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Uutisia 50 vuotta sitten
CQ CQ CQ de Kipinä
eli Viestiosasto kutsuu jäseniään ja harrastuksesta kiinnostuneita tästä
lähtien omaan kerhohuoneistoonsa. Runsaan vuoden kestäneen työn
tuloksena on saatu aikaan se, minkä useimmat osastot ovat asettaneet
päämääräkseen, oma kerhohuone.
Mielihyvällä muistelemme aikaa, jolloin Kiinteistö Oy Vironkatu 8:n
hallitus hyväksyi viestiosaston "alivuokralaisekseen". Sen jälkeen alkoikin uuttera työ, entisen noin 50 neliön kuivaushuoneen muuttaminen
osaston tarkoitukseen.
Viestimiehistä löytyi puuseppää, muuraria, maalaria, putkimiestä ja
sähkömiestä. Harvinaisen laajan kokemuksen omasi ystävämme Erkki Vehkakoski, joka erittäin aktiivisesti osallistui Kipinän kunnostamiseen (rakensipa siinä sivussa omakotitalon perheelleen), jonka johdosta viestiosaston hallitus kiitokseksi lahjoitti puukon, tuon rakentajan symbolin. "Raamit tekevät taulun" sanotaan. Niin myös Kipinässä.
Pitkäpuu Oy:stä hankitun puumateriaalin, Enson levyillä vuorattujen
seinien, katon ja lattian saadessa pinnalleen vielä Tikkurilan väritehtaiden tutun lila-keltaisen värin, tunnemme jo olomme viestikkään kodikkaaksi.

Tammisunnuntain muistopäivä
Suomen suhteet Venäjään joutuivat uuteen
vaiheeseen maaliskuussa 1917, kun Venäjän
keisari Nikolai II syöstiin valtaistuimelta.
Valtaan noussut ns. väliaikainen hallitus ilmoitti kunnioittavansa Suomen suuriruhtinaskunnan perustuslaillista asemaa ja peruutti laittomassa järjestyksessä syntyneet
määräykset. Suomalaiset eivät olleet yksimielisiä miten maata olisi jatkossa kehitettävä.
Eripuraisuus tuli ilmi keväästä 1917 järjestetyissä lakoissa ja toistuvissa mielenosoituksissa. Mielenosoittajilla oli usein tukenaan
venäläistä sotaväkeä, joka oli radikalisoitunut
Venäjän vallankumouksen seurauksena. Suomeen sijoitetut venäläissotilaat olivat vallankumouksen huumassa surmanneet kymmenittäin upseerejaan.
Vuodesta 1917 tuli kaiken kaikkiaan väkivaltainen. Maassa tehtiin lukemattomia omavaltaisia kotitarkastuksia ja omaisuuden ryöstöjä. Veritekoihin syyllistyivät niin maassa
olleet venäläissotilaat kuin suomalaisetkin.
Yleinen lain kunnioitus ja turvallisuus alkoi
olla suuressa vaarassa. Tämä johtui suurelta
osin siitä, että Suomessa ei ollut omaa järjestysvaltaa. Monin paikoin poliisi oli pantu
kansanjoukkojen päätöksillä viralta maaliskuun vallankumouksen jälkeen, kun poliisin oli katsottu edustaneen ”vanhaa valtaa”.
Omaa sotaväkeä Suomella ei ollut. Porvoon
lähistöllä Saksanniemen tilalla syyskuun
puolivälissä 1917 aloittanut noin 170 miehen
ratsupoliisiyksikön koulutus keskeytyi 17.11.
Helsingin työväen järjestyskaartin hyökkäyksen seurauksena. Noin kahden viikon kuluttua poliisikoulun toimintaa käynnistettiin
Lappajärvellä ja Järjestyslipustoksi nimetty
osasto osallistui tammisunnuntaina venäläisten aseistariisuntaan Kauhavalla, Lapualla ja
Seinäjoella. Järjestyslipuston nimi muutettiin
27.2.1918 Uudenmaan rakuunarykmentiksi.
Suomen senaatti ryhtyi tammikuussa 1918
toimiin maan sisäpoliittisen tilanteen rauhoittamiseksi. Se pyysi eduskunnalta valtuuksia ”lujan järjestysvallan” luomiseksi.
Eduskunta myönsi valtuudet 12. tammikuuta.
Valtuus tarkoitti hallituksen käskyvallassa
olevan järjestysvallan, poliisin ja armeijan,
luomista. Jalasjärvellä aloitettiin sotilaallisesti koulutetun poliisijoukon, Suomen Tasavallan Vartioston, kouluttaminen.
Vapaustaistelun valmistelut olivat alkaneet
jo jääkäriliikkeen syntyessä. Ymmärrettiin,
että itsenäinen ja vapaa Suomi olisi mahdollinen vain, jos vieras miehittäjä kyettäisiin
karkottamaan maasta. Tämä peruste säilyi
keskeisenä olojen muuttumisesta huolimatta. Punakaarteissa seurattiin hallituksen toimia tarkasti. Siellä haluttiin toimia ennen
kuin hallitus saisi joukkonsa järjestettyä ja
koulutettua. Punakaarteissa pelättiin pitkän
sotilaskoulutuksen saaneiden jääkärien kotimaahan paluuta. Punakaartien olisi toimittava vallankumoukseen päästäkseen nopeasti,
johon punakaartien johtoa patistivat myös
Pietarissa valtaa käyttäneet bolsevikit.

Tammisunnuntaina kulminoituivat niin kapinallisen punakaartin kuin hallituksen joukkojenkin toiminta toisaalta pääkaupungissa
ja muualla Etelä-Suomessa, toisaalta EteläPohjanmaalla.
Kapinahallitukseksi perustettiin kansanvaltuuskunnaksi kutsuttu elin, jonka johdossa
oli kansanedustaja ja entinen eduskunnan
puhemies Kullervo Manner. Punakaarteista
muodostettu yhtenäinen Suomen punakaarti, jonka johtoon oli nimetty toimittaja Eero
Haapalainen, nosti sunnuntain ja maanantain
välisenä yönä 27. – 28.1.1918 Helsingin työväentalon torniin punaisen lyhdyn vallankumouksen alkamisen merkiksi. Kaikki virastot
ja valtion laitokset määrättiin otettavaksi kapinallisten haltuun ja senaattorit määrättiin
vangittaviksi. Senaattorit Heikki Renvall, E.Y.
Pehkonen ja Alexander Frey ehtivät kuitenkin lähteä viime hetkellä Helsingistä Vaasaan.
He joutuivat kokemaan konkreettisesti vapaussodan alkuhetket Munakan seisakkeen
ja Ylistaron aseman välillä ns. Peränevalla,
Vöyrin koulun oppilaiden ja Ylistaron suojeluskuntalaisten suistaessa venäläisten sotilasjunaksi oletetun postijunan kiskoilta.
Samanaikaisesti käynnistyi myös Suomen
Senaatin antama tehtävä kenraali Mannerheimin johtoon määrätyille lähinnä suojeluskunnista muodostetuille joukoille palauttaa
maahan järjestys ja riisua aseista venäläinen
sotaväki. 103 vuotta sitten ei ollut kokoontumisrajoituksia. Suojeluskuntalaiset kerääntyivät Etelä-Pohjanmaalla sankoin joukoin
kirkonkylien liepeille odottamaan hetkeä,
jolloin saataisiin lupa aloittaa venäläisten varuskuntien aseistariisunta. Hallituksen joukkojen ylipäällikkö Mannerheim siirtyi rekikyydissä Vaasasta Ylihärmään, jossa hän
määräsi Pohjanmaan venäläisten varuskuntien aseistariisunnan aloitettavaksi yöllä
28.1.1918. Ensimmäisenä aloitettiin Laihialla
illalla 27.1., jossa Hulmin kasarmin ensimmäinen valtausyritys kuitenkin epäonnistui.
Venäläisten rakuunoiden vastahyökkäyksessä
kuoli viisi suojeluskuntalaista, joista nuorin
oli ainoastaan 15-vuotias. Venäläiset riisuttiin
aseista Lapualla ja Seinäjoella ja pian tämän
jälkeen muutkin Etelä-Pohjanmaan venäläisvaruskunnat antautuivat ja luovuttivat aseensa hallituksen joukoille.
1918 tammikuun 27. päivä oli sunnuntai, josta
syystä sitä on totuttu kutsumaan tammisunnuntaiksi.
Menneiden sukupolvien muistoa kunnioittaen uskomme, että siniristiliput saavat aina
liehua Suomen yllä vapaan maan tunnusmerkkeinä.
Teksti: Tapani Tikkala
puheenjohtaja
Vapaussotiemme Lakeuden
Perinneyhdistys ry
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Toimikunnat uudistuvat
– vielä ehtii mukaan

Reserviläisten puheenjohtajalta

Piirin toimikunnat aloittivat tammikuussa
uuden vuoden uusilla kokoonpanoilla, ja osa
on jo ehtinyt pitää ensimmäisen kokouksensa. Toimikunnat ovat tärkeässä roolissa, kun
piirin toimintasuunnitelmassa hyväksyttyjä
tavoitteita viedään eteenpäin. Toimikunnat
organisoivat huomattavan määrän tapahtumia, ideoivat uusia ja valmistelevat rahaa
vaativia asioita hallituksen päätettäväksi.
Niissä on jokaisella piirin jäsenellä mahdollisuus päästä tekemään asioita muiden
yhdistysten jäsenten kanssa. On kuitenkin
hyvä aina muistaa, että parhaimmillaankin
toimikunnat järjestävät vain osan koko piirin
toiminnasta. Pääroolissa ovat aina yhdistykset ja kerhot, joilla on omat tapahtumansa
ja oma toimintansa. Piirin roolina on tukea,
koordinoida ja joskus ideoida uusia yhteisiä
tapahtumia.

Vuosi 2021 alkaa hyvistä toiveista huolimatta Covid-19-pandemian osalta kokoontumisrajoitusten voimassa ollen ja nähtävästi
nämä rajoitukset tulevat vielä kiristymään
tarttuvampien tautimuunnosten myötä.
Kaikille on toki tiedossa rokotusten nykyinen tila, mutta voimme silti toivoa asioiden
tehostumista. Kuitenkin nykytiedoilla joudumme varautumaan kevään tapahtumien
siirtymiseen syyskaudelle.

Toimikunnat ovat avoimia kaikille
Välillä kysytään, miten toimikuntiin pääsee
mukaan ja kuka voi esittää niihin jäseniä. Jokainen yhdistys voi esittää jäseniä toimikuntiin, ja jokainen kiinnostunut yhdistyksen
jäsen voi itsekin esittää itseään mukaan – se
on jopa hyvin toivottavaa. Piirihallitus sitten
vahvistaa toimikunnan jäsenet toimikunnan
sisältä ja ulkoa tulleiden esitysten perusteella.
En muista, että yhtäkään esitettyä jäsentä olisi koskaan jätetty pois, tai että toimikunnan
kokoa olisi rajattu niin, että kaikki kiinnostuneet eivät olisi mahtuneet mukaan. Ainoa
asia, mitä toimikunnan jäseneltä voidaan
odottaa, on jonkun piirin kerhon jäsenyys ja
halu osallistua tekemiseen. Plussaa sen päälle
ovat kokemus ja näkemys toimikunnan asioista, ja mahdollisuus viedä tietoa eteenpäin
esim. jäsenyhdistyksen hallitukselle. Jos siis
koet, että haluaisit olla mukana piirin ampuma-, sotilasliikunta-, koulutus-, viestintä-,
järjestö- tai majatoimikunnassa, ota yhteyttä
toimikunnan puheenjohtajaan, piiritoimistoon tai piirihallituksen jäseneen, niin varmasti pääset mukaan.

Ampumatoiminnassa on
akuutti haaste löytää SRAkilpailunjohtajia keväälle
Ampumatoimikunta vastaa piirin eniten
harrastuskertoja keräävästä toiminnasta, ja
tekee myös linjauksia Töölön radan kehittämiseksi. Toimikunta on ollut aktiivinen ja
järjestänyt viime vuonna mm. soittokierroksen, ampumakyselyn, seminaarin ja pyrkinyt
löytämään toimijoita tuleville vuosille. Tällä
hetkellä suurin haaste on löytää kilpailun
johtaja piirin perinteisesti järjestämille kahdelle SRA-kilpailulle, jotka on suunniteltu pidettävän Santahaminassa 10.4.2021 ja Upinniemessä 14-16.5.2021. Muussa tapauksessa
piirin osallistujat SRA:n SM-kilpailuihin joudutaan nimeämään muiden kilpailujen kautta. Jos siis edustamasi yhdistys ja sen joku
aktiiviampuja haluaisi ottaa vetovastuun em.
kilpailuissa, tai tunnet jonkun joka siihen
kykenisi mutta ei itse kehtaa ilmoittautua,
ota pikaisesti yhteyttä ampumatoimikunnan
puheenjohtajaan Pekka Suomiseen. Talkooapua kilpailuihin on jo luvassa jonkin verran,
mutta vetäjä puuttuu. Ja koska talkooapua ei
koskaan ole liikaa, sitäkin saa aina tarjota lisää.

Sotilasliikuntatoimikunnalla
tarjolla hiihtoja ja marsseja
Sotilasliikuntatoimikunnan uutena puheenjohtajana aloitti vuoden alusta Helsingin
Seudun Reserviläispiirin Eerik Tuovinen.
Toimikunnan haasteena on kehittää uudentyyppisiä liikuntatapahtumia, joita voidaan
toteuttaa myös korona-aikana. Uutena on
luvassa mm. Rantojen marssi Helsingissä

11.4. Marssin ideana on edetä Rautatieasemalta Rastilaan Helsingin rantaviivaa pitkin
itään ja tutustua samalla sotahistoriallisiin
kohteisiin. Reitin pituus on noin 22 km, ja
sen voi taittaa omaan tahtiin yksin tai ryhmässä. Muitakin marsseja ja pitkiä hiihtoja
on tarjolla, ja varsinkin jälkimmäiset ovat nyt
hyvässä lumitilanteessa suositeltavia monen
huonon talven jälkeen. Esimerkiksi Utissa pidettävään perinteiseen Kaukopartiohiihtoon
on tarjolla kaksi viikonloppua 26.–28.2. ja 5.7.3.

Koulutustoimikunta aloittaa
uusilla ajatuksilla
Koulutustoimikunnan uutena puheenjohtajana aloitti vuoden alusta HRUP:n uusi 2.
varapuheenjohtaja Axi Holmström. Kirjoitin
viime HRS:n numerossa piirin koulutustoiminnan uusista mahdollisuuksista, joihin
nyt pyrimme tarttumaan. Piirin tavoitteena
on olla MPK:n aktiivinen kumppani joukkueenjohtaja- ja komppanianpäällikkökurssien sisällön viestimisessä ja sparraamisessa
ja kartoittaa yhdistysten mahdollisuudet
osallistua ja ottaa vastuuta oman aselajinsa
koulutuspolkujen kehittämisessä aina aselajien esikuntakoulutusta myöten. Siinä on
haastetta ja mielenkiintoista työsarkaa varmasti useammalle vuodelle, mutta samalla
mahdollisuus luoda piirin yhdistyksille uusi
rooli tavoitteellisemman koulutuksen järjestämisessä.

Viestintätoimikunta jatkaa
aktiivisena, mutta toiminnallisia
juttuja kaivataan
Viestintätoimikunta on kehittänyt piirin viestintää ja avoimuutta monin eri tavoin, ja luonut viestinnän painopisteeksi tämän lehden
paperinumerot jatkuvasti uudistuvilla teemoilla. Haasteena on, että kaikista yhdistysten hienoista tapahtumista ei läheskään aina
saada lehtijuttuja, joiden kautta sanoin ja kuvin välittyisi tekemisen tunnelma muistoksi
osallistujille ja esimerkiksi muille. Toimikunnalla on nyt tavoitteena saada laajennettua
toimikunnan kokoonpanoa ja myös lehtijuttujen kirjoittajien määrää. Jos toimikunnan
aloite jokaisen yhdistyksen viestintäupseerin
saamisesta piirin toimikuntaan mukaan toteutuisi, ongelma voisi nopeasti korjaantua.
Haku on päällä, joten jos kirjoittaminen tai
juttujen ideointi on mieltäsi lähellä, ota yhteyttä viestintätoimikunnan puheenjohtaja
Toivo Haimiin.

Köniin koronalle!
Ihmisten normaalia kohtaamista ja harrastamista haittaavat nyt monet sinänsä välttämättömät rajoitukset. Tarvitaan
uusia ideoita ja jäsenten aktivointia, jotta
yhteinen harrastuksemme ei pääse näivettymään pandemian alle. Paljon mahdollisuuksia on jo tarjolla ja uusia luodaan.
Toivottavasti jokainen tarttuu ainakin johonkin niistä, ihan vaikka sisukkuuttaan,
näyttääkseen ettei yksi korona tätä maata
lannista.
puheenjohtaja@hrup.fi

Reserviläisliitto on järjestämässä useita nettikoulutuksia koskien uutta liiton sivustoa,
jolle yhdistysten toivotaan vähintään lisäävän linkin omille nykyisille sivuilleen. Samoin noiden liiton alustalla olevien sivujen
kautta yhdistykset pystyvät tiedottamaan tapahtumistaan ja suorittamaan toiminnan raportoinnin reaaliajassa ja osittain näin melkein automaattisesti. Hyvä olisi, jos kukin
yhdistys pystyisi nettitaitoisimman jäsenensä laittamaan näistä koulutuksista parhaiten
ajallisesti sopivaan.
Helsingin Seudun Reserviläispiirin hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa.
Uudet jäsenet Marko Nikkanen PohjoisHelsingistä ja Eerik Tuovinen Helsingin
Reserviläisistä ottivat ilahduttavasti vastuulleen toimikunta- ja toimintavastuita.
Varapuheenjohtajana toimii tämän vuoden
Kati Pitkänen Sisseistä. Kokous pidettiin
Döbelninkadun tiloissa ja myös etäyhteydellä, näin pystyttiin kokoustamaan hyvin ja
tehokkaasti. Tänä vuonna yhdistysten tulee
olla tietoisia siitä, että puheenjohtajakauteni päättyy tämän vuoden jälkeen. Uudet
puheenjohtajaehdokkaat tulee ilmoittaa piirin toimistolle 1. lokakuuta 2021 mennessä - tämä on määrätty piirin säännöissä. Jos
ehdokkaita on useampia, heille järjestetään
esittely tähän lehteemme ja keskustelutilaisuus varmaankin auditoriossamme hyvissä
ajoin ennen marraskuun syyskokoustamme.
Reserviläisliiton hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tammikuussa etänä. Puheenjohtajisto jatkaa samalla kokonpanolla.
Allekirjoittanut, piirin puheenjohtaja Timo
Soininen, valittiin liiton valiokuntaan ja liiton varautumistyöryhmän puheenjohtajaksi.
Molempiin jatkoon vuodeksi 2021.
Sissien Kati Pitkänen jatkaa mm. MPK:n
hallinto- ja koulutusvaliokunnnassa. Reserviläisliitto on, kuten Seinäjoen liittokokouksesta muistamme, joutunut tarjoamaan
ampumatoimintaa harrastaville jäsenilleen
35 € kalliimpaa jäsenyyttä - tämä johtuen
viranomaissääntelystä. Olemme aiemmin
maksaneet jäsenmaksun ja ampumaturvavakuutuksen muodossa miltein saman yhteissumman kuin nyt tulemme maksamaan.
Liitto on nyt panostanut neuvottelemaan
tämän korotetun maksun jäsenyyksille etuja
harrastettamme tukevilta tavarantoimittajilta. Otetaan tämä ulkopuolisesta pakosta
johtuva asia vastaan mahdollisuutena.
Reserviläisliitto on aloittamassa uuden toiminnanjohtajan rekrytoinnin ilmoitettua
aiemmin. Tässäkin on hyvä paikka asiantunteville jäsenillemme osallistua ja tehdä omaa
urasuunnitteluaan. Liiton puolelta muistutetaan yhdistyksiä hakemaan projektitukia.
Sama koskee myös piiriä. Kun yhdistys tekee
projektitukihakemuksen, on tärkeää kertoa
miltä kaikilta tahoilta projektiin on tukea
haettu, jolloin piirin osuus on selkeästi nähtävillä, näin vältytään väärinkäsityksiltä ja
asioiden edestakaiselta siirtelyltä. Piirin toimistolla toiminnanjohtaja Jari Gerasimoff
neuvoo tarvittaessa piirin tuen hakemista.

Vaikka pandemia rajoittaa pahasti aktiivista
toimintaamme, suunnittelemme piirin ulkotapahtumia - esim. toimintapäivää - loppukeväälle. Kuten jo mainittu ajankohdan
suhteen voimme joutua siirtämään eteenpäin, mutta ainakin suunnitelma ja henkilövaraukset ovat jo hyvällä mallilla. Piirimme
yhdistykset ovat muutenkin, koronasta huolimatta, pystyneet vetämään toimintaansa
uutta jäsenistöä hyvin kiitettävästi. Piirin
yhdistyksiin kirjattujen jäsenten määrä oli
vuoden vaihteessa 4416. Tänä vuonna olemme kulkemassa vakaasti kohti 4500 jäsenen
tasoa.

Reserviläisliitto on järjestämässä useita nettikoulutuksia koskien uutta liiton
sivustoa, jolle yhdistysten
toivotaan vähintään lisäävän
linkin omille nykyisille
sivuilleen. Samoin noiden
liiton alustalla olevien
sivujen kautta yhdistykset
pystyvät tiedottamaan
tapahtumistaan ja suorittamaan toiminnan raportoinnin
reaaliajassa ja osittain näin
melkein automaattisesti.

Erittäin positiivinen asia on myös 20-30
vuotiaiden jäsenten määrä; miltei 900 jäsentä. Nämä ovat siis kovimpiin puolustusvoimien sijoituksiin sopivia miehiä ja naisia.
Elämme epävarmuuden aikaa, niin pandemian aiheuttaman osin arvaamattoman
kehityksen myötä kuin monien maailmanpoliittisten ja turvallisuuden muutosten
suhteen. Sopii kuitenkin olettaa, että yleinen
kehitys on menossa parempaan ennalta arvioitavuuteen ja laajassa mitassa sopimuspohjaisuudelle on taas ainakin tilausta.
Kotimaassa meidän tulee yhä jaksaa toimia
vastuullisesti ja suositukset pitkälle käskyiksi ymmärtäen. Järjen rajoissa, mutta toisaalta kyllä aika tarkasti noudattaen. Joskus joutuu kääntymään takaisin kauppamatkalla tai
muuten julkisiin tiloihin mennessään, koska
maski ei ollutkaan matkassa. Me reserviläiset kuitenkin ymmärrämme yhteisen turvallisuuden vaatimukset ja pystymme niitä
noudattamaan.
Toivotan jäsenille ja yhteistyökumppaneille
hyvää vuotta 2021. Pidetään jaksamista yllä
- omaa ja läheistemme - me tulemme selviytymään ja jatkamaan aktiivista toimintaa!
timo.soininen@gmail.com
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Nuorten upseerien toimikunnan testissä toiminnallinen
ammunta
Teksti ja kuvat: Tuomas Hauvala

Lauantaisena aamuna kun herätyskello soi, jotkut meistä haluaisivat
ehkä jäädä nukkumaan. Nuoret upseerit eivät kuitenkaan torkuta herätyskelloa edes lauantaisin, vaan
toimikunnan vapaaehtoiset lähtivät
testaamaan uusinta keksintöään –
nuorten upseerien toiminnallisen
ammunnan tutustumisammuntaa.
Ammunnan konsepti oli testissä ensimmäistä kertaa ja ammunnan vetäjänä ja suunnittelijana toimi nuorten
toimikunnan jäsen Tuomas Huokuna
TARU:sta. Kalustotukea tapahtumaan saatiin muun muassa HSRK:lta
ja TARU:lta. Lopen ampumaurheilukeskus tarjoaa erinomaiset puitteet
metsästys- ja urheiluammunnan harrastamiseen ja sieltä oli toimikunnalle toimintamonttu varattuna päiväksi. Tavoitteena oli tarjota osallistujille
tutustumiskokemus toiminnalliseen
ammuntaan ja ehkäpä sytyttää into
aloittaa toiminnallisen ammunnan
lajiharrastus.
Upseerihengen myötä keskuksen
sijainti HSL-alueen ulottumattomissa ei muodostunut ongelmaksi, vaan
kaikki 8 osallistujaa ja kalusto saatiin
kimppakyydein vaivattomasti paikalle. Turvavälein ja suojavarustein
pidettiin huolta myös koronaturvallisuudesta koko operaation ajan.
Säätila hieman koetteli kenttäkelpoisuutta, mutta -25 asteen pakkanen on
reippaille nuorille hyvin tavanomainen ulkoilusää, ja näin ollen tapahtuma saatiin samalla kertaa koeponnistettua myös hieman tavanomaista
kovemmissa olosuhteissa toimivaksi.
Saavuttuamme operaatioalueelle rakennettiin ratamestarin ohjeistuksella rata kuntoon, käytiin läpi
päivän ohjelma ja varomääräykset.
Tämän jälkeen käytiin läpi pistoolin
peruskäsittelyä ja ammunta-asentoa
kokeneempien ampujien ohjeistuksella. Tähän ei luonnollisesti pitkää
aikaa tuhlattu, sillä patruunalaatikot
kutsuivat jo avaajiansa. Ensin ammuimme muutamia kierroksia erilaisia pistooliammuntaharjoituksia. Ensimmäisellä kierroksella harjoitettiin
pistoolin vetämistä kotelosta ja ampumista turvallisesti, tarkasti ja silti
nopeasti. Piippujen jäähdyttyä (missä
ei tällä kelillä kauaa mennyt) siirryttiin portaittain vaikeampiin ammuntoihin, vaihtelua löytyi niin asento-

jen kuin käytettävissä olevien käsien
määrässä. Allekirjoittanut ainakin
ampui ensimmäistä kertaa pistoolilla
yhdellä kädellä, heikommalla kädellä
ja pöydän takaa, vaikka pistooli tuli
tutuksi jo aikanaan varusmiespalveluksessa! Ennakko-odotusten vastaisesti osumat olivat kirjoittajalla parempia heikommalla kädellä ammuttuna kuin kahdella kädellä. Vaihtelua
ammunnassa riitti ja jokaiselle osallistujalle löytyi jotain sellaista, jota ei
aiemmin ollut kokeillut tai mitä vaikkapa luola-ammunnoissa ei pystytä
tekemään.
Lyhyen toiminta- ja taistelukykyä
palauttavan evästauon jälkeen siirryttiin pitkien aseiden pariin. Laukuissa
vuoroaan odottanut MP5-kalusto
pääsi nyt vuorostaan kalustopöydälle ja Glock-pistoolit pakattiin takaisin salkkuihin lepäämään. Kaluston
vaihduttua käytiin jälleen läpi perushallintalaitteet ja tähtäinkuva, sitten
ampumaan. Ammunta noudatteli
samaa kaavaa kuin pistoolien kanssa,
tosin tällä kertaa kaikilla kierroksilla
molemmat kädet pidettiin kiinni hallintalaitteissa. Edes muutama MP5:n
patruunapesäänsä ahnehtima triplasyöttö ei saanut tunnelmaa suuremmin laskemaan, ja muutama osallistuja pääsikin tutustumaan myös
MP5:n häiriönpoistoprotokollaan.
Kaikki patruunat saatiin näistä edellämainituista lievistä vastoinkäymisistä huolimatta tauluihin – tai ainakin tauluille päin – niin pitkillä kuin
lyhyilläkin aseilla ilman suurempaa
ihmettelyä, joten päivää voidaan pitää myös siltä osin onnistuneena ja
koulutustavoitteet saavutettiin.
Auringonlaskun lähestyessä tuli
aika ampua viimeiset laukaukset tauluihin, tyhjentää aseet liasta ja patruunoista. Kaikkien osallistujien kasvoilta paistoi hyytävästä kylmyydestä
huolimatta ilo aseita pakkaillessa ja
hylsyjä keräillessä. ”Tämä täytyy tehdä uudelleen!” totesi yksi osallistujista ja tähän oli muiden helppo yhtyä.
Lopulta lyhyiden ja ytimekkäiden
päätössanojen jälkeen käynnistyi
moottorimarssi takaisin kohti Helsinkiä. Kotimatkalla autoissa ”hylsyt” tuntuivat lentävän vielä, vaikka
aseet olivatkin turvallisesti koteloissa. Nuorten toimikunta on testannut
toimivaksi, ja suosittelee vastaavaa
tapahtumaa kaikille kerhoille nuorille
järjestettäväksi!

Kuinka järjestän nuorille
toiminnallisen ammunnan?
Tässä hyväksi testattu konsepti kaikille kerhoille käyttöön!
Nuorten toimikunnan testaama ammuntaohjelma saatavilla piirin
toimistolta: jarjesto@hrup.fi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etsi kerhosta tai yhteistyökerhosta henkilö, jolla on pätevyys, aseluvat ja osaaminen
toimia ammunnan johtajana.
Varaa joltain ampumaradalta toimintamonttu, jolla tämänkaltainen tapahtuma
onnistuu. Esim. Lopen ampumaurheilukeskus tai Padasjoen koulutuskeskus
Varaa piiriltä lainakalusto tapahtumaa varten, jos kerhon arsenaali ei riitä.
Hanki patruunat.
Mainosta tapahtumaa kaikissa kanavissasi.
Järjestä kimppakyydit käyttäen apuna vaikkapa Whatsapp-ryhmää osallistujille.
Pidä hauskaa kerholaisten kanssa!
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Proto20 vihrein silmin
Teksti: Luutnantti Nico Österberg
Osasto vihreän johtaja

Tämän vuotinen Proto20 -harjoitus alkoi raikkaan syysmyrskyn
jälkeen uusissa maisemissa Mikkelin Karkialammella. Osaston johto
saapui pelipaikoille jo torstai-iltana
ja sai käskyt tulevan viikonlopun
tilanteesta ja tehtävistä. Osaston
toiminnan suunnittelun jälkeen
olikin aika painua pehkuihin odottamaan perjantaiaamuna saapuvaa
pääjoukkoa.
Perjantai oli jo toiminnan täyteinen päivä. Pääjoukko saapui,
kuitattiin henkilökohtaiset varusteet, kalustettiin joukko ja annettiin ensimmäiset käskyt viikonlopun tempuista. Lisäksi joukolle oli
järjestetty tiedusteluaiheista rastikoulutusta sillä aikaa, kun kävin
maastotiedustelussa selvittämässä
ensisijaista paikkaa osaston johtamispaikalle. Koulutusten päätyttyä
oli viimeiset hetket aikaa välpätä
varusteet kuntoon. Sitten tilanne
päälle ja metsään hiippailemaan.
Johtoporukan osalta harjoitus
jyrähti kunnolla käyntiin saavuttuamme suunnitellulle johtamispaikallemme. Kantaessani kalustoa
maastoon, viestilaatikko kourassa,
tähyilen etumaastoon ja näen keltaisen vilahduksen. Näytän kädellä
muille, että nyt olisi hyvä hetki olla
hiljaa ja liikkumatta. Etenemme tähystämään tilannetta ja huomaamme keltaisten taistelijoiden pakenevan rikospaikalta. Irtaudumme
tilanteesta ajoneuvolle ja nopean
karttatiedustelun pohjalta hurautamme uudelle johtamispaikalle ja
asetumme taloksi.
Tällä aikaa ryhmät ovat jo siirtyneet omille toiminta-alueilleen
tehtävänään alueen tiedustelu. Varajohtajani johdolla partio havaitsee miinoitetun alueen ja rakennuksen pihaan ryhmittyvän vihollisen. Kohde tiedustellaan tarkkaan
ja johtamispaikalle saapuva varajohtaja tuo mukanaan ensiluokkaisen luonnoksen. Tuumaamme,
että ihme on, jos tähän kohteeseen
ei käsketä jossain kohtaa vaikuttamaan.
Ilta hämärtyy ja pidot paranevat. Alueemme on tiedusteltu ja
sen valvonta on käynnissä. Joh-

tamispaikan ympäristössä suhisee ja rapisee epämiellyttävästi.
Yön aikana vierailemme asemissa
muutamaan otteeseen ja tapaammekin pari epäilyttävän keltaista
taistelijaa muutaman sadan metrin päässä. Hätisteltyämme heidät
liikkeelle, palaamme normaaliin
viestipäivystys-, tilannekuva ja lepo
rutiiniin. Yön aikana tuleekin odottamamme käsky valmistautua vaikuttamaan paikantamaamme kohteeseen. Suunnittelen yön aikana
tarvittavat temput osaston koottua
iskua varten.
Aamun sarastaessa osasto vihreä siirtyy Kyrönpellon ampumaradoille tehtävärasteille ja kovapanosammuntoihin. Pääsemme
ampumaan pistooleilla, reserviläiskivääreillä sekä suorittamaan koh-

dehenkilön kiinnioton rakennuksesta Noptel-simulaattoreilla. Kun
ammunnat on ammuttu ja sotilaskodin palveluista ripeästi nautittu,
tilanne jatkuu ja saamme käskyn
suorittaa isku kohteelle.
Siirrymme kohteen läheisyyteen ja kuten suunnittelimme,
varajohtajani lähtee johtamaan
osaston kootun iskun kohteelle.
Jään itse viestipäällikköni kanssa
kokoontumispaikalle ylläpitämään
tilannekuvaa ja suunnittelemaan
tulevia temppuja. Kohteelle siirtyminen sujuu mallikkaasti hyvin
suoritetun tiedustelun ansiosta.
Kohdetta vartioiva vihollinen on
kuitenkin epäilyttävän valmiina
osastomme tuloon. Kärsimme raskaita tappioita, mutta saamme alueen haltuun ja pääsemme panosta-

maan käsketyn kohteen. Irtaudumme kokoontumispaikalle ja on aika
pikaisen huollon.
Samassa saamme käskyn väijyttää ajoneuvon ja ottaa ajoneuvossa
olevat henkilöt haltuun. Suoritamme nopean maastontiedustelun ja
käskemme kaksi ryhmää suorittamaan kiinniottoa ja yhden ryhmän
jatkamaan alueen valvontaa. Väijytys ja kiinniotto saadaan suoritettua onnistuneesti ja on aika ottaa
yksi ryhmä takaisin suojaamaan
osaston johtamispaikkaa ja käskeä
kolmas ryhmä valvomaan aluetta.
Pimeys laskeutuu jälleen ja on
epäilyttävän hiljaista. Saamme viimeisen yön aikana levättyä hyvin,
alueelle annetusta ilmahälytyksestä
huolimatta. Autuaan levon rikkoo
aamuyön pikkutunteina räjähdyk-

set johtamispaikalla. Vihollisen
tiedustelu on havainnut osaston
johtamispaikan ja tehnyt sinne ilmaiskun. Osaston johtaja ja vääpeli
kaatuvat. Varajohtajani ottaa tilanteen haltuun, irtautuu ja kokoaa
osaston käsketylle kokoontumispaikalle. Alkaa viimeinen rypistys,
pikamarssi varuskunta-alueelle.
Sitten onkin enää vuorossa purku
ja huolto.
Proto20 oli kerrassaan loistava
harjoitus. Karkialammen harjoitusalue soveltui kaikessa pienuudessaan loistavasti Proton tulevaksi
suorituspaikaksi. Turhat siirtymät
on minimoitu, ympärillä tapahtuu
jatkuvasti, eikä tuhlata viikonloppua kävelemisen harjoitteluun. Kiitos harjoituksesta Stadin Sisseille.
Ensi vuonna nähdään taas!
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Linnakevene Lavansaaren käyttäjäyhteisö pitää aluksen
kurssissa ja kouluttaa maakravuistakin merenkulkijoita
Teksti: Lasse Mäki, kuvat: Markku
Kaasalainen ja Sininen Reservi ry

Useimmilla reserviläisyhdistyksillä on omistuksessaan aseita ja
pienimuotoista koulutusmateriaalia sekä perinne-esineistöä. Kun
oman aselajin koulutus vaatii yli
kymmenmetrisen aluksen operointia, yksittäisen yhdistyksen
resurssit ja sitoutuneiden aktiivien määrä uhkaavat kuitenkin jäädä riittämättömiksi. Juuri tähän
tarpeeseen kolmen pääkaupunkiseudun merihenkisen reserviläisyhdistyksen keskuudessa on syntynyt tiivistä yhteistoimintaa, kun
Helsingin Reservimeriupseerit,
Merireserviläiset ja Pelikaanikilta
perustivat käyttäjäyhteisön koulutusalus Lavansaaren ympärille.
M/s Lavansaari, aiemmalta
tunnukseltaan L-103, on alun perin Puolustusvoimien hallinnassa
ollut linnakevene, jolla kuljetettiin
miehistöä ja lastia mantereen ja
linnakkeiden välillä. Puolustusvoimien vaiheittainen luopuminen linnakesaarten varuskunnista
2000-luvun alussa merkitsi samalla sitä, että osa aluskalustosta jäi
tarpeettomaksi. Kuusi linnakevenettä siirtyi linnakkeiden alasajon
yhteydessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) omistukseen, jolloin alusten elinkaari
sai jatkoa koulutusaluksina. Yksi
alusten luovutuksissa mukana olleista on reservin yliluutnantti
Kimmo Hytönen, Pelikaanikilta
ry:n jäsen ja MPK:n koulutusviirikön konetarkastaja. ”Kun ajatus
linnakeveneiden muuttamisesta
koulutusaluksiksi oli syntynyt,
asiasta kiinnostuneet käyttäjäyhteisöt kunnostivat alukset vapaaehtoistyönä käyttökuntoon. Ensimmäiset kaksi alusta luovutettiin
MPK:n käyttöön vuonna 2014, ja
sen jälkeisenä kahtena keväänä oli
neljän muun vuoro”, Hytönen kertoo.
Vajaat 13 metriä pitkä ja uppoumaltaan 14 tonnin kokoinen
Lavansaari kuuluu Liikenne- ja
viestintävirasto Traficomin ammattivenerekisteriin, ja näin
talvisaikaan se on telakoituna
Upinniemen varuskunnassa Kirkkonummella. Suurimman osan
vuodesta alus kuitenkin palvelee
sotilasmerenkulun koulutusaluksena MPK:n Santahaminan tukikohdasta käsin. ”Kaikki koulutusaluksina toimivat linnakeveneet
ovat osa MPK:n koulutusviirikköä.
Alusten käytöstä on tehty sopimukset paikallisesti pääkäyttäjäyhteisöjen kanssa, jotka vastaavat aluksen käytännön ylläpidosta
ja osallistuvat mahdollisuuksien
mukaan MPK:n harjoitustoimintaan,” Hytönen toteaa. Helsingissä
toimivan m/s Lavansaaren lisäksi
viirikköön kuuluu muun muassa
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan ylläpitämä sisaralus m/s
Kuivasaari sekä Saaristomeren
merivartiokillan operoima m/s
Gyltö. Linnakevenetoimintaa on
myös Pohjanlahdella, jossa käytössä on tällä hetkellä m/s Halkokari
sekä aiemmin myös m/s Sommarö. Kuudesta linnakeveneestä yhdelle, m/s Mäkiluodolle, haetaan
parhaillaan käyttäjäyhteisöä.

Käyttäjäyhteisö syntyi
luontevaan tarpeeseen
Linnakevene Lavansaaren ympärille syntynyt käyttäjäyhteisö
oli sen jäsenille luonteva ratkaisu.
”Pelikaanikilta toimi varsinaisena
sopimuksentekijänä MPK:n kanssa linnakeveneen käytöstä, mutta
Helsingin Reservimeriupseerit ja
Merireserviläiset liittyivät heti alusta lähtien mukaan jakamaan käyttövastuuta. Yhdistysten välillä oli ollut
yhteistyötä jo aiemmin, ja mietimme, ettei yksittäinen yhdistys pystyisi välttämättä kantamaan vastuuta
yksin aluksen rahoituksesta, ylläpidosta sekä miehittämisestä”, kertoo
reservin vääpeli Markku Kaasalainen, Merireserviläiset ry:n johtokunnan varapuheenjohtaja, joka on
ollut mukana linnakeveneen käyttäjäyhteisössä alusta alkaen. ”Oman
lisänsä yhteistyön luontevuuteen toi
myös se, että monet meritoiminnan
aktiivit ovat parhaimmillaan usean
käyttäjäyhteisömme yhdistysten jäseniä.”
Alus saatiin käyttöön vuoden
2016 kesän lopulla, ja ensimmäinen
MPK:n kurssikokonaisuus vietiin
läpi seuraavan vuoden keväällä ja
kesänä. Siviilissäkin merenkulun
parissa vuosia toiminut Kaasalainen
on toiminut kurssien kouluttajana
neljän kesän ajan. ”Lavansaarella koulutetaan sotilasmerenkulun
osaajia MPK:n kursseilla, jossa viikoittaisilla ajoilla tutustutaan turvallisen merenkulun vaatimuksiin,
kuten navigointiin, aluksen käsittelyyn merellä ja rantauduttaessa,
koneenhoitoon sekä hätätilanteisiin.
Kansimieskurssiin sisältyy alusharjoittelun lisäksi myös muun muassa
ensiapu- ja sammutuskoulutusta”,
Kaasalainen kertoo. Vaikka monilla
kurssin suorittaneilla onkin taustaa
merivoimista tai siviilin veneilyharrastuksesta, kiinnostus merenkulkuun on Kaasalaisen mukaan aiempaa kokemusta tärkeämpää. ”Koulutus suunnitellaan joustavasti siten,
että otamme osallistujien lähtötason
huomioon ja tutustumme aluksen
käyttöön perusteellisesti ja ymmärrettävästi. Olen ilokseni päässyt
seuraamaan, kuinka kokemattomista maakravuistakin on koulutukset
suoritettuaan kouliutunut osaavia
merenkulkijoita”, hän kiteyttää.

Sotilasmerenkulku tarjoaa
ainutlaatuisia kokemuksia
Merivoimien laivastojoukkojen reserviläisille merenkulku on
aselajin ydinosaamista. Siinä missä
moni merihenkinen reserviläinen
veneilee vapaa-ajallaan huvikseen,
sotilasmerenkulussa on kyse huomattavasti ammattimaisemmasta
ja säännönmukaisemmasta toiminnasta. Yksi linnakeveneen päällikön pätevyyttä suorittavista on
Helsingin Reservimeriupseerit ry:n
puheenjohtaja, reservin luutnantti
Marko Vuorinen, jota kiinnostaa
toiminnassa ennen kaikkea omien
merellisten taitojen kehittäminen.
”Sotilasmerenkulku on Puolustusvoimien Sotilasmerenkulkuohjeessa määriteltyä toimintaa, jossa
alusta operoidaan tiettyjen määräysten varassa ja jonka tarkoituksena on pystyä toimimaan myös
ilman elektronisia apuvälineitä
poikkeusoloissa”, Vuorinen selostaa.

”Ennen kuin köydet irrotetaan satamassa, alukselle on jo laadittu reittisuunnitelma ja valmisteltu merikartta suunnanottoja ja käännöksiä
varten. Kulussa oltaessa alusta ohjaa
kolmihenkinen ohjailijaryhmä, jossa
ohjailija navigoi optisesti merikartan avulla antaen komentoja ruorimiehelle samalla kun tutkanavigoija
tekee mittauksia tutkan tuottamasta
datasta ja informoi ohjailijaa käännöspisteistä, sivuutuksista ja muista
aluksista.”
Sotilasmerenkulkua voisikin
kuvailla yhdeksi turvallisimmista
tavoista liikkua merellä, sillä reitit
suunnitellaan hyvin etukäteen ja
aluksen sijaintia tarkastellaan niin
optisesti kuin mittalaitteiden avulla. Toiminta eroaa huviveneilystä
myös ulkoisesti, sillä aluksen miehistö käyttää harjoituksissa Puolustusvoimien meritaisteluasua m/95.
”Oman sotilaallisen lisänsä merenkulkuun tuovat lisäksi mittarinavigoinnin kaltaiset tilanteet, jossa
liikumme tutka sammutettuna
pelkän kartan, kompassin ja kellon
avulla. Tällainen taito tulee tarpeeseen, jos joutuisimme liikkumaan
pimeässä elektronisten apuvälineiden pettäessä tai mikäli aluksen
pitää suojautua elektronisen sodankäynnin tiedustelulta tehtävää
suorittaessaan”, Vuorinen kertoo.
Merisotilaan tulee myös kyetä pitämään huolta omasta ja aluksensa
toimintakyvystä säässä kuin säässä,
kaikkina vuodenaikoina. ”Auringonpaisteessa tyynellä merellä ajo
on toki miellyttävää, mutta oman
kiinnostavan haasteensa tarjoaa
aluksen ohjailu syysmyräkässä tai
sumussa.”
Meri on jatkuvasti muuttuva
elementti, joka vaatii säännöllistä
harjoittelua. Markku Kaasalaiselle ja Marko Vuoriselle se on ollut
tärkeä osa elämää jo vuosikymmenien ajan. ”Merellä on oltava koko
ajan ja kaikissa olosuhteissa, sillä
muuten taidot ruostuvat nopeasti.
Mikään ei korvaa käytännön harjoittelua ja toisaalta saariston paikallistuntemusta, jota linnakevenetoiminnassa pääsee kerryttämään.
Samalla koulutamme välttämätöntä osaamista myös Puolustusvoimien tarpeisiin”, Vuorinen korostaa.

Samaa mieltä on Kaasalainen, jolle
meritoiminnan aktiivien yhteisöllisyys on tärkeää: ”Meri on vetänyt
minua puoleensa koko ikäni, mutta samalla se tarjoaa ympäristönä
aina uudenlaisia haasteita. Parasta
käyttäjäyhteisön toiminnassa on
kuitenkin mainio yhteishenki, jossa vallitsee hyvä ja reilu meininki.
Koulutus on ammattimaista, mutta
samalla viihdymme myös keskenämme, paistamme makkaraa, saunomme ja jutustelemme.”

Yhteinen päämäärä
yhteistyön mahdollistajana
Tänä päivänä Lavansaari liikkuu merellä kevät- ja kesäkauden
osalta viikoittaisissa koulutusajoissa. Elokuussa iltojen hämärtyessä
siirrytään pimeäajoharjoitteluun,
minkä lisäksi alus tukee myös
Puolustusvoimien ja MPK:n harjoituksia kuljetustehtävissä. Koulutustoiminnan polttoainekulut
maksaa MPK, ja alusta säilytetään
Puolustusvoimien alueella. Ylläpito
ja huolto on kuitenkin käyttäjäyhteisön osaavien aktiivien käsissä,
mitä varten alukselle on suunnitteilla myös parannuksia. Linnakeveneet on nimittäin suunniteltu
lyhyille reiteille eikä pidempään
vahtiajoon, mikä on osoittautunut
harjoitusten yhteydessä haastavaksi. ”Kun aluksessa yövytään parhaimmillaan monta yötä putkeen,
kylmälaitteiden ja ruoanvalmistusvälineiden puute on toistaiseksi aiheuttanut pulmia. Siksi käyttäjäyhteisö on aikeissa parantaa aluksen
käytettävyyttä hankkimalla jääkaapin, vedenkeittimen, mikroaaltouunin ja lämmityslaitteen kaltaisia
lisävarusteita, jotta pystymme paremmin toimimaan myös pidemmissä harjoituksissa”, Marko Vuorinen kertoo.
Linnakeveneen käyttäjäyhteisö toimii innostavana esimerkkinä
myös muille yhdistyksille yhteistoiminnan hyödyistä ja mahdollisuuksista. Kolmen merihenkisen reserviläisyhdistyksen välinen yhteistyö
on ollut alusta alkaen erittäin sujuvaa, ja yhteistoiminnan myötä
yksittäiselle yhdistykselle lankeavat meritoiminnan kustannukset
on kyetty pitämään kohtuullisina:

”Yhteistyö linnakeveneen käytössä on ollut varsin hedelmällistä, ja
järkevästi sovitulla kulupolitiikalla
sekä huoltovastuiden jakamisella
aluksesta on kyetty pitämään hyvää
huolta”, Kimmo Hytönen toteaa.
Toimintaan on saatu tukea myös
meripuolustusta tukevilta säätiöiltä ja muilta lahjoittajilta. Toimivan yhteistyön tekijöitä ovat muun
muassa yhteinen päämäärä, jaettu
ymmärrys toiminnan luonteesta ja
tavoitteista sekä käytännössä havaitut hyödyt kustannusten ja resurssien jakamisesta useamman toimijan kesken. ”Hommien hoitaminen
porukassa mahdollistaa myös suuremman osallistujamäärän tulemisen mukaan toimintaan. Yksittäisestä yhdistyksestä ei välttämättä
löytyisi vastaavaa joukkoa aktiiveja”, Markku Kaasalainen summaa.
Käyttäjäyhteisön toiminnan tulevaisuus näyttää valoisalta. Uusia
aktiiveja on liittynyt mukaan koulutusajoihin vuosittain, joskin olemassa on myös paljon potentiaalia
toiminnan laajentamiselle: harjoitusmääriä on mahdollista lisätä ja
koulutuksen vaatimustasoa nostaa.
Sotilasmerenkulun koulutus palvelee myös merivoimien poikkeusolojen toimintavalmiuksia mahdollistamalla osaavien miehistöjen
kouluttamisen esimerkiksi ottoalustehtäviin joukkojen ja kaluston
kuljettamiseen merellä. ”Koulutetut reserviläiset tarvitsevat jatkuvaa harjoittelua taitojensa ylläpitämiseksi. Mitä laajempaa osaamista
meiltä reservistä löytyy, sitä paremmin meidän on myös mahdollista vastata puolustusvalmiuden
ylläpitoon ja mahdolliseen nostamiseen, jos sellainen tarve joskus
tulisi vastaan”, Vuorinen pohtii.
”On meidän kaikkien Lavansaaren
käyttäjäyhteisön jäsenyhdistysten
onni, että voimme viedä sotilaallista meritoimintaa eteenpäin hyvällä
yhteishengellä ja harjoitella tärkeitä
reserviläistaitoja suunnitelmallisesti ja nousujohteisesti.”
Lisää tietoa sotilasmerenkulun
koulutuksesta saa käyttäjäyhteisön jäsenyhdistyksiltä sekä MPK:n
Meripuolustuspiiriltä. Viikkoajojen ilmoittautumistiedot löytyvät
MPK:n koulutuskalenterista.
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Yhdistysten kurssiyhteistyö MPK:n kanssa
Teksti: Eleonoora Hilska
Kuvat: Tommy Koponen

Yhdistykset voivat yhteistyössä
MPK:n ja sen toimijoiden kanssa
perustaa omiin tarpeisiinsa vastaavia kursseja. Yhdistykset voivat olla
yhteydessä omasta alueestaan vastaavaan MPK:n valmiuspäällikköön,
jonka avulla kurssien perustaminen
voidaan aloittaa. Kurssin toteuttamiseen on monia erilaisia tapoja
aina maastossa järjestettävästä rastikoulutuksesta webinaariin, ja yhdessä valmiuspäälliköiden kanssa
yhdistykset voivat helposti löytää
soveltuvimman ja tarkoituksenmukaisimman tavan järjestää kurssi.
Kurssin perustaminen alkaa
tarveharkinnasta ja kurssin toteutusajankohdan päättämisestä, jotka
tehdään yhdessä koulutuspaikan
päällikön ja valmiuspäällikön kanssa. Kurssin ajankohta päätetään
viimeistään kymmenen viikkoa
ennen kurssin suunniteltua ajankohtaa. Kursseihin pyritään järjestämään ennakko- ja etäopiskeluna
PVMoodlessa, jotta jokainen kurssilainen voi syventyä opiskeltavaan
aiheeseen etukäteen omassa aikataulussaan. Näin kurssilaiset ovat lähijaksolle tullessaan koulutettavaan
aiheeseen perehtyneitä, ja lähijak-

son koulutustapahtuma tehostuu.
Yhdeksän viikkoa ennen kurssin ajankohtaa kurssille valitaan
kurssinjohtaja ja kouluttajat. Kurssinjohtaja tarkentaa kurssin suorituskykyvaatimukset, joiden pohjalta
hän – yhdessä koulutuspäällikön
kanssa – tarkentaa kurssin oppimistavoitteet ja laatii sen jälkeen kurssin opetussisällön rungon. Samalla
koulutus-päällikkö ja kurssinjohtaja
määrittävät, millaiselle kohderyhmälle kurssi on suunnattu. Kun
kurssirunko on hahmottunut, koulutuspaikan päällikkö, koulutuspäällikkö ja kurssinjohtaja laativat alustavan tukitarve-asiakirjan.
Haku sotilaallisia valmiuksia palvelevalle kurssille sulkeutuu viisi
viikkoa ennen kurssin alkua. Kun
ilmoittautuneiden määrä on tiedossa, kurssin¬johtaja laatii viimeistellyn tukipyynnön ja toimittaa
sen koulutus¬paikan päällikön ja
valmiuspäällikön tarkastettavaksi.
Tukipyynnön tulee sisältää kaikki
kurssin vaatimat resurssit, kuten
muonitus, harjoitusalueet, tilat ja
ajoneuvot. Samoin viittä viikkoa
ennen kurssia kurssinjohtaja toimittaa valmiuspäällikön hyväksyttäväksi harjoitussuunnitelman ja koulutuskortit, ja PVMoodlen työtila avataan kurssilaisten käyttöön.

Kahta viikkoa ennen kurssia kurssinjohtajan tulee toimittaa valmis
viikko-ohjelma ja turvallisuussuunnitelma valmiuspäällikölle. Samalla hän saa valmiuspäälliköltä ja
koulutuspaikan päälliköltä tiedon
mahdollisista tukipyyntöön tulleis-

ta muutoksista ja esimerkiksi siitä,
mitä tiloja ja ajoneuvoja kurssi saa
käyttöönsä. Viikkoa ennen kurssin
alkua kurssinjohtaja tarkastaa kurssikokonaisuuden ja varmistaa, että
kaikki on, kuten pitää.
Varsinaisena kurssiviikonloppuna kurssinjohtaja valvoo, että kurssi
sujuu suunnitellusti. Hän valvoo
kurssin perustamisen, mukaan lukien kurssilaisten henkilöllisyyden
tarkastamisen, ajoneuvojen jakamisen ja tilojen tarkastamisen. Kouluttajien, kurssin vääpelin, kurssin
varajohtajan ja viikonlopun vastuuhenkilön kanssa hän valvoo, että
koulutus, on kyse sitten rastikoulutuksesta tai oppitunneista, on oikeaoppista, kurssi pysyy aikataulussa ja
että mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan välittömästi. Vaikka
kouluttajat ja muut kurssin toteuttamiseen osallistuvat kantavatkin
oman kortensa kekoon, on kurssinjohtaja viime kädessä vastuussa
siitä, että kurssiviikonloppu sujuu
jouhevasti ja aiotusti.
Kurssit voivat poiketa toisistaan
kovastikin riippuen siitä, mikä niiden toteutustapa on. Pääsääntöisesti kurssit ovat kuitenkin kahden tai
kolmen päivän mittaisia viikonloppukursseja, joissa on niin luokkaoppitunteja kuin maastokoulutustakin.

Vilamot ja Rusilat jouluaaton kunniavartiossa
Teksti: Jyri Vilamo ja Jukka Rusila
Kuva: Tomi Alajoki

Ajatus kahden isä-poika majuriparin yhteisestä kunniavartiovuorosta Marskin paadella sai alkunsa keväällä 2019, tarkoituksena osallistua jouluaattona 2019. Kari Vilamo
oli kuitenkin putkiremonttia paossa ja joulunvietossa muualla. Vuoden 2020 vartioon ilmoittauduttiin kuitenkin saman tien jo vuosi
etukäteen. Korona oli kariuttaa
toisenkin yrityksen, mutta onneksi
tapahtuma kuitenkin järjestettiin,
joskin hieman poikkeusjärjestelyin. Kaikilla oli maskit naamalla ja
niiden läpi oli marssiessa hieman
vaikea hengittää. Yleisötilaisuus oli
peruttu eli tällä kertaa ei ollut kuoroa eikä hartaustilaisuutta.
Nelikon isät ovat olleet mukana maanpuolustustoiminnassa
lähes 60 vuotta ja pojat noin 30

vuotta. Meidän poikien osalta tosin voidaan harrastuksen katsoa alkaneen jo paljon ennen kutsuntoja,
kun isät ottivat meidät mukaansa
eri tilaisuuksiin.
Piirin kunniapuheenjohtaja
tyk-maj evp Kari Vilamo on toiminut mm. Kenttätykistökerhon ja
piirin puheenjohtajana ja RUL:n 1.
varapuheenjohtajana. Tällä hetkellä hän on Tykkimiehet ry:n pj. Hietaniemen haudalla kunniavartiossa
Kari muistaa olleensa ensikerran jo
1966 nuorena kadettina. Piirin jäsenenä hän on ollut vuodesta 1968
alkaen.
RUL:n liittovaltuuston varapuheenjohtaja tyk-maj res Jyri Vilamo
on toiminut mm. Kenttätykistökerhon puheenjohtajana, piirin 1.
varapuheenjohtajana, RUL:n liittohallituksessa ja nykyään RUL:n
liittovaltuuston vpj:na. Ensimmäi-

sestä kunniavartiosta on noin 20
vuotta.
Piirin kunniajäsen pion-maj
res Seppo Rusila on toiminut mm.
Pioneeriosaston puheenjohtajana
ja on nykyään kunniapuheenjohtaja, piirin 1. varapuheenjohtajana
ja RUL:n 1. varapuheenjohtajana.
Piirin jäsenenä Seppo on ollut vuodesta 1971 alkaen ja Hämäläisen
osakunnan reserviupseerien jäsen
jo vuodesta 1962 alkaen, mutta
tämä oli ensimmäinen kerta Hietsun kunniavartiossa.
Piirin 1. varapuheenjohtaja pion-maj res Jukka Rusila on toiminut pitkään mm. Pioneeriosaston
puheenjohtajana ja RUL:n liittovaltuutettuna. Kunniavartioita Hietaniemessä on takana noin 10 kertaa.
Kaikilla on tai on ollut lisäksi runsaasti muita maanpuolustuksellisia
luottamustehtäviä.

Kurssin perustamisvaiheessa kurssilaisille jaetaan viikonlopun aikana
tarvittavat varusteet vaatteista taisteluvälinemateriaaliin.
Kun kurssi on pidetty ja purettu,
kurssinjohtaja toimittaa osallistujalistan koulutuspaikan päällikölle.
Osallistujat ja kurssin vastuuhenkilöt antavat palautetta kurssista
omasta näkökulmastaan, jotta kurssia – ja MPK:n muutakin toimintaa
– voidaan kehittää tulevaisuudessa
oikeaan suuntaan.
Tärkeintä on, että kurssi suunnitellaan MPK:n ohjeita ja reunaehtoja noudattaen. Valmiuspäälliköt
ja koulutuspaikkojen päälliköt ovat
aina valmiita auttamaan ja opastamaan yhdistyksiä, ja myös MPK:n
osaavat vapaaehtoiset ovat yhdistysten hyödynnettävissä koulutuksia ja
kursseja suunniteltaessa.
Yhdistykset voivat olla yhteydessä omasta alueestaan vastaavaan
MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin valmiuspäällikköön.
Eleonoora Hilska (eleonoora.hilska@mpk.fi, 050 551 2005), Itä-Uusimaa
Markus Häyhtiö (markus.hayhtio@
mpk.fi, 050 573 0966), Helsinki
Pasi Raatikainen (pasi.raatikainen@
mpk.fi, 050 345 0691), Länsi- ja Keski-Uusimaa
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Pioneeriosasto toimii
Teksti: Seppo Rusila
maj res
Pioneeriosaston kunniapuheenjohtaja

Vuoden kuluttua Pioneeriosasto
täyttää 75 vuotta. Osasto perustettiin 6.2.1947 HRUP:n rekisteröimättömäksi aselajiosastoksi. Pariisin rauhansopimus allekirjoitettiin
4 päivää myöhemmin, joten maassamme oli yhä ”liittoutuneiden”
valvontakomissio, joka yhdessä kotikommunistiemme kanssa oli yrittänyt mm. lakkauttaa Reserviupseeriliiton. Osasto merkittiin yhdistysrekisteriin 25.11.1980, jolloin siitä tuli Helsingin Reserviupseerien
Pioneeriosasto ry.
Mielenkiintoiset retket ovat
aina olleet ja ovat hyvin suosittuja.
1990-luvulle asti vierailimme joka
syksy Korian pioneerivaruskunnassa, useimmiten avec. Ohjelmaan
kuului mm. Pioneeriosaston, Elimäen Reserviupseerikerhon, Iitin
Reserviupseerikerhon ja Korian
Upseerikerhon kesken käyty ampumakilpailu. Oma ”Tähtisilmä”-ammunta oli myös seuralaisille. Retki
huipentui illallisiin ja tansseihin
elävän musiikin tahdissa.
Ammunta yleensäkin on ollut merkittävä osa toimintaamme.
Säännölliset Luolavuorot keräävät
vuosittain 70-80 suorituskertaa.
Padasjoen koulutuskeskuksessa
käydään 2 kertaa vuodessa, monesti yhdessä jonkun toisen kerhon
kanssa, ampumassa mitä moninaisimmilla aseilla, sekä harjoittelemassa jotoksia varten, viimeksi
viikonloppuna 22.-24.1. Mainittakoon, että vuoden vaihteessa reserviin siirtynyt ja heti jäseneksemme
liittynyt kenraalimajuri oli heti mukana Padasjoella. Padasjoella olemme olleet monesti yhdessä jonkun
muun kerhon kanssa. Muita ampumatapahtumia ovat jokavuotiset
kilpailut Tikkurilan Reserviupseerikerhoa vastaan ja aiemmin myös
PE:n pioneeriupseereita vastaan.
Uusia yhteistyömuotoja ovat ampumakisa Viestiosastoa vastaan,
yhteinen toimintapäivä Viestiosaston kanssa ja SRA-ammunnat Luolassa yhdessä Viestiosaston ja Töölön Reserviupseerikerhon kanssa.
Vuonna 1967 valmistui Spjutsundin saunamaja, jonka rakentamisessa ja materiaalilahjoitusten
hankinnassa osastolla oli suuri
osuus. Niinpä keväiset ja syksyiset
majatalkoot ovatkin aina osaston
toimintakalenterissa. Talkootoimintaa olemme harrastaneet myös

Syysjotoksella.

varojemme kartuttamiseksi ja tuloksena kolmista viimeisimmistä
on ollut sievoinen summa.
Syys- ja talvijotoksiin on osallistuttu parhaimmillaan kahdella
joukkueella ja menestystäkin on
tullut. Samoin Pioneeri- ja suojelujotos on tuonut useita voitollisia hetkiä. Sotilaallisesti ja muihin
tärkeisiin kohteisiin on tehty retkiä
joko oman jäsenkuntamme kesken
tai yhdessä Pioneeriupseeriyhdistyksen kanssa. Pääkaupunkiseudun Pioneerikiltalaiset on usein
kutsuttu mukaan. Keväällä 2018
toteutimme kaikille avoimen retken otsikolla ”Länsi-Uusimaa 1918”.
Mukaan ilmoittautui bussillinen
historiasta kiinnostuneita.
Osasto on ollut aktiivinen sekä
kouluttautumisessa, että kouluttamisessa. Omien jäseniemme
kouluttamista on toteutettu sekä
kovissa käytännön harjoituksissa,
että mielenkiintoisilla kursseilla ja
oppitunneilla. Kouluttamista on
tarjottu mm. Tallinnan Maleville
4-5 kertaa. Hermannipäivillä on
järjestetty pioneeriaiheinen rasti jo
useamman vuosikymmenen ajan.
Döbelninkadun auditoriossa
on järjestetty 4-5 kaikille avointa
koulutuspäivää, joissa kouluttajina
ovat olleet MPKK:n pioneeriupseerit. Osallistujia on ollut yhteensä 60-70. Syyskuussa 2018 järjestettiin suojeluseminaari, johon
otti osaa n. 30 henkeä ja saman
vuoden marraskuussa järjestettiin Museo Militariassa laatuaan
ensimmäinen Pioneeriseminaari,
johon osallistui 56 henkeä ympäri
Suomea. Korona-aikanakin on toimittu. On järjestetty 2 webinaaria,
toinen suojelusta ja toinen pioneeriaiheista. Osallistujia oli yhteensä
n. 130.
Koulutuksen järjestäminen lienee aselajikerhoille alueellisia kerhoja helpompaa, sillä jäsenet ovat
kaikki saman aselajin harrastajia.
Toisaalta esim. maanpuolustusjuhlien järjestäminen on vaikeampaa,
sillä aselajikerhojen jäsenet tulevat
koko piirin alueelta.
Järjestötoiminnassa olemme
tehneet yhteistyötä Jääkärikerhon
kanssa jo useamman vuosikymmenen ajan. Olemme järjestäneet
samaan aikaa kevät- ja syyskokouksemme (nykyisin vain syyskokouksemme) siten, että kummatkin pitävät omat kokouksensa
ja kokoontuvat sen jälkeen yhteen
kuuntelemaan
vuoroin hanki-

Länsi-Uudenmaan sotahistoriakierrokselta. Paikka: Torpin tykit.

Padasjoen hämäräammunnat.

tun esitelmöitsijän esitystä sekä
nauttimaan iltapalaa. Näin on saatu esitelmöitsijää motivoiva kuulijakunta n. 25 henkeä kasaan. Osa
syyskokousesitelmistä on ollut
avoimia kaikkien kerhojen jäsenille. Keväällä 1999 toteutimme yhdessä silloisen Huoltoupseerikerhon kanssa matkan Viroon. Näitä
yhteistoimintamuotoja suosittelen
lämpimästi, erityisesti pienille kerhoille.

Pimeänäkölaitteen asennusta.
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Laki muuttui 2020 – vaikutukset vapaaehtoiseen
maanpuolustuskoulutukseen Uudellamaalla
Mitä eroa on Puolustusvoimien ja
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) järjestämällä vapaaehtoisella
maanpuolustuskoulutuksella?
Mitä tekevät Puolustusvoimien
palkkalistoilla olevat vapaaehtoisen
maanpuolustuksen (VMP) suunnitteluun ja järjestelyihin erikoistuneet
upseerit? Keitä ovat MPK:n uudet
valmiuspäälliköt? Keneen otetaan
yhteyttä, kun haluaa mukaan vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan?
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin
vastaa tämä artikkeli, jossa esitellään
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen keskeisimmät toimijat
pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.
Teksti: Kaartin Jääkärirykmentti

Puolustusvoimat ja eri maanpuolustusjärjestöt sekä -yhdistykset järjestävät vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa. Puolustusvoimien keskeisenä
kumppanina vapaaehtoisen koulutuksen järjestämisessä on Maanpuolustuskoulutus (MPK), jonka toiminta
on säädelty laissa. MPK ja sen alueelliset piirit ovat myös se taho, johon
kannattaa olla ensimmäisenä yhteydessä, jos haluaa mukaan vapaaehtoiseen sotilaalliseen maanpuolustustoimintaan.
Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toteutuksesta vastaavat pääosin Kaartin jääkärirykmentti
sekä paikallisena kumppanina MPK:n
Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri.

Puolustusvoimien
kertausharjoitukset (KH) ja
vapaaehtoiset harjoitukset
(VEH), MPK:n sotilaallisten
valmiuksien koulutus
(SOTVA) - mitä eroa?
Puolustusvoimien joukko-osastot järjestävät vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta vapaaehtoisina

harjoituksina, jotka täydentävät normaalia, käskyyn perustuvaa kertausharjoitustoimintaa. Tämän lisäksi reserviläinen voi lisätä vapaaehtoisesti
osaamistaan MPK:n järjestämissä
sotilaallisia valmiuksia palvelevassa
koulutuksessa eli ns. SOTVA-koulutuksessa.
Harjoitustyyppien erot on syytä tunnistaa: Kertausharjoituksiin
Puolustusvoimat käskee ja niihin
osallistuminen on velvollisuus, kun
taas vapaaehtoisiin harjoituksiin
Puolustusvoimat kutsuu haluamansa
reserviläiset ja osallistuminen niihin
on nimensä mukaisesti täysin vapaaehtoista. MPK:n vapaaehtoiseen
koulutukseen voi periaatteessa osallistua kuka tahansa, mutta suuri osa
koulutuksesta vaatii aikaisempaa koulutusta ja on suunnattu varusmiespalveluksen suorittaneille. Mutta esimerkiksi naisille ja nuorille on paljon
erilaista koulutusta, joiden vaatimuksena ei ole varusmieskoulutus.

Kaartin jääkärirykmentti
vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen
järjestäjänä
Kaartin jääkärirykmentissä on
vuodesta 2020 alkaen kaksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen (VMP)
suunnitteluun ja järjestelyihin erikoistunutta upseeria.
Kaartin jääkärirykmentin esikunnan koulutusosastolla työskentelee
osastoupseeri, joka vastaa reservin
koulutuksen suunnittelusta ja koordinoinnista. Tähän kuuluu kertausharjoitusten lisäksi myös rykmentin
järjestämien vapaaehtoisten harjoitusten suunnittelu, koordinointi ja
resursointi sekä MPK:n sotilaallisia
valmiuksia (SOTVA) palvelevan koulutuksen liittäminen kokonaisuuteen.
Osastoupseeri vastaa myös Kaartin
jääkärirykmentin alaisuuteen kuuluvien maakuntakomppanioiden toiminnasta.
Uudenmaan aluetoimistossa on
osastoupseeri, jonka vastuualueeseen
kuuluvat Kaartin jääkärirykmentin ja
MPK:n Etelä-Suomen maanpuolus-

tuspiirin yhteistoiminta sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
järjestelyt ja suunnittelu käytännön
tasolla.
Siinä missä koulutusosastolla vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kehitetään nimenomaan rykmentin tarpeita ajatellen, aluetoimistossa
vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta tarkastellaan koko Uudenmaan
alueen reservin näkökulmasta ja koko
Puolustusvoimien tarpeita palvelevalla tavalla.

MPK:n Etelä-Suomen piirin
järjestämä vapaaehtoinen
maanpuolustuskoulutus
Vuoden 2020 alusta uudistetun lain
mukaan MPK:n tulee toteuttaa seuraavia tehtäviä:
• sotilaallisia valmiuksia palvelevan
koulutuksen ja toiminnan järjestäminen (SOTVA),
• vapaaehtoista maanpuolustusta
koskevan tiedotuksen ja valistuksen
järjestäminen,
• naisten vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistumisen mah-

dollisuuksien ja niihin liittyviä sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen ja tutustumistoiminnan
kehittäminen,
• jäsenjärjestöjensä maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen, tukeminen ja sovittaminen yhteen sekä
• nuorten mahdollisuuksien tutustua maanpuolustukseen kehittäminen
tutustumistoiminnan kautta.
Puolustusministeriö budjetoi näiden tehtävien toteuttamiseen vuosittaisen määrärahan. MPK:n kurssit
ovat erinomainen tapa ylläpitää reserviläisen sotilaallisia valmiuksia. Sotilaalliselta kannalta katsottuna MPK:n
tehtävien terävintä kärkeä edustaa
sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (SOTVA).
Puolustusvoimat tukee yhdistyksen toimintaa esimerkiksi koulutusvälineillä, harjoitusalueilla, ajoneuvoilla ja aseilla, sekä valvoo toimintaa.
MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä (ESMPP) valmiuspäälliköt ovat Eleonoora Hilska, Markus
Häyhtiö ja Pasi Raatikainen. Heistä
kullakin on omat alueelliset ja koulu-

tukselliset vastuualueensa. 		
Jos haluat mukaan Etelä-Suomen
maanpuolustuspiirin toimintaan, ole
yhteydessä valmiuspäälliköihin.
• Eleonoora Hilska, eleonoora.hilska@mpk.fi, 050 551 2005
• Markus Häyhtiö, markus.hayhtio@mpk.fi, 050 573 0966
• Pasi Raatikainen, pasi.raatikainen@mpk.fi, 050 345 0691

Helsingin
Reserviupseeripiirin
koulutustoimikunta
Helsingin Reserviupseeripiirissä toimii koulutustoimikunta, jonka
tehtävänä on edistää piirin henkilöjäsenten koulutusmahdollisuuksia.
Toimikunta tukee MPK:n kurssien
markkinointia ja toteutusta sekä
kannustaa piirin jäseniä osallistumaan koulutuksiin niin kouluttajana
kuin kurssilaisenakin. Toimikunta
myös etsii ja kehittää reserviupseereille sopivia urapolkuja. Toimikunta
toimii yhteistyössä MPK:n kanssa.
Toimikunnan tavoittaa sähköpostillla koulutus@hrup.fi.

Etelä-Suomen Maanpuolustuspiiri
Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri käsittää alueellisesti Uudenmaan
maakunnan. Piiriin kuuluvat Helsingin ja Tuusulan koulutuspaikat.
Vuoden 2021 aikana toteutetaan
noin 300 kurssia, joille on suunniteltu osallistuvan noin 8500 henkilöä
ja niistä kertyy noin 15000 koulutusvuorokautta.
Päälinjaukset vuodelle 2021 ovat
• Sotilaallista valmiutta palvelevaa koulutusta (SOTVA) kehitetään
vastaamaan KAARTJR:n tarpeita ja
vaatimuksia
o Koulutuksen on tuettava yksilöiden osaamisen kehittämistä
o Reserviläiselle on luotava nousujohteinen koulutuspolku nykyiseen tai uuteen sodan ajan tehtävään
o Järjestetään jääkäri-, tiedustelu-,
kranaatinheitin-, panssarintorjunta-, sotilaspoliisi-, kenttätykistö-,
ilmatorjunta-, pioneeri-, viesti-,
huolto- ja esikuntakursseja
o Lähtökohtaisesti kaikki SOTVA-kurssit ovat MPK:n koulutusohjelmien mukaisia kursseja

o Paikallispuolustusjoukkoja tuetaan rekrytoinnilla ja SOTVA-koulutuksella koko Uudellamaalla
o SOTVA-koulutusta pyritään
järjestämään 8800 koulutusvuorokautta
• Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
o Kalliosuojakoulutusta jatketaan
Helsingissä pelastuslaitoksen kanssa
allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
o Alueellinen valmiuskeskuksen
(AVAK) koulutusta laajennetaan
Uudellamaalla
o Säteilymittausjoukkueiden koulutusta jatketaan STUK:n tarpeiden
ja vaatimusten mukaisesti
o Maatilojen varautumiskoulutusta jatketaan perus- ja jatkokurseilla
o Naisjärjestöjen varautumiskoulutusta tuetaan ja pyritään mahdollistamaan aiempaa enemmän tapahtumia koko Uudellamaalla
o Kehitetään helsinkiläisten arjen
varautumisvalmiuksia yhteistoiminnassa HELKA:n kanssa
o VARTU-koulutusta pyritään

järjestämään 2200 koulutusvuorokautta
• Tutustumistoiminta (TUTO)
o Tärkeimpinä kursseina ovat
Nuorten turvakurssit pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, Kunnossa inttiin -kurssit ja Erityisryhmäkurssi
o TUTO-koulutusta pyritään järjestämään 2500 koulutusvuorokautta
• Tiedotus ja valistus (TIVA)
o Tärkeimpina tapahtumina ovat
Safe Espoo, KAARTJR:n valat ja
soittokuntatilaisuudet
o Vuoden isoimpana yleisötapahtumana järjestetään Nuku rauhassa
2021 -tapahtuma elokuussa Helsingissä
o TIVA-koulutusta pyritään järjestämään 500 koulutusvuorokautta
• Liikuntakoulutus
o Lajeina on mm. Military Cross
Training, suunnistus ja kuntotestaukset
o Kunnossa Inttiin kurssit nuorille
pyritään järjestämään myös muualla
Uudellamaalla Santahaminan lisäksi

o Piirin kursseina järjestetään
Brandenstein ja Kesäyön marssit
sekä HIISI-jotos
o Liikuntakoulutusta pyritään järjestämään yli 40 kappaletta
• Ampumakoulutusta jatketaan
Santahaminassa ja Loviisassa ja tavoitteena on järjestää 100 ampumakurssia
Piiri on ollut vuodesta 2020 lukien osaamiskeskus, joka keskittyy valtakunnallisesti sotilaspoliisi-, taistelu
rakennetulla alueella-, johtamis-, esikuntatyöskentely-, verkko-opetus- ja
virtuaalinen koulutusympäristökurssitukseen.
Piirillä on aktiivista kansainvälistä yhteistyötä Viron Kaitseliitin
kanssa. Yhteistyö mahdollistaa piirin
sitoutuneille ja yhteistyötahojemme
edustajille osaamisen laajentamisen
kansainvälisessä ympäristössä Suomenlahden molemmin puolin.
MPK Etelä-Suomen soittokunta
jatkaa aktiivista toimintaansa myös
vuonna 2021.
Kurssit toteutetaan pääsääntöisesti viikonloppuisin. Kursseille kan-

nattaa ilmoittautua ajoissa, sillä koulutuspaikkoja on rajoitetusti.
Mikäli kiinnostuit kurssituksestamme ja heräsi kysymyksiä niin ota
yhteyttä etela-suomi@mpk.fi. Ja toki
olet tervetullut myös vapaaehtoiseksi
kouluttaja-, tuki- ja johto- ja tiedotustehtäviin.
Meidät löydät myös somesta ESMPP Facebookissa ja ESMPP
Instagramissa
Tervetuloa suosituille ja laadukkaille sekä ennen kaikkea turvallisille
kursseillemme! Lähde: MPK

10

12. helmikuuta < 1 /2021 < Helsingin Reservin Sanomat

Yhteistoiminta – Mitä kaikkea se voisi olla, ja kenen
kanssa?
Teksti: Toivo Haimi
Yliluutnantti res
Puheenjohtaja, Itä-Helsingin
Reserviupseerit ry

Helsingin Reserviupseeripiirin toiminnan painopistealueena tänä
vuonna on kerhojen yhteistoiminta.
Se on hyvä ja tärkeä toiminnan osa,
joka ansaitseekin tulla tarkastelluksi
ja kehitetyksi. Kuitenkin sana “yhteistoiminta” voi monen järjestötoimijan silmiin vaikuttaa möröltä,
jonka hahmottaminen on hankalaa
ja joka kuulostaa vaivalloiselta asialta toteuttaa. Oli miten oli, yhteistoimintaa tarvitaan. Maanpuolustusjärjestöissä on tavaton määrä tietoa,
taitoa ja osaamista, joka on jäänyt
vain yhden yhdistyksen käyttöön.
Hyvällä yhteistoiminnalla hyviä
käytäntöjä, tietoa ja taitoa saadaan
jakoon. On itsestään selvää, että onnistuessaan yhteistoiminta on kaikkien etu.
Piirihallitus, toimikunnat tai piiritoimisto eivät voi pakottaa kerhoja
toimimaan yhdessä, vaan yhteistoiminnan on lähdettävä kerhoista itsestään. Toisin sanoen kerhot
tekevät toimintansa itse, ja piirin
tehtävänä on tehdä yhteistoiminta
mahdollisimman helpoksi. Tässä
tekstissä esittelen ideoita siitä, millaista yhteistoiminta voisi olla. Toivottavasti mahdollisimman moni

kerhotoimija saa näistä ajatuksista
inspiraatiota tulevaan toimintaan –
varsinkin nyt, kun itse toiminta on
koronan vuoksi tauolla, ja suunnittelulle on entistä enemmän aikaa.
Onnistunut yhteistoiminta edellyttää sitä, että kerhotason toimijoilla on järkevä käsitys siitä, mitä
mahdollisuuksia yhteistoiminta tuo,
ja millainen yhteinen tekeminen olisi kerhojen kannalta järkevää. Onneksi HRUP:n toiminta-alueella on
hyviä esimerkkitapauksia onnistuneesta yhteistoiminnasta.
Luonteva yhteistoiminnan muoto on yhteistyö paikallisen reserviupseerikerhon ja paikallisen reserviläiskerhon välillä. Useat reserviupseerikerhot järjestävät yhteisiä
tapahtumia vastaavan reserviläiskerhon kanssa, ja etenkin ammunta- ja liikuntakoulutuksessa molemmilla kerhoilla on vain voitettavaa.
Myös kerhojen syys- ja kevätkokousten järjestäminen samaan yhteisesti on hyvä ajatus, sillä kokousten lomassa on hyvin aikaa tutustua
ja verkostoitua sisaruskerhon toimijoiden kanssa. Omalla kerhollani
Itä-Helsingin Reserviupseereilla on
hyviä kokemuksia Padasjoen ampumaharjoitusten järjestämisestä
yhdessä Itä-Helsingin Reserviläisten
kanssa, ja yhteistyötä on tarkoitus
jatkaa, jahka korona-poikkeusoloista selvitään.

Toisiaan lähellä sijaitsevien
kaupunginosakerhojen voi olla
myös järkevää lyöttäytyä yhteen
ja järjestää tapahtumia yhdessä,
varsinkin jos toimintaa tapahtuu
kummankin kerhon alueella. Samalla tapahtumien järjestämisen
vastuu ja kulut jakaantuvat kahdelle kerholle yhden sijasta. Esimerkiksi aatteellisia tilaisuuksia, kuten
veteraanikeräyksiä tai kunniavartioita on myös järkevämpää järjestää
useamman kerhon porukalla.
HRUP:ssa toimii kaupunginosakerhojen lisäksi myös aselajikerhoja, kuten Jääkärikerho, Kenttätykistökerho, Pioneeriosasto tai
Reservimeriupseerit. Aselajikerhoissa on paljon tietoa ja taitoa
sekä aselajeistaan innostuneita ihmisiä valmiina kertomaan ja kouluttamaan aselajinsa hienouksista.
Lopuksi on syytä huomauttaa,
että kaikki maanpuolustustoiminta
perustuu yhteistyölle. Usein vaikein asia yhteistoiminnassa on sen
aloittaminen. Kun ensimmäinen
askel on otettu, seuraava otetaankin sitten jo yhdessä.
Siiloutuminen omiin porukoihin voi tuntua helpolta, mukavalta
ja turvalliseltakin, mutta yhdessä
tekeminen on pitkällä aikavälillä
hyödyllisempää niin maanpuolustukselle kuin maanpuolustajillekin.

Kanta-Helsingin reserviupseerit 95 vuotta
Teksti: Juha Stark

Suomen vanhin reserviupseeriyhdistys, Kanta-Helsingin Reserviupseerit (KHRU), vietti 95-vuotisjuhlapäiväänsä 3.12.2020, joka on
samalla järjestäytyneen reserviupseeritoiminnan 95-vuotispäivä. Koronarajoitustoimien takia virallisia
juhlallisuuksia ei vuonna 2020 järjestetty.
Itsenäisen Suomen ensimmäiset reserviupseerikurssit järjestettiin jo talvella 1917–1918 Vimpelissä
ja Vöyrillä. Reserviupseerikoulutus
vakiintui koulutuksen siirryttyä Haminaan vuonna 1920. Reserviupseerikoulu on kouluttanut 100 vuoden
aikana yli 180 000 reserviupseeria
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen reserviin. Nykyisin noin 7–8
prosenttia jokaisen ikäluokan varusmiehistä, eli hieman reilut 1500
henkilöä vuosittain, saa reserviupseerikoulutuksen.
Ajatus reserviupseereiden
omasta yhdistyksestä heräsi RUK:n
kurssien neljä ja viisi käyneiden
reserviupseereiden keskuudessa
vuonna 1923. Järjestäytynyt reserviupseeri toiminta alkoi Suomessa
3.12.1925 jolloin Helsingissä perustettiin valtakunnallinen Reserviupseerikerho. Kyseessä oli ensimmäinen reserviläisten toimintaa varten
perustettu yhdistys.
Perustavaan kokoukseen osallistui 26 reserviupseeria, useimmat
heistä olivat opiskelijoita. Kerhon
ensimmäinen puheenjohtaja oli L.
Arvi P. Poijärvi. Yhdistyksen ensimmäisissä säännöissä todettiin, että
kerhon toiminta-alueena oli koko
valtakunta. Kerhon tarkoituksena

Päivitä
jäsentiedot
kätevästi
e-asioinnissa
Reserviläisliitto ry:n ylläpitämä Maanpuolustusrekisteri on Reserviläisliitto
ry:n, Suomen Reserviupseeriliitto ry:n,
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n ja
Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n yhteinen jäsenrekisteri.
Maanpuolustusrekisterissä jäsen voi
päivittää yhteystietojaan, tarkastella
jäsenyyksiään ja luottamustehtäviään,
sekä tulostaa esimerkiksi jäsenmaksulaskunsa. Myös ylennysten myötä
muuttuneet sotilasarvot voi käydä
muuttamassa ajan tasalle Maanpuolustusrekisterissä. Siellä ylläpidetään
myös Reserviläisten ampumaturvakorttiin liittyviä tietoja.

Kunniavartio Haagan sankarihautausmaalla 6.12.2020.

oli muun muassa mahdollistaa jäsenten yhteydenpito, pitää jäsenensä sotilaallisen kehityksen tasalla
sekä toimia reservi- ja aktiiviupseereiden yhdyssiteenä. Muutaman
vuoden aikana perustettiin paikallisia kerhoja eri puolille maata mm.
Poriin, Lappeenrantaan, Saloon,
Turkuun ja Riihimäelle.
Valtakunnallisen Reserviupseerikerhon perinnettä ja toimintaa
jatkavat nykyisin Kanta-Helsingin
Reserviupseerit ry sekä Helsingin
Reserviupseeripiiri. Kanta-Helsingin Reserviupseerit on noin 400

jäsenellään yksi Suomen Reserviupseeriliiton suurista jäsenyhdistyksistä ja Helsingin Reserviupseeripiiri
noin 4000 jäsenellään liiton selvästi
suurin piiri. Aikanaan reserviupseeritoiminnan laajennuttua koko maahan tuli liiton perustaminen ajankohtaiseksi. Suomen Reserviupseeriliiton perustava kokous pidettiin
Katajanokan Kasinolla 17.5.1931.
Kanta-Helsingin Reserviupseerien toiminta keskittyy nykyään
kolmelle sektorille: ampumatoimintaan, esitelmätoimintaan ja maanpuolustusaatteen edistämiseen.

Yhdistys on aktiivinen toimija ja
vaikuttaja Helsingin Piirin, RUL:n
ja RESUL:n eri toimikunnissa ja
elimissä. Myös kansainvälinen toiminta on yhdistykselle tuttua. Viron Reserviupseeriliiton (EROK)
ja Kaitseliitin kanssa KHRU:lla on
hyvät suhteet pitkältä ajalta. Osallistumme vuosittain tapahtumiin
lahden molemmin puolin. Vuoden
2021 painopisteitämme ovat jäsenhuolto sekä yhteistoiminta. Yhdistys
juhlii seuraavan kerran loppuvuodesta 2025, jolloin saamme viettää
jo 100-vuotisjuhliamme.

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

Vahvat juuret
Itsenäisessä Suomessa on koulutettu
upseereita reserviin yli sadan vuoden ajan. Ensimmäinen reserviupseerikurssi aloitettiin jo joulukuussa
1917 Vimpelissä. Moninaisten vaiheiden jälkeen Reserviupseerikoulutus vakiintui koulutuksen siirryttyä Haminaan vuonna 1920. Seuraavan kymmenen vuoden aikana
reserviupseereita koulutettiin vain
Haminassa.
Tänään Reserviupseerikoulu
sijaitsee yhä tutuilla ympyröillä Haminassa, mutta upseereita reserviin
koulutetaan myös kuudella muulla
paikkakunnalla eli Merisotakoulussa Suomenlinnassa, Ilmasotakoulussa Tikkakoskella, Panssarikoulussa
Parolassa, Laskuvarjojääkärikoulussa Utissa sekä Logistiikkakoulussa
Riihimäellä ja Urheilukoulussa Santahaminassa.
Kuluneen sadan vuoden aikana reserviupseereita on koulutettu
usealla muullakin paikkakunnalla ja
useissa eri joukko-osastoissa. Kaik-

kiaan itsenäisyyden aikana on koulutettu yli 210 000 reserviupseeria.
Järjestäytynyt reserviupseeritoiminta alkoi sekin jo 95 vuotta sitten,
kun joulukuussa 1925 Helsinkiin perustettiin maan ensimmäinen reserviläisyhdistys eli Valtakunnallinen
Reserviupseerikerho. Toiminnan
laajennuttua koko maahan tuli liiton
perustaminen pian ajankohtaiseksi.
Suomen Reserviupseeriliiton perustava kokous pidettiin Katajanokan
Kasinolla 17.5.1931. Näin ollen alkanut vuosi on RUL:n 90-vuotisjuhlavuosi.
Reserviupseerikoulutuksen
aloittamiselle oli hyvin selkeä syy.
Isänmaa tarvitsi johtajia. Tämä tarve ei ole poistunut, sillä yleiseen
asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuvassa puolustusratkaisussa reserviupseereilla on edelleen
ratkaiseva merkitys.
Reserviupseereilta on aina vaadittu paljon. Sotilasvalassa ja -vakuutuksessa olemme sitoutuneet
hyvään johtajuuteen ja esimerkillisyyteen: ”Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani

kohtaan oikeudenmukainen, pitää
huolta heidän hyvinvoinnistaan,
hankkia tietoja heidän toiveistaan,
olla heidän neuvonantajanaan ja
ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja
kannustavana esimerkkinä.”
Reserviupseereiden kaksoistehtävästä johtajina sekä siviili- että
sotilasorganisaatioissa hyötyy koko
Suomi. RUL:n 90-vuotisjuhlavuoden tunnuslause ”Johtajuutta kaikissa olossa” kuvaa hyvin sitä, mitä
odotetaan niin yksittäiseltä reserviupseerilta kuin koko reserviupseerikunnaltakin.
Kilpailu pääsystä reserviupseerikursseille varmistaa tänäkin päivänä
sen, että vaativaan koulutukseen ja
sen mukanaan tuomaan vastuunkantoon valikoituu kunkin ikäluokan parhaimmisto. Yli sadan vuoden koulutusperinne sekä vaativat
tehtävät sodan ja rauhan töissä ovat
kasvattaneet vahvat juuret myös
suomalaiselle reserviupseeritoiminnalle. Tästä on hyvä jatkaa kohti
seuraavien vuosikymmenten haasteita.

Kun MiGit eivät
kelvanneet
ilmavoimille
Nyt kun poliitikot antavat ohjeita ilmavoimille siitä, kuinka monella hävittäjällä se Hornetien jälkeen kykenee hoitamaan tehtävänsä, kerrottakoon tämäkin kummallinen tarina hävittäjähankinnoista.
Eräs ministerikolmikko ryhtyi 1950-luvulla hankkimaan ilmavoimille
MiG-15-hävittäjiä. Erikoista tarinassa on se, ettei asiasta kerrottu mitään
ilmavoimille. Munkkiniemessä, missä tapauksen sattuessa (1953) ilmavoimien esikunta sijaitsi, saatiin tietää hankkeesta vasta silloin, kun Moskovasta ilmoitettiin, että koneet voidaan myydä. MiGien surkuhupaisasta
tarinasta kertoo Mikko Virta pro gradu -tutkielmassaan.
Projektin primus motor oli Tuomiojan hallituksen (1953-54) puolustusministeri Päiviö Hetemäki. Hänen ideansa oli hankkia 3-6 kappaletta
MiG-15-hävittäjiä. Tarkoituksena oli kai parantaa ilmavoimien katastrofaalista kalustotilannetta. Hetemäki ja co. kävivät Tehtaankadulta kysymässä, olisiko mahdollista ostaa Neuvostoliitosta Suomelle tutkia ja hävittäjiä. Hävittäjien ostajat, pääministeri Sakari Tuomioja, Teuvo Aura ja
Hetemäki olivat hankkeesta hyvin vähäpuheisia. Asiasta ei kerrottu edes
presidentille. Paasikivi totesikin päiväkirjassaan toiseksi voimakkaimmalla ilmauksellaan ”kuulumatonta”, ettei häntä informoitu hankkeesta.
Vaikka Aura oli ”ministeri ulkoministeriössä”, hän ei hiiskunut asiasta
myöskään ulkoministeri Ralf Törngrenille. Ja kaiken huippu: ilmavoimillekaan ei kerrottu, että heille oltiin hankkimassa hävittäjiä.
Eräänä kauniina päivänä ulkoministeriöön tulikin yllätysviesti Moskovasta: Neuvostoliittoon valmis myymään Suomen pyytämät 3-6 MiG15-hävittäjää. Se oli Suomessa ensimmäinen tieto hankkeesta tuon ministerikolmikon ulkopuolella. Kun viesti MiGeistä lopulta ehti ilmavoimille, sieltä todettiin, että tutkista ollaan kiinnostuneita, mutta MiGeistä
ei. Lentäjät ihmettelivät, mitä MiGeillä tehtäisiin. Edellisenä vuonna oli
saatu ensimmäiset suihkukoneet, kuusi De Havilland Vampirea. Mutta
kun hanke oli lähtenyt liikkeelle, oli sitä pakko jatkaa, koska asia perustui
Suomen hallituksen nimissä tehtyyn pyyntöön, totesivat sotilaat nöyrinä.
Ilmavoimat lähetti kaksi lentäjää tutustumaan Neuvostoliittoon MiGeihin. Ilmavoimin komentaja Reino Artola sanoi matkalle lähdössä olleelle
majuri Lauri Pekurille, että kauppa oli ei-toivotttu. Pekuri oli toisen maailmansodan hävittäjä-ässä tilillään 18 ½ ilmavoittoa
Kun pilotit ehtivät Moskovaan, Suomen sotilasasiamies ei halunnut olla
missään tekemisessä asian kanssa. Hänellekään ei ollut kerrottu MiGhankkeesta mitään. Eikä asia tuntunut olevan aivan selvä neuvostoliittolaisillekaan. Kun suomalaisen viikon odottelun jälkeen vihdoin pääsivät
tapaamaan isäntämaan edustajia, pitivät he selvänä kaupan tekemistä ja
alkoivat heti puhua hankittavien koneiden määrästä. Lentäjät selittivät,
etteivät he olleet tulleet kaupantekoon vaan, ainoastaan tutustumaan koneisiin.
Pekuri pääsi lopulta lentämään hävittäjällä MiG-15. Koneena oli kaksipaikkainen koulutusversio MiG-15UTI. Suomalaiset totesivat koneen sopivan huonosti ilmavoimien käyttöön. Se oli teknisesti vanhanaikainen.
Neuvostotyyliin se oli polttoainerohmu ja vaati runsaasti huoltoa. Lisäksi
MiGin nousukiito oli niin pitkä, että Suomessa vain Seutulassa ja Porissa
olisi sille riittävän pitkä kiitotie.

Reservin
majuri
Yrittäjä, DI,
asianajaja

Ilmavoimien komentaja Artola antoi kotiin palanneen Pekurin tehtäväksi
vertailla MiG-15UTIa ja Vampire Traineria, joka olisi paremmin sopinut
yhteen aikaisempien Vampire-hävittäjien seuraan. MiG-15 oli hävittäjänä aseistukseltaan ja suoritusarvoiltaan hiukan tehokkaampi kuin Vampire Trainer. Mutta meillä tarvittiin kuitenkin enemmän koulukonetta
kuin torjuntahävittäjää.

Kuntavaalit
18.4. 2021

Kun lisäksi MiG oli hinnaltaan kalliimpi eivätkä neuvostoliittolaiset olleet halukkaita järjestämään lentäjien koulutusta (kun taas britit lupasivat
hoitaa ilmaiseksi Vampire Trainer-koulutuksen), ilmoitettiin Moskovaan,
ettei tarjottu kone ollut sopiva Suomen tarkoitukseen. Mutta asiaan
voitaisiin palata, jos tarjolla olisi uudenaikaisempia konetyyppejä. Näin
tämä MiG-hankinta raukesi.

KIMMO OILA
Turvaa tulevaisuutesi
Kokoomus Espoo

Maksaja Kimmo Oila

Teksti: Janne Kosonen
Suomen Reserviupseeriliitto

Jukka Knuuti

Ilmavoimat sai lopulta neljä MiG-15UTI-koulutuskonetta. Ne tulivat
myöhemmin loppuvuodesta 1962. Niiden oli tarkoitus toimia välityyppinä siirryttäessä Fouga Magisterista oikeaan hävittäjään MiG-21:een
jonka hankinnasta oli tehty sopimus. MiG-15UTI sai lempinimen Mukelo, joka tuli koneiden tunnusnumeroista MU-1, -2 ja -3. Mukelo sopi
kuitenkin huonosti välityypiksi, sillä sen suorituskyky oli aivan eri maailmasta kuin MiG-21:n. Varsin vähäisen käytön jälkeen MiG-15 poistettiin.
Koneeseen voi tutustua Tikkakosken ja Hallinportin ilmailumuseoissa.
Kolmas on varastoituna Vesivehmaalla. Neljäs kone tuhoutui onnettomuudessa.
Julkaistu aiemmin Suomen sotilas -lehdessä.
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Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ammunta@hrup.fi

Pistooliammunnan peruskurssi Töölössä 22.5.

Uudet ampujan vakuutukset

Helsingin reservipiirien ampumatoimikunta järjestää pistooliammunnan peruskurssin Töölössä 22.5.2021. Kurssi on avoin Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenyhdistysten jäsenille.

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

Kurssit toteutetaan noin kahden tunnin mittaisissa vuoroissa, jotka alkavat kello 9, 10:30 ja 12. Kullekin vuorolle mahtuu 6 osallistujaa. Vuorot
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

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

Kurssi soveltuu erityisesti aloittelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille sellaiset valmiudet, joiden turvin on hyvä myöhemmin jatkaa
harrastusta oman kerhon tai yhdistyksen ampumavuoroilla.

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

Hinta 20 e / osallistuja maksetaan tilisiirrolla laskun perusteella ennen kurssia. Maksu sisältää kurssilla tarvittavat tarvikkeet ja kahvin. Kurssille osallistumisesta saa todistuksen. Kurssilla on rajoitettu määrä paikkoja, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset
Helsingin Reserviupseeripiiriin: jarjesto@hrup.fi.

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

Ilmoittautumiseen tarvitaan seuraavat tiedot: nimi, jäsenyhdistys, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, aiempi ampumakokemus
sekä toive, mihin vuoroon haluaa.

MPK:n ratavuorot Santahaminassa
Vuoroille ilmoittautuminen: www.mpk.fi
Reserviläisammunta (pistooli) SotVa		

20.2.2021

Reserviläisammunta (pistooli) SotVa		

27.2.2021

Reserviläisammunta (kivääri) 300m SotVa

6.3.2021

Reserviläisammunta (kivääri) SotVa		

6.3.2021

Reserviläisen ampumataitotesti SotVa		

6.3.2021

Reserviläisammunta (kivääri) 300m SotVa

13.3.2021

Reserviläisammunta (kivääri) SotVa		

13.3.2021

SRA-ampujan kurssi			

20.3.2021 - 21.3.2021

Reserviläisammunta (kivääri) SotVa		

20.3.2021

SRA-ampujan kurssi			

27.3.2021 - 28.3.2021

Lisäjäsenmaksun voi pyytää maksettavaksi myös kesken jäsenmaksukauden ja perusjäsenmaksunsa maksanut jäsen voi näin maksamalla liittyä myös tähän jäsenryhmään. Uusi
jäsen voi liittyä ja maksaa tähän jäsenryhmään kuuluvan lisäjäsenmaksun samalla, kun hän
maksaa varsinaisen jäsenmaksun.
Vakuutusturva vaaditaan Töölön radalla. Vaihtoehtona ovat RUL:n ja RES:n uudet jäsenryhmät tai SAL:n lisenssi.
Lisätietoja Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton nettisivuilta:
www.rul.fi
www.reservilaisliitto.fi

Asehuoltokurssi Töölössä 4.5.
Tule oppimaan aseen oikeaoppisesta huollosta ja huollon merkityksestä.
Aiheet: Glock, AK, AR ja MP5 huolto.
Aika: tiistai 4.5. klo 17-20
Hinta: 0 e
Paikka: Töölö (tarkempi saapumisohje ilmoittautuneille)
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä: jarjesto@hrup.fi. Ilmoittautumiseen nimi, syntymäaika,
jäsenyhdistys, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Perinnekiväärikilpailu			17.4.2021

Kevään SRA-piirikarsinnat
Kevään SRA-karsintakilpailut järjestetään tämänhetkisen tiedon mukaan seuraavasti:
1) Santahamina 10.4.
2) Upinniemi 14. - 16.5.
3) Vares Cup (tarkentuu)
Santahaminan ja Upinniemen kisoilta puuttuu johtaja. Mikäli johtajaa ei löydy helmikuun
puoliväliin mennessä, SM-kisoihin lähtijät valitaan Vares cupin tulosten perusteella.
Ilmoittaudu itse tai ilmianna kaverisi: ammunta@hrup.fi

Lahjoita ylimääräiset patruunasi Reserviupseeripiirille

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

Rantojen marssi Helsingissä 11.4.2021

Sotilasliikunnan infowebinaari 25.3.2021
Helsingin reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta järjestää infowebinaarin 25.3.2021. Tavoitteena on esitellä erilaisia liikuntalajeja ja –tapahtumia. Mukana kertomassa ovat itse aiemmin mukana olleet. Käsitellään mm.
tapahtuman sisältö, varusteet, ilmoittautuminen, tukitoimet.
Aika: 			
Paikka: 		
Ilmoittautuminen:
Kenelle tarkoitettu:
Hinta: 			

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > liikunta@hrup.fi

to 25.3.2021 klo 18-20
Webinaari. Kutsulinkki lähetetään osallistujille etukäteen.
23.3.2021 mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi
yhdistysten liikuntavastaavat ja kaikki aiheista kiinnostuneet
0 e

Aiheita esimerkinomaisesti:

Helsingin reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta järjestää ”rantojen
marssin” Helsingissä sunnuntaina 11.4.2021 klo 10. Ideana on kävellä
Helsingin rantaviivaa pitkin itään ja tutustua samalla sotahistoriallisiin
kohteisiin.
Lähtö on Helsingin rautatientorilla ja päätepiste Rastilassa. Reitin pituus
on noin 22 km – myös aiemmin voi lopettaa marssin ja hypätä vaikka
metroon. Marssi tapahtuu omaan tahtiin, jolloin vältetään isot joukkokokoontumiset. Mikäli huhtikuussa on voimassa kokoontumisrajoituksia,
jokainen suorittaa marssin itsenäisesti. Tällä hetkellä lähtökohtana on
yhteislähtö kello 10.
Marssi on maksuton ja kaikille avoin, mutta ilmoittautuminen vaaditaan.
Järjestäjän puolesta ei ole vakuutusta.

Kaukopartiomarssi
RESUL:n syysjotos
Jukolan viesti
MPK:n kuntotestit ja
marssitapahtumat
Kesäyön marssi

Tiiviit tiedot:
Mitä: marssi Helsingin rantaviivaa pitkin sotahistoriateemalla
Missä: Rautatientorilta Rastilaan
Milloin: 11.4.2021
Marssin pituus: Matka 22 km, arvioitu kesto 6 h
Mitä maksaa: 0 e
Miten ilmoittaudun: jarjesto@hrup.fi
Varustus: Säänmukainen ulkoiluasu ja omat eväät. (Matkan varrella on
kauppoja, joista voi täydentää)

Tervetuloa!

Kahdeksan sillan marssi Töölössä la 22.5.

Maanantaimarssit ja sählyvuorot

Marssin lähtö Töölöstä (Hiekkarannantie 3, Helsinki) lauantaina 22.5. kello 11:00 (paikalle voi tulla jo 10:30 alkaen).
Marssi on perinteisesti järjestetty Töölön reserviupseerien toimesta, vuonna 2021 marssin järjestää Helsingin reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta.

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, juha21matikainen@gmail.com.

Mitä: Kahdeksan sillan marssi Töölöstä Lauttasaaren ja Kuusisaaren kautta takaisin Töölöön
Missä: Lähtö ja maali Töölössä, Hiekkarannantie 3 Helsinki.
Milloin: la 22.5.2021
Marssin pituus: runsaat 20 km
Miten ilmoittaudun: jarjesto@hrup.fi
Varustus: Säänmukainen ulkoiluasu ja omat eväät.

Sählyvuorot on toistaiseksi keskeytetty.

Koulutustoimintaa
Poimintoja MPK:n kursseista

Poimintoja MPK:n kursseista

Kursseille ilmoittautuminen: www.mpk.fi

Kursseille ilmoittautuminen: www.mpk.fi

Reserviläisjohtaja-1 #01 (2/2)			
Tuusula
Kenttäkelpoisuusmarssi hiihtäen			Vantaa
Reserviläisammunta (kivääri) 300m SotVa		
Helsinki
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa		
Helsinki
Reserviläisen ampumataitotesti SotVa		
Helsinki
Arjen kyberturvallisuus verkkoluento			
Jalkaväki: Huoltojoukkue, jatkokurssi #01 (1/2)		
Tuusula
Jalkaväki: Partiotiedustelu, jatkokurssi #01 (1/4)
Tuusula
Reserviläisammunta (kivääri) 300m SotVa		
Helsinki
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa		
Helsinki
Arjen kyberturvallisuus verkkoluento			
Henkilöetsintä, peruskurssi			
Helsinki
Jalkaväki: Ryhmänjohtaja, jatkokurssi #02 (2/2)
Tuusula
Jalkaväki: Taistelupelastaja, jatkokurssi #01 (1/2)
Tuusula
Komppanian komentopaikka			
Helsinki
Taistelu rakennetulla alueella, peruskurssi I, 1/2 ja 2/2
Helsinki
Jalkaväki: Lentotiedustelun, peruskurssi #01 (1/1)
Tuusula
Kouluttaminen, perus #01 (1/2)			
Helsinki
SRA-ampujan kurssi				
Helsinki
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa		
Helsinki
SRA-ampujan kurssi				
Helsinki
Lihaskunto- ja kestävyystestitilaisuus Santahaminassa
Helsinki
Perusyksikön vääpelikurssi #01 (2/2)		
Tuusula
Räjähdetietoisuus (CIED), jatkokurssi #01 (1/1)		
Tuusula
Brandenstein-Marssi				Loviisa
Aluevalvonta peruskurssi II, 1/2			
Helsinki
Liikkeen edistämisen peruskurssi			
Helsinki
Sissiradisti peruskurssi			
Helsinki
SPOL henkilösuojaus I, 1/2			
Helsinki
Tulenjohdon peruskurssi			
Helsinki
ELSO peruskurssi				
Helsinki

6.3.2021 - 7.3.2021
6.3.2021
6.3.2021
6.3.2021
6.3.2021
9.3.2021
12.3.2021 - 14.3.2021
12.3.2021 - 14.3.2021
13.3.2021
13.3.2021
15.3.2021
19.3.2021 - 21.3.2021
19.3.2021 - 21.3.2021
19.3.2021 - 21.3.2021
19.3.2021 - 21.3.2021
19.3.2021 - 21.3.2021
20.3.2021
20.3.2021 - 21.3.2021
20.3.2021 - 21.3.2021
20.3.2021
27.3.2021 - 28.3.2021
29.3.2021
9.4.2021 - 11.4.2021
9.4.2021 - 11.4.2021
10.4.2021
16.4.2021 - 18.4.2021
16.4.2021 - 18.4.2021
16.4.2021 - 18.4.2021
16.4.2021 - 18.4.2021
16.4.2021 - 18.4.2021
17.4.2021 - 18.4.2021

Kouluttaminen, perus #01 (2/2)			
Helsinki
17.4.2021 - 18.4.2021
Lähitaistelu, kylmät aseet, peruskurssi #01 (1/1)
Tuusula
17.4.2021 - 18.4.2021
Perinnekiväärikilpailu			Helsinki
17.4.2021
Reserviläisjohtaja-2 #01 (1/2)			
Tuusula
17.4.2021 - 18.4.2021
Kunnossa Inttiin Santahaminassa			
Helsinki
22.4.2021 - 5.5.2021
Komppanian komentopaikka			
Helsinki
23.4.2021 - 25.4.2021
Taistelu rakennetulla alueella, jatkokurssi I, 2/2
Helsinki
23.4.2021 - 25.4.2021
Arjen viestivälineet paikallispuolustuksessa		
Helsinki
24.4.2021 - 25.4.2021
Sotahistoriaa RPAS-menetelmin Harparskog-linjalla, jatkokurssi #01 (1/1) 24.4.2021 - 25.4.2021
Komppanian- ja tulenjohtopäällikkö, jatkokurssi #02 (2/4) Helsinki
7.5.2021 - 9.5.2021
Sotilaspoliisitoiminnan perusteet I / II		
Helsinki
7.5.2021 - 9.5.2021
Jalkaväki: Joukkueen- ja tulenjohtaja, jatkokurssi #02 (1/3) Tuusula
7.5.2021 - 9.5.2021
Jalkaväki: Partiotiedustelu, jatkokurssi #01 (2/4)
Tuusula
7.5.2021 - 9.5.2021
Sotilas HF, radioasema ja radioliikenne, jatkokurssi
Helsinki
7.5.2021 - 9.5.2021
SPOL henkilösuojaus I, 2/2			
Helsinki
7.5.2021 - 9.5.2021
KRH: 81 KVKRH kalustokoulutus, jatkokurssi #01 (1/1)
Porvoo
8.5.2021 - 9.5.2021
Taisteluensiapu II (jokaiselle taistelijalle), perus
Helsinki
8.5.2021
Perustamiskurssi				Helsinki
14.5.2021 - 16.5.2021
Aluevalvonta peruskurssi II,2/2			
Helsinki
14.5.2021 - 16.5.2021
ELSO jatkokurssi				
Helsinki
14.5.2021 - 16.5.2021
Intin perusteet naisille			
Helsinki
14.5.2021 - 16.5.2021
Kranaatinheittimistön peruskurssi		
Helsinki
14.5.2021 - 16.5.2021
KRH-laskijan jatkokurssi			
Helsinki
14.5.2021 - 16.5.2021
Panssaritorjunnan perusteet			
Helsinki
14.5.2021 - 16.5.2021
Taistelu rakennetulla alueella, jatkokurssi II, 1/2
Helsinki
14.5.2021 - 16.5.2021
Lihaskunto- ja kestävyystestitilaisuus Santahaminassa
Helsinki
19.5.2021
Lähitaistelu, kylmät aseet, peruskurssi #02 (1/1)
Tuusula
22.5.2021 - 23.5.2021
EHP kouluttajien koulutustilaisuus, erikoiskurssi #01 (1/2) Tuusula
28.5.2021 - 30.5.2021
Johtamiskouluttajien jatkokoulutus, erikoiskurssi #01 (1/1) Tuusula
29.5.2021 - 30.5.2021
EHP kouluttajien koulutustilaisuus, erikoiskurssi #01 (2/2) Tuusula
4.6.2021 - 6.6.2021
Jalkaväki: Huoltojoukkue, jatkokurssi #01 (2/2)		
Tuusula
4.6.2021 - 6.6.2021

HRUP koulutustoimikunta > koulutus@hrup.fi

Oikaisu numeroon
4/2020
Numeron 4/2020 sivulla 7 olleen taktisen
pähkinän vastauksiin oli livahtanut virhe.
Oikea vastaus kohtaan 2) olisi ollut
puolueeton panssarihaupitsi.
Kiitämme tarkkaavaista lukijaa
havainnosta.
Toimitus
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Helsingin
Reserviupseeripiiri

SENIORIUPSEERIT
Hyvät senioriupseeriveljet!
Monella tavalla meitä jokaista
haastanut vuosi 2020 on takanamme
ja nyt päivät pitenevät kohti uutta
kevättä ja kerhon 70. toimintavuotta.
Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 21. tammikuuta todeten syyskokouksessa tehdyt puheenjohtajan
sekä hallituksen jäsenten valinnat ja
nimittäen toimikunnat kerhon toiminnan ylläpitämiseen ja edelleen
kehittämiseen.
Toimintavuonna 2021 kerhon
puheenjohtajana toimii Hannu Venäläinen (040 530 2259, venalaisenhannu@gmail.com) ja sihteerinä Olli
Pusa (0400 403 415, olli.pusa@pusa.
fi) Meihin voi olla yhteydessä kaikissa Senioriupseerien kerhoa koskevissa kysymyksissä.
Toimintavuoden 2021 teemaksi
olemme valinneet ”Suomi 1941”, joka
näkyy parhaiten vasta syysseminaarimme ohjelmassa, sillä kevään tapahtumatarjontaan olemme teemaakin uhaten halunneet sisällyttää niitä
korkeatasoisia esitelmiä ja tutustumismatkoja, jotka jäivät toteutumatta viime vuonna koronarajoitusten
vuoksi.
Koronarajoitukset vaikuttavat
kevään tapahtumiimme siten, että
hallituksen päätöksellä esitelmätilaisuutemme ja kevätkokouksemme
tullaan toteuttamaan hybridimallilla
siten, että Töölöntorin auditoriossa
on rajoitusten vuoksi läsnä enintään
10 henkilöä ja muille kerhon jäsenille tilaisuus välitetään etänä käyttäen
Microsoftin Teams-sovellusta, jonka kokouslinkki lähetetään jäsenille
sähköpostin välityksellä.
Senioriupseerien kevään ohjelmaa:
25.2.2021 klo 18:00 Kerhoesitelmä Töölön auditoriossa. FT, Professori Ohto Manninen: ”Ruotsi
ja Suomi – valtioliittoko?” Läsnäoloilmoittautuminen sihteerille olli.
pusa@pusa.fi, 0400-403415.
24.3.2021 klo 18:00 Kevätkokous
Töölön auditoriossa, kokouksessa
esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kokousesitelmä klo 19:00. Ministeri
Paavo Rantanen: ”Syyskesä ja syksy
1940. Uusi tilanne!” Läsnäoloilmoittautuminen sihteerille olli.pusa@
pusa.fi, 0400-403415.
22.4.2021 klo 18:00 Kerhoesitelmä Töölön auditoriossa. VTT, Kari
Kaunismaa: ”Punatähdestä kaksoiskotkaan” Läsnäoloilmoittautuminen
sihteerille olli.pusa@pusa.fi, 0400403415.
13.5.2021 Kevätretki (avec) Salpalinjalle Virolahdelle.
10.6.2021 Retki (avec) Kuivasaareen
21.-24.8.21 Sotahistoriallinen
retki talvi- ja jatkosodan taistelupaikoille Suomen maaperällä KoillisSuomessa.

Kaikkien tapahtumiemme toteutumiseen liittyy koronamääräyksien vuoksi epävarmuuksia ja
rajoituksia. Mahdollisista muutoksista ohjelmaan tai täsmennyksistä
tapahtumien järjestelyihin ilmoitetaan Helsingin Reservin Sanomissa ja kiireellisemmissä tapauksissa
sähköpostitse. Tämän vuoksi olisi
nopean tiedonkulun kannalta erittäin tärkeätä, että veljet päivittäisivät sähköpostiosoitteensa sihteerille.
Tiedonkulun helpottamiseksi
hallitus pyrkii saamaan myös kerhon kotisivut valmiiksi alkavan kevään aikana.
Juhlakirjamme seuraava lukumaistiainen ”Mikä ihmeen välirauha” ilmestyy seuraavassa Reservin
Sanomien verkkolehdessä 5. päivänä maaliskuuta.
Pitäkää itsenne terveinä!
Hallitus

KANTA-HELSINKI
Yhdistystoiminta:
KHRU:n hallitus 2021: Syyskokouksessa yhdistyksen hallitukseen
valittiin seuraavat henkilöt: Henri
Borodavkin (PJ), Juha Stark (1.VPJ),
Pekka Suominen (2.VPJ), Jussi Kangaspunta, Juha Konttinen, Juha Niemi, Janne Isosävi, Jani Piippo. Hallitus kiittää jäseniään luottamuksesta!
Kevätkokous: Yhdistyksen
kevätkokous pidetään tiistaina
20.4.2021 klo 18:00 alkaen etäkokouksena Microsoft Teams:lla. Pyydämme lähettämään ilmoittautumiset kokoukseen yhdistyksen sihteerille sähköpostitse jani.vo.piippo@
gmail.com. Ilmoittautuneille lähetetään linkki ja ohjeet kokoukseen
osallistumiseksi.
Ampumatoiminta:
Töölön pistoolivuorot: Edelleen jatkuvan koronaepidemian vuoksi rata
on käyttökiellossa ainakin 28.2. asti.
KHRU:lle on myönnetty pistoolivuoro parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 16:30-19:00 Töölön
sisäradalla. Radalla on mahdollisuus
ampua useimmilla palvelusasekaliipereilla ja tarvittaessa myös lainaase järjestyy. Kevätkauden vuorot
järjestetään seuraavasti (koronavaraus): 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4,
12.5., 26.5., 9.6. ja 23.6.
Lisäksi vuorojen päätteeksi pyritään ampumaan SRA-harjoitusrasteja. Lisätietoa ja ilmoittautumiset vuorolle etukäteen: ampumaupseerit@khru.net.
Padasjoen ampumaleiri: KHRU
järjestää jäsenilleen perinteisen ampumaleirin Padasjoella 6.-8.8.2021.
Merkitkää ajankohta hyvissä ajoin
kalenteriin! Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua toiminnalliseen
ammuntaan sekä kokeilla erilaisia
aseita. Monipuoliset ampumaohjel-

mat soveltuvat sekä vasta-alkajille
että ammuntaa ennenkin harrastaneille. Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset ampumaupseereille
23.7.2021 mennessä (ampumaupseerit@khru.net).
Luento/webinaari:
KHRU järjestää yhdessä T4F:n
kanssa webinaarin 16.3.2021 klo
17:00-18:00 aiheesta ”Modernin
rakennetun alueen mikrotaktiikan
CQB (Close Quarters Battle) lyhyt
historia”. Webinaarissa käsitellään,
miten länsimaissa käytössä oleva
CQB-tekniikka on muodostunut.
Avataan ajatusmaailmaan CQBtaktiikan takana ja sitä minkä ongelman taktiikka ratkaisee.
Webinaarin luennoitsija toimii
T4F Finland (Tools for Finish) yrityksen henkilöstö. T4F on suomalainen yritys, joka on perustettu entisten maavoimien erikoisjoukkojen
operaattoreiden toimesta. Yrityksen
tarkoitus on jakaa opittua ammattitaitoa ja yli 80 vuoden yhteenlaskettua kokemusta, viranomaisille ja
reserviläisille. Webinaarin loppuun
on varattu aikaa kysymyksille.
Pyydämme lähettämään ilmoittautumiset webinaariin yhdistyksen sihteerille sähköpostitse jani.
vo.piippo@gmail.com. Ilmoittautuneille lähetetään linkki ja ohjeet webinaariin osallistumiseksi.
Koulutustoiminta:
Oletko kiinnostunut osallistumaan
aselajien päällikkö- ja joukkueenjohtajakurssien suunnitteluun, toteutukseen ja/tai kouluttajana toimimiseen? Ota yhteys yhdistyksen
koulutusupseeriin (juha.niemi@
mpk.fi). Varautumiskoulutuksista
(kalliosuoja-/väestönsuojakoulutus, säteilytiedustelujoukkue) kiinnostuneille löytyy tietoa MPK:n
Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin
koulutuskalenterista www.mpk.fi.
Suunnitteilla on jatkossa koulutusta
myös kaupunginosaturvallisuudesta
kiinnostuneille (HELKA ry/Kyläturvallisuus 2025 -hanke)
KHRU:n yhteystiedot: Puheenjohtaja Henri Borodavkin (puheenjohtaja@khru.net), ampumaupseerit (ampumaupseerit@khru.net).
yhdistyksen verkkosivut: www.
khru.net

MUNKKIVUORI
Yhdistyksen hallitus toivottaa
jäsenillemme hyvää alkavaa kevätkautta ja kehottaa noudattamaan
kaikkia koronarajoituksia. Pitäkäämme itsemme terveinä.
Kerhomme kevätkokous pidetään etäkokouksena koronarajoitusten vuoksi. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokoukseen
osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 01.03.2021 mennessä joko
sähköpostilla mauri.routio@sci.fi tai
tekstiviestillä 040 7322751.
Urheilutalon 22-vuorot ovat
koronan vuoksi keskeytyneet. Kun
Urheilutalo avautuu ja ampuminen
on mahdollista, ilmoitetaan asiasta erikseen. Ammunnat vetää Yrjö
Alastalo, puh. 0400 306787.
Kalvolassa ammuntakausi alkaa
maaliskuussa ellei tule lisärajoituksia. Lisätietoja ampumaupseerilta.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi tiedon saannin varmistamiseksi siltä
varalta, että järjestetään muita tilaisuuksia. Tämä on entistä tärkeäm-

pää, koska Reservin Sanomat ilmestyy paperilehtenä vain neljä kertaa
tänä vuonna. Ilmoituksen voi tehdä:
mauri.routio@sci.fi

ITÄ-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT

TIKKURILA
Tikkurilan Reserviupseerikerho
noudattaa AVI:n 27.1.2021 annettua suositusta kokoontumisrajoituksesta ja tuleva 25.2. pidettäväksi ilmoitettu kerhomme
reserviupseerikokous peruuntuu.
Hallitus sitävastoin kokoontuu
normaalisti. klo 17.30 alkaen
TiRUK: in kevätkokous on
torstaina 25.3.2021 klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa
C-porras vanhassa talossa. Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat, mm.
toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2019. Kokouksen jälkeen
kerhoesitelmä jonka pitää Pertti
Ratia aiheenaan ”EU tänään”.
Kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu
klo 17.30 alkaen
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.fi
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.00- 21.30 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla.
Myös pienoiskiväärillä voi tulla
harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan! 9.3 on pienoiskiväärin asentokilpailu 10+10+10 ls. Lisätietoja antaa ampumaupseeri Henri
Hölttä puh.0505602047.

TÖÖLÖ
Kokouskutsu: Töölön Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään torstaina
15.4.2021 klo 18 osoitteessa Töölöntorinkatu 2B, Helsinki (Maanpuolustustalon auditorio). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten viime vuoden
toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja vastuuvapausasioiden
käsittely. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on äänioikeus. Tervetuloa!
Kerhon vuoden 2021 hallitus
on järjestäytynyt! Kokonaisuutena hallituksen kokoonpano näyttää tältä:
Puheenjohtaja: Sampsa Pietilä.
1. Varapuheenjohtaja ja nuorisoupseeri: Emmi Aivola. 2. Varapuheenjohtaja: Juho Anttila.
Sihteeri: Sonja Leinonen. Rahastonhoitaja: Pasi Heiskanen. Ampumaupseeri: Jarkko Pakkanen.
Viestintäupseeri: Juuso Heikkinen. Koulutusupseeri: Janne
Romppainen. Perinneupseerit:
Antero Jauhiainen ja Risto Piekka. Hallituksen jäsen: Aleksi
Murtojärvi
Töölön ampumarata pysyy
kiinni vielä ainakin helmikuun
loppuun. Seuraa tiedotusta sähköpostitse, Facebook-ryhmässä
sekä epävirallisemmassa Whatsapp-ryhmässä (linkki löytyy mm.
Facebook-ryhmästä “Töölön Reserviupseerit” tai pyytämällä).
Kerhon toimihenkilöt/hallituksen tavoittaa sähköpostitse:
toolonreserviupseerit@gmail.com

KOKOUSKUTSU: Itä-Helsingin
Reserviupseerit ry:n kevätkokous
Itä-Helsingin Reserviupseerit
ry:n kevätkokous järjestetään 25.
maaliskuuta klo 18 alkaen Google
Meets -palvelussa. Kevätkokouksen osallistumislinkki toimitetaan
kerhon jäsenille sähköpostitse. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
tilinpäätös, toimintakertomus ja
muut sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
AMMUNNAT
Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan radalla (Puotilantie 1 D) klo
17.00 parillisten viikkojen torstaisin.
Tervetuloa mukaan!
HUOM! Radalla poikkeusjärjestelyt koronatilanteen vuoksi,
otathan ne huomioon saapuessasi.
Lisätietoja ja saapumisohjeet radalle
sähköpostitse: ihrury@gmail.com

LÄNSI-VANTAA
Hyvää alkanutta vuotta kaikille
LVRU:n jäsenille.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com
Kerhon kevätkokous on keskiviikkona 24.3.2021 klo 18.30 toimintakeskuksessa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat,
erityisesti tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen liittyvät asiat. Tervetuloa
mukaan päättämään kerhon asioista.
Kokouksen yhteydessä ei tällä
kertaa ole esitelmää. Korona määräysten vuoksi fyysinen osanotto kokoukseen on rajoitettua. Halukkaille pyritään järjestämään Teams-kokoustekniikan avulla mahdollisuus
seurata kokousta. Siksi pyydämme
ilmoittamaan joko halukkuudestanne osallistua kokoukseen fyysisesti
tai etäyhteydellä. Hallitus lähettää
ilmoittautuneille tiedon, onko fyysinen osallistuminen mahdollista
tai vaihtoehtoisesti Teams-linkin
sähköpostilla. Sitä napsauttamalla
ohjelmisto kytkee teidät mukaan
kokoukseen. Ilmoittautumisosoite: Veijo Kurvinen (krvnen@gmail.
com).
Kevään Padasjoen leiri järjestetään pe-su 17.-19.4.2021. Leirillä
järjestetään kerhon ampumamestaruuskilpailut. Perjantaina valmistellaan tapahtumaa. Silloin on
myös mahdollisuus ampumiseen.
Lauantaina ammutaan kerhon mestaruuskilpailut. Myös sunnuntaille riittänee ohjelmaa. Kerho tukee
mahdollisuuksiensa mukaan patruunakustannuksissa.
Leirille voi tulla oman aikataulunsa mukaan. Padasjoella on mahdollisuus yöpyä maksutta RUL:n
parakeissa. Kannattaa myös kysyä
kimppakyytejä.
Lisätietoja antavat Hannu Nisula (hannu.tapio.nisula@gmail.
com) ja Miika Koistinen (miika.
koistinen@hotmail.com).
Töölön pistooliradalla on vakio
ampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
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hrup.fi
parittomien viikkojen lauantaisin
klo 14:30-17:00. Ilmoittautumiset
Hannu Nisula 0400-567098, Mika
Ojanen 050-4676802.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
on ampumavuoro perjantaisin klo
15:00-17:00, 22 kal. aseilla. Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P: 040
586 9252.
Tällä hetkellä ampumaradat
ovat suljettuina koronamääräysten
vuoksi. Tilanteen muuttumisesta
tiedotetaan kotisivuilla. www.rul.fi/
lansivantaa.
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on www.rul.fi/lansivantaa
Hallitus

HELSINGFORS SVENSKA
RESERVOFFICERSKLUBB
Bästa officerare,
Vårmöte
Medlemmarna i Helsingfors
Svenska Reservofficersklubb r.f. kallas till ordinarie vårmöte måndagen
den 22.3.2021 klockan 18:00 på Döbelnsgatan 2. På mötet behandlas
stadgeenliga ärenden.
Medlemmar kan delta både fysiskt och på distans via elektroniska
medel, preliminärt Zoom. Vi ber
alla deltagare anmäla sig per epost
till christian@hsrk.fi senast 18.3
kl. 12:00. Ytterligare information
skickas separat till anmälda.
Officersbalen
Officersbalen ordnas ej våren 2021
pga. koronapandemin. Styrelsens
målsättning är att återuppta denna
tradition när läget igen tillåter.
Skytte, utbildning och idrott
Luolan hålls stängd åtminstone till
slutet av februari, och därmed är
klubbens egen skyttetur på paus.
MPK:s skytteturer på utomhusbana
i Sandhamn torde fortsätta under
februari. Där finns också lånevapen
att tillgå.
Årliga Brandenstein-marschen
ordnas 10.4.2021 i Lovisa. Det finns
även ett rikligt utbud intressant
online-utbildning ordnat av MPK
för den som vill komplettera sitt
kunnande inom ramen för frivilligt
försvar. Navigera till https://mpk.fi/
Koulutuskalenteri för mera information.

POHJOIS-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
Koronan vuoksi pyydetään aina
varmistamaan tilaisuuden toteutuminen vastuu-upseerilta ja yhdistyksen nettisivuilta.
Sääntömääräinen kevätkokous
Kevätkokous toteutetaan etänä
TEAMS-kokouksena 23.3.2021 klo
18.30. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä esitetään toiminnantarkastuskertomus. Lisäksi päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä
vastuuvelvollisille.
Tilaisuudessa Peter Korvensyrjä
pitää esitelmän Yhdysvaltain joukkojen ja ns. Wagnerin palkkasotilaiden taistelusta Syyriassa helmikuussa 2018.

Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous ennen
kevätkokousta 23.3.2021 klo 17.30.
Padasjoen ampumaleiri
Padasjoen perinteinen ampumaleiri pidetään jälleen Padasjoella 26.27.3.2021. Lähtö autoilla Malmin
Teboilia vastapäätä olevalta kylmäasemalta klo 16.00. Myös kimppakyytimahdollisuus. Yhdistys tuo paikalle aseet ja patruunat sekä ruoat
ja juomat, kuten aamu- ja iltapalan,
makkarat, saunaoluet ja virvokkeet.
Henkilökohtainen varustus. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset sihteeri Eero Kujala gsm: 0408641417.
Ammunta
Ammunnat jatkuvat Töölön luolassa
parittomina viikkoina, joka toinen
perjantai klo 16.00-19.00. Et tarvitse omaa pistoolia. Yhdistykseltä
löytyvät aseet ja omakustannushintaan patruunoita. Ennen ammuntaa sinulla tulee olla reserviläisen
ampumavakuutus hankittuna. Sen
saat Reserviläisliitosta puh: 0940562040. Ensimmäisellä ampumakerralla et vielä tarvitse vakuutusta.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Henrik Kiiskinen: henrik.kiiskinen@
gmail.com.
Koronan vuoksi ammuntaa ei
voida järjestää ennen 28.2., mutta
Henrik Kiiskinen tietää aina kulloisenkin tilanteen.
Muuta tulevaa toimintaa
- Ammuntapäivä Lopella 16.5.2021
- Kevätsauna Santahaminassa, Villen saunalla 19.5.2021 klo 17.00
Yhdistyksen kotisivut
Yhdistyksen tiedotteet löytyvät
myös yhdistyksen kotisivuilta http://
www.rul.fi/pohjois-helsinki
Yhteyshenkilöt
Pj Jarkko Paananen (040-7239641
/ jarkko.t.paananen@gmail.com),
sihteeri Eero Kujala (040-8641417
/ eero.kujala@gmail.com), tiedotus
Jorma Loimukoski (045-6090610
/ jorma.loimukoski@gmail.com),
viestintä Kari Raatikainen (0400200566 / ivalorak@gmail.com)

TAPIOLAN
RESERVIUPSEERIT
www.tapiolanreserviupseerit.fi
KEVÄTKOKOUS MA 26.4.: Tapiolan Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen vuosikokous on Lahnuksen ampumaradalla (Lahnuksentie 37, 02970 Espoo) maanantaina
26.4.2021 klo 18.00. Kaikki TaRun
jäsenet ovat tervetulleita! Terveisin,
hallitus
YHTEYSTIETOMME
Puheenjohtaja kapt res Panu Korpela (panu.korpela (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747), varapj.
ltn res Hannu Valkonen (hannu.valkonen (at) tapiolanreserviupseerit.fi,
040 555 5388)

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO
Autokerho järjestäytyi 2021:
PJ Timo Koukkari; varaPJ Heikki

Heikkonen; rahastonhoitaja, jäsenvastaava ja lippu-upseeri Timo
Koukkari; sihteeri, viestintä- ja valmiusupseeri Harri Heikkonen; kerhomestari Kai Runela, ampumatoimintavastaava Paavo Virtanen.
Vuosikokous 25.3.2021 klo 17.30
Töölössä Döbelninkatu 2. Esitellään
vuoden 2020 toimintakertomus ja
tilinpäätös.
Au t o k e r h o n
vuosipäivä
12.05.2021, Ravintola Kaartissa avec
tilaisuus. Toimitaan koronarajoitusten ja ohjeiden mukaan.
t. Autokerhon hallitus

ILMAILUKERHO
KEVÄTKOKOUS TI 9.3.
Tervetuloa Ilmailukerhon sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Aika:
ti 9.3.2021 klo 17. Paikka: Helsingin
Suomalainen Klubi. Esityslistalla
toimintakertomuksen hyväksyminen toimintavuodelta 2020, talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021
ja muut sääntömääräiset asiat. Kokousasiakirjat monistettuna kokouksessa. Tervetuloa!
MAALISKUU
pe 5.3. klo 12 ilmavoimien vuosipäivän (virallinen päivä 6.3.) seppeleenlasku Hietaniemen hautausmaan Sankariristille, tumma päällystakki ja valkea kaulaliina
ti 9.3. klo 18 kerhoilta ja esitelmä
KEVÄÄN KERHOILLAT
Maaliskuun 9.3. kerhoillan aiheena ja puhuja ilmoitetaan sähköpostitse ja kerhon sivuilla.
Kerhoillat ja esitelmät pidetään
Helsingin Suomalaisella Klubilla Helsingin Kampissa osoitteessa
Kansakoulunkuja 3A. Kerhoilta alkaa mahdollisuudella ruokailuun
klo 18.
MUUTTUNUT PUKUKOODI
JA KORONAOHJEISTUS
Noudatamme Klubin pukukoodia, joka on nykyään miehillä pikkutakki, kauluspaita, siistit houdut
ja kengät, mutta ei lenkkitossut.
Kerhoilloissa on luovuttu kättelystä ja kasvomaskin käyttöä suositellaan.
PUHUJAOHJE JA SALASSAPITO
Kerhon hallitus on hyväksynyt
puhujaohjeen. Noudatamme Chatham House -sääntöä, joka Ilmailukerholla tarkoittaa, että esitelmän
ja keskustelujen asioita voi referoida, mutta tietojen lähdettä ei saa
paljastaa. Puhujaohjeen mukaisesti
esitelmän pitäjä kertoo mahdollisesta kiellosta tehdä muistiinpanoja
tai ottaa valokuvia.
AMMUNTAVUORO
Pistooliammuntavuoro jatkuu
parittomien piirin sisäradalla Töölössä viranomaisohejsituksen ja piirin ohjeistuksen salliessa.
JÄSENASIAT
Ilmailukerhon verkkosivuilla (www.
rul.fi/ilmailukerho) mm. kuukausiesitelmien aiheet ja puhujat sekä
tiedot mahdollisista muutoksista.
Tiedotamme tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista vuosikalenteriin myös sähköpostitse. Mikäli haluat tiedotusta sähköpostilla
ilmoita sähköpostiosoitteesi jäsenvastaava/sihteeri Juha-Matti Lauriolle jmlaurio(at)gmail.com tai 050
462 1274
Oletko muuttanut? Ilmoitathan
uuden osoitteen RUL:n jäsenrekisteriin tai kerhon sihteerille.

JÄÄKÄRIKERHO

ILMATORJUNTAKERHO

Alustavasti on suunniteltu, että Jääkärikerhon varsinainen KEVÄTKOKOUS pidetään 27.4.2021 klo 18.00 alkaen
HRUP:n auditoriossa, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki. Kokouksen toteutukseen voi vaikuttaa koronapandemian tilanne ja
siihen liittyvät ohjeet. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan
jäsenille seuraavissa Helsingin
Reservin Sanomien 5.3. ja 9.4.
ilmestyvissä verkkolehdissä sekä
sähköpostilla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
kuten toimintakertomus ja tilinpäätös.
Helsingin Reserviupseerien
Jääkärikerho perustettiin vuonna
1951. Toimintamme on jatkunut
vireänä jo seitsemän vuosikymmenen ajan. Nykyään toiminta
käsittää esitelmällisiä kerhoiltoja, aktiivista ampumatoimintaa,
erilaista yhteistyötä Uudenmaan
Jääkäripataljoonan kanssa sekä
kuukausittaisen saunaillan Santahaminan Kiltasaunalla. Kerhomme jäsenistöltään on yksi
Helsingin Reserviupseeripiirin
nuorimmista. Tarkoituksemme
on juhlistaa vuosipäiväämme
vastaanotolla 13.4. HRUP:n tiloissa sekä vuosipäiväjuhlassa
16.4. myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Näidenkin tapahtumien toteutukseen vaikuttavat
luonnollisesti koronapandemian
tilanne ja siihen liittyvät ohjeet
ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Helsingin Reser vin
Sanomien verkkolehdissä sekä
sähköpostilla.
Jääkärikerhon kevään 2021
AMPUMAVUOROT pistoolilla
ovat tiistaisin 9.3., 13.4. 11.5. ja
8.6. klo 16.30-18.30 Töölön radalla koronarajoitukset huomioiden (maski, hansikkaat). Tällä
hetkellä rata on koronarajoitusten vuoksi suljettu.
Tulemalla mukaan pääset tutustumaan ampumiseen, vaikka
et omista omaa asetta. Vakituisilla harrastajilla tulee olla ampumaturvavakuutus, josta on ohjeet RUL:n sivuilla. Ilmoittaudu
viimeistään päivää ennen tilaisuutta jorma.nisula(at) kolumbus.fi, puh. 0400 453709.
Jääkärikerhon kevään 2021
K ERHO-/SAUNAILL AT ovat
koronarajoitukset huomioiden
tiistaisin 2.3., 6.4., 4.5. ja 1.6. klo
16-19 Santahaminan Kiltasaunalla, noin 900 m Leipuriniementietä itään. Saareen sisäänpääsyä
varten Santahaminan varuskunnan portilla on jäsenluettelo.
Henkilöllisyyden todistamalla
pääset sisään. Epäselvyyksissä
ota yhteyttä puheenjohtajaan.
Tarjolla on vapaamuotoista yhdessäoloa ja puukiukaan makoisat löylyt. Mukaan kannattaa
ottaa omat saunajuomat ja eväät
sekä pyyhe.
Kerhon NUORET JÄSENET:
Käykää myös osoitteessa ”HRUP.
fi”. Sieltä alakohdasta ”Nuorten
toimin-ta” löytyy lisää toimintaa
ja nuoria jäseniä palvelevia linkkejä.
Jä ä k ä r i k e r h o n k o t i s i v u t :
https://www.rul.fi/jaakarikerho/

HRU:n Ilmatorjuntakerho pitää
kevätkokouksensa kesäkuussa 9.6.2021
klo 17.00 vanhan Suojeluskuntatalon
auditoriossa Döbelninkatu 2:ssa. Tervetuloa! Katso Ilmatorjunta-lehdessä
tulevia järjestettäviä verkkoluentoja.
Kerhon ampumavuoroja ei toistaiseksi vielä pidetä. Ajantasaiset tiedot saat
kerhon verkkosivuilta itkerho.net.

RESERVIMERIUPSEERIT
Yhdistyksen vuosikokouksen
valitsema vuoden 2021 hallitus on
pitänyt ensimmäisen kokouksensa,
jossa toimet ja vastuualueet jaettiin
seuraavasti: puheenjohtajana ja meritoiminnan johtajana toimii Marko
Vuorinen, varapuheenjohtajana Henri Havulinna, sihteerinä Ville Haapalinna, talous- ja nuorisoupseerina
Lasse Mäki, viestintäupseerina Petri
Paasivuo, jäsenvastaavana Petri Vänskä, yhteysupseeritoiminnan johtajana
Antti Jäntti, ampumaupseereina Aku
Kaikkonen, Harri Pakarinen ja Ville
Haapalinna sekä lippu-upseereina
Pekka Niemi ja Yrjö-Pekka Rautalahti.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 12.4.
klo 18.00 alkaen pääasiassa etäyhteyden välityksellä; lisätiedot kevätkokouksesta toimitetaan jäsenkirjeellä
maalis-huhtikuun vaihteessa. Samalla
on syytä merkitä kalenteriin myös
syyskokouksen ajankohta, joka on
torstaina 18.11. klo 18.00 Suojeluskuntatalon auditoriossa, os. Döbelninkatu
2. Mahdollisista kokousesitelmöitsijöistä tiedotetaan myöhemmin.
Tulevan kevään ohjelmassa on
myös nuorille upseereille suunnattu
ampumailta toukokuussa sekä linnakevene Lavansaaren vesillelasku ja
viikkoajojen käynnistyminen. Suosittelemme meritoiminnasta kiinnostuneita osallistumaan myös MPK:n
järjestämälle merenkulun simulaattorikurssille, joka toteutetaan perjantaista sunnuntaihin 5.–7.3. Merisotakoululla. Kurssin aikana on tarkoitus
ajaa mahdollisimman paljon Merisotakoulun laivasimulaattoreilla ja kevyemmillä Stormwind-simulaattoreilla,
jotta alusten miehistöllä on mahdollisuus harjoitella myös talvikaudella
ja kerrata sotilasmerenkulkutaitoja.
Tarkemmat kurssitiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät MPK:n kurssikalenterista.
Yhteysupseeritoiminta on toistaiseksi taukotilassa koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitustoimien
ja tapahtumien perumisen takia. Sinisen Reservin yhteysupseeriviirikkö
tiedottaa jäseniään mahdollisista komennuksista sähköpostilistan välityksellä.
Ammuntojen vakiovuorot jatkuvat Töölössä parittomien viikkojen
lauantaisin klo 12–14.30. Muista olla
yhteydessä ampumaupseereihin vähintään kahta päivää ennen vuoroa
saadaksesi tarkemmat ohjeet ja pysyäksesi perillä mahdollisista muutoksista. Yhdistyksen aseet, varusteet ja
patruunat ovat jäsentemme käytössä
ammuntavuoroilla.
Hallitus toivottaa hyvää purjehduskauden odotusta!
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PIONEERIOSASTO
KOKOUSKUTSU:
Pioneeriosaston kevätkokous järjestetään torstaina 18.3.2021 klo 18.
Koronavirustilanteen vuoksi kokous pidetään poikkeuksellisesti
etäyhden kautta. Etäyhteyslinkin
saa pyytämällä osaston puheenjohtajalta (Timo Lukkarinen, timo.
lukkarinenxx(at)luukku.com). Kokouspaikalle (Rambollin toimisto,
Itsehallintokuja 3, Espoo) otetaan
vain 10 henkilöä, jotka ovat: osaston puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja,
kokouksen sihteeri ja 2 kpl pöytäkirjantarjastajia/ääntenlaskijoita.
Näiden lisäksi paikan päällä on tilaa neljälle henkilölle, etusijalla ne,
joilla ei ole mahdollisuutta etäyhteyteen. Näitä henkilöitä pyydetään
ottamaan yhteys osaston puheenjohtajaan.
Kokouksen aiheita ovat vuoden 2020 toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen hyväksyminen sekä
vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. Hallitus kokoontuu klo 17.
Kokouksen jälkeen on myös perinteinen kokousesitelmä klo 19.
Korona-apu: Elämme kovin
haastavia aikoja koronaepidemian
vuoksi. Moni tarvitsee tässä haastavassa tilanteessa apua, moni haluaa myös apua antaa. Jotta kysyntä
ja tarve kohtaisivat, me pioneerit
voimme ojentaa auttavan kätemme
toisille pioneerille ja helpottaa selviytymistä vaativassa arjessa. Tämä
kysely koskee vain HRU:n Pioneeriosaston ja Pääkaupunkiseudun Pioneerikillan jäseniä.
Tarkoitus on TURVALLISESTI
auttaa tai ottaa apua vastaan esimerkiksi ostosten tekemisessä.
Tule sinäkin mukaan ja laita viesti
timo.o.lukkarinen(at)gmail.com
Vain sähköpostiosoitteesi, nimesi ja avun tarpeen kuvaus annetaan auttajalle tai autettavalle, mutta
kaikki alla pyydetyt tiedot täydennettävä: 1) Tarvitsen apua / Haluan
auttaa 2) Mikä on nimesi? (Yhdistettävät henkilöt näkevät toistensa
nimet) 3) Kerro tilanteestasi, mihin
tarvitset apua tai miten haluat auttaa 4) Millä postinumeroalueella
asut? Kirjoita vain numero, esimerkiksi 00100 (Tätä tietoa ei kerrota
eteenpäin. Tietoa käytetään yhdistämään toisiaan lähellä olevia ihmisiä)
5) Sähköpostiosoitteesi (Toimiva
sähköposti on tärkeä, koska yhteydenotot tapahtuvat sen avulla) 6)
Puhelinnumerosi (Tieto tulee vain
HRU:n Pioneeriosaston käyttöön,
sitä ei jaeta ulkopuolisille) 7) Suostun siihen, että tarvittavat tietoni
välitetään auttajalle tai autettavalle
Jäsenkyselyn tulokset:
Osaston jäsenkyselyyn saatiin kaikkiaan 24 vastausta osaston kaikista
ikä- ja sotilasarvoryhmistä. Osaston
toimintaan ollaan kokonaisuutena
melko tyytyväisiä, asteikolla 1-10
saimme arvosanaksi 8,875. Viestinnästä saimme arvosanaksi 3,45
asteikolla 1-4. Hallitus käyttää jäsenkyselyn tuloksia osaston toiminnan kehittämiseksi, ja tulevaisuudessakin haluamme mahdollistaa
kaikkien jäsentemme osallistumisen
toimintaamme mm. etäkokousten
ja -esitelmien muodossa, ampumatoimintaa ja liikuntaa unohtamatta.

Varustelekan lahjakortin voitti Eero
Korhonen.
Aktiivisuustilastot:
Kerro aktiivisuudestasi hallitukselle.
Lähetä osaston tilastoupseeri Jussi
Jaakkolalle (jussi.jaakkola(at)gmail.
com) otsikolla "Aktiivisuustieto",
mihin maanpuolustusaiheisiin tapahtumiin olet viime vuoden aikana
osallistunut. Tapahtumasta riittää
tietona, milloin se pidettiin, mikä
oli tapahtuman nimi ja kenen järjestämä se oli. Tapahtuman ei tarvitse
olla osaston järjestämä. Samalla voit
myös käräyttää kaverisi ja kertoa
hänenkin osallistumisensa, jos olitte samassa tapahtumassa. Tiedoilla
kehitämme omaa tapahtumapalettia
sekä ne vaikuttavat vuoden aktiivisimman jäsenen valintaan.
Tiedotus:
Pioneeriosasto tiedottaa toiminnastaan myös sähköpostilla. Jos et ole
saanut tiedotteita sähköpostiisi, ole
yhteydessä sihteeriin niin tarkistetaan, että yhteystietosi ovat ajan
tasalla. Pioneeriosaston yleinen
Facebook-ryhmä löytyy hakusanalla ”Helsingin Reserviupseerien
Pioneeriosasto”. Huom! Jos olet jo
Facebook-ryhmän jäsen, mutta et
saa ilmoituksia julkaisuista ja tapahtumista, muista klikata ryhmän
Ilmoitukset päälle. Ohjeet saat tarvittaessa sihteeriltä.
JÄSENEKSI voit liittyä netissä tai ottamalla yhteyttä sihteeriin.
Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot: puheenjohtaja maj Timo Lukkarinen, 040 538
9648, timo.lukkarinenxx(at)luukku.com. sihteeri, tiedotusupseeri
vänr Antti Korhonen, 040 559 7026,
antti.j.korhonen (at) gmail.com, ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen, 040 570 3718, matti.mahonen
(at) pp.inet.fi, http://www.rul.fi/pioneeriosasto/

RT-KERHO
JOHTORENGAS
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 10.3.2021
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidetään keskiviikkona
10.3.2021 klo 18:00 alkaen Helsingissä Café Tin Tin Tangossa. Osoite:
Töölöntorinkatu 7. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Koronatilanteen niin vaatiessa, kokous järjestetään Teamsin
välityksellä. Tällöin kokouslinkki
lähetään ilmoittautuneille emailiin.
Kokouksen jälkeen klo 19:00 on Johtorenkaan ampumavuoro Töölön
ampumaradalla, jonne olet tervetullut vaikka vain kokeilemaan rataammuntaa kerhon omalla asekalustolla. Ilmoittautumiset kokoukseen
ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen johtorengas@gmail.com.
PADASJOEN AMPUMALEIRIT 2021
Johtorengas järjestää vuonna
2021 kaksi ampumaleiriä Padasjoella. Ajankohdat ovat keväällä
9.-11.4.2021 ja syksyllä 3.-5.9.2021.
Merkkaa ajat jo nyt kalenteriisi. Kevään leirille ilmoittautumiset 25.3,
mennessä sähköpostilla: toni.aalto@
iki.fi
AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN
AMPUMARADALLA 2021
Hyödynnäthän loistavan mahdollisuuden ampumataidon treenaamiseen! Kerholla on joka kuu-

kausi oma vuoronsa Töölön ampumaradalla ja olet myös tervetullut,
mikäli esim. haluat vain kokeilla
uutta harrastusta, mutta olet vielä
epävarma jatkon suhteen. Kysy siis
rohkeasti lisätietoja asiasta puheenjohtaja Toni Aallolta, toni.aalto@iki.
fi tai 040 311 3348. Ajankohdat ovat
perinteiseen tapaan keskiviikkoisin klo 19-21:30, Vuoden 2021 ratavuorot: 10.3. , 7.4. , 5.5. , 2.6. , 30.6.
, 28.7. , 25.8. , 22.9. , 20.10. , 17.11. ja
15.12.
Kerhon virallisena viestikanavana toimii jatkossakin Helsingin
Reservin Sanomien tapahtumakalenteri. On hyvä huomioida, että osa
lehden numeroista ilmestyy nykyään printtiversion sijaan digilehtenä.
Aika ajoin kerhon hallitus tiedottaa
jäsenistöään tapahtumista ja vastaavista myös sähköpostilla.
Varmistathan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla, niin vastaanotat
mm. ilmoitukset Helsingin Reservin
Sanomien julkaistuista digilehdistä, Helsingin Reserviupseeripiirin
muut tiedotteet kuin Johtorenkaan
sähköpostitkin! Muuttuneet yhteystietosi voit ilmoittaa RUL:n toimistoon (toimisto@rul.fi).

4.12. ja 18.12. Vuoroilla on saatavilla lainakalustoa, mutta kaikilta osallistujilta vaaditaan SRA-kortti ja SAL-lisenssi tai RAT-vakuutus. Ilmoittautumisohjeet lähetämme erikseen, mutta päivämäärät kannatta laittaa jo nyt
kalenteriin! Lisätietoja: 2. ampumaupseeri Mikko Leskinen ampumaupseeri2 ät viestiosasto piste net tai 050-4055873. Huomatkaa että koronatilanteen jatkuessa noudatamme aina viimeisintä ohjeistusta turvallisuuden
suhteen, joten katsokaa tilanne: https://www.rul.fi/viestiosasto/ammunta/
TIEDOTUS
Tietoa toiminnastamme ja yhteystietomme löytyvät verkkosivuiltamme www.viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostitse
sekä Whatsapp ryhmän kautta. Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla joko
RUL:n sivuilla www.rul.fi tai www.viestiosasto.net, kohdassa ”Liity jäseneksi”!

VR:N RESERVIUPSEERIT
Talvikauden 2021 kerhoillat ovat toistaiseksi katkolla koronan vuoksi.
Kun tautitilanne sallii niin jatkamme toimintaa myös kerhoiltojen merkeissä
AMPUMAVUOROT VUONNA 2021
Yhdistyksellä on ampumavuorot perjantaisin HRUP:n ampumaradalla
Töölössä kello 16.00 - 19.00 seuraavina päivinä: 12.3. (vk 10), 9.4. (vk 14),
7.5. (vk 18), 4.6. (vk 22), 2.7. (vk 26), 30.7. ( vk 30), 27.8. (vk 34), 24.9. (vk
38), 22.10. (vk 42), 19.11. (vk 46), 17.12. (vk 50)
Ilmoittaudu ampumaupseeri Petri Kehälle (p. 050 5344 181) viimeistään ampumapäivää edeltävänä päivänä klo 12.00. Ampumisesta kiinnostuneet uudet harrastajat voivat sopia ampumaupseerin kanssa ampumisen kokeilusta.

VIESTIOSASTO
VIESTIOSASTON KEVÄTKOKOUS 3.5.2021
Viestiosaston kevätkokous pidetään alustavasti maanantaina
3.5.2021 klo 17:00. Kokouspaikka
SK-talon auditorio ja lisäksi Teams
etäyhteys.
VIESTIKOULUTUS JA KURSSIT
Koronatilanne vaikuttaa edelleen
kurssien toteutumiseen, mutta joitakin kursseja on pyritty järjestämään
rajoituksien puitteissa. Kannattaa
erityisesti katsoa mitä verkkokursseja on tarjolla https://mpk.fi/
https://mpk.fi/koulutukset/verkkokoulutus/
VIESTIOSASTON AMPUMAVUOROT 2021
Viestiosaston ampumavuorot
ovat loistava tapa harrastaa pistooliammuntaa turvallisesti ja edullisesti. Vuoroilla on käytettävissä
kerhon aseet, mutta koronarajoituksista johtuen omat suojalasit sekä
kuulosuojaimet ovat pakolliset. Ampumaupseerit opastavat vuoroilla
turvallista aseenkäsittelyä. Aiempaa
kokemusta tai omia varusteita kuulosuojainten ja suojalasien lisäksi ei
siis tarvita, ainoastaan käytetyistä
patruunoista tulee suorittaa omakustannehintainen maksu.
Ilmoittautuminen joko netissä
www.rul.fi/viestiosasto/toiminta/
ammunta/, sähköpostitse ampumaupseeri2 ät viestiosasto piste net
tai puhelimitse, Mikko Leskinen
050-4055873.
Huomatkaa että koronatilanteen jatkuessa noudatamme aina
viimeisintä ohjeistusta turvallisuuden suhteen, joten katsokaa tilanne:
https://www.rul.fi/viestiosasto/ammunta/
SRA-VUOROT 2021
Olemme saaneet yhdessä Pioneeriosaston ja Töölön reserviupseerien
kanssa kevät- ja syyskaudelle kuukausittain toistuvan SRA-vuoron.
Vuoro on Töölön radalla lauantaisin
kello 12-14:30 seuraavina päivinä:
13.3., 10.4., 8.5., 28.8., 25.9., 23.10,

RESERVIN LÄÄKINTÄUPSEERIT

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

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri
HELSINGIN
RESERVILÄISET
Maanantain ratavuorot Töölön sisäradalla klo 19.00 -21.30. Toistaiseksi
Töölön rata suljettu rajoitusten takia. Lisätietoja vuoron vetäjältä. Tulevat vuorot mikäli rajoitukset puretaan: 15.3., 12.4., 10.5., 7.6., 5.7., 2.8., 30.8., 27.9., 25.10.,
22.11. ja 20.12.
HUOM! toistaiseksi vuorolle otetaan max.5 ampujaa. Laina-aseita on käytettävissä max. kahdelle ampujalle. Mukaan myös oma hengityssuojain, hanskat sekä kuulosuojaimet ja suojalasit. Jos on nuhaa tms. oireilua niin ei saa
osallistua. Mukana oltava voimassa oleva vakuutuskortti sekä Reserviläisliiton
jäsenkortti. Lisätietoja: asevastaava, Tomi Sarilahti p.050 385 1313. Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti(at)lassila-tikanoja.fi tai tekstiviesti alkaen sunnuntaista klo
14.00 ratavuoropäivään klo 14.00 mennessä. Ruutisavun ratavuorot maanantaisin klo 17.00 -19.00 on toistaiseksi peruttu.
Kevään ensimmäiset Lopen ampumaradan kivääri- ja pistooliammunnat
järjestetään 10.4.2021, mikäli epidemiatilanne sen mahdollistaa. Kutsu lähetetään lähempänä tapahtumaa. Lisätietoja antaa: juhani72(at)protonmail.com
Yleisohje yhdistyksen ratavuoroille ja ampumatapahtumiin tuleville: Kasvomaskia ja suojakäsineitä saa käyttää, vähääkään flunssa- tai hengitystieinfektio-oireisena ei radalle saa tulla. Huolehditaan käsihygieniasta ja pidetään
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etäisyyttä muihin henkilöihin. Laina-aseiden käyttäjillä hansikaspakko.
Yhdistys etsii Facebook-sivuilleen ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia. Lisätietoja
uimonenjouko(at)gmail.com.
Yhteystiedot ajan tasalle:
Jos on sähköpostiosoite, johon haluaisit saada tietoa ”nopeista lähdöistä”, mutta et tähän mennessä ole saanut, ilmoita se yhdistyksen sihteerille: sihteeri.
helres(at)gmail.com tai helsinki(at)helresp.fi

HFORSNEJDENS SVENSKA RESERVUNDEROFFICERARE
Skytte i Luolan, udda veckors torsdagar är inställt på grund av corona
pandemin. Vi återkommer med datumen när skyttet igen börjar.
Markus Liesalho, Ordförande, 0400421002, svenska@helresp.fi, www.reservilaisliitto.fi/hsru

MERIRESERVILÄISET
Toivotamme hyvää alkanutta vuotta 2021.
Merireserviläiset ry:n, Sjöreservister rf, toimii poikeusoloissakin jäsenistönsä edun eteen. Tärkeimmät osa-alueet ovat meri- ja ampumatoiminta.
Vallitseva pandemia rajoittaa edelleen toimintaamme. Pyrimme pitämään alkuvuoden aikana verkossa toteutettavia esitelmätilaisuuksia. Tarkemmat tiedot sähköpostitse lähetettävissä jäsentiedotteissa.
Vuosikokous toteutetaan verkossa keskiviikkona 24.2.2021 kello
1800 alkaen. Tämän lehden ilmestyessä olette jo saaneet kokouskutsun
sähköpostiinne. Vallitsevassa poikkeustilanteessa jokaisen kokoukseen
osallistuvan tulee ilmoittaa osallistumisestaan sähköpostitse merireservilaiset@helresp.fi osoitteeseen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa kerrotaan yhdistyksen sähköisen jäsenkyselyn tuloksista.
Yhdistyksen 60-vuotisjuhlaan liittyvät tilaisuuksien ajankohtia ei ole
vielä vahvistettu, mutta niihin palaamme mahdollisimman pian.
Linnakevene Lavansaari ja Ahven3 odottavat tulevan purjehduskauden kunnostusten aloittamista.
Merireserviläiset ry:n ruutiase- ja ilma-aseradan vuorot on vuoden
2021 osalta kiinnitetty. Voimassa olevien rajoitusten vuoksi vuorot alkavat vasta 1.3.2021 alkaen. Toistaiseksi Rannikkoprikaatin liikkumisrajoituksien vuoksi ei ole jäsentemme ole mahdollista käyttää Upinniemen
ulkorataa.
Päivitetyt tiedot koronavirustilanteeseen liittyvistä virallisista rajoituksista:
Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
Puolustusvoimat: https://puolustusvoimat.fi/covid-19
Lisätietoja: Meritoiminta ja Lavansaari: Make Kaasalainen, markku.
kaasalainen54@gmail.com, Navigaatiojaosto ja Ahven3: Matias Kaivos,
matias.kaivos@co.inet.fi, Sisärata-ammunta: Pauli Nerg, pauli.nerg65@
gmail.com, Ulkorata-ammunta: Jukka Soini, jukkasoini55@gmail.com,
Jäsenasiat ja nuorten toiminta: Juha Wallius, walliusjuha@gmail.com,
Koko johtokunnan tavoitat osoitteesta merireservilaiset@helresp.fi.
Johtokunta toivottaa kaikille hyvää alkanutta vuotta 2021. Muistakaa
toimia turvallisesti, niin pysytään terveinä!

ILMAILUOSASTO
Talven tapahtumia, viranomaisohjeistuksen salliessa:
Pe 5.3. klo 12 Ilmavoimien vuosipäivän seppeleenlasku Hietaniemessä
Ti 9.3. klo 18 esitelmä. Ti 13.4. klo 18 esitelmä.
Kerhoillat ja esitelmät pidetään Helsingin Suomalaisella Klubilla Helsingin Kampissa osoitteessa Kansakoulunkuja 3A. Kerhoilta alkaa mahdollisuudella ruokailuun klo 18. Noudatamme Klubin pukukoodia, joka on
nykyään miehillä pikkutakki, kauluspaita, siistit housut ja kengät, mutta
ei lenkkitossut.
JÄSENASIAT
Tiedotamme tapahtumista ja mahdollisista muutoksista vuosikalenteriin myös sähköpostitse. Mikäli haluat tiedotusta sähköpostilla ilmoita
sähköpostiosoitteesi tiedotusvastaava Jari Helanderille helander.jari(at)
gmail.com. Oletko muuttanut? Ilmoitathan uuden osoitteen Reserviläisliiton jäsenrekisteriin tai osaston tiedotusvastaavalle.

VÄÄPELIKILTA
Vääpelikilta ry:n viime vuoden kevät- ja syyskokous sekä tämän vuoden kevätkokous on siirretty pidettäväksi elokuuhun 2021 mennessä. Vääpelikillan
ampumavuoro on sunnuntaisin kello 12.00-14.30. Rata on suljettu vähintään
28.2.2021 saakka.

VANTAAN RESERVILÄISET
Vantaan Reserviläiset ry on ampumatoimintaan erikoistunut reserviläisyhdistys. Yhdistys on perustetty 1958 ja sillä on pitkät perinteet reserviläistoiminnan parissa. VaResiin on tervetullut kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen
sukupuoleen, varusmiespalvelukseen tai sotilasarvoon katsomatta.
KOTISIVUT
VaResin kotisivut löydät osoitteesta: www.vantaanreservilaiset.fi
Sivuilta löydät tietoa yhdistyksen tapahtumista sekä muuta tarpeellista tietoa, kuten vastuuhenkilöiden yhteystiedot.
SOME
Muista myös Varesin FB-sivu: facebook.com/vantaanreservilaiset joka toimii aktiviisena tiedotuskanavana! Lisäksi uutena mukana Instagram! Instagram.com/vantaan_reservilaiset_ry
AMPUMATOIMINTA
Keväällä jatketaan taas uusin vuoroin Ruutisavulla sekä vanhojen tuttujen aikataulujen mukaan Tikkurilassa ja Luolassa. Käy lukemassa kotisivuilta myös uusi ”SRAPolku” Tikkurilan radan alta! Käy katsomassa ampumavuorot ja valvojat yhdistyksen kotisivuilta!
TIEDOTUS
Löytäähän sähköposti perille? Maanpuolustusrekisterin kautta hoidettu sähköpostitiedotus huomauttaa jatkuvasti epäkelvoista osoitteista ja monelta osoite puuttuu.
Päivitäthän osoitetietosi RES/RUL:n jäsenrekisteriin tai yhdistyksen sihteerille!
Missä tahansa yhdistystä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä hallituksen
jäseniin. Jäsenasioissa auttaa pj: Mikko Lehtinen tai sihteeri Toni Tammelin sekä
ampumatoimintaan liittyvissä kyselyissä ase- ja ampumaratavastaavat Mikko Lehtinen/Panu Tamminen. Kaikki yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta ja ovat
muotoa etunimi.sukunimi(ät)vantaanreservilaiset.fi.

ESPOON RESERVILÄISET
Kokouskutsu: Espoon Reserviläiset ry:n vuoden 2021 kevätkokous järjestetään
torstaina 15.4.2021 klo 18:00 alkaen osoitteessa Kantelettarentie 15, Helsinki, olevassa kahvilassa. Mikäli kokoontumisrajoitukset vaativat, kokous järjestetään etänä
verkon välityksellä.
Töölön sisäampumarata: Koronaviruspandemian johdosta toiminnassa on
rajoituksia. Ohjeet ja viimeisimmät tiedot tapahtumista uutissivuillamme https://
www.esres.fi/news/
Padasjoen talvipäivät 5.-7.3.2021: Yhdistyksemme järjestämä perinteinen,
ampumaurheilupainotteinen viikonlopun mittainen tapahtuma Padasjoen koulutuskeskuksessa. Huomio: tapahtuman toteutuminen riippuu senhetkisistä viranomaismääräyksistä. Varaa ajankohta kuitenkin jo kalenteriisi. Lisätietoja Padasjoen
ampumaviikonlopuista: https://www.esres.fi/toiminta/ammunta/padasjoki/
Maanantaimarssit: jokaviikkoiset maanantaimarssit käynnistyivät jälleen.
Lähtö Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikalta Pirkkolantien varressa klo 17:30.
Marsseille ei vaadita ennakkoilmoittautumista, teemme n. 7 - 8 km reippaan lenkin. Varustus sään mukaan – haasta kaverisikin kuntoilemaan!
Lisätiedot: juha21matikainen@gmail.com
Yhdistyksemme hakee uusia tiloja ensisijaisesti kaluston säilytykseen ja huoltamiseen sekä mahdollisesti myös pienimuotoisten kokousten pitämiseen. Tilojen
kokoluokka vähintään 20 m², sijainti mieluiten Espoon alueella ja vuokrahinnoittelu paikallisen maanpuolustustyön tukemisen mukaisesti edullinen / vastikkeeton.
Tarjoa tai vinkkaa sopivia tiloja: mikko.kerosuo@esres.fi / markku.kaijola@esres.fi
Tarkasta tapahtumien tarkemmat aikataulut ja mahdolliset muutokset toimintakalenterista ja uutissivuiltamme www.esres.fi

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

SISSIKERHO
SISSIOSASTO
KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissisanomien
nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista.
AMPUMATOIMINTAA: Ampumavuorot Töölön radalla; Katso ajankohtaiset ohjeet. Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle, ota
yhteys jarihartman(at)hotmail.com. Ikisissien ampumavuorot; Katso ajankohtaiset ohjeet. Ilmoittautuminen christer.mikkonen(at)elisanet.fi.
Ampumaharjoitukset Santahaminassa MPK:n ampumavuoroilla; Katso ajankohtaiset ohjeet. Ilmoittautuminen; www.mpk.fi.
SALITOIMINTAA: Töölön harjoitussali; Katso ajankohtaiset ohjeet.
Nitrojumpan alkamisaika sovitetaan virustilanteen mukaan.

KUTSU SISSIEN KEVÄTVUOSIKOKOUKSEEN 22.3.2021
Helsingin Sissikerho ry:n ja Helsingin
Sissiosasto ry:n sääntömääräiset kevätvuosikokoukset pidetään maanantaina, 22.3.2021 klo 18.00 alkaen Suojeluskuntatalon auditoriossa, osoitteessa
Töölöntorinkatu 2. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Koronapandemian vuoksi paikalle
otetaan enintään 10 henkilöä, toimitsijat mukaan lukien. Muut osallistuvat
kokoukseen Microsoft Teamsin välityksellä. Tämän vuoksi ennakkoilmoittautuminen on välttämätön. Perinteistä esitelmätilaisuutta ei järjestetä pandemiatilanteen vuoksi.
ILMOITTATUMINEN torstaihin,
18.3.2021 klo 20.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen vesa.vepsa@
gmail.com. Ilmoita, jos haluat osallistua paikan päällä. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikille
ilmoittautuneille lähetetään Teamslinkki sähköpostilla.
Hallitus ja johtokunta
YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Vesa Vepsä
040 5687 009 / vesa.vepsa(at)gmail.
com; Sissiosasto pj: Henri Tourunen
040 847 8121 / henri.tourunen(at)
gmail.com.
Jäsentietojen muutokset: Käytämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, jonne
voit itse päivittää muuttuneet tietosi
www.rul.fi / www.reservilaisliitto.fi tai
vaihtoehtoisesti ota yhteyttä tommi.
saikkonen(at)gmail.com
Onhan sähköpostiosoitteesi ajan
tasalla? Samassa paikassa voit päivittää
sen ja näin saada tiedotteita Sisseiltä
suoraan sähköpostiisi.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 9.3. 2021 KLO 17.30
Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen 9.3.2021 klo 17.30. Kokous
pidetään Helsingin Töölössä Maanpuolustusjärjestöjen talossa, käyntiosoite
on Döbelninkatu 2. Käsitellään Killan
säännöissä mainitut asiat.
Pandemiarajoitusten vuoksi kokouspaikalle voidaan ottaa enintään 10
henkeä (kirjoitushetken tieto). Etusijalla ovat he, jotka eivät voi osallistua
etäkokoukseen. Tästä syystä kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen
viimeistään 8.3. klo 12.00 mennessä
sähköpostilla toimisto@ajhk.fi tai
soittamalla 0405643295. Ilmoittautumisessa on ilmoitettava kokoukseen
osallistumistapa ja etäkokoukseen
osallistujan sähköpostiosoite. Etäkokoukseen liittymislinkki lähetetään
8.- ja 9.3. päivien aikana. Etäkokoukseen osallistuminen ei vaadi erillisien
ohjelmien asentamista tietokoneeseen.
Etäkokoukseen osallistujille annetaan
kokouslinkin lähetyksen yhteydessä
tarkentavia ohjeita. Kokousesitelmää
ei ole. PIDETÄÄN TURVALLINEN
KOKOUS.
JÄSENTUOTTEET. Uutena jäsentuotteena on myytävänä jäsentarra. Se
on pyöreä, halkaisija 10 cm ja osittain
läpinäkyvä. Niitä on kiinnitystavaltaan
kahta eri versiota. Tarrapinta on joko
etu- tai takapuolella. Hinta on 2 euroa/
kpl. Jäsentarrojen kuvat ja lisätiedot löydät killan kotisivuilta jäsentuotteiden
kohdalta.
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Lue Helsingin Reservin
Sanomat myös verkosta!

KAUPUNGINPUOLUSTAJA KALEVA

Leila
KALEVA

www.reservinsanomat.fi

EHDOLLA HELSINGIN
KAUPUNGINVALTUUSTOON

KOKOOMUS
HELSINKI

Tutustu reservipiirien
nettisivuihin

www.hrup.fi
www.helresp.fi

Atte
KALEVA
EHDOLLA HELSINGIN
KAUPUNGINVALTUUSTOON

KOKOOMUS
HELSINKI

Vahva Vaikuttaja Vantaalta Valtuustoon

Olli Korkalainen
Vantaan kunnallispolitiikan
luottamustehtävissä 2008 alkaen.
Vantaan suurimman
reserviläisyhdistyksen toiminnassa noin
30 vuotta.
Vapaaehtoisen Maanpuolustuksen
aktiivinen toimija/kouluttaja 1997
alkaen.
Maassa maan tavalla, laitetaan
Suomalaisten asiat ensin kuntoon.
Jos haluat muutosta, äänestä muutosta.
Vain äänestämällä voit vaikuttaa ! PS
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TULE

MUKAAN

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

HALUAN LIITTYÄ JÄSENEKSI
Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Nimi
Osoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin
Syntymäaika

Sähköposti

MPY Oy
Tunnus 5006084
00003 VASTAUSLÄHETYS

Sotilasarvo
Allekirjoitus

RES_RUL_Jasenliite_A4_2968.indd 1

10.8.2015 11.21
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Piiritoimisto

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

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

www.hrup.fi

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
kevätvuosikokous Katajanokan
Kasinolla maanantaina 10.5.
Kokous pidetään maanantaina 10.5.2021 kello 19 Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokous pidetään vallitsevien koronamääräysten mukaisesti, etäosallistumismahdollisuus järjestetään.
HRUP:n kevätvuosikokouksessa äänioikeutta käyttävät yhdistysten valtuuttamat edustajat.

www.helresp.fi

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2021
N:o

Aineistopäivä		

Ilmestymispäivä

Paperilehti
2. 		
3.6.			18.6.
3. 		
9.9.			24.9.
4. 		
2.12.			17.12.

Sähköinen lehti
1.		
22.2.			5.3.
2.		
29.3.			9.4.
3.		
3.5.			14.5.
4.		
9.8.			20.8.
5.		
11.10.			22.10.
6.		
8.11.			19.11.

Piirihallitus

Helsingin Seudun Reserviläipiiri ry:n
kevätvuosikokous Töölön auditoriossa tiistaina 11.5.
Tiistai 11.05.2021 klo 18:00

Sähköinen lehti:			www.reservinsanomat.fi
Paperisen lehden näköisversio:

issuu.com/marsk1

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

Suojeluskuntatalon auditorio
Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki

Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys
kuukausiesitelmät keväällä - syksyllä 2021

1 henkilö valtakirjalla per yhdistys

Kaikille avoimet tapahtumat
Ti 16.03.2021 klo 17.00. AKS:n perinneyhdistyksen esitelmä. Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen:
”Neuvostoliiton suurhyökkäys arktisella alueella: Petsamon-Kirkkoniemen operaatio lokakuussa 1944”. Esitelmä pidetään ilman yleisöä videotallenteena, jonka voit katsoa ja kuunnella yhdistyksen kotisivuilla www.aksperinne.fi huhtikuusta alkaen.

Alla olevat esitelmätilaisuudet pidetään, mikäli koronaepidemiatilanne sen sallii. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse ja kotisivuillamme www.aksperinne.fi. Tiedustelut sihteeriltä,
matti.rajasaari@gmail.com puh. 040 846 9398.
Ti 16.03.2021 klo 17.00. Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen: ”Neuvostoliiton suurhyökkäys arktisella alueella: Petsamon-Kirkkoniemen operaatio lokakuussa 1944”. Esitelmä pidetään ilman yleisöä videotallenteena, jonka voit
katsoa ja kuunnella yhdistyksen kotisivuilla www.aksperinne.fi huhtikuusta alkaen.

To 25.3.2021 klo 18 Sotilasliikunnan infowebinaari. Katso ilmoitus sivulta 13.
Ti 20.04.2021 klo 17.00. Prikaatikenraali Lauri Kiianlinna: ”Talvisota - Stalinin yritys sovjetisoida Suomi”.
Su 11.4.2021 klo 10. Rantojen marssi Helsingissä. Katso ilmoitus sivulta 13.
Ti 19.10.2021 klo 17.00. Kirjaston- ja arkistonhoitaja, FT Heikki Rausmaa: ”Suomen tuki Viron itsenäistymiselle 1988-1991-ei sanoin vaan teoin".
Ti 20.04.2021 klo 17.00. AKS:n perinneyhdistyksen esitelmä. Prikaatikenraali Lauri Kiianlinna:
”Talvisota- Stalinin yritys sovjetisoida Suomi”. Katso viereinen ilmoitus.

Ti 16.11.2021 klo 17.00. Professori Martti Häikiö: ”Miksi Tarton rauhansopimuksessa vuonna 1920 Porajärven ja Repolan kunnat jäivät NeuvostoVenäjän haltuun ja miksi Neuvosto-Venäjä luovutti Suomelle Petsamon alueen”.

Ti 4.5.2021 klo 17. Asehuoltokurssi Töölössä. Katso ilmoitus sivulta 12.
Ti 21.12.2021 klo 17.00. Ekonomi Pentti Hilke: ”Kaatuneiden avakuointi".
La 22.5.2021 klo 9. Pistooliammunnan peruskurssi Töölössä. Katso ilmoitus sivulta 12.
La 22.5.2021 klo 11. Kahdeksan sillan marssi Töölössä. Katso ilmoitus sivulta 13.
Ti 19.10.2021 klo 17.00. AKS:n perinneyhdistyksen esitelmä. Kirjaston- ja arkistonhoitaja, FT
Heikki Rausmaa: ”Suomen tuki Viron itsenäistymiselle 1988-1991-ei sanoin vaan teoin. Katso
viereinen ilmoitus.
Seuraa myös piirien nettisivujen tapahtumakalenteria osoitteessa

www.hrup.fi/toiminta/kalenteri/

Esitelmät pidetään Ostrobotnian juhla/Chydenius -saleissa, koronaetäisyydet huomioon ottaen, Museokatu 10 Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia,
ei ennakkoilmoittautumista. Salivuokran kolehti 5 e, jäseniltä 3 e.
Tervetuloa! Hallitus

Onnittelemme
Tammikuu

Kunnioitamme

SOTIEMME NAISIA OMALLA MERKILLÄ

16.1.
28.1.

Ekonomi, majuri Pentti Walkama (perhepiirissä)
Piiripäällikkö, majuri Viljo Lehtonen (perhepiirissä)

80 v
80 v

Maaliskuu
1.3.
16.3.

Kustannuslaskija, kapteeni Ensio Selin (perhepiirissä)
Ylikersantti Jukka Hukkataival

85 v
60 v

Huhtikuu
23.4.
24.4.
TILAA
SOTIEMME NAISET -MERKKI OSOITTEESTA:

veteraanit.fi

Kiitos, KUN ARVOSTAT.

Hallituksen puheenjohtaja, kapteeni Rauno Kurko
Alikersantti Eino Luntiala

75 v
80 v

Kesäkuu
5.6.
5.6.

Toiminnanjohtaja, insinööri, MTi, majuri Tomi Alajoki
Kersantti Timo Vähätupa

50 v
75 v

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

