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Välttämätön muistutus
Kuntourheilu on päivän iskusana. Sitä tungetaan joka paikassa ja joka 
paikkaan, eikä suinkaan syyttä. Nykyisen koneellisen ja kehittyneen hyvin-
vointivaltion asukkaina jää useimmilta meiltä liikunta ja kunnon ylläpitämi-
nen samoin kuin henkisen vireyden hoitaminen lapsipuolen asemaan. Me 
käytämme yhä vähemmän ja vähemmän lihaksiamme varsinaiseen työhön. 
Tämän seurauksena yhä useammalle kasvaa pyöreä johtajan vatsa ja hissin 
rikkoutuessa muutaman kerroksen kävely saa monet meistä pahasti hengäs-
tymään.

Reservin upseereina ja aliupseereina meiltä odotetaan hyvää fyysistä kun-
toa. Selvää on, että jos kuntomme on huono ja henkinen vireytemme nollas-
sa silloin kun miestä todella kysytään johtajana ja sotilaana eivät tulokset 
voi olla hyviä. Jo tavallisina yhteiskunnan jäseninä me tarvitsemme hyvän 
fyysisen ja henkisen kunnon selvitäksemme jokapäiväisessä elämässämme. 
Ja paljon suuremmat ovat luonnollisesti vaatimukset silloin kun joudumme 
toimimaan joukon johtajina kenttäolosuhteissa. 

Kuntourheilu on oiva lääke fyysisen kunnon ja henkisen vireyden saavut-
tamiseen. Tasavaltamme päämies - kaikille hyvää esimerkkiä osoittava 
kuntourheilija - on sanonut: "Minulle kuntourheilussa tärkeintä on henkinen 
virkistäytyminen ja rentoutuminen. Metsässä pääsee hetkeksi irtautumaan 
virka-asioista. Parantunut fyysinen kunto seuraa sitten lisänä". 

Kuntourheilua voi jokainen harjoittaa, tilaisuuksia on jokaisen tarpeen mu-
kaisesti. Piirimme, kaupunki ja muut yhteisöt järjestävät jatkuvasti kuntour-
heilutilaisuuksia. Eikä harjoitukseen aina tarvita edes erikseen järjestettyä 
tilaisuutta. Jokainen voi lähteä ulos lenkille illalla työstä tultua sen sijaan, 
että katsoisi televisiosta Virginialaisen tai Voittamattomat. Lehdet, televisio 
ja muut tiedotusvälineet ovat tulvillaan tietoja kuntourheilutilaisuuksista, 
joten mukaan on helppo päästä.

Siispä jokaiselle meistä kuntourheilu tavaksi ja aloitetaan jo tänään!
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Uutisia 50 vuotta sitten

Reserviupseerien 
tavoitteet 2019

Liiku, ammu, kouluttaudu!
Reserviupseeriliiton toiminnan paino-

pisteet vuonna 2019 ovat (työvaliokunnan 
esitys):

-  Ampumatoiminnan ja vapaaehtoisen   
  maanpuolustuksen edunvalvonta 

- Järjestötoiminta
- Liiton ulkoisen viestinnän 
  tehostaminen
- Liittokokous ja 
  kolmivuotissuunnitelma

Tavoitteita vuoden 2019 toiminnalle

Liittotaso

Osallistuu ja vaikuttaa
- ampumataidon ja ampumamahdol-
  lisuuksien kehittämiseen ja 
  edunvalvontaan 
- vapaaehtoisen maanpuolustus-
  koulutuksen kehittämiseen 
- Padasjoen koulutuskeskuksen 
  toiminnan kehittämisen  
- Maanpuolustusjärjestöjen 
  yhteistyön tiivistämiseen

Järjestää
- liittokokouksen
- valtakunnallisen reserviupseeripäivän
- yhdistyspäivän
- mentorpäivän
- PM-presidiumin kokouksen 
- YRO-seminaarin

Muita tavoitteita ja toimija
- liiton jäsenyhdistysten 
  jäsenmäärä kasvaa
- vänrikkipäivät järjestetään 
  kymmenessä piirissä
- toimintapäivätapahtumia 
  järjestetään sata
- toteutetaan uusittua viestinnän 
  kehittämissuunnitelmaa
- valmistaudutaan RUK:n 
  100-vuotisjuhlavuoteen 2020

Piiritaso

- piirin jäsenyhdistysten 
  jäsenmäärä kasvaa
- vänrikkipäivä järjestetään
- toimintapäivä järjestetään 
- prosenttiammunnassa saavutetaan   

  paremmat tulokset
- edistää ampumataidon ja 
  –mahdollisuuksien kehittämistä

- pitää tiiviisti yhteyttä aluetoimistoihin  
  ja MPK:hon

- piirin nettisivut ja jäsenrekisteri ovat   
  aktiivisessa käytössä

- nimeää nuorisotoimikunnan
- osallistuu valtakunnalliseen 
  reserviupseeripäivään
- vastaa kenttäkelpoisuustapahtuman   

  järjestämisestä

Yhdistystaso

- yhdistys on suorassa kontaktissa 
  kaikkiin uusiin jäseniin ja 
  esitellyt heille yhdistyksen toimintaa
- yhdistys on ollut järjestämässä 
  toimintapäivää
- prosenttiammunnassa saavutetaan   

  edellisvuotta parempi tulos
- jäsenrekisteri on aktiivisessa käytössä
- jäsenten sähköpostiosoitteet ovat 
  ajan tasalla
- sähköinen toimintalomake on 
  käytössä koko vuoden 
- nimeää nuorisoupseerin

Jäsentaso

- Liiku! – Liiku säännöllisesti 
- Ammu! –Ylläpidä ampumataitoasi   

  -suorita prosenttiammunta
- Kouluttaudu! – Kehitä osaamistasi   

  -osallistu kertausharjoitukseen,   
  MPK:n kurssille tai RUL:n    
  toimintapäivään
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Puheenjohtajilta

HRUP:n 
puheenjohtajalta

Eduskunnan tär-
kein tehtävä on 
säätää lakeja

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

Menemättä pidemmälle yhteiskuntaopin 
puolelle tai valtiotieteelliseen syväpohdiske-
luun, voi todeta, että eduskunnan päällim-
mäisin tehtävä on säätää lakeja. 

Meille tarjotaan medianäytelmää SOTE-
uudistuksesta, joka on sekä mörkö että kos-
kaan valmistumaton Iisakinkirkko. Poliittiset 
puolueet eivät näytä pystyvän sitä laiksi muo-
toilemaan. Kuitenkin Suomessa on valmis-
telussa vähintään kolme turvallisuuteemme 
suoraan vaikuttavaa lain laadintaa, joiden 
kohtalo näyttää yhtä huonolta.

Turun terroristisen teon jälkeen koko 
poliittiselle kentälle oli selvää, että tarvit-
semme tiedustelulain selkeällä verkkotiedus-
telun mahdollistamisella. Nyt kun aikaa on 
kulunut, etenkin oppositio ei näe laille enää 
kiirettä. Voi olla, että lainsäätäjät innostuvat 
asiasta vasta seuraavan iskun jälkeen uudes-
taan. Kansalaisille tämä merkitsee selvää hen-
genvaaraa, kansanedustajille ilmeisesti ei edes 
poliittisen työuran riskeeraamista.

Samoin tuntuu vesittyvän laki kaksois-
kansalaisten tehtävistä Suomen puolustuksen 
tehtävissä. Nyt ollaan havahduttu siihen fak-
taan, että syyllistytään syrjintään mikäli kak-
soiskansalaisilta evätään tärkeimmät puolus-
tusvoimien tehtävät, joissa ollaan tekemisissä 
salassa pidettävien tietojen kanssa. Syrjintä 
-sana lienee tätä merkillistä avoimuuspolitiik-
kaa ajavien tahojen tarkkaan valitsema. Kes-
kustelussa on esitetty kaksoiskansallisuuden 
ongelma niiden osalta, joiden toinen kansal-
lisuus on Venäjän. Etenkin, jos henkilöllä on 
sukulaisia Venäjällä, niin painostus nähdään 
mahdollisena. Ei niin kaukaa haettua, kun 
kyseessä on maa, joka lähettää puolihuolimat-
tomia myrkyttäjiä päiväkeikoille Eurooppaan. 
Vieläpä sodankäynnin aseiksi luokiteltavia 
hermomyrkkyjä käyttäen.

EU:n asedirektiiviin liittyvä aselain muu-
tos lienee ainoa etenevä lakihanke. Tämän 
aiheen tiimoilta liitot ovat tavanneet niin 
virkamiehiä kuin sisäministeriäkin. Lausun-
toja on annettu ja onpa jopa Töölön radalla 
yritetty asiaa selväksi tehdä. Tuleeko maan-
puolustukselle ja reserviläisille parempaa 
lakia, sitä en osaa yhden lyhyen tapaamisen 
perusteella sanoa. Nopeasti nousee esiin kan-

sainväliset asetukset tai jokin outo EU-paine. 
Kummankaan ei tulisi estää jatkamista nykyi-
sen kaltaisella ampuma-aselailla. Vastaavat 
”paineet” lienevät johtaneen maamiinojen 
kieltoonkin; taisivat silloinkin olla lopulta 
hyvin paikallisia. Pohjoismaiden pääkaupun-
geista Helsinki loistaa 2000-luvun tilastoissa 
pienimmällä määrällä vakavia ampuma-
aseella tehtyjä rikoksia.

Neljäskin laki tulee vaikuttamaan turvalli-
suuteemme - laki vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta. Tässä on jälleen liitoilla tärkeä 
paikka vaikuttaa. Jos sotilaallisten valmiuk-
sien koulutus siirretään MPK:lta sokeasti 
puolustusvoimille, ilman merkittävää PV:n 
lisäresursointia ja vapaa ehtoisten panosta, 
koulutus tulee näivettymään.

Seuraavat vaalit tulevat, muistakaa äänes-
tää ja jo nyt ottaa selvää jatkoon pyrkivistä 
ehdokkaistanne! 

Helsingin Seudun Reserviläispiirin yhdis-
tysten toiminta on alkanut toimeliaana joka 
syksyiseen tapaansa. Positiivista kehitystä on 
myös nähtävissä uusien vapaaehtoisenmaan-
puolustuksen yhdistysten liittyessä rivei-
himme. Yhdistystasolla kannattaa myöskin 
jatkuvasti etsiä jäsenistöstä niin palkittavia 
puurtajia kuin yhdistysten hallintotehtäviin 
soveltuvia luottamushenkilöitä. Yhdessä teke-
misin periaate madaltaa jäsenten kynnystä 
ottaa vastaan uusia tehtäviä.

Piirin toimintapäivään 29.9. Santahami-
nassa on tullut hyvä määrä ilmoittautumisia. 
Osallistujilta kerätään nimellinen kurssi-
maksu peruutusten välttämiseksi. 

  Hyvää syyskautta jäsenistölle ja yhteis-
työkumppaneille!

 Puolustusyhteistyö ja -liitot ovat taas 
viime aikoina olleet aktiivisesti esillä. Var-
sinkin yhteistyö Ruotsin kanssa on paljon 
puhuttu aihe, ja nyt esillä on jopa yhtenä 
vaihtoehtona puolustusliitto Ruotsin kanssa. 
Myös Euroopan ja EU:n puolustus on pal-
jon esillä, syystäkin. Saksasta halutaan vah-
vempi tekijä, ja nyt puuhataan myös pysyviä 
USA:n tukikohtia Puolaan. Mahdolliset uu-
det pysyvät tukikohdat ovat tietysti mielen-
kiintoinen käänne, kun paljon muuten pu-
hutaan siitä miten Euroopan maat eivät voi 
tukeutua puolustuksessaan vain Yhdysvalto-
jen apuun. Myös tasavallan presidentti Nii-
nistö on puhunut viime aikoina Euroopan 
oman puolustuksen tärkeydestä.
 Se mitä mielestäni edelleen unohdetaan, 
monesti tietoisesti, on se tosiasia, että suu-
ri osa Euroopan maista kuuluu jo Natoon. 
Vaikka Yhdysvallat vähentäisivät rooliaan 
Euroopassa merkittävästikin, Euroopalla on 
jo toimiva ja harjaantunut puolustusjärjes-
tely jossa on toimivat komentojärjestelmät 
ja esikunnat. Olisi hyvin tehotonta rakentaa 
toinen rinnakkainen järjestelmä. Sen sijaan 
että poliitikot keskittyvät olkiukkoihin ja eh-
dottavat erilaisia mediapelejä varten vaihto-
ehtoisia ratkaisuja Euroopan puolustukselle, 
kannattaisi miettiä miten eurooppalaiset 
Nato-maat voisivat entistä paremmin järjes-
tää alueen puolustus vain eurooppalaisilla 
joukoilla. Ja sen lisäksi on tietysti otettava 
huomioon, että Yhdysvaltojen läsnäolo Eu-
roopassa ei ole oleellisesti muuttunut. On 
myös todennäköistä, että retoriikka norma-
lisoituu viimeistään, kun hallinto USAssa 
seuraavan kerran vaihtuu.
 Puolustusliitto Ruotsin kanssa voisi olla 
Suomelle erinomainen ensimmäinen askel. 
Mutta se pitäisi johdonmukaisesti johtaa sii-
hen, että Suomi hakee myös Naton täysjäse-
nyyttä. 
 Tämän kirjoituksen toisena aiheena ha-
luaisin muistuttaa Helsingin Reserviupsee-
ripiirin jäseniä tulevasta piirikokouksesta. 
Marraskuun piirikokouksessa valitaan piiril-
le kokonaan uusi hallitus. Suurin osa nykyi-
sistä hallituksen jäsenistä ovat ilmoittaneet 
olevansa käytettävissä. Puheenjohtajisto ei 
sen sijaan ole valittavissa uudelleen nykyi-
siin tehtäviinsä. puheenjohtaja@helresp.fipuheenjohtaja@hrup.fi

Tämän kirjoituksen 
toisena aiheena 
haluaisin muis-
tuttaa Helsingin 
Reserviupseeripiirin 
jäseniä tulevasta 
piirikokouksesta. 
Marraskuun piiriko-
kouksessa valitaan 
piirille kokonaan 
uusi hallitus. 

 Kannustan kerhoja miettimään, josko 
seuraava puheenjohtaja tai varapuheenjoh-
taja löytyisi omista riveistä. Ehdokkuutta 
harkitseville kannustan punnitsemaan oman 
ajan riittävyyttä. Piirin puheenjohtaja edus-
taa piiriä useissa muissa organisaatioissa, 
mm. RUL:n hallituksessa, Katajanokan up-
seerikerhon hallituksessa, toimikunnissa, 
neuvottelukunnissa jne. Sen lisäksi yhteis-
työkumppaneita on hyvä voida tavata tar-
peen mukaan, mikä tapahtuu yleensä virka-
aikaan. Muut edustustehtävät mukaan luki-
en, tämä tarkoittaa helposti lähemmäs sata 
”lähtöä” vuodessa. Puheenjohtajan tehtävä 
on antoisa, mutta vaatii myös aikansa. 

Teksti: Janne Kosonen

Majuri (res) Janne Kosonen on Suomen 

Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja.

 Puolustusratkaisumme perustuu ylei-
seen asevelvollisuuteen, jonka näkyvin ja 
intensiivisin osa on varusmiespalvelus. Se 
on kuitenkin ajallisesti vain murto-osa ase-
velvollisuudesta, joka kestää 43 vuotta.
 Varusmiespalveluksen jatkuva kehit-
täminen on ehdottoman tärkeää, jotta se 
vastaa muuttuvaa toimintaympäristöä sekä 
tuottaa osaavia ja toimintakykyisiä operatii-
visia joukkoja jatkossakin. Puolustusvoimien 
Varusmiespalvelus 2020 -suunnitelmassa 
koulutuksen uudistamisessa korostetaan 
sotilaan kokonaisvaltaista toimintakykyä ja 
riittävän osaamisen saavuttamista. Koulu-
tusta kehitetään mm. teknologiaa hyödyn-
tämällä ja vähentämällä passiivista luokka-
huoneopetusta. Käytännössä varusmies-
ten koulutuksessa mm. käytetään nykyistä 
enemmän lyhyitä elokuvia sekä simulaatto-
reita.
 Asevelvollisuuden kehittäminen ei kui-
tenkaan voi keskittyä vain sen ensimmäi-

seen vuoteen, vaan myös reservin toimintaa 
on kehitettävä määrätietoisesti.
 Reservin osaaminen ja toimintakyky 
perustuu kertausharjoituksiin, vapaaeh-
toiseen maanpuolustuskoulutukseen sekä 
reserviläisten omaehtoiseen toimintaan. 
Kertausharjoitukset osuvat reserviläisen 
kohdalle laskennallisesti kerran viidessätois-
ta vuodessa. Toisaalta meillä on sodan ajan 
joukkoihin sijoitettuna aivan liian paljon re-
serviläisiä, jotka eivät saa koskaan kertaus-
harjoituskäskyä. Näköpiirissä ei ole sellaista 
puolustusbudjetin kasvua, jolla pystyttäisiin 
varmistamaan, että jokainen reserviläinen 
pääsisi kertausharjoituksiin vähintään ker-
ran kolmessa tai viidessä vuodessa. Ker-
tausharjoitusten määrää tulee kuitenkin 
minimissään kasvattaa niin, että vähintään 
22.000 reserviläistä saisi vuosittain kertaus-
harjoituskäskyn. 
 Ampumataito on keskeinen osa sotilas-
osaamista. Puolustusvoimien rooli reservi-
läisten ampumataidon ylläpitämisessä on 
valitettavan vähäinen. Reserviläisjärjestöjen 
laajamittainen ampumatoiminta on olennai-
nen osa reservin ampumataidon ylläpitoa, 

mutta kohtuullista olisi, että reserviläisellä 
olisi vähintään kerran vuodessa mahdolli-
suus päästä ampumaan puolustusvoimien 
aseilla.
 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) toteuttamalla vapaaehtoisella soti-
laskoulutuksella pystytään paikkaamaan osa 
liian vähäisten kertausharjoitusten muo-
dostamasta koulutusvajeesta. Kun tähän 
lisätään vielä omatoiminen säännöllinen 
liikunta- ja ampumaharjoittelu, niin aktiivi-
nen reserviläinen pystyy ylläpitämään omaa 
osaamistaan ja toimintakykyään varsin hy-
vin.
 Syksyn aikana odotetaan tietoja, missä 
muodossa valmisteilla oleva vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen lain uudistaminen ete-
nee eduskuntaan. Lakiuudistuksen keskei-
nen ajatus on Puolustusvoimien Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tilaaman 
sotilaallisen koulutuksen siirtäminen Puo-
lustusvoimien vastuulle. Uudistus tehostaisi 
erityisesti paikallisjoukkojen koulutusta ja 
valmiutta.
 Esitettyyn muutokseen liittyy kuitenkin 
useita riskejä, jotka ratkaisevat, saavutetaan-

ko mahdollisella muutoksella sille esitettyjä 
tavoitteita. Ehdoton edellytys uudistuksen 
onnistumiselle on vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen taloudellisten resurssien 
merkittävä lisääminen. Tällöinkin vaarana 
on MPK:lle jäävän sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevan koulutuksen näivettyminen, 
varsinkin jos kategorisesti kielletään esim. 
puolustusvoimien aseilla ampuminen tässä 
koulutuksessa. Sijoittamattoman reservin 
sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen 
mielekäs jatkuminen sekä koulutuksen alu-
eellinen kattavuus on varmistettava uudis-
tuksessakin.
 Ampuma-aselakiprosessissa on esille 
noussut yksityiskohtia, jotka toteutuessaan 
vaikeuttavat tai jopa lopettavat osan nykyi-
sestä reserviläisten ampumatoiminnasta. 
Ampumista harrastavat tahot asekeräilijöis-
tä ja metsästäjistä aina urheiluampujiin ja 
maanpuolustajiin ovat osoittaneet yksimieli-
sen selkeästi ampuma-aselain kriittiset koh-
dat. Toivottavasti virkamiehiltä ja päättäjiltä 
löytyy rohkeutta korjata lakiluonnoksessa 
olevat toimintaa vaarantavat virheet.

Koko asevelvollisuusaika kehittämisen kohteeksi

Caspar von Walzel > Yliluutnantti (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
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Raivausräjäyttäjäkurssi Mikkeli 5.-6.5.2018
 Helsingin reserviupseerien Pio-
neeriosastosta maj. Jukka Rusila, 
kapt. Timo Lukkarinen ja ylil. Juk-
ka Hopeavuori osallistuivat MPK:n 
järjestämälle Raivausräjäyttäjäkurs-
sille. Kahden päivän kurssin aikana 
oli tavoitteena oppia tavallisimpien 
siviiliräjähdysaineiden käyttö raiva-
uksessa niin, että voi kouluttaa sitä 
tarvittaessa edelleen. 
 Kurssi pidettiin Mikkelissä Kar-
kialammen alueella. Majoitus oli 
Military Hostellissa, oppitunnit pi-
dettiin vanhoissa varuskunnan ti-
loissa ja käytännön harjoitukset sitä 
ympäröivällä alueella. Kurssilaisia 
oli täysi kahdenkymmenen joukko, 
enempää ei olisi otettukaan. 
 Teoriaosassa käytiin ensin läpi 
varomääräykset sekä siviili- että 
armeijan ohjeiden mukaan. Sitten 
opeteltiin räjähdysaineiden ja syty-
tysjärjestelmien ominaisuuksia ja 
niiden käytön suunnittelua. Erilai-
set sytytysjärjestelmät kerrattiin ja 
todettiin niiden edut ja haitat eri-
laisissa käytöissä. Armeija-aikoja 

muistelevalle pieni yllätys oli, että 
aikatulilankaa käytetään vain mah-
dollisesti varmistavana sytytyksenä. 
Käytännössä emme sitä edes kokeil-
leet.
 Käytännön osalla räjäytettiin 
kiviä, maata, kantoja ja puuta eri 
tilanteissa. Panostusten laskemista 
näihin oli runsaasti, samoin käytän-
nön harjoittelua sytytysjärjestelmi-
en suunnitteluun, toteutukseen ja 
mittaamiseen. Harjoitustilanteissa 
käytettiin reikä-, pinta- ja suun-
nattuja panoksia. Vanhastaan tuttu 
testi nallin räjäyttämisestä hiekalla 
täytetyn nahkahanskan alla palautti 
sopivasti mieleen riittävän varovai-
suuden välineiden käsittelyssä.  
 Harjoitusräjäytykset tehtiin 
ryhmissä. Jokaiseen tehtävään las-
kettiin panokset ja kuitattiin laskel-
malla tarvittavat tarvikkeet. Tarjolla 
oli dynamiittia, aniittia ja räjähtä-
vää tulilankaa. Raivausräjäytysten 
luonteen mukaan panokset laitet-
tiin mieluusti vähän varman päälle. 
Ryhmissä päästiin myös kertaamaan 

Pioniär- ja paineilmaporakoneiden 
käyttöä kiven poraamisessa. Puut 
katkesivat, kivet halkesivat ja kan-
not nousivat pintaan ihan suunni-
telmien mukaan.
 Osana käytännön harjoituksia 
oli pieni näyte tehosteräjäytyksiä. 
Niissä päästiin näkemään komeita 
leimahduksia ja pöllähdyksiä sekä 
laukaussarjoja tai tykistötulta simu-
loivia räjähdyssarjoja. Pienimmät 
räjäytykset näissä tehtiin pelkillä 
sytytysnalleilla. Sopivilla ajoituksilla 
niistäkin tulee ihan näyttävä koko-
naisuus.
 Sytytysjärjestelmien tekeminen 
erilaisilla välineillä oli hyvä kerta-
us ja sisälsi uuttakin parikymmentä 
vuotta sitten pioneeriaselajissa pe-
rusteet opetelleille. Sekä sähköllä 
että ilman sähköä toimivien jär-
jestelmien hyvät ja huonot puolet 
tulivat tutuiksi ihan käytännössä. 
Erilaiset hidastimet ja sytytysmene-
telmien käyttäminen yhdessä opet-
tivat käytännön niksejä. Impulssi-
letkujärjestelmiä on mukava seurata 
myös niiden antaman visuaalisen 
efektin vuoksi. 
 Kurssin anti oli käytettyyn ai-
kaan nähden erinomaisen hyvä. 
Opittavaa oli paljon, kouluttajat 
olivat asiantuntevia ja hyviä neuvo-
maan. Käytännön harjoitteluun oli 
varattu materiaalia niin paljon, että 
kaikki varmasti pääsivät kokeile-
maan. Kurssin tavoitteiden voidaan 
sanoa toteutuneen.
 Käytännön järjestelyt toimivat 
loistavasti alkaen majoituksesta ja 
varustamisesta päättyen harjoitus-
päivän illan saunaan. Kerrankin 
kannatti toimittaa vaatekoot etukä-
teen. Majoituksessa oli jokaiselle ni-
milapulla varustettu reppu valmiiksi 
pakattuna oikean kokoisilla varus-
teilla. 
 Kurssin jälkipuinnissa kuulim-
me myös, että pioneeriaselajin kurs-
situsta ollaan nostamassa MPK:n 
järjestämässä kokonaisuudessa nä-
kyvämmäksi. Siihen haluttiin tukea 
eri muodoissaan. Jäimme mielen-
kiinnolla odottamaan seuraavaksi 
suunniteltua teräksen ja betonin 
räjäyttämiseen suunnattua Raivaus-
räjäyttäjäkurssi 2:ta.

Poraus käynnissä panostusta varten ja kivipöly lentää.

Hansikas, joka on hiekkaa täynnä - ollut räjähdenallin päällä.

Pakettiauton perässä Pioniär-moottoriporakone ja paineilmapora.
Ryhmäkuvassa osallistujat Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosastosta, 
vasemmalta Rusila, Hopeavuori, Lukkarinen.

Nippu impulssisytytyslankaa ja kaksi sen liitintä.
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Ehdokkaana HRUP:n puheenjohtajavaalissa: Jukka I. Mattila
Pohjois-Helsingin reserviupseeri-
kerho on pyytänyt minua asettu-
maan ehdokkaaksi Helsingin Reser-
viupseeripiirin puheenjohtajavaa-
lissa. Olen asettunut käytettäväksi 
tehtävään, mikäli piirikokous niin 
hyväksi näkee.

TAUSTAA: Olen 50-vuotias Kaup-
patieteiden tohtori Helsingin Etelä-
Haagasta. Toimin Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoululla tutkijana 
Innovaatiojohtamisen -hankkeessa. 
Kauppakorkeakoululla olen 12 vuo-
den aikana hoitanut projektipäälli-
kön, tutkijan ja opettajan tehtäviä.

Akateemisen työn lisäksi toimin 
partnerina liikkeenjohdon konsul-
tointiin keskittyneessä Strategic 
Leadership Initiative S.L.I:ssä sekä 
kustannus- ja mediayritys Nimox 
Ky:ssä. Aikaisempi työkokemukseni 
on vahvasti liikkeenjohdon konsul-
toinnista ja organisaatioiden kehi-
tystyöstä.

HALLINTOA: Olen tullut mukaan 
reserviupseeritoimintaan heti in-
tin jälkeen vuonna 1989. Helsingin 
Reserviupseeripiirin HRUP:n hal-
lituksessa olin kuusi vuotta (2003-
2006 ja 2010-2013) ja tämän lisäksi 
HRUP:n piirivaltuustossa jäsenenä 
ja varajäsenenä 2001-2011. Suomen 
Reserviupseeriliiton RUL:ssa olin 
aktiivisesti liittovaltuutettuna seit-
semän vuotta (2007-2013) ja vara-
jäsenenä viisi vuotta (2004-2007, 
2013- 2015).

Sotilasarvoltani olen kapteeni. Olen 
suorittanut Alueellisen Maanpuo-
lustuskurssin 2006 ja myöhemmin 

sen jatkokurssin. Olen tällä hetkellä 
valtioneuvoston asettaman valta-
kunnallisen Vapaaehtoisen maan-
puolustuksen neuvottelukunnan 
varajäsen (2015- ), jossa tällä het-
kellä polttopisteessä on lakiesitys 
vapaaehtoisesta maanpuolustuk-
sesta ja sen muutokset. Olin aloit-
teentekijänä Kokoomuksen Ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan verkoston 
luomisessa. Verkosto on keskittynyt 
turvallisuuteen liittyvien linjausten 
valmisteluun ja niistä käytävään 
keskusteluun. Oma asiantuntemuk-
seni koskettaa aiheita Sotilaallinen 
yhteistyö, maanpuolustustyön ke-
hittäminen ja tulevaisuuden kalus-
tohankinnat.

Mainittakoon, että olin myös Hel-
singin kaupungin Pelastuslautakun-
nan jäsen 2005-2008. Tällöin sain 
erittäin laajan ja pätevän yleiskuvan 
kriisiajan toiminnoista ja niiden 
johtamisesta Helsingissä ja pääkau-
punkiseudulla.

TOIMINTAA: Maanpuolustuskou-
lutus ry:n toiminnassa olen ollut 
vuodesta 1993 saakka. Viimeisim-
mät johtamani MPK-kurssit olivat 
Stadi 2018 harjoituksessa Komp-
panian komentopaikka TRA–kurs-
si ja Huoltojoukkue TRA-kurssi. 
20 vuoteen mahtuu kymmeniä eri 
kursseja, joilla olen toiminut ve-
tovastuussa ja kouluttajana, kuin 
myös lukuisia kursseja joilla olen 
ollut oppilaana. Erityisen aktiivinen 
olen MPK:n kansainvälisen koulu-
tus- ja harjoitustoiminnan rakenta-
misessa sekä Huollon ja logistiikan 
koulutusohjelmien suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. 

Muita läheisiä harrastuksia, milita-
rian, sotilasperinteen, valokuvauk-
sen ja kirjoittamisen lisäksi ovat 
vaellukset ja eräretkeily. Lisäksi har-
rastan ammuntaa RK62:lla tai pe-
rinneammuntaa m/1891 vintofkalla. 

Asia josta olen erityisen ylpeä, on se 
että olen saanut toimia vapaaehtoi-
sena kouluttajana Viron puolustus-
voimissa ja suojeluskunnissa vuo-
desta 1993 lähtien, joten laskutavas-
ta riippuen yli 25 vuotta kokemusta 
sotilaallisesta yhteistyöstä virolais-
ten kanssa.

Tutkijana olen kirjoittanut lukuisia 
raportteja sotilasjohtamiseen ja re-
silienssiin ja reserviläisyyteen liitty-
en sekä osallistunut tutkimuksellani 
kansanvälisen tason tieteelliseen 
keskusteluun. Parhaillaan olen mu-
kana tutkimuksessa vapaaehtois-
työn yhteiskunnallisesta merkityk-
sestä, yhteistyössä Uuden Seelannin 
University of Canterburyn kanssa.

Olen kirjoittanut 25 vuoden ai-
kana yli 300 maanpuolustukseen, 
maanpuolustushenkeen ja sotiem-
me historiaan liittyvää artikkelia 
seuraaviin lehtiin: Suomen Sotilas, 
Ase-lehti, Kaliberi, Reserviläinen, 
Helsingin Reservin Sanomat, Keräi-
lyn maailma. Tämän lisäksi olen jul-
kaissut useita tietokirjoja Suomen 
historiasta, joista uusin Jääkärit 1918 
käsittelee vapaussodan päällystön 
koulutusta ja osaamistasoa sekä 
jääkäreiden merkitystä siinä. Osa 
omasta mielestäni parhaista teks-
teistä löytyy netistä www.jukkamat-
tila.net.

TAVOITTEITA: Reserviupseeri-
toimintaa haluan suunnata yksilön 
osaamista ja taitoja kehittävään 
suuntaan, painopistealueina sotilas-
johtaminen ja yleinen sotilaallinen 
osaaminen, ampumataito ja suun-
nistus. Toiminnallisuus ja nousu-
johteisuus ovat avainsanoja, kun 
haluamme rakentaa järjestöä, joka 
houkuttelee jäseniä tulevaisuudes-
sakin. Samalla ylläpidämme maan-
puolustushenkeä ja puolustustah-
toa. HRUP on tarkoitettu tukemaan 

kerhojen toimintaa sekä yhteistyö- 
ja koordinaatioelimeksi, toteutta-
maan sellaisia laajempia hankkeita, 
joihin yksittäisillä kerhoilla ei ole 
resursseja. Piirin toiminnan kannal-
ta kehitys ja uudistuminen tarkoit-
taa painopistealueen rohkeaa mää-
rittämistä, joka tapahtuu laajoissa 
keskusteluissa kaikkien kerhojen 
kanssa. Otan mielelläni vastaan ide-
oita ja kommentteja sekä vastaan 
kysymyksiin puhelimitse numerossa 
040-5716331/ Jukka Mattila

Eversti Petteri Tervonen Kaartin 
jääkärirykmentin komentajaksi

 Kaartin jääkärirykmentissä juh-
listettiin torstaina 28. kesäkuuta 
rykmentin johdon vaihtoa. Kaar-
tin jääkärirykmentin komentajana 
lähes 2,5 vuotta toiminut eversti 
Ahti Kurvinen siirtyy suunnittelu-
päälliköksi Maavoimien esikuntaan 
ja hänen seuraajanaan rykmentin 
komentajana aloittaa 1. heinäkuuta 
2018 eversti Petteri Tervonen.
 Kaartin jääkärirykmentin ko-
mentajan vaihtotilaisuutta juhlittiin 
paraatikatselmuksella ja ohimarssil-
la, jonka jälkeen oli tehtävien vaih-
tovastaanotto. Eversti Tervonen 
odottaa tulevalta tehtävältään Kaar-
tin jääkärirykmentissä hyvää yhdes-
sä tekemistä alan huippuosaajien 
kanssa.
 - Vaikka en ole palvellut Kaartin 
jääkärirykmentissä aiemmin, jou-
kon maine on tuttu ja velvoittava, 
Tervonen sanoi puheessaan.
 Tervonen korosti myös jatku-
vassa muutoksessa olemisen tilaa, 
halusimme sitä tai emme.
 - Mitään äkkikäännöksiä ei olla 
tekemässä, mutta on selvää, että 
muun muassa Koulutus 2020 -oh-
jelman toimeenpanossa on parempi 
pohtia asioita aktiivisesti itse oman 
joukon parhaaksi, kuin soveltaa 
muualta annettuja toimintatapoja.
Maavoimien suunnittelupäällikök-

si siirtyvä eversti Kurvinen kertoi 
jättävänsä rykmentin komentajan 
tehtävän haikein mielin. - En voi 
kuvitella parempaa tehtävää kuin 
komentajuus.
 Tulevalle komentajalle Kurvinen 
toivotti parhainta menestystä sekä 
mainitsi myös, että Kaartin jääkäri-
rykmentti saa Tervosesta erinomai-
sen komentajan.
- Olen todella ylpeä siitä, että olen 
saanut olla juuri teidän komentajan-
ne, Kurvinen päätti puheensa.
 Tervonen kertoi ottavansa Kaar-
tin jääkärirykmentin komentajan 
tehtävän vastaan ylpeänä ja nöyrä-
nä. Puheensa loppuun hän mainitsi 
tietävänsä ettei ole yksin, vaan että 
saa koko rykmentin tuen.

Kolmatta kertaa 
jääkärijoukkoon
 Ennen Kaartin jääkärirykmentin 
komentajaksi siirtymistä Tervonen 
palveli kaksi vuotta Pääesikunnassa 
koulutusosaston apulaisosastopääl-
likkönä. Upseerin ura alkoi vuonna 
1991 Santahaminassa, jonka jälkeen 
hän palveli Reserviupseerikoulussa 
kranaatinheittimistön eri tehtävissä. 
Vuosiksi 1998-2000 Tervonen palasi 
Santahaminaan esiupseerikurssille 
ja tekemään yleisesikuntaupseerin 
tutkinnon. Opintojen jälkeen Ter-

vonen palveli Kymen sotilasläänin 
esikunnassa valmisteluvastuullaan 
muun muassa viranomaisyhteistyö. 
Vuonna 2002 hän siirtyi Pääesikun-
nan operatiiviselle osastolle.
- Neljän Pääesikuntavuoden koke-
muksella oli mahdollisuus hakeutua 
samassa korttelissa Puolustusminis-
teriöön. Vuodet 2007-2010 olivat 
mielenkiintoisia. Laki vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuksesta oli juuri 
hyväksytty, ja sitä jalkautettiin yh-
teistoiminnassa parlamentaarisen 
neuvottelukunnan ja järjestöjen 
kanssa. Toisen puolen työstä muo-
dosti toiminta valtioneuvoston val-
miussihteeriorganisaatiossa, Tervo-
nen kertoo.
Vuonna 2010 Tervosen tie vei Kar-
jalan jääkäripataljoonan komenta-
jaksi Pohjois-Karjalan prikaatiin. 
Puolustusvoimauudistuksen alla 
hän siirtyi jälleen takaisin Pääesi-
kuntaan, tällä kertaa henkilöstö-
osastolle. Vuosina 2014-2016 Ter-
vonen palveli Suomen kansallisena 
edustajana Yhdysvalloissa NATOn 
strategiasta ja harjoitustoimin-
nasta vastaavassa esikunnassa HQ 
ACT:ssä. Varusmiespalveluksen 
Tervonen on suorittanut Kymen 
jääkäripataljoonassa Haminassa.
Lähde: Kaartin jääkärirykmentti  
28.6.2018 Everstit Ahti Kurvinen ja Petteri Tervonen.
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RAIJA II sai muistomerkin 
Kuninkaansaareen
Teksti: Jorma Lahtinen, Heikki 

Marttila, Ahti Lappi

Kuvat: Juha Palmujoki

Kuninkaansaaren radioluotain Raija 
II:n muistolaatan paljastus tapahtui 
4.9.2018 arvovaltaisen kutsuvieras-
joukon läsnä ollessa. Raija I:n muis-
tomerkki on paljastettu jo aiemmin 
25.04.1995 Kivikkoon.
 Muistolaatan paljastustilai-
suuden tervetulotoivotuksen esitti 
toimikunnan puheenjohtaja Heik-
ki Marttila, minkä jälkeen ev evp 
Ahti Lappi loi historiakatsauksen 
Raijan merkityksestä Helsingin il-
mapuolustuksessa. Tervehdyksensä 
tilaisuuteen toivat mm., HelItR:n 
komenta evl Mano-Mikael Nokelai-
nen, Prkenr Jari Mikkonen ja Sota-
museon johtaja Harri Huusko.
 Muistolaatan ja opastaulun pal-
jastuksen suorittivat sotaveteraani 
ev evp Hannu Pohjanpalo ja Heikki 
Marttila. Lopuksi tutustuttiin Rai-
jan sijoituspaikkaan Pekka Yrjölän 
opastuksella. Raijojen tarkoituksena 
oli ilmapuolustuksen parantaminen 
vuonna 1943.
 Suomen ilmavoimille hankit-
tiin keväällä 1943 kaksi saksalaista 
Freya LZ-radioluotainta(tutkaa) 
ilmavalvontaa varten. Niille annet-
tiin Suomessa peitenimeksi Raija. 
Raijojen lisäksi hankittiin Saksasta 
ilmatorjunnan vahvistamiseksi mm. 
tykkikalustoa, tulenjohtokoneita 
sekä Würzburg D –ilmatorjunnan 
tulenjohtoluotaimia(tutkia). Würz-
burg D –luotaimet saivat peiteni-
meksi Irja.
 Raijoja ja Irjoja nimitettiin sodan 
aikana radioluotaimiksi, myöhem-
min vakiintui käyttöön nimi tutka.
Raija I sijoitettiin Malmin Ampuma-
radan lähistölle (nykyisin Kivikko) 
ja Raija II Kuninkaasaareen, missä 
aloitti mittaustoiminnan 1. touko-
kuuta 1943. Raijan avulla pommiko-
ne voitiin havaita 70-120 kilometrin 
etäisyydellä, jolloin saatiin riittävä 

varoitusaika ilmahälytystä ja torjun-
taa varten. Tällä oli suuri merkitys 
pääkaupungin suurpommitusten on-
nistuneessa torjunnassa helmikuussa 
1944. Raija II toimi samassa paikassa 
sodan loppuun saakka ja osallistui 
ilmatilan valvontaan vielä sodan jäl-
keenkin.

Muistolaattahanke

Alkutalvesta 2018 ilmatorjuntaan 
liittyvien maanpuolustuskiltojen ja 
Ilmatorjuntamuseon kesken käynnis-
tyi hanke saada myös Kuninkaansaa-

ren Raijalle oma muistolaatta sekä 
saarella vierailijoita varten opas-
taulu. Muistolaatta toteutettiin 
pronssivaluna ja siinä on kohoku-
vana tyylitelty Raija ilmavalvonta-
luotain.
Projektiin ovat osallistuneet Il-
mavoimien Viestikilta, Ilmator-
juntayhdistys, Ilmatorjuntasäätiö, 
Ilmatorjuntamuseo, Helsingin 
Reserviupseerien Ilmatorjunta-
kerho, Tutkamieskilta ja Ehrens-
värd-Seura. Aluetta kehittävältä 
Metsähallitukselta on saatu apua 
toteutukseen.

Juha Tetri sai 
muistokiven ja 
miekan Viron 
Kautlaan

Teksti ja kuvat: Tatu Korhonen

4.8.2018 pidettiin Viron sotilasur-
heiluseura Erna Seltsin muistoalu-
eella Kautlassa lämminhenkinen 
muistotilaisuus monille tutun kun-
niamerkki- ja sotilaspukuasiantun-
tijan, kapteeni evp Juha Erik Tetrin 
muistoksi (5.9.1953-16.6.2018) suu-
ren osallistujajoukon voimin. 
 Juha muistetaan suurena Viron 
ystävänä, joka veljesmaan uudellee-
nitsenäistymisen jälkeen työskenteli 
myös Virossa sotilasasiantuntijana. 
Juhalla oli Virossa erittäin laaja ys-
täväpiiri, ja hänelle on myönnetty 
lukuisia virolaisia ansiomerkkejä. 
Juhan suomentamana on Ülo Jõen 
Ernan tarina tullut monille tutuk-
si. Juha oli mukana perustamassa 
Erna Seltsiä ja ideoimassa Erna Retk 
-kaukopartiokilpailua (1994-2011) 
sota-aikaisen Suomessa koulutetun 
virolaisjoukon historiallisen toi-
minnan muistoksi Pohjois-Virossa. 
Tämän maailman raskaimmaksi 
sotilaskisaksikin mainitun kilpailun 
seuraaja on nykyään Admiral Pitka 
-tiedustelukilpailu (2013-), jonka 
toiminta-alue vaihtelee vuosittain. 
Talvikilpailu Utra Dessanttia Nar-
van suunnalla on jo järjestetty 20 
kertaa. Juhan ehdotuksesta helsin-
kiläiset rauhanturvaajaveteraanit 
saatiin mukaan tuomareiksi. Tuo-
marijoukko on muuttunut kan-
sainväliseksi, ja mukana on monia 
muitakin maanpuolustusaktiiveja 
Suomesta. Monet tuomari- ja toi-
mitsijatehtävissä toimivat osallis-

tuvat kisatehtäviin vuosittain - eikä 
ikäkään ole esteenä.
 Erna Seltsin muistoalue on 
Kautlassa alkuperäisen Erna-muis-
tomerkin läheisyydessä. Seuran 
tunnuksen - ulvovan suden mo-
lemmin puolin on puolikaareen 
ryhmitetty muistokivet ja miekat 
niiden poismenneiden sotilasur-
heiluseuran jäsenten muistoksi, 
joita on haluttu erityisesti muistaa. 
Henkilöiden varsinaiset haudat ovat 
muualla. Juha mukaanluettuna on 
muistokiviä 9, vasemmalta oikealle: 
Professori Rein Halme (1954-2003), 
kapteeni Tõnu Piip (1953-2000), 
kapteeni evp Juha Tetri (1953-2018), 
Aarne Terras (1939-2000), prikaa-
tinkenraali Märt Tiru (1947-2005), 
majuri Benno Leesik (1960-2006), 
Lauri Pääslane (1968-2006), Ülo 
Jõki (1921-2007), Olev Raidla (1950-
2009).
 Tilaisuuten osallistui virolais-
ten ja suomalaisten ystävien lisäksi 
myös kansainväliset Admiral Pitka 
-kilpailutuomarit kotimatkallaan 
tämänvuotisen kisan jälkeen. Juha 
oli toivonut, että hänen tuhkansa 
sirotellaan Suomenlahteen, jossa 
aallot veisivät osan Viron puolelle. 
Tämän toiveen varmistamiseksi Ju-
han tytär ja poika sirottelivat vähän 
tuhkaa muistomerkin ympärille. 
Everstiluutnantti evp Heikki Pietilä 
laski kansainvälisten tuomareiden 
seppeleen. Tilaisuudessa puhui mm. 
Erna Seltsin puheenjohtaja Meelis 
Rätsep. Kroonuklubilla tarjotiin ti-
laisuuden jälkeen muistokahvit.

Tervetuloa Maanpuolustuspäivään Järvenpäähän 7.10.2017
Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivä lauantaina 7.10. alkaa lipunnostolla Järvenpää-talon edustalla klo 9.30. Lipun-
noston jälkeen klo 10 Järvenpään kirjaston Tyyni Tuulio -salissa alkaa yleisöluento aiheesta Nainen vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä. Rantapuistossa näyttelykenttä on avoinna klo 10-15. Turvallisuustorilla esittäytyvät Puolus-
tusvoimat, Pelastuslaitos, Poliisi, Rajavartiolaitos ja vapaaehtoiset maanpuolustustoimijat. Markku Häkkinen vetää 
yhteislaulua klo 11-12. Sotilaskoti kahvipannuineen ja munkkeineen on paikalla klo 10 lähtien ja kenttälounasta on 
saatavilla klo 11-13. 

Maanpuolustuspäivän paraati käynnistyy katselmuksella Rantapuistossa klo 12.15 ja jatkuu ohimarssilla Rantakatua 
pitkin. Tapahtuman päättää Järvenpää-talolla klo 14.30 alkava yleisölle avoin maanpuolustusjuhla.

Järvenpäässä vietettävä Maanpuolustuspäivä on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Juhlapäivän järjestävät Uu-
denmaan Reserviupseeripiiri ja Uudenmaan Reserviläispiiri. Lisätiedot: www.uudres.fi 

Reserviupseeripiirin joulusauna

Perinteinen HRUP:n jäsenille tarkoitettu joulusauna lämpiää taas Spjutsundin piirimajalla 8.12.2018. Majalla saunojia odottaa jälleen makeat 
löylyt, maittava ruoka ja mainio seura. 

Hinta 20 e (sisältää myös em. kuljetukset) veloitetaan osallistujilta bussissa. Ennakkoilmoittautumiset piirin toimistolle: jarjesto@hrup.fi 
tai 045 862 4648.

Ilmoittautumisaika päättyy 7.12., minkä jälkeen ilmoitamme varapaikoille päässeille mukaan mahtumisesta. Edellisvuosien suuresta kiinnostuk-
sesta johtuen osallistujien määrä joudutaan jälleen rajaamaan 4 henkilöön/kerho. Linja-autokuljetus majalle lähtee Töölöntorilta la 8.12. klo 
10.00, ja paluukuljetus majalta lähtöpisteeseen klo 15.00.

Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja valmistautumaan jouluun hyvässä seurassa!
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Ilmavoimien juhlalentonäytös Tikkakoskella
Teksti ja kuvat: Ossi Ikonen

Suomen ilmavoimien 100-vuotis-
juhlalentonäytös järjestettiin Tikka-
koskella 16. – 17.6.2018. Näytöksen 
järjesti Suomen Ilmailuliitto yhteis-
työssä Keski-Suomen Ilmailijoiden 
kanssa. Näytöksessä olivat muka-
na mm. kaikki Suomen HX-hävit-
täjähankkeen kandidaatit, eli JAS 
Gripen, Eurofighter, Super Hornet, 
F-35 sekä Rafale, näistä F-35 tosin 
vain maanäyttelyssä. 
 Muutoin näytöksen teemana oli 
ilmavoimien 100-vuotinen historia, 
mikä näkyi sekä lentävissä koneissa 
että maanäyttelyssä. Maanäyttelyyn 

oli Suomen ilmavoimamuseosta 
tuotu muun muassa Bristol Blen-
heim, Saab J-35 Draken, MiG-21BIS 
sekä Messershmitt Bf-109. Lentä-
vinä museokoneina nähtiin Fokker 
D.VII. Gloster Gauntlet, Stieglitz ja 
Viima. Myös MiG-15 oli näytökseen 
tulossa, mutta joutui perumaan esi-
tyksensä teknisen vian takia. MiG-
15 palveli Suomen ilmavoimissa 
vuosina 1962 – 1977, tarkoituksena 
oli madaltaa kynnystä siirryttäessä 
Fouga Magister -harjoituskoneista 
suorituskykyisiin MiG-21-hävittä-
jiin.

 Lentonäytöksessä nähtiin tai-
vaalla muun muassa neljän Saab Sa-
firin, neljän Valmet Vinkan ja yhden 
Grob G115E -koneen muodostama 
alkeiskoulukoneiden osasto. Ilmas-
sa oli ilmavoimien koulutuskäytössä 
olleista koneista myös Fouga Magis-
ter ja tietysti nykyisinkin käytössä 
oleva Hawk. Myös rajavartiolai-
toksen lentokalusto ja maavoimien 
helikopterikalusto olivat kattavasti 

esillä sekä maanäyttelyssä että il-
massa, samoin kuin maavoimien il-
matorjunnan suorituskyvyt.
 Lauantai-iltana näytöksessä 
oli myös pientä dramatiikkaa, kun 
Midnight Hawks -taitolentoryhmän 
neljännen koneen rengas räjähti 
kesken nousukiidon. Kone pääsi 
turvallisesti laskuun, mutta jäi niin 
lähelle kiitotietä, että jäljellä olleet 
Gripen- ja Hornet-soolot jouduttiin 

perumaan. Koneet lensivät sunnun-
taina normaalisti.
 Vapaaehtoista maanpuolustusta 
edustivat muun muassa MPK:n Il-
mapuolustuspiiri, sotilaskodit sekä 
lukuisat ilmavoimien kiltaliiton 
alaiset aselajikillat. Myös Suomen il-
mavoimamuseo oli näyttävästi esil-
lä. Katsojia näytöksessä oli noin 30 
000. 

DC-3.

Neljä Vinka-alkeiskoulukonetta.

Midnight Hawksin Hawk-suihkuharjoituskone.

NH-90 ja omasuojaheitteet.

Midnight Hawks -taitolentoryhmä. F/A-18 Super Hornet.

Fokker D.VII.



8  28. syyskuuta  <  3 /2018  <  Helsingin Reservin Sanomat

Päivitä jäsenrekisteriin 
sähköpostiosoitteesi

Lähetä nimesi ja 
sähköpostiosoitteesi 
osoitteeseen 
reservinsanomat@hrup.fi

Lentää jo – ammu!
Teksti ja kuvat: Heikki Valkonen

Luonnossa liikkuminen ja 
ammuntataito. Oleellisia taitoja 
jokaiselle reserviläiselle, samoin 
jokaiselle metsästäjälle. Nyt kun 
metsästysvuosi on täydessä 
vauhdissa, on hyvä viimeistään 
käydä radalla harjoittelemassa 
erilaisia ammuntoja. Tarulaisten 
kesken kävimme Pusulan riistan-
hoitoyhdistyksen radalla Man-
sikkakuopilla harjoittelemassa 
erittäin vaihtelevia ampumatilan-
teita. Radan metsästysammunta 
harjoittaa monipuolisesti 
lentoonammuntaa, metsässä.
 Kerho sponssasi patruunat jä-
senilleen. Vain kiekkomaksu piti 
hoitaa itse järjestävälle taholle. Ra-
dan valvoja istui koko illan lähet-
tämässä meille kiekkoja ja mehän 
ammuimme. Radalla kiekot tulevat 
ensin selän takaa yli lentäen. Ai-
noastaan yllätysmomentti puut-
tuu, kiekot kun lähtevät ampujan 
komennosta. Seuraava ammun-
tapaikka kiertää ympyränmuotoi-
sella kehällä vastapäivään, jolloin 
kiekot tulevat aika läheltä vasem-
malta, puuntaimien lomitse. Kier-
toa jatketaan, jolloin kiekot tulevat 
kauempaa ja alempaa. Puolivälissä 
kiekot tulevat suoraan kohti ja yli. 
Kunnon osumasta ilmaan jää vain 
pölypilvi.
 Loppua kohti kiekkojen nä-
kyminen vaikeutuu, varsinkin au-
ringon paistaessa suoraan vasten 
kasvoja. Meillä alkoi viimeisil-
lä kierroksilla ukkospilvet tehdä 
temppuja, kun kiekkoja ei erotta-
nut metsää vasten. Ampuja saattoi 
seisoa valppaana tähystämässä, 
kun toiset ilmoittivat kiekon jo 
menneen menojaan…

Juoksuun – tulta!
Teksti ja kuvat: Heikki Valkonen

Tapiolan Reserviupseerit 
järjestivät 29.8. Lahnuksen 
radalla ampumajuoksun. 
Joka viikko pyörivien 
kahden ampumavuoron sijaan 
keskiviikkona vuorossa oli 
kenttäkelpoisuutta mittaava 
ampumajuoksu. Olemme näitä 
järjestäneet muutaman vuoden 
ajan, jolloin kovakuntoisimmat 
ovat voineet käydä mittaa-
massa kenttäkelpoisuuttaan 
vertaistensa seurassa. Toinen 
ampumajuoksu oli 20.9. jolloin 
oli revanssin vuoro ja aika 
katsoa oliko tuloksiin tullut 
parannusta.
 SM-kisoissakin käytetyt am-
pumahiihtotaulut mahdollistavat 
nopean temmon, jossa ensin am-
mutaan pystystä 10 laukausta, kir-
mataan 2650 metrin metsälenkille, 
josta ei korkeuseroja puutu. Syk-
keiden ollessa korkealla palataan ja 
ammutaan taas pystystä 10 lauka-
usta ja jätetään taas ase alustalle ja 

sännätään toiselle lenkille. Kun tältä 
palataan, pääseekin jo ampumaan 
makuulta, jotta jotain osumia tulisi 
lukuisten sakkominuuttien sijaan.
On aivan eri asia ampua rauhassa, 
kiireettä ja omaan tahtiin. Kun kello 
käy, kroppa heiluu hengästymisen 
tahdissa, sydämen lyönnit tuntuu 
ohimoissa ja sykkeenä aseen pii-
pussa sekä hiki tunkee itsepintai-
sesti silmiin, onkin osumien saanti 
huomattavasti vaikeampaa. Jo pel-
kästään 2650 metrin juoksulenkki 
erottaa jyvät akanoista, sillä mäki-
en nousu vetää sykkeen tappiin tai 
sitten pitää jopa kävellä mäet. Kun 
vielä kilpakumppani huohottaa pe-
rässä tai ampuu vieressä nopeam-
min, alkavat pasmat mennä sekai-
sin.
 Lahnuksen ampumarata on 
toiminut alueella kymmenet vuo-
det, mutta viimeisten kymmenen 
vuoden aikana se on kokenut mul-
listuksia. Ampumamahdollisuudet 
toisilla radoilla ovat kohentuneet 
merkittävästi, kun taas lupaviran-
omaisen ja naapurien toimesta hau-
likkoammunta loppui alueelta vuo-
sikymmenten jälkeen, viime syksyn 
päätteeksi.

Lue lisää: 
www.espoonampumarata.fi

Jäsenhankintaa Haagassa
Teksti ja kuva: Jukka Mattila

Pohjois-Helsingin reservin aliupsee-
rit ja Pohjois-Helsingin reserviup-
seerit osallistuivat Haagan päivien 
ohjelmaan omalla osastollaan 1.9. 
Kuvassa rekrytointityöntekijät Jukka 
I. Mattila, Janda Käyhkö, Jari Oks-
man ja Aki Oksman. 

Osaston käytössä olleet perinneasut 
herättivät ansaittua huomiota. Haa-
gan torilla kuultiin myös lukuisia 
asiantuntevia kommentteja univor-
mujen oikeasta käytöstä. Uusia jä-
seniä hankittiin noin jäsen per tunti 
vauhdilla.
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on toiminut Virossa 
upseerikoulutuksen asiantuntijana ja Viron 
Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

Kirjoitin otsikolla ”Vakooja ja minä” 10 vuotta sitten päättäen jut-
tuni: ”Totean omalta osaltani. En epäile ketään, mutta en myös 
luota kehenkään. En aina edes itseeni.”

Syyskuussa 2008 uutisoitiin Virossa ja meilläkin, että korkea viro-
lainen virkamies oli pidätetty vakoiluepäilyjen johdosta. Epäilty oli 
Herman Simm, joka seuraavana vuonna sai 15 vuoden vankeus-
tuomion. Olin vuosien aikana tavannut Simmin useaan otteeseen. 
Olin myös keskustellut hänen kanssaan. Minulla eivät soineet mit-
kään hälytyskellot - vakooja !

Maanantaina 3. syyskuuta Virossa pidätettiin Suomessa tykistö-
koulutuksen saanut majuri Deniss Metsavas epäiltynä vakoilusta 
Venäjän sotilastiedustelun GRU:n hyväksi. Viime kuukausien ai-
kana GRU:n on epäilty osallistuneen useampaan länsimaiseen ta-
pahtumaan. Briteillä on todisteita venäläisen kaksoisagentin ja tä-
män tyttären myrkyttämisestä. Länsi asettaa Venäjälle pakotteita 
ja Venäjä kiistää syytökset.

Olin tavannut Deniss Metsavasin elokuussa 2000, kun hän pyrki 
opiskelijaksi Tartossa toimivaan Estonian National Defence Gol-
legeen. Toimin tuolloin sotakoulun johtajan neuvonantajana ja 
osallistuin kadettien valintatilaisuuteen. Vänrikki Metsavas oli 
yksi 52:sta Viron neljännelle kadettien peruskurssille pyrkineestä 
kanditaatista.

Deniss Metsavasin lisäksi pyrkijöiden joukossa oli pitkälti yli 10 
Viron venäläisten vanhempien poikaa. Kaikki osasivat hyvin pu-
hua ja kirjoittaa vironkieltä. Venäläistaustaisia upseereita oli pal-
veluksessa paljonkin ja se oli osoittamassa, että Viro pyrki integ-
roimaan venäjänkieliset virolaiseen yhteiskuntaan.

Valintatilaisuuden sopivuuskeskustelussa arvioin vänrikki Metsa-
vasin motivaation erittäin hyväksi. Muistiinpanojeni mukaan 19 
vuotias Deniss Metsavas menestyi pääsykokeissa hyvin ja tuli va-
littua kadettien 4. peruskurssille.

Kurssin opetussuunnitelman mukaisesti kadetit tekivät opinto-
matkan Parolaan Panssariprikaatiin. Kurssinjohtajan luvalla ky-
syin kirjallisesti kadeteilta heidän arvioitaan opintomatkasta. Lu-
kiessani palautteita totesin niiden kadettien, joilla kaunokirjoitus 
viittasi venäläiseen kirjoitustapaan, arvioivan kaiken sujuneen hy-
vin. Meikäläisellä kaunokirjoituksella vastanneista kadeteista mo-
net moittivat tarjottua ruokaa ja näkivät tutustumisohjelmassakin 
monia heikkouksia. Kurssinjohtajan mukaan tuloksissa näkyi se, 
että suomalais-ugrilaiset valittavat kaikesta ja venäläistaustaiset 
taas pitävät hyvästä järjestyksestä.

Kolmivuotisen kadettikurssin aikana en enää tarkemmin seuran-
nut kadetti Metsavasin toimia. Olin virolaistehtäväni puitteissa 
sopimassa Niinisalon Tykistökoulun kanssa kadettien suomalai-
sesta aselajikoulutuksesta. Tartossa kävin myös seuraamassa ka-
dettien suomenkielen opetusta.

Virolasten ja suomalaisten lehtiuutisten mukaan Deniss Met-
savasin upseeriura oli menestyksellinen. Kiitoksia ja kehuja tuli 
monelta suunnalta. Kaiken piti olla kunnossa. Syyskuun alussa 
majurin piti aloittaa työt Viron Suojeluskunnissa, mutta pidätys 
ja vakoiluepäilykset muuttivat kaiken. Uuden työpaikan kahvi-
huone muuttui poliisiauton takapenkiksi. Virolaiset tutkijat ovat 
sanoneet jo jonkin aikaa, että Venäjä ja varsinkin GRU on lisännyt 
toimintaansa ja painetta Virossa. Venäjä ei ole unohtanut Neuvos-
toliiton oppeja vakoojan perustyöstä.

Tallinnan Lasnamäessä, venäjänkielisessä kaupunginosassa elänyt 
Deniss Metsavas vironsi kouluaikana sukunimensä Volin. Rikos-
kumppaniksi epäilty eläkeläisisä Pjotr Volin palveli neuvostoaika-
na rajavartiolaitoksessa ja myöhemmin Viron vankeinhoitolaitok-
sessa.

Uusimman vakoilutapauksen Viro on julkistanut näkyvästi. Epäi-
lyt Metsavasin osalta alkoivat ilmeisesti jo vuonna 2013. Posti-
mees-lehti kirjoitti keskiviikkona 5.9. pääkirjoituksessaan: ”Met-
savasin kaltaisten vakoojien kasvattaminen ja kohteeseen integ-
roiminen on mielettömän pitkä prosessi. Sen hedelmiä voi nauttia 
vasta vuosien tai oikeammin vuosikymmenien kuluttua. Mutta, 
mitä enemmän siemeniä kylvää, sen varmempaa on, että osa itää 
ja tuottaa joskus hyvän sadon.”

Kolumni

Vakooja ja minä II

Spjutsundin piirimajan talkoot 18.10.
Spjutsundin piirimaja tarjoaa oivallisen ympäristön yhdistysten ja jäsenten kokous- ja virkistyskäyttöön. Pääosa majan kun-
nossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja yhdistykset kutsutaan taas mukaan syystalkoisiin ylläpitämään yhteistä majaamme. 
Mukaan toivotaan uusia ja nuoria jäseniä jotka samalla voivat tutustua majaan ja toisiinsa.

Talkoissa keskitytään piha-alueiden kunnostamiseen, pieniin remonttihommiin sekä majan saattamiseen talvikuntoon. Kokoon-
numme majalla torstaina 18.10. kello 16.00 alkaen, myöhemminkin saa tulla.

Piiri tarjoaa talkoosaunan ja saunapalan, omat pyyhkeet mukaan. Oikeaa muonituksen ja muun varustautumisen suunnittelua 
varten pyydämme ilmoittautumiset toimistolle sähköpostitse 16.10. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. 

Jos paikka ei vielä ole tuttu, pyydä ajo-ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä.
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Helsingin varuskunnan venäläiset sotilasrakennukset 1808-1918 – 
autonomian aikana sotaväelle rakennetut ja hankitut rakennukset
Teksti: Marko Maaluoto, Helsingin 

varuskunnan komendantti 2008 - 2013

7. osa: Kaartin kasarmi ja 
kaartilaiset

 Lukuisien Carl Ludvig Engelin 
suunnittelemien rakennusten jou-
kossa on kaksi suurta kasarmialuet-
ta – Merikasarmi ja Kaartin kasar-
mi. Näistä toisena valmistui tämän 
artikkelisarjan kolmannessa osassa 
lyhyesti esitelty Kaartin kasarmi. 
Tämä nykyään puolustusministe-
riön ja Pääesikunnan hallinnoima 
kortteli on osin säilyttänyt alku-
peräisen ilmeensä, näin erityises-
ti Kasarmitorin ja Kasarmikadun 
suunnasta katsottuna. Fabianinka-
dun puolella on 1960-luvulta peräi-
sin olevia uudisrakennuksia, joilla 
korvattiin samoilla paikoilla olleita 
1800-luvulla ja 1900-luvun alussa 
valmistuneita kasarmirakennuksia.

Valmistuminen 1822 - 1824
 Nykyisen Kasarmitorin laidalla 
oleva päärakennus valmistui osit-
tain jo vuonna 1822 ja siihen muutti 
tässä vaiheessa n. 60 sotilaan osas-
to Helsingin opetuspataljoonasta. 
Kaksi vuotta myöhemmin päära-
kennus oli kokonaisuudessa valmis 
ja Fabianinkadun varteen raken-
nettu miehistökasarmi myös, joten 
loputkin pataljoonan sotilaat pääsi-
vät muuttamaan kasarmille. Tässä 
joukossa oli mukana vuonna 1819 
perustettu opetuspataljoonan soit-
tokunta ja tämän perinteitä jatka-
va Kaartin soittokunta täyttää ensi 
vuonna 200 vuotta ollen Suomen 
vanhin yhtäjaksoisesti toiminut or-
kesteri.
 Kulku Kaartin kasarmille tapah-
tui Kasarmitorin puolella olevasta 
koristeellista portista päärakennuk-
sen keskellä. Tässä ns. upseerika-
sarmissa oli pataljoonan esikunta, 
upseerikerho, upseerikerho, kappeli 
ja upseerien majoitustiloja. Fabia-
ninkadun varrella oleva kasarmi oli 
aliupseereille ja miehistölle.

Helsingin opetuspataljoonasta 
keisarillinen henkivartiojoukko 
Suomen kaarti
 Helsingin opetuspataljoonan 
kutsuttiin vuonna 1829 Pietarin 
lähelle Krasnoje Seloon Venäjän 
keisarillisen armeijan kaartin jouk-
kojen kesäleirille. Keisari Nikolai 
I oli itse seuraamassa suomalaisia 
harjoituksissa ja oli tyytyväinen 
näkemäänsä. Pataljoona sai kei-
sarilta nuoren kaartin arvon ja sai 
nimen Henkivartioväen Suomen 
tarkk’ampujapataljoona kuuluen jat-
kossa keisarillisiin henkivartiojouk-
koihin. Puhekielessä ja asiakirjoissa 
joukko tunnettiin Suomen Kaartina 
ja keisarilta saamansa arvon myötä 
sen kasarmia ryhdyttiin kutsumaan 

Kaartin kasarmiksi.
 Pataljoonan vahvuus oli alku-
jaan noin 500 sotilasta ja sen neljäs-
tä komppaniasta kahdessa pituus-
vaatimuksena oli 178 cm ja toisissa 
170 cm. Nuoren kaartin arvon myö-
tä vahvuus nostettiin 600 sotilaa-
seen, sotilaiden tuli olla alle 30-vuo-
tiaita ja palvelusajat olivat joko 3 tai 
6 vuotta. Enimmillään 1840-luvulla 
vahvuus oli noin 1000 sotilasta. 
Suomen kaarti muodosti oman seu-
rakunnan vuoteen 1878 asti, jolla 
oli oma pappi. Kaartin kasarmin 
kappelissa kokoontuivat lisäksi Hel-
singin saksalaiset. Sotiin osallistu-
misen liittyen oli myös värväystä, 
jolloin vahvuus vaihteli suurestikin 
tästä sekä tappioista johtuen.
 Kaartin kasarmia täydennettiin 
uudisrakennuksin. Vuonna 1847 
valmistui Kasarmikadun puolelle 
peilikuvana identtinen miehistö-
kasarmi Fabianinkadun puoleisen 
kasarmiraken-nuksen kanssa. Tämä 
rakennus perustui Engelin alkupe-
räisiin suunnitelmiin, mutta Ernst 
Lohrman oli hieman muuttanut 
niitä mieleisekseen. Kasarmialueen 
eteläosiin valmistui vuosina 1881 
mm. aliupseerikasarmi, leipomo ja 
sauna, näistä punatiilisistä raken-
nuksista kaksi ensin mainittua on 
edelleenkin jäljellä. Fabianinkadun 
eteläpäähän rakennettiin vielä 1900 
alussa vielä ainakin yksi kasarmi.

Suomen kaarti ansioituu 
sotaretkillä
 Symmetrisesti kasarmiraken-
nusten keskellä on vuonna 1881 
keisari Aleksanteri II:n pää-töksellä 
pystytetty Gornij Dubnjakin tais-
telussa 24.10.1877 kaatuneiden 
Suomen kaartin sotilaiden muis-
tomerkki, vastaava muistomerkki 
löytyy Bulgariasta Plevenin läheltä 
Gornij Dubnjakista Lavrovin puis-
tosta. Tässä taistelussa osoitetusta 
urhoollisuudesta keisari antoi Suo-
men kaartille vanhan kaartin arvon, 
joka oli joukolle suurin mahdollinen 
kunnianosoitus. Suomen kaartia 
voisi kutsua silloisen sotaväkemme 
valmiusjoukoksi, sillä se osallistui 
historiansa aikana neljään sotaan 
(Puola 1831, Unkari 1849, Krim 
1854-1856, Turkki 1877-1877) usei-
den muiden Venäjän armeijan jouk-
kojen kanssa. Tosin joissain tapauk-
sissa pataljoona ei päässyt sotatoi-
mialueelle asti, koska kulkutaudit 
olivat verottaneet joukon vahvuutta 
merkittävästi ja se oli jätetty selus-
taan sairastamaan. Suomen kaartin 
lähtiessä sotaan, saattoi kasarmil-
le jäädä joitain pataljoonan osia ja 
uudet värvätyt sotilaat tulivat myös 
sinne. Kasarmille voitiin sijoittaa 
myös muita varuskuntaan tulleita 
joukkoja, tällainen suurempi tarve 
oli ainakin Krimin sodan aikana.

Venäläiset joukot Kaartin 
kasarmilla 1905-1918 
ja sisällissota 1918
 Suomen kaarti lakkautettiin 
viimeisenä suomalaisena joukkona 
vuonna 1905 ja tämän jälkeen ve-
näläiset joukot isännöivät Kaartin 
kasarmia vuoteen 1918 asti. Esimer-
kiksi vuonna 1917 siellä oli Jalkavä-
kirykmenttien 428 ja 509 esikunnat 
ja yhteensä yhdeksän komppani-
aa. Yksi miehistökasarmin tupa oli 
suunniteltu 18-20 sotilaalle ja kasar-
miin sijoitettiin 1840-luvulla kaksi 
komppaniaa. Ensimmäisen maail-
mansodan aikana varuskunnan suu-
ren joukkomäärän johdosta tupiin 
majoitettiin 23 sotilasta. Ensimmäi-
sen maailmansodan aikana kasar-
mialueelle majoittui 1500–2000 
venäläissotilasta. Näiden jälkeen 
siellä oli hetken punakaartilaisia, 
todennäköisesti huhtikuun alussa, 
jolloin heidät käskettiin kasarmi-
majoitukseen venäläisten joukkojen 
poistuttua kaupungista. Helsingin 
valtauksen jälkeen kasarmi siirtyi 
saksalaisten käyttöön. Suomalaiset 
joukot olivat heidän kanssa kasar-
milla hetken myös samaan aikaan.

Itsenäisyyden aika
 Kenraali Carl Gustav Emil Man-
nerheim perusti Suomen Valkoisen 
Kaartin rykmentin 16.5.1918 ja se 
sijoitettiin suurimmalta osin Kaar-
tin kasarmille. Osia pataljoonasta 
oli Töölön sairaalan rakennuksissa, 
Uudenmaan kasarmilla ja Santa-
haminassa. Rykmenttiin kuuluivat 
Vaasan, Lapuan ja Vöyrin pataljoo-
nat. Kaksi viimeksi mainittua olivat 
Kaartin kasarmilla, rakennuksista 
Kasarmikadun varrella oli Lapuan 
kasarmi ja Fabianinkadun puolella 
puolestaan Vöyrin kasarmi. Suomen 
Valkoinen Kaarti lakkasi suurim-
malta osin olemasta talvisodan alet-
tua, koska sen henkilöstö perusti 
yhden kenttäarmeijan joukon. Suo-
men Valkoisen Kaartin Soittokunta 
jäi varuskuntaan ja sen nimi muu-
tettiin Helsingin Varuskuntasoitto-
kunnaksi 1941. Sotavuosina kenttä-
armeijaan kuuluneen Varuskunta-
pataljoonaksi nimetyn joukon osia 
oli sijoitettu Kaartin kasarmille. 
 Helmikuun 1944 ilmapommi-
tuksissa päärakennus ja Fabianin-
kadun puoleinen miehistö-kasarmi 
vaurioituivat. Molempien rakennus-
ten rauniot olivat pystyssä 1950-lu-
vun puoleen väliin. Päärakennus 
korjattiin ja Fabianinkadun kasar-
mi sekä eräitä muita rakennuksia 
purettiin läheltä Kaartin maneesia 
1950-luvun puolesta välistä alkaen. 
Itsenäisyyden alusta vuoteen 1959 
asti Suomen kaartin perinteiden 
vaalija Suomen Valkoinen Kaarti, 
Helsingin Varuskuntapataljoona, 
Helsingin Vartiopataljoona ja Kaar-
tin Pataljoona olivat sijoitettuna 
Kaartin kasarmille. Tämän jälkeen 
kortteliin ryhdyttiin keskittämään 
puolustusministeriön ja Pääesikun-
nan toimintoja. Nykyään puolustus-
ministeriö ja puolustusvoimat eivät 
hallinnoi enää koko kasarmialuetta. 
Fabianinkadun varrelta purettujen 
miehistökasarmien ja artelliraken-
nuksen tilalla ovat 1960-luvulla ra-
kennetut uudisrakennukset.
 Lähteet: Helsingin kaupungin 
arkisto, Kansallisarkisto, Helsin-
kiä käsittelevä kirjallisuus ja eräistä 
kohteista laaditut rakennushistori-

alliset selvitykset. Kuvat, kartat ja 
piirustukset: Helsingin kaupungin 
arkisto, Helsingin kaupungin mu-

seo, Kansallisarkisto, Museovirasto, 
Puolustusvoimat, Sotamuseo, Työ-
väen arkisto ja kirjoittaja.Päärakennus todennäköisesti 1800-luvun lopulla

Suomen kaartin tarkk’ampujia marssimassa portista ulos vuonna 1902

Miehistön voimisteluharjoitus kasarmin käytävällä 1800-luvun lopulla

Upseereita pelaamassa biljardia vuonna 1902

Gornij Dubnjakin taistelun veteraaneja taistelun muistomerkillä

Suomen kaartin sotilaita artellirakennuksen edessä kesäleirin jälkeen 
28.8.1905
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Uusia viestinäyttelyitä Museo Militariassa
Museo Militariassa avautuu kaksi uutta vaihtuvaa näyttelyä, ”Viestisotaa Rukajärvellä – 14. Divisioonan viestitoimin-
ta jatkosodan aikana 1941-1944” sekä ”Viestijoukkojen synty – Marskin johtamisjärjestelmä M18”. Näyttelyt on tuot-
tanut Kaakkois-Suomen Viestikilta ry. Näyttelyt ovat esillä Museo Militarian vaihtuvien näyttelyiden rakennuksessa 
20.9.2018 – 7.3.2019.

Viestisotaa Rukajärvellä – 14. Divisioonan viestitoiminta jatkosodan aikana 1941–1944  
14. divisioonan taival kulki läpi ikikorpien, upottavien soiden, vuolaiden virtojen ja jyrkkien vaarojen kauas itään ai-
noaa kulkukelpoista tietä, Rukajärventietä, pitkin. Näyttely kertoo, miten divisioona rakensi sen aikaisilla välineillä 
ja tekniikalla viestiverkkonsa kattamaan koko laajalle korpialueelle levittäytyneen vastuualueensa. 

Viestijoukkojen synty – Marskin 

johtamisjärjestelmä M18

Näyttely kertoo kuvien tarinoiden 
ja esineiden kautta valkoisten 
ylipäällikkö Mannerheimin ensim-
mäisestä johtamisjärjestelmästä 
alkaen salaisista viestiyhteyksistä 
ja maalaiskaupan seinäpuheli-
mesta päätyen esikuntajunaan ja 
ensimmäisiin itsenäisen Suomen 
viestijoukkoihin.

Helsingin Reserviupseeripiirin 
Senioriupseerien kerho
Syysseminaari 25.10.2018, 
Katajanokan Kasino klo 13-19
”Suomen 30-vuotinen Vapaussota 1917-1947 ” 
OHJELMA

13:00 Seminaarin avaus
  Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala

13:05 Vapaussodasta sisällissodaksi 1917-1918
  Seminaarin puheenjohtajan, professori Martti Häikiön avausesitelmä

14:00 Haastaja Saksasta; Von der Goltz ja Mannerheim
	 •	 Saksan	intervention	kehitys;	Itämeren	divisioonan	tulo,	toiminta	ja	merkitys
	 •	 Saksalaiset	Suomessa	1918
	 •	 Kaksi	kenraalia,	kreivi	Rüdiger	von	der	Goltz	ja	vapaaherra	Gustaf	Mannerheim
  Dosentti Touko Perko

15:00 Yleisö kysyy; keskustelua, seminaarin puheenjohtajan johdolla

15:30 Kahvitauko, vapaata keskustelua

16:00  Mannerheim, vapaussota, Saksa ja Venäjän sisällissota.
	 •	 Ylipäällikkö	1918
	 •	 Valtionhoitaja
	 •	 Presidenttiehdokas
	 •	 ”Tsaarin	Venäjän	palauttaja”
	 •	 ”Viraton	kenraali	mutta	itsenäisen	Suomen	”lähettiläs”
  Professori Henrik Meinander

17:00  Jääkärit ja Suomen omien puolustusvoimien synty
  Professori Ohto Manninen

17:45 Suomen 30-vuotinen Vapaussota 1917-1947 
  Professori, eversti evp Pekka Visuri

18:30 Yleisön kommentteja ja kysymyksiä
  Seminaarin puheenjohtaja ohjailee keskustelua 

19:00  Seminaarin päättäminen
  Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala

19:15 Yhteinen ”kerhopala” ravintolassa. 
  RUL, Reserviupseeripiiri ja Senioriupseerien kerho tarjoavat.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautuminen tarvitaan järjestelyjen 
vuoksi osoitteeseen skulmala48@gmail.com tai puelimitse 040 586 9252. Tervetuloa!

Huom. Kasinon pysäköinti on muuttunut maksulliseksi.

Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys
Syksyn 2018 kuukausiesitelmät

18.9.2018 Arvo Tuominen Vienan retkestä 100 vuotta
15.10.2018 Imbi Paju Viro 100 vuotta
20.11.2018 Sampo Ahto AKS:n saavutukset
18.12.2018 Ilkka Mäntyvaara Sotilaspastorin tunnelmia 
    jatkosodan aikana

Esitelmät pidetään Ostrobotnian Chydenius-salissa.

Aloitus kello 17.00.  
Salivuokrakolehti 3e

Tervetuloa
AKS:n hallitus

www.aksperinne.fi
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Ampumatoimintaa HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ampumatoimikunta@hrup.fi

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

Syyskuu
1.9.        Yrittäjä, ylikersantti Aslak Söderman 60 v
18.9.      Jääkäri Juha Simola 50 v

Lokakuu
3.10.     Pursimies Mauri Anholt 70 v
16.10.    Insinööri, kapteeni Ari Merenaava 60 v

Marraskuu
23.11.       PR Manager, kapteeni Kai Runela (lähipiirissä) 80 v

Joulukuu
17.12.        Yrittäjäneuvos, luutnantti Paavo Aro 70 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).

Onnittelemme

Ampumaohjelma syyskausi 2018
Helsingin reserviläispiirien, HRUP ja HelResp, ampumaohjelma kaudella 2018
Kaartin JR:n pistooliradalla Santahaminassa.

Pistoolin pika-ammunnan ampuma-aika on kello 17 – 21 ampumapäivinä. Sotilaspistoolin pi-
ka-ammunnassa ilmoittautumisaika on kello 17:45 – 18:00 ja kilpailu ammutaan kello 18 – 19.

 PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
 ti 2.10.2018 rata 2

 SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
 ti 9.10.2018 rata 2

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä

Ilma-aseiden sarjakilpailu käynnistyy 1.10.2018.
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko vappuun 2019 saakka:
-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00

Saliin pääsee katutasosta Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun kulmasta. Oven 
pielessä on ovikello radalle. 

Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa, vaan toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti. Radan 
takaosan varastohuoneessa löydät taulut. Tuloskortit, sarjakilpailun tuloskansio yms. ovat 
lukitussa kaapissa, numerolukon koodin saa Seppo Laitakarilta Sarjakilpailumaksu on 3 
euroa, joka oikeuttaa ampumaan enintään kaksi suoritusta illan aikana. Sarjakilpailussa 
ammutaan 40 kilpalaukausta sekä vapaavalintainen määrä koelaukauksia. 

Sarjakilpailussa huomioidaan kauden aikana ammutut kolme parasta tulosta. Muista ilma-
asekilpailuista tulee erillinen kutsu, seuraa ilmoittelua Lehdessä ja piirin www-sivuilla. 

Lisätiedot: Seppo Laitakari 
050-4626780. 

Reserviläisten 
ampumaturva

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.

MPK:n kurssit
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.mpk.fi

2.10.2018  Gymnasiets Säkerhetskurs
5.10.2018  Huolto ja tukikurssi   Helsinki
5.10.2018 - 7.10.2018 Johtokurssi MP-päivä    Klaukkala
6.10.2018  Arjen Turvallisuus NURMIJÄRVI  Klaukkala
6.10.2018  MNL Johtamisen viikonloppu  Tuusula
6.10.2018 - 7.10.2018 Reserviläisasekilpailu   Helsinki
6.10.2018  Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsintäkurssi Klaukkala
6.10.2018  Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskurssi Klaukkala
6.10.2018  Toiminnallisen ammunnan vuoro (kivääri) Hanko
6.10.2018  Johto- ja tukikurssi   Helsinki
12.10.2018 - 14.10.2018 Radioasema ja radioliikenne  Helsinki
12.10.2018 - 14.10.2018 Intti tutuksi naisille   Helsinki
12.10.2018 - 14.10.2018 TRA jatkokurssi   Helsinki
12.10.2018 - 14.10.2018 SRA-ampujan kurssi   Helsinki
13.10.2018 - 14.10.2018 Kriisitilannekurssi   Tuusula
3.10.2018 - 14.10.2018 Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (pistooli) Helsinki
13.10.2018  Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri) Helsinki
13.10.2018 PVMoodle kurssi 1.2   Tuusula
16.10.2018 VKY perusteet   Helsinki
19.10.2018-21.10.2018  Nuorten kouluttajien täydennyskoulutus Tuusula
20.10.2018-21.10.2018  Perinnekiväärikilpailu   Helsinki
20.10.2018 Avoin Ammuntapäivä 3 Upinniemessä  Kirkkonummi
20.10.2018 Arjen Turvallisuus VIHTI   Nummela
22.10.2018-28.10.2018 KV yhteistoiminta 2
25.10.2018-28.10.2018 Säteilymittausjoukkue II/II  Tuusula
26.10.2018-28.10.2018 Hybridivaikuttamisen kurssi  Tuusula
27.10.2018 Kokonaisturvallisuus tutuksi vaikuttajille Helsinki
27.10.2018-28.10.2018 Lähitaistelun perusteet, kylmät aseet, perusteet Tuusula
3.11.2018-4.11.2018 PVMoodle kurssi 1.3   Tuusula
6.11.2018  Metro VSS-Kalliosuoja peruskurssi  Helsinki
10.11.2018 KV yhteistoiminta 4 
15.11.2018 - 18.11.2018 Ammunnan harrastaminen tutuksi naisille (kivääri)Helsinki
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Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat

Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa. Noin 7-8 km lenkki. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt 
vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys ylitetään klo 
17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan! Lisätiedot Juha Matikainen, juha_matikainen@suomi24.fi.

Pohjois-Haagan Yhteiskoululla pelataan sählyä joka sunnuntai kello 19.30–20.30. Uudet ja vanhat pelaajat ovat ter-
vetulleita! Pelaajien ikähaarukka on ollut n. 25–50v välillä. Ilmoittautuminen tapahtuu www.nimenhuuto.com -sivus-
ton kautta. Uudet pelaajat: Kirjoita joukkueen nimeksi ”Stadin ressujen salibandy” ja salasanaksi ”Ressusalibandy”. 
Näin pääset kirjautumaan sivustolle ja ilmoittautumaan tapahtumaan. Peleihin mukaan tarvitset oman mailan ja 
urheilutossut. 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-HELRESP ampumatoimikunta > ampumatoimikunta@hrup.fi Liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Cooperin testi Eläintarhan kentällä 30.9.

Maanpuolustuskorkeakoulu ja reserviläisjärjestöt järjestävät Cooperin testin eläintarhan kentällä Helsingissä su 
30.9. klo 10-14.

Juoksuerät 10.45, 11.30, 12.15 ja 13.00.

Testi on maksuton, ja ennakkoilmoittautumista ei vaadita.
 
Tapahtuman tarkoitus: 
* Antaa Maanpuolustuskorkeakouluun hakijoille mahdollisuuden testata kuntoaan noin 6kk ennen valintakokeita
* Rekrytoida hakijoita Maanpuolustuskorkeakouluun
* Tutustuttaa osallistujat MarsMars-liikuntasovelluksen käyttämiseen. 
* Antaa reserviläisille mahdollisuus testata kuntonsa

Tervetuloa.  

Vapaaottelutyyppistä treeniä tarjolla Sipoossa

Kun kesä on päästänyt meidät otteestaan ja on taas aika huolehtia kenttäkelpoisuudestaan, niin siihen tarpeeseen 
tarjoa VaRes ratkaisua. Mahdolliset treenit vetää Marcus Vänttinen joka kertoo itsestään mm. seuraavaa:
 
"Olen Marcus Vänttinen,  porvoolainen ammattivapaaottelija. Olen kilpaillut 10 vuotta ammattisäännöillä ja otteluti-
lastoni on 24 voittoa ja 6 tappiota. Varusmiespalvelukseni suoritin 2006-2007 Utin laskuvarjojääkärikomppaniassa."

 Vänttinen voisi vetää esim. kerran kuukaudessa Gymnastikklubben Ryskyn (www.rysky.fi) tiloissa Sipoon Nikkilässä 
vapaaottelutyylisen, mutta reserviläisille sopeutetun jumpan. Siinä välissä voisi omin voimin yrittää treenata Vänt-
tiseltä opittuja tekniikoita. Hinta 10 e/osallistuja/kerta. Tapahtuma olisi Sipoon Nikkilässä maanantaisin noin klo 19 
alkaen (tai jos joku muu aika sovitaan). 
 
Jos kiinnostaa ota yhteyttä: Tom Lindblom, Tom.Lindblom@dfk.fi. 040 5044273. Huom! Tapahtuu omalla vastuulla ja 
järjestetään jos riittävästi tulijoita."

Sodista 1939-1945 
palanneet itsenäisyytemme 
puolustajat tarvitsevat 
nyt apuasi
”Hoivatkaa kohta poissa on veljet, 
muistakaa heille kallis ol maa”

Teksti: Viljo Lehtonen

Valtakunnallisen ja alueelliset So-
tiemme Veteraanit keräykset hal-
linnoi Sotainvalidien Veljesliitto 
ry:n, Suomen Sotaveteraaniliitto 
ry:n, Rintamaveteraaniliitto ry:n 
ja Kaatuneitten Omaisten Liitto 
ry:n perustama Veteraanivastuu ry 
kenttäorganisaatioineen.
 Sotiemme Veteraanit keräyksen 
tavoitteena on hankkia varoja So-
tiemme Veteraanien, miesten ja 
naisten sekä Sotaleskien kotona 
asumisen tukemiseen. Vuoden 
2017 valtakunnallinen keräystulos
oli 3.286.649 €. Helsinki- Vantaan 
keräystulos oli 129.442 € joka on 
jaettu alueemme veteraanipiirien 
jäsenmäärien suhteessa.
Vuoden 2017 keräysvaroista on 
annettu Helsingin Seudun Sotave-
teraanipiirin alueella avustusta 877 
henkilölle yhteensä 71.260 €.
Keräysvaroja on käytetty kuntou-
tukseen, kotona-asumista tukeviin 
toimiin ja lääkemenoihin 
Suurin yksittäinen avustuskohde 
on ollut jalkahoito. Alueemme ke-
räyskulut olivat 3,3 %

Keräystoiminta jatkuu
Avun tarvitsijoita on vielä runsaas-
ti keskuudessamme.
Kansaneläkelaitoksen 30.6.2018 ti-
laston mukaan maassamme oli vie-
lä tunnuksen omaavia veteraaneja 
6190 miestä ja 5532 naista, yhteensä 
11722. Helsinki- Vantaan keräys-
alueella heitä oli 716 miestä ja 652 
naista, yhteensä 1368. Veteraanien 
keski-ikä on jo yli 93 vuotta. Heis-
tä noin  80 % asuu omassa kodis-
saan. Helsinki- Vantaan alueella oli 
31.12.2017 tilanteessa yli 95-vuotiai-
ta 426 ja yli 100 vuotiasta 26 henki-

löä.  Vanhin oli 106 vuotias.
Puolustusvoimat tukevat   edelleen 
Pääesikunnan henkilöstöosaston 
käskyn  mukaisesti alueellisia ke-
räyksiä. Helsinki- Vantaan kevään 
varusmieskeräykset  suoritettiin  
Helsingin keskustassa,  Tikkuri-
lassa ja Myyrmäessä 15.3- 15.5.2018 
välisenä aikana. Vantaan alueen 
keräysoppaina toimivat Tikkuri-
lan Reserviupseerit ry:n  ja Län-
si- Vantaan Reserviupseerit ry:n  
jäsenet. Kevään kerääjinä olivat 
KAARTJR:n  varusmiehet  sekä 
MERIVRUK:n oppilaat. Keräyksiin  
osallistui yhteensä 589 varusmiestä 
kouluttajineen.
Reserviläisjärjestöjen keräyskam-
panjaan osallistuivat 10.3.2018  Itä- 
Helsingin Reserviupseerit ry:n, 
Itä- Helsingin Reserviläiset ry:n, 
Töölön Reserviupseerit ry:n Vääpe-
likilta ry:n  Sissikerho ry:n, Helsin-
gin Rauhanturvaajat ry:n jäseniä.
Kevään varusmiesten keräystulos 
oli 83.039 € ja maanpuolustusjär-
jestöjen tulos oli 2230 €,
Keräyksellämme on Poliisin 
myöntämä rahankeräyslupa nro 
RA/2017/1098 joka on voimassa
31.12.2019 saakka.
Keräykseen liittyvää lisätietoa: 
www.veteraanit.fi

Keräyskirje  - Helsingin 
Reservin Sanomat on 
Puolustusvoimat  100- 
juhlavuonna   mukana 
keräystoiminnassa.
Tämän lehden välissä on keräyskir-
je. Alueemme Veteraanit toivovat, 
että mahdollisimman
moni lehden lukija osallistuisi kerä-
ykseemme.

Tervetuloa ARU:n kenttäkelpoisuustesteihin

Akateeminen maanpuolustusyhdistys ARU ry:n kenttäkelpoisuustestitapahtumat (lihaskunto, Cooperin testi) ovat 
nyt myös Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenille avoimia.

Testitapahtumat järjestetään seuraavasti:

- 19.9. Eläintarhan kenttä
- 27.9. Pitäjänmäen kenttä
- 9.10. Eläintarhan kenttä
- 23.10. Eläintarhan kenttä
- 5.11. Pitäjänmäen kenttä
- 21.11. Esport Arena
- 3.12. Esport Arena
- 17.12. Esport Arena

Testeihin ilmoittaudutaan lomakkeen kautta: https://tinyurl.com/arutestit

Lisätietoa kenttäkelpoisuuskampanjasta: https://haba.aru.fi
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SENIORIUPSEERIT

25.10. Senioriupseerien kerhon 
Syysseminaari. Ilmoittautuminen 
tarvitaan, katso ohjeet ja ohjelma 
tämän lehden seminaari-ilmoi-
tuksesta. Kannattaa hoitaa ilmoit-
tautuminen ajoissa ja varmistaa 
paikkansa vuoden päätapahtu-
massamme. Huippuesiintyjiä taas 
tarjolla! Ja "jälkilöylyt" yhteisellä 
kerhopalalla Katajanokan Kasinon 
ravintolassa. Asevelihintaan, ei siis 
maksa mitään, ja hyvää on aina 
ollut. 

15.11. Senioriupseerien kerhon 
sääntömääräinen syyskokous Töö-
löntorin auditoriossa kello 18.00. 
Kokousesitelmä: Jukka I. Mattila: 
Viro 1918- 1920. Syyskokouksessa 
esitellään ja käsitellään kerhomme 
strategisen suunnitelman päivitys 
vuoteen 2020 saakka ja luodaan 
siten perusta vuoden 2019 toimin-
nalle. Tule mukaan päättämään 
näistä tärkeistä asioista. Listalla 
on myös hyvin tärkeitä henkilöva-
lintoja. Osa hallituksesta uudistuu 
sääntöjemme mukaan, joten ilmoit-
taudu halukkaaksi osallistumaan 
hallitustyöskentelyyn tai tuo mie-
lellään jo ennakkoon puheenjoh-
tajalle esityksiä hallituksen uusiksi 
jäseniksi

29.11. Kerhon pikkujoulu; paikka 
ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

KANTA-HELSINKI

 Yhdistyksen syyskokous järjes-
tetään tiistaina 20.11.2018 klo 17:30 
Katajanokan Kasinon Karimo-salis-
sa. Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen jälkeen 
pyritään järjestämään esitelmä ase-
lakiin liittyvistä ajankohtaisista asi-
oista.
 Yhdistyksen sisäratavuorot jat-
kuvat parittomien viikkojen keski-
viikkoisin klo 17-19 Töölön radalla. 
Ilmoittaudu ennakkoon ampu-
maupseereille ampumaupseerit@
khru.net).
 Yhteystiedot: Puheenjohtaja 
Jussi Kangaspunta (puheenjohta-
ja@khru.net, 0503756772), Sihteeri 
Heikki Hynynen (hynynen.heikki@
gmail.com). Verkkosivut: www.
khru.net.

MUNKKIVUORI

 Hallitus toivottaa kaikille jä-
senille hyvää alkavaa syyskautta. 
Tulevan syksyn toiminta painottuu 

perinteisesti ammuntaan. Munkki-
vuoren Reserviupseerit ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
maanantaina 12.11.2018 kello 18 al-
kaen HRUP:n auditoriossa, Töölön-
torinkatu 2B. Kokouksessa käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. 
 Piirin ammunnoista Santahami-
nassa on tietoja Reservin Sanomien 
muissa ilmoituksissa. Seppälän am-
pumapäivät: Koko päivän vuoroja 
6.10. 20.10. ja 17.11. Voi ampua pis-
toolilla, kiväärillä sekä haulikolla.  
Eväät ja makkarat mukaan ja näh-
dään radalla.
 Urheilutalon .22 ammunnat ja 
Töölön pistooliammunnat alkavat 
lokakuussa. Tarkemmat tiedot il-
moitetaan myöhemmin. Jos et ole 
sähköpostilistalla, ilmoita sähkö-
postiosoitteesi: mauri.routio@sci.fi

TIKKURILA
 

Lokakuun reserviupseeri-ilta 
esitelmineen pidetään 25.10.2018 
klo19.00 - ”Karjatalolla” Vantaan 
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa 
C-porras vanhassa talossa. Hallitus 
kokoontuu klo 17.30 alkaen.

 Syyskokous 29.11.2018 klo19.00 
- ja sen jälkeen reserviupseeri-ilta 
ja esitelmä ”Karjatalolla” Vantaan 
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa 
C-porras. Syyskokouksessa käsitel-
lään sääntöjen 11. pykälän mukaiset 
asiat eli mm. vahvistetaan vuoden 
2019 toimintasuunnitelma, jäsen-
maksun suuruus ja talousarvio 
sekä valitaan yhdistyksen hallitus 
vuodelle 2019. Kahvitarjoilu, jäsenet 
runsaslukuisesti paikalle! Hallitus 
kokoontuu klo 17.30 alkaen.

 VETRES- toimikunta järjestää 
koko päivän retken ke 3.10.2018 
Porin Prikaatiin sekä Talvi- ja Jat-
kosotamuseoon Säkylään. Retki on 
tarkoitettu kaikille vantaalaisille 
veteraani- ja maanpuolustusjär-
jestöjen jäsenille. Bussi lähtee 
Korsosta, ravintola Aadan edestä 
klo 07.00, ajaa Foiben kautta Tik-
kurilan Uimahallille, mistä klo 7.20 
Hotelli Vantaalle, mistä klo 7.30 
Länsi-Vantaalle ja Säkylään, Vantaa 
Sotaveteraanit ry maksaa bussin ja 
opastuksen museossa. Ruokailun 
PorPr: n varuskuntaravintolassa, 
museon pääsymaksun 4 €. Kahvit 
ym. matkalla maksaa jokainen itse. 
Osallistujat pitää ilmoitta PorPR: 
ään viikkoa ennen vierailua eli 
ilmoittaudu heti Esa Järveläiselle. 
Ilmoittautuessa tarvitaan koko hen-
kilötunnus.  

 VETRES- toimikunta järjestää 
perinteisen isänmaallista, soti-
lasaiheista ja sota-ajan musiikkia 
sisältävän tapahtuman nimellä 
”Sinivalkoista musiikkia” lauantaina 
20.10. klo 15.00 Viertolan koululla 
Tikkurilassa, Liljatie 2. Muistakaa 

täyttää ResUL: n sähköinen kunto-
kortti, www.resul.fi. Seuraa myös 
kotisivujamme www.tiruk.net

 Ampumavuorot jatkuvat tiis-
taisin klo 19.00- 21.30 Tikkurilan 
Urheilutalon ampumaradalla.

2.10.2018 on tarkkuussarja 20 ls 
kilpailu alkaen klo 19.00. Lisätietoja 
antaa ampumaupseeri Jukka Luo-
tola puh.0500-455474. 

 

TööLö
 

 Kerhon 50v. juhlavastaanotto 
järjestetään 5.10. Hietsun paviljon-
gilla. Kaikki jäsenet ovat saaneet 
kutsun ilmoittautumisohjeineen 
jäsentiedoissa olevaan sähköpos-
tiin, jos et kutsua ole saanut ja 
sellaisen haluat niin otathan yh-
teyttä kerhon sähköpostin kautta: 
toolonreserviupseerit@gmail.com  
Tervetuloa mukaan!
 Kerhon syyskokous pidetään 
Suojeluskuntatalolla (Döbelninka-
tu 2, 00260, Helsinki), 4.krs:n neu-
votteluhuoneessa, maanantaina 
19.11.2018 klo 19.00 alkaen. 
 TRUPSin perinteiset keilames-
taruuskilpailut järjestetään Talin 
keilahallissa perjantaina 29.10.2018 
klo 14.00. Kyseessä on kolmen 
sarjan kilpailu tasoituksin. Ker-
ho maksaa ratamaksut ja tarjoaa 
osanottajille kahvit kisan jälkeen. 
Ilmoittautumiset Jyrki Ratialle, 
puh. 040-5829127, sp. jymaratia@
gmail.com, 22.10.2018 mennessä.
 Ratavuorot pistooliradalla ovat 
käynnissä normaalisti joka toinen 
tiistai klo 19.00 alkaen parillisina 
viikkoina. Ensikertalaisilta toi-
votaan ennakkoilmoittautumista 
kerhon sähköpostiin paria päivää 
ennen. 
 Kerhomme yhteystiedot: too-
lonreserviupseerit@gmail.com  
Facebook: Töölön Reserviupseerit. 
Oikein miellyttävää syksyn jatkoa 
ja tavataan kerhon toiminnassa!

ITä-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

 Saunailta HRUP:n majalla Sp-
jutsundissa Sipoossa pe 5.10. klo 18 
alkaen, IHRU tarjoaa iltapalan ja 
saunajuoman. Mahdollisuus osal-
listua yhteiskuljetukseen sekä jää-
dä yöksi majalle. Ilmoittaudu 4.10. 
mennessä osoitteeseen ihrury@
gmail.com.
 Tukikohtaan tutustuminen 
keskiviikkona 17.10. klo 17 alkaen, 
Puotilantie 1 D. IHRU tarjoaa luodit 
ilma-aseradalla, ennakkoilmoittau-
tumista ei vaadita.
 IHRU ry:n syyskokous pidetään 
tiistaina 6.11. klo 18 Tukikohdassa, 
Puotilantie 1 D. Kokouksen alussa 
on esitelmätilaisuus ja kahvitarjoilu. 
Ilma-aseammunnat jatkuvat Tuki-
kohdan radalla klo 17.00, parillisten 
viikkojen keskiviikkoisin 12.12. asti.
 Pistooliammunnat HRUP:n ra-
dalla Töölössä jatkuvat parittomien 
viikkojen torstaisin klo 19.00. Li-
sätietoja ja saapumisohjeet radalle 
osoitteesta ihrury@gmail.com.
 Loppuvuoden tapahtumista tar-
kemmat tiedot HRS digilehdissä: 
Veteraanikeräys 1.12., itsenäisyys-

päivänä seppelten lasku klo 12 sekä 
jouluaattona kunniavartio Leposaa-
ressa.
 Lisätietoa toiminnasta: www.
rul.fi/ihru, https://www.facebook.
com/groups/IHRUry/
 Pj. Toni Selin tonih.selin@
gmail.com, vpj. Jukka Kantokoski p. 
050 332 3687, nuorisoupseeri Jack 
Tarvajärvi jack.tarvajarvi@gmail.
com.

LäNSI-VANTAA

 17.10.2018 ke klo 17 alkaen ma-
jatalkoot toimintakeskuksessa. Lai-
tetaan paikat kuntoon talvea varten. 
Tervetuloa. 24.10.2018 ke klo 18.30 
kerhon syyskokous toimintakeskuk-
sessa. Sääntömääräiset asiat, vahvis-
tetaan talousarvio ja valitaan mm. 
hallitus ja toimihenkilöt vuodeksi 
2019. Tervetuloa mukaan päättä-
mään asioista.
  Reser v i lä isammunnat  t i 
6.11.2018 klo 17 alkaen Tikkurilan 
urheilutalon ampumaradalla. Pie-
noiskivääri, 20 laukausta makuulta. 
Ilmoittautuminen paikalla. Jäsenilta 
14.11.2018 ke klo 18-21 toimintakes-
kuksessa. Keskustellaan yhdistyksen 
toiminnasta ja sen kehittämisestä. 
Kaikki tervetulleita. Kevyttä napos-
teltavaa.
 Pikkujoulu 1.12.2019 klo 19 al-
kaen toimintakeskuksessa (huomaa 
muuttunut päivä !). Ilmoittautu-
miset Ari Koski-Ukolle 27.11.2018 
mennessä sähköpostilla Ari.Kos-
kiukko@gmail.com tai puhelin 050-
5440563.  Nuorten upseerien toi-
minnasta, facebook-sivuista ym. voi 
kysyä nuorisoupseeri Miika Kois-
tiselta (miika.koistinen@hotmail.
com). 
 Töölön pistooliradalla on vakio 
ampumavuoromme parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja 
parittomien viikkojen lauantaisin 
klo 14:30-17:00. Tikkurilan Urhei-
lutalon radalla on ampumavuoro 
perjantaisin klo 15:00-17:00, 22 kal. 
aseilla. Kaikkiin ampumatilaisuuk-
siin ilmoittautumiset Seppo Kulma-
lalle P: 040 586 9252.
 Päästäksenne sähköisen tiedo-
tuksemme piiriin, ilmoittakaa säh-
köpostiosoitemuutoksenne sähkö-
postiimme:  lvrury@gmail.com tai 
olli.pusa@pusa.fi Seuratkaa myös 
kerhon kotisivuilla olevia tiedotuk-
sia. Kotisivujen osoite on www.rul.
fi/lansivantaa - Hallitus 

HELSINgfORS SVENSKA 
RESERVOffIcERSKLUbb

 Bästa officerare, 
Medlemmarna i Helsingfors Svens-
ka Reservofficersklubb r.f. kallas till 
ordinarie höstmöte tisdagen 27.11 
kl. 18:00 på Döbelnsgatan 2. På mö-
tet behandlas stadgeenliga ärenden.
Samma veckas torsdag (29.11 kl. 
18-21) samlas vi till den traditionel-
la julbastun på Sveaborg. Ber även 
medlemmar boka datumet 4.5.2019 
i kalendern för klubbens 70-årsju-
bileum. Närmare information om 
dessa evenemang publiceras vid ett 
senare skede.
 Under idrottssektorn ordnar 
Försvarshögskolan och Reservi-

läisurheiluliitto tillsammans en 
Cooper-övning på Djurgårdens 
idrottsplan den 30.9.2018. Evene-
manget är gratis och öppet för alla 
reservister. Det krävs inte heller 
någon förhandsanmälan. Mera in-
formation och exakta tider hittas 
på MPKK:s hemsida: https://maan-
puolustuskorkeakoulu.fi/artikkeli/-/
asset_publisher/riittaako-kunto-ka-
detiksi-juoksutapahtuma
 På eventuella frågor svarar in-
formationsofficer Christian Arr-
henius (christian@hsrk.fi).

POHJOIS-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

 Yhdistyksen syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidetään 22.11.2018 
klo 18.30 Malmin kirkolla. Koko-
uksessa mm. vahvistetaan vuoden 
2019 toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio sekä valitaan uusi halli-
tus. Kahvitarjoilu. 
 Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu Malmin 
kirkolla 23.10.2018 klo 18.30 ja 
22.11.2018 klo 17.30.
 Sotamuseo
Tervetuloa vierailemaan sotamu-
seoon Suomenlinnassa 29.9.2018. 
Tapaaminen Kauppatorin lautta-
rannassa klo 12.00. Kyseessä on 
avec-tilaisuus, joten omaiset ja lä-
heiset mukaan. 
 Ampumaleiri
Perinteinen Padasjoen ampuma-
leiri pidetään 5.-6.10.2018.Ota 
mukaan liinavaatteet / makuu-
pussi. Lisäksi omat suojalasit. Yh-
distys järjestää aseet ja patruunat. 
Lisäksi yhdistys tarjoaa virvoit-
tavia juomia sekä illallisen ja aa-
miaisen. Tarvittavat vakuutukset 
kts. alla "Ammunta". Kokoontu-
minen Malmin Teboilia vasta-
päätä olevalla parkkipaikalla klo 
15.45. Kimppakyytimahdollisuus. 
Ilmoittautumiset Lauri Kylmälälle 
sähköpostitse 28.9. klo 18.00 men-
nessä (lauri.kylmala@gmail.com).
 Ammunta
Ampumavuorot Töölön luolassa 
jatkuvat parittomina viikkoina, 
joka toinen perjantai klo 16.00-
19.00. Et tarvitse omaa asetta vaan 
yhdistys järjestää erilaiset aseet. 
Patruunoita voi hankkia omakus-
tannushintaan. Ennen ammuntaa 
hanki reserviläisen ampuma- tai 
senioriturva, jonka saa Reservi-
läisliitosta puh: 09-40562040 tai 
liiton kotisivuilta. Ilmoittauminen 
ampumavuoroille: ampumaup-
seeri Jouko Kylmälä, gsm: 0400-
430632.
 Kotisivut
Tapahtumat ja päivitetyt tiedot 
löytyvät yhdistyksen kotisivuilta: 
https://www.rul.fi/pohjois-helsin-
ki/toiminta.
 Yhteyshenkilöt
 Pj Jarkko Paananen (040-7239641 
/ jarkko.t.paananen@gmail.com)
Sihteeri Lauri Kylmälä (041-
5360310 / lauri.kylmala@gmail.
com) 
Tiedotus Jorma Loimukoski (045-
6090610 / jorma.loimukoski@
gmail.com)
Viestintä Kari Raatikainen (0400-
200566 / ivaloirak@gmail.com).fi/
pohjois-helsinki

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

hrup.fi



 15Helsingin Reservin Sanomat  >  3 /2018  >  28. syyskuuta   

hrup.fi

ESPOO–KAUNIAINEN 
RESERVIUPSEERIT

 29.9. Ekskursio Tuusulan Ilma-
torjuntamuseoon. Museon esitteli-
jä ja esitelmöitsijä evp. eversti Ahti 
Lappi; esitelmän aihe ”Helsingin 
ilmatorjunta 1944 ja ilmatorjunnan 
kehitys tähän päivään”. Tavataan 
museon portilla klo 10.00. Ilmoit-
tautumiset Kaj Lännenpää kaj.lan-
nenpaa@kolumbus.fi 050-4031466. 
Museon osoite Klaavolantie 2 Tuu-
sula, kahvitarjoilu.
 9.10. Esitelmäilta. Pääesikunnan 
viestintäjohtaja, eversti Sami Nur-
mi: ”Ajankohtaista puolustusvoimi-
en viestinnästä”. Kauniaisten kau-
pungintalo klo 19.00. Tilaisuus on 
avoin yleisölle.
 13.11. vuosikokous Kauniaisten 
kaupungintalo klo 18.30.
 13.11. esitelmäilta henkilöstö-
päällikkö kenraalimajuri Ilkka Kor-
kiamäki: ”Suomen asevelvollisuus”. 
Kauniaisten kaupungintalo klo 
19.00. Tilaisuus on avoin yleisölle.

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

 Sääntömääräinen Autokerhon 
vuosikokous tiistai 16.10.2018 Dö-
belninkatu 2. 6. kerros klo 17.30. 
Kahvitarjoilu. Kerhon pikkujoulu 
vietetään joulukuussa, ilmoitamme 
tarkemmin seuraavassa lehdessä. 
Luolavuorot klo:19-21: maanantai 
8.10, 5.11, 3.12, 31.12.2018.

ILMAILUKERHO

Lokakuun kerhoilta on oiva 
tilaisuus kutsua tuttuja muista 
pk-seudun kerhoista. Tiistaina 
9.10. vieraanamme on takavuosien 
Taistelulentäjät-tv-sarjastakin tuttu  
kapteeni Mikko Kankaisto aihee-
naan Lentäjäurani tämänhetkinen 
tilanne.

Mikko Kankaisto kävi vuonna 
2012 nuorena hävittäjälentäjänä 
kertomassa mietteitään valitsemas-
taan urasta. Nyt kuulemme mihin 
hän on ehtinyt urallaan.

Ilmoittautumiset Atte Paukulle 
viim. 4.10., s-posti aarneuntamo(at)
gmail.com Mainitse kerho johon 
kuulut sekä osallistutko ruokai-
luun (n. 25 euroa). Kuvaaminen ja 
äänitallenteiden teko kielletty ellei 
muuta ilmoiteta.

Ti 9.10. sääntömääräinen syys-
kokous klo 17. Esityslistalla toimin-
tasuunnitelman ja talousarvion 
hyväksyminen vuodelle 2019, halli-
tuksen valinta ja muut sääntömää-
räiset asiat.

N. klo 18.30 Esitelmä: Kapt 
Mikko Kankaisto: Lentäjäurani 
tämänhetkinen tilanne,

kerhoilta avoin muillekin pk-
seudun kerhoille, ilmoittautuminen 

vaaditaan
Ti 13.11. klo 18 Esitelmä: Ilma-

voimien komentaja: Ajankohtaista 
ilmavoimista    

Ti 11.12. klo 12 Joululounas 
Suomalainen Klubi, esitelmä: Atte 
Paukku: Kokemuksia vaelluksista 
Espanjan vanhoilla vaellusreiteillä

Kerhoillat ja esitelmät pidetään 
Helsingin Suomalaisella Klubilla 
osoitteessa Kansakoulunkuja 3A, 
Helsinki. Noudatamme Klubin 
pukukoodia, joka on miehille sol-
mio ja pikkutakki. Esitelmien osalta 
Chatham House -sääntö.

AMMUNTAVUORO
Pistooliammuntavuoromme jat-

kuvat parittomina viikkoina tiistai-
sin Helsingin Reserviupseeripiirin 
sisäradalla Töölössä. Lisätietoja saat 
aseupseerilta.

JÄSENASIAT
Ilmailukerhon verkkosivuilla 

mm. kuukausiesitelmien aiheet ja 
puhujat sekä tiedot mahdollisista 
muutoksista:

https://www.rul.fi/ilmailukerho
Tiedotamme tapahtumista ja 

mahdollisista muutoksista vuosi-
kalenteriin myös sähköpostitse. 
Mikäli haluat tiedotusta sähköpos-
tilla ilmoita sähköpostiosoitteesi 
jäsenvastaava/sihteeri Juha-Matti 
Lauriolle  jmlaurio(at)gmail.com

Oletko muuttanut? Ilmoitathan 
uuden osoitteen RUL:n jäsenrekis-
teriin tai kerhon sihteerille.

JääKäRIKERHO
 

 Jääkärikerholla on SYYSKO-
KOUS maanantaina 29.10.2018 klo 
18:00 - Rambollin pääkonttorilla, 
Säterinkatu 6, Leppävaara. Yhteys-
henkilö Rambollissa on Jukka Ru-
sila (p. 0407795619 tai jukka.rusila 
(at)ramboll.fi). Auto on mahdollista 
pysäköidä halliin. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. Ker-
hon HALLITUS kokoon-tuu ennen 
syyskokousta klo 17:00 alkaen. Ke-
vätkokouksen jälkeen noin klo 19 on 
Pioneeriosaston kanssa YHTEINEN 
ILTAPALA JA ESITELMÄ, jonka 
aihe selviää myöhemmin.
 Jääkärikerhon AMPUMAVUO-
ROT pistoolilla ovat klo 17 - 19 Töö-
lön radalla tiistaina 23.10., 13.11. ja 
11.12. Tulemalla mukaan pääset tu-
tustumaan pistoolilla ampumi-seen, 
vaikka et omista omaa asetta. Vaki-
tuisilla harrastajilla tulee olla ampu-
maturva-vakuutus, josta on ohjeet 
RUL:n sivuilla. Ampumavuorolle 
osallistujien tulee ilmoit-tautua vii-
meistään päivää ennen Jorma Ni-
sulalle, jorma.nisula(at)kolumbus.fi 
tai puh. 0400 453709 tai Matti Sor-
tilalle matti(at)sortila.fi. 
 KERHO-/SAUNAILLAT Santa-
haminassa ovat Kiltasaunalla (osoite 
Leipurinniementie 10) klo 16 alkaen 
ti 2.10, 6.11. ja 4.12.  Santahaminan 
varuskunnan portilla on jäsenluet-
telo. Henkilöllisyyden todistamalla 
pääset sisään. Epäselvyyksissä ota 
yhteyttä puheenjohtajaan. Tarjolla 
on vapaamuotoista yhdessäoloa ja 
puukiukaan makoisat löylyt. Mu-
kaan kannattaa ottaa omat eväät, 
saunajuomat sekä pyyhe. 
 Lisävinkki kerhon NUORILLE 
JÄSENILLE: Käykää myös osoit-
teessa ”HRUP.fi”. Sieltä alakohdasta 
”Nuorten toiminta” löytyy muuta 
toimintaa ja nuoria jäseniä palvele-

via linkkejä.
 Terveisin Jorma Nisula. Kotisi-
vut: https://www.rul.fi/jaakariker-
ho/

ILMATORJUNTAKERHO

 30.9. perinteinen kokoperheen 
herrasmieskilpailu Ilmatorjunta-
museolla klo 12-14.00. Ilmoittau-
tuminen klo 11.00. Osanottomaksu 
2e, sisältää sisäänpääsyn museolle. 
Kaikki palkitaan. 6.10 Etelä-Suomen 
ilmapuolustusseminaari Panssa-
riprikaatissa, Parolassa. Osanotto-
maksu 20€, sisältäen seminaarin 
lisäksi lounaan ja päiväkahvin. Il-
moittautumiset www.ilmatorjunta.fi 
. Ilmoittautumalla maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen sivuilla osoit-
teessa www.mpkl.fi saa seminaarista 
yhden kertausharjoitusvuorokau-
den. Ilmoittaudu heti, paikkoja on 
rajoitetusti. 16.10 Vapaaehtoiset 
museotalkoot Ilmatorjuntamuseolla 
klo 9-16.00. Ilmoittautuminen 11.10 
mennessä itmuseo@gmail.com. 
Kahvi ja rokkatarjoilu osallistujille. 
20.10 Kuukausiesitelmä Ilmatorjun-
tamuseolla klo 14.00 Sotilasilmailun 
ja ilmatorjunnan kehitys 1.MS:ssa. 
Esitelmöitsijänä eversti evp Ahti 
Lappi ja Garl Geust.
 30.10 Kerhon sääntömääräinen 
syyskokous Katajanokan Kasinolla 
klo 19.00. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat ku-
ten 2019 talousarvio sekä toimin-
tasuunnitelma. Kokousesitelmän 
Raija ja Irja tutkien merkityksestä 
1944 Helsingin ilmapuolustuksessa 
pitää ev evp Ahti Lappi. Kerho tar-
joaa osallistujille kerhopalan ja kah-
vit. Ilm. jorma.lahtinen@pp.inet.
fi tarjoilua varten 25.10 mennessä. 
28.11 Perinteinen ”varvasammunta” 
klo klo 16.00-17.00 SK-talon sisä-
radalla Töölötorinkatu 2. Ilm. timo.
niiranen@gmail.com. 1.12 It-aselajin 
vuosipäivää vietetään nyt ajankoh-
dasta poiketen klo 15.00 alkaen It-
museolla.  Buffet 25€/h maksetaan 
tilille FI09 1376 3000 1058 56. Mak-
sun yhteydessä ilmoittautumiset 
21.11 mennessä jussi.ylimartimo@
defmin.fi
10.12 Ity:n ja kerhon perinteinen 
kokelastilaisuus aselajin kokelaille 
Tuusulassa.
 12.12 Kerhon perinteinen klo 
12.12 joululounas ravintola Perhos-
sa.
 Kerhon ampumavuorot jatkuvat 
syys-ja kevätkauden SK-talon am-
pumaradalla parillisina keskiviik-
koina klo 16-17.00 Kt-kerhon kans-
sa. Tiedustelut kerhon ampumaup-
seerilta, timo.niiranen@gmail.com.

RESERVIMERIUPSEERIT

 
 Hyvää Suomen Puolustusvoimi-
en juhlavuotta. 
 Yhdistyksemme syyskokous pi-
detään 29.11 klo 18 Apteekkien Elä-
kekassan tiloissa osoite: Kalevankatu 
13. Kokouksen jälkeen Surma Oy:n 
edustaja pitää luennon aiheesta: So-
ta-aluksien suunnittelu. 
 Merivoimien 100 vuosipäivää 
juhlittiin 9.7. helteisessä Turussa. 
Aurajoen rannoille oli kiinnittynyt 
suuri määrä merivoimien eri aluksia. 

100-vuotisjuhlaa kunnioitti läsnä-
olollaan myös aluksia Ison Britanian, 
Ruotsin, Tanskan, Latvian, Puolan, 
Viron ja Liettuan merivoimista. Sini-
nen Reservin yhteysupseeriviirikkö 
hoiti paikalle 15 kokenutta yhteysup-
seeria avustamaan laivastovieraita. 
Iltapäivällä Merivoimien komentaja 
Taipalus piti kutsuvierasvastaanoton 
Suomen Joutsenen kannella. Myös 
Tasavallan Presidentti sekä puolus-
tusministeri kunnioittivat läsnäolol-
laan tilaisuutta. HRMU oli myös 
hienosti edustettuna. Päivä huipentui 
Turun Linnassa pidettyyn komenta-
jan isännöimään vuosipäivän illalli-
seen, joka kokosi Kuninkaan ja Ku-
ningattaren saleihin yli 300 vierasta.
 14-15.9 pidetyissä Sinisen Reser-
vin meritaitokilpailuissa HRMU:n 
joukkue sijoittui sijalle 2. Joukkueita 
oli yhteensä 5. Kilpailun voitti Suo-
menlahden Laivastokillan ykkös-
joukkue. Kilpailu sisälsi erittäin haas-
tavia osuuksia mm. Merisotakoulun 
laivasimulaattorilla ja oli samalla 
erittäin hyvä oppimistapahtuma tar-
joten hyvät edellytykset tulevien har-
joituksien suunnittelulle. HRMU:n 
joukkue: Marko Vuorinen, Antti Ko-
mulainen ja Petri Paasivuo. 
 Harjoittelualuksemme M/S La-
vansaaren syyskausi on käynnissä ja 
torstaiset viikkoharjoitukset jatkuvat. 
Aluksen satamapaikka sijaitsee San-
tahaminan Radioniemessä. Iltojen 
pimentyessä harjoittelun painopiste 
siirtyy pimeänavigoinnin puolelle. 
Joukossamme on erinomaiset mah-
dollisuudet kehittää merenkulullisia 
taitoja mm. optisen- ja tutkanavi-
goinnin parissa sekä harjoitella eri-
laisia hätä-/erityistilanteita varten.  
Kyselyt: marko_vuorinen (ät) hot-
mail.com. 
  Ammuntojen vakiovuorot jatku-
vat Töölössä 2018 lauantaisin 12:00 - 
14:30. Muista olla yhteydessä ampu-
maupseeriin vähintään kahta päivää 
ennen vuoroa, saadaksesi tarkemmat 
ohjeet (www.hrmu.fi).
 Tulevia tapahtumia: 9.11 Sinisen 
Reservin saunailta. 24.11 Meripuo-
lustuspäivä. 
 29.11 Yhdistyksen syyskokous. 
Hyvää purjehduskautta toivottaen 
Marko Vuorinen, Puheenjohtaja, 
Helsingin Reservimeriupseerit ry

PIONEERIOSASTO

 Pioneeriosaston syyskokous 
järjestetään ma 29.10.2018 klo 18 
Rambollin pääkonttorilla, Säterin-
katu 6, Leppävaara. Yhteyshenki-
lönä Jukka Rusila (0407795619 ja 
jukka.rusila ät ramboll.fi). Auton 
saa parkkihalliin, kysy Jukalta oh-
jeet. Kokouksen aiheina yhdis-
tyksen puheenjohtajiston ja halli-
tuksen valinta vuodelle 2019 sekä 
budjetin ja toimintasuunnitelman 
2019 hyväksyminen. Kokouksen 
jälkeen perinteinen kokousesitel-
mä klo 19. Tarjolla iltapalaa. Ter-
vetuloa, hallitus kokoontuu jo klo 
17.
 Ampumavuorot Töölön luo-
lassa jatkuvat vuonna 2018 ke19-
21:30: 3.10., 31.10., 28.11. ja 26.12. 
sekä lauantaisin 9:30-12, seuraa-
vina päivinä: 13.10., 10.11. ja 8.12. 
Erityisesti lauantain vuoroilla on 
ollut hyvin tilaa. Pioneeriosasto 
tarjoaa maksaneille jäsenilleen 
patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal 

ja 10 kpl/kerta/9mm, kullekin 
enintään viideltä kerralta vuo-
dessa. Paikalla on myös aseita 
ja kouluttaja. Ota mukaan omat 
kuulonsuojaimet ja suojalasit. Il-
moittaudu keskiviikkovuoroille 
maanantai-iltaan mennessä ja lau-
antaivuoroille torstai-iltaan men-
nessä ampumaupseereille matti.
mahonen (at) pp.inet.fi tai tommi.
laakkonen (at) porvoo.fi.
 Padasjoki: Perinteinen Padas-
joen ampumaleiri järjestetään 6.-
7.10.2018 yhdessä Pohjois-Helsin-
gin reserviupseerien kanssa. Pai-
kalle voi tulla jo perjantai-iltana.
Merkitse aika jo nyt kalenteriin, 
lisätietoa tulee lähempänä tapah-
tumaa.
 Aktiivisuustaulukko: Halu-
amme kehittää toimintaamme 
vastaamaan tarpeitasi antamasi 
palautteen perusteella. Yksi uusi 
ja tärkeä tapa antaa palautetta 
on kertoa, millaisessa toiminnas-
sa olet ollut mukana. Keräämme 
tiedot taulukkoon ja palkitsemme 
vuoden aktiivisimman osastolai-
sen kertyneiden aktiivisuuspistei-
den perusteella.
 Tästä eteenpäin palkitsemisen 
painotus siirtyy ”rivijäseniä” suosi-
vaksi.
 Tietosi ovat tärkeitä myös kun 
raportoimme osaston toiminnasta 
HRUP:iin ja RUL:oon, sillä aktiivi-
simmat osastot palkitaan mm. ra-
hallisella tuella.
 On tärkeää, että saamme Sinut 
mukaan tähän yhteiseen kehitys-
työhön joten jos haluat lisätietoja 
aktiivisuustaulukosta, ota yhteyttä 
osaston sihteeriin.
 Kun olet ollut mukana jossain 
toiminnassa, jonka koet jollain 
tavalla liittyvän maanpuolustuk-
seen, niin lähetä tieto saman tien: 
pioneeriosasto.hrup(at)gmail.com
Esimerkiksi: Otsikkokenttä: Ak-
tiivisuus, Nimi: Pekka Pioneeri. 
Aika: 20.4.2017
Tapahtuma: Pioneeriosaston tu-
tustumiskäynti Uudenmaan alue-
toimistoon
Järjestäjä: Pioneeriosasto
 Koulutus: Lauantaina 10.11. 
klo 9:30-15 järjestetään Museo 
Militariassa Pioneeriseminaari 
yhdessä Maavoimien esikunnan 
kanssa. Lisätietoa pioneerisemi-
naarista saa Jukka Rusilalta. Löy-
dät seminaarimainokset myös täs-
tä lehdestä.
 Tiedotus: Pioneeriosasto 
tiedottaa toiminnastaan myös 
sähköpostilla. Jos et ole saanut 
tiedotteita sähköpostiisi, ole yh-
teydessä sihteeriin niin tarkiste-
taan, että yhteystietosi ovat ajan 
tasalla. Pioneeriosaston yleinen 
Facebook-ryhmä löytyy hakusa-
nalla ”Helsingin Reserviupseerien 
Pioneeriosasto”. Nuorille jäsenille 
muistutuksena, että Pioneeriosas-
ton nuorisojäsenille tarkoitettu 
Facebook-ryhmä löytyy hakusa-
nalla ”Pioneeriosaston Nuoret”.
 JÄSENEKSI voit liittyä netissä 
tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. 
Osoitteenmuutokset myös netis-
sä. Yhteystiedot: Puheenjohtaja 
kapt Timo Lukkarinen, 040 538 
9648, timo.lukkarinenxx(at)luuk-
ku.com, Sihteeri, tiedotusupsee-
ri 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, 
Urheilu-upseeri ltn Jan Falck, 044 
277 9185, jan.falck(at)helsinki.fi, 
http://www.rul.fi/pioneeriosasto/
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RT-KERHO 
JOHTORENgAS

 
 
Vuoden toinen ampumaleiri lähes-
tyy! Ilmoittautuminen on avoinna 
su 21.10 asti osoitteessa https://
www.mpk.fi/Koulutuskalenteri (kir-
joita hakusanaksi "johtorengas") Li-
sätietoja: toni.aalto@iki.fi
 Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidetään keskiviikkona 
14.11.2018 klo 18:00 alkaen Helsin-
gissä Ravintola Trattoria Sognossa, 
Töölöntorinkatu 2. Kokouksen jäl-
keen klo 19:00 on Johtorenkaan am-
pumavuoro Töölöntorin ampuma-
radalla, jonne olet tervetullut vaikka 
vain kokeilemaan rata-ammuntaa 
kerhon omalla asekalustolla. Ilmoit-
tautumiset kokoukseen ennakkoon 
sähköpostitse: johtorengas@gmail.
com.
 Hyödynnäthän loistavan mah-
dollisuuden ampumataidon tree-
naamiseen! Kerholla on joka 
kuukausi oma vuoronsa Töölön 
radalla ja olet myös tervetullut, mi-
käli esim. haluat vain kokeilla uutta 
harrastusta. Kysy siis rohkeasti lisä-
tietoja asiasta puheenjohtaja Toni 
Aallolta, toni.aalto@iki.fi tai 040 
311 3348. Ajankohdat ovat ke klo 
19-21:30, Vuoden 2018 ratavuorot: 
17.10. , 14.11. ja 12.12.
 Kerhon virallisena viestikana-
vana Helsingin Reservin Sanomien 
tapahtumakalenteri. On hyvä huo-
mioida, että osa lehden numerois-
ta ilmestyy nykyään printtiversion 
sijaan digilehtenä. Aika ajoin ker-
hon hallitus tiedottaa jäsenistöään 
tapahtumista ja vastaavista myös 
sähköpostilla. Varmistathan, että 
yhteystietosi ovat ajan tasalla, niin 
vastaanotat mm. ilmoitukset Hel-
singin Reservin Sanomien julkais-
tuista digilehdistä, Helsingin Re-
serviupseeripiirin muut tiedotteet 
kuin Johtorenkaan sähköpostitkin! 
Muuttuneet yhteystietosi voit il-
moittaa RUL:n toimistoon (toimis-
to@rul.fi).

VIESTIOSASTO
 

SRA-AMMUNTAA TÖÖLÖN 
PISTOOLIRADALLA LAUAN-
TAINA 20.10. KLO 12-14:30
•	 Ammutaan	SRA-rasteja	pistoo-
lilla ja pistoolikarbiinilla.
•	 Käytettävissä	on	lainapistooli	 ja	
-kotelo sekä MP5-pistoolikarbiini ja 
RONI:lla varustettu Glock.
•	 Myös	omat	aseet	ovat	 sallittuja	
(huomioi radan kaliiberirajoitukset, 
kiväärikaliibereista sallittu ainoas-
taan .22 LR).
•	 Patruunoita	 laina-aseisiin	 on	
saatavilla samaan omakustannehin-
taan kuin kerhon vakiovuoroillakin 
(0,20 € / lks).
•	 Osallistuminen	 edellyttää	 suo-
ritettua SRA-ampujatutkintoa sekä 
voimassaolevaa vakuutusta (joko 
Reserviläisen ampumaturva tai 
Suomen ampumaurheiluliiton kil-
pailulisenssi). Molemmat kortit/to-
distukset otettava mukaan ammun-
toihin.
•	 Osallistujamäärä	 on	 rajattu	 ja	
paikat täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä.

 Ilmoittautuminen (nimi ja pu-
helinnumero) 18.10. mennessä 
ampumaupseeri Mikko Leskiselle 
sähköpostitse osoitteeseen ampu-
maupseeri2@viestiosasto.net.
 AMPUMAKILPAILU - VIES-
TIOSASTO VS. PIONEERIOSAS-
TO 23.10.
 Järjestämme PionOs:n kanssa 
kerhojemme välisen kilpailun PA4 
ammunnassa.
•	 Kilpailu	pidetään	heidän	
 vuorollaan tiistaina 23.10. klo  
 19-21
•	 Lajina	on	PA4	ja	kummastakin		
 kerhosta osallistuu 6 ampujaa
•	 Kerhojen	välinen	paremmuus		
 ratkaistaan kunkin kerhon 3  
 parhaan ampujan yhteistulok 
 sella
•	 Kolme	parasta	yksilösuoritusta		
 palkitaan PionOS hankkimilla  
 yrityslahjoilla
•	 Aseina	todennäköisesti	Glock-	
 pistoolit
•	 Kustannukset	kuten	kerhoam	
 munnoissa
•	 PionOs	järjestää	pullakahvit	
 auditoriossa
Nyt vain harjoittelemaan (Kts. koh-
ta ”Viestiosaston ampumaratavuo-
rot”) ja mukaan kisaan!
 Lisätietoa: Mikko Leskinen, 050 
405 5873, ampumaupseeri2@viesti-
osasto.net.
 AMPUMAKILPAILU 2018 ON 
VAUHDISSA
 Kilpailun tarkoitus on aktivoida 
Viestiosaston jäseniä osallistumaan 
ammuntaan sekä panostamaan am-
pumataitonsa kehittämiseen. Kil-
pailuaika on 13.2. – 9.10.2018. Kil-
pailusuoritteita on mahdollista teh-
dä sinä aikana olevilla Viestiosaston 
ampumavuoroilla (kts. alla). Paras 
kilpailukerta ja osallistumisaktiivi-
suus ratkaisevat.
 Kilpailumuotona on Palvelus-
ammunta 4 (PA4). Jokaisen vuoron 
lopussa ammutaan yksi kappale 
kilpailuun hyväksyttäviä suorittei-
ta, jonka tulos kirjataan ylös. Katso 
säännöt tarkemmin kotisivuiltam-
me. Lisätietoa: Mikko Leskinen 050 
405 5873, ampumaupseeri2@viesti-
osasto.net.
 VIESTIOSASTON AMPUMA-
RATAVUOROT 
 Harjoitusammunnat Töölön ra-
dalla jatkuvat tuttuun tapaan parit-
tomien viikkojen tiistaisin klo 19-21, 
kokoontuminen klo 18:50. Viesti-
osaston ampumavuorot ovat loista-
va tapa harrastaa pistooliammuntaa 
turvallisesti ja edullisesti. Vuoroilla 
on käytettävissä kerhon aseet, suo-
jalasit sekä kuulosuojaimet, ja mikä 
parasta, ampumaupseerit opastavat 
turvallista aseenkäsittelyä. Aiempaa 
kokemusta tai omia varusteita ei siis 
tarvita, ainoastaan käytetyistä pat-
ruunoista tulee suorittaa omakus-
tannehintainen maksu.
 Ilmoittautuminen joko netissä 
www.rul.fi/viestiosasto/toiminta/
ammunta/, sähköpostitse ampu-
maupseeri2@viestiosasto.net tai 
puhelimitse, Mikko Leskinen 050-
4055873.
VIESTIKOULUTUS JA KURSSIT
 Kerhomme tukee erityises-
ti nuorten jäsenten osallistumista 
kursseille ja koulutuksiin. Halli-
tus 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 koulutus-
joukkueeseen (ohjeet alla). Työtila 
on avoin kaikille kiinnostuneille ja 

tilaan pääsee rekisteröitymään il-
man kirjautumisavainta.
	 •	 Kirjaudu	sisään	PVMood-
leen (www.pvmoodle.fi)  tunnuksil-
lasi ja mikäli sinulla ei ole tunnuksia 
luo sellaiset kirjautumissivun oh-
jeistuksen mukaisesti
•	 Hae	 työtilaa	 yläpalkin	 ”Etsi	
työtiloja”-hakutyökalulla, hakusana: 
Kouluttajapankki
•	 Työtila	 näkyy	 hakutuloksissa,	
työtilan nimi on ”JOJÄ kouluttaja-
pankki”
•	 Klikkaa	 työtilaa	 ja	 avautuvalla	
sivulla ”rekisteröi minut kurssille”
 Suora linkki työtilaan: https://
www.pvmoodle.fi/course/view.
php?id=5217 
 LIIKUNTAKILPAILU 2018
Järjestämme viime vuoden tapaan 
liikuntakilpailun kerhomme jäse-
nille. Arvomme kaikkien RESUL:n 
kuntokortin mukaan yli 100 pistettä 
vuoden aikana keränneiden kesken 
2 kpl palkintoja. Kuntokortti löytyy 
tästä: www.resul.fi/kuntokortti. Ei 
kun kuntoilemaan! Olkaamme tä-
näkin vuonna piirin kerhoista nu-
mero 1!
 TIEDOTUS
Tietoa toiminnastamme ja yh-
teystietomme löytyvät verkkosi-
vuiltamme www.viestiosasto.net. 
Tiedotamme tapahtumista myös 
sähköpostitse. Muista pitää yhte-
ystietosi ajan tasalla joko RUL:n 
sivuilla www.rul.fi tai www.viesti-
osasto.net, kohdassa ”Liity jäsenek-
si”!

VR:N RESERVIUPSEERIT 

Syyskauden 2018 OHJELMA
 Syyskokous ma 22.10.2018 klo 
16.30. Kokouksen jälkeen Matti Tai-
nan esitelmä aiheesta: Inkeriläisten 
vaiheet Suomen joukoissa jatkoso-
dassa. Kokouspaikka: Döbelninkatu 
2, Helsinki 5 krs  nh.
 Pikkujoulukokous ma 3.12.2018 
klo 16.30. Kokousesitelmä tri hc 
Sampo Ahto ”vuosi 1918 Suomen 
historiassa”. Kokouspaikka: Döbel-
ninkatu 2, Helsinki 4 krs  nh.
 Ampumavuorot perjantaisin 
HRUP:n ampumaradalla Töölössä 
kello 16.00 - 19.00 seuraavina päi-
vinä: 19.10. (vk 42), 16.11. (vk 46), 
14.12. (vk 50)
 Ilmoittaudu ampumaupseeri 
Petri Kehälle (p. 050 5344 181) vii-
meistään ampumapäivää edeltävä-
nä päivänä klo 12.00. Ampumisesta 
kiinnostuneet uudet harrastajat voi-
vat sopia ampumaupseerin kanssa 
ampumisen kokeilusta.
 Pistooliradan omistaja HRUP, 
ja sitä kautta yhdistyksen hallitus 
edellyttävät, että yhdistyksen vuo-
rolla ampuvat henkilöt hankkivat 
henkilökohtaisen ampujan vakuu-
tuksen, joka korvaa pistoolivuorolla 
itselle tai muille aiheutuneet vahin-
got. Vakuutus on nimeltään "Reser-
viläisten ampumaturva", ja sen saa 
tilattua mm. netistä: http://www.
reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus 
 Ampumaturva tulee voimaan 
aikaisintaan vakuutuskauden alussa 
tai sen jälkeen maksettaessa mak-
supäivänä klo 24.00 ja on voimassa 
vakuutuskauden loppuun. Ampu-
maturva maksaa 25 euroa, josta var-
sinaisen vakuutusmaksun osuus on 
5,50 euroa.

helresp.fi

KRH-KERHO

KRH –kerhon syyskokous pidetään maanantaina 15.10.2018 Helsingissä, ra-
vintola Elitessä (Eteläinen Hesperiankatu 22), klo 18:30 alkaen. Ilmoittautu-
miset kokoukseen 10.10.2018 mennessä osoitteeseen 
lentilasami(at)netscape.net

HELSINgIN  

RESERVILäISET

 Syyskokous: Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous keskiviikko-
na 31.10.2018 klo 17.00 - 19.00. Paikka Ruutisavun kokoustilat osoitteessa 
Kiitoradantie 6, Vantaa. Kokoukseen osallistujille on varattu ampumarata 
käyttöön kello 19.00-21.00 väliseksi ajaksi. Lisätietoja tarvittaessa puheen-
johtajalta.
 Vuoden 2018 ratavuorot: Maanantaivuorot Töölön radalla klo 19.00- 
21.00: 22.10, 19.11, 17.12. 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 ampu-
jaa, yhdistys tarjoaa patruunat (koskee henkilöitä, joilla ei ole omaa asetta 
ja sellaisen aikovat hankkia 2 vuoden harrastuksen jälkeen). Kerro ilmoit-
tautumisen yhteydessä, jos tarvitset laina-aseen. HUOM vuorolle otetaan 
yhteensä max.12 ampujaa. Mukana oltava kunnossa oleva vakuutus (esim. 
Reserviläisen ampumaturva) sekä Reserviläisliiton jäsenkortti. Oma ase 
(.22- .45ACP), patruunat ja suojaimet. Lisätietoja: Tomi Sarilahti 050 385 
1313.
 Tiistaivuorot Töölön radalla kello 16.30- 19.00: 9.10, 6.11, 4.12. Vuoroil-
la on mahdollisuus lainata yhdistyksen 9x19mm pistooleja, lisäksi saatavil-
la on patruunoita hintaan 10€/50 kpl. Muista varata tasaraha. Lisätietoja: 
uimonenjouko(at)gmail.com / 045 126 1174.
 Ammunnat Ruutisavu Oy:n tiloissa Vantaan Koivuhaassa seuraavas-
ti: 22.10, 19.11 ja 10.12 kello 17:00 - 19:00. Käyntimaksu 10€ hintaan sisältyy 
ratamaksu ja taulu. Käyntimaksu 20€ ja hintaan sisältyy ratamaksu, yhdis-
tyksen laina-ase ja 50kpl 9x19mm patruunoita sekä taulu. Patruunoiden 
ostoon käy vain käteinen, varaathan siis tasarahan verran käteistä mukaan. 
Ruutisavulla ampuvan muistilista: Radalla voi ampua 9 mm, - .45 ACP ja 
vastaavilla pistoolikaliiperisilla aseilla vaippaluoteja. Myös pistoolikarbiinit 
ovat sallittuja. Lyijyluotien ampuminen on kielletty (kielto ei koske kalii-
peria 22 LR). Mukaan tarvitset aina jäsenkortin, vakuutustodistuksen sekä 
omat silmä- ja kuulosuojaimet. Jos tarvitset laina-aseen, yhdistyksellä on 
ase lainaan kyseisille vuoroille. Vuorot ovat vain Helsingin Reserviläiset 
ry:n jäsenille. Mikäli itsellä ei ole patruunoita (9x19mm), niitä voi ostaa hin-
taan 10 €/50 kpl. Muista ottaa ampumapäiväkirjasi myös mukaan radalle. 
Ampumapaikkoja vuorolle on rajoitetusti. Lisätiedot ja ilmoittautumiset ra-
tavuorolle: esko.koskinen(at)gmail.com
 Yhdistys etsii Facebook sivuilleen ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia. lisätie-
toja uimonenjouko(at)gmail.com. Yhdistyksemme järjesti 9.8.2018 Tutustu-
misen Fazer Experience Vierailukeskukseen Vantaalla. opastettuun näytte-
lykierrokseen ja suklaatastingiin osallistui 17 jäsentämme.
 Yhteystiedot ajan tasalle: Jos on sähköpostiosoite, johon haluaisit saada 
tietoa ”nopeista lähdöistä”, mutta et tähän mennessä ole saanut, ilmoita se 
yhdistyksen sihteerille: sihteeri.helres(at)gmail.com tai helsinki(at)helresp.fi

HfORSNEJdENS SVENSKA RESERVUNdEROffIcERARE

 
Skytte i Luolan udda veckors torsdagar kl. 17-19. Följande tillfällen är 29.9, 
11.10 och 25.10. Triangelkampen 2018: Avslutningsfest i Dragsvik lördagen 
20.10 kl. 19.00. Markus Liesalho, Ordförande. 0400 421002. 
svenska@helresp.fi  www.reservilaisliitto.fi/hsru

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri
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MERIRESERVILäISET
 

 Merireserviläiset ry:n, Sjö-
reservister rf, toiminnan perus-
pilarit ovat merellinen toiminta 
MPK:n linnakevene Lavansaarel-
la, merenkulun koulutus, meri-
kilpailutoiminta sekä turvallinen 
ampumaurheilu. Yhdistyksen 
ampujat ovat moninkertaisia Si-
nisen Reservin, ResUL:in ja Hel-
singin reserviläispiirin mestarei-
ta.  Merireserviläiset on yksi m/s 
Lavansaaren käyttäjäyhdistyksistä 
Pelikaanikilta ry:n ja Helsingin 
Reservimeriupseerit ry:n rinnal-
la. Yhdistyksen hallinnoima alus 
ja jäsenet osallistuvat aktiivises-
ti MPK:n Meripuolustuspiirin 
koulutustoimintaan. Yhdistyksen 
omistuksessa on lisäksi koulutus-
alus Ahven 3, jonka käyttäjät ovat 
yhdistyksemme jäseniä. Merire-
serviläiset on myös veneily-yhdis-
tys jolla on oma pursiseuralippun-
sa ja venerekisterinsä. 
 Purjehduskauden ulkopuolel-
la järjestämme jäseniltoja, joihin 
kutsumme maanpuolustusalan 
huippuja pitämään mielenkiintoi-
sia, ajankohtaisia esitelmiä. Lisäk-
si Merireserviläiset osallistuvat jo 
perinteeksi muodostuneisiin Ran-
nikkoprikaatin AUK-päiviin kou-
luttajina. Merireserviläiset ry on 
reserviläisyhdistys, jossa kiinnos-
tus reiluun merelliseen reservi-
läistoimintaan on jäsenten yhtei-
nen piirre. Historiamme ulottuu 
kuudenkymmenen vuoden pää-
hän. Jäsenyys ei edellytä suoritet-
tua asepalvelusta vaikka suuri osa 
jäsenistöstä onkin Merivoimien 
reserviläisiä. Yhdistyksen koti-
paikka on Helsinki ja toiminta-
alueena on koko rannikko-Suomi.
 Sininen Reservi ry:n meritai-
tokilpailu toimeenpantiin 14.-15.9. 
Suomenlinnassa Merisotakou-
lulla. Yli puolet toimitsijoista oli 
merireserviläisiä. Suuret kiitokset 
järjestäjille, toimitsijoille ja osal-
listujille sekä Merisotakoululle 
tärkeästä tuesta. Kilpailuun osal-
listui viisi joukkuetta ja voittajaksi 
nousi Suomenlahden Laivasto-
killan Killstar1-joukkue. Toiselle 
sijalle tuli Helsingin Reservime-
riupseerien joukkue ja kolman-
neksi Suomenlahden Merivartio-
killan joukkue. Onnittelut kaikille!
  Sinisen Reservin Ampuma-
päivä 3 kilpailtiin Raasissa 1. 
syyskuuta. Kilpailussa palkittiin 3 
parasta joukkuetta yhteistulosten 
perusteella sekä pistoolikilpai-
lussa 3 parasta ampujaa. Palkitut 
joukkueet olivat: ykkössijalla Lai-
vaston sukeltajakilta I, hopealle 
pääsivät Merireserviläiset III ja 
pronssia saivat Sukeltajat II. Pis-
tooliammunnan henkilökohtaisen 
voiton vei merireserviläisten Jari 
Luostarinen. Seuraavaksi on Am-
pumapäivä 4 Upinniemessä, jo-
hon merireserviläiset perinteisesti 
osallistuu.  
 Jäsenillämme on koko kauden 
mahdollisuus käydä Upinniemes-
sä Kirkkonummen reserviläisten 
ampumavuoroilla. Katso rata-
vuorot ja -ohjeet Kirkkonummen 
reserviläisten nettisivuilta. Vuo-
roille ilmoittaudutaan etukäteen 
ja ampujilla pitää olla voimassa-
oleva reserviläisen ampumatur-
vavakuutus ja omat suojavälineet. 
Upinniemen portilla on nimilista 
Kirkkonummen reserviläisten lis-

tan yhteydessä. Jukka Soini voi 
antaa lisää tietoa Kirkkonummen 
ja Porkkalan reserviläisten ampu-
mavuoroista ja meikäläisten osal-
listumisesta niihin. Jukka antaa 
myös ohjeet kuinka lainata ker-
homme omia aseita.  
 Linnakevene Lavansaaren 
torstaiajot ovat pyörineet muka-
vasti koko kauden, kansimieskurs-
si on ollut päällä koko kesän ja 
osallistujia on ollut viisi oppilasta. 
Aluksen laiva-apteekki on päivi-
tetty ja vastuuhenkilö osoitettu. 
Linnakeveneelle on toimitettu 
vuosikatsastus ja siinä mainitut 
puutteet korjattu. Ahven-poolin 
toiminta on niin ikään käynnis-
tynyt, kesällä on käyty mm. Saa-
ristomerellä. Alus on toiminut 
hyvin. Ahven-toimijoiden pereh-
dytys jatkuu syksyn aikana kä-
sittelykoulutuksineen. Meritoi-
mintaa ja merenkulkukoulutusta 
jatketaan kauden loppuun, kts. 
toimintakalenteri. 
 M/S Lavansaaren kotisatama 
on Santahaminan MPK:n laitu-
ri. Tarkempi ohje on nettisivuilla. 
Viikkoajot aluksella ovat tors-
taisin ja alukselle tulee saapua 
klo 17.30 mennessä. Bussi nro 86 
Herttoniemen metrolta pysäh-
tyy parin- kolmensadan metrin 
päähän. Ilmoittautukaa aluksen 
päällikölle tiistain aikana niin en-
nätetään tehdä keskiviikkoaamu-
na kulkulupa-anomus: nimi, sotu 
sekä puhelinnumero. Päällikköinä 
toimivat Markku Kaasalainen ja 
Matias Kaivos. Katso tarkemmin 
toimintakalenterista. 
 Linnakevenepukeutuminen on 
vapaata kun kyseessä ovat omat 
ajomme, muuten asu määrätään 
ohjeistuksen mukaiseksi. Mikä-
li sinulla on ajoihin liittyviä ky-
symyksiä, käänny Matiaksen tai 
Markun puoleen. 
 Syksylle on taas luvassa mie-
lenkiintoisia jäseniltoja. Seuraa 
facebook- sivujamme, nettisivu-
jamme ja lue jäsenpostejamme 
niin pysyt kartalla, osa toimin-
noista näet tarkentuu ja lyhyellä-
kin aikaikkunalla voi ilmaantua 
mukavaa tekemistä. Käy välillä 
katsomassa Sinisen Reservin sivu-
ja, sillä jäsenyhdistykset, mm. me 
merireserviläiset osallistumme ta-
pahtumiin. Tsekkaa myös Reser-
viläisliiton ja Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen sivuja – kaikissa 
on meille kiintoisaa asiaa ja esim. 
MPK:n sivuilta löydät ajankohtai-
sen kurssikalenterin.  
 Jäsenistöllä on mahdollisuus 
hankkia veneviirejämme sekä pe-
rälippuja sääntöjen edellyttämällä 
tavalla henkilökohtaiseen käyt-
töönsä. Oma venekatsastajamme, 
Matias on käytettävissä tarvitta-
essa. Sinä joka kuulut navigaatio-
jaokseen, muistathan kympin ja-
osmaksun, jonka turvin pidämme 
yllä toimintaa. Tilinumero ja jaos-
maksuviitteet löytyvät nettisivuil-
tamme. Muista myös liiton jäsen-
maksu jos se vielä on hoitamatta. 
Sinulle, joka et vielä ole jäsen: 
Täytä jäsenhakemuslomake yhdis-
tyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi 
jäseneksi voidaan hyväksyä hy-
vämaineinen 18 vuotta täyttänyt 
Suomen kansalainen.
 Toimintakalenteri: Luolavuo-
rot: Ruutiasevuorot: Ruutiaserata 
klo 16.30-20.30.
Muista ilmoittautuminen edellise-
nä päivänä. Ilma-asevuorot: Ilma-
aserata klo 18.00-19.30.
 Ilmoita tulostasi viimeistään 
puoleen päivään mennessä Tatu 

Korhoselle puhelimitse tai teksti-
viestitse. Sinisen Reservin Ampu-
mapäivä 4 (Rynnäkkökivääriam-
munta) järjestetään 22. syyskuuta 
Upinniemessä. Ilmoittautumiset 
MPK:n kotisivuilta. Upinniemen 
ulkoradat ovat käytössämme, kts. 
Kirkkonummen reserviläisten 
nettisivuilta.
  Lavansaaren loppukauden ajo-
kalenteri: (voi tulla tarkennuksia). 
Ilmoittautumiset ajoille vähintään 
2 arkipäivää aiemmin kalenteriin 
merkatulle päällikölle. 5.-7.10.2018 
Syksyn suurharjoitus NUOLI, 
Upinniemi, SVK-kertaus II. 5.-
7.10.2018 Merenkulun kouluttaja-
kurssi. 11.10.2018 Viikkoajoharjoi-
tus. 19.- 21.10.2018 Ajoharjoittelu 
4. 9.-11.11.2018 Siirtoajo telakoin-
tia varten.
  Perjantaina 9.11. klo 18:00 on 
Suomenlinnassa perinteinen pur-
jehduskauden päättäjäissauna 
Merisotakoululla. Ilmoittautumi-
set Sinisen Reservin kotisivuilla 
noin kolme viikkoa ennen tapah-
tumaa. Sinisen Reservin ja Me-
rivoimien yhteisesti järjestämä 
Meripuolustuspäivä toteutetaan 
lauantaina, 24. marraskuuta Meri-
sotakoululla Suomenlinnassa.

ILMAILUOSASTO

 
Syksyn tapahtumat
 Tiistai 9.10. sääntömääräinen 
syyskokous klo 17. Klo 18 Esitelmä: 
Kapt Mikko Kankaisto: Lentäjäura-
ni tämänhetkinen tilanne
 Tiistai 13.11. klo 18 Esitelmä: IL-
MAVE edustaja: Ajankohtaista il-
mavoimista
 Tiistai 11.12. klo 12 Joululounas 
klo 12 Suomalainen Klubi, esitelmä: 
Atte Paukku: Kokemuksia vaelluk-
sista Espanjan vanhoilla vaellusrei-
teillä
 Kerhoillat ja esitelmät pidetään 
Helsingin Suomalaisella Klubilla 
osoitteessa Kansakoulunkuja 3A, 
Helsinki. Noudatamme Klubin pu-
kukoodia, joka on miehille solmio ja 
pikkutakki. Esitelmien osalta nou-
datamme Chatman House -sääntöä.
 JÄSENASIAT
Tiedotamme tapahtumista ja mah-
dollisista muutoksista vuosikalen-
teriin myös sähköpostitse. Mikäli 
haluat tiedotusta sähköpostilla il-
moita sähköpostiosoitteesi tiedo-
tusvastaava Jari Helanderille  helan-
der.jari(at)gmail.com
 Oletko muuttanut? Ilmoitathan 
uuden osoitteen Reserviläisliiton jä-
senrekisteriin tai osaston tiedotus-
vastaavalle.

VANTAAN 
RESERVILäISET

 Vantaan Reserviläiset ry on 
ampumatoimintaan erikoistunut 
reserviläisyhdistys. Yhdistys on 
perustetty v.1958 ja sillä on pitkät 
perinteet reserviläistoiminnan 
sekä aatteellisen maanpuolustuk-
sen parissa. VaResiin on tervetul-
lut kuka tahansa 18-vuotta täyt-
tänyt Suomen kansalainen suku-
puoleen, 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 val-
vojat yhdistyksen kotisivuilta!
 VARESCUP
Vares Cup 2018 on käynnissä! Tiedotukset kilpailuihin liittyen koti-
sivuilla, fb:ssä sekä toiminta-ampujissa! Toimitsijaksi haluavat voivat il-
moittautua varescupilmo@vantaanreservilaiset.fi
 TIEDOTUS
Löytäähän sähköposti perille? Maanpuolustusrekisterin kautta hoidet-
tu sähköpostitiedotus huomauttaa jatkuvasti epäkelvoista osoitteista ja 
monelta osoite puuttuu. Päivitäthän osoitetietosi RES/RUL:n jäsenre-
kisteriin tai yhdistyksen sihteerille!
 YHTEYSTIEDOT
Missä tahansa yhdistystä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä halli-
tuksen jäseniin. Jäsenasioissa auttaa pj: Mikko Lehtinen tai sihteeri Toni 
Tammelin sekä ampumatoimintaan liittyvissä kyselyissä ase- ja ampu-
maratavastaavat Mikko Lehtinen/Panu Tamminen. Kaikki yhteystiedot 
löytyvät yhdistyksen kotisivuilta ja ovat muotoa etunimi.sukunimi(ät)
vantaanreservilaiset.fi. 

 
VääPELIKILTA

 VÄÄPELIKILTA RY:N SYYSKOKOUS 27.11.2018
Vääpelikilta ry:n syyskokous pidetään Ilmatorjuntamuseolla (Klaavo-
lantie 2, 04300 Tuusula) tiistaina 27.11.2018 alkaen klo 18.30. Ennen ko-
kousta on klo 18.00 kahvitus.Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetullei-
ta! Toivoo Vääpelikilta ry:n johtokunta

KOKONAISMAANPUOLUSTUS

 
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen loppututkinnon tai 
muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten maan-
puolustusyhdistys, joka toimii valtakunnanlaajuisesti reserviläis-
ten kokonaismaanpuolustusharrastuksen yhdyssiteenä. Kokonais-
maanpuolustus ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Töö-
löntorinkatu 2:n auditoriossa tiistaina 30.10. klo 18 alkaen. Jäsenille 
tiedotetaan yksityiskohdista myöhemmin heidän ilmoittamaansa 
sähköpostiosoitteeseen.

MUUT  
MAANPUOLUSTUSyHdISTyKSET

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT 
ESPOON RESERVILäISET

 
Espoon Reserviläiset ry:n vuosikokous ke 21.11.2018 osoitteessa Döbelnin-
katu 2, 6. krs. neuvotteluhuoneessa klo 18:00. Kahvituksen vuoksi pyydäm-
me ilmoittautumiset viimeis-tään 20.11.2018 mennessä osoitteeseen info@
esres.fi.
  Maanantaimarssit joka maanantai, lähtö Pirkkolan ulkopuiston pysä-
köintialueelta klo 17:30. Töölön sisäampumaradalla on kerhon vuoro parit-
tomien viikkojen sunnuntaisin alk. klo 17:00.
  Saathan kuukausittaisen jäsentiedotteemme sähköpostiisi? Mikäli et, 
ilmoita uusi sähkö-postiosoitteesi meille osoitteeseen info@esres.fi. Tapah-
tumien lisätiedot, ohjeet, toiminta-kalenteri ja muita uutisia: www.esres.fi
  Tapiolan Reserviupseerien syysvuosikokous ti 16.10.2018 klo 18:00 - 
Töölöntori 2:n audi-toriossa (trattoria Sognon vieressä). Asialistalla sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen Kai Haatainen esittelee toiminnallista 
ammuntaa ja tapahtumasarjaa, jonka järjestämme sen tiimoilta syksyn ja 
kevään aikana. Tule kuulemaan tarkemmin, keskustelemaan mah-dolli-
suuksista osallistua ja vaikka rohkeasti ilmoittautumaan mukaan.
 Töölön pistooliampumavuorot jatkuvat läpi talven, parillisten viikkojen 
sunnuntaina klo 17-21. Lahnuksen viikkovuorot päätämme nyt syyskuun lo-
pussa, koska osallistujat vähenevät ilmojen kylmetessä. Seuraa ilmoittelua 
TaRun Facebook ryhmässä, kuukausikirjeissä (email) tai kotisivuillamme. 
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Lisätietoja saa jäsenupseerilta, Hannu Valkoselta. Yhteystiedot löytyvät ko-
tisivuilta – yhteystiedot sivulta.

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

 KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadin-
sissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissisanomien 
nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista.
 MAASTOTOIMINTAA: Yhteystiedot maastotoimintaan: Sami Man-
ner sami.manner(ät)gmail.com tai Aarne Björklund baarne(ät)gmail.com
 AMPUMATOIMINTAA:  Syksyn ampumavuorot ovat käynnistyneet: 
Töölön ratavuorot parillisilla viikoilla ma ja pe klo 19-21:30. Ikisissien am-
pumavuoro: ota yhteyttä Christer Mikkoseen ät elisanet.fi. Jos haluat mu-
kaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle ampujat(ät)stadinsissit.fi ota yhte-
ys jyri.tahtinen(ät)gmail.com. Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahami-
nassa KAARTJR killan vuoroilla, MPK:n ja piirin ampumavuoroilla www.
stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/ tai toisaalla tässä leh-
dessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet piirin vuoroille tämän lehden Ampu-
matoimintaa-sivulla.
 SYYSVUOSIKOKOUS: sääntömääräinen syysvuosikokous SK-talon au-
ditoriossa ke 21.11.2018 klo 18 alkaen. Tervetuloa! Tilaisuuden alussa myö-
hemmin vahvistettavan luennoitsijan esitys (vahvistus tulee sähköpostissa).
 JOULUSAUNA: Aikaa jouluun on toki vielä runsaasti, mutta merkitse 
jo nyt kalenteriisi perinteinen sissivuoden päätöstilaisuus. Killan sauna pe 
23.11. klo 17:39 alkaen. SALITOIMINTAA: Perinteinen Budo kohtaa nyky-
päivän vaatimukset. Vakiovuorot ma & ke. Salivastaavalta tietoa toiminnas-
ta: sali.sissit@gmail.com
Ja pe Ikisissit (Nitrot) 18.00–19.30 Lisätietoja iki-sissien salitoiminnasta => 
www.stadinsissit.fi
 SISSIEN HISTORIIKKI
Haluatko Stadin Sissien historiikin? Historiikkia Varjosta valoon myydään 
Sissien tilaisuuksissa  etukäteismaksua vastaan. Kirjan hinta on 30€. Oh-
jeet ostoon löydät myös Sissien nettisivuilta. YHTEYSTIEDOT SISSIEN 
TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Tommi Saikkonen 050 5544 736 tommi.
saikkonen(ät)gmail.com;  Sissiosasto pj: Aarne Björklund 050 382 1636 / 
baarne(ät)gmail.com
 Jäsentietojen muutokset: Käytämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, jon-
ne voit itse päivittää muuttuneet tietosi www.rul.fi / www.reservilaisliitto.
fi tai vaihtoehtoisesti ota yhteyttä tommi.saikkonen(ät)gmail.com. Onhan 
sähköpostiosoitteesi ajan tasalla? Samassa paikassa voit päivittää sen ja näin 
saada tiedotteita Sisseiltä suoraan mailiisi.

AUTOJOUKKOJEN 
HELSINgIN KILTA

 KILTARETKI PIETARIIN 7.-9.9. ONNISTUI MUKAVASTI
Kiltaretkestä Pietariin on tallennettu killan kotisivuille www.ajhk.fi run-
saasti valokuvia. Käypä nojatuolimatkalla ja arvostele parhaita kuvia.
 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA ESITELMÄ 5.10. KLO 
17.00. Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 5.10.2018 klo 17.00 Santa-
haminan Perinnetalolla. Käsitellään killan säännöissä mainitut asiat, ku-
ten johtokunnan henkilövalinnat, tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Kokouksen jälkeen Kuljetuskomppanian päällikkö pitää esi-
telmän Kaartin Jääkärirykmentin monipuolisesta kuljettajakoulutuksesta. 
Tule päivittämään tietosi, millaisia kuljettajakursseja on nykyään. Koko-
uksen yhteydessä on kahvitus. Kiltatuotteita on myynnissä. Santahaminan 
kulunvalvontaportilla on jäsenluettelomme. Muista ottaa henkilötodistus 
mukaan. TERVETULOA.
 AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILLAN JÄSENPÄIVÄ 19.10. KLO 
14.00. Killan jäsenpäivää vietetään viime vuoden innostamana jälleen kii-
reettömän saunomisen merkeissä Santahaminassa Villen saunalla 19.10. 
Sauna on lämmin klo 14.00 lähtien iltaan saakka. Tule omalla aikataulullasi. 
Kaikille riittää löylyä. Kilta maksaa saunamaksun. Ota mukaan omat sau-
najuomat ja iltapala. Saunalla on myös grilli, joten makkaran paisto sujuu 
mutkattomasti. Vietetään mukava hetki saunomisen, keskustelujen ja toi-
mintaideointien merkeissä.

KENTTäTyKISTöKERHO 
UUdENMAAN TyKISTöKILTA

KOKOUSKUTSU 20.11.2018 kello 18:00 alkaen pidetään Kenttätykistöker-
ho ry:n vuosikokous ja välittömästi tämän jälkeen Uudenmaan Tykistökilta 
ry:n vuosikokous maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa osoitteessa Döbel-
ninkatu 2. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa. 
 Yhdistysten hallitus: Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan 
toimihenkilöt vuonna 2018: Aki Mäkirinta - PJ (puheenjohtaja@ktkerho.fi) 
Puh: 0400 805 124, 
Oskari Matilainen - VPJ, Janne Hänninen - Sihteeri (sihteeri@ktkerho.fi), 
Patrick Hjelt - rahastonhoitaja, Jere Portter - Nuoriso, 
Jorma Kainulainen - Ase ja urheilu sekä Raine Mönkkönen - Lohjan patteri.

Seuraava Helsingin Reservin Sanomat  
ilmestyy sähköisenä 26.10.2018.  

 
Pyydämme toimittamaan lehteen 
tarkoitetun materiaalin 15.10.2018 
mennessä lehden sähköpostiin 
reservinsanomat@hrup.fi

Perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto

Aika: 6.12.2018 kello 15.00-18.00

Paikka: Ravintola Ostrobotnian juh-
lakerroksessa, Museokatu 10.

Buffét sisältää alkucocktailin sekä 
runsaan tarjoilun. Kortit ovelta noin 
40,- e.

Tervetuloa tapaamaan pääkaupun-
kiseudun maanpuolustajia.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Tervetuloa Maanpuolustuspäivään Klaukkalaan 6.10.2018
Maanpuolustuspäivän perinne käynnistyi Vihdissä vuonna 1983. Siitä alkaen ovat Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry ja Uudenmaan Reserviläis-
piiri ry järjestäneet vuosittain Uudellamaalla, yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, yleisölle avoimen maanpuolustustapahtuman. Kyseessä on 
merkittävä vuotuinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma ja esittäytyminen Uudellamaalla.

Edellisen kerran Nurmijärvellä järjestettiin Uudenmaan maanpuolustuspäivä 3.10.2004.

Uudenmaan 36. maanpuolustuspäivä Nurmijärven Klaukkalassa Lauantaina 6.10.2018
Tapahtumapaikkana Monitoimitalo Monikko ja Klaukkalan Urheilupuisto sekä niiden lähialueet. Järjestäjänä tapahtumassa on Uudenmaan reser-
viläispiirit. Tapahtuman tarkoituksena tuoda maanpuolustus kansan keskuuteen eri tavoin. Esillä tässä koko perheelle soveltuvassa tapahtumas-
sa on vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijat, puolustusvoimat, vapaaehtoisjärjestöt sekä turvallisuusviranomaiset.
Maanpuolustuspäivän teemana on: ”Yhdessä rakennettu turvallisuus”

Ohjelma
Klo 9.00 – Lipunnosto, Monikko edusta
(Partiolaiset ja Reserviläiset)

Klo 9.45 – Seppeleenlasku sankarihaudoille, Nurmijärvi ja Rajamäki

Klo 10.00 – 15.00 Kalustonäyttely ja järjestöesittelyteltat, Klaukkalan koulun edustalla (hiekkakenttä)
Tapahtumakentällä juontamassa Putouksesta tuttu Näyttelijä Timo Lavikainen.

Klo 15.00 Paraatikatselmus, Monikko edusta

Klo 15.40 Paraati (Klaukkalantie)

Klo 16.00 – 16.45 Kahvitilaisuus kutsuvieraille, Urheilupuiston koulu

Klo 17-18 Maanpuolustusjuhla, Monikko(sali)

Päivän ohjelmassa myös MPK:n kursseja:

Arjen turvallisuus kurssi
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) etsintäkurssi
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) peruskurssi
Johtokurssi MP-päivä Klaukkala
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Nimi

Syntymäaika

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Sotilasarvo

Vastaan-
ottaja

maksaa
postimaksun

HALUAN LIITTYÄ JÄSENEKSI

Puhelin Sähköposti

Allekirjoitus

Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia 

kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjes-

tö. Liittoon kuuluu 20 reserviupseeripiiriä ja yli 300 paikallista 

jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 28.000 henkilöjäsentä. 

Jäseneksi voi liittyä reserviupseerikoulutuksen saanut henkilö.

Reserviläisliitto on reserviläisten ja muiden suomalaisten kent-

täkelpoisuutta sekä yleistä maanpuolustusvalmiutta ja -tahtoa 

ylläpitävä järjestö. Liittoon kuuluu 18 reserviläispiiriä ja yli 340 

paikallista jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 36.000 henki-

löjäsentä. Jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen Suomen kansalai-

nen sotilasarvoon tai sukupuoleen katsomatta.

Leikkaa katkoviivaa pitkin.

MPY Oy
Tunnus 5006084

00003 VASTAUSLÄHETYS

TULE
MUKAAN     
RESERVILÄISTOIMINTAAN

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

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

www.hrup.fi www.helresp.fi

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Kari Talikka 
puh. 050 446 6050 fax: (09) 448 659
kari.talikka@helresp.fi

Piiritoimisto

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri 
ry:n ja Helsingin 
Reserviupseeripiiri 
ry:n syyskokoukset

Kokoukset pidetään maanantaina 
12.11.2018 Katajanokan Kasinolla kello 
19. Kokouksissa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat, joita ovat mm. 
toimintasuunnitelma ja talousarvion 
hyväksyminen sekä uuden hallituksen 
valinta. Kokouksissa ovat äänioikeu-
tettuja jäsenyhdistysten virallisesti 
valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yh-
distyksen äänimäärä määräytyy yhdis-
tyksen maksaneiden jäsenten määrään 
vuodenvaihteessa 2017/2018. Kokouksia 
edeltää esitelmätilaisuus, johon voivat 
osallistua kaikki piirin jäsenyhdistyk-
sen henkilöjäsenet klo 18-19. 

Piirihallitukset

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla
Itsenäisyyspäivänä järjestetään perinteinen kansalaisjuhla. Juhla järjestetään Helsingin 
yliopiston suuressa juhlasalissa 6.12.2018 kello 13.30 alkaen. Tervetuloa. 

Vapaa pääsy.

Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä

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

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

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

Suomen marsalkka Mannerheimin haudalla on klo 16 muistotilaisuus jossa esiintyy kuoro.

Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:
13.30 - 14.00    Helsingin Reserviupseeri piiri (HRUP)
14.00 - 14.30    Akateeminen Maanpuolustusyhdistys (ARU)
14.30 - 15.00    Maanpuolustuskillat (MPKL)
15.00 - 15.30    Helsingin Seudun Reserviläispiiri (HELRESP)
15.30 - 15.55    Kenraalit ja everstit reservissä
15.55 - 16.20    Kenraalit ja kadetit
16.20 - 16.45    Varuskunnan palkattu sotilashenkilöstö
16.45 - 17.10    Töölön reserviupseerit
17.10 - 17.35    HRUP:n Sissikerho

Hietaniemen kunniavartioon vaihdot asettavia järjestöjä (vast) pyydetään nimeämään vaih-
don yhteyshenkilö, kokoamaan vartiohenkilöstö sekä ilmoittautumaan Helsingin 
Reserviupseeripiirin järjestöupseeri Ossi Ikoselle p. 045 862 4648 tai ossi.ikonen@hrup.fi

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2018
N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä

Paperilehti
4.  10.12.   21.12. 

Sähköinen lehti
5.  15.10.   26.10.
6.  12.11.   23.11.


