinaari, ilmoittautuneet saavat kutsulinkin etukäteen. Pyritään myös pitämään 
fyysisenä, mikäli mahdollista, mutta seuraamme koronatilannetta. Tämä ilmoitetaan lähem-
pänä itse tapahtumaa.

Ilmoittautua voi 30.1.2022  mennessä osoitteeseen tapahtumailmo@hrup.fi

Esitysaiheet ilmoitetaan myöhemmin.

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, liikkuvista reserviläisistä sotilasliikuntaan kiinnostuneille.

Tervetuloa mukaan!

RESUL:n kilpailukalenteri 2022
Kilpailu   Paikkakunta  Ajankohta

Ampumahiihto  Jurva  05.-06.03.
Ilma-asekilpailut  Kuusankoski  12.-13.03
Pistooliampumahiihto Kuhmo  27.03.
Reserviläispilkki  Pyhäjärvi  huhtikuu 
Ampumasuunnistus  Kärkölä  23.04
Pistooliampumajuoksu Imatra  07.05.
Sotilasmoniottelu  Hollola  07.-08.05
Perinneasekilpailu  Hollola  14.-15.05.
Etämarssi  Suomi + muut 26.-29.05. 
Frisbeegolf  Oripää  10.-12.06.
Reserviläisammunnat Hiukkavaara  02.07. 
Falling plates  Mikkeli  09.07. 
Reserviläisgolf  Mäntsälä  09.07. 

Katso loput kilpailut: www.resul.fi

Sotilasiikuntatoimikunnan puheenjohtajan mietteitä
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Koulutustoimintaa
HRUP koulutustoimikunta > koulutus@hrup.fi

MPK:n piiripäällikön terveiset
Ylennykset ja huomioinnit

 Juhlava itsenäisyyspäivä 6.12. on takanamme. Minulla on ilo ja kunnia Etelä-Suomen maanpuo-
lustuspiirin (ESMPP) vt. piiripäällikkönä ja Meripuolustuspiirin (MERIPP) piiripäällikkö Henrik 
Nysténin puolesta onnitella kaikkia niitä, jotka on huomioitu MPK-mitaleilla tai jotka Puolustus-
voimat on ylentänyt. Te olette nämä ansainneet. Tekemänne arvokas työ on merkityksellistä: 
sotilaallinen maanpuolustus ja Suomen kokonaisturvallisuus on yhteinen asiamme. Erityisesti 
kunnostautuneet nostetaan palkitsemisilla ja ylennyksillä esille, mutta samalla velvoitteet ja 
vaatimukset palkittuja kohtaan kasvavat. Esimerkillisyys velvoittaa. 
 Huomioiminen ei tule ansiotta eikä sattumanvaraisesti. Harmillista on, että kaikkia hyviä toi-
mijoita ei voida joka kerta palkita eikä kaikkia voi palkita kerralla. Toiminnassamme on paljon 
erinomaisia tekijöitä, joiden nimi ei tällä kertaa tullut esille. Tiedätte, keitä te olette – kiitos 
myös teille panoksestanne maanpuolustuksen hyväksi.

Ajassa elävää kouluttamista

 Kaksi edellistä vuotta ovat opettaneet meitä tekemään MPK:n ydintehtävää, kouluttamista, 
uusilla tavoilla. Etäopetus ja verkko-opiskelu eri muodoissaan ovat osoittaneet vahvuutensa. 
Vaikka epidemiatilanne tuleekin muuttumaan ajan kuluessa, hyvistä ja joustavista opetus- ja 
oppimistavoista ei kannata päästää irti. Päinvastoin kehitetään niitä edelleen. Moodle-alustan 
interaktiivisissa opetuselementeissä on erinomaisia piirteitä, joita kannattaa rohkeasti kokeilla. 
Podcast-tiedostot, taltioidut videoidut opetusluennot ja päälle puhutut PowerPoint-esitykset 
ovat esimerkkejä keinoista, joiden avulla oppijalle voidaan tarjota vaihtelua uuden opiskeluun. 
Nopea pilotointi ja jatkuva kehitystyö ovat meilläkin toimivia toimintamalleja. Kokeile ja opi 
tehdystä.
 Kaikesta yllä mainitusta huolimatta lähiopetuksella on tietenkin vankka paikkansa. Moni toi-
minnallinen aihe vaatii edelleen äksiisiopetusta, toistoja tahi yhdessä tekemistä. Meidän ei tule 
unohtaa myöskään sitä inhimillistä arvoa, joka muiden tapaaminen lähiopetuksen yhteydessä 
muodostuu. Jokaisen kouluttamistyötä tekevän on syytä pohtia, mitkä ovat ne erityiset, arvok-
kaat aiheet, joiden ympärille lähiopetukset kannattaa toteuttaa – ja toteuttaa ne terveysturval-
lisesti.
 Koulutusta tukevat tulevana vuonna MPK:n uudet valtakunnalliset koulutusohjelmat. Ne 
antavat vankan pohjan koulutustemme sisällöille vapauttaen kouluttajien aikaa ja huomiota 
koulutuksen laadun ylläpitoon. Valtakunnallisuus varmistaa myös sen, että eri koulutuspaikoilla 
annettu koulutus on yhteismitallista. Tästä hyötyvät kaikki osapuolet. Vapaaehtoiskouluttaja, 
ota selvää, onko sinun koulutusaiheellesi jo olemassa koulutusohjelmaa. Jos on, perehdy siihen 
omaksikin hyödyksesi.

Puolustusselonteko muuttaa joukkorakennetta

 Vuonna 2021 julkaistu puolustusselonteko kasvatti paikallisjoukkojen merkitystä entisestään. 
Sodan ajan joukkorakenne muuttuu, kun alueelliset joukot poistuvat. Tästä vääjäämättä seuraa, 
että paikallisjoukkoihin sijoitetaan enemmän ja uuden tyyppisiä joukkoja. Tämän kautta voim-
me olettaa, että paikallisjoukkojen tehtäväkenttä laajenee ja sen vaativuus kasvaa.
 MPK on näidenkin joukkojen kouluttamisessa mukana. Tulevaisuus on MPK:lle entistäkin vaa-
tivampi, mielenkiintoisempi ja monipuolisempi. Jo nyt MPK kouluttaa reserviläisiä vuosittain 
lähes saman verran kuin Puolustusvoimat. On nähtävissä, että merkityksemme ei ainakaan ole 
vähenemään päin. Hienoja upeita aikoja on edessämme! 
 Osaan arvioida, että tarvitsemme lisää entistäkin parempia uusia vapaaehtoiskouluttajia sekä 
kurssin- ja harjoituksenjohtajia. Tarjoamme kehittymismahdollisuuksia, vastuuta ja mielekästä 
vapaaehtoistyötä. Tervetuloa mukaan toimintaan – valmiuspäällikkömme odottavat yhteyden-
ottoasi!

Lopuksi

 Yhdessä yhteisen asian vuoksi – pari passu!

Pasi Raatikainen
Valmiuspäällikkö, Piiripäällikön sijainen 
MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri

Etelä-Suomen Maanpuolustus-
piirin ja Meripuolustuspiirin 
palkitsemiset 14.12.2021
MPK:n hopeinen ansiomitali

Holmroos Antti Kustavi, Hytönen Kimmo, Joukainen Erkki Tapio, Kivilähde Sami, Leppäkoski Pet-
ri, Lukkarinen Timo, Riikonen Matti Tapani, Sillanpää Pekka Emil Johannes, Tuominen Elsi

MPK:n rautainen ansiomitali

Aaltio Kati Mirjam, Aminoff Bo Otto, Dahlström Pertti, Eklund Jesper, Hänninen Janne, Ikonen 
Ossi Antero, Jounela Heikki Aarne Juhani, Kankaanpää Timo, Karttunen Ville , Korpinen Raimo, 
Lilja Mika, Manner Sami llari , Mononen Kari Tapani, Myyry Pälvi, Jukka Olavi Nieminen, Pohjo-
lainen Johanna , Reito Aleksi, Saikkonen Tommi , Salomäki Lauri Niklas, Suopanki Erkka Juhani, 
Suutari Elisa, Telanne Mikko, Tourunen Henri Viktor, Österman Kurt

Onnittelut palkituille!

 Maanpuolustuskoulutus MPK:n tavoite on tuottaa Puolustus-
voimien ja Rajavartiolaitoksen reserviin sekä paikallisjoukkoihin 
suorituskykyisiä johtajia ja taistelijoita, jotka omaavat fyysiseltä 
toimintakyvyltään ja liikuntataidoiltaan riittävät tiedot ja taidot 
selviytyäkseen heille suunnitelluista sodan ajan tehtävistään. Jou-
kon johtajien tavoitteena on taas alaisten fyysisen toimintakyvyn 
kehittäminen ja ylläpito sekä toimintakyvyn riittävyyden arviointi 
sijoituksen mukaiseen tehtävään.  Erittäin tärkeä tavoite on myös 
kannustaa reserviläisiä ja kansalaisia elinikäiseen liikunnan harras-
tamiseen. Yllä mainittujen tavoitteiden perusteella on MPK panosta-
nut voimakkaasti liikunta-aiheisiin kursseihin viime vuosien aikana. 
Koulutus ja kurssit perustuvat Puolustusvoimien hyväksymään 
fyysisen toimintakyvyn koulutusohjelmaan.
Puolustusvoimat julkaisi vuosi sitten uudet fyysisen toimintakyvyn 
tavoitetasot. Ne koskevat myös reserviläisiä, joiden tulee osoittaa 
kuntotesteissä olevansa sijoituksensa ja tehtävänsä edellyttämässä 
fyysisessä kunnossa. Maakuntakomppaniaan sijoitetun tulee suorit-
taa testit kerran kahdessa vuodessa. 
 Puolustusvoimat on antanut reserviläisen fyysisen toimintakyvyn 
testaamisen MPK:n vastuulle. Tämä tarkoittaa sitä, että ainoastaan 
MPK:n kurssit hyväksytään virallisena kunto- ja kenttäkelpoisuus-
testinä. Kuntotestitilaisuuksia pyritään järjestämään riittävästi 
kaikissa piireissä sekä hajautettuna eri paikkakunnille, jotta mah-
dollisimman monella reserviläisellä olisi mahdollisuus osallistua 
testeihin lähellä kotipaikkakuntaansa. Vuoden 2022 testiajankohdat 
ja -paikat ovat vielä vahvistamatta, mutta Etelä-Suomen alueella 
testejä tullaan järjestämään ainakin Santahaminassa, Leppävaa-
rassa, Tuusulassa, Lohja-Nummela akselilla sekä Helsingin olympia-
stadionilla. Kuntotestit sisältävät kolmen liikkeen lihaskuntotestin 
sekä kestävyystestin. Lihaskuntotestin suoritukset ovat vauhditon 
pituushyppy, istumaan nousu sekä etunojapunnerrus. Niiden perus-
teella lasketaan lihaskuntoindeksi. 
 Kestävyystesti tehdään joko juoksemalla 12 minuutin testi (Coo-
perin testi) tai suorittamalla UKK-kävelytesti 2000 metrin matkalla. 
Puolustusvoimien normin ja asiantuntijalääkärien suositusten 
perusteella yli 45-vuotiaat tekevät testin kävelemällä. Tavoitetaso-
vaatimuksissa kävelytestitulos ilmoitetaan hapenottokykylukemana 
ml/kg/minuutti. On hyvä tiedostaa, että se on merkittävämpi tieto ja 
mittari kuin ”pelkkä” juoksukunto. Kannattaa muistaa myös se, että 
suoritettuaan hyväksytysti kuntotestit on oikeutettu rinnasteiseen 
KH-päivään, joita voi ansaita kuntotesteistä yhden kalenterivuo-
dessa. Lisää tietoa testien sisällöstä löytyy PV:n, MPK:n ja ResUL:n 
yhteiseltä Lisää liikettä sivustolta osoitteesta mpk.fi/lisaaliiketta.
 Koska reserviläisen kuntotestejä pyritään järjestämään lisään-
tyvässä määrin, on MPK:lla lisääntyvä tarve koulutetuille reser-
viläiskuntotestaajille. Keväällä tullaan järjestämään viikonlopun 
mittainen kurssi, joka antaa valmiudet ja oikeuden kuntotestien 
pitämiseen. Liikunta-alan opintoja ei kurssille vaadita, mutta totta 
kai ne lasketaan eduksi ja niistä on muutenkin hyötyä kuntotestaa-
misessa. Jos kuntotestaaminen kiinnostaa, ole yhteydessä piirin 
liikuntapäällikköön Harry Sainioon. 
 Toinen MPK:n kärkihanke liikunnan ja fyysisen toimintakyvyn 
saralla on Kesäyön marssit. Niitä järjestetään vuosittain kaikissa 
maanpuolustuspiireissä. Etelä-Suomen piirin tapahtuma järjeste-
tään Tuusulassa. Päivää ei vielä ole vahvistettu, mutta mikäli koro-
natilanne ei aiheuta parin viime vuoden tapaan rajoituksia, pyritään 
marssi järjestämään kesäkuun toisena viikonloppuna. Etelä-Suomen 
 

 Kesäyön marssin tarjonta on kattava ja matkoja on jokaiselle 
sopivasti haastetta tarjoten 10 kilometrin perhemarssista 45 
kilometrin extreme-suoritukseen. Onpa tarjolla myös polkupyörä 
vaihtoehtokin.
 Marssin suorittaminen on yksi kolmesta tavasta osoittaa kenttä-
kelpoisuutensa. Muut kenttäkelpoisuuden osa-alueet ovat suunnis-
tus sekä ammunta. Suorittamalla kaksi kolmesta osasta, on myös 
oikeutettu rinnasteiseen KH-päivään. Etelä-Suomen tulevan vuoden 
marssitarjonta on vielä suunnittelupöydällä, mutta lumitilanteen 
salliessa on tarkoitus järjestää hiihtomarssi. Se suoritetaan omin 
välinein matkan ollessa 50 kilometriä. Muu varustus on ”päivätai-
paleen reppu” eli päivän aikana mahdollisesti tarvittava varustus 
pakattuna reppuun, joka on hiihtäessä mukana.
Kenttäkelpoisuussuunnistuksia järjestetään myös useampia kevään 
ja syksyn aikana ja nekin pyritään hajauttamaan useammalle 
paikkakunnalle. Tällä hetkellä vaatimuksena on selviytyä seitsemän 
kilometrin matkasta alle kolmeen tuntiin.
 Suunnistuksen ollessa sotilaalle tärkeä taito, on MPK:ssa koettu 
tärkeäksi myös järjestää suunnistuskoulutusta. Tarkoituksena on 
aiempien vuosien tavoin pitää keväällä kurssi reserviläisen suunnis-
tustaidon kehittämiseksi.
 Kuten alussa mainituissa tavoitteissa kerrotaan, on reserviläisen 
fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen MPK:n 
ykkösprioriteetti. Sitä varten on kehitetty MPK:n liikuntapäällikkö 
Matti Santtilan johdolla työnimellä ”Ressu kuntoon”-kurssi, jonka 
tavoitteena on antaa reserviläiselle tietoa ja harjoitteluesimerkkejä 
voima- ja kestävyysharjoittelusta. Kyseessä on yhden päivän kurssi-
kokonaisuus, joka sisältää niin luentoja kuin käytännön harjoituksia. 
Ensimmäinen kurssi järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen piirin 
kanssa Santahaminassa. Kannattaa laittaa päivämäärä 2.4. jo kalen-
teriin ja ilmoittautua mukaan! Kurssikalenteri löytyy osoitteessa: 
www.mpk.fi/kurssikalenteri.
 Kunnossa inttiin kurssit ovat tärkeä ja Puolustusvoimien toivomuk-
sesta järjestettävä kurssi tuleville varushenkilöille ja toisen asteen 
opiskelijoille, joita Etelä-Suomen piirissä järjestetään kaksi kertaa 
ensi keväänä ja syksynä. Niiden tavoite on kertoa ja valmistaa nuo-
ria tulevan varusmiespalveluksen fyysisiin ja henkisiin haasteisiin. 
 Muita liikuntakursseja Etelä-Suomen alueella ovat Military Cross 
training-harjoitukset, joista enemmän toisaalla tässä lehdessä. 
Sen lisäksi Etelä-Suomen piirin vastuulla on koordinoida Suomen 
delegaation osallistumista Hollannissa järjestettävään Nijmegenin 
marssiin.
 On hyvä muistaa, että MPK:n kurssien tarkoitus ja lainmukainen 
tehtävä on kehittää kansalaisten maanpuolustustaito. Siksi liikun-
nan kurssienkin tarjonta on rajattu. siten, ettei ”kilpaileminen” 
yksityisten toimijoiden kanssa missään nimessä ole tarkoitus. 
 Aiemmin mainitulle Lisää liikettä-sivuston kurssikalenteriin on ke-
rätty koko MPK:n liikuntakurssitarjonta, mutta parhaiten ne löytyvät 
toki MPK:n kurssikalenterista hakusanalla liikunta. Etelä-Suomen pii-
rin kurssien tapahtumat laitetaan kurssikalenteriin heti kun niiden 
ajankohdat ja paikat ovat varmistuneet. Valitettavasti ne eivät vielä 
ole sinne kirjattuna. 
 Lisätietoa saa ESMPP:n liikuntatarjonnasta allekirjoittaneelta 
liikuntapäällikkö Harry Sainiolta, harry.sainio@mpk.fi ja osoitteesta 
https://mpk.fi/koulutukset/liikunta-ja-fyysinen-toimintakyky/

Teksti: Harry Sainio

K
u

va
: T

o
m

m
y

 K
o

p
o

n
e

n

MPK:n liikuntatarjonta Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä vuonna 2022
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Hirvivaroitus! - Hirvihälytys! - 
Hirvi edessä! - Ennakko 0! 
Huomio – Tulta!
Teksti ja kuva: Timo Lukkarinen

 Näitä komentoja ei sentään käy-
tetty, kun Pioneeriosasto piti am-
pumaleiriä Padasjoella marraskuun 
viimeisenä viikonloppuna. Pienellä, 
neljän hengen porukalla, saimme 
nauttia omaan tahtiin käydystä am-
munnasta. Hienointa oli, että kah-
den harmaaparran kanssa harjoitteli 
kaksi nuorta jäsentä. Juttua riitti niin 
radalla, ruokaillessa kuin saunan lau-
teillakin. Pieni pakkanen totutti eli-
mistöä talveen.
 Perjantaina, pimeän tulen, pi-
dimme perinteiset pimeäammunnat 
150 m radalla. Pienten, akkukäyttöis-
ten valaisimien avulla, saimme sää-
deltyä taulujen valaistusta ja näky-

vyyden haastetta erilaisten optisten 
ja avotähtäimien kanssa. Sitä ei joka 
päivä pääse kokemaan. Koska MPK 
piti lauantaina harjoituksia valoisan 
ajan 150 m ja pistooliradalla, tukeu-
duimme toimintamonttuun. Eikä sii-
nä vielä kaikki – saimme paikallisilta 
metsästäjiltä opastuksen hirviradan 
liikkuvan maalin käyttöön! Nautis-
kelimme pitkän päivän paikallaan 
olevan, ja ennen kaikkea liikkuvan 
hirvimaalin ampumisella eri kalii-
berisilla pulttilukkoisilla, sekä ”puo-
liautomaattisilla” kivääreillä. Kerta-
laukaukset olivat pääroolissa, mutta 
harjoituksen lopussa kokeiltiin myös 
tupla- ja triplalaukauksia. Sunnun-
taina emme enää harjoitelleet vaan 
nukuimme hyvät yöunet.
 Kiitokset jälleen alueen ylläpi-
dolle ja ennen kaikkea Padasjoen 
RHY:n antamasta opastuksesta hir-
viradalla!

Kahdeksan sillan kautta kohti uusia urbaaneja marssireittejä 
Marssimaan pitäisi päästä! 
Vaan äh, kun ei millään jaksaisi 
lähteä kauaksi metsään. 
Eikä ainakaan tämän tekstin 
kirjoittajalla ole autoakaan, 
jolla siirtyä kauempiin maise-
miin. Onneksi hyviä reittejä 
löytyy myös yllättävän läheltä, 
ainakin näin reserviupseeritoi-
minnan sykkivästä sydämestä, 
eli Töölöstä käsin katsottuna.

Teksti: Sampsa Pietilä
 
 Kahdeksan sillan marssi on 
Töölön Reserviupseereiden perin-
teinen noin 20 kilometrin mars-
si, jonka aikana ei tarvitse poistua 
rakkaan koti-Helsingin rajojen 
sisäpuolelta. Pian jo onkin juhlan 
paikka, sillä vuosi 2022 merkkaa 
kymmentä vuotta siitä, kun Töölön 
kerho ensimmäisen kerran järjesti 
kahdeksan sillan marssin. 
 Marssin reitti pelkistäen: Hieta-

niemi – Lauttasaari – Kuusisaari – 
Meilahti – Hietaniemi. 
 Reitti kulkee siis läntisen Hel-
singin rantoja myötäillen, kiertäen 
samalla Seurasaarenselän. Marssi 
alkaa Hietaniemen uimarannan lä-
heisyydestä, josta lähdetään Ruo-
holahden kautta kulkemaan kohti 
Lauttasaaren eteläpäätä, jossa si-
jaitsee ilmatorjunnan muistomerk-
ki. Kun etelämmäksi ei enää maa-
teitse pääse, otetaan suunta kohti 
Lauttasaaren keskellä sijaitsevaa 
Myllykallion ilmatorjuntatykkiä. 
Kun ilmatorjunnan historiasta on 
nautittu tarpeeksi pitkään, laskeu-
dutaan tykiltä alas ja matka jat-
kuu kohti Kaskisaarta. Kulkemalla 
Kaski-, Lehti- ja Kuusisaaren läpi 
päästään takaisin mantereen puo-
lelle Munkkiniemeen. Loppumatka 
kulkee varsin puistomaisissa maise-
missa Munkkiniemen, Tamminie-
men ja Mäntyniemen läpi, kunnes 
päästään takaisin Hietaniemeen. 
 Vaikka reitti on pysynyt sama-
na, ohjelma ja kokoonpanot ovat 
olleet hieman erilaisia. Joinain 

vuosina marssin eri huoltopisteillä 
on järjestetty erilaisia tehtäväras-
teja, joista esimerkiksi valittakoon 
kranaatinheittokilpailu. Järjestään 
kahdeksan sillan marssit ovat ol-
leet avoimia kaikille Helsingin Re-
serviupseeripiirin jäsenkerhoille ja 
heidän jäsenilleen. Jonain vuosina 
osallistujat ovat saaneet jopa dip-
lomin osallistumisesta (ja oletetta-
vasti myös maaliin pääsemisestä). 
Kenties myös ensi vuoden kym-
menvuotisjuhlamarssin osallistujat 
saavat jonkinlaisen muistamisen, 
siis jotain muutakin kuin paperitto-
man aikakauden hengen mukaisen 
PDF-todistuksen sähköpostiin. 
 Marssin pituus noin 20 kilo-
metriä ei ole pisimmästä päästä, 
mutta mikäli edellisestä ruoka-
kauppamatkaa pidemmästä käve-
lysuorituksesta on yhtään pidempi 
aika, tuntuu tämäkin suoritus var-
masti jaloissa seuraavana päivänä. 
Muistakaamme kuitenkin: Matka ei 
tapa, vaan vauhti. Siispä vauhti pi-
detään varmasti kaikille osallistujil-
le sopivana myös ensi kerralla. 

 Haastankin siis lukijat mu-
kaan testaamaan marssikuntoaan.  
Tyypillisesti marssi on järjestetty 
touko-kesäkuussa. Siispä tarkkaile 
sähköpostiasi ensi keväällä ja il-
moittaudu mukaan matalalla kyn-
nyksellä!
 Joko pääkaupunkiseudun kaikki 
hyvät reitit on keksitty?
 Tätä juttua kirjoittaessani aloin 
pohtia: Kuinkahan monta hyvää 
marssireittiä on vielä pääkaupunki-
seudulla jäänyt löytämättä? Nämä 
reitit toki eivät yleensä ole samalla 
tavalla houkuttelevia suuria luon-
tokokemuksia kuin kenties jotkin 
muut, mutta kyllä meillä täällä suu-
ren ja urbaanin betoniviidakon kes-
keltäkin löytyy toisaalta sekä hieno-
ja maisemia, että myös kahdeksan 
sillan marssin tapaan hienoja histo-
riallisia kohteita. 
 Marssi liikuntamuotona kuu-
lostaa mielestäni lähtökohtaisesti 
tylsältä. ”Sehän on vain synonyymi 
kävelylle, paitsi että matkat ovat 
pidempiä ja usein on enemmän ta-
varaa kannossa”, olen saattanut aja-

tella. Tästä syystä en ole itsekään 
saanut aikaiseksi osallistua edes pu-
heenjohtamani yhdistyksen omalle 
perinteiselle marssille. Hyi minua. 
Vasta kun sain aikaiseksi perehtyä 
itse reittiin ja aikaisempien tapah-
tumien tunnelmaan, aloin innostua 
ajatuksesta. Lupaan parantaa tapani 
ensi vuodeksi. Kysyin jo useamman 
kaverinkin mukaan. Kaikki heistä 
vastasivat myöntävästi!
 Marssikunto on kuitenkin asia, 
johon ihan jokaisen reserviläisen 
kannattaisi kohdallaan kiinnittää 
huomiota. Eikä sen tarvitse olla 
tylsää, kun ottaa kaverit matkaan! 
Haastan muut pääkaupunkiseudun 
reserviläisjärjestöt kehittämään 
oman marssireitin juuri omalla 
ydintoiminta-alueellaan. Jos sellai-
nen on jo olemassa, niin kutsuthan 
minutkin (ja muut) mukaan ensi 
kerralle!

Kirjoittaja puheenjohtaa Töölön 
Reserviupseereita ja salaa toivoo, 
että kaikki liikunta olisi helppoa ja 
kivaa!

IT-miehet tutustumisammunnoissa Upinniemessä
Helsingin Reserviupseerien 
Ilmatorjuntakerho ry:n jäsenet 
olivat 9.10.2021 Rannikkoprikaa-
tin Upinniemen ampumaradalla 
tutustumisammunnoissa 
Maanpuolustuskoulutus MPK:n 
uusiin MPK-kivääreihin. 

Teksti: Jorma Lahtinen 

Kuva: Sakari Saikku
 
 Tapahtumaan oli ilmoittautu-
nut kahdeksan kerhon jäsentä. Va-
ruskunnan portilla kokoontumisen 
jälkeen siirryttiin johdetusti am-
pumaradalle. Tilaisuus aloitettiin 
MPK:n kouluttajien ja ammunnan-
johtajan ylil res Erko Ahervuon 
sekä ylil res Teemu Tuiskuvaaran 
johdolla aseiden jaolla ampujille. 
Ampumakatokseen siirtymisen jäl-
keen seurasi kouluttajien suoritta-
ma asekoulutus, joka sisälsi aseen 
käsittelyyn liittyviä asioita kuten 

aseen purkamisen ja kokoamisen. 
Saamamme koulutuksen jälkeen 
seurasi a-tarvikkeiden jakelu ja am-
munnanjohtajan ohjeet ammunnan 
suorittamisesta. Makuuammunta 
sisälsi useita eri vaiheita kohdistuk-
sineen, kunnes lopuksi ammuttiin 
ns. kilpailulaukaukset. Kaikkiaan 
kivääriammunta sisälsi 40 ls.
 Kivääriammunnan jälkeen jo-
kainen puhdisti aseensa. Aseen 
luovutuksen jälkeen saimme tilal-
le  9mm CZ75 Compact pistoolit 
ja siirryimme pistooliradalle. Am-
munta alkoi kohdistusammunnal-
la, joka päättyi eri ammuntojen 
jälkeen ns. Varvasammunta-kil-
pailuun, jonka voitti ylivoimaises-
ti Markku Yli-Perttula. Kaikkiaan 
ammuttiin 30 ls. Aseiden luovu-
tuksen jälkeen seurasi ampumatau-
lujen palautus varastoon sekä am-
munnanjohtajan loppupuhuttelu. 
Onnistuneen tilaisuuden ja kiitos-
ten jälkeen kaikki osallistujat tote-
sivatkin, että tämän kaltainen ta-
pahtuma pitää uusia 2022. Tuttujen kasvojen edessä turvaliiveissä ylil res Teemu Tuiskuvaara.

Hirvi!

HIRVIVAROITUS!
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SENIORIUPSEERIT

www.rul.fi/senioriupseerit

Hyvät Senioriupseeriveljet !
 25.11.2021 syyskokouksessa hal-
lituksen valinnat: puheenjohtaja: 
Hannu Venäläinen (venalaisen-
hannu@gmail.com), hallituksen jä-
senet: Kari Heiskanen, Kauko Hur-
me, Kari Kuoppala, Tuomo Lintu-
laakso, Reijo Vihonen, Kari Vitie. 
Syyskokous hyväksyi hallituksen 
esityksen toimintasuunnitelmak-
si ja sen aktiviteetit kevätkaudeksi 
2022. Esitelmien pitopaikka Töö-
lön auditorio: 27.1. klo 18:00. Aihe: 
”Katsaus rintamiltamme vuoden 
1942 alussa” Esitelmöijä: evers-
ti evp. Ari Rautala. 24.2. klo 18:00 
Aihe: ”Kansa sodassa – Kotirinta-
man talkootyöt 1939-45”.  Esitel-
möijä: tietokirjailija Jussi-Pekka 
Alander. 24.3 Kevätkokous Töölön 
auditoriossa klo 18:00. Kokousesi-
telmä: ”Sotavankikysymys jatko-
sodan aikana – haasteita ja kohta-
loita”.  Esitelmöijä: FT, dos. Heikki 
Roiko-Jokela. 28.4. klo 18:00 Aihe: 
”Suomalainen SS-vapaaehtoisjouk-
ko Saksan riveissä”. Esitelmöijä: 
yrittäjä, majuri res. Pekka Kääriäi-
nen. 13.5. Kevätretki (avec) Salpa-
linjalle: ohjelma tekeillä. Seuratkaa 
kerhomme kotisivuja Helsingin Re-
serviupseeripiiri ry:n sivujen www.
hrup.fi kautta. Pyrimme aktiivisesti 
päivittämään ja kehittämään koti-
sivujamme ajantasaisen tiedon var-
mistamiseksi.
 Syyskokous vahvisti hallituksen 
esityksen seuraavista nimityskut-
suista: kunniapuheenjohtaja: Kapt. 
Arne Lindholm. Kunniaveteraani: 
Ltn Raimo Arvo Haavikko, Ltn Paa-
vo Hyvärinen, Ylil. Yrjö A. Leikola. 
Kunniaseniori: Ylil. Viljo Allan Elo-
ranta, Ltn. Teuvo Tapio Mäkinen, 
Ylil. Pertti O. Porenne.  Kerho ha-
luaa näin kiittää veljiä heidän te-
kemästään arvokkaasta maanpuo-
lustustyöstä ja onnitella nimitysten 
johdosta. 
 HALLITUS TOIVOTTAA 
KERHON JÄSENILLE HYVÄÄ JA 
RAUHALLISTA JOULUA SEKÄ 
UUTTA VUOTTA 2022 !
 Puheenjohtajan Joulutervehdys: 
Arvoisat upseeriveljet. Jo toinen 
peräkkäinen poikkeuksellinen ja 
kerhon toiminnan kannalta haas-
teellinen vuosi on lähestymässä 
loppuaan. Pandemian aiheuttamat 
terveysturvallisuushaasteet huo-
mioimalla ja uusia kokoontumis-
tekniikoita (Teams-sovellus) hyö-
dyntämällä pystyimme kuitenkin 
pääosin toteuttamaan suunnitellut 
aktiviteetit.
 Vuosi 2021 oli kerhon 70. toi-
mintavuosi. Merkkivuotemme 
kunniaksi julkaisimme pitkäaikai-
sen jäsenemme KTM Göran Lind-

grenin kirjoittamista artikkeleista 
koostuvan kirjan ”Sukelluksia Suo-
men sotahistoriaan”. Haluan esittää 
kiitokseni ennen muuta kirjoittajal-
le, mutta myös kirjan toimituskun-
nalle tehdystä kovasta työstä sekä 
seuraaville säätiöille (Suomen Re-
serviupseerien tukisäätiö, Turvalli-
suuden tukisäätiö, Maanpuolustuk-
sen kannatussäätiö, Kaatuneiden 
muistosäätiö), yksityisille yrityksille 
sekä Suomen Reserviupseeriliitolle 
ja Helsingin Reserviupseeripiirille 
saamastamme tuesta. Kiitos kuuluu 
myös Helsingin Reservin Sanomil-
le, joka on avustanut kirjan mark-
kinoinnissa ja on myös kuluvana 
vuonna kertonut jäsenistöllemme ja 
muillekin lehden lukijoille tulevasta 
ja toteutuneesta toiminnastamme.
 Ensi vuoden toimintamme tee-
maksi olemme valinneet “Asemaso-
taa 1942”. Alkuvuoden ohjelma 
löytyy Helsingin Reservin Sanomi-
en kerhopalstalta sekä kotisivuil-
tamme. Ajankohtaista lisätietoa 
välitämme myös jäsenistölle säh-
köpostin välityksellä, joten sähkö-
postiosoitetiedot on hyvä muistaa 
päivittää kerhomme jäsentoimikun-
nan tai puheenjohtajan kautta. Ter-
vetuloa osallistumaan tulevanakin 
vuonna !
 Kiitän kerhomme hallitusta ja 
muita toimihenkilöitä aktiivises-
ta toiminnasta päättyvän vuoden 
aikana.  Kiitos kuuluu myös jäse-
nistöllemme aktiivisesta osallistu-
misesta. Toivotan kaikille Hyvää 
Joulua ja Menestyksellistä Uutta 
Vuotta 2022. Hannu Venäläinen, 
puheenjohtaja

KANTA-HELSINKI

www.khru.fi

 KHRU:n syyskokous 23.11. va-
litsi puheenjohtajiston jatkamaan 
tehtävissään: puheenjohtaja Henri 
Borodavkin, 1. vpj Juha Stark ja 2. 
vpj Pekka Suominen. Hallitukseen 
valittiin Jussi Kangaspunta, Juha 
Niemi, Janne Isosävi, Ville Reijonen 
ja Jukka Karinen. 
 Ennen syyskokouksen alkua 
yhdistys palkitsi pitkäaikaisen pu-
heenjohtajan ja hallituksen jäsenen, 
Pekka Appelqvistin, KHRU:n muis-
tokilvellä ansioista yhdistyksen hy-
väksi. Itsenäisyyspäivän ylennykset 
ja palkitsemiset: KHRU onnittelee 
kaikkia itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 
ylennettyjä ja palkittuja jäseniään. 
 Ampumatoiminta: Syyskauden 
viimeinen Töölön pistoolivuoro 
toteutuu 22.12. klo16:30-19:00. Yh-
distys on anonut perinteistä parit-
tomien viikkojen keskiviikkovuo-
roa (klo 16:30-19:00) myös kaudelle 
2022. Vuorojen lopuksi ammutaan 
toiminnallinen rastiharjoitus. Ra-

dalla suositellaan käytettävän kas-
vomaskia ja suojakäsineitä. Laina-
aseiden käyttö on mahdollista. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset vuo-
rolle etukäteen: ampumaupseerit@
khru.fi 
 Viestintä: Tarkistathan yhteys-
tietosi liiton jäsenrekisteristä ensi 
vuoden sähköistä viestintää varten. 
Varsin monella jäsenellä on van-
hentunut sähköpostiosoite. Tur-
vallista ja rauhallista joulunaikaa ja 
uutta vuotta 2022! 
 Yhdistyksen toimihenkilöt: 
puheenjohtaja@khru.fi, sihteeri@
khru.fi, ampumaupseerit@khru.fi. 
Yhdistyksen kotisivut ja lisätietoja 
toiminnasta osoitteessa www.khru.fi.

MUNKKIVUORI

 Yhdistyksen syyskokous pidet-
tiin 17.11.2021. Syyskokous valitsi 
vuoden 2022 hallituksen. Puheen-
johtajaksi valittiin Mauri Routio 
(mauri.routio@sci.fi), varapuheen-
johtajaksi Yrjö Alastalo, sihteerinä 
toimii Harri Lundelin ja muina hal-
lituksen jäseninä Risto Koskinen ja 
Jarmo Tani. Kokous vahvisti vuoden 
2022 toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion. 
 Itsenäisyyspäivänä yhdistyk-
semme lippu ja seppelepartio oli 
paikalla muistotilaisuudessa Munk-
kiniemen sankarihaudalla.
 Urheilutalossa jatkuvat 22-vuo-
rot (normaalisti parittomien viik-
kojen perjantaisin 18.00 – 19.30). 
Ammunnat vetää Yrjö Alastalo puh. 
0400 306787. Töölön vuoroista il-
moitetaan erikseen tilanteen sallies-
sa. 
 Ulkokausi on nyt päättynyt. 
Seppälän radalla jatketaan taas 
maaliskuussa.
 Hallitus kiittää jäsenistöä kulu-
neesta vuodesta ja toivottaa hyvää 
ja rauhallista joulunaikaa sekä ke-
hottaa noudattamaan koronasuosi-
tuksia.

TIKKURILA
 

www.tiruk.fi 

 Reserviupseeri-ilta 27.1.2022  
klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Van-
taan Hiekkaharjussa Urheilutie 
6:ssa C-porras vanhassa talossa. 
Kokouksen jälkeen esitelmän pitää 
Kyösti Sormunen aiheesta ”Suomen 
sodanajan radiotiedustelu ja Stel-
la Polaris” Hallitus kokoontuu klo 
17.30 alkaen. 
 Jouluaaton kunniavartiot Pyhän 
Laurin kirkon sankarihaudalla ovat 
klo 14.00–17.30. TiRUK: in var-
tiovuorot ovat klo 14.00–14.30 ja 
14.30–15.00. Ilmoittautumiset Eero 
Salmiselle puh: 0500-451 249 tai s-
posti eero.salminen(at)safe-team.fi 
Seuraa myös kotisivujamme www.
tiruk.fi 
 Ampumavuorot jatkuvat tiistai-
sin klo 19.00- 21.30 Tikkurilan Ur-
heilutalon ampumaradalla. 
Ensi vuonna ampumavuorot alka-
vat 4.1.2022.
 Tutustumisammunta jäsenil-
lemme Tikkurilan urheilutalon am-
pumaradalla tiistaina 18.1.2022 klo 

19:00-20:30. Tikkurilan urheilutalo 
sijaitsee osoitteessa Läntinen Val-
koisenlähteentie 52, 01300 Vantaa. 
Tarkemmat tiedot ampumaupsee-
rilta. Ampumaharrastuksesta kiin-
nostuneet jäsenemme ja erityisesti 
nuoret reservinupseerimme, ter-
vetuloa mukaan kokeilemaan am-
muntaa ja tutustumaan toimintaan. 
Kaikki ammunnoissa tarvittava 
varustus löytyy paikanpäältä, näh-
dään siis siellä! 
 Lisätietoja antaa ampu-
maupseeri Henri Hölttä puh. 
0505602047.
  Hallitus toivottaa kaikille Hyvää 
Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta!

 
TÖÖLÖ

 

www.rul.fi/toolo

 Töölön Reserviupseerit piti 
sääntömääräisen syyskokouksensa 
perjantaina 19.11.2021. Puheenjoh-
tajistossa vuonna jatkavat Sampsa 
Pietilä, Emmi Aivola ja Juho Ant-
tila. Hallitukseen valittiin kuusi 
jäsentä: Risto Piekka, Antero Jau-
hiainen, Jarkko Pakkanen, Juuso 
Heikkinen, Miro Säkkinen sekä 
Pasi Heiskanen.
 Ampumavuorot ovat käyn-
nistyneet syksystä ilahduttavan 
runsaslukuisina. Tiistaina 2.11. 
pidettiin ”Uusien Ilta” -tutustu-
misammunnat koronakurimuksen 
aikana liittyneille uusille jäsenille. 
Osallistujia oli tapahtumassa noin 
kymmenkunta, ja osumiahan tuli! 
 Vuoden viimeiselle ampuma-
vuorolle ti 28.12. pyydetään erik-
seen ilmoittautumista osoitteeseen 
toolonreserviupseerit@gmail.com. 
Ilmoittautumismenettelyllä väl-
tetään se, että ammunnan vetäjä 
olisi yksin välipäivinä availemassa 
ovia turhaan.
 Vuoden alussa on perinteises-
ti pidetty vuoden suunnitteluun 
keskittyvä seminaariristeily. Vali-
tettavasti vieläkin on syytä seurata 
tauti- ja rajoitustilanteita, ja katsoa 
millainen reissu saadaan aikaisek-
si ja milloin. Tiedotamme asiasta 
heti, kun tiedotettavaa on.
 Muutoin seuraava vuosi vai-
kuttaa oikein hyvältä! Ammun-
nan suhteen tullaan järjestämään 
normaalivuorojen lisäksi ainakin 
pari pidempää ammuntatapahtu-
maa, yksi keväällä ja yksi syksyllä. 
Tiistaina 5.4. järjestetään kerhon 
historian ensimmäinen Pentin Pis-
tooli -kilpailu! Tästä tiedotetaan li-
sää lähempänä, mutta elokuvatrai-
lerimaisesti voidaan paljasta, että 
kisan voittaja pääsee ampumaan 
Lahti-pistoolilla!
 Lisäksi kahdeksan sillan marssi 
täyttää kymmenen vuotta! Saatoit 
ehkä tästä lehdestä jo lukeakin, 
että tapahtuma järjestetään taas 
ensi vuonna. Ajallisesti marssi 
osuu touko-kesäkuulle. Mukavaa 
joulun odotusta! Kohti parempaa 
vuotta 2022! -Töölön Reserviup-
seerit
 Sähköposti mihin vaan yhtey-
denottoon: toolonreserviupsee-
rit@gmail.com
 Facebook: ”Töölön Reserviup-
seerit” -ryhmä
 Whatsapp-ryhmä on, pyydä 
linkkiä/lisäystä sähköpostin kaut-
ta.

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

www.rul.fi/ihru

 AMPUMAVUOROT: Kerhom-
me pistoolivuoro on HRUP:n Töö-
lön radalla joka toisen viikon tors-
taisin klo 19.00-21.30.
 Vuoden 2022 ensimmäinen 
vuoro on torstaina 13.1.2022 klo 
19.00-21.30.
 Lisätietoja ja saapumisohjeet 
radalle sähköpostitse: ammunta@
ihru.fi
 Ilma-aseammunnat jatkuvat 
Tukikohdan radalla (Puotilantie 1 
D) klo 17.00 parillisten viikkojen 
torstaisin. Tervetuloa mukaan!
 HUOM! Radalla poikkeusjär-
jestelyt koronatilanteen vuoksi, 
otathan ne huomioon saapuessasi. 
Lisätietoja ja saapumisohjeet ra-
dalle sähköpostitse: ammunta@
ihru.fi

LÄNSI-VANTAA

www.rul.fi/lansivantaa

 Tänä vuonna on vielä yksi 
suuri ponnistus. Mikäli koronae-
pidemia sallii, jouluaattona on 
kunniavartio Pyhän Laurin kirkon 
sankarihautausmaalla. LVRU:n 
vuorot ovat klo 15.30-16.00 ja 
16.00-16.30. Ilmoittautukaa Miika 
Koistiselle. Hieno kokemus joulun 
avaukseksi.
 Syyskokous valitsi 27.10.2021 
LVRU:n hallitukseen Miika Kois-
tinen (pj), Veijo Kurvinen (vpj), 
Juha Seppänen, Hannu Nisula, 
Ville Arekallio, Heikki Linna, 
Jani Tuomainen, Kari T. Piela, 
Ari Koski-Ukko, Seppo Kulmala, 
Mikael Dahlström, Jere Alhoran-
ta, Olli Pusa. Hallitus järjestäytyy 
tammikuussa, jonka jälkeen tie-
dotetaan tehtävien jaosta.
 Ensi vuonna LVRU täyttää 
kunnioitettavat 50 vuotta. Juhla-
vuoden ohjelmasta tiedotetaan 
myöhemmin.  LVRU:lla on toi-
mintakeskuksessa viikoittainen 
lenkkisauna kuntoilun lisäämi-
seksi. Tavoitteena, että jokainen 
tekee oman kuntotasonsa huomi-
oivan pienimuotoisen urheilusuo-
rituksen, jonka jälkeen on tarjolla 
sauna. Ilmoittautumiset lenkki-
saunaan ja lisätietoja antaa Ville 
Arekallio, 050 4059 123.
 Töölön pistooliradalla on va-
kio ampumavuoromme paritto-
mien viikkojen maanantaisin klo 
16-19 ja parittomien viikkojen 
lauantaisin klo 14:30-17:00. Il-
moittautumiset Hannu Nisula 
0400-567098, Mika Ojanen 050-
4676802. Tikkurilan Urheilutalon 
radalla on ampumavuoro per-
jantaisin klo 15:00-17:00, .22 kal. 
aseilla. Ilmoittautumiset Seppo 
Kulmalalle P: 040 586 9252.
 Yhteyshenkilöt osaavat kertoa 
tilanteen radoilla korona-rajoitus-
ten suhteen. Tilanteesta tiedote-
taan kotisivuilla. www.rul.fi/lan-
sivantaa. Seuratkaa myös kerhon 
kotisivuilla olevia tiedotuksia. 
 Hallitus 
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HELSINGFORS SVENSKA 
RESERVOFFICERSKLUBB

www.hsrk.fi/wp

Bästa officerare,
 Klubbens höstmöte hölls 22.11 
och medlemmar deltog både fysiskt 
och på distans. På möten behandla-
des stadgeenliga ärenden. Styrelsen 
fortsätter 2022 med samma sam-
mansättning som under detta år. I 
samband med mötet höll dessutom 
Reidar Wasenius ett föredrag om 
det högaktuella ämnet "Är jag en del 
av problemen eller lösningarna då 
sociala medierna utgör allvarliga sä-
kerhetsrisker?". Stort tack till Reidar 
för en intressant och lärorik presen-
tation! Medlemmar som ännu öns-
kar delta i hedersvakten på julafton 
vid minnesstenarna för nordiska fri-
villiga på Sandudd ombedes vara i 
kontakt med Dick Lundell omgåen-
de. Boka också lördagen den 2 april 
2022. Då ordnas klubbens årsfest i 
form av Officersmiddag på Skatud-
dens Casino. Närmare program och 
detaljer skickas till medlemmarna 
inom januari.  Styrelsen önskar alla 
en fridfull jul och ett gott nytt år.

POHJOIS-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

www.rul.fi/pohjois-helsinki

TAPIOLAN 
RESERVIUPSEERIT

www.tapiolanreserviupseerit.fi

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

 Autokerho toivottaa Rauhallis-
ta Joulua ja Mukavaa Uutta Vuotta 
Kaikille.
Jouluaaton kunniavartioon osallis-
tuminen yt. Töölön Reserviupseeri-
en kanssa Hietaniemen hautausmaa 
16:45-17:10.

ILMAILUKERHO

www.rul.fi/ilmailukerho

 ALKUVUODEN 2022 KER-
HOILLAT JA TAPAHTUMAT Ker-
hoiltojen päivämäärät ovat ti 11.1., 
ti 8.2. ja ti 8.3. Aiheina ovat Katsaus 
Suomen Ilmailuopiston koulutuk-
seen, Ajankohtaista Finnairilta sekä 
HX-hankintapäätöksen jälkeen.
 Kerhoillat pidetään Helsingin 
Suomalaisella Klubilla Helsingin 
Kampissa osoitteessa Kansakoulun-
kuja 3A. Noudatamme Klubin pu-
kukoodia, joka on miehille solmio 
ja pikkutakki, ei lenkkitossuja. Esi-
telmien osalta voimassa on kerhon 
puhujaohjeistus. Klubin antama ko-
ronapassivelvoite jatkuu todennä-
köisesti vuoden 2022 puolella.
 ILMAVOIMIEN VUOSIPÄI-
VÄN SEPPELEENLASKU Alustava 
päivä: pe 4.3. klo 12: Ilmavoimien 
vuosipäivän (virallinen päivä 6.3.) 
seppeleenlasku Hietaniemen hauta-
usmaan Sankariristille, tumma pääl-
lystakki, valkea kaulaliina, mustat 
nahkakäsineet, isot kunniamerkit.
 2. SIHTEERIN TEHTÄVÄ 
TARJOLLA  Ilmailukerho etsii 2. 
sihteeriä vireän puolustushaaraker-
hon hallinnon tehtäviin nykyisen 
sihteerin muutettua pk-seudun ul-
kopuolelle. Tehtävä sovitaan 1. sih-
teerin kanssa työnjaollisesti, ja se 
pitää sisällään kaikkea muistoseppe-
leen tilaamisesta kokousasiakirjojen 
työstämiseen ja tiedotukseen omien 
kiinnostuksen kohteiden mukaan. 
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä 
kerhon sihteeriin.
 JÄSENASIAT Ilmailukerhon 
verkkosivuilla https://www.rul.fi/
ilmailukerho  mm. kuukausiesitel-
mien aiheet ja puhujat sekä tiedot 
mahdollisista muutoksista.Tiedo-
tamme tapahtumista ja mahdolli-
sista muutoksista vuosikalenteriin 
myös sähköpostitse. Mikäli haluat 
tiedotusta sähköpostilla ilmoita 
sähköpostiosoitteesi jäsenvastaa-
va/sihteeri Juha-Matti Lauriolle  
jmlaurio(at)gmail.com tai 050 462 
1274 Oletko muuttanut? Ilmoitat-
han uuden osoitteen RUL:n jäsenre-
kisteriin tai kerhon sihteerille. Toi-
votamme kerhon jäsenille mukavaa 
vuodenvaihteen aikaa ja parempaa 
uutta vuotta 2022!
 Hallitus

JÄÄKÄRIKERHO
 

www.rul.fi/jaakarikerho

 Helsingin Reserviupseerien Jää-
kärikerhon 70. vuosipäivää juhliste-
taan perjantaina 8.4.2022. Tarkem-
paa tietoa juhlapaikasta ja päivän 
ohjelmasta tulee ensi vuoden alku-
puolella.
 Jääkärikerhon ensi kevään AM-
PUMAVUOROT pistoolilla ovat 
TI 25.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5. ja 14.6. 
klo 16:30–18:30 Töölön radalla ko-
ronarajoitukset huomioiden (mas-
ki, hansikkaat). Tulemalla mukaan 
pääset tutustumaan ampumiseen, 
vaikka et omista omaa asetta. Va-
kituisilla harrastajilla tulee olla am-
pumaturvavakuutus, josta on ohjeet 
RUL:n sivuilla. Ilmoittaudu viimeis-
tään päivää ennen tilaisuutta jorma.
nisula(at) kolumbus.fi, puh. 0400 
453709.
 Ensi kevään KERHO-/SAUNA-
ILLAT ovat 4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5. 
ja 7.6. eli kunkin kuukauden ensim-
mäinen tiistai klo 16–19.  Paikka-

na Santahaminan Kiltasauna, noin 
900 m Leipuriniementietä itään. 
Saareen sisäänpääsyä varten San-
tahaminan varuskunnan portilla 
on jäsenluettelo. Henkilöllisyyden 
todistamalla pääset sisään. Epäsel-
vyyksissä ota yhteyttä puheenjoh-
tajaan pasi.rintamaa(at)posti.com. 
Tarjolla on vapaamuotoista yhdes-
säoloa ja puukiukaan makoisat löy-
lyt. Mukaan kannattaa ottaa omat 
saunajuomat ja eväät sekä pyyhe.
 Jääkärikerhon toiminta on pa-
lautunut syksyn aikana normaaliksi. 
Tule mukaan ja ota rohkeasti yh-
teyttä!

ILMATORJUNTAKERHO

www.itkerho.net

 Arvoisa It-kerhon jäsen! Kerho 
toivottaa jäsenilleen Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta. Ensi 
vuosi onkin kerhon juhlavuosi. Ker-
hon sääntömääräinen syyskokous 
pidettiin 10.11.2021 Vanhan Suoje-
luskuntatalon auditoriossa. Kerhon 
puheenjohtajana jatkaa Tomi Lavo-
nen ja varapuheenjohtajana Jorma 
Lahtinen. muut hallituksen jäsenet 
ovat Mauno von Fieandt, Matti 
Heinänen, Tuomo Lintulaakso, Sa-
kari Saikku ja Markku Yli-Perttula. 
Valtuutettiin hallitus täydentämään 
itseään lisäjäsenillä tarpeen mukaan 
syyskokouksen jälkeen. Toiminnan-
tarkastajaksi Matti Lepistö ja vara-
toiminnantarkastajaksi Harri Heim-
bürger. Seuraathan myös kerhon 
nettisivuja osoitteessa www.itkerho.
net ajantasaisen tiedon löytämisek-
si.

RESERVIMERIUPSEERIT

www.rul.fi/hrmu

Hyvät jäsenemme
 Syksy on kulunut vaihtelevan 
terveystilanteen kourissa, mutta 
toivottavasti itsenäisyyspäivä ja jou-
lunodotus ovat silti tuoneet pientä 
juhlan tuntua arjen keskelle.
 Meritoiminnassa on m/s La-
vansaaren osalta siirrytty kulkukan-
nalta seisonta-ajalle, ja alus on nyt 
telakoituna Upinniemessä. Loppu-
purjehduskauden kelit tarjosivat 
erinomaiset olosuhteet pimeäna-
vigoinnin harjoitteluun. Kaudella 
2021 alus oli ajossa yhteensä 43 päi-
vää ja meripeninkulmia kertyi 1123. 
Kurssilaisia oli kesällä 18 koronavi-
ruksen haitatessa halukkaiden osal-
listumista harjoituksiin. 
 Haemme lisää aktiiveja mukaan 
meritoimintaan. Joukossamme on 
erinomaiset mahdollisuudet kehit-
tää sotilasmerenkulullisia taitoja 
mm. optisen ja tutkanavigoinnin 
parissa sekä harjoitella erilaisia 
hätä- ja erityistilanteita varten. Ky-
selyt: puheenjohtaja Marko Vuo-
rinen, marko_vuorinen@hotmail.
com.
 Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin 18.11. Maan-
puolustustalolla. Kokouksessa 
vahvistettiin tulevan vuoden toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio ja 
valittiin kuluvan vuoden luottamus-

henkilöt jatkokaudelle: puheenjoh-
taja Marko Vuorinen, varapuheen-
johtaja Henri Havulinna ja hallituk-
sen jäseninä Ville Haapalinna, Antti 
Jäntti, Aku Kaikkonen, Lasse Mäki, 
Pekka Niemi, Petri Paasivuo, Harri 
Pakarinen, Yrjö-Pekka Rautalahti ja 
Petri Vänskä.
 Menneestä toiminnasta mai-
nittakoon lokakuun tutustumisilta, 
joka keräsi mukavan joukon tuorei-
ta ja kokeneempia jäseniämme me-
rimatkalle m/s Lavansaaressa sekä 
illanviettoon Suomenlinnan upsee-
rikerholle. Yhdistyksemme jäseniä 
oli mukana myös Sininen Reservi 
ry:n järjestämässä purjehduskau-
den päättäjäissaunassa marraskuun 
viimeisenä viikonloppuna Meriso-
takoululla, jossa nautittiin miellyt-
tävistä löylyistä ja vaihdettiin kulu-
neen kauden kuulumisia.
 Tuleva vuosi on yhdistyksen 
kannalta erityinen, sillä silloisen 
Helsingin Reserviupseerikerhon 
Meriosaston perustamisesta tulee 
kuluneeksi 75 vuotta. Merkkivuot-
ta juhlistetaan keväällä 9.4.2022 
Suomenlinnan upseerikerholla jär-
jestettävässä iltajuhlassa, joskin yh-
distyksen perustamisen varsinainen 
vuosipäivä on jo 10. tammikuuta. 
Julkaisemme ilmoittautumisohjeet 
alkuvuodesta, mutta päivä on syytä 
merkitä jo kalenteriin.
 Juhlavuoden järjestelyissä tar-
vitsemme jäsentemme apua: ta-
voitteenamme on tehdä erityisesti 
viimeisten 25 vuoden historiaa tun-
netummaksi ja koota yhdistyksen 
menneestä toiminnasta kertova jut-
tusarja. Mikäli hallussasi on valoku-
via erityisesti 1990- ja 2000-lukujen 
toiminnasta, otamme niitä mielel-
lämme vastaan. Pyydämme toimit-
tamaan skannattuja tai digitaalisia 
valokuvia sekä niihin liittyviä muis-
toja ja kertomuksia sähköpostit-
se talous- ja nuorisoupseeri Lasse 
Mäelle osoitteeseen lasse.maki@
outlook.com. Mikäli et käytä sähkö-
postia tai valokuvan skannaus ei on-
nistu, aineistoa voi toimittaa myös 
postitse.
 Kiitokset jäsenillemme kulu-
neesta vuodesta, onnittelut kaikille 
itsenäisyyspäivänä ylennetyille ja 
huomionosoituksen saaneille sekä 
rauhallista lähestyvää joulua. Teh-
dään tulevasta juhlavuodesta mie-
leenpainuva kokemus!

PIONEERIOSASTO

www.rul.fi/pioneeriosasto

 Osaston syyskokous järjestettiin 
Döbelninkadulla ja etäkokouksena 
28.10. Kokouksen aluksi palkittiin 
aktiivisia osaston jäseniä: Aktiivisin 
marssija: Robert Skog, Paras kou-
luttaja 4.9. koulutuspäivässä: Robert 
Packalen. Palkinto 50-vuoden halli-
tustyöskentelystä: Seppo Rusila
Kokouksessa valittiin osaston pu-
heenjohtajaksi vuodelle 2022 Juha 
Vatanen, lisäksi valittiin hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle vuosik-
si 2022-2023 ja hyväksyttiin vuoden 
2022 toimintasuunnitelma ja talous-
arvio.
 Ammunta: ampumavuorot ja 
SRA-ammunnat Töölön radalla jat-
kuvat vuonna 2022 noin kerran kuu-
kaudessa. Tiedotamme päivämääris-
tä, kunhan ratavuorot selviävät.

 Pioneeriosasto tiedottaa toimin-
nastaan myös sähköpostilla. Jos et 
ole saanut tiedotteita sähköpostiisi, 
ole yhteydessä sihteeriin niin tarkis-
tetaan, että yhteystietosi ovat ajan 
tasalla. 
 Pioneeriupseerit! Kiitokset kulu-
neesta vuodesta. Meillä oli yhteisiä 
onnistumisia vaikeasta koronavuo-
desta huolimatta. Rauhallista Joulua 
ja Turvallista Uutta Vuotta. Toivot-
taa Pioneeriosaston hallitus.
 Yhteystiedot: Puheenjohta-
ja maj Timo Lukkarinen, 040 538 
9648, timo.lukkarinenxx(at)luuk-
ku.com. Sihteeri, tiedotusupseeri 
ltn Antti Korhonen, 040 559 7026, 
antti.j.korhonen (at) gmail.com. 
Ampumaupseeri evl evp Matti Mä-
hönen, 040 570 3718, matti.maho-
nen (at) pp.inet.fi 

RT-KERHO 
JOHTORENGAS

 
www.rul.fi/rannikkotykisto

 
VIESTIOSASTO

 
www.viestiosasto.net

 Viestiosaston syyskokous jär-
jestettiin keskiviikkona 24.11.2021 
klo 17:00 Suojeluskuntatalo au-
ditoriossa sekä Teams-etäkoko-
uksena. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat ml. toimin-
tasuunnitelma vuodelle 2022 ja va-
littiin hallitus vuodelle 2022.
 Uutena jäsenenä hallitukseen 
valittiin ylil Ossi Ikonen. Onneksi 
olkoon! Hallituksen puheenjohta-
jana jatkaa ylil Erkka Suopanki ja 
hallituksen varapuheenjohtajaksi 
valittiin ltn Antti Kuisma. Hallitus 
vuodelle 2022 on siten: Ylil Erkka 
Suopanki, puheenjohtaja, Ltn Ant-
ti Kuisma, varapuheenjohtaja, Ylil 
Ossi Ikonen, Ltn Jari Jussila, Ylil 
Mikko Leskinen, Ylil Tapani Nie-
minen, Vänr Raimo Nikkanen, Maj 
Tero Oittinen, Maj Pekka Rintala, 
Vänr John Shibutani ja Ltn Juha 
Viljanen. Toiminnantarkastajak-
si valittiin ltn Markku Siikanen ja 
varamiehekseen  kapt Perttu Pus-
ka. Kokous hyväksyi vuoden 2022 
varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi 
47,00 eurona ja nuorisojäsenen 
jäsenmaksuksi 19,50 euroa. Toi-
mintasuunnitelma vuodelle 2022 
löytyy nettisivuiltamme kohdasta 
”Toimintasuunn. ja kertomukset”.
 Talven ja kevään kurssitarjon-
ta alkaa muotoutua. Kannattaa 
seurata aktiivisesti MPK:n sivuja: 
https://mpk.fi/  https://mpk.fi/
koulutukset/verkkokoulutus/
 Viestiosaston ampumavuo-
rot ovat loistava tapa harrastaa 
pistooliammuntaa turvallisesti ja 
edullisesti. Vuoroja järjestetään 
parittomien viikkojen tiistaisin klo 
19-21. Ilmoittautuminen ensisi-
jaisesti Viestiosaston nettisivujen 
kautta tai toissijaisesti sähköpos-
titse ampumaupseeri2 ät viesti-
osasto piste net tai puhelimitse, 
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Mikko Leskinen 050-4055873. Tä-
män vuoden viimeiset harjoitusam-
munnat Töölössä 21.12.2021 klo 19.
 Huom! Katsothan viimeisimmät 
tiedot koronarajoituksista: https://
www.rul.fi/viestiosasto/ammunta/
TIEDOTUS
 Tietoa toiminnastamme ja yh-
teystietomme löytyvät verkkosivuil-
tamme www.viestiosasto.net. Tiedo-
tamme tapahtumista myös sähkö-
postitse sekä Signal ryhmän kautta. 
Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla 
joko RUL:n sivuilla www.rul.fi tai 
www.viestiosasto.net, kohdassa ”Lii-
ty jäseneksi / päivitä tietosi”!
 Viestiosasto kiittää jäseniään 
tästä vuodesta ja toivottaa kaikille 
rauhallista Joulua ja menestyksekästä 
Uutta Vuotta 2022!

RAUTATEIDEN 
RESERVIUPSEERIT 

www.rul.fi/vrhki

RESERVIN 
LÄÄKINTÄUPSEERIT

www.reservinlaakintaupseerit.fi

helresp.fi

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

HELSINGIN  

RESERVILÄISET

helsingin-reservilaiset. 
reservilaisliitto.fi

 Helsingin Reserviläiset ry:n 
hallitus toivottaa Rauhallista Jou-
lua ja Onnellista Uutta Vuotta 
2022!
 Syyskokouksessa valittiin yh-
distykselle vuodelle 2022 uusi pu-
heenjohtaja, joka on Juhani Kuu-
sisto. Kymmenen vuotta puheen-
johtajana toiminut Tomi Sarilahti 
ei asettunut ehdokkaaksi.
 Yhdistyksen uuden hihamer-
kin (velcro pohjalla) voi jatkossa 
hankkia ratavuorojen yhteydessä 
vuoron vetäjältä. Varaa tasaraha 5 
euroa.
 Maanantain ratavuorot Töölön 
sisäradalla klo 19.00 - 21.30. Vuo-
den viimeiselle vuorolle kokoon-
tuminen 20.12. klo 18.55. Vuoden 
2022 vuorot ilmoitetaan, kun tieto 
vuoroista on toimitettu yhdistyk-
selle.
 Mukana oltava voimassa oleva 
vakuutuskortti (esim. Reserviläi-
sen Toimintaturva) sekä Reservi-
läisliiton jäsenkortti. Lisätietoja: 
asevastaava, Tomi Sarilahti, p. 050 
385 1313. Ilmoittautumiset: tomi.
sarilahti(at)lassila-tikanoja.fi tai 
tekstiviesti alkaen sunnuntaista 
klo 14.00 ratavuoropäivään klo 
14.00 mennessä. 
 Ruutisavun ratavuorot maa-
nantaisin klo 17.00 - 19.00. Yhdis-
tys järjestää jäsenilleen johdettuja 
ammuntoja Ruutisavu Oy:n tilois-
sa Vantaan Koivuhaassa. Vuoroja 
on varattuina seuraavasti: Vuosi 
2022: 24.1., 21.2., 21.3., 11.4. ja 16.5. 

Varmista vuoron toteutuminen il-
moittautumisen yhteydessä: esko.
koskinen(at)gmail.com. Käynti-
maksun 10 € hintaan sisältyy ra-
tamaksu ja taulu. Käyntimaksun 
20 € hintaan sisältyy ratamaksu, 
yhdistyksen laina-ase ja 50 kpl 
9x19 mm:n patruunoita sekä taulu. 
Patruunamyynti vain laina-aseilla 
ampuville. Ratamaksut suoritetaan 
paikan päällä MobilePaylla tai kä-
teisellä.
 Ruutisavulla ampuvan muis-
tilista: Radalla voi ampua 9 mm, 
.45ACP ja vastaavilla pistoolika-
liiperisilla aseilla vaippaluoteja. 
Myös pistoolikarbiinit ovat sallit-
tuja. Lyijyluotien ampuminen on 
kielletty (kielto ei koske kaliiperia 
22LR). Mukaan tarvitset aina jä-
senkortin, vakuutustodistuksen 
sekä omat silmä- ja kuulosuojai-
met. Jos tarvitset laina-aseen, niin 
yhdistys lainaa aseen kyseiselle 
vuorolle. HUOM! Laina-aseita 
on rajoitettu määrä. Laina-aseen 
käyttäjillä hansikaspakko.
 Vuorot ovat vain Helsingin Re-
serviläiset ry:n jäsenille. Muista 
ottaa myös ampumapäiväkirjasi 
mukaan radalle. Ilmoittautumiset 
aikaisintaan viikkoa aikaisemmin. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
ratavuorolle: esko.koskinen(at)
gmail.com. Yhdistyksen ampuma-
päivä 12.3.2022 on laina-aseam-
pujien osalta täynnä. Muutamia 
omilla aseilla osallistuvia mahtuu 
mukaan.
Helsingin Reserviläiset ry järjestää 
Lopen ampumaurheilukeskuksessa 
kolmen yhdistyksen välisen SRA-
kilpailun sunnuntaina 10.4.2022. 
Tapahtuma alkaa klo 11.00.  Jouk-
kueeseemme kaivataan lisää osal-
listujia. Kilpailun jälkeen SRA-
kortittomien on mahdollista osal-
listua perusammuntaan. Olemme 
varanneet kolme toimintamonttua 
ja 150 m:n kivääriradan koko päi-
väksi. Lisätietoja antaa organisaat-

tori Juhani Kuusisto, sähköposti: 
juhani72(at)protonmail.com.
Yleisohje yhdistyksen ratavuoroil-
le ja ampumatapahtumiin tulevil-
le: Kasvomaskia ja suojakäsineitä 
saa käyttää, vähääkään flunssa- tai 
hengitystieinfektio-oireisena ei ra-
dalle saa tulla. Huolehditaan käsi-
hygieniasta ja pidetään etäisyyttä 
muihin henkilöihin. Lainaseiden 
käyttäjillä hansikaspakko.
Yhdistys etsii Facebook-sivuilleen 
ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia. Li-
sätietoja uimonenjouko(at)gmail.
com.
 Yhteystiedot ajan tasalle:
Jos on sähköpostiosoite, johon ha-
luaisit saada tietoa ”nopeista läh-
döistä”, mutta et tähän mennessä 
ole saanut, ilmoita se yhdistyk-
sen sihteerille: sihteeri.helres(at)
gmail.com tai helsinki(at)helresp.
fi

HFORSNEJDENS SVENSKA 

RESERVUNDEROFFICERARE
 

www.reservilaisliitto.fi/hsru

 Skytte i Luolan udda veckors 
torsdagar kl. 16-19. Följande skyt-
ten är 9.12 och 23.12. Förhandsan-
mälning är obligatorisk. Ifall du ej 
tidigare varit på skytte kontakta 
Axi Holmström, axi@hsrk.fi. Alla 
medlemmar önskas en God Jul 
och Ett Gott Nytt År 2021.
 Markus Liesalho, Ordförande 
0400 421002 svenska@helresp.fi

MERIRESERVILÄISET
 

merireservilaiset.reservilaisliitto.fi

 Toivotamme hyvää loppuvuot-
ta, lähestyvää joulua ja hyvää uut-
ta vuotta 2022. 
 Parhaimmat onnittelut kaikille 
6.12.2021 ylennetyille ja huomi-
onosoituksen vastaanottaneille. 
Erityisesti onnittelemme kapteeni-
luutnantti ylennyksestä yhdistyk-
semme jäseniä Arno Hakkaraista 
ja Seppo Vihersaarta. Onnittelut 
myös 6.12.2021 myönnetystä Re-
serviläisliiton pronssisesta ansio-
mitalista Vesa Penttilälle ja Juha 
Särkälle.
 Merireserviläiset ry:n, Sjö-
reservister rf, tärkeimmät toimin-
tamme osa-alueet ovat meri- ja 
ampumatoiminta. 
 Yhdistyksen 60-vuotisjuhlaan 
liittyvät tilaisuudet on tarkoitus 
toteuttaa alkuvuodesta 2022. Tällä 
hetkellä pandemiatilanne ei mah-
dollista toteuttamista.
 Linnakevene Lavansaari ja Ah-
ven3 purjehduskausi on päättynyt 
ja kauden 2022 valmisteluista lisä-
tietoja Makelta.
 Sininen Reservi ry:n kauden 
päätössauna pidettiin Merisota-
koululla perjantaina 26.11. Osal-
listujista yli neljäsosa oli yhdistyk-
semme jäseniä. Kiitos että ehditte 
mukaan. Keväällä sitten isompi 
joukko avaamaan kautta 2022.
 Uutena palkitsemismuotona 
Sininen Reservi ry valitsee "Vuo-

den Ampujan". Jäsenemme Jari 
Luostarinen valittiin vuoden 2021 
ampujaksi. Parhaimmat onnittelut 
hyvistä suorituksista ja Jarille on-
nittelut vuoden ampujan tittelistä!
 Merireserviläiset ry:n ruutia-
se- ja ilma-aseradan vuorot kau-
delle 2021 ovat seuraavat:
 Ilma-aserata: Torstai, paritto-
mat viikot, klo 16.00-18.00
 Kevätkauden 2022 viimei-
nen vuoromme ilma-aseradalla 
on 28.4.2022 ja syyskauden 2022 
ensimmäinen vuoro on 1.9.2022. 
Ilma-aseradan osalta pyydäm-
me ilmoittamaan osallistumisesta 
edellisenä päivänä Tatu Korhosel-
le, puh. 0452675452.
 Pistoolirata: Torstai, parilliset 
viikot, klo 16.00-19.00
 Kevätkauden 2022 viimei-
nen vuoromme pistooliradalla on 
21.4.2022 ja syyskauden 2022 en-
simmäinen vuoro on 8.9.2022.
 Aikaisemmat menettelytavat 
ja rajoitukset Töölön ratavuoroilla 
ovat voimassa. 
 Rannikkoprikaatin ulkorata 
Upinniemessä on normaaliin ta-
paan jäsentemme käytössä.
 Päivitetyt tiedot koronavirus-
tilanteeseen liittyvistä virallisista 
rajoituksista:
 Valtioneuvosto: https://valtio-
neuvosto.fi/tietoa-koronaviruk-
sesta
Puolustusvoimat: https://puolus-
tusvoimat.fi/covid-19
 Lisätietoja: 
 Meritoiminta ja Lavansaari: 
Make Kaasalainen, markku.kaasa-
lainen54@gmail.com
 Navigaatiojaosto ja Ahven3: 
Matias Kaivos, matias.kaivos@
co.inet.fi 
Sisärata-ammunta: Pauli Nerg, 
pauli.nerg65@gmail.com
 Ulkorata-ammunta: Jukka Soi-
ni, jukkasoini55@gmail.com 
 Jäsenasiat ja nuorten toiminta: 
Juha Wallius, walliusjuha@gmail.
com 
 Koko johtokunnan tavoitat 
osoitteesta merireservilaiset@hel-
resp.fi.
 Johtokunta toivottaa hyvää 
loppuvuotta 2021 ja erinomaista 
uutta vuotta 2022. Toimitaan tur-
vallisesti ja pysytellään terveinä.
 Merkkipäiväonnittelut jäsenis-
töllemme: 
 Kersantti res Yrjö Valtonen, 
70-vuotta 1.11.2021
 Aliluutnantti res Niklas Tikka-
la, 50-vuotta 17.12.2021

ILMAILUOSASTO

helsingin-reservin-ilmailuosasto. 
reservilaisliitto.fi

 Kerhoiltojen päivämäärät ovat 
ti 11.1., ti 8.2. ja ti 8.3. Aiheina 
ovat Katsaus Suomen Ilmailuopis-
ton koulutukseen, Ajankohtaista 
Finnairilta sekä HX-hankintapää-
töksen jälkeen.
 Kerhoillat ja esitelmät pi-
detään Helsingin Suomalaisel-
la Klubilla Helsingin Kampissa 
osoitteessa Kansakoulunkuja 3A. 
Kerhoilta alkaa mahdollisuudella 
ruokailuun klo 18. Noudatamme 
Klubin pukukoodia, joka on ny-
kyään miehillä pikkutakki, kau-
luspaita, siistit housut ja kengät, 

mutta ei lenkkitossut. Esitelmien 
osalta voimassa on kerhon puhu-
jaohjeistus. Klubin antama ko-
ronapassivelvoite jatkuu todennä-
köisesti vuoden 2022 puolella.
 ILMAVOIMIEN VUOSIPÄI-
VÄN SEPPELEENLASKU Alusta-
va päivä: pe 4.3. klo 12: Ilmavoi-
mien vuosipäivän (virallinen päivä 
su  6.3.) seppeleenlasku Hietanie-
men hautausmaan Sankariristille, 
tumma päällystakki, valkea kaula-
liina, mustat nahkakäsineet, isot 
kunniamerkit.
 JÄSENASIAT Tiedotamme ta-
pahtumista ja mahdollisista muu-
toksista vuosikalenteriin myös 
sähköpostitse. Mikäli haluat tie-
dotusta sähköpostilla ilmoita säh-
köpostiosoitteesi tiedotusvastaava 
Jari Helanderille helander.jari(at)
gmail.com

VÄÄPELIKILTA

www.vaapelikilta.fi

VANTAAN 
RESERVILÄISET

www.vantaanreservilaiset.fi

ESPOON 
RESERVILÄISET

www.esres.fi

 Yhdistyksemme on Töölön 
radalla vuoro parittomien viikko-
jen sunnuntaisin klo 17:00 alkaen. 
Koronaviruspandemian johdosta 
toiminnassa on rajoituksia. Seu-
raa sivuamme espoonreservilaiset.
nimenhuuto.com. Huomio: Jos ha-
luat peruuttaa ilmoittautumisesi 
vuorolle ilman hyväksyttävää ja 
perusteltua syytä, tulee se tehdä 
viimeistään kyseistä vuoroa edel-
tävänä keskiviikkona espoonreser-
vilaiset.nimenhuuto.com:in kaut-
ta. Jos peruutat ilmoittautumisesi 
em. ajankohtaa myöhemmin tai 
et osallistu varaamallesi vuorolle, 
yhdistyksemme perii sinulta 20 € 
peruutusmaksun.
 Maanantaimarssit: lähtö Pirk-
kolan urheilupuiston alaparkki-
paikalta Pirkkolantien varressa klo 
17:30. Kokoontumis- ja lähtöpis-
teenä toimii HSL pysäkki H2230. 
Marsseille ei vaadita ennakkoil-
moittautumista, teemme n. 7,5 
km reippaan lenkin. Varustus sään 
mukaan – haasta kaverisikin kun-
toilemaan!  Marssit jatkuvat tänä 
vuonna 20.12.2021 asti ja alkavat 
uudestaan 10.1.2022. Lisätiedot: 
juhamatikainen21@gmail.com
 Tarkasta tapahtumien tar-
kemmat aikataulut ja mahdolliset 
muutokset toimintakalenterista ja 
uutissivuiltamme www.esres.fi
 Espoon Reserviläiset ry toivot-
taa rauhallista joulua ja hyvää uut-
ta vuotta! 
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ITÄ-HELSINGIN 
RESERVILÄISET

ita-helsingin-reservilaiset. 
reservilaisliitto.fi

 Kevätkauden 2022 pirtti-illat 
Vuosaaressa: 111., 8.2., 8.3. (kevät-
kokous), 12.4. ja 10.5., kukin alkaen 
klo 18:00. Mahdollisista muutoksis-
ta ilmoitetaan erikseen. 
 Hyvää Joulua ja Uutta vuotta. t 
HALLITUS

KOKONAISMAAN-
PUOLUSTUS

kokonaismaanpuolustus. 
reservilaisliitto.fi

HUOLTOALIUPSEERIT

huoltoaliupseerit. 
reservilaisliitto.fi

S-RYHMÄN 
RESERVILÄISET

s-ryhman-reservilaiset. 
reservilaisliitto.fi

MUUT 
MAANPUOLUSTUS-

YHDISTYKSET

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

www.stadinsissit.fi

 KOTISIVUT: Stadin Sissi-
en kotisivut löytyvät osoitteessa 
www.stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy 
mm. tämän vuoden toimintakalen-
teri, Sissisanomien nettiversiot ja 
lisätietoa tapahtumista.
 AMPUMATOIMINTAA: 
Ampumavuorot Töölön radalla; 
Katso ajankohtaiset ohjeet. Jos 
haluat mukaan ampujien sähkö-
postitiedotuslistalle, ota yhteys 
ammunta(at)stadinsissit.fi.
 Ikisissien ampumavuorot Töö-
lön radalla; Katso ajankohtaiset 
ohjeet.  Ilmoittautuminen christer.
mikkonen(at)elisanet.fi. Ampu-
maharjoitukset Santahaminassa 
MPK:n ampumavuoroilla; Katso 
ajankohtaiset ohjeet.  Ilmoittautu-
minen; www.mpk.fi.
 SALITOIMINTAA: Töölön 
harjoitussali; Katso ajankohtaiset 
ohjeet.  
 JOULUAATON KUNNIAVAR-
TIO: Stadin Sissien kunniavar-
tio Hietaniemen sankariristillä ja 
marsalkka Mannerheimin haudalla 
24.12.21. klo 17.10-17.35 Ilmoittau-
tumisohjeet lähetetään sähköpos-
tilla. 
 LOPPIAISTULET: 5.1.22 klo 
18:00 alkaen Lopen laavulla.  Il-
moittautumisohjeet lähetetään 
sähköpostilla.

 YHTEYSTIEDOT SISSIEN 
TOIMINTAAN: puheenjohtaja(at)
stadinsissit.fi. 
 Jäsentietojen muutokset: Käy-
tämme RUL- ja RES-jäsenrekiste-
riä, jonne voit itse päivittää muut-
tuneet tietosi www.rul.fi / www.re-
servilaisliitto.fi tai vaihtoehtoisesti 
ota yhteyttä jasenasiat(at)stadins-
sissit.fi. 
 Onhan sähköpostiosoitteesi 
ajan tasalla? Samassa paikassa voit 
päivittää sen ja näin saada tiedot-
teita Sisseiltä suoraan sähköpostii-
si.

KENTTÄTYKISTÖKERHO 
UUDENMAAN 

TYKISTÖKILTA

www.rul.fi/ktkerho2

uudenmaan-tykistokilta. 
reservilaisliitto.fi

AUTOJOUKKOJEN 
HELSINGIN KILTA

mpkl.fi/jasenyhdistys/ 
autojoukkojen-helsingin-kilta-ry

 Autojoukkojen perinnepäivää 
vietetään 20.1.2022. Laskemme 
seppeleet Hietaniemen hautaus-
maalla klo 12.30 (kokoontuminen 
klo 12.20 mennessä kappelin sisä-
pihalla). Seppeleiden laskutilaisuu-
den jälkeen kokoonnumme Auto-
linnan ravintola Kaartiin omakus-
tanteiselle lounaalle klo 13.15. Kilta 
tarjoaa alkumaljan. Ravintolassa on 

varattu oma väljä tila. Noudatam-
me luonnollisesti pandemia- rajoi-
tusten ohjeita ja määräyksiä, joten 
suunnitelmaan saattaa tulla muu-
toksia. Ilmoittaudu 17.1. mennes-
sä toimisto@ajhk.fi tai numeroon 
0405643295. Tervetuloa. 
 Kilta järjestää tutustumistapah-
tuman Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitokseen (THL) 8.2. klo 15.00. 
Osoite on Mannerheimintie 166. 
Kokoontuminen klo 14.50 men-
nessä. Rajallisten tilojen vuoksi 
mukaan mahtuu 18 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta. Ilmoittaudu joko 
toimisto@ajhk.fi tai numeroon 
0405643295. Tervetuloa. 
 Killan sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään 10.3.2022 klo 
17.30. Pandemia- rajoitteista johtu-
en paikka on vielä auki, mutta lai-
ta päivä jo kalenteriisi. Käsitellään 
Killan säännöissä mainitut asiat. 
 Kokouksen jälkeen n. klo 18.30 
on toimintasuunnitelman mukai-
nen ajankohtainen ja mielenkiin-
toinen esitelmä. Kokouksen yhte-
yteen pyritään järjestämään kah-
vitus. Kiltatuotteita on ostettavana 
kokouksen yhteydessä. TERVETU-
LOA. 
 Autojoukkojen Helsingin killan 
jäsenille Hyvää ja Rauhallista Jou-
lua sekä Liikenneturvallista Uutta 
Vuotta 2022. 

HELSINGIN 
SUOJELUSKUNTAPIIRIN 

PERINNEKILTA

www.perinne.fi

 Olemme pian kahden vuoden 
ajan joutuneet toiminnassamme 
sopeutumaan COVID19-pande-
mian aiheuttamiin rajoituksiin. 
Tapahtumia on siirretty ja mones-

ti myös peruttu ja etäkokousten 
järjestämistä on opiskeltu. Eniten 
monia vaivaa kuitenkin inhimil-
listen kontaktien väheneminen. 
Valitettavasti tilanne jatkuu ilmei-
sesti vielä kauan ja meidän täytyy 
parhaan kykymme mukaan tehdä 
työtämme maanpuolustuksen ja 
siihen liittyvien perinteiden paris-
sa. 
 Kiltamme vuosikokous pidet-
tiin sähköisenä ja sääntöjenmu-
kaiset asiat saatiin käsiteltyä ja 
hyväksyttyä. Nykyinen hallitus 
valittiin jatkamaan. Kokouksen 
yhteydessä hallitus kokoontui 
kasvotusten entiselle suojeluskun-
tatalolle ja suoritti kunnianosoi-
tuksen sk-piirin muistokivelle.
 Tätä kirjoitettaessa on vielä 
edessä kolmen järjestön yhteis-
tapahtuma Tuusulassa, entisen 
Suojeluskuntain Päällystökoulun 
ja myöhemmän Taistelukoulun 
tiloissa. Päällystökoulu alkoi toi-
mintansa Tuusulassa 100 vuotta 
sitten, valtakunnallinen Suojelus-
kuntajärjestön Perinteet ry perus-
tettiin 40 vuotta sitten ja meidän 
Helsingin perinnekiltamme 30 
vuotta sitten. 
 Koronatilanteen takia tilaisuu-
den osallistujamäärää oli pakko 
rajoittaa voimakkaasti. Toivomme 
myöhemmin voivamme järjestää 
ohjelmaa laajemmalle jäsenkun-
nalle. Näissä merkeissä killan hal-
litus toivottaa kaikille jäsenille ja 
ystäville Hyvää Joulua ja Onnel-
lista Uutta Vuotta 2022 – Hallitus. 
Yhteys: markus.anaja@perinne.fi

Muista 
jäsen-
maksu!

Espoon Sotaveteraanien Talvigaala 2.2.2022
Espoon Sotaveteraanit ry järjestää 2.2.2022 viihdekonsertin Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa. Konsertin musiikista vastaavat Kaartin 
soittokunta solisteinaan Helena Juntunen ja Kristian Lindroos. 

Helena Juntunen on suomalainen oopperalaulaja, ääni alaltaan sopraano. Hän on valmistunut Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi.
Juntunen voitti Timo Mustakallio -kilpailun vuonna 2000 ja Lappeenrannan laulu kilpailut vuonna 2002. Vuonna 2006 Juntuselle myönnettiin 
Karita Mattila -palkinto. Juntunen on voittanut myös Tampereen oopperan Grand Prix’n.

Juntunen on laulanut muun muassa Suomen Kansallisoopperassa ja Savonlinnan ooppera juhlilla. Ulkomailla hän on esiintynyt Wienissä, Aix-
en-Provencessa, Brysselin La Monnaie'ssa, Flaamin kuninkaallisessa oopperassa, Luxemburgissa ja Japanissa. Hänen ensi esiintymisensä New 
Yorkin Carnegie Hallissa oli lokakuussa 2003.

Baritoni Kristian Lindroos on nuoren polven laulaja, joka on ehtinyt niittää mainetta sekä oopperan että liedin saralla. Hänet tunnetaan erityi-
sesti Lappeenrannan laulukilpailujen voittajana vuodelta 2016.

Lindroos on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta laulu pääaineenaan. Hän on esiintynyt lukuisissa oopperoissa Suomessa ja 
ulkomailla mm. Savonlinnan oopperajuhlilla ja Firenzen Maggio Fiorentinossa.

Tervetuloa mukaan konserttiin tukemaan yhdistyksen työtä veteraanien hyväksi ja nauttimaan monipuolisesta musiikista. Järjestä perheellesi 
tai ystävillesi, henkilökunnallesi ja/tai asiakkaillesi mukava yhdessäolon hetki. Lippuja voi varata 30 euron hintaan yhdistyksen toimistosta. 

Hannu Viitala    Raimo Ilveskero
puheenjohtaja    konserttivastaava

Espoon Sotaveteraanit ry:n toimisto   Lippuja myös lippu.fi à 32 e (sis. palvelumaksun)
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, ma-to klo 9-14. Puh 09 452 5721
espoon.sotaveteraanit@luukku.com

Espoon Sotaveteraanit ry
espoonsotaveteraanit.fi

Maanantaimarssit Pirkkolassa joka maanantai
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!  

Marssit jatkuvat tänä vuonna 20.12.2021 asti ja alkavat uudestaan 10.1.2022. 

Lisätiedot: juhamatikainen21@gmail.com
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Nimi

Syntymäaika

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Sotilasarvo

Vastaan-
ottaja

maksaa
postimaksun

HALUAN LIITTYÄ JÄSENEKSI

Puhelin Sähköposti

Allekirjoitus

Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia 

kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjes-

tö. Liittoon kuuluu 20 reserviupseeripiiriä ja yli 300 paikallista 

jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 28.000 henkilöjäsentä. 

Jäseneksi voi liittyä reserviupseerikoulutuksen saanut henkilö.

Reserviläisliitto on reserviläisten ja muiden suomalaisten kent-

täkelpoisuutta sekä yleistä maanpuolustusvalmiutta ja -tahtoa 

ylläpitävä järjestö. Liittoon kuuluu 18 reserviläispiiriä ja yli 340 

paikallista jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 36.000 henki-

löjäsentä. Jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen Suomen kansalai-

nen sotilasarvoon tai sukupuoleen katsomatta.

Leikkaa katkoviivaa pitkin.

MPY Oy
Tunnus 5006084

00003 VASTAUSLÄHETYS

TULE
MUKAAN     
RESERVILÄISTOIMINTAAN

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

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

www.hrup.fi www.helresp.fi

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Piiritoimisto

Kaikille avoimet tapahtumat
Pe 24.12.2021 Jouluaaton kunniavartiot Hietaniemessä. Katso tarkempi ilmoitus viereiseltä 
palstalta.

To 27.1.2022 klo 18 Senioriupseerien esitelmä: ”Katsaus rintamiltamme vuoden 1942 alussa” 
Esitelmöijä: eversti evp. Ari Rautala. Paikkana Töölöntorinkatu 2:n auditorio. Katso tarkempi 
ilmoitus s. 15.

Ti 1.2.2022 Sotilasliikunnan infowebinaari, avoin kaikille kiinnostuneille. Katso tarkempi ilmoitus 
sivulta 12.

Ke 2.2.2022 Espoon Sotaveteraanien talvigaala. Katso tarkempi ilmoitus sivulta 18.

To 24.2.2022 klo 18 Senioriupseerien esitelmä: ”Kansa sodassa – Kotirintaman talkootyöt 1939-
45”.  Esitelmöijä: tietokirjailija Jussi-Pekka Alander. Paikkana Töölöntorinkatu 2:n auditorio. 
Katso tarkempi ilmoitus s. 15.

To 24.3.2022 klo 18 Senioriupseerien kevätkokousesitelmä: ”Sotavankikysymys jatkosodan aika-
na – haasteita ja kohtaloita”.  Esitelmöijä: FT, dos. Heikki Roiko-Jokela. Paikkana Töölöntorinka-
tu 2:n auditorio. Katso tarkempi ilmoitus s. 15.

To 28.4.2022 klo 18 Senioriupseerien esitelmä: ”Suomalainen SS-vapaaehtoisjoukko Saksan 
riveissä”. Esitelmöijä: yrittäjä, majuri res. Pekka Kääriäinen. Paikkana Töölöntorinkatu 2:n audi-
torio. Katso tarkempi ilmoitus s. 15.

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2022

 N:o   Aineistopäivä Ilmestymispäivä

Paperilehti
 1.   27.1.  11.2.
 2.   2.6.  17.6.
 3.   8.9.  23.9.
 4.   1.12.  16.12.

Sähköinen lehti
 1.  24.2.  4.3.
 2.  31.3.  8.4.
 3.  5.5.  13.5.
 4.  11.8.  19.8.
 5.  13.10.  21.10.
 6.  10.11.  18.11.

Paperisen lehden näköisversio: 
issuu.com/marsk1

Sähköinen lehti:   
www.reservinsanomat.fi

Sähköisen lehden ilmestymisestä  
tiedotetaan tilaajille sähköpostitse.

Huolehdithan, että osoitteesi on 
ajan tasalla jäsenrekisterissä.

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

Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä 24.12.
Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat 
jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle ja Hietaniemen sankariristille. Hietaniemen vartioi-
den vaihdot organisoi Helsingin Reserviupseeripiiri seuraavasti:

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

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

Perinteinen hartaustilaisuus ja kuoron esiintyminen järjestetään Hietaniemessä kello 16.

Siviilipukuisilla (vaihdot merkitty *) on 
tumma päällystakki, turkislakki, tummat 
käsineet sekä suuret kunniamerkit pääl-
lystakissa. Sotilaspukuisilla on erikseen 
käsketty varustus. 

Sotilaspukuisia osallistujia (reserviläisiä) 
pyydetään varustautumaan mahdollisuuk-
sien mukaan omilla mustilla käsineillä ja 
mustilla varsikengillä. Paikan päältä on 
saatavissa muu lainavarustus.

Vähänkään oireisena ei osaa osallistua 
kunniavartiotehtäviin.

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. 

Jäsenet pääsevät kirjautumaan Maanpuolustusrekisteriin eAsiointipalvelun kautta. Kirjau-
tumiseen 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/

Onnittelemme
Joulukuu
11.12. Senior Tech Support Consultant, alikersantti Heikki Pöyhönen (matkoilla) 70 v
15.12. Yliluutnantti Pekka Heusala  75 v

Tammikuu
8.1.  Turvallisuuspäällikkö, majuri Jouko K Jokinen (matkoilla)   75 v
22.1.  KHT-tilintarkastaja, vänrikki Risto Sarpiola (perhepiirissä)   85 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).


