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Liittojen kuulumisia
Suomen Reserviupseeriliiton vuoden 2020
liittohallitus piti ensimmäisen kokouksensa
lauantaina 11.1.2020 Katajanokan Kasinolla
Helsingissä. Paikalla oli seitsemäntoista liittohallituksen jäsentä, liiton puheenjohtajisto
sekä liittovaltuuston puheenjohtajat.
Kokouksessa käsiteltiin mm. toiminnan painopisteitä, puheenjohtajiston tehtäväjakoa
ja vastuualueita, sekä liiton toimikuntien ja
edustusten kokoonpanot. Liiton puheenjohtajana vuoden alusta aloittanut Aaro Mäkelä
kannusti hallituksen jäseniä aktiivisesti osallistumaan liiton toimikuntiin ja työryhmiin.

Helsingin Reservin Sanomat 14.1.1970

Uutisia 50 vuotta sitten
Kovaa laatua ilmassa
Menneen syksyn aikana vilahti ilmavoimiemme kaluston mahdollisen uusimisen
yhteydessä käytetyssä puheenvuorossa esiin ruotsalaisen koneen nimi, Saab 35
Draken. Kyseessä on kone, joka on Ruotsin ilmavoimien päätyyppi, ja jota useat
muut valtiot ovat joko jo tilanneet tai kyselleet vakavissaan. On aivan varmaa,
että Draken olisi tervetullut myös Suomen ilmatilan valvojaksi.
Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, että päätetään ostaa kymmenen kappaletta lentokoneita. Kyseessä on suuren rahasumman sijoittaminen, ja on vaikea löytää tarvittava raha. Vuodeksi 1970 varatulla perushankintamäärärahalla
(80 milj. mk) ei vielä saataisi laivueen verran Drakeneita, eikä vähemmän kannata hankkia toimintakykyä ajatellen. Joka tapauksessa on vääjäämätön tosiasia,
että Gnat on elänyt yli aikansa. Se ei ollut edes uutena korkeimman luokan torjuntahävittäjä, ja nyt on aikaa vierähtänyt runsaasti. Osat ovat kuluneet, varustus
vanhentunut, nopeus pudonnut alamittaiseksi ja valmistus lopetettu.
Suomen ilmapuolustus tarvitsee välttämättä uusia koneita, mutta mistä ne hankitaan ja minkä nimisiä? Tämän hetken ykköskoneemme on Mig-21, joka on - ainakin Suomeen hankittu versio - liian yksipuolinen ollakseen riittävän tehokas.
Koneiden määrä on pieni, niiden tehollinen toiminta-aika vuorokaudessa nimenomaan syksystä kevättalveen liian lyhyt ja huolto on tuottanut vaikeuksia.
Rahoitus lienee uusien koneiden hankinnassa helpoimmin järjestettävissä Neuvostoliiton kanssa. Silloin tulevat kyseeseen heidän tyyppinsä, joita ovat Migit,
Sukhoit, Jakolevit. Niiden joukossa on aivan varmasti meillä nyt käytössä olevaa
Migiä käyttökelpoisempi jokasään kone, mutta onko se myynnissä?
Yksi vaihtoehto on tietenkin Ruotsi, joka on halukas myymään Drakeneita. Tuntuu siltä, että Draken olisi ihanteellinen ratkaisu konepulaamme. Onhan se suunniteltu lähes samoja olosuhteita varten, isokin huolto ja varaosat olisivat muutaman minuutin lentomatkan päässä. Nopeutta on, hyviä kokemuksia - mutta valuutan saanti ostosopimukseen saakka lienee hyvin vaikeaa.

Liittohallitus kokoontuu vuosittain 4-6 kertaa.
Suomen Reserviupseeriliiton uutena toimistosihteerinä on viimevuoden lopulla aloittanut Tarja Haili-Kilpiö. Aikaisemmin säätiössä palvelusihteerinä toimineella Tarjalla on
monipuolista kokemusta erilaisissa sihteerinja asiakaspalvelutehtävissä lähes kolmenkymmenen vuoden ajalta. Työkokemusta Tarjalle
on kertynyt erityisesti järjestökentällä.

– Meillä on liittohallituksessa kokousosaamisen ohella laajaa ja merkittävää osaamista,
jonka toivon voivamme suunnata entistä paremmin liiton kehittämiseksi, sanoi Mäkelä
avauspuheenvuorossaan.

Koulutukseltaan Tarja on merkonomi ja datanomi, jonka lisäksi hän on opiskellut mm.
sihteerin ammattitutkinnon. Hänellä on laaja kokemus yleishallinnon ja taloushallinnon
tehtävistä aina seminaari- ja kokousjärjestelyihin, jonka lisäksi myös asiakasrekisterit ja
arkistointi on Tarjalla hyvin hallussa. Yhteystiedot: 09-4056 2054 toimisto@rul.fi

Kokouksen loppupuolella liittohallituksen
jäsenet osallistuivatkin strategiatyöpajaan,
jossa pohdittiin kuinka liitto voisi parhaiten
kehittää jäsenhankintaa ja -huoltoa, liiton
tapahtumia ja niistä viestimistä, sekä huomioida vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain ja
ampuma-aselain uudistukset.

Reserviläisliiton jäsenrekisterin uutena pääkäyttäjänä aloitti joulukuussa Sari Fagerström. Pääkäyttäjä vastaa maanpuolustusjärjestöjen yhteisen Maanpuolustusrekisterin
hallinnoinnista. Sarin tavoittaa sähköpostilla
jasenasiat@reservilaisliitto.fi ja puhelimitse
09 4056 2010 (soittoaika klo 10-14).

Mäkelä korosti liiton toiminnan kehittämistä laajemman vaikuttajakärjen ja uusien
toimintamallien kautta. Kokousten virallisia
osuuksia tiivistämällä hän uskoo hallituksen
kokouksiin muodostuvan aikaa myös konkreettiselle työskentelylle.

Liiton pitkäaikainen jäsensihteeri Virpi Kukkonen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen helmikuun alussa. Tehtävään ei toistaiseksi rekrytoida uutta henkilöä. Jos sinulla
on jäsenasioihin liittyen kysymyksiä, olethan
yhteydessä jasenasiat@reservilaisliitto.fi tai
chatin kautta.

Yksi liiton tavoitteista on reserviupseerien
kouluttamismahdollisuudet ja urapolkujen
kehittäminen yhdessä puolustusvoimien ja
MPK:n kanssa. Vaikka MPK ei enää toteuta
koulutusta puolustusvoimille tilaustyönä, se
jatkaa ja kehittää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutustoimintaa.
– Tehtävämme on varmistaa, että sekä kouluttautumismahdollisuudet että kouluttajatehtävät uudessa järjestelmässä ja työnjaossa
muodostuvat toimiviksi ja mielenkiintoisiksi,
Mäkelä totesi. Liittohallitus valitaan vuosittain liittovaltuuston päätöksellä. Siihen kuuluu puheenjohtajiston lisäksi kaksikymmentä jäsentä, joista viisi on tänä vuonna uusia.

Henkilövaihdoksista johtuen pyydämme
huomioimaan mm. piirien ja yhdistyksien
osoitetilaukset. Ne tulee tehdä verkkolomakkeella ja tilaukseen tulee laittaa tarkasti, mitä
osoitteita halutaan poimittavan sekä milloin,
miten ja mihin ne tulee toimittaa. Pyydämme
huomioimaan, että toimitusaika vaihtelee viikosta kahteen viikkoon. Tilaa siis ajoissa!
Reserviläisliiton uutena tiedottajana on aloittanut tammikuussa Antti Pynttäri. Hänet
tavoittaa sähköpostilla antti.pynttari@reservilaisliitto.fi ja puhelimitse 040 731 8606.
Pynttäri hoitaa samalla myös Reserviläisurheiluliiton tiedottamista.
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Puheenjohtajilta
Matti Riikonen > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

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

Reserviupseerien
puheenjohtajalta

Toiminnan vuosi
2020

Kiinnostaako piirien
toimikuntatyö?

Tämä vuosi on reserviläistoiminnassa alkanut hyvällä vauhdilla. Piirien ampumatoimikunta järjesti seminaarimuotoisen
kokouksen tammikuun viimeisellä viikolla
Töölöntorinkadun auditoriossa. Paikalla oli
järjestäjien lisäksi miltei viisikymmentä eri
ampumalajien harrastajaa. Asialistalla ei
ollut pelkästään toimikunnan ja lajityöryhmien esittelyä vaan kunkin lajin osalta tehtiin ryhmätöinä lajin kehittämistä koskevat
esitykset ampumatoimikunnan edistettäviksi. Tällainen yhden arki-illan suunnittelupalaveri onkin mitä tehokkain tapa edistää
yksittäisiä reserviläistoiminnan osa-alueita
paikallisesti. Nykyaikaan sopii huonosti viikonlopun pituinen kokoustaminen; silloin
on sitten oiva aika harjoitella ja toteuttaa
suunniteltuja asioita.

Siinä missä yksittäisten kerhojen järjestelyresurssit loppuvat ja kaivataan laajempaa
yhteistoimintaa, astuvat kuvaan piirien toimikunnat. Niiden tarkoituksena on tukea
kaikkien yhdistysten toimintaa koordinoimalla yhteisiä resursseja ja tapahtumia.
Haasteena on, että mikään toimikunta ei ole
konemainen järjestelyautomaatti, vaan sekin
tarvitsee tekijänsä. Mitä laajempi yhdistysten edustus toimikunnissa on, sitä paremmin se osaa palvella ja viestiä oikein. Piirien
hallitukset miettivät parhaillaan, miten toimikuntiin saataisiin uusia jäseniä tuomaan
mielipiteitä kerhoista ja toisaalta viemään
toimikuntien viestiä kerhojen suuntaan. Jokaisella kerholla on mahdollisuus esittää
sopivia henkilöitä toimikuntiin, joten jos
tiedät sopivan henkilön esim. ampuma-,
kenttäkelpoisuus- tai viestintätoimikuntaan,
ota yhteyttä allekirjoittaneeseen tai piiritoimistoon!
Toimikuntien on tärkeää viestiä asioistaan
usealla rintamalla: sekä lajin tai toiminnan
ydinjoukolle että laajalle kohderyhmälle.
Usein on eduksi, että uusia asioita mietittäessä kuunnellaan lajin aktiiviharrastajia tai
asiantuntijoita, jotta asioiden valmistelu on
laadukasta. On myös tärkeää tiedottaa säännöllisesti meneillään olevista asioista ydinjoukolle, jotta myös muut kuin toimikunnan
jäsenet ovat niistä perillä. Tämä ydinjoukko
voi olla vaikka kaikkien yhdistysten ampumaupseerit tai liikuntavastaavat. Laajan
kohderyhmän viestintä puolestaan pitäisi
toimia matalalla kynnyksellä ja tavoitteena
saavuttaa kaikki potentiaaliset harrastajat,
etenkin ne jotka eivät toimintaa tunne. Tässä on toimikunnille haastetta, mutta myös
mahdollisuus saada omien tapahtumien kävijämääriä ylös. Tämän vuoden aikana saadaan varmasti kokeiltua ja löydettyä sopivia
tapoja kertoa eri toimikuntien viestit oikealle kohderyhmälle.

Ampumatoimikunnan ensimmäinen
seminaari onnistui hienosti
Piirien ampumatoimikunta järjesti vuosikausiin ensimmäisen ampumatoiminnan
seminaarin Töölön auditoriossa 29.1. Kovan
viidakkorummun pärinän ansiosta tilaisuus
sai liikkeelle n. 45 henkeä, mitä voi pitää
hyvänä menestyksenä. Kiitos siitä koko ampumatoimikunnalle ja erityisesti illan päävastuullisille, eli ampumatoimikunnan puheenjohtajalle Pekka Suomiselle ja HRUP:n
2. varapuheenjohtajalle Toni Selinille. Illan
tavoitteena oli esitellä pikaisesti kunkin piirin ampumalajin nykytila vetäjäresursseista
osallistuja-aktiivisuuteen, ja saada työryhmätyöskentelyllä ajatuksia kunkin lajin toiminnan kehittämiseen.
Työryhmissä saatiin hyviä ideoita siitä, miten omasta lajista saisi levitettyä paremmin
tietoa, ja madallettua kynnystä uusille harrastajille. Perusasioista kuten lajikuvauksista
ja yhteyshenkilöistä piirilehdessä ja piirin
verkkosivuilla on varmasti hyvä lähteä liikkeelle, ja sitten miettiä vaikka yhdistysten
yhteistoimintaa esim. kilpailujen muodossa.
Työryhmien ideoista syntyy varmasti konkretiaa kevään aikana. Ampumatoimikunta
sai tilaisuuden myötä myös kaivattua täydennystä.

Illan aluksi kuultiin Tapiolan Reserviupseerien Heikki Valkosen kuvarikas esitys
Lahnuksen radan kehitysvaiheista nykyiselle tasolle. Espoon ampumaratayhdistyksen
hallinnoima rata tarjoaa hienot, modernit ja
ympäristöystävälliset mahdollisuudet monipuoliseen ammunnan harrastamiseen lähellä pääkaupunkiseudun ydintä, ja rata on
avoinna kaikille halukkaille aukioloaikoina,
jotka löytyvät osoitteesta
www.espoonampumarata.fi.

Toimikuntien on tärkeää
viestiä asioistaan usealla
rintamalla: sekä lajin tai
toiminnan ydinjoukolle että
laajalle kohderyhmälle. Usein
on eduksi, että uusia asioita
mietittäessä kuunnellaan
lajin aktiiviharrastajia
tai asiantuntijoita, jotta
asioiden valmistelu on
laadukasta. On myös tärkeää
tiedottaa säännöllisesti
meneillään olevista asioista
ydinjoukolle, jotta myös
muut kuin toimikunnan
jäsenet ovat niistä perillä.
Lehden toimikuntaosiota ja piirin
verkkosivujen sisältöä uudistetaan
Osana toimikuntien ja piirin viestinnän kehittämistä tämän lehden toimikuntaosiota
on tarkoitus parantaa siten, että toimikuntien yhteystiedot tulevat selvästi näkyville.
Viestintätoimikunta on päättänyt, että piirien verkkosivuille tuotetaan selkeät laji- ja tapahtumaesittelyt, jotta sivut palvelisivat paremmin myös niitä lukijoita, jotka haluavat
tutustua eri harrastus- ja koulutusmahdollisuuksiin. Jos sivut herättävät kiinnostuksen,
ollaan jo askeleen lähempänä osallistumista
toimintaan. Kenttäkelpoisuustyöryhmä on
päättänyt järjestää liikunta-aiheisen infoillan
11.3, jossa esitellään eri kestävyysliikuntatapahtumia kuten reserviläismarsseja ja sotilastaitokilpailuja osallistujien silmin. Tervetuloa mukaan! Tilaisuuden pohjalta saadaan
varmasti hyvä alku ainakin verkkosivujen
tapahtumakuvauksille, toivottavasti myös
paljon uusia osallistujia tapahtumiin.
puheenjohtaja@hrup.fi

Samoin tammikuulla pidettiin myös varautumisen järjestötapaaminen, jossa koottiin
yhteen tämän vuoden Uudenmaan alueen
tapahtumat; mukaan lukien pääkaupunkiseutu. Tulossa on monipuolista varautumistoimintaa, joista Nuku Rauhassa -tapahtuma koskee suoraan meitä ja veljespiiriämme,
mutta laajemmin huomioitava on myös Etelä-Suomen AVI:n Uusimaa 2020 harjoitus.
Erityisen tärkeä uutinen on Helsingin Pelastuslaitoksen ja Maanpuolustuskoulutuksen
(MPK) 11.12.2019 solmima yhteistyösopimus
kalliosuojien laajasta käyttökoulutuksesta.
Tässä on tilaisuus yli tuhannelle tällä hetkellä sijoittamattomalle reserviläiselle kouluttautua varautumistoimintaan ja tulla sijoitetuksi tehtäviin. Toiminnan ikärajat ovat
18-68.

Maanpuolustustiedotuksen
Suunnittelukunnan
maanpuolustuskyselyn
tulokset lupaavat maanpuolustustahdon olevan
jälleen nousussa erityisesti
nuorissa ikäluokissa. Tämä
on positiivista ja nähtävissä
jopa uusien liittyneiden
jäsenien ikäprofiilissa.
Meidän reserviläisten, ikään
katsomatta, toiminta on
selvästi saavuttanut myös
nuoremman yleisön.
Piirin hallitus on myös pitänyt järjestäytymiskokouksensa. Varapuheenjohtajana jatkaa tämän vuoden Helsingin Reserviläisten
puheenjohtaja Tomi Sarilahti. Toiminnanjohtaja Jari Gerasimoff oli koostanut piirin
päätettäviksi tulevista asioista hyvin toimivan esityslistan, jonka mukaan edettiin ja
tehtiin muiden päätösten ohessa hyväksynnät tukianomuksille. Yhdistysten kannattaa
hakea projekteilleen tukea piiristä. Piirin
toimisto antaa ohjeita ja neuvoja tukihakemuksen tekoon.
Myöskin Reserviläisliiton hallituksen kokous pidettiin tammikuulla Triplan uuden
Sokoshotellin tiloissa. Allekirjoittanut, piirin puheenjohtaja Timo Soininen, valittiin
liiton valiokuntaan ja liiton varautumistyöryhmän puheenjohtajaksi. Sissien Kati Pit-

känen aloitti uutena piirimme edustajana liiton hallituksessa. Kati otettiin hyvin vastaan
liiton hallitukseen ja hänet valittiin suoraan
myös edustamaan MPK:n hallinto- ja koulutusvaliokuntaan, mikä on poikkeuksellista
ensimmäisen vuoden hallitustyölle. Onnittelut Katille!
Reserviläisliitto ja Reserviupseeriliitto ovat
yhdessä Kadettikunta ry:n kanssa järjestämässä lukiolaisten turvallisuuspoliittisen
tietokilpailun TURPO 2020. Tämän toteuttaminen on annettu reserviläis- ja reserviupseeripiireille. Tehtävä on alueellamme
olevien 52 lukion osalta valtava. Pyrimme
veljespiirin kanssa etenemään asiassa liittojen tarkennettujen ohjeiden mukaisesti maltillisesti – ”pala kerrallaan”. Pyrimme lähestymään aiheesta piirien jäsenistössä olevia
opetusalan ammattilaisia hyvin lähitulevaisuudessa.
Piiriemme yhteisjoukkue kilpaili tammikuussaTukholman FBU:n (Ruotsin vastine
meidän MPK:llemme) Vintergatan hämärä-ammuntakilpailussa. Joukkueemme tuli
toiseksi niukalla yhden pisteen erolla Tukholmalaiseen voittajajoukkueeseen. Olisi
hienoa, jos pääkaupunkiseudullakin saataisi
elvytettyä Jääkärin Yö -tyyppinen kilpailu.
Yhteyksiä Tallinnan Kaitseliitin osastoon on
pidetty yllä vuoden alusta yhdistysten ja toiminnanjohtajamme kautta useissa Tallinnan
tapahtumissa.
Maanpuolustustiedotuksen Suunnittelukunnan maanpuolustuskyselyn tulokset
lupaavat maanpuolustustahdon olevan jälleen nousussa erityisesti nuorissa ikäluokissa. Tämä on positiivista ja nähtävissä jopa
uusien liittyneiden jäsenien ikäprofiilissa.
Meidän reserviläisten, ikään katsomatta,
toiminta on selvästi saavuttanut myös nuoremman yleisön.
Maailmanlaajuisesti elämme niin turvallisuuspoliittisten kuin ympäristöllisten uhkien alla. Viimeisimpänä koronavirusepidemia, joka on ilmeisen vakavasti otettava,
mutta ainakin toistaiseksi Suomessa hyvin
hallinnassa. Tuleekin muistaa, että Suomessa meillä on asiat paremmin kuin jopa useassa suurvallassa tai sellaiseksi pyrkivässä
maassa. Maailmanlaajuisestikin monet asiat
ovat myös parantuneet. Tuhon porteilla ei
todellisuudessa olla. Vakavia haasteita on,
mutta niitäkin pyritään ratkaisemaan välillä
päälle painavasta markkinameiningistä huolimatta. Tämä ei toki maanpuolustuksen ja
kokonaisturvallisuuden sarallakaan tarkoita
paikoilleen jäämistä. Edetään päättäväisesti
meille tärkeiden asioiden ajamisessa, mutta
riittävän usein pilke silmäkulmassa ja surutta. Tehdään tästä reserviläistoiminnalle
ja Suomelle hyvä vuosi!
puheenjohtaja@helresp.fi
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Sininen Reservi meripuolustuksen
yhteistoiminnan tukena
Teksti: Lasse Mäki
Kuvat: Mika Kuutti

Vuonna 1997 perustettu Sininen
Reservi ry on tuttu nimi jokaiselle
vapaaehtoisen meripuolustuskentän toimijalle. Tämä valtakunnallinen kattojärjestö kokoaa yhteen
merivoimien ja merivartiostojen
toiminta-alueella toimivat reserviläisyhdistykset ja muut meripuolustuskentän yhdistykset sekä Rannikkosotilaskotiyhdistyksen. Sininen
Reservi tukee merivoimien reservin
suorituskyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä, lujittaa maanpuolustustahtoa ja vaalii merivoimien perinteitä.
Vaikka järjestö itsessään onkin vielä
melko nuori, sen vanhimpien jäsenyhdistysten historia ulottuu itsenäisyytemme alkuvuosiin saakka.
Ennen kaikkea kyse on kuitenkin yhteistoimintaorganisaatiosta, jonka kautta yksittäisten
yhdistysten jäsenet voivat osallistua yhteisiin tapahtumiin ja saavat
tarttumapinnan myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
meripuolustuspiiriin, merivoimiin
ja merivartiostoihin. Sinisen Reservin päätehtävä onkin edistää jäsenyhdistystensä yhteistyötä ja koordinoida toimintaa, jossa useampi
yhdistys on mukana – vanha viisaus
”yhdessä vahvempi” on sisäistetty
järjestössä hyvin.

Toimintaa merellä
ja rannikolla
Vuosien varrella Sinisen Reservin
toiminta on laajentunut hyvin monipuoliseksi. Koulutusten ja kurssien järjestämisen lisäksi järjestö
organisoi merivoimien sotilasosaamista mittaavia kilpailuja ja pitää
yllä ulkomaisia laivastovierailuja ja
tapahtumia tukevaa yhteysupseeriviirikköä. Lisäksi Sininen Reservi
tukee valtakunnallisen merivoimien
vuosipäivän järjestelyissä ja toteuttaa vuotuisen seminaarin, meripuolustuspäivän, yhteistyössä merivoimien kanssa. Paikallisella tasolla
Sinisen Reservin aktiivit ovat tuttu
näky myös varuskunnissa – yhdistys
järjestää kotiutuville varusmiehille
suunnattuja infotilaisuuksia ja pal-

kitsee ansiokkaasti palveluksensa
suorittaneita Rannikkoprikaatissa,
Rannikkolaivastossa ja Uudenmaan
prikaatissa.
Jäsenyhdistystensä kautta Sinisellä Reservillä on hyödynnettävänään laaja kirjo aktiivisia ja osaavia
reserviläisiä sekä lukuisia aluksia,
joilla voidaan kouluttaa merenkulkutaitoja käytännössä. Osa käytettävistä aluksista on MPK:n linnakeveneitä, osa jäsenyhdistysten omia
veneitä. Yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä tuetaan purjehduskauden
avauksen ja päättymisen yhteydessä
järjestettävin saunailloin, joissa lauteilta kantautuva iloinen puheensorina kielii kuulumisten vaihtamisesta ja uusien tuttavuuksien syntymisestä.

Yhteinen ampumatoiminta
mahdollistaa enemmän
Monelle reserviläiselle ammunta on keskeinen syy liittyä mukaan
maanpuolustustoimintaan ja ylläpitää sotilaalle tärkeää taitoa. Sinisessä Reservissä huomattiin jo varhain,
että ammunta on kerhojen yhteistoiminnan yksi toimivimmista muodoista. Ampumaharjoittelun lisäksi
Sinisen Reservin kilpailutoimintaan vakiintuivat ampumakilpailut.
”Aloimme järjestää Upinniemessä
ampumakilpailuja aluksi rynnäkkökiväärillä, sittemmin osallistujien
omilla aseilla 90-luvun lopulta lähtien”, kertoo reservin kersantti Jukka
Soini, pitkään ampumakilpailuista
vastannut Merireserviläiset ry:n
ase- ja ampumavastaava. ”Henkilökohtaisten kilpasarjojen rinnalla
mitellään myös joukkuekilpailuissa,
ja nykyään järjestämme neljä ampumakilpailupäivää vuodessa Rannikkoprikaatin ampumaradalla Upinniemessä ja Porin prikaatin harjoitusalueella Raasissa.”
Vaikka tapahtumat kantavatkin
kilpailun nimeä, ampumapäivät sujuvat Soinin mukaan hyvässä hengessä ja positiivisella mielellä. ”Tarkoitus on tietysti viihtyä mieluisan
harrastuksen parissa ja viettää mukava päivä. Säännöt on kuitenkin
oltava, ja turvallisuus on etusijalla.
Ampumarataetiketistä pidämme
siis kiinni. Äkseeraamista ei tänne
kuitenkaan kukaan tule kuuntele-

maan”, hän naurahtaa. Haasteena
kilpailutoiminnan järjestämisessä
on ollut se, että monesti paikalle
löytävät samat vanhat tutut. ”Tiedotus on avainasemassa laajan osallistujapiirin saamiseksi. Onneksi uusia
naamojakin liittyy mukaan ja levittää sanaa eteenpäin”, Soini tiivistää.
Henkilökohtaisten ja joukkuekilpailujen parhaiten menestyneille on luvassa hyvän mielen lisäksi
myös mainetta ja kunniaa: Sininen
Reservi lahjoittaa voittajille vuodeksi kunkin kilpasarjan kiertopalkinnon, joka kertoo hyvästä suoriutumisesta ja parhaansa yrittämisestä.

Meritaitokilpailu laittaa
reserviläisen koetukselle
Sinisen Reservin meritaitokilpailu on merenkulullisia ja merisotilaallisia taitoja mittaava kilpailutapahtuma. Vuodesta 1953 järjestetty
kilpailu toteutetaan nykyään Sinisen
Reservin johdolla MPK:n meripuolustuspiirin kurssina. Vuoden 2020
kilpailu järjestetään Suomenlinnassa Merisotakoululla sekä läheisillä merialueilla. Kolmihenkisten
joukkueiden tulee suoriutua mm.
päivänavigoinnista meriosuudella,
simulaattoriajosta, viestityksestä,

merimiestaitotehtävistä, reserviläistehtävistä, ammunnasta sekä erilaisista kirjallisista tehtävistä.
Sinisen Reservin varapuheenjohtaja ja meritaitokilpailusta vastaava reservin yliluutnantti Mika
Kuutti on vuosien varrella oppinut, etteivät onnistuneet kilpailut
synny ilman joustavaa yhteistyötä.
”Tällaisiin tapahtumiin tarvitaan
varsin suurta joukkoa toimitsijoita
ja järjestelijöitä, jotta kilpailupäivät saadaan sujumaan jouhevasti
ja huoltokin pelaa. Yhteistyö sujuu
onneksi hyvin, kun osaavat ja innostuneet reserviläiset ovat asialla”,
Kuutti summaa. Meritaitokilpailut
edustavatkin yhteistyötä sikäli parhaimmillaan, että tapahtuman järjestelyihin osallistuu niin aktiiveja
eri reserviläisyhdistyksistä kuin
yhteistyökumppaneita MPK:sta
ja merivoimista.
Meritaitokilpailuihin osallistuvilta joukkueilta kysytään monipuolisia taitoja. ”Kaikki kilpailun
tehtävät liittyvät tavalla tai toisella
mereen, mutta rasteja löytyy laidasta laitaan, niin reitin suunnittelua ja toteutusta kuin ammuntaa ja
merimiestaitojakin. Monitaitoiset
tiimin jäsenet ja hyvä yhteishenki

tulevat tarpeeseen”, Kuutti kertoo
kysyttäessä joukkueiden eteen tulevista koitoksista. ”Kokemattomampia joukkueita autetaan mielellään
eteenpäin, ja vanhemmat konkarit
ovatkin mentoroineet nuorempiaan.”
Viikonlopun mittainen kilpailutapahtuma on haastava voimainponnistus niin osallistujille kuin
järjestäjillekin. Kuutti ei kuitenkaan
harmittele Suomenlinnassa vietettyä kilpailuaikaa – päinvastoin.
”Kyllähän tätä eräänlainen palo sydämessä tehdään, ja myönteinen
ilmapiiri kannustaa kaikkia eteenpäin”, yliluutnantti kertoo hymyssä suin. Meritaitokilpailulla on jo
pitkät perinteet, mutta tulevaisuus
vaatii uusia tekijöitä. ”Hyvällä sisällöllä uskon, että meritaitokilpailulla
on lupaavat tulevaisuudennäkymät.
Kisaan saadaan toivottavasti mukaan myös varusmiehistä muodostettuja joukkueita, ja monille yhdistyksille mittelöön osallistuminen
on kunnia-asia.” Kerhojen yhteistoiminnassa onkin Kuutin mukaan
löytynyt tilaa aina kaikille, ja Sinisen
Reservin kaltaisen organisaation
toiminta osoittaa, että yhteistyössä
piilee maanpuolustuksen voima.
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Tavanomaisesta erottuva ampumakilpailu
Vintergatan on Tukholman lähistöllä Kungsängenillä järjestettävä
pimeäammuntakilpailu. Kilpailu on
jokavuotinen tapahtuma, joka järjestettiin tänä vuonna Lauantaina
25.01 ja keräsi kilpailijoita eripuolilta Ruotsia. Suomalaisia reserviläisjoukkueita on myös osallistunut jo
monen vuoden ajan. Kilpailu ammutaan neljän hengen joukkueissa tai
yksilösuorituksena, käyttäen Ruotsin
puolustusvoimien AK4 tai AK5 rynnäkkökiväärejä.
Seikkailu alkoi Helsinki-Vantaalta keskipäivän aikaan, joukkueen kerääntyessä Gate 24:n edustalle. Suurin osa viisikosta, Åke Smolander,
Kosti Kallunki, Niklas Häggblom,
Lauri Jantunen ja Johan Rönnskog,
olivat toisilleen tuntemattomia muutamaa vaihdettua sähköpostia lukuunottamatta. Tunti Airbussin kyydissä ilman muuta tekemistä kuin
keskustella muutti tämän tilanteen
nopeasti. Arlandan lentokentältä jatkoimme kentän läheiseen hotelliin

Joukkuetulokset
Glassbilen		
Finland		
Värmland		
Engelbrekt		
Stockholms
luftvärnsfrivilligas
förening		
234 Filip Bertil
Flottans glada
AQ 241		
233 lag 1		
HB261		

138
137
136
135

132
128
124
122
119
113

vaihtamaan maastokuvioisempaa
vaatetta päälle päivän koetuksia varten. Ruokailuajan puutteessa ruotsalainen kuskimme ehdotti McDonaldsin kautta kulkemista. Kyseisestä ravintolasta muodostuikin meille
matkan aikana vakiokohde. Ravitseva luonas nautittiin autossa matkalla
Kungsängenin harjoitusalueelle.
Perillä vuoromme tullessa ilmoittauduimme, jonka jälkeen meille jaettiin AK5C kiväärit lippaineen
ja puhdistusvälineineen. Vartin aseeseen ja toimintamalleihin tutustuttamisen jälkeen suuntasimme kohdistusradalle. Kilpailun hengen mukaisesti ulkona oli jo pilkkopimeää,
mutta valaistulla 100m sisäradalla
kelpasi säätää ja varmistaa tähtäinpiste oikeaksi. Itse kilpailu koostui
kahdeksasta radasta, joiden välillä
siirryttiin jalan. Etäisyydet vaihtelivat 40:stä metristä 250:een metriin
asti ja käytetyt ampuma-asennot
olivat seisten, polvelta ja maaten.
Maalialue valaistiin joko ulkotulilla,
auton valoilla, valoraketilla, valopistoolilla tai merkattiin valotikuilla
maalitaulujen yläreunaan. Ampumaaikaa oli joko valaistuksen ajan tai
etukäteen määritelty kellotettu aika.
Ammunnasta teki erityisen haastavaa, ettei aina etukäteen tiedetty
maalien sijaintia tai etäisyyttä. Vasta
kun maalialue valaistiin, paljastuivat
myös taulut.
Hopea ei ole häpeä
Kun viimeinen laukaus oli ammuttu ja aseet tarkastettu pääsi sotilaallinen tärkeysjärjestys hetkeksi
unohtumaan. Suuntasimme suoraan kilpailun jälkeiselle tarjoilulle,
josta meidät kuitenkin passitettiin
asehuollon pariin ennen ruokailua.
Kellon lähennellessä aamuyötä pois-

tuimme paikalta voittajina, täysin
tietämättöminä siitä, että viimeiseksi julkaistuissa tuloksissa oli paikallinen joukkue niukasti siirtänyt
meidät hopeasijalle. Paluumatkalla
suuntasimme jälleen tuttuun McDonaldsiin yöruualle. Toista kertaa

samana päivänä ei tähän mäkkiin
suomalaisia reserviläisiä huolittu,
joten marssimme drive-in:ille tekemään ostoksemme. Kellonaika saattoi myös olla osasyy ovien lukittuun
olotilaan. Hotellilla nautittiin vielä
huurteiset onnistuneen kilpailun

kunniaksi.
Suurkiitos niin isännöitsijöille
vieraanvaraisuudesta ja loistavasta
kilpailusta, kuin myös kanssakilpailijoille hyvästä yhteis- ja kilpailuhengestä. Vintergatan järjestetään seuraavan kerran 30.01.2021.

Senioriupseerit yhdistää pääkaupunkiseudun
varttuneita reserviupseereita
Teksti: Toivo Haimi

Tiesitkö, että pääkaupunkiseudulla toimii oma kerho kypsään
ikään ehtineille reserviupseereille?
HRUP:n Senioriupseerien kerho
on juuri sellainen. Toisin kuin aselaji- ja aluekerhot, Senioriupseerit
ei ole rekisteröity yhdistys, vaan
vapaammin toimiva kerho, joka
yhdistää varttuneempia reserviupseereita kaikista kerhoista. “Kerho
tarjoaa lisäarvona mahdollisuuden
pitää kiinni 60 vuotta täyttäneistä ja puolustusvoimien reservistä
poistuvista jäsenistään tarjoamalla
heille mielekästä toimintaa”, kertoo
Senioriupseerien puheenjohtaja
Seppo Kulmala .
HRUP:n Senioriupseerien kerho on alun perin sodatkäyneiden
Veteraaniupseerien kerhona perustettu Helsingin Reserviupseeripiirin kerho. Kerhon toiminnan
tarkoituksena on ylläpitää, kehittää
ja hyödyntää jäsentensä kokemusta
ja senioriteettia sekä yhteiskunnan
toimijoina että reservin upseereina,
vaalia yleistä maanpuolustustahtoa
sekä edistää turvallisuuspoliittista
ajattelua ja kokonaismaanpuolustusta. Kerho suunnittelee ja toteuttaa seminaareja, esitelmiä, sotahistoriamatkoja ja retkiä sekä edistää
ja tukee toiminta-ajatuksensa mukaisia asiantuntijapuheenvuoroja.

Senioriupseerien parhaaksi anniksi
Kulmala mainitsee sotaveteraaneilta periytyneen periaatteen: ”Kaveria ei jätetä”.
“Senioriupseerien kerhon jäseneksi voivat liittyä kaikki HRUP:n
alue- ja aselajikerhojen 60 vuotta
täyttäneet jäsenet”, puheenjohtaja
Kulmala sanoo . Jäseneksi liittyminen ei aiheuta lisäkustannuksia,
koska Senioriupseerit ei kanna jäsenmaksua Jäsenyyden edellytyksenä kuitenkin on, että hakija kuuluu
johonkin HRUP:n alue- tai aselajikerhoon ja maksaa jäsenmaksunsa
sinne. “Senioriupseerien kerhon
jäsenyys ei mitenkään rajoita jäsenen toimintaa hänen omassa ‘kotikerhossaan’, Kulmala jatkaa.
Puheenjohtaja Kulmala suosittelee kuitenkin Senioriupseerien
tapahtumia myös nuoremmille.
Senioriupseerien esitelmätilaisuuksissa käsitellään paljon Suomen itsenäisyyden ajan historiaan liittyviä
asioita. “Esitelmöitsijät ovat maamme huippuja omalla alallaan. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ikään,
sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta”, Kulmala kertoo. Tavoitteena on lisätä tietoa sekä herättää
keskustelua ja kiinnostusta maanpuolustukseen. Senioriupseerien
kerhon ohjelmatarjonta toimii lisänä kerhojen omille ohjelmille.
Senioriupseerien kerhon jäsen-

määrä tällä hetkellä on 445. Vuonna 2019 toteutetun jäsenhankintakampanjan tuloksena kerhoon
liittyi yli 100 uutta jäsentä. Kerho
järjesti hyvin monipuolista toimintaa kuluneella vuosikymmenellä, ja
aikoo jatkaa samalla hyväksi todetulla linjalla myös 2020-luvulla.
“Keväällä 2020 tarkistetaan
kerhon toimintastrategiaa tuleville vuosille. Sitä ennen pyydämme
kerhon jäseniltä palautetta siitä,

millaista toimintaa mahdollisesti
jatkossa halutaan”, Seppo Kulmala
toteaa. Senioriupseereilla on myös
Kulmalan mukaan pyrkimys saada
parempi ”legitimiteetti” senioriupseeritoiminnalle Reserviupseeriliiton sisällä maanlaajuisesti. RUL:n
ja HRUP:n toiminta keskittyy,
aivan oikeutetusti, nuorten toiminnan kehittämiseen. Suuri ja
edelleen kasvava osa liiton ja piirin jäsenistä tulee ”senioriupseeri-

ikään”. Senioriupseeritoimintaa on
jo tällä hetkellä Helsingin piirin
ulkopuolellakin, esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla Oulun seudulla.
Piirit ovat erilaisia ja jokainen voi
kehittää itselleen sopivia toimintamalleja. HRUP:n Senioriupseerien
kokemukset ovat tässä halukkaiden
käytettävissä, ja varmaan Senioriupseerien kerhoille löytyy paljonkin yhteistyömahdollisuuksia
jatkossa.
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Seppo Rusila ja Pekka Kouri Katajanokan
Upseerikerhon kunniajäseniksi
Teksti: maj res Jukka Rusila,
Helsingin Reserviupseeripiirin
1. varapuheenjohtaja

Maj res Seppo Rusila ja evl evp
Pekka Kouri kutsuttiin Katajanokan Upseerikerhon kunniajäseniksi Itsenäisyyspäivän iloisessa
iltajuhlassa Katajanokan Kasinolla 6.12.2019. Juhlan ennätysyleisö osoitti seisaaltaan suosiotaan.
Kerho täytti viime vuonna jo 100
vuotta mutta kyseessä ovat vasta
ensimmäiset kunniajäsenet. Kerhossa ovat jäseninä Upseeriliitto
(50%), Suomen Reserviupseeriliitto (25%) ja Helsingin Reserviupseeripiiri (loput).
Rusila on Reserviupseeriliiton entinen varapuheenjohtaja ja
on toiminut kerhon hallituksessa
1993-2001, josta puheenjohtajana
2 vuotta ja varapuheenjohtajana 3
vuotta ja jäsenenä 4 vuotta, lisäksi
2 vuotta varajäsenenä. Kerhomestarina Rusila toimi vuodet 20012011. Kerhomestarin tehtäviin
kuuluu muun muassa itsenäisyyspäiväjuhlien ja kerhon rapujuhlien
järjestäminen, hallituksen kokousten valmisteleminen ja sihteerinä
toimiminen sekä päätösten toimeenpaneminen ja yhteydenpito
isännöitsijään ja ravintoloitsijaan.

Hän oli mukana vaikuttamassa siihen, että Helsingin Reserviupseeripiiristä tuli kerhon jäsen vuonna
1993.
Kouri on Upseeriliiton entinen
puheenjohtaja ja on toiminut kerhon hallituksessa 1994-2005, josta
puheenjohtajana 6 vuotta ja varapuheenjohtajana 6 vuotta, lisäksi 6
vuotta varajäsenenä. Hän vaikutti
omalla toiminnallaan siihen, että
Kasinolle saatiin lisää parkkipaikkoja vuonna 1991 ja että rantabulevardi saatiin aikaiseksi vuonna
1999.
Vuosina 1996-2000 he olivat
vuorotellen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Heidän merkittävin yhteinen ansionsa on, että
Kasinon rakennus ja tontti saatiin
ostettua valtiolta kerholle vuonna
2001 ja tämä seikka ratkaisi valittaessa kunniajäseniä. Prosessi
kesti peräti kymmenen vuotta ja
mukana oli monia muitakin henkilöitä. Toinen merkittävä yhteinen ponnistus oli kellariremontti
vuosina 1994-1999, jolloin sinne
valmistuivat saunat, kerhohuone ja
Bunkkerikabinetti.
Helsingin Reserviupseeripiiri onnittelee valittuja kunniajäseniä!

Kerhomestari Jyrki Tulppala, kerhon varapuheenjohtaja Ville Viita, Seppo Rusila, Pekka Kouri, kerhon puheenjohtaja
Mikko Halkilahti.

Veteraanikeräys kutsuu
reserviläisiä toimimaan yli
kerhorajojen
Teksti: Toivo Haimi

Sotiemme Veteraanit -keräys on
mainio esimerkki siitä, kuinka kerhojen jäsenet voivat yhdessä toimimalla kantaa korttaan kekoon kerhorajojen yli hyvän asian puolesta.
Veteraanivastuu-yhdistyksen
järjestämässä Sotiemme Veteraanit-keräyksessä on ollut mukana
aktiivisia toimijoita monista pääkaupunkiseudun eri reserviläis- ja
reserviupseerikerhoista. Reserviläiset voivat osallistua keräykseen joko
lähtemällä itse kerääjiksi tai toimimalla varusmiesten oppaina keräysalueilla.
“Helsingin Reserviupseeripiirin kerhoista Itä-Helsingin Reserviupseerien ja Töölön Reserviupseerien jäseniä on ollut mukana keräämässä”,
toteaa Veteraanivastuun HelsinkiVantaan keräyspiirin piiripäällikkö,
majuri res. Viljo Lehtonen. Reserviläispiirin kerhoista Itä-Helsingin
Reserviläisten ja Vääpelikillan jäseniä on ollut itse keräämässä.
“Myös Helsingin Rauhanturvaajien jäseniä on ollut erittäin hyvällä
tuloksella mukana keräystoiminnassa”, Lehtonen kehuu. Lisäksi Tikkurilan Reserviupseerien ja LänsiVantaan Reserviupseerien jäseniä
on toiminut varusmiesten keräysoppaina. Viljo Lehtonen kertoo, että
Helsinki-Vantaan keräysalueella on
kerätty varoja varusmiesten kanssa Helsingin keskikaupungilla, ja
Vantaan puolella Tikkurilassa sekä
Myyrmäessä. Reserviläisten kerä-

Reserviupseerikoulu täyttää 100 vuotta 6.6.
Helsingin Reserviupseeripiiri
järjestää bussikyydin
Reserviupseerikoulu täyttää sata vuotta. Ensimmäinen reserviupseerikurssi alkoi huhtikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1920. Sadan vuoden aikana RUK on kouluttanut yli 180
000 reservin upseeria. Juhlavuotta vietetään Haminassa valtakunnallisessa RUK 100-pääjuhlassa 6.6.2020, johon kutsutaan kaikki reserviupseerikurssin suorittaneet suomalaiset
reserviupseerit.
Lisätietoa päivän ohjelmasta on saatavilla verkkosivuilta https://maavoimat.fi/ruk-100
Helsingin Reserviupseeripiiri järjestää juhlaan yhteiskuljetuksen.

yspaikkoina ovat olleet Kauppakeskukset Itis ja Easton sekä Töölön
tori.
Lehtonen kuitenkin painottaa myös, että pääkaupunkiseudun
reserviupseerikerhoilla ja reserviläisyhdistyksillä on kaikilla mahdollisuus osallistua keräyksiin.
“Keräyspaikkoja on käytettävissä
koko Helsingin kaupungin aluella
runsaasti”, Lehtonen sanoo. Valtakunnan tasolla Helsinki-Vantaan
keräysalue on veteraanimäärältään
suurin. Viljo Lehtosen mukaan ongelmana on ollut saada kerääjiä reserviläisjärjestöistä. “Alueellamme
on jäsenmaksun maksaneita reserviläisiä runsaasti, mutta reserviläisjärjestöjen jäseniä on vuosittain ollut mukana vain kymmenestä kah-

teenkymmeneen”, hän päivittelee.
Lehtonen toivottaa kaikki reserviläiset tervetulleiksi kerääjiksi tai
oppaiksi varusmiehille ja sanoo, että
Sotiemme Veteraanit-keräys tarvitsee nyt tuekseen työntekijöitä eikä
johtajia. “Tunnuksen omaavien Veteraanien määrää vähenee vuosien
varrella, joten 2020-luvulla keräystä
tullaan jo painottamaan veteraanien
puolisoiden sekä leskien auttamiseen”, kertoo Viljo Lehtonen. “Tunnuksen omaavia veteraaneja oli
vuoden 2019 lopussa Kelan tilaston
mukaan noin 8 000 ja puolisoita
sekä leskiä noin 17 000”, Lehtonen
arvioi ja kertoo, että Sotiemme
Veteraanit -keräystä tullaan suorittamaan vielä ehkä vuoteen 2025
saakka.

Lähtö: Helsingin keskusta (mahdollisesti Töölöntori) la 6.6. kello 9
Paluulähtö: Hamina la 6.6. kello 17
Hinta: 30 e / henkilö
lmoittautuminen: jarjesto@hrup.fi. Ilmoittautumisessa mainitse nimi ja puhelinnumero.
Jokainen ilmoittautuu henkilökohtaisesti, ei ryhmäilmoittautumisia.
Maksutiedot toimitetaan ilmoittautuneille 4.5. ja maksuaikaa on 15.5. saakka. Jos laskua ei
makseta eräpäivään mennessä, paikka vapautetaan seuraavalle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja niitä on rajallisesti.

RUK 141 Vihtori kokoontuu 6.6. Haminaan
RUK 141 Vihtori -kurssi kokoontuu 6. kesäkuuta 2020 Haminaan ja osallistuu RUK:n 100
-vuotisjuhlaan. Lisätiedot blogisivulla https://vihtori141.blogspot.com ja luutnantti Jarmo
Viljakainen (jarmo.viljakainen@hotmail.fi)
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Munkkivuoren Reserviupseerit ry 60 vuotta
Teksti:Yrjö Alastalo
Kuvat: Risto Koskinen

Kaupunkikuvassa tapahtui Helsingissä 1950-luvun lopulla melkoinen
muutos, kun asutus yhä enenevässä määrin levisi keskustasta uusiin
asumalähiöihin. Eräs sellainen oli
Munkkivuori, jonne reilut 60 vuotta sitten oli muuttanut melkoinen
joukko reservin upseereita.
Muuttuvat olosuhteet aiheuttivat nyt tarpeen kokoontua kaupunginosittain ja asumalähiöittäin.
Helsingin Reserviupseerikerhon
johtokunta suosittelikin jo syyskokouksessaan vuonna 1958, että uusissa asumalähiöissä käynnistettäisiin alueellista toimintaa.
Huhtikuussa 1959 Munkkivuoressa aktiiviset reservinupseerit valmistelivat ja kutsuivat koolle alustavan kokouksen keskustelemaan
ja mahdollisesti myös tekemään
päätöksen Munkkivuoreen perustettavasta reserviupseeriosastosta.
Kokous päätti yksimielisesti käyn-

nistää hankkeen Munkkivuoressa
asuvien reservinupseereiden paikallisosaston perustamiseksi. Nimeksi
ehdotettiin ja hyväksyttiin HRUK:n
Munkkivuoren osasto.
Toiminta käynnistyi osaston
ensimmäisen puheenjohtajan kapteeni Kauko Vilannon johdolla ripeästi. Toiminnan suunnittelussa
otettiin alusta lähtien keskeiseksi
tavoitteeksi jäsenistön ohjaaminen
ja tukeminen reservin upseereina,
järjestämällä upseeritaitoa ylläpitävää ja edistävää toimintaa sekä vaalimalla ja ylläpitämällä henkistä ja
fyysistä kuntoa.
Ja parempaa oli vielä tulossa.
Munkkivuoren ostoskeskuksen toisen vaiheen rakennustöiden aikana,
vuonna 1962, käynnistettiin hanke
oman ampumaradan saamiseksi.
Radan suunnittelu ja rakentaminen
aloitettiin, kun yhdistys vuokrasi
tarkoitukseen sopivat tilat ostoskeskuksen kellarista. Radan ampumateknilliset laitteet olivat aikansa
huippusuunnittelua ja äänieris-

tys- ja meluntorjunta-asioissa sekä
valaistuksessa oli käytetty hyväksi
tuon ajan paras mahdollinen asiantuntemus. Kuusipaikkainen rata
(25m) oli lähinnä pistooliampujia
varten, jossa kuviotaulut kääntyivät
automaattisesti. Kerhon jäsenet
tekivät runsaasti talkootöitä radan
kuntoon saattamiseksi ja paikalliset yritykset tukivat harrastusta
lahjoituksin. Pitkään tämä rata oli
Suomen paras sisäampumarata. Se
avattiin 25.5.1964 ja se oli aktiiviampujien kovassa käytössä lähes 30
vuoden ajan. Kävijöitä tuona aikana oli runsaasti yli 100 000. Kerhon
jäsenille oli varattu käyttöön kaksi
iltaa viikossa. Muita käyttäjiä olivat
mm. Helsingin Reserviupseeripiiri,
ympäristökerhot ja maajoukkuetason edustusampujat. Viimeiset laukaukset radalla ammuttiin
30.4.1994, kun kauppiasyhdistys
irtisanoi vuokrasopimuksen. Sen
jälkeen ratalaitteet purettiin ja tilalle ostoskeskuksen alle rakennettiin
pysäköintiluola.
Oman ampumaradan menetyksestä on kauan sitten toivuttu ja
ampumaurheilulla on edelleenkin
suuri merkitys yhdistyksen toiminnassa. Vaikka jäsenistön määrä on
tasaisesti vähentynyt ikärakennemuutosten ja aselajikerhojen aktivoitumisen johdosta alle kuuteenkymmeneen, niin yhdistys jatkaa
toimintansa nykyisissä, uudenlaisissa oloissa maanpuolustushengen,
-taidon ja valmiuden ylläpitäjänä ja
katsoo luottavaisena tulevaisuuteen.
Nyt 60 vuotta täyttänyt yhdistys on
edelleen toimiva ja keskeiset tavoitteet ovat säilyneet pääpiirteittäin
samoina kuin perustamisen aikaan.
Ajan kulumisen huomaa ehkä parhaiten siitä, että yhdistyksen käsin
kirjailtu silkkinen lippu, joka juhlallisin menoin naulattiin 18.04.1974
siirrettiin täysin palvelleena hyvin
ansaitulle eläkkeelle Suomi-100
vuotta paraatin jälkeen 04.06.2017.
Käytössä on nyt uusi säänkestävä
lippu.

Perinnekiväärikilpailu Santahaminassa 4.4.

Reserviläisasekilpailu Santahaminassa 18.4.

Kevään perinnekiväärikilpailu. Ammunnat soveltaen PV:n ampumaohjelmistoja.

Piirimme kevään reserviläisasekilpailu. Ammunnat soveltaen PV:n ampumaohjelmistoja.

Aikataulu:
9:00 – 10:00 Ilmoittautuminen ja alkupuhuttelu
10:00 – 12:00 150m valli: Kohdistus 2 kertaa 5lks, kolmiasento 30 lks
12:00 – 12:30 Tauko
12:30 – 15:00 300m katos: 2 krt 15lks sarja
15:00 – 15:30 Loppupuhuttelu ja tulosten julkistus

Aikataulu:
9:00 – 10:00 Ilmoittautuminen ja alkupuhuttelu
10:00 – 12:00 Pistoolirata PA3 & PA4
12:00 – 12:30 Tauko
12:30 – 15:00 Kiväärirata 150m PA1 & PA2
15:00 – 15:30 Loppupuhuttelu ja tulosten julkistus

Yhteensä 70 patruunaa.

Yhteensä 25kpl 9mm ja 33kpl kiväärin patruunaa.

Varusteet:
· Perinnekivääri http://resul.fi/saannot/maastokilpailut/perinnease/
· 70 patruunaa
. Ampuma-alusta
· Säänmukainen ja liikkumiseen soveltuva vaatetus
· kuulosuojaimet

Säännöt: http://resul.fi/saannot/maastokilpailut/ampumahiihtoviesti/

Käytettävien varusteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja mahdollistaa turvallinen
toiminta harjoitteissa. Henkilöllisyystodistus tai ajokortti aina mukana. Kun käytät omia
aseita, pidä aseluvat mukanasi!
Hinta:
Kurssimaksu/ratavuoro maksu 7 e
Peruminen viimeistään keskiviikkona ennen vuoroa sen jälkeen maksuja ei poisteta.
Kilpailuun liittyvät kyselyt:
Olli Korkalainen, olli.korkalainen(at)vantaanreservilaiset.fi
Juhana Liesimaa, juhana.liesimaa(at)mpk.fi

Varusteet:
· Itselataava kivääri ja pistooli
· Ampuma-alusta
· 25kpl 9mm ja 33kpl kiväärin patruunaa
· Säänmukainen ja liikkumiseen soveltuva vaatetus
· kuulosuojaimet
Käytettävien varusteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja mahdollistaa turvallinen
toiminta harjoitteissa. Henkilöllisyystodistus tai ajokortti aina mukana. Kun käytät omia
aseita, pidä aseluvat mukanasi!
Hinta: Kurssimaksu/ratavuoro maksu 7 e
Peruminen viimeistään keskiviikkona ennen vuoroa sen jälkeen maksuja ei poisteta.
Kilpailuun liittyvät kyselyt:
Juhana Liesimaa, juhana.liesimaa(at)mpk.fi

RUK 104:n
kurssitapaaminen
Kotkassa 5.6. ja
Haminassa 6.6.2020
RUK:n kurssi 104 kokoontuu kurssijuhlaan perjantaina 5.6.2020 klo 18 alkaen
Kotkan Seurahuoneelle. Seuraavana
päivänä, lauantaina 6.6.2020 osallistumme Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhlaan Haminassa. Bussikuljetus
Helsinki-Kotka-Hamina-Helsinki. Ennakkokutsu lähetetään sähköpostina niille,
joiden osoite on tiedossamme. Varsinainen tarkennettu kutsu lähetetään
kurssiveljille kirjeenä tai sähköpostina
helmi-maaliskuussa 2020.
Pyydämme kaikkia RUK 104-kurssiveljiä
ilmoittamaan ensi tilassa osallistumishalukkuutensa, viimeistään kuitenkin
31.01.2020 mennessä, osoite:
kyosti.kaitila@kolumbus.fi.
Toivomme runsasta osanottoa,
tervetuloa!
Järjestelytoimikunta
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HRUP:n keskeisimpien toimikuntien terveisiä
Helsingin Reserviupseeripiirissä ja Helsingin Seurun
Reserviläispiirissä toimii lukuisia eri toimikuntia. Toimikuntiin
voi hakea sähköpostitse:
toiminnanjohtaja@hrup.fi tai
toiminnanjohtaja@helresp.fi.
Ampumatoimikunta
Yhteinen ampumatoimikunta
on Helsingin piirien vanhimpia toimikuntia. Sen pääasiallisena tehtävänä on järjestää ampumavuoroja
ja mahdollisuuksia Töölön, Santahaminan ja muiden lähialueiden
radoille. Ampumatoimikunta koordinoi myös piirien yhteisiä ampumatilaisuuksia sekä järjestää koulutusta ja päättää piirien edustajista

kilpailuihin.
Ampumatoimikunnan työt ovat
vuosia hoidettu yksittäisten aktiivisten toimijoiden voimin. Toimikunnan työtä on elvytetty viime vuosina
ja teemme töitä sen eteen että jatkossa työtaakka jakautuu tasaisemmin ja laajemmin eri henkilöiden
kesken. Toimikuntaa uudistettiin
vuonna 2018 yhdistämällä se ensin
liikuntatoimikunnan kanssa yhteiseksi kenttäkelpoisuustoimikunnaksi, mutta toiminnan ja vastuiden
kasvaessa ampumatoimikunta eriytettiin jälleen omaksi toimikunnakseen 2020 alusta.
Toimikunta järjestää varsinaisen toiminnan lisäksi vuoden 2020
aikana mm. ampumaseminaarin,
pistoolin peruskursseja, aseenhuoltokurssin, ampuma-asekouluttajakoulutuksen ja Töölön radan
siivoustalkoot. Vuoden aikana kokeillaan uusia toimintamuotoja mm.
jäsenille lähettävän kyselyn avulla
sekä tammikuun ampumaseminaarista saadun palautteen pohjalta.
Aloitamme 2020 aikana myös
Töölön radan pitkän tähtäimen kehittämisen kentältä tulleiden ehdo-

tusten pohjalta ja seuraamme Padasjoen harjoitusalueen tilannetta
RUL:n työryhmässä. Viestintää ja
eri lajien esittelyä jäsenistölle parannetaan. Pyrimme kaikessa toiminnassa madaltamaan kynnystä
uusien harrastajien saamiseksi ammunnan pariin.
Toimikunnan työhön olet erittäin tervetullut jos toimit jonkun
ampumalajin vetäjänä tai ampumavastaavana, olet kiinnostunut piirien ampumatoiminnan kehittämisestä tai olet muuten vain aktiivinen
reserviläisammunnan harrastaja.
Toimikunnan jäsenistöä päivitetään vuoden aikana ja toimikunnan
jäsenyydestä kiinnostuneeksi voit
ilmoittautua milloin tahansa (jarjesto@hrup.fi)

Kenttäkelpoisuustoimikunta
Yhteisen kenttäkelpoisuustoimikunnan tehtävänä on:
1) kehittää kerhojen, piirien ja yhteistyökumppaneiden välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa sotilasliikunta-asioissa
2) välittää tietoa jäsenistöä koskevista sotilasliikunta-asioista
3) järjestää piirien mestaruus- ja
karsintakilpailut sovituissa lajeissa

Nuorten toimikunta
HRUP:n Nuorten toimikunta
on eräs piirin aktiivisimmista toimikunnista – ehkä jopa aktiivisin.
Toimikunnan tehtävä on huolehtia
piirin nuorista jäsenistä, mikä sisältää aika monta asiaa: Nuorten
jäsenten rekrytointi (kokelasinfot
Santahaminassa ja Reserviupseeriliiton avustaminen RUK:n reserrviläisinfossa), uusien jäsenten
aktivointi mukaan toimintaan (=
tutustumisammuntoja), kohdennettu tiedottaminen piirin nuorille
jäsenille, kerhojen nuorisoupseerien
tukeminen (verkostoituminen yleisesti ja avustaminen uusien jäsenten aktivoinnissa) ja muiden nuoria

jäseniä kiinnostavien tapahtumien
järjestäminen.
Toimikunnassa on mukana
nuorisoupseeri, tai muu (vähintään
henkisesti) nuori upseeri, hyvin
monesta kerhosta. Se, että toimikunta on iso ja sisältää innostuneita
nuoria aktiiveja laajalta taustalta, on
tuonut toimintaamme monipuolisia, tuoreita ja hyviä kehitysideoita.
Toimikuntamme jäsenet ovat myös
innostuneita ja erittäin mukavia
ihmisiä, joten vaikka toimintaa on
paljon, yhdessä toimiminen on silti hauskaa. Vaikka meitä onkin jo
16 toimikunnassa, lisää nuorisoupseereja mahtuu ehdottomasti vielä mukaan. Mitä enemmän meitä
on toimikunnassa, sitä paremmin
pystymme huolehtimaan kerhojen
nuorista. Yksin tapahtumien järjestäminen on rankkaa, mutta yhdessä
saamme aikaiseksi laadukkaampaa
jälkeä ja suuremman määrän osallistujia.
Vuoden 2020 aikana Nuorten
toimikunta jatkaa jo vakiintuneiden
tapahtumien järjestämistä: kokelasinfot, tutustumisammunat ja nuorisoupseerien tapaamiset. Näiden
lisäksi 29.4. järjestetään Nuorisoupseeripäivät, johon kutsutaan jokaisen kerhon nuorisoupseeri ja esim.
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
tai viestintäupseeri. Tarkoituksena
on tuoda kerhoille esiin hyviä käytäntöjä nuorten jäsenten aktivoinnista toimintaan, nuorille suunnatusta viestinnästä ja myös tukea
sellaisia kerhoja joilla on haasteita
nuorten jäsenten rekrytoimisen tai
aktivoinnin kanssa. Kehotan siis jokaisen kerhon puheenjohtajaa tms.
osallistumaan kerhon nuorisoupseerin kanssa! Toimikunta järjestää
myös kaikille piirin nuorille avoimia
tapahtumia: SRA-henkinen tutustumisammunta nuorille 26.3. ja Nuorten sotilasesterataharjoitus. Kaikki
kiinnostuneet ovat tervetulleita ja
lisätietoja tulee piirin tiedotuksessa!

Viestintätoimikunta
HRUP:n viestintätoimikunta on
uusi, mutta vankalla ammattitaidolla työskentelevä toimikunta. Toimikunta perustettiin vuonna 2019,
ja sen tehtävänä on suunnitella ja
toteuttaa Helsingin Reserviupseeripiirin viestintää. Tämä koskee sekä
piirin viestintää ulospäin että kerhojen keskinäistä viestintää keskenään. Tehtävä ei ole helpoimmasta
päästä, mutta viestinnän kehittäminen on palkitsevaa toimintaa, ja
työnsä tulokset voi nähdä ja kokea.
Vuoden 2020 tärkeimpiä tavoitteita on piirin nettisivujen uudistaminen. Mistään suuresta projektista
ei ole kyse, vaan teemme hienosäätöä, joka mahdollistaisi verkkosivujen käytettävyyden kaikille, jotka
ovat kiinnostuneita reserviläistoiminnasta pääkaupunkiseudulla. Entistäkin toimivammilla nettisivuilla
tavoitamme myös niitä ihmisiä, joilta puuttuu vielä se lopullinen kipinä
lähteä mukaan reserviläistoimintaan.
Toimikunta on tällä hetkellä
pieni ja koostuu vain neljästä jäsenestä. Siksi onkin ensiarvoisen
tärkeää, että kaikki viestinnästä
kiinnostuneet ihmiset tulisivat rohkeasti mukaan toimikuntaan! Aikaisempi kokemus viestintäalalta tai
journalismista on hyödyksi, mutta
se ei ole välttämätöntä.
Eräs viestintätoimikunnan tärkeimmistä jatkuvista hommista on

nyt lukemasi paperilehden suunnittelu, aiheiden valinta ja kirjoitusvastuiden jako. Pyrimme toimikunnan
kanssa tekemään jokaisesta lehdestä mahdollisimman kiinnostavan
ja hyödyllisen kokonaisuuden, joka
tarjoaisi tietoa piirimme toiminnasta ja sitä tekevistä ihmisistä. Mikäli
sinulla on kehitysehdotuksia lehteä
ajatellen, kuulen niistä mielelläni.
Jos sinulla on kiinnostusta kirjoittaa
itse juttuja tähän lehteen, ota rohkeasti yhteyttä!

Majatoimikunta
HRUP:n majatoimikunta varmistaa Sipoon Spjutsundissa sijaitsevan piirimajan arvon ja käytettävyyden säilymisen. Toimikunta
suunnittelee vuoden aikana toteutettavat työt ja hankinnat. Työt tehdään pääosin talkoilla. Toimikunta
ylläpitää työlistaa, josta töitä tekemällä voivat majan käyttäjät korvata
käyttömaksun.
Perinteisesti majatoimikunta on
järjestänyt vuosittain kevät- ja syystalkoot ja joulusaunan. Niin tänäkin
vuonna. Jatkuvuuden turvaamiseksi
on tänäkin vuonna tavoitteena saada joulusaunaan runsaasti nuoria.
Toimikunta kokoontuu yleensä alkuvuodesta Döbelninkadulla ja toinen kokous pidetään tarvittaessa
talkoiden yhteydessä.
Toimikunnan vahvuus on tällä
hetkellä vuonna 7 kun ilahduttavasti
saimme mukaan kaksi nuorta. Perinteisesti toimikunnan jäsenet ovat
itsekin osallistuneet talkoisiin ja
joulusaunaan, onpa heillä sinne jopa
etuoikeus.
Ei tarvitse olla rakennus- tai
kiinteistöalan ammattilainen liittyäkseen porukkaan. Normaali upseerijärki riittää useimmissa tehtävissä.
Jos haluat mukaan, ota yhteyttä toimikunnan puheenjohtajaan

Järjestötoimikunta
HRUP:n Järjestötoimikunnan
tarkoituksena on kerhojen välisen
yhteistoiminnan kehittäminen ja
piiriorganisaation toiminnan tehostaminen. Tarkoituksena on myös

kehittää jäsenille lisäarvoa jäsenyydestä, jotta piirin jäsenmäärä saadaan kasvu-uralle.
Tämän vuoden merkittävimmät tavoitteet ovat:
- piirin uusi vaalijärjestys saadaan
viimeisteltyä sellaiseen kuntoon,
että piirin kevätkokous voi sen hyväksyä
- saadaan laadittua ohjeistus vuoden kerhon ja vuoden nuoren upseerin hakemisen ja valinnan tueksi
- luodaan reserviupseereille järjestöjohtajan koulutuspaketti luentoineen
- pohditaan keinoja piirin kerhojen yhteistoiminnan kehittämiseksi,
esim elokuvailta ja saunailta
Toimikunnan vahvuus on tällä hetkellä 7, josta kaksi nuorta. Mukaan
kaivattaisiin erityisesti henkilöä,
jolla on kokemusta koulutusten
(kokoustekniikka, puheviestintä,
esiintymistaito) järjestämisestä ja
myös henkilöä, jolla on yhteyksiä
paikkoihin, joihin normaalisti yleisö
ei pääse. Mikäli haluat mukaan, ota
yhteyttä toimikunnan puheenjohtajaan.

Palkitsemistoimikunta
Palkitsemistoimikunnan tehtävänä on:
1) Ylläpitää ja kehittää palkitsemisja huomioimisjärjestelmää piiriä ja
sen perusyhdistyksiä koskien
2) Hyväksyä tai hylätä perusyhdistysten palkitsemisesitykset, asettaa
hyväksytyt puoltojärjestykseen sekä
lähettää eteenpäin:
a. Suomen Reserviupseeriliiton ansiomitali ja ansiomitali soljen kera
b. Ritarikunnat
c. Reserviläisurheiluliitto
d. Muut palkitsemisia myöntävät
säätiöt, liitot, yhdistykset ja vastaavat
3) Valmistella piirin omat palkitsemisesitykset
4) Ylläpitää reserviupseeri- ja sotilasperinnettä
Palkitsemistoimikuntaan valitaan kokeneita ja palkitsemisjärjestelmät hyvin tuntevia jäseniä.

Toimikuntien yhteystiedot
Piirien toimikunnat tavoittaa sähköpostitse:
Ampumatoimikunta: 		
ammunta@hrup.fi
Kenttäkelpoisuustoimikunta:
liikunta@hrup.fi
Koulutustoimikunta: 		
koulutus@hrup.fi
Viestintätoimikunta: 		
viestinta@hrup.fi
Nuorten upseerien toimikunta:
nuoret@hrup.fi
Palkitsemistoimikunta: 		
toimisto@hrup.fi
Palkitsemistoimikunta (HELRESP):
toiminnanjohtaja@helresp.fi
Majatoimikunta:			spjutsund@hrup.fi
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PahkisProto 2019 – kohti uutta aikakautta
Teksti: Henri Nousiainen
PahkisProto 2019 johtaja

Lähtö vuoden 2019 Pahkikseen oli
hieman erilaisempi verrattuna aiempiin vuosiin. Taustalla oli edeltävänä vuonna tehdyt uudet tulkinnat
vanhoista laeista, ja lisäksi uutta
lainsäädäntöä vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralle oltiin paraikaa
säätämässä. Edellä mainituista seikoista ja Pahkiksen SOTVA-statuksesta johtuen ei puolustusvoimat
tukenut harjoitusta enää taisteluvälinemateriaaleilla. Tämä luonnollisesti aiheutti suunnitteluun omia
haasteitaan. Näitä haasteita vastaan
taistelemaan saimme kerättyä pienen, mutta toimintavalmiin joukon
harjoitusta suunnittelemaan.
Kimmo Kaunisvaaran, Markus Karilan ja Mika Leivon kanssa
aloimme työstää harjoitusta keväällä ja saimmekin Pahkis-JOPO:lta
tähän työhön vapaat kädet, mistä
kiitokset heille. Muuttuneessa tilanteessa lähdimme rohkeasti viemään
”PahkisProto 2019”-nimellä kulke-

nutta projektia eteenpäin kantavana ajatuksena uudistaminen kohti
PAIKP-viitekehystä, ottaen kuitenkin mukaan mielestämme positiiviset asiat menneestä.
Meille isoja teemoja tässä suunnitteluprosessissa olivat valmistelutyömäärän keventäminen, harjoituksen vieminen vielä aiempaa
enemmän kohti harmaan vaiheen
toimintaa ja koulutuksellisuuden
painottaminen suhteessa kilpailuun. Jälkimmäisenä mainittua
tuotiin harjoituksessa esille siten,
että osastot olivat viime vuosista
poiketen samalla puolella toimivia
naapurijoukkoja ja pääsivät tehtävissä harjoittelemaan yhteistoimintaa. Yhteistoiminnan harjoittelu on
etenkin reserviläistoiminnassa melko vähäistä, kun otetaan huomioon
hyvän yhteistoiminnan merkitys
osana toimivaa sotajoukkoa. Tätä
on mielestämme syytä harjoitella
tulevaisuudessa vielä enemmän, ja
harjoitusosastot kokivat muutoksen
esimerkiksi harjoituksen yhteishengen kannalta erittäin positiivisena

seikkana.
Saimme onnistuneesti kevennettyä valmisteluprosessia monilla
eri keinoilla, ja harjoitusosastojen
(ruskea & vihreä) johto koki erittäin
positiiviseksi muutokseksi sen, etteivät he joutuneet työstämään erilaisia suunnitelmia ja käskyjä useita
kuukausia, vaan heidän tehtävänsä
ennen harjoitusta oli yksinkertaisesti kerätä oma joukko kasaan ja
saada se Vekaranjärvelle käskettynä
aikana. Positiivista palautetta keräsi
myös itse harjoituksessa perjantaina
järjestetty koulutusosio, jota pidennettiin ajallisesti aiempaan verrattuna. Koulutusosio sisälsi johtamisen/suunnittelun, ensiavun, Arjen
Välineet-viestijärjestelmän, ase- ja
muun kaluston sekä pioneeritoiminnan koulutusta. Lisäksi lauantaina osastot saivat vielä koulutusta
voimankäytön perusteista. Kouluttajina toimivat oman aihealueensa
piinkovat ammattilaiset, ja suuri
kiitos tämän osion onnistumisesta
kuuluukin heille!
Harjoituksen soveltava osio si-

sälsi vanhoille Pahkis-kävijöille tuttuja elementtejä: alueen ja kohteen
tiedustelua, ensiapua, tiestön valvontaa sekä etsintä- ja kiinniottotehtävän. Tehtävien määrää pienennettiin hieman, ja tausta-ajatuksena
tälle oli kaksi näkökulmaa: yhtäältä
halusimme rauhoittaa kullekin tehtävälle riittävä aika tehtävän suorittamiselle ja toisaalta halusimme
jättää aikatauluun väljyyttä ”sodan
kitkalle”. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä tuota väljyyttä
tarvittiin pienien koordinaattihaasteiden myötä lauantaina. Harjoitus
saatiin kuitenkin vietyä onnistuneesti loppuun ja tehtävät suoritetuiksi ilman henkilö- tai materiaalitappioita, mistä täytyy vuorostaan
antaa osallistujille iso kiitos.
Pahkis-harjoitus oli myös tänä
vuonna osa PVTUTKL:n Arjen Välineet-projektia, ja rakensimmekin
viestijärjestelmämme täysin arjen
välineiden päälle. Kokeilu oli kokonaisuudessaan onnistunut ja opettavainen. Järjestelmä toimi pääasiassa
todella hienosti, eikä Pahkikselle
yleensä kovin tavaramerkinomaisesti kuuluvia viestiongelmia ollut,
vaan viestit ja tiedot kulkivat erittäin hyvin. Luonnollisesti haasteitakin oli, ja niistä saimme arvokasta
oppia tulevaa ajatellen. Erityiskiitos
viestijärjestelmän toimivuudesta
kuuluu Benjam Grönmarkille, joka
ystävänsä kanssa käytti merkittä-

vän määrän aikaa ja vaivaa ennen
harjoitusta rakentaakseen toimivan
viestijärjestelmän, joka vielä kaiken
lisäksi täyttää ajatuksellisesti puolustusvoimien standardit tietoturvallisuuden osalta.
Harjoitus oli kokonaisuudessaan
onnistunut. Saimme palautteen perusteella luotua harjoituksesta kiinnostavan huolimatta tietyistä materiaalipuutteista. Toimivien johtajien
johtamissuoritukset, harjoitus- ja
koulutussisältö, uuden Arjen Välineet-viestintäjärjestelmän käyttö
sekä harjoituksen yhteishenki vain
muutamia hyviä palautteita saaneita
harjoituksen osia mainitakseni. Kehittämisen varaa jäi tiedotuksessa
ennen harjoitusta ja tähän täytyykin
pohtia parannuskeinoja tulevalle
vuodelle.
Nyt onkin aika perata mennyt
projekti, ja sen tuomat ajatukset
tiheällä kammalla ja siirtää nämä
ajatukset seuraavalle johtoryhmälle,
joka lähtee viemään ikiliikkujan lailla kulkevaa Pahkis-junaa kohti vuoden 2020 Pahkis-harjoitusta, jotta
siitä tulee ensi vuoden paras Pahkis.
Suurkiitokset Kimmolle, Markukselle, Mikalle, Aatsille, Benjamille
sekä muille harjoituksen järjestelyissä mukana olleille. Ilman teitä ei
olisi ollut mahdollista tehdä PahkisProto2019-harjoituksesta näin onnistunutta ja tämän vuoden parasta
Pahkista.

Taktinen pähkinä – testaa tietämyksesi
Sotilasjohtaja suunnittelee toimintaansa ja tekee päätöksiään niin
kutsutun tilannekuvan perusteella.
Tilannekuvaa pidetään jatkuvasti yllä sekä ihmisten että erilaisten
sensorien tuottamalla tiedolla. Tilannekuvan on oltava mahdollisimman tarkka ja ajanmukainen. Siksi
kaikkien tiedon tuottajien etulinjasta päämajaan asti on osattava
yhteinen tapa kuvata tilannetta ja
suunnitelmia. Jokaisen taistelijan on
siis osattava lukea ja kirjoittaa oman
toimintaympäristönsä kuvaamisessa
käytettäviä merkkejä ja karttamerkintöjä. Olet ehkä jo käyttänyt näitä
niin sanottuja taktisia merkkejä varusmiespalveluksessa tai reserviläistoiminnassa. Nykyinen, kansainvälisesti yhteensopiva merkistö on ollut
käytössä vuodesta 2005.
Sotilasmerkistö ja -lyhenteet
(SML) nimellä kulkeva aapinen
löytyy puolustusvoimien ja piirin
nettisivuilta. Jokaisen sotilaan tulee

tuntea ainakin omaan aselajiinsa
perusmerkit, oman perusyksikkönsä merkit ja ylemmän johtoportaan
merkit, mutta muiden merkkien
opettelusta ei ole ainakaan haittaa.
Merkkien opiskelussa on tärkeintä
ymmärtää merkkien logiikka, eikä
välttämättä opetella jokaista erikoistapausta ulkoa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sotilasmerkistö ja lyhenteet -opas:
www.hrup.fi/SML.PDF
Osaamisesi voit testata oheisten
merkkien kautta. Tunnistatko seuraavat merkit?
Vastaukset:

1. Esikunta- ja viestikomppania
2. Kevyt konekivääri
3. Varamiinoite
4. Lääkintähuolto
5. Elintarvikejoukkue
6. Jääkäri

Teksti: Tuomas Hauvala
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Vantaan Reserviläiset Ry:n ohjeita ampumaaseluvan hakuun
Yleistä
Uusi ampuma-aselaki astui voimaan 15.7.2019. Vastoin valitettavan
yleistä käsitystä, ampuma-aselupia
myönnetään kuten ennenkin, kunhan käyttötarkoitus on perusteltu.
Uuden lain mukana tuli lisää vaatimuksia yleisesti luvanhakuun liittyen ja etenkin tietyntyyppisten aselupien suhteen. Kaikista näistä lisää
infoa alempana.

Aseluvan haun vaatimukset
reserviläiselle
- Hyväksytty käyttötarkoitus ->
ampumaurheilu- ja harrastus tai vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
annetun lain (556/2007) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuna sotilaallisia
valmiuksia palvelevana koulutuksena annettavan ampumakoulutuksen
järjestäminen tai osallistuminen
- 1 vuosi / 2 vuotta harrastamista
käytetyllä asetyypillä. 1 vuosi kiväärillä tai 2 vuotta pistoolilla. Tämä
todistetaan ampuma-asekouluttajan
(AAK) antamalla todistuksella. (Lisää AAK-todistuksista alempana)
- Haettaessa ERVA-lupaa ns. pitkien, eli normaalien lippaiden käyttöä varten, tulee luvanhakijan olla
kuulunut ampumaseuraan luvanhakua edeltäneet 12kk. (Lisätietoa
ERVA-luvista alempana)
- Ikäraja pitkissä aseissa (kivääri)
18-vuotta / KAIKKI ERVA-luvat ja
lyhyet aseet (pistoolit) 20-vuotta

Ampuma-asekouluttajan
(AAK) todistus
Luvan haun yhteydessä tulee hakijan toimittaa poliisilaitokselle
ampuma-asekouluttajan todistus
harrastuneisuudesta samalla tavalla
kuin tähänkin asti. Uuden lain voimaantulon jälkeen tämä koskettaa
myös pitkiä aseita. Lyhyitä aseita
varten harrastusvaatimus on sama
kuin ennen, 2 vuotta ja 10 kertaa.
Pitkillä aseilla 1 vuosi ja 5 kertaa.
- Pääosin vain ruutiaseilla tapahtunut harjoituskerta lasketaan (joitain poikkeuksia on, tarkemmat tiedot AAK:lta)
- AAK kirjoittaa todistuksia
harrastuneisuudesta tai harrastuneisuuden jatkumisesta. (EI JÄSENYYSTODISTUKSIA)
Alle vielä listattu lyhyesti mitä mikäkin lupatyyppi vaatii, että todistus
voidaan kirjoittaa:
Pistooli, pienoispistooli, revolveri,
pienoisrevolveri Ja ns. ERVA-pistooli (yli 20ptr lippaat)
- Harrastuneisuutta vähintään
24kk (2 vuotta).
- Harrastuskertoja vähintään 10
kpl.
- Harrastuskertojen tulee ajoittua
tasaisesti 2 vuoden ajalle. Jos har-

rastuskertojen välissä on yli 4kk, ei
todistusta voida kahdelta vuodelta
kirjoittaa.
- Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välissä oltava vähintään 24kk.
Kivääri (ei pienoiskivääri) ja ns. ERVA-kiväärit (yli 10ptr lippaat)
- Harrastuneisuutta vähintään 12
kk (1 vuosi)
- Harrastuskertoja vähintään 5
kpl
- Harrastuskertojen tulee ajoittua
tasaisesti 1 vuoden ajalle. Jos harrastuskertojen välissä on yli 3 kk, ei
todistusta voida kirjoittaa.
- Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välissä oltava vähintään 12kk.
Haulikolle ja pienoiskiväärille ei kirjoiteta todistuksia. Ampuma-aselaki
ei velvoita todistusta ampuma-asekouluttajalta edellä mainittuihin
aselupiin.

Kuinka pyytää AAKtodistus?
Vantaan Reserviläiset ry:n jäsen voi
pyytää AAK-todistusta toimittamalla harrastusmerkintänsä/ampumapäiväkirjansa pdf-muodossa ja
kronologisessa järjestyksessä, omat
yhteystiedot, syntymäaika ja jäsennumero sähköpostilla osoitteeseen
aseluvat@vantaanreservilaiset.fi.
Yhdistyksen ulkopuolisille AAK-todistus maksaa 40€. Toimita tällöin
myös kuittikopio suoritetusta maksusta, kun saat AAK:ta vahvistuksen
todistuksen kirjoittamisen edellytysten täyttymisestä. Useimmilla
reserviläisyhdistyksillä on myös ampuma-asekouluttaja. Ole yhteydessä
ensin oman yhdistyksesi AAK:hon
ja toimi tämän ohjeen mukaisesti.
Huomio! Käsittelyaika VARES:n
todistuksissa min. 1 viikko. Kun lähetät pyynnön AAK-todistuksesta,
varmista että käyntikertoja on tarpeeksi ja riittävän pitkältä ajalta.
Määrät ja ajat lukevat yllä.

ERVA-lupa
ERVA-lupa on siis lyhenne sanoista
”ERittäin VAarallinen”. Uuden lain
mukaan ase on erittäin vaarallinen, kun ase on itselataava ja siihen
kiinnittää yli 10 patruunan lippaan
kivääristä puhuttaessa tai yli 20 patruunan lippaan, kun kyseessä on
pistooli.
ERVA-lupaa haettaessa täytyy todistaa harrastuneisuus kyseisen asetyypin aseella. Minimi harrastuneisuus on kiväärillä 5 kertaa viimeisen
12kk aikana ja pistoolilla 10 kertaa
viimeisen 24kk aikana (kuten muutkin pistooli luvat). Harrastuskerrat
tulee olla jakautuneet tasaisesti kyseisille aikaväleille, eikä liian suuria
taukoja saa olla ilman perusteltua
syytä. Lisäksi hakijan tulee olla ja
ollut jäsen luvan hakemista edeltäneiden 12 kuukauden ajan yhdistyslain (503/1989) 4 §:ssä tarkoitetun luvan saaneessa yhdistyksessä
(esim. VaRes).
Erittäin Vaarallinen aselupa voidaan
myöntää; Ampumaurheilu perusteella (ampuma-aselaki 43 § kohta
2) tai, Sotilaallinen koulutus ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (Ampuma-aselaki 43 § kohta
9 ja Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 2 §) Kts. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus ja reser-

viläistoiminta mainittu alempana.
- AAK-todistus harrastuneisuudesta (kts. yllä)
- Todistus jäsenyydestä yhdistyslain (503/1989) 4 §:ssä tarkoitetun
luvan saaneessa yhdistyksessä
Todistuksen jäsenyydestä ja sen alkamisesta kukin jäsen pystyy itse
tulostamaan maanpuolustusrekisteristä. www.maanpuolustusrekisteri.
fi ensimmäisellä kerralla kirjautuessa käyttäjätunnus on jäsenkortista
löytyvä jäsennumero ja salasana on
oma postinumero. Kirjautuessa sivusto pyytää vaihtamaan salasanan
haluamaksesi. Lisäksi lupaa haettaessa kannattaa olla mukana myös
uusin jäsenkortti.

Olemassa olevat
ampuma-aseluvat
Jos ampuma-ase on hankittu viimeistään 12.6.2017, lupa säilyy sen
voimassaoloajan ennallaan ilman
mitään toimenpiteitä. Luvalla saa
pitää hallussa ja hankkia edellä mainittuja latauslaitteita (ns. isoja lippaita).

Sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus ja
reserviläistoiminta
Reserviläistoiminta sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena
(SOTVA) on uusi ampuma-aselain
mukainen hyväksyttävä käyttötarkoitus. Tätä tarkoitusta voi käyttää
perusteena silloin, kun haetaan lupaa pitkään ampuma-aseeseen, jossa on tai johon voidaan kiinnittää
ns. iso lipas. Muilla ampuma-aseilla
harjoitettava reserviläistoiminta
perustellaan edelleen ampumaharrastuksena, poikkeuksena sovellettu
reserviläisammunta (SRA), joka perustellaan ampumaurheiluna.
Luvan saaminen SOTVA-koulutusperusteella edellyttää Puolustusvoimien puoltavaa lausuntoa siitä, että
hakija on sijoituskelpoinen. Tällä
lausunnolla perustellaan direktiiviin
vaatimus siitä, että hakijalla tulee
olla kansalliseen maanpuolustukseen perustuva tarve kyseisen ampuma-aseen hallussapitoon ja sillä
ampumiseen. Poliisi hankkii lausunnon viran puolesta eikä lausuntoa
voi korvata millään muulla tavalla.

Harrastuneisuuden
jatkuvuuden osoittaminen
Ampuma-aselain 53 a §:n mukaan
luvanhaltijan tulee osoittaa harrastuksensa jatkuminen. Kyseisen
pykälän perusteella luonnollisen
henkilön, jolla on ampumaurheilua ja -harrastusta varten pistoo-

lin, pienoispistoolin, revolverin,
pienoisrevolverin, ERVA-pistoolin
tai ERVA-kiväärin toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa tai
aselupa, on viiden vuoden kuluttua
luvan antamisesta ja tämän jälkeen
viiden vuoden välein toimitettava
lupaviranomaiselle ampuma-asekouluttajan (AAK) antama todistus
ampumaurheilun ja -harrastuksen
aktiivisesta harrastamisesta. Tämä
ei koske luvanhaltijoita, joiden hallussapitolupaa koskeva hakemus on
jätetty ennen lain voimaantuloa eli
ennen 13.6.2011.
Käytännössä harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12 kk)
vähintään neljän harrastuskerran
todentamisella. Harrastuskertojen
on jakauduttava tasaisesti viimeisen 12kk ajalle. Todistus pyydetään
samaan tapaan kuin aiemmin mainittu AAK-todistus yllämainituin
poikkeuksin.

HUOMIOITA
Kuten aiemmin mainitussa jäsenyyden todistamisen kanssa on saatu
huomata, uuden lain tuomat vaatimukset eri laitosten välillä vaihtelevat suuresti varmasti myös muiden
tulkintojen osalta ja asiat hakevat

paikkaansa vielä hyvän tovin. Kannattaa siis varautua kaikkeen, mutta
myös tiedostaa, mitä laki sanoo ja
vaatii.
Mikäli koet, että lupaa haettaessa vaatimukset eivät vastaa sitä mitä
laki sanoo, kannattaa rohkeasti olla
yhteydessä lupaa käsittelevään henkilöön ja pyytää tarvittaessa kirjallisesti vastausta, mihin vaatimukset
perustuvat. Lisäksi tulee muistaa,
että lupahakemuksia käsittelevät
henkilöt lupatoimistoissa ovat harvoin niitä, jotka lupapäätökset tekevät. Tapauksissa, missä hakemusta
jättäessä vaaditaan jotain muuta
kuin oikeasti tarvitaan, tulee suhtautua siten, että lupahakemusta
käsittelevä taho kyllä pyytää täydennystä hakemukseen, mikäli siihen
on aihetta. Lupahakemus on otettava vastaan, vaikkei se kaikkia tarvittavia dokumentteja jättäessä vielä
sisällä. Lupahakemusta voi ja saa
täydentää myöhemmin, myös itse.
Kannattaa myös ehdottomasti lukea
läpi, mitä poliisi tiedottaa omilla sivuillaan liittyen ampuma-aselupiin.
Toivottavasti ohjeesta on hyötyä sinulle. Terveisin, Vantaan Reserviläiset ry / Hallitus

Akateemisen Karjala-Seuran
Perinneyhdistys: kevään 2020 kuukausiesitelmät
Ti 18.02.2020 klo 17.00. Suurlähettiläs, emeritus Pasi Patokallio:”Muuttunut sotilaspoliittinen
tilanne Euroopassa”
Ti 17.03.2020 klo 17.00. Yrittäjä Pekka Kääriäinen: ”Suomalaiset vapaaehtoiset Saksan sotavoimissa 1941-43”
Ti 21.04.2020 klo 17.00. Pentti Hilke: ”Kaatuneiden evakuointi”.
Esitelmät pidetään Ostrobotnian Chydenius-salissa, Museokatu 10, Helsinki. Tilaisuudet
alkavat klo 17.00 ja ovat avoimia, ei ennakkoilmoittautumista. Salivuokran kolehti 5 e, jäseniltä 3 e.
TERVETULOA!
Hallitus

www.aksperinne.fi
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Doktriinin muutos ilmasodasta
ohjussotaan
Risteilyohjushyökkäyksiä Syyriaan, ballistisia ohjuksia SaudiArabiaan ja lennokki-iskuja
öljykentille – juuri tällaista uhkakuvaa amerikkalaiset ennustivat
jo liki 30 vuotta sitten. Nyt se
on todellisuutta. Doktriinin
muutos teoriasta käytäntöön vie
teknillisen kehityksen hitauden
takia vuosia.
Teksti: Ahti Lappi, eversti evp,
ilmasotahistorioitsija.

Uhkakuvan muutos sai alkunsa Persianlahden sodasta 1991, joka oli
USA:n liittokunnalle sekä voitto että
tappio. Sodassa saavutettiin kiistaton
voitto, vaikka se jäikin vähän kesken ja jouduttiin uusimaan vuonna
2003. Paha takaisku oli, ettei Irakin
vastaiskuja ballistisilla Scud-ohjuksilla kyetty torjumaan. Ensimmäisen
kerran 2. maailmansodan jälkeen
amerikkalaisia sotilaita kuoli ilmahyökkäyksissä. Irakin ilmavoimat oli
eliminoitu, mutta ilmanherruus ei
enää taannutkaan turvaa omille joukoille. Ohjuksia toki yritettiin torjua, 152 Patriot-ohjusta laukaistiin,
mutta vain yhteen Scud-ohjukseen
88:sta osuttiin. Ammattilaiset tiesivät varmasti etukäteen, ettei ohjusten torjunta kyseisellä kalustolla
ollut teknillisesti mahdollista, mutta
päinvastainen vaikutelma yritettiin
antaa. Suurvallalle kasvojen menetys
on vakava asia.

”Roistovaltiot” uhkaavat
Heti sodan jälkeen Yhdysvalloissa
määriteltiin uudeksi uhkakuvaksi
”roistovaltioiden” taktilliset ballistiset ohjukset, risteilyohjukset ja lennokit. ”Roistovaltioista” Irakin uhka
eliminoitiin vuoden 2003 sodassa,
jolloin amerikkalaiset myös ensimmäisen kerran onnistuivat torjumaan
ballistisia ohjuksia. Libyan ohjukset
uhkasivat Ranskaa ja Italiaa, mutta
uhka eliminoitiin vuoden 2011 ilmaoperaatiolla. ”Roistovaltioista” jäljellä
ovat Iran ja Pohjois-Korea. Jemenin
sisällissota on tuonut kuvaan mukaan Iranin tukemien huthi-kapinallisten ohjus- ja lennokki-iskut SaudiArabian kohteisiin. Myös palestiinalaisten raketti-iskut Israeliin voidaan
laskea samaan kategoriaan. Sodassa
alivoimainen osapuoli kykenee nyt
käymään epäsymmetristä ilmasotaa
ohjuksilla, raketeilla ja lennokeilla ilman miehitettyjä lentokoneita. Se on
kustannustehokasta eikä vaaranna
omia sotilaita.
Muutkin kuin ”roistovaltiot” ovat

Kolumni
Jukka Knuuti

Minullakin oli kotiryssä
Sinuun tullaan ottamaan yhteyttä. Alat tavata APN:n edustaa, ilmoitti päätoimittaja Raino Vehmas syksyllä 1972. APN oli neuvostoliittolainen uutistoimisto. Olin saamassa oman kotiryssän.

Miehittämättömien koneiden käyttö lisääntyy nopeasti. Kuvassa U.S. Navyn
tukialuskäyttöön suunniteltu X-47B UCAS. (Kuva: Northrop Grumman)

ottaneet käyttöön epäsymmetriset
hyökkäyskeinot. Amerikkalaiset suorittivat molemmissa Irakin sodissa
hyökkäyksiä ballistisilla ATACMStykistöohjuksilla. Amerikkalaiset
ovat myös laukaisseet ”terrorismin
vastaisessa sodassa” yli 2500 risteilyohjusta Irakiin, Afganistaniin,
Jugoslaviaan, Sudaniin, Libyaan, Somaliaan, Jemeniin ja Syyriaan. Myös
Iso-Britannia, Ranska ja Venäjä ovat
laukoneet risteilyohjuksia Syyriaan.
Amerikkalaiset ottivat myös ensimmäisinä käyttöön aseistetut miehittämättömät koneet (UCAV) eli
ns.”tappajalennokit” Afganistanin
sodassa vuonna 2001. Sen jälkeen on
tehty satoja lennokki-iskuja, joissa
myös sadat siviilit ovat saaneet surmansa. Iranilaisen kenraalin surmaaminen lennokki-iskulla Bagdadissa 3.
tammikuuta 2020 on tästä esimerkki.
USA:lla arvioidaan olevan yli 10 000
lennokkia ja miehittämätöntä konetta, Venäjällä yli 2000. Ilmahyökkäyksissä miehittämättömillä koneilla ja
täsmäaseilla ei ole vaaraa menettää
omia sotilaita. Tämä uusi uhkakuva
asettaa kovia haasteita ilma- ja ohjuspuolustukselle.

Ilmapuolustuksesta
ohjuspuolustukseen
Persianlahden sodan jälkeen aloitettiin USA:ssa ja muissakin maissa
uusien torjunta-aseiden kehitystyö
ensisijaisesti taktillisia ballistisia
ohjuksia vastaan. Tavanomaisilla ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä ei ole
ballististen maalien torjuntakykyä,
ei myöskään hävittäjillä. Doktriinin
muutos näkyy meilläkin, kun torjuntahävittäjät on muutettu monitoimihävittäjiksi. Yli kymmenen vuotta
kestäneen vaativan teknillisen kehitystyön tuloksena amerikkalaiset
ovat 2000-luvulla saaneet uusia torjuntaohjusjärjestelmiä, kuten Patriot
PAC-3, THAAD ja laivaston Aegisohjushävittäjät. Israel on eturivin
valtio ohjuspuolustuksessa, ja sillä

Israelilla on ollut Patriot-ohjuksia vuodesta 1991 alkaen. Uusilla ohjuksilla voi
torjua myös ballistisia maaleja. (Kuva: CSIS)

on käytössä kattava 3-portainen torjuntajärjestelmä: Iron Dome, David’s
Sling ja Arrow 2/3. Ranskassa on
suunniteltu torjuntaohjusjärjestelmä
SAMP/T, jota tarjottiin Suomellekin
vuonna 2007. Venäjä on ihan oma
lukunsa, sillä on useita moderneja torjuntaohjusjärjestelmiä, kuten
Buk-M2/3, S-300VM, S-350, S-400
ja piakkoin uusin S-500.
Venäjän uudet tykistöohjukset (Iskander-M), risteilyohjukset
(Iskander-K, Kalibr, Kh-55) ja meritorjuntaohjukset (Bastion, Kh-35U)
nähdään vakavana uhkana NATOmaissa, ja ne ovat vauhdittaneet
torjuntaohjusten kehitystä ja hankintaa Euroopassa. Venäjä kykenee
Kaliningradin tukikohdista hallitsemaan isoa aluetta maalla, merellä ja
ilmassa. Eräät Euroopan maat ovat
jo hankkineet ohjuspuolustuskykyä,
kuten Ranska ja Italia, ja vielä useammat ovat sitä hankkimassa: Saksa,
Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Puola, Romania, Iso-Britannia, Hollanti ja Espanja. Vireillä olevien ohjushankintojen
arvo lähentelee 20 miljardia euroa.
Suomella oli tykistöohjusten torjuntakykyä, kun ohjusjärjestelmä BukM1 oli käytössä vuosina 1997‒2016.
Nyt tätä suorituskykyä ei ole.
Risteilyohjusten ja lennokkien
torjunta asettaa omat haasteensa,
mutta on mahdollista hyvän matalatorjuntakyvyn omaavilla ilmatorjunta-aseilla, joita Suomessakin on. Risteilyohjusten torjuntaa on Suomessa
tutkittu ja kokeiltu 40 vuotta, ei se
mahdotonta ole. Ilmatorjuntajoukot
ovat Suomessa harjoitelleet lennokkien torjuntaa jo yli 50 vuotta. Itse
asiassa pienet lennokit (droonit) ovat
pahempi uhka kuin isot, koska niiden
havaitseminen ja torjuminen on vaikeampaa. Lennokkien käyttö tarjoaa
myös ilma-alivoimaiselle osapuolelle
kustannustehokkaan ja riskittömän
tavan suorittaa taktista lentotiedustelua ja -tulenjohtoa, jopa ilmahyökkäyksiä. Suhteellisen halvan lennokin
tuhoutuminenkaan ei ole katastrofi,
kuten miehitetyn koneen.
On tapahtunut iso doktriinin
muutos: ilmapuolustuksesta siirrytään ohjuspuolustukseen. Nyt
on teknillisesti mahdollista torjua
myös taktillisia ballistisia ohjuksia.
Saudi-Arabiassa väitetään torjutun
Patriot-ohjuksilla yli sata huthien
laukomaa ballistista ohjusta vuosina 2015‒2018. Israelin kerrotaan
torjuneen yli 70 % tuhansista palestiinalaisten raketeista. Risteilyohjuksia ja lennokkeja on ammuttu alas.
Kaikkia ei koskaan kyetä torjumaan,
mutta jokainen torjuttu hyökkäys
säästää ihmishenkiä. Se on torjuntavoitto.

Oman kotiryssän. Jos olit 1970-luvulla merkittävä henkilö politiikassa, taloudessa tai journalismissa, sinulla oli kotiryssä. Olin 29-vuotias
Aamulehden Helsingin toimituksen esimies. Olin siis tärkeä henkilö.
Pian minulle soitti hieman huonoa suomea puhuva mies. Ilmoitti olevansa APN:n varajohtaja Zhelesnov. Sopisiko minulle tavata
lounaalla. Totta kai sopi. Tiesin, että todellisuudessa ystäväni edusti
KGB:ta.
Ensitapaamisemme oli Orsossa, kauan sitten kadonneessa nuhjuisessa töölöläisravintolassa. Zhelesnov kyseli kaikenlaista suomalaisesta
sisäpolitiikasta ja erityisesti kokoomuksesta. Olinhan politiikan toimittaja ja Aamulehti oli lähellä kokoomusta. Neuvostolähetystö oli
alkanut lähestyä kokoomusta ja siihen projektiin kuuluin minäkin.
Tavanomainen lounas. Toki kahvin kanssa konjakit, mutta ei muuta
viinaa. Isäntäni kysyi, voisimmeko tavata uudelleen. Sehän minulle
sopi. Kaivettiin kalenterit, sovittiin päivä ja isäntä ilmoitti paikaksi
ravintola Merkurin. En ollut koskaan kuullut sellaisesta kapakasta.
Seurustelumme aikana opin tuntemaan hyvin monta pientä töölöläisravintolaa. Koskaan emme tavanneet kahta kertaa peräkkäin samassa
paikassa.
Lounaamme noudattivat tuttua kaavaa: Zhelesnov kyseli ja minä
vastailin. Mutta kunnon keskustelua ei koskaan syntynyt, sillä isäntäni oli kiinnostuneempi Suomen sisäpolitiikasta ja kokoomuksen remonttimiehistä kuin kertomaan Neuvostoliittoon liittyvistä asioista.
Keskustelumme muistuttivat lähinnä juuri taakse jääneen valtiotieteellisen tenttien suullisia osia: Tentaattori kyseli ja minä yritin vastata. Aloin hieman huolestua tapaamisistamme ja kysyin kokoomuksen
puoluesihteeri Veikko Tavastilalta, miten käyttäytyä. Tavastila oli kokoomuksessa avainhenkilö kotiryssäasioissa. Veikko sanoi, että voit
rauhassa syödä lounaita kontaktisi kanssa, jos jaksat. Voit puhua rauhassa, sillä toimittajana sinulla ei ole takanasi mitään sellaista tietoa,
jonka kertominen voisi kompromettoida sinua. Mutta jos hän pyytää
jotain palvelusta tai kirjoittamaan jotain, sitä älä tee.
Tapaamisemme eivät ravintoloita lukuun ottamatta olleet mitenkään
piiloteltuja. Kerran isäntäni tuli jopa komeasti paikalle valkoiselle Volgalla, jonka rekisterinumero oli APN-2. Ja joululounas syötiin
Stockmannin yläkerrassa. Sain joulutervehdyksenä paketin, jossa oli
pullo viskiä. konjakkia ja tietysti votkaa. Lahja oli hiukan tavanomaista suurempi, sillä puolueet ja ministerit muistivat minua jouluisin yhdellä pullolla.
Oltiin keväässä 1973. Olin palannut Islannista pidetystä Pohjoismaiden neuvoston kokouksesta. Ja taas Zhelesnov kyseli ja minä vastailin. Sitten se tuli: voisitko kirjoittaa lyhyen muistion Islannin kokouksen tärkeimmistä asioista. Muistin Tavastilan neuvon ja sanoin,
että en millään ehdi sellaista tehdä. Mutta kerron kyllä kaiken, mitä
haluat tietää. Seuraavalla lounaalla palattiin taas muistioon, mitä en
edelleenkään ehtinyt kirjoittaa.
Kun isäntäni kyseli muistiota kolmannen kerran, kertoi hän samalla, että hänen kautensa Helsingissä päättyy ja hän palaa Moskovaan.
Mutta sitä ennen esittelee minut seuraajalleen. Jäin odottelemaan
lounaskutsua. Mutta sitä ei koskaan tullut. En ollut ollenkaan pahoillani statussymbolin menetyksestä. Olin saanut kyllikseni suullisista
tenteistä.
Minusta ei KGB:lle hyötyä ollut. Mutta todellisista kotiryssistä oli.
Huippuesimerkki oli Viktor Vladimirov, joka kevään 1981 hallituskriisin aikana oli läsnä kiistan molempien osapuolten sisäpiirin kokouksissa: Keskustapuolueen puoluehallituksen työvaliokunnassa ja pääministeri Mauno Koiviston keittiössä.
Olen varma, että joistain kontakteista tiedustelijat saivat irti tietoja,
joiden luovuttaminen olisi täyttänyt valtiopetoksen tunnusmerkit.
Toki Supo seurasi KGB:n puuhia ja tarvittaessa jakoi varoituksen sanoja lounasvieraille. Ja ollessani Uudessa Suomessa eteen tuli tapaus,
jossa Supo varoitti eräästä töihin pyrkijästä, joka sittemmin tuomittiinkin vakoilusta
Suomessa riittää politiikan tutkijoita. Kotiryssät olisi hyvä aihe vakkapa väitöskirjaan. Mutta ehkä se ei ole poliittisesti korrekti. Ei ainakaan tietokoneeni oikeinkirjoitusohjelman mukaan. Se nimittäin veti
punaisen viivan jokaisen tässä tekstissä olevan kotiryssä-sanan alle.
Julkaistu Suomen Sotilas-lehdessä 2014
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Ampumatoimintaa
Piirien pistoolivuorot
Santahaminassa keväällä 2020
Helsingin reserviläispiirien, HRUP ja HelResp, ampumaohjelma kevätkaudella 2020
KAARTJR:n pistooliradalla 2 ja 3 Santahaminassa. Ammunnoissa käytetään kääntölaitteita
ja niissä piirien omia taulukehyksiä.
Ampuma-aika on kello 17 – 21 ampumapäivinä. Sotilaspistoolin pika-ammunnassa ilmoittautumisaika on klo 17.45 – 18.00 ja kilpailu ammutaan kello 18 – 21.
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA ( PP )
ti
31.3.2020 rata 2 ja 3
ti
14.4.2020 rata 2 ja 3
ti
28.4.2020 rata 2 ja 3
ti
12.5.2020 rata 2 ja 3
ti
26.5.2020 rata 2 ja 3
ti
9.6.2020 rata 2 ja 3
ti
23.6.2020 rata 2 ja 3
SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA ( SPP )
ti
24.3.2020 rata 2 ja 3
ti
7.4.2020 rata 2 ja 3
ti
21.4.2020 rata 2 ja 3
ti
5.5.2020 rata 2 ja 3
ti
19.5.2020 rata 2 ja 3
ma
25.5.2020 rata 2 ja 3
ti
16.6.2020 rata 2 ja 3
ti
30.6.2020 rata 2 ja 3
Pienoispistoolin, isopistoolin, pistoolin pika-ammunnan ja sotilaspistoolin pika-ammunnan
mestaruuskilpailujen päivämäärät selviävät myöhemmin.
Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/killan v. 2020 jäsenkortti / maksukuitti,
aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus/ SAL:n lisenssi ja henkilöllisyystodistus. Nämä
voidaan tarkastaa ammunnanjohtajan toimesta sekä KAARTJR:n hallitseman radan Pv:n
edustajien toimesta.
Ilmoittautuminen ampumavuorolle tehdään sähköpostilla osoitteeseen
pistoolivuoro@hrup.fi. Tarvittavat tiedot ovat nimi, syntymäaika ja auton rekisterinumero.
Varaudu portilla tarkastukseen henkilöllisyystodistuksella ja reserviläisjärjestön jäsenkortilla. Yksi ilmoitus riittää koko kaudelle ja molempiin lajeihin. Ilmoitus tulee tehdä ajoissa,
esimerkiksi tiistaivuorojen vierasilmoitus lähetetään Santahaminan portille jo perjantaina.
Kilpailuaika radalla on klo 17.00 – 21.00. Radalla oltava 15 min ennen kilpailun alkua.
Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija. Ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat ja
paikkalaput.
Kilpailuissa sovelletaan seuraavaa sarjajakoa: H - H50 - H60 - H70 – H75 – H80 - D - D50.
Joukkuekilpailu vain mestaruuskilpailuissa.
Molempien lajien ensimmäiset kilpailut ovat samalla koulutustilaisuuksia niille kiinnostuneille halukkaille, jotka jatkossa osallistuvat kilpailujen vetämiseen. Vapaaehtoisia
tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään ilmoittautumaan ampumatoimikunnalle.
Helsingin reserviläispiirien ampumatoimikunta

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ammunta@hrup.fi

MPK:n alkuvuoden 2020
ratavuorot Santahaminassa

Reserviläisten
ampumaturva

Vuoroille ilmoittautuminen: www.mpk.fi
PVM		
29.2.2020
7.3.2020
7.3.2020
7.3.2020
14.3.2020
14.3.2020
14.3.2020
14.3.2020
21.3.2020
21.3.2020
21.3.2020
21.3.2020
28.3.2020
4.4.2020
4.4.2020
4.4.2020
18.4.2020
18.4.2020
2.5.2020
3.5.2020
9.5.2020
9.5.2020
9.5.2020
16.5.2020
23.5.2020
23.5.2020
23.5.2020
30.5.2020
30.5.2020
30.5.2020
30.5.2020
6.6.2020
6.6.2020
6.6.2020
6.6.2020
13.6.2020
13.6.2020
27.6.2020
27.6.2020
27.6.2020
27.6.2020

VkPv
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
SU
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

VKO
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
14
14
14
16
16
18
18
19
19
19
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
26
26
26
26

Kurssi			
Aika
Perusammunnat (pistooli)
ap
Perusammunnat (kivääri) VarTu
ap
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa ip
Perusammunnat (kivääri) 300m VarTu ap
Perusammunnat (kivääri) VarTu
ap
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa ip
Perusammunnat (kivääri) 300m VarTu ap
Asekäsittelyammunta (aloittelijat)
ip
Perusammunnat (kivääri) VarTu
ip
Perusammunnat (kivääri) 300m VarTu ip
Perusammunnat (pistooli)
ap
Asekäsittelyammunta		
ap
SRA kurssi			
ap, ip
Perinnekiväärikilpailu		
ap, ip
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa ip
Perusammunnat (kivääri) VarTu
ap
Reserviläisasekilpailu		
ap
Reserviläisasekilpailu		
ap, ip
Taktinen kiväärikurssi		
ap, ip
Taktinen kiväärikurssi		
ap,ip
Ammuttajakurssi		
ip
Perusammunnat (kivääri) VarTu
ap
Perusammunnat (pistooli)
ip
SRA piirikilpailu		
ap, ip
Ammunnan harrastaminen tutuksi naisille
Ammunnan harrastaminen tutuksi naisille
Asekäsittelyammunta (aloittelijat)
ap
Perusammunnat (kivääri) VarTu
ap
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa ip
Perusammunnat (kivääri) 300m VarTu ap
Perusammunnat (pistooli)
ip
Perusammunnat (kivääri) VarTu
ap
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa ip
Perusammunnat (kivääri) 300m VarTu ap
Perusammunnat (pistooli)
ip
Reserviläisen ampumataitotesti
ap
Reserviläisen ampumataitotesti
ip
Perusammunnat (kivääri) VarTu
ap
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa ip
Perusammunnat (kivääri) 300m VarTu ap
Asekäsittelyammunta (kokeneet)
ip

Vakuutuksen saa tilattua mm. netistä:
www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus.
Ampumaturva tulee voimaan aikaisintaan
vakuutuskauden alussa tai sen jälkeen
maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 ja
on voimassa vakuutuskauden loppuun.
Ampumaturva maksaa 25 euroa. Vakuutus
vaaditaan Töölön radalla.

ap
ip

Asehuoltokurssi
Töölössä 4.3.
Tule oppimaan aseen oikeaoppisesta
huollosta ja huollon merkityksestä.
Aiheet: Glock, AK, AR ja MP5 huolto.
Aika: keskiviikko 4.3. klo 18-21
Hinta: 0 e
Paikka: Töölöntorinkatu 2:n kokoustilat
(tarkempi saapumisohje ilmoittautuneille).
Ilmoittautumiset 2.3. mennessä:
jarjesto@hrup.fi

Ilma-aseiden mestaruuskilpailut Töölössä 17.3.
Helsingin reservipiirien ilma-aseiden mestaruuskisat ammutaan tiistaina 17.3.2020. Erät klo 14.30, 16.00 ja 17.30.
Kilpailut ammutaan Töölön ilma-aseradalla. Koelaukaukset alkavat ilmoitettuna aikana, kilpalaukaukset siis 14.45, 16.15 jne, paikalla oltava siis
viimeistään 14.30, 16.00 jne. kilpalaukausten ampuma-aika on yksi tunti. Sarjat H, H50, H60, H70, H75, H80, H90, H100, D, D50. Kilpailumaksu 3,00
e. Varaa vuorosi ja ilmoittaudu viimeistään 15.3. Seppo Laitakarille mieluiten sähköpostilla seppo.laitakari@pp.inet.fi tai tekstiviestillä puhelin
050-4626780. Kerro nimi, yhdistys, sarja ja laji sekä puhelinnumerosi mahdollisia muutoksia varten. Laitakarilta saat myös haluamasi lisätiedot.

Lahjoita ylimääräiset patruunasi Reserviupseeripiirille
Lojuuko nurkissasi tarpeettomaksi jääneitä patruunoita? Nyt voit lahjoittaa ylimääräiset patruunat reserviupseerien ampumatoiminnassa käytettäväksi. Ilmoita patruunoista osoitteeseen jarjesto@hrup.fi, niin noudamme ne pois.
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Liikuntatoimintaa
Infotilaisuus sotilasliikunnasta 11.3.
Helsingin reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta järjestää infotilaisuuden Töölössä 11.3.2020. Tavoitteena on esitellä erilaisia liikuntalajeja ja
–tapahtumia. Mukana kertomassa ovat itse aiemmin mukana olleet. Käsitellään mm. tapahtuman sisältö, varusteet, ilmoittautuminen, tukitoimet.
Aika: ke 11.3. klo 18-20
Paikka: Töölön auditorio, Töölöntorinkatu 2
Ilmoittautuminen: 9.3. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi
Tilaisuus on kaikille avoin.
Aiheet:
•
Kenttäkelpoisuusmarssit
•
RESUL:n talvi- ja syysjotokset
•
Kaukopartiohiihto ja kaukopartiomarssi
•
Koti- ja ulkomaiset sotilastaitokilpailut
•
Jukolan viesti
•
MPK:n kuntotestit ja military cross training
•
Maanantaimarssit ja sählyvuorot
•
JÄRES 2020 –sotilastaitokilpailu
•
Keskustelu ja palaute

Brandenstein-marssi
Loviisassa 5.4.
Reserviläisille kohdennettu
kuntoa kohottava ja mittaava
PAK-jalkamarssi.
Kurssi soveltuu kaikille reserviläisille. Marssille saavat osallistua siviilit ja heitä ei koske 10
kg kantamus, mutta he saavat
sellaisen halutessaan kantaa.
Valitse matka kuntosi mukaan
(10 km / 25 km / +40 km). 25km
ja 40 km matkojen suorittaneille
haetaan 1 korvaava kh-päivä.
Ilmoittautuminen: www.mpk.fi

Koulutustoimintaa
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseja
Kursseille ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.mpk.fi
Varautumiskouluttajien täydennyskoulutustilaisuus 2020		
Tuusula
22.2.2020 - 23.2.2020
Koulutusohjelmien kehittämiskurssi 2			
Tuusula
22.2.2020 - 23.2.2020
JÄÄK: Joukkueenjohtaja- ja tulenjohtajakurssi
Tuusula
28.2.2020 - 13.12.2020
Perusammunta (pistooli)				Helsinki
29.2.2020
Säteilymittausjoukkueen kalustohuolto			Helsinki
29.2.2020
Valmistautuminen pitkäkestoiseen fyysiseen suoritukseen		
Helsinki
29.2.2020
SPOL: Voimankäyttö					Tuusula
6.3.2020 - 23.8.2020
KRH: Laskijan koulutus				
Tuusula
7.3.2020 - 29.3.2020
Perusammunnat (kivääri)				Helsinki
7.3.2020
Perusammunta (kivääri) 300m				Helsinki
7.3.2020
TYK: Mittaustoiminnan perusteet				
Tuusula
7.3.2020 - 8.3.2020
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa			
Helsinki
7.3.2020
Perustamis- ja tukikurssi				
Helsinki
13.3.2020 - 15.3.2020
SPOL: Henkilöetsintä					Tuusula
13.3.2020 - 25.10.2020
Reserviläisjohtaja-2					Tuusula
14.3.2020 - 5.4.2020
Kyberturvallisuuden perustaidot 2			
Helsinki
14.3.2020
Perusammunta (kivääri)				Helsinki
14.3.2020
Perusammunta (kivääri) 300m				Helsinki
14.3.2020
Asekäsittelyammunta (aloittelijat)				Helsinki
14.3.2020
Military Cross Training-harjoitus				Helsinki
14.3.2020
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa			
Helsinki
14.3.2020
Johto- ja tukikurssi					
Helsinki
20.3.2020 - 22.3.2020
Perustamiskurssi					Helsinki
20.3.2020 - 22.3.2020
JÄÄK: Ryhmänjohtajakurssi
Tuusula
20.3.2020 - 30.10.2020
SPOL: Kohteen suojaaminen 1/2				
Helsinki
20.3.2020 - 23.8.2020
SÄTEILYMITTAUSJOUKKUE I/II
Helsinki
20.3.2020 - 22.3.2020
Voimankäytön jatkokurssi					20.3.2020 - 10.7.2020
Lähitaistelu, Kylmät aseet peruskurssi			
Tuusula
21.3.2020 - 22.3.2020
Asekäsittelyammunta - kokeneet				Helsinki
21.3.2020
KRH: Heittimen johtaja				
Helsinki
21.3.2020 - 17.5.2020
KRH: Tulijoukkueen johtaja				
Helsinki
21.3.2020 - 17.5.2020
Perusammunta (kivääri)				Helsinki
21.3.2020
Perusammunta (kivääri) 300m				Helsinki
21.3.2020
Perustamis- ja tukikurssi				
Helsinki
27.3.2020 - 29.3.2020
TRA peruskurssi 2/2					
Helsinki
27.3.2020 - 29.3.2020
SPOL: Henkilösuojaus					Tuusula
27.3.2020 - 29.11.2020
Sotilaspoliisitoiminnan perusteet				
Helsinki
28.3.2020 - 29.3.2020
SRA-ampujan kurssi					Helsinki
28.3.2020 - 29.3.2020
TYK: Tulenjohtamisen perusteet				
Tuusula
28.3.2020 - 29.3.2020
Taistelupelastaja, peruskurssi, 1/2 ja 2/2			
Tuusula
3.4.2020 - 26.4.2020
Perinnekiväärikilpailu				Helsinki
4.4.2020
Perusammunta (kivääri)				Helsinki
4.4.2020
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa			
Helsinki
4.4.2020
Brandenstein-marssi 2020				Loviisa
5.4.2020
Kunnossa Inttiin Santahaminassa				
Helsinki
8.4.2020 - 23.4.2020
Perustamis- ja tukikurssi				
Helsinki
17.4.2020 - 19.4.2020
Taistelu rakennetulla alueella jatkokurssi 1/2 (TRA)		
Helsinki
17.4.2020 - 19.4.2020
OSINT peruskurssi - avointen lähteiden tiedonhankinta		
Helsinki
18.4.2020 - 19.4.2020
Reserviläisasekilpailu				Helsinki
18.4.2020
Suunnistuskurssi naisille				Espoo
22.4.2020
Military Cross Training-harjoitus Santahaminassa		
Helsinki
23.4.2020
Perustamiskurssi					Helsinki
24.4.2020 - 26.4.2020
Johto- ja tukikurssi					
Helsinki
24.4.2020 - 26.4.2020
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Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat
Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa. Noin 7-8 km lenkki. Ei erillistä ilmoittautumista. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa.
Lähtökynnys ylitetään klo 17.30. Lisätiedot Juha Matikainen, juha21matikainen@gmail.com.
Pohjois-Haagan Yhteiskoululla pelataan sählyä joka sunnuntai kello
19.30–20.30. Uudet ja vanhat pelaajat ovat tervetulleita! Ilmoittautuminen
tapahtuu www.nimenhuuto.com -sivuston kautta.
Uudet pelaajat: Kirjoita joukkueen nimeksi ”Stadin ressujen salibandy”
ja salasanaksi ”Ressusalibandy”. Näin pääset kirjautumaan sivustolle ja
ilmoittautumaan tapahtumaan. Lisätietoja tarvittaessa:jyri.vilamo@gmail.
com.
Nitrojumpat pidetään perjantaisin klo 18-19:30 Töölöntorinkatu 2:ssa. Paikalla on pukuhuone ja suihku. Lisätiedot Seppo Kulonen, 0400 387 547.

HRUP koulutustoimikunta > koulutus@hrup.fi

MPK:n valmiuspäällikkö
esittäytyy
Helsingin koulutuspaikan päällikkönä ja toisena Etelä-Suomen
maanpuolustuspiirin valmiuspäällikkönä on aloittanut vuoden vaihteesta alkaen Markus Häyhtiö.
Valmiuspäälliköiden tehtävänä on kehittää maanpuolustus- ja
puolustushaarapiirien valmiutta.
Työnkuvan keskeisimpinä osa-alueina ovat koulutus, vapaaehtoisten
rekrytointi sekä valmius- ja turvallisuussuunnittelu.
Markus Häyhtiön tehtävä on
rakentaa yhdessä Puolustusvoimien
kanssa uusi ja aikaisempaa laajempi
sotilaallisia valmiuksia palvelevan
koulutuksen järjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on palvella
Puolustusvoimien tarpeita. MPK:n
järjestämä sotilaallisia valmiuksia
palveleva koulutus on reserviläisille väylä Puolustusvoimien järjestämään sotilaalliseen koulutukseen.
Kuten MPK:n hallintopäällikkö
Mika Peltoniemi totesi syksyisessä
lausunnossaan: ”Valmiuspäällikköjärjestelmä rakennetaan aluetoimistojen yhteyteen varmistamaan
MPK:n koulutusresurssien tarkoituksenmukainen käyttö. Samalla
on tarkoitus myös taata vapaaehtoisten reserviläisten muun muassa
sotilaallisia valmiuksia palvelevien SOTVA-kurssien kautta saatu,
osaamiseen perustuva sijoituskelpoisuus paikallisjoukkoihin”.
Markus Häyhtiö on toiminut
erilaisissa kehitys- ja koulutustehtävissä koko työuransa ajan. Työuransa aikana hän on työskennellyt
lehtorina, koulutuspäällikkönä sekä
erilaissa kehitys- ja sidosryhmäyhteistyötehtävissä vuodesta 1999 lähtien.
Pitkä ura vapaaehtoiseen maanpuolustukseen parissa on jatkunut koko 2000-luvun niin MPK:n
toiminnassa kuin osana alueellisia
joukkoja. Lisäperspektiiviä kokonaisvaltaiseen maanpuolustukseen

hän on kartuttanut osana tohtoriopintoja MPKK:lla 2013-2018.
Uudesta tehtävästään Markus
Häyhtiö toteaa seuraavaa: "On ilo
vastaanottaa valmiuspäällikön tehtävä MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä. Uuden tehtävän
mukanaan tuoma vastuu ja tehtävän
monipuolisuus takaavat mielenkiintoisen työkentän tulevaisuudessa.
Pitkä ja monipuolinen kokemukseni niin rekrytoinnin, koulutuksen, kehityksen kuin sidosryhmäyhteistyön parissa antaa mahdollisuuden tässä vaativassa tehtävässä
onnistumiseen. Tämä mahdollisuus
realisoituu yhteistyössä osaavien,
ammattitaitoisten ja motivoituneiden kanssatoimijoiden kanssa.”
Markus tulee mielellään esittäytymään ja kertomaan piirin ajankohtaiset asiat esimerkiksi reserviläisyhdistysten ja -kerhojen kevätkokouksiin.
Markus Häyhtiö
MPK, valmiuspäällikkö / Officer G7
+358 50 5730966
markus.hayhtio@mpk.fi
Radioniementie 1
00860 HELSINKI
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Helsingin
Reserviupseeripiiri

SENIORIUPSEERIT
Arvoisat upseeriveljet! Vuosi
on vaihtunut ja kerhotoimintamme
on pyörähtänyt käyntiin. Hallitus
piti järjestäytymiskokouksensa 16.
tammikuuta, jolloin kerhon hallinto
koki muutoksen. Sihteerin tehtäviä
pitkän ansiokkaasti hoitanut Ahti I.
Pohjonen siirtyi syrjään. Kiitämme
Ahtia monivuotisesta työstään kerhomme tavoitteiden edistämisessä
ja toimintamme kehittämisessä sekä
toivotamme hänelle iloa ja menestystä uusien haasteiden parissa.
Toimintavuonna 2020 kerhon
puheenjohtajana jatkaa syyskokouksen valitsemana Seppo Kulmala
(0405869252, skulmala48@gmail.
com) ja kerhon hallituksen kutsumana sihteerinä Hannu Venäläinen
(0405302259, venalaisenhannu@
gmail.com). Meihin voit olla yhteydessä kaikissa Senioriupseerien kerhoa koskevissa kysymyksissänne.
Toimintavuoden 2020 teemaksi olemme valinneet ”Suomi 1940;
Ratkaisevia tapahtumia 80 vuotta
sitten”. Kevätkautemme koostuukin
vahvasti tähän teemaan kytkeytyvistä mielenkiintoisista päiväretkistä sekä totutusti korkealaatuisista
esitelmätilaisuuksista seuraavasti:
27.2. Kerhoesitelmä: Talvisodan
ratkaisun hetket lähestyvät; Esitelmöitsijä FT, dosentti Lasse Laaksonen. Töölöntorin auditorio klo
18:00.
26.3. kevätkokous klo 18:00. Kokousesitelmä: Vaikea tie talvisodan
rauhaan; Esitelmöitsijä professori
Ohto Manninen. Töölöntorin auditorio klo 19:00
16.4. Kerhoesitelmä: Sotataito
ja johtaminen talvisodassa; Esitelmöitsijä FT, dosentti, maj.res. Pasi
Tuunainen. Töölöntorin auditorio
klo 18:00.
11.5. Kerhon kevätretki Salpalinjalle (avec).
Retken matkanjohtajana toimii
Senioriupseerien kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala ja asiantuntijaoppaana kerhon jäsen KTM, ylil
res Göran Lindgren.
Retken ohjelma:
09:00 Kokoontuminen Helsingissä
Mannerheimin patsaalle ja lähtö tilausbussilla itään
11:00 Saapuminen Virolahden
Bunkkerimuseolle, jossa tutustumme alueen sotahistoriaan niin
maastossa kuin sisätiloissakin.
12:45 Siirtyminen Vaalimaalle
Rajahoviin
13:15 Buffet-lounas Rajahovissa
14:30 Siirrymme bussilla tutustumaan merkkikauppamyymälöihin
lähellä sijaitsevassa Zsar Outlet Villagessa
17:00 Paluumarssi Helsinkiin alkaa
20:00 Saapuminen Mannerheimin patsaalle Helsinkiin

Ilmoittautuminen retkelle; toimi
seuraavasti: suorita retken hinta 50
€/ henkilö Senioriupseerien kerhon
tilille, tilinumero FI47 1386 5000
1006 37 ja vahvista ilmoittautumisesi puheenjohtajalle, sähköposti:
skulmala48@gmail.com tai puhelimitse 040-5869252 30.4.2020 mennessä. Retken hinta sisältää bussikuljetuksen, sisäänpääsyn Bunkkerimuseoon, lounaan Rajahovissa ja
opastuksen kohteissa.
13.6. Kerhon päiväretki Kuivasaareen (avec.) (Matkaohjelmaan
palataan yksityiskohtien varmennuttua)
Kevätkokoukseen ja kerhoesitelmätilaisuuksiin ilmoittautuminen
Senioriupseerien kerhon puheenjohtajalle sähköpostitse skulmala48@gmail.com tai puhelimitse
0405869252.
Tervetuloa niin nykyiset kuin
tulevatkin jäsenemme monilukuisesti mukaan!

munkkivuori

Töölö

Munkkivuoren Reserviupseerien kevätkokous maanantaina 23.3
kello 18.00 yhteistilaisuutena Pohjois-Haagan yhteiskoululla, Pietari
Hannikaisentie 6, 00400 Helsinki.
Ennen kokousta on kokousesitelmä
/ RUL piirikierros: RUL uusi puheenjohtaja ylil. Aaro Mäkelä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot kevätkaudella parillisten viikkojen perjantaisin 18.00 – 19.30,
seuraavaksi 21.2. ja siitä kahden
viikon välein. Viimeinen vuoro on
17.4. Ammunnat vetää Yrjö Alastalo,
puh. 0400 306787.
Kalvolassa ammuntakausi alkaa
maaliskuussa. Lisätietoja ampumaupseerilta.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi tiedon saannin varmistamiseksi siltä
varalta, että järjestetään muita tilaisuuksia. Tämä on entistä tärkeämpää, koska Reservin Sanomat ilmestyy paperilehtenä vain neljä kertaa
tänä vuonna. Ilmoituksen voi tehdä:
mauri.routio@sci.fi

Töölön reserviupseerien ampumavuorot ovat jatkaneet suosiotaan,
vuoroilla on jatkuvasti vahva osallistujaporukka. Mukaan mahtuu, ja
suorastaan toivotaan uusia tulokkaita. Tervetuloa! Vuorot ovat tuttuun tapaan joka toinen tiistai klo
19-21, parillisina viikkoina. Ensikertalaisille kerho tarjoaa patruunat ja
heidän toivotaan ilmoittautuvan ennakkoon kerhon sähköpostiin. Tarkemmat ohjeet radan sijainnista saa
sähköpostilla kerhon osoitteesta.
Kerhon kevätkokous järjestetään 23.3.2020 klo 19:00 – 20:30
Pohjois-Haagan Yhteiskoululla
(Pietari Hannikaisentie 6. 00400
Helsinki). Sääntömääräisten asioiden lisäksi kerholle valitaan uusi
varapuheenjohtaja, sekä tarvittaessa
hallituksen täydennysvaali. Kokousta edeltää HRUP:n kevätkokouksen
yhteydessä järjestettävä kokousesitelmä, klo 18-19. Toivottavasti mahdollisimman moni kerholainen pääsee paikalle!
Miltä haluat Töölön toiminnan
näyttävän vuonna 2025? Osallistu
keskusteluun mm. kevätkokouksessa sekä kerhon Facebook-ryhmässä.
Nähdään ratavuoroilla ja tapahtumilla!
Kerhomme yhteystiedot: toolonreserviupseerit@gmail.com
Facebook: Töölön Reserviupseerit

Tikkurila
Kanta-helsinki
Kevätkokous: Yhdistyksen kevätkokous pidetään piirin yhteisessä kokousillassa ma 23.3.2020 klo
19:00 Pohjois-Haagan yhteiskoululla (Pietari Hannikaisen tie 6, 00440
Helsinki; pihalla pysäköintitilaa).
RUL:n uusi puheenjohtaja ylil.res
Aaro Mäkelä pitää yhteisen kokousesitelmän ennen kevätkokousta klo
18:00-19:00.
Pistoolivuorot: Töölön pistoolivuoro jatkuvat parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 16:30-19:00
Töölön sisäradalla. Kevätkauden
vuorot järjestetään seuraavasti:
12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4, 6.5.,
20.5. ja 3.6. Ilmoittautumiset ratavuoroille ampumaupseerit@khru.
net.
Padasjoki 2020: KHRU järjestää jäsenilleen perinteisen ampumaleirin Padasjoella 31.7.-2.8.2020.
Merkitkää ajankohta hyvissä ajoin
kalenteriin! Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua toiminnalliseen
ammuntaan sekä kokeilla erilaisia
aseita. Monipuoliset ampumaohjelmat soveltuvat sekä vasta-alkajille
että ammuntaa ennenkin harrastaneille. Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset ampumaupseereille
20.7.2020 mennessä (ampumaupseerit@khru.net).
Viron kevätretki: KHRU suunnittelee perinteistä Viron kevätretkeä 8.5.2020 (päiväretki). Retkestä
kiinnostuneita pyydetään olemaan
yhteydessä matkanjohtaja Sakari
Väliahteeseen (saku@phyk.fi). Yhteystiedot: Puheenjohtaja Jussi Kangaspunta (puheenjohtaja@khru.net,
0503756772), ampumaupseerit (ampumaupseerit@khru.net). yhdistyksen verkkosivut: www.khru.net.

Tikkurilan reserviupseeri-ilta
esitelmineen on 27.2.2020 klo 19.00
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa Cporras vanhassa talossa. Esitelmän
pitää Kari Kallinen "Ihmisen ja teknologian rajapinnat ja niiden tutkimus PV:ssa". Kahvitarjoilu. Hallitus
kokoontuu klo 17.30 alkaen
Talvisodan päättymispäivänä
perjantaina 13.3.2020 klo 09.00 on
muistotilaisuus Tikkurilan Veteraanipuistossa, Hertaksentie 1. VETRES-toimikunnan vuosikokous on
keskiviikkona 18.3.2020 kaupungin
valtuustosalissa, klo 16.30 kahvi,
klo 17.00 esitelmä ja n klo 18 alkaen varsinainen kokous. Esitelmän
pitää Vantaan seurakuntayhtymän
uusi johtaja, ev. evp Jukka Parvinen
aiheesta ”Uhkalähtöinen puolustussuunnittelu”
TiRUK: in kevätkokous on torstaina 19.3.2020 klo 19.00 (Huom.
ajankohta) alkaen ”Karjatalolla”
Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa talossa.
Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat, mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019.
Kokouksen jälkeen kerhoesitelmä jonka pitää Pertti Ratia aiheenaan ”EU tänään”. Kahvitarjoilu.
Hallitus kokoontuu klo 17.30 alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.fi. Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.00- 21.30 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös pienoiskiväärillä voi tulla
harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan!
3.3 ja 10.3 on pienoiskiväärin asentokilpailu 10+10+10 ls. Lisätietoja
antaa ampumaupseeri Mikko Maunuksela puh.0505004888.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
KEVÄTKOKOUSKUTSU
Itä-Helsingin Reserviupseerit
ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 25.
maaliskuuta 2020 klo 18 osoitteessa
Puotilantie 1D, Helsinki. Kokouksessa esitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, mutta
näiden lisäksi palkitaan vuonna
2019 ansioituneet upseerit. Tilaisuus on avoin kaikille yhdistyksen
jäsenille, tervetuloa paikalle! Kahvitarjoilu.
PADASJOEN AMPUMAHARJOITUS
Padasjoen leirit vuodelle 2020
ovat täällä taas! Tule mukaan ItäHelsingin Reserviupseerit ry:n
legendaarisimpaan tapahtumaan
viikonloppuna 28.2.-1.3.2020! Perinteikäs Padasjoen ampumaleiri järjestetään tänä ensimmäisen kerran
helmikuun viimeisenä viikonloppuna. Padasjoella pääset tutustumaan
muihin kerhon jäseniin, hiomaan
omaa ampumataitoa, kokeilemaan
uusia aseita ja ennen kaikkea pitämään hauskaa! Talo tarjoaa majoituksen, kuulosuojaimet, suojalasit
ja taulut. ILMOITTAUTUMISET
16.2.2020 MENNESSÄ SÄHKÖPOSTITSE: ihrury@gmail.com
KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄ 17.5.
Kerhomme on mukana seppeleenlaskussa Leposaaren hautausmaalla Kulosaaressa 17.5. klo 12 alkaen. Tervetuloa mukaan!
NUORTEN UPSEERIEN
TUTUSTUMISAMMUNNAT
Nuorille upseereille maksuton
tutustumisammuntatilaisuus järjes-

tetään Töölön ampumaradalla 12.3.
klo 19. Tervetuloa mukaan tutustumaan kerhomme toimintaan ja jäseniin! Ilmoittautuminen sähköpostitse: ihrury@gmail.com
AMMUNNAT
Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan radalla (Puotilantie 1 D)
8.1.2020 alkaen klo 17.00 parillisten
viikkojen torstaisin. Pistooliammunnat HRUP:n radalla Töölössä
jatkuvat parittomien viikkojen torstaisin klo 19.00, ja kerhon SRAammuntavuoro parillisten viikkojen
torstaisin klo 20-22. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja ja saapumisohjeet
radalle sähköpostitse.

LÄNSI-VANTAA
14-15.3 Pirkka-jotos, Pirkkala
(RESUL)
25.3. klo 18:30 Sääntömääräinen
kevätkokous jonka jälkeen esitelmä
17-19.4. Padasjoen kevätampumaleiri, kerhon ampumamestaruuskilpailut
27.4. klo 16:30 Kansallisen Veteraanipäivän juhlakonsertti Martinus-salissa, oopperalaulaja Jaakko
Ryhänen
Nuorten upseerien toiminnasta, facebook-sivuista ym. voi kysyä
Ville Arekalliolta ville383@gmail.
com ja Miika Koistiselta miika.koistinen@hotmail.com
Töölön pistooliradalla on vakio
ampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
parittomien viikkojen lauantaisin
klo 14:30-17:00. Ilmoittautumiset
Hannu Nisulalle P. 0400 567 098
Tikkurilan Urheilutalon radalla
on ampumavuoro perjantaisin klo
15:00-17:00, 22 kal. aseilla. Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P: 040
586 9252.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com.
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on www.rul.fi/lansivantaa

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Bästa officerare, årets första
spalt innehåller en hel del program
att pricka in i kalendern! Vårmöte.
Medlemmarna i Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f. kallas till
ordinarie vårmöte måndagen den
23.3.2020 klockan 19:00 på PohjoisHaagan yhteiskoulu (Pietari Hannikainensväg 6). På mötet behandlas
stadgeenliga ärenden. Före vårmötet, kl. 18:00-19:00, har vi möjlighet
att ta del av ett föredrag av Reservofficersförbundets nya ordförande
Aaro Mäkelä.
Officersbalen: Den traditionsenliga officersbalen ordnas i år lördagen 4.4.2020 på Skatuddens Casino. Närmare information om festen
publiceras senare på hsrk.fi och Facebook. Inbjudan skickas även ut till
medlemmar per email.
Skytte: Torsdagen 27.2.2020
ordnas en skyttetur för klubbens
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yngre medlemmar på skjutbanan i
Tölö). Vi skjuter med tjänstepistol
(Glock 17) samt MP5. Plats finns för
de 12 första som anmäler sig, alla
anmälningar senast 24.2 till Christian Arrhenius: christian@hsrk.fi
eller 050 506 5301. Även nya skyttar
är hjärtligt välkomna! Du behöver
ingen egen utrustning, men meddela gärna om detta i samband med
anmälningen. Skytte börjar 17:00,
men nya skyttar bes komma på plats
redan 16:45. Tillfället slutar kring
19:00.
Planen är att även ordna minst
en gevärsskyttetur under våren,
sannolikt i mars månad. Närmare
tidpunkt och information publiceras via hsrk.fi och Facebook. Normala skytteturerna fortsätter udda
veckors torsdagar kl 17:00.
Utbildning och idrott: Årliga
Brandenstein-marschen ordnas
5.4.2020 i Lovisa. Nu finns även ett
rikligt utbud intressant utbildning
ordnat av MPK för den som vill
komplettera sitt kunnande inom ramen för frivilligt försvar. Navigera
till https://mpk.fi/etela-suomi/ för
mera information.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Vuosikokous
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidetään 10.3.2020 klo
18.30 Malmin kirkolla. Kokouksessa
käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös, esitetään
toiminnantarkastuskertomus sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille. Kahvitarjoilu.
Hallituksen kokous
Hallituksen kokous ennen kevätkokousta 10.3. 2020 klo 17.30 Malmin
kirkolla.
Padasjoen ampumaleiri
Padasjoen perinteinen ampumaleiri
pidetään 3.- 4.4.2020. Lähtö autoilla, myös kimppakyytimahdollisuus,
Malmin Teboilia vastaapäätä olevalta kylmäasemalta klo 16.00. HekilökohtaInen varustus. Yhdistys varaa
paikalle aseet ja patruunat. Lisäksi
yhdistys kustantaa ruoat ja juomat.
Tarkempia tietoja sihteeri Eero Kujalalta, gsm: 040-8641417 (eero.kujala@gmail.com).
Ammunta
Ampumavuorot Töölön luolassa
jatkuvat parittomina viikkoina, joka
toinen perjantai klo 16.00 – 19.00.
Et tarvitse omaa pistoolia, yhdistykseltä löytyy kalustoa ja patruunoita
saatavilla omakustannushintaan.
Ennen ammuntaa, sinulla tulee olla
reserviläisen ampuma- tai senioriturva etukäteen hankittuna. Saat sen
Reserviläisliitosta puh. 09-40562040
tai kätevästi reserviläisliiton kotisivulta. Ensimmäiselle ampumakerralle ei vielä tarvitse hankkia ampuma- tai senioriturvavakuutusta.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen
ampumavuoroille: Ampumaupseeri
Jouko Kylmälä, puh. 0400-430632,
jouko.kylmala@kolumbus.fi.
Kevätsauna ja kuntotestaus
Kevätsauna Santahaminassa, Villen
saunalla 6.5.2020 klo 19.00 alkaen.
Yhdistys tarjoaa makkarat lisukkeineen ja virvokkeet. Ilmoittautumiset Karri Kuparille viimeistään
29.4.2020 gsm: 050-4640050 (kku-

pari@gmail.com). Osallistujaa pyydetään ilmoittamaan syntymäaika
sekä autolla tulija auton rekisterinumero. Ennen kevätsaunaa yhdistys
järjestää Santahaminan urheilukentällä halukkaille kuntotestauksen
alkaen klo 17.30 (lihaskunto- ja kestävyys, Cooperin testi juosten tai kävellen). Tarkempia tietoja myöhemmin tässä lehdessä.
Yhteyshenkilöt
Pj Jarkko Paananen (040-7239641 /
jarkko.t.paananen@gmail.com Sihteeri Eero Kujala (040-8641417 /
eero kujala@gmail.com) Tiedotus
Jorma Loimukoski (045-6090610
/ jorma.loimukoski@gmail.com)
Viestintä Kari Raatikainen (0400200566 / ivaloirak@gmail.com).
Vieraile myös yhdistyksen kotisivuilla: http://www.rul.fi/pohjoishelsinki

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Esitelmätilaisuus / Föredrag
Ti 10.3.2020 klo 19.00. Kansalaisopisto Petra, Pohjoinen Suotie 5
Kauniainen. Esitelmä ”Hybridiuhista
ja niiden torjumisesta” Teija Tiilikainen, Johtaja, Euroopan hybridiuhkien torjuntakeskus eli The European
Centre of Excellence for Countering
Hybrid Threats.
Huomioithan esitelmän pitopaikan, joka on poikkeuksellisesti
kansalaisopisto Petrassa, osoitteessa Pohjoinen Suotie 5, Kaunianen.
Parkkipaikkana toimii parhaiten
Palloiluhallin P-paikka n. 150 m
etäisyydellä. Varapaikat terveyskeskuksen vieressä n. 300 m päässä.
Espoo-Kauniainen Reserviupseerit
ry, Esbo-Grankulla Reservofficerare
rf

Aselajikerhot

AUTOkerho
Kerhon halitus järjestäytyi kokouksessaan 8.1.2020. Rahastonhoitajaksi valittiin Timo Koukkari,
sihteeriksi Harri Heikkonen, kerhomestariksi Kai Runela, lippuupseeriksi Timo Koukkari, viestintäupseeriksi Harri Heikkonen,
ampumatoiminta-vastaavaksi Paavo
Virtanen ja Heikki Heikkonen, jäsenvastaavaksi Timo Koukkari.
Toiminta: 24.2.2020 klo.19.00
AUTOKERHO:n pistooliampumakilpailu, HRUP:n sisäampumarata.
23.3.2020 Autokerhon kevätkokous: Klo. 18.00 Piirin yhteinen kokousesitelmä: Painopisteet 2020
ja nykytila. klo.19:00 Autokehon
kevätkokous luokassa. Paikka:
Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Pietari Hannikaisentie 6. 20.4.2020
klo.19.00 AUTOKERHO:n perinnease asekäsittely, HRUP:n sisäampumarata. 12.5.2020 klo.16:00 Kerhon
vuosipäivän vietto (73. juhlavuosi).
Avec- lounastilaisuutena ravintola
Kaartissa. Yhdistelmä asu – Business Casual.

Ilmailukerho
MAALISKUU
pe 6.3. klo 12 ilmavoimien vuosipäivän seppeleenlasku Sankariristille Hietaniemen hautausmaalla,
tumma päällystakki ja valkea kaulaliina
ti 10.3. klo 18 kerhoilta ja esitelmä
HUHTIKUU
ti 14.4. klo 18 esitelmä EASA ja
EU:n lentoturvallisuustyö,Pekka
Henttu
Kerhoillat pidetään Helsingin
Suomalaisella Klubilla Kampissa
osoitteessa Kansakoulunkuja 3A.
Noudatamme Klubin pukukoodia,
joka on miehille solmio ja pikkutakki. Esitelmien osalta voimassa on
Chatham House -sääntö.
RETKET
Teemme retken SIL:n päälentonäytökseen Kauhava Air Showh'un
la-su 13.-14.6.2020. Majoitus entisellä Lentosotakoululla.
Pääretkemme sijoittuu ajalle
5.-9.9. (la-ke) Sveitsin Zollikonissa
järjestettävän Alppilentäjien tapauksen satavuotispäivän merkeissä.
5.9. tutustuminen Geneveen ja
Lavaux'in viiniviljelmille
6.9. tutustuminen Montreauxiin,
Payernen ilmailumuseo
7.9. tutustuminen Zollikoniin, Alppilentäjien muistojuhla
8..9. omatoiminen tutustuminen
Zurichiin
Matkan hinta 2 hengen huoneessa
on 1430 euroa. Sitovat ilmoittautumiset 17.5. mennessä..
AMPUMATOIMINTA
Kerhon pistooliammuntavuoro
on siirtynyt tiistailta torstaille. Vuoro on parittomien viikkojen torstaina klo 14-16 Helsingin Reserviupseeripiirin sisäradalla Töölössä.
JÄSENASIAT
Ilmailukerhon verkkosivuilla mm.
kuukausiesitelmien aiheet ja puhujat sekä tiedot mahdollisista muutoksista: https://www.rul.fi/ilmailukerho
Tiedotamme tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista vuosikalenteriin myös sähköpostitse. Mikäli haluat tiedotusta sähköpostilla
ilmoita sähköpostiosoitteesi jäsenvastaava/sihteeri Juha-Matti Lauriolle jmlaurio(at)gmail.com
Oletko muuttanut? Ilmoitathan
uuden osoitteen RUL:n jäsenrekisteriin tai kerhon sihteerille.

Jääkärikerho
Jääkärikerhon KEVÄTKOKOUS pidetään maanantaina 23.3. klo
19:00 alkaen Pohjois-Haagan yhteis-koululla, Pietari Hannikaisentie 6. 00400 Helsinki. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat
ja sääntömuutos. Huom! Kevätkokousta ennen klo 18:00 alkaen on
RUL:n uuden puheenjohtajan ylil
Aaro Mäkelän puheenvuoro. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Jääkärikerhon AMPUMAVUOROT pistoolilla ovat klo 16.30 –
18.30 Töölön sisäampumaradalla
tiistai-na 12.3., 9.4., 14.5. ja 11.6. Tulemalla mukaan pääset tutustumaan

ampumiseen, vaikka et omista
omaa asetta. Vakituisilla harrastajilla tulee olla ampumaturvavakuutus, josta on ohjeet RUL:n sivuilla.
Ilmoittaudu viimeistään päivää ennen jorma.nisula(at) kolumbus.fi,
puh. 0400 453709.
KERHO-/SAUNAILLAT Santahaminassa ovat Kiltasaunalla
(osoite Leipurinniementie 10) klo 16
alkaen tiistaina 5.3., 2.4., 7.5. ja 4.6.
Santahaminan varuskunnan portilla
on jäsenluettelo. Henkilöllisyyden
todistamalla pääset sisään. Epäselvyyksissä ota yhteyttä puheenjohtajaan. Tarjolla on vapaamuotoista
yhdessäoloa ja puukiukaan makoisat löylyt. Mukaan kannattaa ottaa
omat eväät, saunajuomat sekä pyyhe.
Kerhon NUORET JÄSENET:
Käykää myös osoitteessa ”HRUP.fi”.
Sieltä alakohdasta ”Nuorten toiminta” löytyy lisää toimintaa ja nuoria
jäseniä palvelevia linkkejä.
Jääkärikerhon kotisivut: https://
www.rul.fi/jaakarikerho/

Ilmatorjuntakerho
IT-Kerhon sääntömääräinen
kevätkokous pidetään ma 23.3.2020
klo 19.00 Pohjois-Haagan yhteiskoululla os. Pietari Hannikaisentie
6, 00400 HELSINKI. Kokouksessa
käsitellään mm. sääntöjen 12 §:ssä
mainitut asiat, kuten toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta. Ennen kokousta klo
18.00-19.00 on HRUP:n kerhojen
yhteinen kokousesitelmä/RUL piirikierros: RUL:n uusi puheenjohtaja
ylil Aaro Mäkelä. Kahvitarjoilu.
Ilmatorjuntayhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
la 28.3.2020 Jyväskylän kaupungintalon juhlasalissa os. Vapaudenkatu
32 Kirkkopuiston laidalla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 § mukaiset vuosikokousasiat. Alustava
aikataulu/ohjelma: 11.00- 12.00
ilmoittautuminen ja lounas, 12.0013.00 Kaupungin esitelmä, 13.0016.00 Vuosikokous, kokouskahvit ja
palkitsemiset. Ilmoittautumiset 15.3
mennessä sähköpostiosoitteeseen
ilmatorjuntayhdistys@gmail.com.
Tarkemmat tiedot ilmoittautuneille sähköisessä osallistujakirjeessä
ennen tapahtumaa. Edullinen majoitusmahdollisuus aivan keskustan
läheisyydessä sijaitsevassa hotelli
Albassa. Voit varata sieltä majoituksen itse aikavälille 27.-29.3.2020
viitteellä ”Ilmatorjuntayhdistys”.
Tulevia tapahtumia: It-museon
kuukausiesitelmä ke 19.2 klo 18.00,
FM Juhani Vakkuri: Talvisota, miten Suomi siitä selviytyi ja mitkä
tekijät vaikuttivat rauhan solmimiseen. Suomen Sotahistoriallinen
Seura (SSHS) miniseminaari 19.2
klo 17.00- 20.00 Tieteiden talolla
Sali 104 (Kirkkokatu 6). Aiheena
Talvisodan pioneeritoiminta. Senioriupseerit. To 27.2 klo 18.00 Talvisodan ratkaisun hetket lähestyvät.
Esitelmöitsijä FT dosentti Lasse
Laaksonen Töölöntorinkatu 2 auditorio. Ilm. skulmala48@gmail.com.
It-museon kuukausiesitelmä to 12.3
klo 18.00. Ove Enqvist: Suomen
rautatietykistö, unohdettu osa rannikkopuolustusta. Senioriupseerit.
To 26.3 Klo 19.00. Vaikea tie talvisodan rauhaan. Esitelmöitsijä prof
Ohto Manninen. Töölöntorinkatu 2

auditorio. Ilm. skulmala48@gmail.
com. Kerhon ampumavuorot jatkuvat edelleen Töölön radalla parillisina keskiviikkoina klo 16.00- 18.00.
Vuoro kannattaa varmistaa kerhon
ampumaupseerilta timo.niiranen@
gmail.com. HelItR:n killan toiminnasta saat ajantasaista tietoa killan
puheenjohtajalta anttile@gmail.
com. Seuraava lehden verkkonumero 1 ilmestyy 6.3.

RESERVIMERIUPSEERIT
Hyvää alkanutta vuotta. Syyskokouksen valitsema hallitus on
järjestäytynyt ensimmäisessä kokouksessa. Toimet jaettiin alla olevan
listan mukaisesti. Hallitus käärii nyt
hihansa ja kehittää yhdistyksen toimintaa vuosikokouksessa esitellyn
strategian mukaisesti tulevana toimintavuonna.
Helsingin Reservimeriupseerit
ry hallituksen kokoonpano 2020:
Puheenjohtaja: Marko Vuorinen,
Varapuheenjohtaja: Henri Havulinna. Sihteeri: Ville Haapalinna.
Viestintäupseeri: Petri Paasivuo.
Meritoiminnan johtaja: Marko Vuorinen. Yhteysupseeritoiminnan johtaja: Antti Jäntti. Ampumaupseerit:
1. Aku Kaikkonen 2. Harri Pakarinen 3. Ville Haapalinna. Jäsenvastaava: Petri Vänskä. Talousupseeri:
Lasse Mäki. Lippu-upseerit: 1. Pekka Niemi 2. Yrjö-Pekka Rautalahti.
Nuorisoupseeri: Lasse Mäki. Jäsen:
Juha Tenhunen.
HRMU:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään 16.4 klo 18.
Paikkana Apteekkien Eläkekassa
5. kerros, Kalevankatu 13, Helsinki. Kokouksen yhteydessä EteläSuomen maanpuolustuspiirin toinen valmiuspäällikkö sotatieteiden
tohtori, yliluutnantti (res) Markus
Häyhtiö esitelmöi vapaaehtoisen
maanpuolustuksen lakimuutoksen
vaikutuksista MPK:n toiminnassa
sekä Merivoimien koulutuspolkujen
suunnitelmien edistymisestä.
Ammuntojen vakiovuorot jatkuvat Töölössä 2020 parittomien
viikkojen lauantaisin 12:00 - 14:30.
Muista olla yhteydessä ampumaupseeriin vähintään kahta päivää ennen vuoroa, saadaksesi tarkemmat
ohjeet. Yhdistys tarjoaa aseen, varusteet ja patruunat.
Tulevia tapahtumia: 17.3 klo 17
- 20. Nuorten upseerien tutustumisilta. Tiedotus myöhemmin jäsenkirjeellä. 20 - 22.3 Merenkulku
SIMU 2 kurssi, Merisotakoulu. 16.4
HRMU:n sääntömääräinen kevätkokous. Hallitus toivottaa jäsenilleen hyvää purjehduskauden odotusta

Pioneeriosasto
Pioneeriosaston kevätkokous
ma 23.3.2020 klo 19 Pohjois-Haagan
yhteiskoululla, Pietari Hannikaisentie 6. 00400 Helsinki. Koulun
pihassa on hyvin parkkitilaa. Kokouksen aiheita ovat vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
hyväksyminen sekä vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle. Huomioikaa uudet kellonajat! Tänä vuonna
kokousesitelmä on ennen kevätkokousta klo 18.00-19.00. Esitelmän

16

14. helmikuuta < 1 /2020 < Helsingin Reservin Sanomat

helresp.fi
aiheena on RUL piirikierros ja puhujana RUL:n uusi puheenjohtaja ylil
Aaro Mäkelä.
2020 luolavuorot jatkuvat keskiviikkoisin 19-21:30, päivämäärät: 19.2.,
18.3., 15.4., 13.5., 10.6., 8.7., 5.8., 2.9., 30.9., 28.10., 25.11. ja 23.12. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10
kpl/kerta/9mm, kullekin enintään viideltä kerralta vuodessa. Paikalla on
myös aseita ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet ja suojalasit mukaan.
Ilmoittaudu keskiviikkovuoroille maanantai-iltaan mennessä ampumaupseereille matti.mahonen (at) pp.inet.fi, tommi.laakkonen (at) porvoo.fi. tai
sampo.j.remes (at) gmail.com.
Viestiosasto, Pioneeriosasto ja Töölön Reserviupseerit järjestävät SRAammuntoja. Ajankohdat klo 12-14.30 seuraavat: 11.1., 8.2., 7.3., 4.4., 2.5.,
22.8., 19.9., 17.10., 14.11., 12.12. Ilmoittautumisohjeet tulevat Pioneeriosaston
FB-sivuille. Tule mukaan ampumaan tai vetämään vuoro. Tai molempia.
Vierailu Kymen Pioneeripataljoonaan 21.5: Pioneeriosasto on kutsuttu
osallistumaan KymPionP:n Sidosryhmäpäivään, joka järjestetään Helatorstaina 21.5.2020. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautumisohjeet helmikuun aikana, mutta alustava ohjelma-aika paikan päällä on klo 10-15. Osasto järjestää yhteiskuljetukset, jotka lähtevät pääkaupunkiseudulta noin klo 7:30.
Lisätietoa osaston sihteeriltä.
Pioneeriosasto tiedottaa toiminnastaan myös sähköpostilla. Jos et ole
saanut tiedotteita sähköpostiisi, ole yhteydessä sihteeriin niin tarkistetaan,
että yhteystietosi ovat ajan tasalla. Myös HRUP:n kiertokirje lähetetään
joka kuukausi sähköpostilla, joten jos sähköpostiosoitteesi ei toimi, jäät
paitsi paljosta. Pioneeriosaston yleinen Facebook-ryhmä löytyy hakusanalla
”Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto”. Huom! Jos olet jo Facebookryhmän jäsen, mutta et saa ilmoituksia julkaisuista ja tapahtumista, muista
klikata ryhmän Ilmoitukset päälle. Ohjeet saat tarvittaessa sihteeriltä.
JÄSENEKSI voit liittyä netissä tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä. Yhteystiedot: Puheenjohtaja maj Timo Lukkarinen, 040 538 9648, timo.lukkarinenxx(at)luukku.com. Sihteeri, tiedotusupseeri vänr Antti Korhonen, 040 559 7026, antti.j.korhonen (at) gmail.
com. Ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen, 040 570 3718, matti.mahonen (at) pp.inet.fi. http://www.rul.fi/pioneeriosasto/

RT-kerho JOhtorengas
Johtorengas kiittää jäsenistöään vuodesta 2019 ja toivottaa RauhallistaYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 1.4.2020
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona
1.4.2020 klo 18:00 alkaen Helsingissä Café Tin Tin Tangossa. Osoite: Töölöntorinkatu 7. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen klo 19:00 on Johtorenkaan ampumavuoro Töölön
ampumaradalla, jonne olet tervetullut vaikka vain kokeilemaan rata-ammuntaa kerhon omalla asekalustolla. Ilmoittautumiset kokoukseen ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen johtorengas@gmail.com.
PADASJOEN AMPUMALEIRIT 2020
Johtorengas järjestää vuonna 2020 kaksi ampumaleiriä Padasjoella.
Ajankohdat ovat keväällä 27.-29.3.2020 ja syksyllä 28.-30.8.2020. Merkkaa
ajat jo nyt kalenteriisi. Kevään leirille ilmoittautumiset 17.3, mennessä sähköpostilla: toni.aalto@iki.fi
AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN AMPUMARADALLA 2020
Hyödynnäthän loistavan mahdollisuuden ampumataidon treenaamiseen!
Kerholla on joka kuukausi oma vuoronsa Töölön ampumaradalla ja olet
myös tervetullut, mikäli esim. haluat vain kokeilla uutta harrastusta, mutta
olet vielä epävarma jatkon suhteen. Kysy siis rohkeasti lisätietoja asiasta puheenjohtaja Toni Aallolta, toni.aalto@iki.fi tai 040 311 3348. Ajankohdat ovat
perinteiseen tapaan keskiviikkoisin klo 19-21:30, Vuoden 2020 ratavuorot:
4.3. , 1.4. , 29.4. , 27.5. , 24.6. , 22.7. , 19.8. , 16.9. , 14.10. , 11.11. ja 9.12.
Kerhon virallisena viestikanavana toimii jatkossakin Helsingin Reservin
Sanomien tapahtumakalenteri. On hyvä huomioida, että osa lehden numeroista ilmestyy nykyään printtiversion sijaan digilehtenä. Aika ajoin kerhon
hallitus tiedottaa jäsenistöään tapahtumista ja vastaavista myös sähköpostilla.
Varmistathan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla, niin vastaanotat mm.
ilmoitukset Helsingin Reservin Sanomien julkaistuista digilehdistä, Helsingin Reserviupseeripiirin muut tiedotteet kuin Johtorenkaan sähköpostitkin!
Muuttuneet yhteystietosi voit ilmoittaa RUL:n toimistoon (toimisto@rul.fi).

Viestiosasto
VIESTIOSASTON KEVÄTKOKOUS 23.3.2020
Viestiosaston kevätkokous pidetään alustavasti maanantaina 23.3.2020.
Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan erikseen.
AMPUMAKILPAILU 2020
Kilpailun tarkoitus on aktivoida Viestiosaston jäseniä osallistumaan ammuntaan sekä panostamaan ampumataitonsa kehittämiseen.
Kilpailuaika on 28.1.-3.11.2020. Kilpailusuoritteita on mahdollista tehdä
sinä aikana olevilla Viestiosaston ampumavuoroilla.
Kilpailumuotona on Palvelusammunta 4 (PA4). Jokaisen vuoron lopussa on mahdollisuus ampua yksi kappale kilpailuun hyväksyttäviä suoritteita, jonka tulos kirjataan ylös. Jokainen osallistuja voi ampua kilpailuaikana
enintään viisi (5) kilpailussa huomioitavaa suoritusta. Ampujan tulee il-

moittaa haluavansa ampua kilpasuorite ennen ampumista.
Katso säännöt tarkemmin:
https://www.rul.fi/viestiosasto/files/2020/02/Ampumakilpailu2020.
pdf
Lisätietoa: Mikko Leskinen 050
405 5873, ampumaupseeri2 ät viestiosasto piste net.
VIESTIOSASTON AMPUMARATAVUOROT 2020
Harjoitusammunnat Töölön radalla
jatkuvat myös ensi vuonna parittomien viikkojen tiistaisin klo 19-21,
kokoontuminen klo 18:50. Viestiosaston ampumavuorot ovat loistava tapa harrastaa pistooliammuntaa
turvallisesti ja edullisesti. Vuoroilla
on käytettävissä kerhon aseet, suojalasit sekä kuulosuojaimet, ja mikä
parasta, ampumaupseerit opastavat
turvallista aseenkäsittelyä. Aiempaa
kokemusta tai omia varusteita ei siis
tarvita, ainoastaan käytetyistä patruunoista tulee suorittaa omakustannehintainen maksu.
Ilmoittautuminen joko netissä,
sähköpostitse ampumaupseeri2 ät
viestiosasto piste net tai puhelimitse, Mikko Leskinen 050-4055873.
Katso myös viestiosaston sivuilta: https://www.rul.fi/viestiosasto/
ammunta/
VIESTIKOULUTUS JA KURSSIT
Ohessa muutama poiminta alkuvuoden kurssitarjonnasta:
• Kyberturvallisuuden perustaidot 2: 13.4.2020 - Santahamina
(https://koulutuskalenteri.mpk.fi/
Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/101799)
• OSINT peruskurssi - avointen
lähteiden tiedonhankinta: 18.4.2020
- 19.4.2020 - Santahamina (https://
koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/
id/100562)
• Kyber-peruskurssi 1: 25.4.2020
- 26.4.2020 - Santahamina (https://
koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/
id/100558)
• JOJÄ & VIESTI: Elektronisen sodankäynnin peruskurssi:
15.5.2020 - 17.5.2020 – Santahamina
(https://koulutuskalenteri.mpk.fi/
Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/101708)
Kerhomme tukee erityisesti nuorten jäsenten osallistumista
kursseille ja koulutuksiin. Hallitus päättää tapauskohtaisesti tuen
myöntämisestä vapaamuotoisen,
perustellun hakemuksen pohjalta.
Kaikki MPK:n kurssit löytyvät
koulutuskalenterista www.mpk.fi/
koulutuskalenteri.
Jos sinua kiinnostaa kouluttajan
tehtävät, niin ilmoittaudu koulutusjoukkueeseen (ohjeet alla). Työtila
on avoin kaikille kiinnostuneille ja
tilaan pääsee rekisteröitymään ilman kirjautumisavainta.
•
Kirjaudu sisään PVMoodleen (www.pvmoodle.fi) tunnuksillasi ja mikäli sinulla ei ole tunnuksia
luo sellaiset kirjautumissivun ohjeistuksen mukaisesti
• Hae työtilaa yläpalkin ”Etsi
työtiloja”-hakutyökalulla, hakusana:
Kouluttajapankki
• Työtila näkyy hakutuloksissa,
työtilan nimi on ”JOJÄ kouluttajapankki”
• Klikkaa työtilaa ja avautuvalla
sivulla ”rekisteröi minut kurssille”
Suora linkki työtilaan: https://
www.pvmoodle.fi/course/view.
php?id=5217
LIIKUNTAKILPAILU 2019 TULOKSET
Vuoden 2019 sääntöjen mukaan

arvottiin kaksi 25 eur palkintoa. Arvonnassa olivat mukana seitsemän 100
pisteeseen yltänyttä liikkujaa. Arpaonni suosi Mikko Leskistä ja Mika Hartikaista. Onnea voittajille!
Vuoden 2020 liikuntakilpailun säännöt julkaistaan pian.
TIEDOTUS
Tietoa toiminnastamme ja yhteystietomme löytyvät verkkosivuiltamme
www.viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostitse.
Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla joko RUL:n sivuilla www.rul.fi tai
www.viestiosasto.net, kohdassa ”Liity jäseneksi”!

VR:n Reserviupseerit
TALVI / KEVÄTKAUDEN OHJELMA Yhdistyksen kevätkokous pidetään ma 23.3.2020 klo 16.30 Döbelninkatu 2 Helsinki 4 krs nh. Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja Pertti Saarelan alustus Finrail Oy. Kerhoilta ma
20.4.2020 klo 16.30 Döbelninkatu 2, Helsinki, 4 krs. nh. Alustuksena majuri
Janne Kananen puolustusvoimien koulutus 2020.Spjutsundin perinteinen
saunailta ma 18.5.2020 klo 17.00. Ruutiaseammunnat Jokelan Eränkävijöiden majalla 17.8.2020. Kokoontuminen Jokelan asemalla klo 17.00.
AMPUMAVUOROT VUONNA 2020 Yhdistyksellä on ampumavuorot
pe HRUP:n ampumaradalla Töölössä kello 16.00 - 19.00 seuraavina päivinä:
6.3. (vk 10), 3.4. (vk 14), 15.5. (vk 20), 29.5. (vk 22), 26.6. (vk 26), 21.8. (vk 34),
18.9. (vk 38), 16.10. (vk 42), 13.11. (vk 46) ja 11.12. (vk 50).
Ilmoittaudu ampumaupseeri Petri Kehälle (p. 050 5344 181) viimeistään
ampumapäivää edeltävänä päivänä klo 12.00. Ampumisesta kiinnostuneet
uudet harrastajat voivat sopia ampumaupseerin kanssa ampumisen kokeilusta. Pistooliradan omistaja HRUP, ja sitä kautta yhdistyksen hallitus edellyttävät, että yhdistyksen vuorolla ampuvat henkilöt hankkivat henkilökohtaisen ampujan vakuutuksen, joka korvaa pistoolivuorolla itselle tai muille
aiheutuneet vahingot. Vakuutus on nimeltään "Reserviläisten ampumaturva", ja sen saa tilattua mm. netistä: http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
Ampumaturva tulee voimaan aikaisintaan vakuutuskauden alussa tai
sen jälkeen maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 ja on voimassa vakuutuskauden loppuun. Ampumaturva maksaa 25 euroa.

Reservin lääkintäupseerit
Reservin lääkintäupseerit ry tervehtii Helsingin seudun reserviläisiä. Lisätietoa toiminnastamme voi lukea osoitteesta reservinlaakintaupseerit.fi.
Vastaamme mielellämme myös kenttälääkintään ja lääkinnän koulutukseen
liittyviin kysymyksiinne. Hallituksen tavoittaa osoitteella hallitus@reservinlaakintaupseerit.fi.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri
helsingin
Reserviläiset
Helsingin Reserviläiset ry:n kevätkokous torstaina 23.4.2020 klo 18.00,
Döbelninkatu 2, Helsinki. Tervetuloa.
Ampumavuoroista: Mukaan tarvitset aina jäsenkortin, vakuutustodistuksen (SAL tai RAT) sekä omat silmä- ja kuulosuojaimet. Jos tarvitset laina-aseen, yhdistys lainaa aseen kyseiselle vuorolle. HUOM! Laina-aseita on
rajoitettu määrä. Muista ottaa myös ampumapäiväkirjasi mukaan radalle.
Ampumapaikkoja vuorolle on rajoitetusti.
Ampumapäivä Lopella 18.4.2020 klo 13.30-18.00. Käytössä 150 m kiväärirata ja yksi toimintamonttu. Yhdistys järjestää ampumataulut ja taulupaikat. Montulla harjoitellaan ohjattua toiminnallista ammuntaa kokeneiden ampujien kesken. Omat aseet, pistoolikotelot ja patruunat mukaan
sekä omien suojaimien lisäksi ampuma-alusta on suositeltava. Yhdistyksen
laina-pistoolilla ja/tai kiväärikarbiinilla ampuville on varattu 4 henkilön
kiintiö. Ilmoittautuneet tulevat omilla kulkuvälineillä tai kimppakyydeillä
paikalle. Tapaamme 150 m radalla klo 13.30. Paikkoja on rajoitetusti, omat
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helresp.fi
jäsenet etusijalla. Osallistumismaksu on 10 € maksettava 4.4.2020 mennessä tilille FI80 1572 3000 0264 92. Maksun viestikenttään merkintä: "Loppi
18.4.2020". Maksu sisältää pienen purtavan ja virvoitusjuoman sekä 50 kpl
9x19 patruunoita. Maksua ei palauteta, jollei poisjäänti johdu pätevästä
syystä (sairastuminen, yms.). Ilmoittautumiset 31.3.2020 mennessä: juhani72@posti24.fi tai puhelimella: 040-3113993. Ajo-ohje: Lopen kirkonkylästä kantatietä 54 länteen noin 9 km, jonka jälkeen risteys vasemmalle Karhulaan. Tästä alkaa opastus ampumaradalle. https://www.lopenampumarata.fi
Maanantain ratavuorot Töölön sisäradalla klo 19.00 -21.30: 9.3., 6.4., 4.5.,
1.6., 29.6., 27.7., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12. Ilmoittautumiset: tomi.
sarilahti(at)lassila-tikanoja.fi tai tekstiviesti alkaen sunnuntaista klo 14.00
ratavuoropäivään klo 14.00 mennessä. Laina-asetta tarvitsevia (.22 cal) otetaan vuorolle max. 6 ampujaa, yhdistys tarjoaa patruunat (koskee henkilöitä, joilla ei omaa asetta ja sellaisen aikovat hankkia 2 vuoden harrastuksen
jälkeen). HUOM vuorolle otetaan yhteensä max.12 ampujaa. Oma ase (.22.45ACP), patruunat ja suojaimet. Lisätietoja: asevastaava, Tomi Sarilahti
p.050 385 1313.
Ruutisavun ratavuorot maanantaisin klo 17.00-19.00Vantaan Koivuhaassa. Vuoroja seuraavasti: 17.2., 16.3., 13.4., 18.5., 14.9., 12.10., 16.11., 14.12.
Käyntimaksu 10€ hintaan sisältyy ratamaksu ja taulu. Käyntimaksu 20€ ja
hintaan sisältyy ratamaksu, laina-ase ja 50kpl 9x19mm patruunoita sekä
taulu. Patruunoiden osto käteisellä, tasaraha mukaan. Ruutisavulla ampuvan muistilista: Radalla voi ampua 9 mm, .45 ACP ja vastaavilla pistoolikaliiperisilla aseilla vaippaluoteja. Myös pistoolikarbiinit ovat sallittuja. Lyijyluotien ampuminen on kielletty (ei koske kaliiperia 22 LR). Vuorot ovat
vain Helsingin Reserviläiset ry:n jäsenille. Mikäli sinulla ei ole patruunoita
(9x19mm), niitä voi ostaa hintaan 10€/50 kpl. Ilmoittautumiset aikaisintaan viikkoa aikaisemmin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: esko.koskinen(at)
gmail.com. Yhdistys etsii Facebook-sivuilleen ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia.
Lisätietoja uimonenjouko(at)gmail.com.
Yhteystiedot ajan tasalle: Jos on sähköpostiosoite, johon haluaisit saada
tietoa ”nopeista lähdöistä”, mutta et tähän mennessä ole saanut, ilmoita se
yhdistyksen sihteerille: sihteeri.helres(at)gmail.com tai helsinki(at)helresp.fi

lisenä päivänä. Näin Tatu pystyy
varaamaan aikaa sisään päästämiseen ja perehdytykseen. Ilmaaseita ja paukkuja löytyy tarvitseville. Ilma-aseammunta on edullinen ja hyvä laji, mikä kehittää
keskittymistä ja muita taitoja.
Kannustamme reserviläiset tärkeää perustaitoa osallistumalla sekä
ruutiase-, että ilma-aseammuntaan!
Kiinnostuitko toiminnastamme
ja haluatko jäseneksi kasvavaan
joukkoomme? Täytä jäsenhakemuslomake Merireserviläisten
nettisivuilla. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen 18 vuotta täyttänyt
Suomen kansalainen. Jäsenyys ei
edellytä suoritettua asepalvelusta
eikä merivoimataustaa. Kiinnostus meritoimintaan ja halu oppia
uutta riittää.
Sähköposti johtokunnalle merireservilaiset@helresp.fi . Nähdään
tapahtumissa ja pidetään yhteyttä!
Johtokunta toivottaa aurinkoista
lähestyvää kevättä kaikille!

Itä-HElsingin Reserviläiset
ILMAILUOSASTO

hforsnejdens svenska reservunderofficerare
Skytte i Luolan, udda veckors torsdagar kl. 17-19. Följande tillfällen är
13.2, 27.2 och 12.3.
Markus Liesalho, Ordförande, 0400 421002, svenska@helresp.fi, www.
reservilaisliitto.fi/hsru

MERIRESERVILÄISET
Hyvää alkanutta vuotta ja vuosikymmentä sekä yhdistyksemme juhlavuotta merireserviläisille,
Merireserviläiset ry:n, Sjöreservister rf, toiminnan peruspilareista ovat
merellinen toiminta MPK:n linnakevene Lavansaarella ja yhdistyksen
Ahven3-veneellä. Molemmat alukset on nyt telakoitu talvikaudeksi, kiitos aktiiviselle talkooväelle. ovat vähitellen jäämässä talveksi vähemmälle huomiolle. Talvikauden aikana voit hyvin keskittää huomion merenkulun koulutukseen, merikilpailuihin valmistautumiseen sekä turvallisen ampumatoimintaan.
Varma merkki lähestyvästä purjehduskaudesta on Venemessut 7.16.2.2020, messukeskuksessa Pasilassa. Koettakaahan bongata liikkeellä
olevia yhdistyksemme jäseniä.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin torstaina 13.2.2019.
Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa, Töölöntorinkatu 2, Helsinki.
Kokouksen päätöksistä ja henkilövalinnoista tiedotetaan erikseen jäsentiedotteessa.
Sinisen Reservin kauden avajaissauna tapahtuu perjantaina 17.4. kello 1800 alkaen Merisotakoulun isolla saunalla. Sitovat ilmoittaumiset
www.sininenreservi.fi sivuston kautta. Kannustamme merireserviläisiä
mukaan erinomaisiin löylyihin ja tottakai meripuolustushenkisiin keskusteluihin!
Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Takana merkittävän
mittainen taival, jossa jokaisen jäsenen panos on ollut korvaamattoman
tärkeä. Nyt todellakin aihetta juhlaan! Toivomme, että mahdollisimman
moni jäsenistämme pääsisi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin.
Jokaiselle jäsenelle on toimitettu sähköpostina 60-vuotisjuhlavastaanoton kutsu 20.3.2020 kello 1530-1700. Ilmoittautumiset viimeistään
20.2.2020 mennessä osoitteeseen merireservilaiset@gmail.com.
Lisäksi järjestämme juhlaillallisen 20.3.2020 Merisotakoulun tiloissa
kutsun 20.3.2020 illalla. Tarkemmat tiedot löytyvät sähköpostiin toimitetussa kutsussa. Tilaisuus on jäsenillemme omakustanteinen. Tervetuloa mukaan juhlimaan 60-vuotiasta Suomenlinnaan!
Mahdolliset kysymykset ja tiedustelut sähköpostitse merireservilaiset@
gmail.com.
Luolavuorot jatkuvat edelleen. Huomioithan, että aikataulu on muuttunut. Ruutiaseradan luolavuoro on aikaistettu puolella tunnilla, siis parillisten viikkojen torstait kello 16-20 (aikaisemmin klo 16.30-20.30). Pauli
Nerg, pauli.nerg65@gmail.com, vastaa tiedusteluihin.
Ilma-aseradan vuorot parittomien viikkojen torstait kello 18.00-19.30.
Mikäli olet kiinnostunut, soita Tatu Korhonen (0452675452) jo edel-

tervetullut kuka tahansa 18-vuotta täyttänyt Suomen kansalainen sukupuoleen, varusmiespalvelukseen tai sotilasarvoon katsomatta.
KOTISIVUT
VaResin kotisivut löydät osoitteesta: www.vantaanreservilaiset.fi. Sivuilta
löydät tietoa yhdistyksen tapahtumista sekä muuta tarpeellista tietoa, kuten jäseneksiliittymislomakkeen.
SOME
Muista myös Varesin FB-sivu: facebook.com/vantaanreservilaiset joka
toimii aktiviisena tiedotuskanavana! Lisäksi uutena mukana Instagram!
Instagram.com/vantaan_reservilaiset_ry
AMPUMATOIMINTA
Ulkoratakauden startattua sisäradoilla hiljenee ja syksyllä jatketaan taas
uusin vuoroin Ruutisavulla sekä vanhojen tuttujen aikataulujen mukaan
Tikkurilassa ja Luolassa. Käy katsomassa syksyn ampumavuorot ja valvojat yhdistyksen kotisivuilta!
TIEDOTUS
Löytäähän sähköposti perille? Maanpuolustusrekisterin kautta hoidettu
sähköpostitiedotus huomauttaa jatkuvasti epäkelvoista osoitteista ja monelta osoite puuttuu. Päivitäthän osoitetietosi RES/RUL:n jäsenrekisteriin
tai yhdistyksen sihteerille!
YHTEYSTIEDOT
Missä tahansa yhdistystä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä hallituksen jäseniin. Jäsenasioissa auttaa pj: Mikko Lehtinen tai sihteeri Toni
Tammelin sekä ampumatoimintaan liittyvissä kyselyissä ase- ja ampumaratavastaavat Mikko Lehtinen/Panu Tamminen. Kaikki yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta ja ovat muotoa etunimi.sukunimi(ät)vantaanreservilaiset.fi.

Ilmailuosasto kevään tapahtumat:
6.3. klo 12 Ilmavoimien vuosipäivän seppeleen lasku Hietaniemen
hautausmaan Sankariristille. 10.3.
klo 18 Esitelmä: Finnairin strategia. 14.4. klo 18 Esitelmä: Pekka
Henttu: EASA ja EU:n lentoturvallisuustyö. 12.5. klo 18 Esitelmä:
Majuri Mikko Honkasalo: NH-90
ja helikopteri laivue. 13. – 14.6.
Kauhava Air Show, SIL. Kerho
järjestää bussimatkan. Ohjeet ilmoittautumiseen myöhemmin.
Kerhoillat ja esitelmät pidetään
Helsingin Suomalaisella Klubilla osoitteessa Kansakoulunkuja
3A, Helsinki. Noudatamme Klubin pukukoodia, joka on miehille
solmio ja pikkutakki. Esitelmien
osalta noudatamme Chatman
House –sääntöä.
Tiedotamme tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista vuosikalenteriin myös sähköpostitse.
Mikäli haluat tiedotusta sähköpostilla ilmoita sähköpostiosoitteesi tiedotusvastaava Jari Helanderille helander.jari(at)gmail.com.
Oletko muuttanut? Ilmoitathan
uuden osoitteen Reserviläisliiton
jäsenrekisteriin tai osaston tiedotusvastaavalle.

Vantaan
reserviläiset
Vantaan Reserviläiset ry on
ampumatoimintaan erikoistunut
reserviläisyhdistys.
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidetään 1.4. klo 19.00
Ruutisavun kokoustiloissa (Ovi2)
osoitteessa Kiitoradantie 6, Vantaa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä ne asiat, jotka
on hallitukselle ilmoitettu 7 päivää ennen kokousta. Kahvitarjoilu,
Tervetuloa!
Yhdistys on perustetty v.1958 ja
sillä on pitkät perinteet reserviläistoiminnan sekä aatteellisen maanpuolustuksen parissa. VaResiin on

Tässä kevätkauden -20 pirtti-iltojen aikataulu: 10.3. (kevätkokous),
14. 4. ja 12. 5., kukin alkaen klo 18:00 Vuosaaressa. Tervetuloa!

Muut maanpuolustusyhdistykset

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT
Tapiolan Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen vuosikokous on Pohjois-Haagan yhteiskoululla (Pietari Hannikaisen tie 6, 00400 Helsinki)
maanantaina 23.3.2020 klo 18.00. Vuosikokousta ennen on esitelmä, joka
pidetään klo 18–19. Kaikki TaRun jäsenet ovat tervetulleita!
Tervetuloa Töölön sunnuntaisille pistoolivuoroille, jotka ovat helppo
tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita jäseniä. Pistoolivuorot järjestetään parillisina viikkoina ja paikalle kokoonnutaan klo 17.
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45 sekä kaikki
näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea.
Ilmoittautumiset osoitteeseen toolontori (at) tapiolanreserviupseerit.fi
viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona. Laita sähköpostiin seuraavan
mallin mukaiset tiedot:
Nimi: Oma Nimi. Laina-aseen tarve: On/Ei. Reserviläisyhdistys. Vakuutus: RAT/LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS);
tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista
www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi. Puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi. Lisätiedot: Kari Wuokko, 040 515 0574, kari.wuokko (at) tapiolanreserviupseerit.fi
Lahnuksen ampumarata on suljettu talvitauon ajaksi huhtikuun alkuun
asti. Voit katsoa lisää ajankohtaista tiedotusta ja tietoa ampumamahdollisuuksista radan nettisivuilta www.espoonampumarata.fi. TaRu on Espoon
Ampumaratayhdistyksen jäsen, joten ampumaan pääset edullisemmilla jäsenhinnoilla. Tarkista uusimmat tiedot aina ennen radalle menoa ampumaratayhdistyksen nettisivuilta (www.espoonampumarata.fi). Huom. jokainen
ratavuoro on avoinna kaikille ampumaratayhdistyksen jäsenille, joten voit
aina mennä minkä tahansa yhdistyksen valvontavuorolle ampumaan.
ESPOON RESERVILÄISET
Espoon Reserviläiset ry:n kevätkokous pidetään keskiviikkona
22.4.2020 klo 18:15 alkaen osoitteessa Döbelninkatu 2 neuvotteluhuone 6,
6 krs. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilun vuoksi
pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen info@esres.fi.
PADASJOEN TALVIPÄIVÄT 6 - 8.3. 2020: Talvipäiville ilmoittautuminen nyt avoinna! Ohjeita ja lisätietoa osoitteessa www.esres.fi -> Uutiset.
Muut tulevat Padasjoen ampumaviikonloput: 12 - 14.6. 2020: välipäivät. 7
- 9.8. 2020: kesäpäivät. 13 - 15.11. 2020: marraspäivät.
Töölön sisäampumaradalla on yhdistyksen vuoro parittomien viikkojen
sunnuntaisin alk. klo 17:00. Vuoroilla nyt myös toiminnallisempia harjoituksia. Huom: Ampumavuorot on jaettu kaksiosaisiksi (klo 17 - 19 ja klo 19
- 21), jotta ne toimisivat isommalle ampujamäärälle. Ilmoittautuminen tapahtuu nimenhuuto.com:in kautta. Tarkemmat tiedot ohjeineen sivulla
www.esres.fi -> Toiminta -> Ammunta -> Töölöntori
MAANANTAIMARSSIT: marssit käynnissä, lähtö Pirkkolan ulkopuiston pysäköintialueelta klo 17:30. Marsseille ei ennakkoilmoittautumista.
Tarkasta tapahtumien tarkemmat aikataulut ja mahdolliset muutokset
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websivuiltamme. Saathan kuukausittaisen jäsentiedotteemme sähköpostiisi?
Mikäli et, ilmoita uusi sähköpostiosoitteesi meille osoitteeseen info@esres.fi
Tee nyt Reserviupseeriliiton / Reserviläisliiton jäsentietojen tarkistus ja
muutokset omatoimisesti liittojen web-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on
huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu
myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/ tai http://www.reservilaisliitto.fi/.
Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena
mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava
omatoimisesti jäsenrekisteriin.
YHTEYSTIETOMME
Tapiolan Reservinupseerit ry. Puheenjohtaja kapt res Panu Korpela (panu.
korpela (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747). Varapj. ltn res Hannu
Valkonen (hannu.valkonen (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 555 5388)
Espoon Reserviläiset ry. Puheenjohtaja alik res Juha Matikainen (juha.
matikainen (at) esres.fi, 044 206 1288). Varapj. Anne-Ly Stjernberg (anne-ly.
koorberg (at) esres.fi, 050 550 4020)

Sissikerho
Sissiosasto
KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissisanomien nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista.
AMPUMATOIMINTAA: Kevään ampumavuorot pyörivät Töölön radalla parillisilla viikoilla ma ja pe klo 19-21:30. Ikisissien ampumavuoro keskiviikkoiltapäivisin: ota yhteyttä christer.mikkonen(at)elisanet.fi.
Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle ampujat(at)stadinsissit.fi ota yhteys jarihartman(at)hotmail.com.
Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan vuoroilla,
MPK:n ja piirin ampumavuoroilla www.stadinsissit.fi/ampumaharjoituksetsantahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet
piirin vuoroille tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.
SALITOIMINTAA: Perinteinen Budo kohtaa nykypäivän vaatimukset.
Vakiovuorot ma & ke. Salivastaavalta tietoa toiminnasta: sali.sissit@gmail.
com Perjantaisin Ikisissien vuoro 18.00–19.30 Lisätietoja iki-sissien salitoiminnasta => www.stadinsissit.fi
KEVÄTVUOSIKOKOUS 23.3.: Sissikerhon ja Sissiosaston kevätvuosikokoukset pidetään 23.3.2020 klo 19 alkaen Pohjois-Haagan yhteiskoululla, Pietari Hannikaisentie 6, 00400 Helsinki www.phyk.fi Kokousta ennen klo 18 on
uuden RUL:n puheenjohtajan ylil Aaro Mäkelän esitys.
YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Tommi Saikkonen 050 5544 736 tommi.saikkonen(at)gmail.com; Sissiosasto pj: Aarne
Björklund 050 382 1636 / baarne(at)gmail.com
Jäsentietojen muutokset: Käytämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, jonne voit
itse päivittää muuttuneet tietosi www.rul.fi / www.reservilaisliitto.fi tai vaihtoehtoisesti ota yhteyttä tommi.saikkonen(at)gmail.com
Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla? Samassa paikassa voit päivittää sen
ja näin saada tiedotteita Sisseiltä suoraan sähköpostiisi.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA

Senioriupseerien kerhon kevätretki avec salpalinjalle
Maanantaina 11.5.2020
Retken matkanjohtajana toimii Senioriupseerien Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala ja asiantuntijaoppaana Kerhon jäsen KTM, ylil res Göran
Lindgren.
Talvisodan päättäneessä Moskovan rauhassa Suomi menetti lähes kaikki puolustuslinjansa ja rakennetut asemansa Neuvostoliiton suunnassa.
Talvisota päättyi "pakkorauhaan", ja vihollisen jatkotoimiin oli varauduttava nopeasti. Lain säätämää sotatilaa ei purettu vaan jatkettiin vähin
äänin, ja Ylipäällikkönä jatkoi sotamarsalkka Mannerheim. Hänen ensimmäisiin käskyihinsä kuului vahvan puolustuslinjan rakentaminen uuden
rajan taakse.
Suunnittelu käynnistyi välittömästi ja suunnitelmat hyväksyttiin toukokuussa 1940. Rakennustyöt käynnistyivät välittömästi ja jatkuivat kesäkuuhun 1941 saakka käynnistyen uudelleen keväällä 1944.
RETKEN OHJELMA:
09.00
		
		
11.00		
		
12.45		
13.15		
14.30		
		
17.00		
20.00

Kokoontuminen Helsingissä Mannerheimin patsaalle ja lähtö tilausbussilla itään.
Matkan aikana oppaamme kertoo talvisodan tapahtumista, Moskovan rauhasta ja sen jälkeisistä päätöksistä. Oli mm. rakennettava
uusi puolustuslinja Suomen puolelle uutta rajaa. Ja niin syntyi Salpa-linja! Opas jakaa myös karttamateriaalia.
Olemme perillä Virolahdella Salpa-linjan Bunkkerimuseolla. Jalkaudumme ja tutustumme Bunkkerimuseoon sen omien oppaiden
opastuksella maastossa ja sisätiloissa. Museon kaupassa mahdollisuus kirja- ja matkamuisto-ostoksiin. Museossa on kahvio.
Ajoneuvoon nouse! Ajamme bussillamme pienen matkan rajan tuntumaan Rajahoviin.
Rajahovissa buffet-lounas.
Ajoneuvoon nouse! Lähdemme tutustumaan merkkitavaramyymälöihin Zsar Outlet Villagessa. Kannattaa tutustua myymälöiden
tarjouksiin etukäteen Internetissä.
Lähdemme bussillamme paluumatkalle Helsinkiin. Pidämme tarvittaessa matkalla lyhyen moottorimarssitauon.
Saapuminen Marskin patsaalle Helsinkiin. Arvioitu aika.

Ilmoittautuminen retkelle; toimi seuraavasti: suorita retken hinta 50 e/ henkilö Senioriupseerien kerhon tilille, tilinumero FI47 1386 5000 1006
37 ja vahvista ilmoittautumisesi puheenjohtajalle, sähköposti: skulmala48@gmail.com tai puhelimitse 040-5869252 30.4.2020 mennessä.
Retken hinta sisältää bussikuljetuksen, sisäänpääsyn Bunkkerimuseoon, lounaan Rajahovissa ja opastuksen kohteissa.

Ilmatorjuntamuseon kevään 2020 esitelmiä ja tapahtumia
Keskiviikko 19.2. klo 18.00
Kuukausiesitelmä: Juhani Vakkuri: Talvisota, miten Suomi siitä selviytyi ja mitkä tekijät vaikuttivat rauhan
				solmimiseen?
Sunnuntai 23.2. 		

Klaavolantien laskiainen yhteistyössä Tuusula-seuran kanssa

Torstai 12.3. klo 18.00 		

Kuukausiesitelmä: Ove Enqvist: Suomen rautatietykistö, unohdettu osa rannikkopuolustusta.

Lauantai 18.4. 		

Ohjuspäivä. It-ohjusmiesten perinnetapaaminen ja seminaari. Crotale-hanke

Torstai 23.4. 			

Museon kevättalkoot

Lauantai 16.5. 		
				

Radiopäivä It-museolla.
Esitelmiä ja harrastenäyttelyjä. Ohjelma varmistuu tammikuussa.

Esitelmiin, ohjuspäivään ja radiopäivään osallistumismaksun on 5 e.
Varmista viimeisimmät tiedot museon sivuilta: https://ilmatorjuntamuseo.fi/ajankohtaista/
Ilmatorjuntamuseo on myös Facebookissa: https://www.facebook.com/Ilmatorjuntamuseo/

Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen 6.3.2020 klo 17.30 Santahaminan
Perinnetalolle. Käsitellään Killan säännöissä mainitut asiat. Kokouksen jälkeen
n. klo 18:30 alkaa esitelmä uudesta Tieliikennelaista, joka astuu voimaan kesällä
2020. Kokouksen yhteydessä on kahvitus. Kiltatuotteita on ostettavana kokouksen yhteydessä. TERVETULOA.
Tutustuminen Elisa-yhtiön Puhelinmuseoon. Vierailu toteutetaan 1.4. klo
14.00. Osoite on Runebergin katu 43, Helsinki. Kokoontuminen klo 13.50 mennessä. Huom max henkilömäärä on 20 henkeä, joten ilmoittaudu ajoissa, viimeistään 30.3. mennessä toimisto@ajhk.fi tai 0504654088 (Wigren). Maksu 5
euroa/hlö käteisellä maksetaan paikan päällä. TERVETULOA.

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan yhteystiedot vuonna
2020: Aki Mäkirinta - PJ (puheenjohtaja@ktkerho.fi) Puh:+0400 805 124.

Onnittelemme
Huhtikuu
14.4.
25.4.

Merikapteeni, komentajakapteeni Kari Wallin (perhepiirissä ystävien kera)
Lentokapteeni, lennonjohtaja, yliluutnantti evp Matti Passinen		

80 v
80 v

Toukokuu
Uudenmaan viestikilta
Uudenmaan Viestikillan kevätkokous pidetään 17.3. alkaen klo 18 Otaniemessä, Espoossa. Osoite: Aalto-yliopisto. Maarintie 8, 02150 Espoo, huone
1593. Tervetuloa!

14.5.

Diplomi-insinööri, majuri Seppo Rusila (perhepiirissä)		

80 v

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

MUKAAN

RESERVILÄISTOIMINTAAN
Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia
kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Liittoon kuuluu 20 reserviupseeripiiriä ja yli 300 paikallista
jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 28.000 henkilöjäsentä.
Jäseneksi voi liittyä reserviupseerikoulutuksen saanut henkilö.
Reserviläisliitto on reserviläisten ja muiden suomalaisten kenttäkelpoisuutta sekä yleistä maanpuolustusvalmiutta ja -tahtoa
ylläpitävä järjestö. Liittoon kuuluu 18 reserviläispiiriä ja yli 340
paikallista jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 36.000 henkilöjäsentä. Jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen Suomen kansalainen sotilasarvoon tai sukupuoleen katsomatta.
Leikkaa katkoviivaa pitkin.

HALUAN LIITTYÄ JÄSENEKSI
Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Nimi
Osoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin
Syntymäaika

Sähköposti

MPY Oy
Tunnus 5006084
00003 VASTAUSLÄHETYS

Sotilasarvo
Allekirjoitus

RES_RUL_Jasenliite_A4_2968.indd 1

10.8.2015 11.21
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Piiritoimisto

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

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

www.hrup.fi

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n ja Helsingin
Seudun Reserviläispiirin kevätvuosikokous
Kokoukset pidetään maanantaina 11.5.2020 Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1. Tilaisuus
alkaa kello 18.00 yhteisellä kokousesitelmällä, jonka pitää MPK:n valmiuspäällikkö Markus
Häyhtiö.
Kaikki piirien jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat tervetulleita esitelmään.
Esitelmän jälkeen pidetään varsinaiset kokoukset joissa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat.
HRUP:n kevätvuosikokouksessa ja HELRESP:n vuosikokouksessa äänioikeutta käyttävät
yhdistysten valtuuttamat edustajat.
Piirihallitukset

Kaikille avoimet tapahtumat

www.helresp.fi

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2020
N:o

Aineistopäivä		

Ilmestymispäivä

Paperilehti
2.		
1.6.			12.6.
3.		
14.9.			25.9.
4.		
7.12.			18.12.

Sähköinen lehti
1.		
24.2.			6.3.
2.		
30.3.			10.4.
3.		
4.5.			15.5.
4.		
10.8.			21.8.
5.		
12.10.			23.10.
6.		
9.11.			20.11.
Sähköinen lehti:			www.reservinsanomat.fi

2020
18.02. klo 17.00 Suurlähettiläs, emeritus Pasi Patokallio: ”Muuttunut sotilaspoliittinen tilanne
Euroopassa”. Akateemisen Karjalaseuran perinneyhdistyksen kuukausiesitelmä katso erillinen ilmoitus.

Paperisen lehden näköisversio:

issuu.com/marsk1

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

27.2. klo 18.00 Senioriupseerit kerhoesitelmä: Talvisodan ratkaisun hetket lähestyvät. FT, dosentti Lasse Laaksonen. Töölöntorinkatu 2B Auditorio.
27.2. klo 19.00 Tikkurilan kerhon reserviupseeri-ilta Esitelmän pitää Kari Kallinen "Ihmisen ja
teknologian rajapinnat ja niiden tutkimus PV:ssa". Paikka: ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa talossa.
4.3. klo 18.00 Asehuoltokurssi Töölössä, katso erillinen ilmoitus.
4.3. klo 19.00. Konsertti Töölö 1. Kaartin soittokunta, Temppeliaukion kirkko, vapaa pääsy.
10.3. klo 19.00 Esitelmä ”Hybridiuhista ja niiden torjumisesta” Teija Tiilikainen, Johtaja, Euroopan hybridiuhkien torjuntakeskus. Kansalaisopisto Petra, Pohjoinen Suotie 5 Kauniainen.
12.3. klo 18.00: Kuukausiesitelmä Ove Enqvist: Suomen rautatietykistö, unohdettu osa rannikkopuolustusta. Ilmatorjuntamuseo Tuusula.
17.03. klo 17.00 Yrittäjä Pekka Kääriäinen: ”Suomalaiset vapaaehtoiset Saksan sotavoimissa
1941-43”. Akateemisen Karjalaseuran perinneyhdistyksen kuukausiesitelmä katso erillinen
ilmoitus.

Dream Gun AERO OEM AR15

19.3. klo 19.00 Tikkurilan kerhon reserviupseeri-ilta. Esitelmä: Pertti Ratia aiheenaan ”EU
tänään”. Paikka: ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa
talossa.
21.3. Pistooliammunnan peruskurssi Töölössä, kurssi on täynnä.
26.3. klo 19.00 Senioriupseerit kokousesitelmä: Vaikea tie talvisodan rauhaan. Professori Ohto
Manninen. Töölöntorinkatu 2B Auditorio.
16.4. klo 18.00 Senioriupseerien Kerhoesitelmä: Sotataito ja johtaminen talvisodassa; Esitelmöitsijä FT, dosentti, maj.res. Pasi Tuunainen. Töölöntorintorinkatu 2B Auditorio.
21.04. klo 17.00 Pentti Hilke: ”Kaatuneiden evakuointi”. Akateemisen Karjalaseuran perinneyhdistyksen kuukausiesitelmä, katso erillinen ilmoitus.

Tutustu uuteen
"Dream Gun"
mallistoomme!

23.4. klo 18.00 Senioriupseerit kerhoesitelmä,: Talvisodan "Sotataito ja johtaminen talvisodassa". FT, dos, maj res Pasi Tuunainen. Töölöntorinkatu 2B Auditorio.
20.5. klo 19.00. Konsertti Töölö 2. Kaartin soittokunta, Temppeliaukion kirkko, vapaa pääsy.

uutta

