Toimikuntien terveisiä		

4

Toimikunnat piirihallitusten tukena

Henkilöesittelyt				

6

Esittelyvuorossa Markku Jämsä, Marcus Nordgren ja Petri Pääkkönen
Helsingin Reserviupseeripiiri >
Helsingin Seudun Reserviläispiiri
Helsinki > Espoo > Kauniainen > Vantaa

1 | 2022
55. vuosikerta | 14. helmikuuta

Reserviläinen ei luovuta!		
Valtakunnallinen verenluovutuskampanja käynnistyy

Teemana
tulevaisuus
Liity jäseneksi: www.hrup.fi / www.helresp.fi

8

2

14. helmikuuta < 1 /2022 < Helsingin Reservin Sanomat

Pääkirjoitus

1

Tässä numerossa

2022

4
6
7
8
9
9
10
10
11
14

Toimikuntien terveisiä
Henkilöesittelyt
MPK Etelä-Suomi
Verenluovutuskampanja
Finnish Brutality
Antti Henttonen 100v
Uusi kiväärijärjestelmä
Military cross training
Padasjoen harjoitusalue
Toimintakalenterit

Varusmiesten loppukyselyistä historian kolmanneksi
paras tulos – koronatilanteesta huolimatta varusmiehet
maanpuolustustahtoisia ja tyytyväisiä palvelukseen

Helsingin Reservin Sanomat 22.1.1972

50 vuotta sitten
Varusmiesten maanpuolustustahto ja
tyytyväisyys esimiehiin ovat korkealla
tasolla, ilmenee syys- ja joulukuussa 2021
kotiutuneiden varusmiesten loppukyselystä. Puolustusvoimat kehittää jatkuvasti
toimintansa palautekyselytulosten
perusteella.
Teksti ja kuva: Puolustusvoimat

Varusmiesten alkukyselyn perusteella kolme
neljästä ilmoitti aloittavansa palveluksen positiivisin ennakko-odotuksin. Positiivisten ennakko-odotusten ohella alokkaiden halu suoriutua
palveluksesta hyvin on vahva. Palveluksen päättyessä varusmiehillä on paljon myönteisiä kokemuksia palveluksesta ja tyytyväisyys palvelusaikaan kokonaisuudessaan on korkealla tasolla
(4,2/5).
Heinäkuussa 2021 aloittaneista palveluksen keskeytti yhteensä 16,1 prosenttia. Covid19-pandemian aikana keskeyttämisten määrät
ovat olleet lievässä nousussa, mutta suurta kasvua keskeyttäneiden määrässä ei ole tapahtunut.
– Pääosa keskeyttää palveluksen kuuden ensimmäisen viikon aikana. Tämän jälkeen keskeyttämisten määrä vähenee loppua kohden.
Merkittävimmät keskeyttämisiin vaikuttuvat
tekijät ovat fyysiset ja mielenterveydelliset syyt,
toteaa majuri Janne Kananen Pääesikunnan
koulutusosastolta.
Kotiuttamisen yhteydessä pidettävän loppukyselyn tulosten osoittavat kotiutuneiden varusmiesten maanpuolustustahdon olevan korkealla
tasolla (4,3/5). Henkilökunnan ja varusmiesjohtajien toimintaa arvostetaan loppukyselyssä olevien esimiestoimintaa mittaavien kysymysten
perusteella: Arvio kantahenkilökunnasta (4,3/5),
Arvio upseerikokelaista (4,2/5) ja Arvio ryhmänjohtajista (4,0/5). Varusmiesten kokemus
henkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä sekä

palveluksen haasteellisuudesta ei ole muuttunut koronaa edeltävään aikaan verrattuna.
Varusmiesten koulutusta parannetaan eri
kyselyiden, koulutustulosten ja henkilökunnan
havaintojen perusteella
Palautekyselyt analysoidaan kaikilla johtamistasoilla Pääesikunnasta perusyksikköön.
– Pitkällä aikavälillä erityisesti kouluttajien
ja varusmiesjohtajien johtaja- ja kouluttajakoulutukseen on panostettu, mikä näkyy palautekyselyissä esimiesten arvostuksen nousuna.
Toiminnan parantamisessa huomioidaan varusmiesten palautekyselyiden lisäksi niin henkilökunnan havainnot kuin saavutetut koulutustulokset, majuri Kananen kuvailee.
Vaikka kyselyiden tuloksiin voidaan olla tyytyväisiä, on toiminnassa myös parannettavaa.
– Palveluksen aikana osa varusmiehistä kohtaa epäasiallista kohtelua, mikä ei ole hyväksyttävää. Tähän liittyen on käynnissä asevelvollisten palautejärjestelmän kehittämisprojekti,
jossa yhtenä kokonaisuutena tuodaan palveluksen jaksojen taitekohtiin uudet jaksopalautteet,
kertoo Kananen.
Uudet palautekyselyt kokeillaan useissa joukko-osastoissa vuoden 2022 aikana ja ne otetaan
käyttöön vuonna 2023. Jaksopalautteet mahdollistavat esiin nousseiden ongelmien käsittelyn heti tuoreeltaan, jolloin esiin nousseisiin
asioihin puuttuminen ja korjaustoimenpiteiden
tekeminen on tehokkaampaa.
Pääesikunnan koulutuspäällikkönä 1.2.2022
aloittanut eversti Kari Pietiläinen on tyytyväinen saatuihin palautteisiin.
– Varusmiesten antama palaute on hyvä mittari toiminnan onnistumisesta ja on ollut todella positiivista havaita, että palautteet ovat pysyneet hyvällä tasolla, osin jopa nousseet, hän
toteaa.
Eversti Pietiläinen haluaa kiittää kaikkia
joukko-osastoissa varusmiesten kanssa työskentelevää henkilökuntaa ja erityisesti varusmiehiä erinomaisesta työstä syksyllä 2021.
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Reserviupseerien
puheenjohtajalta

Reserviläisten
puheenjohtajalta

Katsomme paraikaa hyvin
erikoista näytelmää

Tervehdys kaikille Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenille!

Länsimaiden suuri yleisö on viime
kuukausina ollut ihmeissään, kun sotajoukkoja Ukrainan rajalle koonnut Venäjä
on vaatinut länsimailta turvatakuita. Tai
muuten. Jos asia ei olisi vakava, asetelma
voisi lähinnä naurattaa. Siis että Venäjä,
joka on itse hyökännyt sotilaallisesti Georgiaan ja Ukrainaan, järjestää laajoja sotaharjoituksia länsimaiden rajoilla, masinoi pakolaisvirtoja länteen, vaatii nyt turvatakuita ja esittää lännen uhkaavan sitä?
Venäjän propagandakanavien suoltama uhrina esiintymisen narratiivi saattaa
upota heikosti koulutettuihin ja maaseudulla asuviin iäkkäisiin venäläisiin, mutta
jo lapsikin näkee tilanteen absurdiuden.
Ainoa mikä Venäjän vallanpitäjiä voisi oikeasti uhata, on omien kansalaisten
vaatimus laajamittaisen korruption kitkemisestä, vapaista vaaleista, vapaasta
mediasta ja kansalaisten elinolojen parantamisesta ylimitoitetun sotavarustelun sijaan. Valtaeliitille se on toki konkreettinen
uhka, minkä vuoksi kannattaakin järjestää
näitä kansainvälisiä näytelmiä.

Maskirovkaan kuuluu
hämmentäminen ja
disinformaatio
Venäjällä on pitkä valtiollisen valehtelun perinne, joka periytyy jo Neuvostoliiton ajoilta. Se on suunnattu sekä omia
kansalaisia että ulkomaita vastaan, minkä vuoksi omien kansalaisten luottamus
maan hallintoon on aina ollut heikko.
Tästä hyvänä esimerkkinä on korkea rokotevastaisuus - Venäjän omiin rokotteisiin ei luoteta hehkutuksesta huolimatta.
Sotilaallisesti maskirovka näkyy pyrkimyksenä hämmentämiseen ja disinformaation jakamiseen. Kun Venäjä liikuttelee ilma- ja merialuksiaan Itämerellä tai
muualla länsimaiden lähellä, se tietää hallitsevansa länsimedian otsikoita. Palstatilalla saa kansainvälistä huomiota, jota Venäjä tuntuu erityisesti kaipaavan. Otsikot
saattavat aiheuttaa perusteetonta huolta
tavallisille kansalaisille, ja sitä kautta painetta poliittisille päättäjille antaa Venäjälle myönnytyksiä. Meidän reserviläisten
tehtävänä on kertoa lähellä oleville ihmisille, että yksi kuljetuslento Tikkakosken
ohi tai muutama laiva Öölannin ympärillä
ei todennäköisesti tavoittele muuta kuin
mediahuomiota. Voimme myös auttaa
ymmärtämään informaatio- ja hybridivaikuttamisen keinoja ja päämääriä.
Euroopan ja USA:n yhtenäisyys on
Venäjälle vaikea paikka, koska länsimaiden yhdistetty väestöllinen, taloudellinen,
teknologinen ja sotilaallinen ylivoima on
kiistaton, ja Venäjä tietää sen. Venäjällä
ei olisi edellytyksiä menestyä laajamittaisessa sodassa yhtenäisen lännen resursseja vastaan. Sotilaalliset manööverit ja
länsimailta vaaditut kirjalliset vastaukset
Venäjän kysymyksiin ovat koepalloja, joilla haetaan säröjä lännen yhtenäisyyteen.
Joitain pieniä säröjä on jo syntynytkin,
kun Saksa ei näytä hyväksyvän virolaisten
122mm tykkien vientiä Ukrainan puolustusta vahvistamaan. Mutta pääosin lännen rintama on ollut yhtenäinen ja selvä:
Itsenäisillä valtioilla on aina oikeus liittoutua kenen kanssa haluavat. Venäjän
ärhentelyn takana ei välttämättä ole suurempaa suunnitelmaa, mutta se kokeilee
kepillä jäätä aina uusista kohdista. Näin
toimiessaan Venäjä säilyttää asemansa
aloitteentekijänä, jota länsimaiden poliitikot ovat tähän mennessä seuranneet.

Piirin hallitus 2022 ja
yhteistyökumppanit

Olisi korkea aika temmata aloite takaisin.
Eräät länsimaiset sotilashenkilöt ovat jo
esittäneet, että Venäjältä vastavuoroisesti kysyttäisiin miten se aikoo liennyttää
turvallisuustilannetta esim. vähentämällä
kaukovaikutteisia aseita Kaliningradista
tai vetämällä joukkoja pois Ukrainan pohjoisrajalta ja laittomasti vallatulta Krimiltä.

Sotilaat seuraavat tekoja
Kokeneista nyrkkeilijöistä sanotaan,
että he eivät seuraa vastustajan silmiä.
He seuraavat käsiä ja jalkoja, koska sieltä lähtee seuraava isku. Sotilaat toimivat
samoin. He katsovat, mitä vastustaja oikeasti tekee, mitä uhkia se muodostaa, ja
miten omat liikkeet pitää suunnata uhkien
minimoimiseksi. Suomen Puolustusvoimat kommunikoi operatiivisista tekemisistään säästeliäästi, jos ollenkaan. Suurelle yleisölle keskeistä on ymmärtää, että
puheiden vähäisyys ei tarkoita tekojen
puutetta. Kun järjestelmä on kunnossa ja
vihollinenkin tietää sen, ei tekoja tarvitse
mainostaa. Ruotsin politiikka on tässä asiassa erilainen, koska heillä on maapuolustuskyvyn osalta enemmän todistettavaa,
myös omalle kansalle.
Sotilaat ovat myös pragmaattisia ja
kysyvät: entä sitten? Mitä Venäjä saavuttaisi hyökkäämällä Ukrainaan, joka on sotilaallisesti nyt paljon kyvykkäämpi kuin
Krimin hyökkäyksen aikana? Ja miten se
voisi hallita yli 40-miljoonaista kansaa,
joka on isänmaallinen ja halukas taistelemaan vaikka sissisodankäynnin keinoin?
Varsinkin kun hyökkäystä seuraavat länsimaiden pakotteet kuristaisivat entisestään jo kaltevalla pinnalla olevaa Venäjän
taloutta. Tuskin Venäjäkään haluaa sotaa,
jossa syntyy tappioita. Autoritaarisissa
maissa tappioiden sietokyky on suurempi
kuin hyvään elintasoon tottuneissa länsimaissa, mutta Venäjälläkin nuorten miesten ilmestyminen ruumissäkeissä takaisin
kotikylän multiin alkaisi nopeasti syödä
kotirintaman tukea.

Sotilaallisen liittoutumisen
suosio on nousussa
Kun sodan mahdollisuus lyö kasvoille
mediassa joka päivä, Suomen sotilaallinen liittoutuminen alkaa kiinnostaa myös
tavallisia kansalaisia. Se on hyvä asia,
koska siitä pitääkin keskustella. Keskustelussa kannattaa punnita vaihtoehtojen
realistisuutta. Sotilaallisen liittoutumisen
muodoiksi on tähän mennessä esitetty yhteistyötä Ruotsin, EU:n ja NATO:n
kanssa, ikään kuin ne olisivat yhtä tehokkaita vaihtoehtoja nostamaan sotilaallisen
hyökkäämisen kynnys riittävän korkealle.
Näinhän ei ole. Yhteistyö Ruotsin kanssa
olisi hyvä alku, mutta ei kai kukaan tosissaan voi uskotella, että sillä luotaisiin
uskottava sotilaallinen kynnys Venäjää
vastaan. EU:n potentiaali on paperilla
jo vahvempi, mutta siltä puuttuu nopea

Vuosi 2022 on pyörähtänyt käyntiin.
Piirin hallitus on aloittanut uuden vuoden
uudella viime marraskuussa valitulla jäsenistöllä. Hallituksen kuudesta jäsenestä
kolme on uusia; Heikki Juhola (Tarkkaampujakilta), Esa Jansson (Espoon Reserviläiset) ja Magnus Nordgren (Helsinforsnejdens Svenska Reservunderofficerare).
Varapuheenjohtajana jatkaa Kati Pitkänen
(Helsingin Sissiosasto) ja hallituksenjäseninä Panu Tamminen (Vantaan Reserviläiset)
sekä Eerik Tuovinen (Helsingin Reserviläiset). Allekirjoittanut toimii puheenjohtajana (Pohjois-Helsingin Reservinaliupseerit
/ Vääpelikilta). Hallituksen uudet jäsenet
esittäytyvät kukin vuorollaan Helsingin Reservin Sanomien paperi- ja digilehdissä.
Uusia henkilöitä löytyy myös useammalta piirin yhteistyötaholta. Reserviläisurheiluliiton uutena toiminnanjohtajana on
aloittanut Veli-Matti Kesälahti, MPK:n Etelä-Suomen piiripäällikkönä Vesa Sundqvist
ja Uudenmaan aluetoimiston päällikkönä
everstiluutnantti Markku Jämsä. Haluan
omasta ja piirin puolesta toivottaa heille
kaikille menestystä uusissa tehtävissään.

Alkuvuoden tapahtumia
Koronanperkele ei vieläkään tohdi irrottaa meistä otettaan, mutta siitäkin huolimatta ovat piirin jäsenet ottaneet osaa monipuoliseen reserviläistoimintaan niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tammikuussa
Virossa järjestettiin Utria Dessant-sotilastaitokilpailu, jossa jäseniämme oli niin Stadin Sissien kilpajoukkueessa kuin myös kilpailun kansainvälisessä tuomariosastossa.
Saman kuun lopussa Ruotsissa järjestettävä
Vintergatan -ampumakilpailu taasen peruttiin, joten tänne emme HRUP:n yhteisjoukkueen kanssa päässeet. Helmikuun puolessa välissä Jyväskylän seudulla pidettävään
Oltermannin hiihtoon meiltä ja HRUP:ltä
on, ainakin tätä kirjoittaessa, lähdössä joukkue, jonka rungon muodostaa Stadin Sissit.
Tämän kilpailun kulusta ja tuloksista lisää
seuraavassa lehdessä.

Verenluovutuskampanja
On tärkeää, että jokainen reserviläinen
huolehtii omasta fyysisestä ja psyykisestä
kunnostaan sekä ampumataidostaan. Olisi
myös tärkeää, että jokainen meistä pyrkisi
huolehtimaan myös lähimmäisistään konkreettisesti. Tapaturmat, onnettomuudet tai
sairaudet voivat viedä kenet tahansa meistä
sairaalahoitoon, jonka toimenpiteissä voidaan tarvita luovutettua verta.
Olen sopinut SPR:n Veripalvelun kanssa verenluovutuskampanjasta, joka alkaa
maaliskuun ensimmäinen päivä ja kestää
toukokuun viimeiseen päivään saakka.

kyky vastata sotilaallisiin uhkiin, eikä sen
poliittisen päätöksenteon yksituumaisuudesta ole mitään takuita. Eihän se ole
pystynyt yksimielisyyteen edes taloudesta, ja hädin tuskin tähän mennessä asetetuista talouspakotteista. NATO on ainoa
taho, jolla on realistinen sotilaallinen kyky
vastata Venäjän uhkaan nopeasti, koordinoidusti ja riittävillä suorituskyvyillä.
NATO:n ovi on Suomelle toistaiseksi auki.
Mutta olisi vaarallista itsepetosta tuudittautua ajatukseen, että ’NATO-optio’ on
mahdollinen ikuisesti Suomen valitsema-

Kampanjan nimi on: Reserviläinen ei luovuta! (paitsi verta). Yhdistysten puheenjohtajille on ilmoitettu, että kaikki yhdistykset
kävisivät Veripalvelun kotisivuilla luomassa
oman verenluovutusryhmän, VeriRyhmän,
oman yhdistyksensä nimellä, jonka jälkeen
jäsenet voivat käydä luovuttamassa verta.
Olen haastanut mukaan kampanjaan Helsingin Reservinupseerien siskot ja veljet.
Reserviläisliiton kautta tullaan kampanjaa
viemään myös muihin reserviläispiireihin
koko valtakunnassa. Tavoitteena on saada
kasvatettua SPR Veripalvelun verivarastoja
ennen kesälomakauden alkua sekä samalla
saada reserviläistoiminnalle positiivista näkyvyyttä yleishyödyllisen toiminnan kautta.
Kampanjan virallisena suojelijana toimii
puolustusministeri Antti Kaikkonen ja hän
on myös lupautunut luovuttamaan verta
kanssamme erikseen sovittavana ajankohtana. Kampanjan toteutuksesta on lisätietoja tämän lehden sisäsivuilla.

Yhdistyssivut ja
toiminnanseuranta
Kaikki piirimme yhdistykset eivät ole
vielä saaneet liiton yhdistyssivujen kautta
tehtävää toiminnanseurantaansa oikealle
tasolle. Liitto on tarjonnut ja tarjoaa tähän
koulutusta ja olisi tärkeää, että kaikki yhdistykset hoitaisivat asian kuntoon pikimmiten. Tapahtumien päivittäminen ja niistä
raportointi vaikuttaa suoraan muun muassa piirille ja yhdistyksille myönnettäviin liiton tukiin. Niin Reserviläisliitto kuin myös
Puolustusvoimat hyödyntävät näitä yhdistysten raportoimia tietoja mahdollisimman
reaaliaikaisesti ja siten ollen näiden raportoinnilla on suuri merkitys. Järjestelmä on
helppokäyttöinen ja yhdistysten kannattaa
jakaa raportointivastuuta muutamalle henkilölle, vaikkapa jaostojen tai toiminnan
mukaan. Mikäli joku yhdistys kaipaa enemmän tukea asian suhteen, olkaa yhteydessä
suoraan allekirjoittaneeseen, niin sovitaan
koulutusaika järjestelmän käytön harjoitteluun yhdessä liiton tiedottajan kanssa.
Marko Nikkanen
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
puheenjohtaja, vääp res.
puheenjohtaja@helresp.fi

na ajanhetkenä. Kun kriisi tulee, ovi on jo
kiinni – sen ovat konkreettisella tavalla
näyttäneet Georgian ja Ukrainan esimerkit. NATO:n jäsenyys on kuin palovakuutus: sitä ei saa enää voimaan kun talo on
tulessa. Siksi valmistelu ja päätökset pitää
tehdä ajoissa.
Matti Riikonen
Helsingin Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja, maj res
puheenjohtaja@hrup.fi
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Toimikuntien terveisiä 2022
Helsingin Reserviupseeripiirin
ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin piirihallitusten tukena
ja valmistelevina toimieliminä
on joukko toimikuntia, joiden
jäseniksi on kutsuttu myös
asiantuntijajäseniä piirien
yhdistyksistä. Osa toimikunnista
on piirien yhteisiä. Mikäli
aihe kiinnostaa, ota rohkeasti
yhteyttä toimikunnan
puheenjohtajaan.
Teksti ja kuvat: Toimikunnat

Koulutustoimikunta
(HRUP) koulutus@hrup.fi
Koulutustoimikunta on Helsingin Reserviupseeripiiriin vuonna
2019 perustettu toimikunta. Toimikunnan tarkoituksena on 1) toimia
pitkäjänteisenä yhdyssiteenä MPK:n
(erityisesti ESMPP:n), piirin, kerhojen ja RUL:n koulutustoimikunnan
välillä, 2) tukea ja neuvoa jäsenyhdistyksiä koulutukseen liittyvissä
asioissa sekä 2) koordinoida, kehittää ja markkinoida piirin alueella tapahtuvaa koulutustoimintaa. Vuonna 2021 toimikunta aktivoitui kunnolla: suoritettiin koulutuskyselyjä
sekä jäsenistölle että kerhoille, käynnistettiin yhteistapaamisia MPK:n
Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin
(ESMPP) johdon kanssa, pilotoitiin
HRUP:n koulutuspäivä ja aloitettiin
upseereille suunnattujen koulutuspolkujen luominen ESMPP:n kursseista. Vuodelle 2022 on suunniteltu
sekä kehittämishankkeita että uusia
avauksia.
Erinomaista palautetta saanut
HRUP:n koulutuspäivä saa jatkoa
kahdella koulutuspäivällä: 7.5. ja
10.9. Tuusulassa. Koulutuspäivät
ovat erillisiä kokonaisuuksia, eli
molempiin voi osallistua. Koulutuspäivillä koulutetaan käytännönläheisesti sekä upseereille suunnattuja
laajempia kokonaisuuksia että yksittäisen taistelijan tärkeitä taitoja.

Spjutsundin piirimaja on majatoimikunnan silmäterä.

Koulutuspäivät tarjoavat myös kerhoille oivan tilaisuuden toteuttaa
koulutuksia, eli uusia rastienpitäjiä
kaivataan ja uusia ideoita otetaan
mielellään vastaan. Haastan jokaisen
kerhon keksimään rastin ja lähettämään kouluttajan koulutuspäivään!
Reserviupseerien koulutuspolut ESMPP:n kursseista julkaistaan
alkuvuodesta. MPK on tuottanut/
tuottamassa aihekohtaisia valtakunnallisia koulutusohjelmia, mutta
upseeri tarvitsee oman aselajiosaamisensa lisäksi laajempaa osaamista.
HRUP ja ESMPP ovat siksi pilotoimassa uusia upseereille suunnattuja
koulutuspolkuja. Koulutuspolkujen
tarkoituksena on konkreettisilla
kurssiesimerkeillä tarjota ohjenuora
nousujohteiseen kouluttautumiseen.
Koulutuspolut on luotu ESMPP:n
tarjoamista kursseista, eli listattuja
kursseja tarjotaan meidän lähialueellamme. ja Koulutustoimikunta
hyväksyy lopulliset versiot kokouksessaan 7.2., jonka jälkeen tuotos

julkaistaan. Toivottavasti koulutuspolut helpottavat MPK:n koulutuskalenterin kahlaamista ja itselle sopivien kurssien valitsemista.
Koulutustoimikunta jatkaa hyvää yhteistyötä MPK:n, erityisesti
ESMPP:n, kanssa mm. jatkamalla
tapaamisia ESMPP:n ja HRUP:n
johdon välillä, tukemalla JJOHT-,
KPÄÄLL- ja PAIKPE-kurssien
markkinoinnissa sekä kurssikuvausten parantamisessa ja selvittämällä
piirin yhdistysten ja henkilöjäsenten
halukkuuksia olla mukana MPK:n
kurssien kehittämisessä, esimerkiksi
aselajikoulutuspolkujen käynnistämisessä. Näiden lisäksi toimikunta haluaisi saada aikaiseksi uuden
MPK:n kurssikuvaustietokannan,
ainakin ESMPP:n kurssien osalta.
Tällä hetkellä kurssikuvaukset ovat
näkyvissä MPK:n koulutuskalenterissa vain ilmoittautumisen ollessa
auki. Tämä hankaloittaa huomattavasti mielenkiintoisten kurssien löytämistä, sillä niitä pitäisi osata etsiä

oikeaan aikaan. Sopivien kurssien
löytäminen helpottuisi huomattavasti, jos voisi lukea kurssikuvauksia
milloin tahansa.
Koulutustoimikunta ottaa mielellään vastaan koulutuksesta kiinnostuneita käytännön tekijöitä!

Sotilasliikuntatoimikunta
(HRUP-HELRESP)
liikunta@hrup.fi
Sotilasliikuntatoimikunta toivottaa piirille mukavaa alkavaa kevättä
ja voimia liikuntakoitoksiin! Toimikuntamme tavoitteena vuonna 2022
on järjestää, koordinoida ja mahdollistaa mitä erilaisimpia liikuntatapahtumia kaikille reserviläisillemme.
Tarjoamme myös sotilasliikunnan infotilaisuuksia, tarkistamme
mahdollisuuden erilaisiin lajikokeiluihin ja olemme aktiivisena tukena
kaikille piirien yhdistyksille, joilla
liikuntaan liittyviä tapahtumia tai
kysymyksiä.
Kaiken tämän lisäksi tarjoamme
mahdollisuuden myös testata kuntoa ja olemme tiiviissä yhteistyössä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kanssa. Tavoitteemme on olla kehittyvä ja monipuolinen toimikunta,
jolla on jokaiselle liikunnasta ammennettavaa!
• Järjestetään kaksi liikunta-aiheista infotilaisuutta.
• Jatketaan yhdistysten jäsenille
kohdistettuja lajikokeiluja, mm.
Military Cross Training, suunnistus, Krav Maga ja enduro.
• Tuetaan yhdistysten marssi- ja
liikuntatapahtumia mm. tiedottamisella.
• Järjestetään yhdistysten jäsenille
kohdennettu kuntotestaajakurssi.
• Järjestetään kuntotestaustilaisuudet keväällä ja syksyllä yhteistyössä MPK:n kanssa.
• Lähetetään piirin joukkue ainakin yhteen tai useampaan liikunta- tai jotostapahtumaan tai kotitai ulkomaiseen sotilastaitokilpailuun, esim. kaukopartiohiihto,
kaukopartiomarssi tai RESUL:n
jotos.

Majatoimikunta (HRUP)
spjutsund@hrup.fi
Sotilasliikunta: Hiihto on suomalaisen reserviläisen perustaito.

HRUP:n majatoimikunta varmistaa Sipoon Spjutsundissa sijait-

sevan piirimajan arvon ja käytettävyyden säilymisen. Toimikunta
suunnittelee vuoden aikana toteutettavat työt ja hankinnat. Työt tehdään pääosin talkoilla. Toimikunta
ylläpitää työlistaa, josta töitä tekemällä voivat majan käyttäjät korvata
käyttömaksun. Perinteisesti majatoimikunta on järjestänyt vuosittain
kevät- ja syystalkoot ja joulusaunan.
Jatkuvuuden turvaamiseksi on tänäkin vuonna tavoitteena saada joulusaunaan runsaasti nuoria. Tämän
vuoden suurin ponnistus on pihan
kuivatuksen ja puuvajan perusparannus. Toimikunta kokoontuu
yleensä alkuvuodesta Döbelninkadulla ja toinen kokous pidetään tarvittaessa talkoiden yhteydessä. Toimikunnan vahvuus on tällä hetkellä
7, josta 2 nuorta. Perinteisesti toimikunnan jäsenet ovat itsekin osallistuneet talkoisiin ja joulusaunaan,
onpa heillä sinne jopa etuoikeus. Ei
tarvitse olla rakennus- tai kiinteistöalan ammattilainen liittyäkseen porukkaan. Normaali upseerijärki riittää useimmissa tehtävissä. Jos haluat
mukaan, ota yhteyttä toimikunnan
puheenjohtajaan.

Järjestötoimikunta
(HRUP)
jukka.rusila@hrup.fi
HRUP:n Järjestötoimikunnan
tarkoituksena on kerhojen välisen
yhteistoiminnan kehittäminen ja
piiriorganisaation toiminnan tehostaminen. Tarkoituksena on myös
kehittää jäsenille lisäarvoa jäsenyydestä, jotta piirin jäsenmäärä saadaan kasvu-uralle. Tämän vuoden
merkittävimmät tavoitteet ovat:
- luodaan reserviupseereille järjestöjohtajan koulutuspaketti - pohditaan keinoja piirin kerhojen yhteistoiminnan kehittämiseksi, esim.
elokuvailta, saunailta ja retki puolustusvoimien Miessaareen. Toimikunnan vahvuus on tällä hetkellä 8,
josta kaksi nuorta. Mukaan kaivattaisiin erityisesti henkilöä, jolla on
kokemusta koulutusten (kokoustekniikka, puheviestintä, esiintymistaito) järjestämisestä ja myös henkilöä,
jolla on yhteyksiä paikkoihin, joihin
yleisö ei normaalisti pääse. Mikäli
haluat mukaan, ota yhteyttä toimikunnan puheenjohtajaan.
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• Kannustetaan kerhoja nimeämään varautumisvastaava(t) ja siten lisätään varautumisvastaavan
nimenneiden kerhojen lukumäärää.
• Kannustetaan kerhoja ja varautumisvastaavia aktivoimaan jäseniään varautumistoimintaan, esim.
suorittamaan kalliosuojakoulutuksen kursseja.
• Lisätään piirin varautumistoiminnan ja -yhteistyön henkilöresursseja.

Ampumatoimikunta
(HRUP-HELRESP)
ammunta@hrup.fi

Järjestötoimikunta huolehtii mm. piirin sääntöjen ajantasaisuudesta.

Varautumistoimikunta
(HRUP)
varautuminen@hrup.fi
Päämäärä. Varautumistoiminnan ja -yhteistyön tarkoituksena on
hankkia tietoa reserviläisille soveltuvista varautumiseen liittyvistä koulutus- sekä sijoitusmahdollisuuksista
ja lisätä piirin sekä Reserviupseeriliiton tunnettuutta ja vaikutusmahdollisuuksia varautumis- sekä turvallisuustoimijoiden keskuudessa.
Yhteistyön ja siitä saatavien kontaktien myötä varautumiskoulutusta
voidaan esitellä erilaisten tapahtumien yhteydessä ja lisätä tietoisuutta
yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumisesta.
Toiminta. Piiri osallistuu varautumiskoulutuksen suunnitteluun
ja koordinointiin mm. Uudenmaan
koulutusverkostoryhmässä (KOVER) yhteistyössä muiden turvallisuus- ja vapaaehtoiskentän toimijoiden kanssa. Varautumiseen liittyvässä reserviläisille soveltuvassa
koulutuksessa nojaudutaan ensisijaisesti MPK:n kurssitarjontaan.
Piirin varautumistoiminnan vastuu- ja yhteyshenkilöiksi pyritään
löytämään lisää asiasta kiinnostuneita piirin jäseniä. Varautumisyhteyshenkilöt toimivat piirin edustajina
ja yhteyshenkilöinä mm. seuraavissa
yhteistyöryhmissä ja verkostoissa:

• RUL piirien varautumisvastaavien verkosto
• RUL Varautumistoimikunta
• MPK:n Kalliosuojakoulutusprojektin ohjaus/kehitysryhmä
• MPK:n Uudenmaan koulutusverkostoryhmä (KOVER Uusimaa)
• PV:n Uudenmaan yhteistyöryhmä
• Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
(VAPEPA)
Muita kokonaisturvallisuuteen
ja varautumiseen liittyvien tilaisuuksien järjestäjiä ovat muun muassa
Helsingin väestönsuojeluyhdistyksen
VSS-jaos ja Suomen Kylät ry.
Tiedottaminen. Varautumisyhteyshenkilöt ja piiritoimisto tiedottavat yhteistyössä kerhoja varautumiseen liittyvistä asioista nimettyjen
varautumisvastaavien kautta, piirin
muun tiedotustoiminnan yhteydessä
tai erillisissä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksissa.
Varautumistoimikunnan tavoitteet vuodelle 2022:
• Perustetaan piirille varautumistoimikunta vuoden alusta lukien.
• Osallistutaan määriteltyjen yhteistyöryhmien ja verkostojen toimintaan.
• Tiedotetaan aktiivisesti erityisesti
piirin kerhoja ja lisätään ”varautumiskirjeiden” lukumäärää. Järjestetään webinaari piirin kerhoille
ja tiedotetaan myös HRS lehdessä.

Varautumisessa pureudutaan usein pintaa syvemmälle.

Piirin ampumatoiminnan pääpaino on reserviläisasein tapahtuvassa ammunnassa Santahaminassa
sekä piirin omalla pistooliradalla.
Töölön pistooliradan, salin ja ilmaaseradan käyttömahdollisuuksia
kehitetään vuorojen käyttöastetta
seuraamalla, talkoilla ja uusilla hankinnoilla.
Vakiintunut toiminta. Ampumatoiminnan tärkeimpinä tavoitteina ovat reserviläisille sopivien
ampumamuotojen (RA1-RA4 ja
SRA) tukeminen ja edelleen kehittäminen sekä monipuolisten ampumamahdollisuuksien turvaaminen
pääkaupunkiseudulla myös tulevaisuudessa. Toiminnan tarkoituksena
on kohottaa reservin johtajien kykyä
kouluttaa ja johtaa ammuntoja sekä
parantaa heidän henkilökohtaista

pyrkii järjestämään jäsenilleen omia
ampumavuoroja Santahaminassa kivääri- ja pistooliradoilla. Toimikunnan tavoitteet 2022:
• Jatketaan Töölön radan kehityshanketta.
• Valmistellaan ampujan kehittymispolun esitysmateriaali.
• Kannustetaan kerhoja esittelemään ja avaamaan ampumatoimintaansa muiden kerhojen jäsenille.
• Pidetään tiivistä yhteyttä sidosryhmiin ja kouluttajiin mm. ratavarausten ja kurssien osalta.
• Toteutetaan kaksi asehuollon
kurssia, kaksi pistoolin peruskurssia ja suunnitellaan uusia
koulutuksia, mm. SRA-tuomarikurssi, SRA-ampujan kurssi ja
poliisin kanssa järjestettävä ampuma-asekouluttajan kurssi.
• Järjestetään RESUL:n ampumalajien karsintakilpailut ja lähetetään
piiristä joukkue soveltuviin kansallisiin sekä ulkomaisiin ampumakilpailuihin.
• Järjestetään tutustumisammunnat keväällä ja syksyllä.

Nuorten upseerien
toimikunta (HRUP)
nuoret@hrup.fi
Nuorten toiminnan päämääränä on koota yhteen kaikkien piirin
kerhojen nuoret jäsenet, innostaa
nuoria jäseniä mukaan toimintaan
ja tukea jäsenkerhoja ja niiden nuo-

•
•
•
•
•

tustumisammunnat yhdistysten
nuorille jäsenille Töölössä.
Pidetään nuorisoupseerien tapaaminen.
Pidetään sotilasesterataharjoitus.
Osallistutaan nuorten reserviläisten päivään, jonka järjestämisvastuu on Uudenmaan piireillä
Järjestetään Nuorten Intomielten
iltoja, eli kivääriammuntoja Santahaminassa.
Osallistutaan piirin koulutuspäivän toteuttamiseen tarjoamalla
kouluttajia ja markkinointitukea.

Viestintätoimikunta
(HRUP) viestinta@hrup.fi
Vuonna 2022 julkaistaan Helsingin Reservin Sanomien neljä painettua numeroa, jotka julkaistaan myös
sähköisenä näköisversiona. Paperilehden kehittämistä jatketaan sisällöltään monipuolisempaan ja laadukkaampaan suuntaan. Tavoitteena
on, että Helsingin Reservin Sanomien paperilehti on piirille tehokas väline tavoittaa kerhojen jäseniä ikään,
sukupuoleen ja taustaan katsomatta,
ja että paperilehti on kaikille jäsenille käytännöllinen väline saada ajankohtaista tietoa piirin sekä kerhojen
toiminnasta. Lisäksi julkaistaan kuusi e-lehteä osoitteessa www.reservinsanomat.fi. Helsingin Reservin
Sanomat -lehti täyttää 55 vuotta.
Piiri lähettää vuoden aikana yksitoista kuukausikirjettä jäsenilleen
ja yhteistyökumppaneilleen sähkö-

Ampumataidon omaehtoinen harjoittelu on tärkeää.

ampumataitoaan.
Piiri tukee jäsenyhdistysten piirin sisäradalla järjestämiä ammunta- ja koulutustilaisuuksia. Samoin
jäsenille ja jäsenyhdistyksille tarjotaan tietoa ammunnasta, ammunnan
harjoittelumahdollisuuksista, aseista,
asehuollosta ja lupamenettelyistä.
Piiri tukee ja järjestää ammunnan koulutustapahtumia, eri lajien
harjoitus-ammuntoja ja kilpailuja
sekä tarvittaessa karsintoja valtakunnallisia kilpailuja varten. Piiri
lähettää edustuksen ampumatoimikunnassa päätettyihin tärkeimpiin
reserviläisten ampumatapahtumiin.
Piiri nimeää kilpailuihin lähetettävät
edustajat.
Pääosa muualla kuin Töölön
radalla tapahtuvien ampumatapahtumien ja -vuorojen päivämääristä
määritellään yhdessä Puolustusvoimien ja MPK:n kanssa Santahaminan ratakokouksissa puolivuosittain
toukokuussa ja marraskuussa. Piiri

risoupseereja. Toimikunta myös vastaa toimintansa jatkuvuudesta etsimällä toimikuntaan jatkuvasti uusia
aktiivisia jäseniä. Toimikunta osallistuu piirin ja sen jäsenyhdistysten
tapahtumiin. Toimikunnan jäsenet
toimivat ja osallistuvat myös MPK:n
ja RUL:n järjestämiin tilaisuuksiin.
Toimikunta tukee myös piirin koulutuspäivän valmisteluja. Nuorten
toimikunnalla on käytössään Facebook-ryhmä, Instagram-tili, sähköpostilista ja WhatsApp-ryhmä. Toimikunnan jäsenet kirjoittavat myös
aktiivisesti artikkeleita Helsingin Reservin Sanomiin ja tukevat näin aktiivisesti viestintätoimikunnan työtä.
Toimikunnan tavoitteet 2022:
• Järjestetään kokelasinfot Kaartin
Jääkärirykmentin upseerikokelaille.
• Järjestetään RU-kurssien tutustumisammunnat kursseille 258 ja
259.
• Järjestetään keväällä SRA-tu-

postitse. Lisäksi piiri tiedottaa toiminnastaan Facebookissa. Markkinoidaan HRS:n e-lehteä paremmin
jalkauttamalla sen markkinointia
kerhoihin. Lehden ilmestymisviestiin lisätään suorat linkit pääjuttuihin ja seurataan, onko sillä vaikutusta lehden lukemisaktiivisuuteen.
Toimikunnan tavoitteet 2022:
• Parannetaan tiedonkulkua yhdistysten ja piirin toimikuntien ja
piirihallituksen välillä.
• Laajennetaan piirin nettisivujen
sisältöä ja parannetaan sivujen
käytettävyyttä, jotka tähtäävät sivuilla käytetyn ajan lisäämiseen.
• Osallistutaan Nuku rauhassa -kokonaisturvallisuustapahtumaan.
• Järjestetään yhdistyksille viestintäkoulutus vuoden 2022 aikana.
• Suunnitellaan ja toteutetaan yhdistyksille järjestöviestinnän tietopaketti.
Kiinnostuitko? Tule mukaan!
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Uudenmaan aluetoimiston uusi päällikkö esittäytyy
Uudenmaan aluetoimiston
uutena päällikkönä aloitti
1.1.2022 everstiluutnantti
Markku Jämsä. Tässä on
hänen esittäytymisensä
ja tervehdyksensä
reserviläisille:
Teksti: Markku Jämsä
Kuva: Puolustusvoimat

Tervehdys Reserviläiset,
Talvella 1970-luvulla, Sonkajärvellä, Jyrkän kylän läheisyydessä oli laaja kertausharjoitus. Sotilaiden näkyminen omalla kylällä
oli poikkeuksellista ja helikopterin
laskeutumiset sekä nousemiset
kotoa parin sadan metrin päässä
sijaitsevalla peltoalueella olivat
pienen pojan unelmien täyttymyksiä. Itse olin tuolloin vielä alle
kymmenenvuotias alakoululainen.
Eräänä iltana kotimme ulkoovelta kuului terävä koputus. Isä
meni avaamaan oven ja minä tietysti seurasin kiinnostuneena
perässä. Ovella seisoi ryhdikäs,
valkoiseen maastopukuun pukeutunut ja rähinäremmillä sekä
pistoolilla varustautunut sotilas.
Hän käyttäytyi äärimmäisen kohteliaasti ja pyysi lupaa saada käyttää puhelinta tärkeän asian hoitamiseen. Isä luonnollisesti antoi
luvan, sotilas soitti puhelun, kiitti
ja poistui yhtä tyylikkäästi kuin oli
tullutkin.
Sotilaan toiminta ja moitteeton ulkoasu tekivät minuun suuren vaikutuksen. Kysyin isältä,
että mikä tuo oli? Isä kertoi sotilaan olleen reservin luutnantti ja
kertausharjoituksessa olevan yhden komppanian päällikkö. Tuosta
hetkestä alkaen halusin olla sotilas
ja reservin luutnantti. Vaikka ilta
oli jo myöhä, kävin hakemassa
kirjahyllystä tietosanakirjan. Tie-

tosanakirjasta löytyi kauluslaattojen kuvilla varustetut sotilasarvot.
Seuraavana päivänä kaikki sotilasarvot olivat hallussa.
Haluan tällä lyhyellä tarinalla
valaista sitä, kuinka merkityksellisenä näen ja olen koko ikäni nähnyt meidän reserviläisten roolin
Suomen tärkeimmän kynnysasejärjestelmän -maanpuolustustahdon- rakentajana sekä ylläpitäjänä.
Jokainen reserviläinen sekä reserviläisen esimerkki ja toiminta ovat
merkityksellisiä.
Reserviläistä, saati reservin
luutnanttia minusta ei sitten koskaan kuitenkaan tullut. Aloitin nimittäin opinnot Kadettikoulussa
1989 ennen varusmiespalveluksesta kotiutumista.

Luonnehdintaa
Arvomaailmani ja toimintani
ovat modernin konservatiivisia,
joita koulutus ja varsin vaihteleva
työura eri puolilla Suomea ovat
muovanneet. Pidän vastuun ottamisesta, esiintymisestä ja joukon edessä toimimisesta. Johdan
omalla esimerkillä sitouttaen ja
osallistaen ihmisiä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus ja
yhdenvertaisuus ovat noudattamiani ja vaatimiani toimintatapoja. Arvostan asiantuntemusta,
yhteistyökykyä ja kehittämishakuisuutta. Voimakas kilpailuvietti
on matkan varrella onneksi hivenen tasaantunut, vaikka korkea
vaatimustaso oman ja organisaation toiminnan osalta onkin edelleen olemassa. Viihdyn erilaisten
ja eritaustaisten ihmisten parissa,
koska uuden oppiminen ja omaksuminen on keino itsensä kehittämisessä.
Harrastuksiin kuuluvat nykyisin perheeltä jäävän ajan
puitteissa pyöräily, golfin pelaaminen, luonnossa liikkuminen

Evl Markku Jämsä

ja yhdistystoiminta sekä siihen
osallistuminen erityisesti maanpuolustuksen piiriin kuuluvissa
organisaatioissa. Kotipuolessa
käydessäni harrastuksiin kuuluvat
lisäksi metsästys ja kalastus.

Työhistoriaa
Edelliset neljä vuotta olen
työskennellyt Pääesikunnassa,
jossa viimeisin tehtävä oli toimintakykysektorin johtajuus. Tuossa
tehtävässä johdin puolustusvoi-

mien kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kehittämistä. Tehtävään
kuuluivat sosiaalialan, työ- ja palvelusturvallisuusalan, liikuntaalan ja kirkollisen alan toiminnan
kehittäminen ko. alojen johtajien
kanssa.
Päämääränä oli yksilön sekä
joukon resilienssin rakentamisen
suunnittelu ja sitä tukevan koulutuksen kehittäminen normaalisekä poikkeusolojen tilanteisiin.
Kohderyhmään kuuluivat kaikki

asevelvolliset kutsuntojen ajasta
reservin ajan päättymiseen saakka.
Sektorin johtajuutta edeltävänä tehtävänä oli Koulutus 2020
-ohjelman suunnittelu, rakentaminen ja toimeenpano. Laadin konseptin, jonka mukaisesti johdin
asevelvollisten koulutuksen kehittämistä moderniin yhteiskuntaan
ja turvallisuusympäristöön aiempaa yhteensopivammaksi. Päämääränä oli koulutusjärjestelmän
kehittäminen, jossa asevelvollisten
(varusmiesten) koulutus on nykyistä parempi jatkumo toisen asteen opintojen ja työelämän välille. Samalla tunnistetaan ja tunnustetaan reserviläisten ammatillinen
osaamisen heidän poikkeusolojen
koulutusta ja sijoituksia suunniteltaessa.
Ennen Pääesikunnan komennusta olen palvellut muun muassa joukkoyksikön komentajana,
apulaisosastopäällikkönä kahdessa eri puolustushaaraesikunnassa,
sektorinjohtajana sekä toimistopäällikkönä pääesikunnan alaisissa laitoksissa, osastoesiupseerina
Maanpuolustuskorkeakoulussa,
operaatiopäällikkönä sotilasläänin esikunnassa ja luonnollisesti
myös joukko-osastossa kaikissa
nuoremman upseerin tehtävissä
joukkueen johtajasta perusyksikön
päällikköön.
Tiivistettynä ja tyytyväisenä
voin todeta, että monipuolinen
palvelushistoriani operatiivisella-,
koulutus- ja johtamisjärjestelmäalalla ovat antaneet erinomaisen
pohjan nykyisessä aluetoimiston
päällikön tehtävässä toimimiselle ja odotankin innolla tehtävään
kuuluvan yhteistyön mahdollisuutta Teidän, arvostamieni reserviläisten kanssa.
Uudenmaan aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Markku Jämsä

HELRESP:n hallituksen jäsen Magnus Nordgren esittäytyy
Nimi: Magnus Nordgren
Sotilasarvo: Ylikersantti (res)
Yhdistys: Helsingforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Harrastukset:
Monipuolinen reserviläistoiminta, ammunta sekä
moottoripyörätrial
Teksti ja kuva: Magnus Nordgren

Jos minulta olisi vuosi sitten
kysytty, olisinko kiinnostunut
luottamustehtävästä olisin aivan
varmasti nopeasti vastannut että
en ole. Toisin kävi. Minulle on
tärkeää että ihmiset jotka suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa
reserviläisille ovat myös itse mukana toiminnassa ihan rivimiehinä. Ehkä juuri tämän takia sanoin

kyllä, kun minulta nyt kysyttiin
jos paikka Helsingin seudun reserviläispiirin hallituksessa kiinnostaisi.
Ammunta on ollut minulle
todella tärkeä harrastus jo lapsuusvuosista asti. Asepalveluksen
suoritin Uudenmaan prikaatissa
2006-2007 ja pari vuotta sen jälkeen alkoikin aktiivinen reserviläiselämä. Siihen kuuluu muun
muassa sotilasmarssit, ammunta,
kouluttamista ja ulkomaan matkat. Hsru on “kotiyhdistykseni”,
mutta olen myös mm. Merireserviläisten ja Stadin sissien jäsen.
Vietän mielelläni vapaapäiviäni
ampumaradalla tai maastopuvussa reppu selässä. Olen kävellyt
neljän päivän marssin Nijmegenissä kuusi kertaa. Jalkani eivät
ole ikinä palautuneet kunnolla,
mutta onhan se kuitenkin ollut
sen arvoista. Nijmegenissä olen
tutustunut sotilaisiin ympäri
maailmaa, joka kerta kun palaan
Camp Heumensoordiin ja maastopuku on puettu päälle ei voisi
asiat paremmin olla.

Tammikuussa on jo muodostunut perinne käydä Virossa tuomaroimassa Utria Dessant
-kilpailussa ja elokuussa Admiral
Pitka -kilpailussa. Tässä vaiheessa
Viron metsät ja tiet ovat jo varsin
tuttuja. Myös Ruotsissa on tullut
käytyä, siellä olen monena vuotena osallistunut Vintergatan -pimeäammuntakilpailuun. Vaikka
ammunnat onkin reissun tärkein
suoritus myös yhteisöllisyys ja tapaamiset ovat painuneet mieleen.
Vaikka viihdyn maastopuvussa
parhaiten, on välillä myös juhlapuku puettu päälle ja suunnattu
tanssiaisiin ja erilaisiin juhliin.
Syksyisin on esimerkiksi tullut
vierailtua Tukholmassa hieman
paremmissa vaatteissa ja tutustuttu heidän toimintaan.
Jos sinulla on kysymyksiä sotilaskilpailuista, kansainvälisestä
reserviläistoiminnasta tai vaikkapa jalkojen teippaamisesta, tulethan keskustelemaan, jos törmäämme reserviläistoiminnassa.
Hyvää alkanutta vuotta, Magnus

Ylik (res) Magnus Nordgren
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MPK Etelä-Suomi:
Vuosi 2022 käyntiin osin tutuissa tunnelmissa
Koronaviruspandemia näyttää
jatkavan puristavalla otteellaan
vielä ainakin alkuvuoden
2022, mutta juuri nyt näyttäisi
olevan viitteitä siitä, että
kesää kohti mentäessä
toiminta myös vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen ja
kokonaisturvallisuuden saralla
voitaisiin toteuttaa ilman
koronasta johtuvia rajoitteita
– toivottavasti lupaavat
ennusmerkit toteutuvat.
Samoin kireä turvallisuustilanne Venäjän etupiirivaatimuksineen
ja Naton laajenemisen pysäyttämisineen on jatkunut vuodenvaihtumisesta huolimatta. Sitä vastoin
henkilökohtaisella rintamalla muutosten tuulet ovat puhaltaneet sitäkin voimakkaammin, kun siirryin
reserviin 1.1.2022 lukien palveltuani
35 vuotta Puolustusvoimissa alokkaasta everstiluutnantiksi. Olen kovin otettu siitä, että tulin valituksi
piiripäälliköksi, mikä mahdollistaa
työn jatkamisen maanpuolustuksen parissa – ja vieläpä tutussa toimintaympäristössä, sillä virkaurani
viimeisenä tehtävänä sain kunnian
palvella lähes viiden vuoden ajan
Uudenmaan aluetoimiston päällikkönä vuosina 2017-2021; toimialue
oli sama kuin piiripäällikölläkin eli
koko Uudenmaan maakunta. Parasta on kuitenkin se, että pääsin aluetoimiston päällikön pestini aikana
tutustumaan laajasti eri viranomaistahoihin, kunta- ja järjestökenttään
sekä elinkeinoelämän edustajiin, ja
ennen kaikkea teihin reserviläisiin
ja maanpuolustajiin, jotka vapaaehtoispohjalta annatte osaamisenne
ja runsaasti vapaa-aikaanne yhteisen hyvän eteen. Voidaan puhua
aikalailla unelmatyöstä, kun pääsee
tämänkaltaisen joukon kanssa jatkamaan työuraansa.

Piiripäällikkö Vesa Sundqvist

Työllemme on vahva selkänoja
valtiojohdonkin suunnasta, nimittäin tuoreessa valtioneuvoston
puolustusselonteossa syksyltä 2021
annetaan hyvät eväät muun muassa paikallispuolustuksen kehittämiseen. Paikallisjoukkojen määrää lisätään vuodesta 2025 alkaen muuttamalla pääosa alueellista joukoista
paikallisjoukoiksi. Samalla paikallisjoukkojen tehtäväkenttä laajenee
ja vaatimustaso nousee. Muutoksen
myötä paikallisjoukkoihin kuuluu
nykyistä enemmän joukkoja, joita
voidaan käyttää taistelutehtäviin
myös nopeasti kehittyvissä tilanteissa. Paikallispuolustuksen joukkoreservillä mahdollistetaan maapuolustuksen kyky pitkäkestoiseen
sodankäyntiin koko valtakunnan
alueella. Sanoisin kuitenkin, että
Uudellamaalla ollaan jo tällä hetkellä verrattain hyvässä asetelmas-

sa, mitä tulee paikallispuolustuksen
järjestelyihin.
Tässä uudistuksessa MPK:lla
on keskeinen rooli tehdä osuutensa
paikallispuolustuksen kehittämisessä; sotilaallisia valmiuksia palvelevalla koulutuksella, johon Puolustusvoimat antaa perusteet, MPK
tuottaa tarvittavaa osaamista, joka
parhaimmillaan johtaa reserviläisen
sijoittamiseen Puolustusvoimien sodan ajan kokoonpanoon. Tästä entisestään tiivistyneestä yhteistyöstä
Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen välisesti on
hyvät kokemukset täällä Uudellamaalla Kaartin jääkärirykmentin,
Uudenmaan aluetoimiston ja MPK
Etelä-Suomen välisesti, vaikka koroviruspandemia onkin haastanut
myös reservin koulutuksen toimeenpanoa voimakkaasti, jolloin
osa suunnitellusta koulutuksesta

on jouduttu peruuttamaan tai toteuttamaan sopeutetusti. Voidaan
kuitenkin hyvin perustein sanoa
jo tässä vaiheessa, että MPK:n asema Puolustusvoimien strategisena
ja operatiivisena kumppanina on
vahvistunut entisestään. Se näyttäytyy Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin toiminnassa myös siten,
että osallistumme Kaartin jääkärirykmentin johtamien paikallispuolustusharjoitusten (PAPU:t) suunnitteluun ja toimeenpanoon muun
muassa koordinoimalla osaltaan
viranomaisten ja järjestökentän
osallistumisen harjoitukseen sekä
kohdentamalla MPK:n reserviläiskouluttajia tukemaan harjoitusta.
Meillä täällä MPK Etelä-Suomen piirissä on uljas joukko (17 tehtävänhoitajaa & 400 sitoutunutta
vapaaehtoista) uurastamassa maanpuolustuksen parissa paremman

huomisen eteen. Aivan erityisen
arvon annan meidän vapaaehtoisillemme, sillä ilman teidän panostanne me emme yksinkertaisesti selviytyisi kunnialla tänäkään vuonna
kovasta työkuormastamme, johon
sisältyy noin 350 kurssia ja tapahtumaa sekä lähemmäs 18 000 koulutuspäivää sotilaallisia valmiuksia
palvelevan ja kokonaisturvallisuuskoulutuksen puitteissa.
Lehden seuraavissa tämän vuoden numeroissa pääsevät loistamaan tällä palstalla kovan tason
asiantuntijamme; valmiuspäälliköt,
koulutussihteeri ja koulutuspäälliköt.
Lämpimästi tervetuloa mukaan
toimintaamme!
piiripäällikkö
Vesa Sundqvist
MPK Etelä-Suomi

Petri Pääkkönen MPK Meripuolustuspiirin päälliköksi
Petri Pääkkönen aloittaa
MPK Meripuolustuspiirin
päällikkönä helmikuussa 2022.
Hänen Puolustusvoimissa
Merivoimiin painottuva
kokemuksensa antaa hyvät
valmiudet piiripäällikön
tehtävään. Pääkkönen aloittaa
tehtävässään helmikuussa
2022 ja hänen toimipaikkanaan
on Santahamina.
Teksti: MPK/Ossi Hietala
Kuva: Petri Pääkkönen

Pääkkönen siirtyy MPK:lle
Maanpuolustuskorkeakoulun opintoasiainosastonpäällikön tehtävästä. Hänellä on aikaisempaa kokemusta vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen suunnittelusta ja
toteutuksesta muun muassa Pää-

esikunnan koulutusosaston koulutussektorin johtajan ja Rannikkoprikaatin esikuntapäällikön tehtävistä. Lisäksi hän on osallistunut
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
neuvottelukunnan työskentelyyn.
– Rannikkoprikaatissa olin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa käytännön yhteistoimintaa
eri toimijoiden kanssa. Pääesikunnassa puolestaan osallistuin reservin koulutuksen ja vapaaehtoisen
maanpuolustuksen valtakunnalliseen suunnitteluun ja ohjeistamiseen, Pääkkönen kertoo.
Aiemmista tehtävistään Pääkkönen kertoo saaneensa eväinä
yhteistyötaitoja ja -verkostoja sekä
kokemuksia Merivoimien toimintaympäristöstä.
– Toiminta vapaaehtoisten ja
reserviläisten kanssa on minulle
tuttua joukko-osastosta valtakunnalliseen keskushallintoon, Pääkkönen tiivistää.
Pääkkönen odottaa innolla uu-

dessa tehtävässä aloittamista sekä
kokonaisturvallisuuden ja opetusja koulutusalan osaamisen jakamista vapaaehtoisten maanpuolustajien kanssa.
– Toivon pääseväni mahdollisimman pian tapaamaan vapaaehtoisten toimijoiden verkostoa sekä
samalla keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia toiminnasta, Pääkkönen kertoo.
Petri Pääkkönen vastaa piiripäällikkönä Meripuolustuspiirin
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen lisäksi piirin hallinnosta,
valmiussuunnittelusta sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Nimityksestä
piiripäälliköksi päätti MPK:n hallitus 14.12.2021.

Piiripäällikkö Petri Pääkkönen
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IHRU:lle 2021 oli onnistumisten vuosi –
Seuraavaksi he luovuttavat
Itä-Helsingin Reserviupseerit
aloittaa vuoden 2022
polkaisemalla käyntiin verenluovutuskampanjan SPR:n
Veripalvelussa. Kampanjan tarkoituksena on paitsi luovuttaa
verta ja pelastaa henkiä, myös
koota yhteen IHRU:n jäseniä
ryhmäytymään ja viettämään
aikaa porukassa.
Teksti: Teksti: Tomi Alajoki
Kuva: Veripalvelu

– Verenluovuttaja on hengenpelastaja. Tämä on meille tapa
myös osoittaa, että reserviupseerit
kantavat vastuuta yhteiskunnasta
niin kriisien kuin rauhankin aikana, sanoo IHRU:n puheenjohtaja,
yliluutnantti res. Toivo Haimi.
Vuosi 2021 oli Itä-Helsingin
reserviupseereille voimakkaan
kasvun ja onnistumisten vuosi.
Koronapandemian aiheuttamista
haasteista huolimatta yhdistys kasvatti jäsenmääräänsä pääkaupunkiseudun reserviupseerikerhoista
eniten.
– Jäsenmäärämme kasvaa, koska IHRU on nuorekas ja aktiivinen

kerho, Toivo Haimi arvioi. Meillä
on aktiivisia jäseniä myös muualta
kuin Itä-Helsingin alueelta, koska
järjestämme monipuolista toimintaa siitä näkökulmasta, mitä jäsenemme haluavat.
Puheenjohtaja Haimi kertoo,
että etenkin IHRU:n nuorille jäsenille ampumatoiminta on ollut
tärkein toiminnan muoto, mutta
yhdistys etsii koko ajan uusia tapoja koota reserviupseereita yhteen ja
järjestää toimintaa.
– Reserviupseerikerho ei ole,
eikä se voikaan olla pelkkä ampumaseura, Haimi sanoo. Hän lisää,
että IHRU on panostanut etenkin
toimintaan osallistumisen kynnyksen madaltamiseen.
– Viestinnällä on tässä iso rooli. Kun kerromme jäsenille tapahtumasta, viestissä on napakasti
kaikki tarvittavat tieto. Mitä tapahtuu ja missä, mitä maksaa, mitä
tarvitaan ukaan, kenelle ilmoittaudutaan ja milloin, ja niin edelleen.
– Mitä vähemmän henkilölle
herää kysymyksiä, sitä helpompaa
on osallistua tapahtumiin, Toivo
Haimi sanoo.
Verenluovutuskampanja on itähelsinkiläisille täysin uusi toiminnan muoto.
– Konsepti on simppeli.

IHRU:n jäsenet voivat luovuttaa
31.3. mennessä SPR:n Veripalvelussa verta ja ilmoittaa kuuluvansa
IHRU:n Veriryhmään, Toivo Haimi sanoo. Hän lisää, että pienenä
porkkanana IHRU palkitsee luo-

vuttaneet jäsenensä veriryhmän
mukaisella velcro-merkillä.
Haimilla ja Itä-Helsingin Reserviupseereilla on kuitenkin myös
aimo annos kilpailuhenkeä menossa mukana.

– Jos joku toinen pääkaupunkiseudun kerho kokee olevansa yhtä
kova luovuttamaan, niin sopii yrittää, haaste on esitetty! Haimi naurahtaa.

RESERVILÄINEN EI LUOVUTA!
(paitsi verta)
Valtakunnallinen reserviläisten verenluovutuskampanja 1.3. – 31.5.2022.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry – Helsingin Reserviupseeripiiri ry
Kampanjan virallisena suojelijana toimii puolustusministeri Antti Kaikkonen.
Ohjeet yhdistyksille:
Yhdistyksen sihteeri ja/tai tiedottaja toimii yhdistyksen VeriRyhmänjohtajana.

3. Täyttäkää terveyskysely
• Terveyskyselyn voi täyttää luovutusta edeltävänä tai samana päivänä. Kyselyn voi täyttää myös paikan
päällä.

VeriRyhmänjohtaja perustaa 21.2.2022 mennessä yhdistyksen nimellä VeriRyhmän SPR Veripalvelun kotisivuilla täyttämällä liittymislomakkeen: www.veripalvelu.fi/verenluovutus/yhteisot/ryhmat
4. Ojentakaa kädet.
• Muistakaa ottaa mukaan kuvalliset, viralliset henkilötodistukset!
Tämän jälkeen yhdistyksen jäsenet voivat käydä 1.3.-31.5.2022 luovuttamassa verta seuraavien ohjeiden mu• TÄRKEÄÄ: Liittykää ensimmäisellä käynnillänne VeriRyhmänne jäseniksi kertomalla ryhmänne nimi (yhkaisesti.
distyksen nimi) hoitajalle haastattelussa. Vain ryhmään liitettyjen luovuttajien käynnit kartuttavat ryhmänne luovutussaldoa. Jos olet unohtanut ryhmän nimen, kerro esimerkiksi ryhmän yhteyshenkilön
nimi.
Ohjeet verenluovutukseen:
• Ryhmään liittymisen jälkeen luovutuksesi kerryttävät jatkossa ryhmän luovutuspisteitä (kunniakirjat)
1. Tee kotona alustava testi osoitteessa www.sovinkoluovuttajaksi.fi
automaattisesti. Myös ne käynnit lasketaan mukaan, jotka eivät johtaneet luovutukseen esim. terveydellisestä syystä.
2. Varaa aika vapaavalintaiseen luovutuspaikkaan itsellesi tai ryhmälle
• Verenluovuttaja voi kuulua vain yhteen VeriRyhmään kerrallaan.
• Ajan voi varata osoitteessa www.veripalvelu.fi/ajanvaraus
• Voitte mennä muutaman hengen ryhmänä siten, että varaatte ajat rinnakkain tai perätysten.
5. Nauttikaa ansaitut kahvit ja välipalat!
• Jos haluatte varmistaa rinnakkaiset ajat, soittakaa suoraan toimipisteeseen, niin teille varataan rin• Ottakaa loppupäivä rauhallisesti.
nakkaiset ajat puolestanne. Luovutuspaikat pääkaupunkiseudulla:
– Veripalvelu Kivihaka, Kivihaantie 7, 00310 Helsinki, puh. 029 300 1020
Kiitos osallistumisestanne verenluovutuskampanjaan!
– Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2 (2. krs), 00100 Helsinki, puh. 029 300 1030
– Kauppakeskus Iso Omena, palvelutorikerros (3. krs), 02230 Espoo, puh. 029 300 1040
Lisätietoja: www.veripalvelu.fi
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Finnish Brutality -kisa Lopella
Varustelekan ja InrangeTV:n
Finnish Brutality 2021
-kilpailu järjestettiin Lopen
ampumaradalla 23-24.10.2021.
Erittäin haastava kilpailu
käytiin vaihtelevissa olosuhteissa, pakkasessa, vesi- ja
lumisateessa.

set olivat sellaisella tasolla, että
ulkomaanelävätkin pääsivät paikalle kilpailuun. Mukana oli esim.
Youtub e-kanav ien Forgotten
Weapons, InRange-TV, Polenar
Tactical ja Bloke on the Range
sekä Pegasus Test:in henkilöstöä.
Kilpailusta löytyy Youtubessa videoita listatuilta kanavilta, Varustelekalta itseltään sekä osalta
yksittäisiä kilpailijoita. Lisäksi
MTV3 kävi kuvaamassa kilpailua
ja haastatteli mm. InrangeTV -kanavan Karl Kasardaa, joka on kilpailun sääntöinä käytetyn 2 Gun
Action Challenge -lajin kehittäjä.
Brutality kilpailut saavat jatkoa. 20. ja 21.marraskuuta Utahissa järjestettävän Desert Brutalityn lisäksi Yhdysvalloissa on
suunnitteilla uusia kilpailuita,
ja seuraava Finnish Brutality on
suunnitteilla ensi kesäksi.

Teksti ja kuvat: Mika Virta

Alun perin tarkoituksena oli
järjestää Winter Brutality -kilpailu talvisotateemalla alku vuodesta, mutta tämä peruttiin ja järjestettiin pienemmällä skaalalla. Keväällä toteutettiin myös Remote
Brutality etähaaste.
Varustelekan yhteistyökumppaneina kilpailun järjestämisessä
toimivat mm. Sako, Mil-Safarit,
ja Sisu. Lisäksi kilpailua rakentamassa ja toimitsijoina oli mm.
Hyvinkään ja Vantaan reserviläisyhdistysten jäseniä.
Normaalia SRA- tai IPSC kilpailua f yysisesti merkittävästi
rankemmassa, kivääri- ja pistoolikilpailussa oli jälleen 8 stagea tai
rastia. Stageihin oli jälleen panostettu aiempaa enemmän, tarjolla
oli mm. (kylmällä) vedellä täytetty juoksuhauta, raskaita esineitä
kuljetettavaksi tai heitettäväksi
ja tiedustelematon rasti johon ei
päässyt tutustumaan ennen ammuntaa. Ajoneuvoja oli paikalla
aiempaa enemmän, autonromujen lisäksi Mil-Safareiden MT/
LB, tai tutummin Älli-Tälli miehistönkuljetusvaunu, NASU, sekä
SISU:n nelivetoinen panssaroitu
maastoauto . Jälkimmäisen lavalta
pääsi jopa ampumaan auton ollessa liikkeellä.
Tällä kertaa koronarajoituk-

Juttu on julkaistu aikaisemmin Oltermanni -lehdessä 4/2021

Ampumapaikka panssarin päällä.

Vähän kosteampi ampumapaikka tällä stagella.

Haavoittuneen siirto kuului rastitehtävään.

Antti Henttonen 100 vuotta
Opetusneuvos Antti Henttonen
täyttää 100 vuotta 3.3.2022.
Hän syntyi Karjalan kannaksella Antreassa ja oli jo 17-vuotiaana suojeluskuntalaisena
talvisodassa.

Artikkelikirja

Sukelluksia Suomen
sotahistoriaan
on kaikkien maamme sotahistoriasta
kiinnostuneiden saatavilla Suomen
Reserviupseeriliiton kautta
Hintaan 29 eur kotiin kuljetettuna
Antoisia lukuhetkiä!

Sodan karmea laki kävi toteen
18-vuotispäivänä 3.3.1940, kun hän
ehti ampua häntä tähdänneen vihollisen. Sitten Henttonen oli rajavartiojoukoissa jatkosodan aikana
ja oppilaana Niinisalon viimeisellä
upseerikurssilla 59, ns sotakurssilla
vuonna 1944. Suomen ”todellinen
hallitushan” eli Liittoutuneiden
valvontakomissio lopetti upseerikurssit vuoteen 1948 saakka, totesi
Henttonen haastattelussaan. Samana vuonna 1948 kurssin oppilaiden
pitkä kokelasaika päättyi ylennykseen.
Sodan jälkeen Henttonen oli
päätoimittajana Opettaja-lehdessä
31 vuotta. Peruskoulu-uudistus oli
hänelle suuri kamppailu paremman
koulun puolesta. Antti on kutsunut
taistelua sen puolesta kolmanneksi
sodakseen.
Antti Henttonen on kirjoittanut
muistelmakirjan Pilkkeitä – koulu- ja lehtimiehen polulta vuonna

Ltn (res) Antti Henttonen, 100v

1987. Lehtimiehen uran lisäksi hän
on sanoittanut monia lauluja, joista
tunnetuin on venäläinen valssi Lokki. Yleisradion kuoron Peipposten
lauluja Henttonen on sanoittanut
yli 300. Henttonen on kirjoittanut
12 kirjaa aiheina Karjala, opettajien
työ, elämänkerrat, sotahistoria ja
reserviupseerien toiminnasta kertovan kirjan Kuin karhunsammal:
Helsingin reserviupseeripiiri ry:n
senioriupseerien kerho 50. 19512011.
Henttonen muistelee mielellään
kunniatehtäväänsä olla Mannerheim-ristin ritarin Tuomas Gerdtin
sijaisena ensimmäisenä kättelemässä itsenäisyyspäivän vastaanotolla
presidentti Tarja Halosta vuonna
2011.
Rajavartiotoiminta on ollut lähellä hänen sydäntään ja Henttonen
on saanut kunniarajajääkärin arvon.
Luutnantti Henttonen on ollut
vahvasti mukana maanpuolustustyössä ja on ollut HRUP:n Senioriupseerien kerhon toiminnassa
erittäin aktiivinen mm monissa toimikunnissa. Hänet nimitettiinkin
myöhemmin kunniaveteraaniksi.
Senioriupseerien kerho ja Helsingin Reserviupseeripiiri onnittelevat jo etukäteen Anttia.
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Puolustusvoimat hankkii uuden kiväärijärjestelmän
Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Sako Oy allekirjoittivat
sopimuksen uuden kiväärijärjestelmä M23:n hankinnasta
12.1.2022. Hankintaa on
edeltänyt asejärjestelmän
kehittämistyö Sako Oy:n ja Puolustusvoimien kesken vuosina
2020-2021 Puolustusvoimien ja
Sako Oy:n välisen aiesopimuksen mukaisesti.
Teksti ja kuva: Sako Oy

Hankintasopimuksen arvonlisäverollinen kokonaisarvo on noin
kymmenen miljoonaa euroa, minkä
lisäksi sopimus sisältää lisähankintavarauksen mahdollisia myöhemmin tehtäviä hankintoja varten.
Hankittava kiväärijärjestelmä

M23 pitää sisällään kaksi eri kiväärikonfiguraatiota: tarkka-ampujan
käyttöön tarkoitetun tarkkuuskivääri 23:n ja jalkaväkiryhmän tukiampujan käyttöön tarkoitetun kivääri 23:n, sekä varusteita, varaosia,
huoltotyökaluja ja Sakon tarjoamaa
käyttö- ja huoltokoulutusta. Kiväärit ovat Sakon suunnittelemia ja ne
perustuvat laajalti käytettyyn AR10
-asekonstruktioon. Kiväärit ovat
toimintaperiaatteeltaan kerta-automaattisia ja ne toimitetaan kaliiperissa 7.62 NATO.
Kiväärijärjestelmä M23:n tuotekehityksen yhtenä ohjaavana tekijänä on ollut mahdollisuus toteuttaa
aseen tuotanto kotimaassa. Kiväärit tullaan valmistamaan Sakon
tehtaalla Riihimäellä ja näin ollen
hanke parantaa kansallista huoltovarmuutta sekä edistää osaamisen
ja teknologian sekä asejärjestelmien
valmistus- ja korjauskyvyn säilymistä Suomessa.

Military cross training
Säännöllisellä ja monipuolisella
liikunnalla on keskeinen rooli
fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
Fyysisen jaksamisen lisäksi
monipuolinen liikunta on merkittävässä roolissa motivaation
ja psyykkisen jaksamisen
kannalta ja sillä on huomattava
vaikutus myös henkiseen
hyvinvointiin jokapäiväisessä
elämässä.
Teksti ja kuvat: Jarkko Paananen

Säännöllisellä ja monipuolisella liikunnalla on keskeinen rooli
fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Fyysisen
jaksamisen lisäksi monipuolinen
liikunta on merkittävässä roolissa
motivaation ja psyykkisen jaksamisen kannalta ja sillä on huomattava
vaikutus myös henkiseen hyvinvointiin jokapäiväisessä elämässä.
Military cross trainingin keskeinen osa-alue on monipuolisuus
ja harjoittelun tavoitteena on kehittää lihasvoimaa, kestävyyttä,
liikkuvuutta ja ketteryyttä toiminnallisten harjoituksien muodossa
siten, että jokaisen oma luontainen liikkumiskyky ja toimintakyky

paranee. Harjoittelun päämäärä
vaihtelee osallistujien omien tavoitteiden mukaisesti, mutta yhteinen tekijä on mahdollistaa omien
tavoitteiden mukainen yksilöllinen
kehittyminen turvallisesti ja hyvässä seurassa.
Harjoituksiin sisältyy vaihteleva määrä oman kehon painolla
tehtäviä harjoitteita esim. hyppyjä,
loikkia, punnerruksia, leuanvetoja,
vatsalihasliikkeitä, erilaisia etenemismuotoja parin kanssa ja yksin
sekä liikkuvuutta ja notkeutta edistäviä liikesarjoja. Lisäksi harjoituksiin kuuluu aina myös kestävyysvoimaharjoitteita mm. kahvakuulien, kuminauhojen, levytankojen,
käsipainojen ja lyöntilekojen avulla
sekä erilaisien esineiden siirtoa
mm. traktorinrenkaat, työntökelkat, säkit ja muut mahdolliset harjoitusvälineet. Military cross training sopii kaikenkuntoisille, koska
harjoituksien kuormitus- ja vaativuustaso määrittyy jokaisen yksilöllisen kunnon sekä tavoitteiden
mukaisesti.
Tavoitteellisesti harjoitteleville military cross training tarjoaa
nousujohteisen ja erittäin haastavan harjoituskokonaisuuden, jossa
riittää haastavuutta myös huippuurheilijatasoisille harjoittelijoille.
Puolustusvoimien suorituskyvyn
perustan muodostavat hyvin koulutetut ja toimintakykyiset reservi-

läiset ja military cross training on
tehokas harjoitusmuoto reserviläisille, kun tavoitellaan tehtävien
suorituskykyvaatimuksien mukaista fyysistä kuntoa.

Kevään ja kesän 2022 MPK
Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin järjestämät military cross training harjoitukset löytyvät MPK:n
koulutuskalenterista www.mpk.fi.

Lisätietoa harjoituksista voi kysyä
harry.sainio@mpk.fi ja jarkko.paananen@mpk.fi
Tervetuloa mukaan harjoituksiin!
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Padasjoen Taruksen tilat: Tällä hetkellä käytössä oleva majoitusparakki. Kuva: Padasjoen Sanomat

Padasjoen Taruksen harjoitusalue uudistuu
Etelä-Suomen reserviläisille
tärkeä Padasjoen harjoitusalueen rakennuskanta
uudistetaan. Ampumaratojen
tultua uudistetuksi ympä-

ristömääräysten mukaiseen
kuntoon on nyt vuorossa
saunan ja majoitus- ja
taukotilojen uudistaminen ja
nykyaikaistaminen.

Teksti: Ismo Nöjd

Alueella majoittuneet ovat jo
vuosien ajan huomanneet vanhojen
parakkien huonon kunnon ja rapistuneisuuden, ne ovat kiistämättä
elinkaarensa lopussa. Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto
ovat käynnistäneet yhteishankkeen
rakennuskannan uudistamiseksi.
Vanhat saunat ja parakit puretaan
pois ja tilalle rakennetaan uusi sauna
sekä majoitus- ja koulutusparakki.
Poikkeuslupahakemus on jo jätetty ja varsinainen rakennuslupahakemus on tätä kirjoitettaessa myös
lähdössä. Vanha iso sauna puretaan
heti ja perustukset uudelle tehdään
mahdollisimman pikaisesti toivottavasti vielä tämän vuoden puolella.
Pienempi sauna jää väliaikana käyttöön ja puretaan myöhemmin. Tavoiteaikataulu parakkien purkuun ja
uuden rakentamiseen on ensi kesä.
Kaksi vanhaa parakkia korvataan
yhdellä uudella rakennuksella. Majoitustilaa tulee n. 20:lle henkilölle,
lisäksi koulutus- ja taukotilaa. Kaikki vesi ja viemäröintiratkaisut saatetaan nykymääräysten mukaiseen
kuntoon. Optiona on myöhemmin
tarpeen niin vaatiessa ja rahoituksen
salliessa, on mahdollisuus toiseen
majoitustilaan. Liitot rahoittavat
projektia kukin 25.000:lla eurolla
loppurahoituksen tullessa säätiötukena. Parakkien purku aiheuttanee
jonkin viikon katkoksen majoitusmahdollisuuteen alueella, mutta ei
vaikuta ampumaratojen käyttöön.
Saunomismahdollisuus pyritään säilyttämään koko ajan.
Padasjoen harjoitusalueen merkitys on meille Etelä-Suomen reser-

Uudenmaan reserviläisille tuttu mies, nykyisin Reserviläisliiton ensimmäinen
varapuheenjohtaja Ismo Nöjd on ottanut sydämenasiakseen tärkeän Taruksen
harjoittelualueen kunnostamisen.

viläisille ja ammunnan ja liikunnan
harrastajille suuri. Ajan- ja määräystenmukaiset ampumaharrastuspaikat ovat vähentyneet ja nykyisten
ylläpito ja kunnostaminen ovat ensiarvoisen tärkeää. Reserviläisliitto on
ottanut ampumaharrastuksen tukemisen tulevan vuoden painopiste-

alueeksi. Padasjoen harjoitusalueen
rakennuskannan uudistaminen on
yksi osa tätä työtä.
Kirjoittaja on Reserviläisliiton 1. varapuheenjohtaja. Juttu on julkaistu
aikaisemmin Oltermanni -lehdessä
4/2021
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Piirin ampumavuorot Santahaminassa

Uudet ampujan vakuutukset

Helsingin reservipiirit ovat hakemassa pistooli- ja kiväärivuoroja Santahaminaan jälleen kevätkaudelle 2022. Ammuntojen päivämääristä ilmoitetaan niiden vahvistuttua Helsingin Reservin Sanomissa sekä piirien tiedotteissa.

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.

Ammunnat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille piiriemme yhdistyksien jäsenille.
Ammunnat ovat johdettuja ammuntoja. Aselupa, henkilöllisyystodistus ja vakuutustodistus on esitettävä pyydettäessä
ammunnan johtajalle.
Santahaminassa sinua odottavat ammunnan johtaja apulaisineen sekä tyhjä ampumarata. Ampujat tuovat mukanaan
radalle kaiken tarvitsemansa; mm. aseen, patruunat, kuulosuojaimet, ampujanlasit, taulut (esim. taulu 04 pistoolille
tai 03 kiväärille), nitojan, paikkatarrat jne. Laina-aseita ei ole saatavana eikä järjestäjä tuo paikalle mitään muutakaan
kalustoa. Huom. Ota mukaan kivääriammuntaan myös n. 1,5 m pätkä 4” lautaa taulun kiinnittämistä varten!
Ampumavuoroja ei ole vakuutettu piirin toimesta, joten osallistujilla on oltava oma reserviläisten ampumaharrastuksen kattava vakuutus; esim. RES toimintaturva, RUL plus tai SAL lisenssi.
Ilmoittautumiset piirin ampumatapahtumiin lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä koko nimi, syntymäaika, HRUP/HELRESP jäsenyhdistys sekä tieto mihin tapahtumaan
ilmoittautuu. Ilmoittautumisten tulee olla perillä viimeistään edeltävän viikon sunnuntaina klo 23.59 mennessä.

Suomen Reserviupseeriliiton RUL Plus -jäsenryhmään voi liittyä maksamalla normaalin RUL:n jäsenmaksun maksamisen yhteydessä lisäksi 25 e.
Reserviläisliiton toimintaturva-jäsenryhmään voi liittyä niin, että jäsenmaksulaskun yhteydessä maksaa vapaaehtoisen toimintaturvamaksun, joka on tänä vuonna 35 e.
Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä antaa osallistumisoikeuden Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton ja Suomen
Reserviupseeriliiton liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa, sekä Puolustusvoimien tai muiden tahojen yhteisiin tapahtumiin, joissa vaaditaan vakuutusturvaa.
Lisäjäsenmaksun voi pyytää maksettavaksi myös kesken jäsenmaksukauden ja perusjäsenmaksunsa maksanut jäsen
voi näin maksamalla liittyä myös tähän jäsenryhmään. Uusi jäsen voi liittyä ja maksaa tähän jäsenryhmään kuuluvan
lisäjäsenmaksun samalla, kun hän maksaa varsinaisen jäsenmaksun.
Vakuutusturva vaaditaan Töölön radalla ja piirin ampumavuoroilla Santahaminassa. Vaihtoehtona ovat RUL:n ja RES:n
uudet jäsenryhmät tai SAL:n lisenssi.

Ampumavuorojen osallistujamäärä on rajoitettu ratakapasiteetin puitteissa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Liikuntatoimintaa

Maanantaimarssit Pirkkolassa joka maanantai

Ajatuksia marssimisesta
Pekka Sillanpää

Marssiminen on sotilasliikuntaa parhaimmillaan! Terminä
marssimisella lienee kiistämättä vahva side sotilaallisuuteen,
jonka usea niin nuorista kuin vanhoista tunnistaa. Tämän päivän
maailmassa onkin tarpeen, että pidämme rohkeasti esillä erilaisiin yhteiskunnallisiin toimintoihin ja erityisesti perinteisiin
kuuluvia termejä. Kansankielisesti monista tapahtumista voitaisiin puhua myös yhteiskävelyinä, pyörälenkkeinä tai hiihtoretkinä.
RESUL Four Day Marchin järjestäjänä olen huomannut, että
marssiminen saa kansassa pelkästään positiivista värettä. Ainut
negatiivinen kommentti nimestä on liittynyt sen vieraskielisyyteen. Valtajoukko tuon kansainvälisen tapatuman osallistujista
kuitenkin on ollut kirjaamisten perusteella reserviläis- tai sotilasyhteisöihin kuulumattomia. Tänä vuonna etämarssi tapahtuu
26.–29. toukokuuta helatorstain yhteydessä.
Näin rajoitetun toiminnan aikoina tuntuu, että marssiminen
on yleisesti kasvattanut suosiotaan reserviläisyhteisöissä. Trendinä onkin nyt merkittävissä määrin itsenäisesti omalla paikalla
tapahtuvat etämarssit järjestäjän määräämässä ajankohdassa.
RESUL:n etämarssin lisäksi toinen hyvä esimerkki tällaisesta
RES:n ja RUL:n piireissä on viime vuonna ensimmäistä kertaa
järjestetty Maaottelumarssin 1941 muistomarssi. Se järjestetään
tänä vuonna syyskuussa. Kansainvälisiltä kentiltä löytyy vielä
lukematon määrä erilaisia etämarsseja kokeiltavaksi.
Perinteiset ryhmämarssit eivät ole onneksi kadonneet,
vaan monet reserviläisyhdistykset tarjoavat edelleen paikallisia
marssitapahtumia. Uudellamaalla esimerkkejä ovat Töölön
Reserviupseerien Kahdeksan sillan marssi 6.8. ja Itä-Helsingin
Reserviupseerien Spjutsundin marssi 23.–24.4. MPK:n kalenterista löytyy myös runsaasti erilaisia marssitapahtumia niin talven
kuin kesän ajalle. Kaikista marssitapahtumista ei ainakaan vielä
valitettavasti ole yhteistä koko maan kattavaa kalenteria, mutta
tähän yritetään saada parannusta.
Maailman suurin ja kuuluisin marssitapahtuma on Hollannissa tapahtuva Nijmegenin Vierdaagse. Juuri ennen COVID-19
aika

HRUP-HELRESP sotilasliikuntatoimikunta > liikunta@hrup.fi

kautta tapahtumaan ehdittiin MPK:n toimesta kerätä kahtena
vuonna lähes 200 henkilön osanotot suomalaisryhmiltä. Tämänkin vuoden tapahtuman järjestymistä saanee vielä jonkin aikaa
jännittää. Tapahtumasta jaetuista kuvista ja videoista välittyy
160 km asfalttitaipaleen aikaansaama erityinen tunnelma yleisön ja rytmimusiikin kannustaessa menoa.
Sosiaalinen puoli ja yhteisöllisyys onkin edelleen keskeinen
marssimisen kannuste. Porukassa on mukava liikkua, kun mieli
virkistyy ja sopivassa tahdissa voi vaihtaa kaverien kanssa pitkästikin ajatuksia. Tutkitusti kävellessä ajatus kulkee vilkkaammin kuin työpöydän ääressä könöttäen, mistä uusimpia trendejä
bisnesmaailmasta onkin kävelypalaverit. Teemasta soveltaen
voisikin nyt jokainen reserviläinen viedä omaan työyhteisöönsä
ajatuksen marssipalavereista.
Järjestäjän näkökulmasta marssimisen itseisarvo ei ole
se, että liikutaan mahdollisimman pitkälle, vaikka jalat rakoilla.
Kansanterveydellisesti ajatellen tärkeintä on luoda liikkumisen
kipinä ja edelleen pitkäaikainen motivaatio liikuntaan. Huippukuntoon marssimalla ei pääse, mutta olennaisempaa onkin
peruskunnon ylläpito. Siihen marssimisen kaltainen liikkuminen, tapahtui se sitten kävellen, pyöräillen tai hiihtäen - tai
mieluiten kaikkia näitä - on parasta mahdollista. Uusimpien
UKK-instituutin julkaisemien suomalaisten liikkumisen suositusten mukaan viikossa tulisi saada reipasta liikuntaa 2 t 30 min.
Liikkuminen voi tapahtua myös lyhyissä pätkissä, vain kokonaismäärä on ratkaiseva. Liikkumalla säännöllisesti ja itselleen
sopivalla tavalla voi jokainen tienata itselleen lisää terveitä
elinvuosia.
Ja ei kun marssille!

Kirjoittaja on HELRESP:N ja HRUP:n
yhteisen sotilasliikuntatoimikunnan jäsen ja RESUL:n kenttäkelpoisuustoimikunnan puheenjohtaja

Maanantaimarssit: lähtö Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikalta Pirkkolantien varressa
klo 17:30. Kokoontumis- ja lähtöpisteenä toimii HSL pysäkki H2230.
Marsseille ei vaadita ennakkoilmoittautumista, teemme n. 7,5 km reippaan lenkin. Varustus
sään mukaan – haasta kaverisikin kuntoilemaan!
Lisätiedot: juhamatikainen21@gmail.com

RESUL:n kilpailukalenteri 2022
Kilpailu				Paikkakunta		Ajankohta
Pistooliampumahiihto ja sprinttiviesti		
Kuhmo		
27.03.
https://resul.fi/kilpailukutsu/pistooliampumahiihto-ja-sprinttiviestimestaruuskilpailut-2/
Reserviläispilkki			Pyhäjärvi		03.04.
https://resul.fi/kilpailukutsu/reservilaisten-sm-pilkit/
Parisprintti ja ampumasuunnistus		
Kärkölä		
https://resul.fi/kilpailukutsu/ampumasuunnistuskilpailut/

23.404.

Pistooliampumajuoksu			Imatra		07.05.
Sotilasmoniottelu			Hollola		07.-08.05
Perinneasekilpailu			Hollola		14.-15.05.
RESUL Four Day March			
Suomi + muut
26.-29.05.
Frisbeegolf				Oripää		10.-12.06.
Reserviläisammunta RA			
Hiukkavaara
02.07.
Falling plates			Mikkeli		09.07.
Reserviläisgolf			Mäntsälä		09.07.
Sovellettu reserviläisammunta SRA		
Rovajärvi		
04.-07.08.
Katso koko vuoden kilpailukalenteri: www.resul.fi
Muutokset mahdollisia; ajankohtainen tieto RESUL:n verkkosivuilla.
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Koulutustoimintaa

HRUP koulutustoimikunta > koulutus@hrup.fi

Koulutustoimikunta tiedottaa
Axi Holmström

HRUP:n koulutuspäivät tulevat jälleen – Kouluttajiakin kaivataan!

Lyhyesti:

Kuva: Puolustusvoimat

MITÄ: Käytännönläheinen koulutuspäivä vain ja ainoastaan reserviupseereille, taktisella
painopisteellä. Koulutettavat asiat soveltuvat kaikille reserviupseereille, sotilasarvoon,
koulutustasoon ja ikään katsomatta.
MISSÄ: Puolustusvoimien palvelukeskuksessa Tuusulassa.
MILLOIN: Kaksi erillistä päivää: la 7.5. ja la 10.9. klo 9-18. Päivät eivät ole sisällöltään linkitettyjä, eli voi osallistua molempiin tai vain toiseen.
MITÄ MAKSAA: Ilmainen ml. lounas
VARUSTUS: Oma säähän sopiva varustus, sadevaatteita jaetaan tarvittaessa.
ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautumisohjeita annetaan kevään aikaan Helsingin Reservin Sanomien paperi- ja sähköisessä lehdessä, piirin kuukausikirjeessä ja erillisissä viesteissä.

Upseereille räätälöityjä koulutuspolkuja MPK:n kursseista
HRUP:n Koulutustoimikunta on yhteistyössä MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin
(ESMPP) kanssa tuottamassa upseereille räätälöityjä koulutuspolkuja ESMPP:n tarjoamista kursseista. MPK:lla on olemassa ja valmistumassa aihekohtaisia valtakunnallisia
koulutusohjelmia, mutta upseeri tarvitsee laajempaa osaamista. Siksi HRUP ja ESMPP ovat
pilotoimassa uusia upseereille suunnattuja koulutuspolkuja. Ensimmäiset versiot esitettiin
lyhyesti piirin syyskokouksessa 15.11.2021 ja Koulutustoimikunta hyväksyy lopulliset versiot
kokouksessaan 7.2. Tämän jälkeen tuotos julkaistaan, jotta mahdollisimman moni meidän
alueen reserviupseeri voi hyötyä ja helposti löytää itselleen sopivia kursseja. Koulutuspolkujen tarkoituksena on selkeyttää kurssien sisäiset riippuvuudet ja mahdollistaa nousujohteisen vapaaehtoisen kouluttautumisen.

Kuva: MPK Turo Oraste

HRUP:n koulutustoimikunta järjestää kaksi Koulutuspäivää 2022: 7.5. ja 10.9. Varaa siis
nämä päivät kalenterista jo nyt!
HRUP:n Koulutuspäivä tarjoaa HRUP:n jäsenille mahdollisuuden harjaantua niin jokaisen taistelijan tärkeissä taidoissa, kuin erityisesti upseerilta vaadittavassa laaja-alaisessa
osaamisessa. Esimerkkinä sisällöstä ovat edellisen Koulutuspäivän aiheet: LV 241 käyttö ja
TUKOM-viesti sanlalla, sulutteen suunnittelu osana tuettavan joukon puolustussuunnitelmaa, taisteluensiapu, MGRS kartta ja koordinaatisto, komppanianpäällikön puolustukseen
ryhmittämispäätös sekä väkivaltaisen henkilön kiinniotto. Sisältöä uudistetaan ja vaihdetaan päivien kesken, jotta jäsenelle on mielekästä osallistua useammin kuin kerran.
Koulutuspäivä tarjoaa kerhoille oivallisen tilaisuuden tutustua jäseniinsä ja tarjota
heille koulutusta. Uusia rasteja ja koulutusaiheita haetaan jatkuvasti, eli jos kerho haluaa
kouluttaa jäsenilleen (ja samalla piirin muille jäsenille) jotain, Koulutuspäivä tarjoaa siihen
mainion tilaisuuden. Jos kerho haluaa ottaa rastia vastuulleen, olkaa yhteydessä koulutustoimikunnan puheenjohtajaan: Axi Holmström, axih@hrup.fi, 0407733830.

Poimintoja MPK ESMPP:n kurssitarjonnasta
Kurssi						Ajankohta		Kurssinumero
VSS Kalliosuoja -peruskurssi 2022				
28.01.2022		
1022 33 00009
Kulunvalvontapaikka poliisin virka-apuna, verkkokurssi 2022		
01.01.2022		
1022 12 00002
Kurssien riskienhallinnan perusteet, verkkokurssi 2022		
01.01.2022		
1022 24 00005
Perustamiskurssi					18.03.2022		1122 13 00025
Kalliosuojakäyttöhenkilöstön jatkokurssi 2 / 2022			
25.03.2022		
1022 33 00008
Kalliosuojakäyttöhenkilöstön jatkokurssi 3 / 2022			
25.03.2022		
1022 33 00011
Arjen viestivälineet (arjen viestivälineet komppaniassa), jatkokurssi 2
25.03.2022		
1222 12 12031
Joukkueen- ja tulenjohtaja, jatkokurssi (1_3)			
01.04.2022		
1222 12 00014
Perustamisen jatkokurssi					02.04.2022		1222 12 16017
SPOL suojuetoiminta 1 #1					
08.04.2022		
1122 12 03017
SPOL vastatoiminta 1 #1					
08.04.2022		
1122 12 03019
Perustamiskurssi					08.04.2022		1122 13 00030
Tulenjohto, peruskurssi					08.04.2022		1122 11 00031
Pioneeritoiminta rakennetulla alueella			
08.04.2022		
1122 12 13065
Reserviläisjohtaja-2 002 (1_2)				
09.04.2022		
1222 12 30003
Reserviläistestaaja koulutus				09.04.2022		1122 11 34061
Lihaskunto- ja kestävyystestitilaisuus Santahaminassa		
10.04.2022		
1122 11 34060
I kondis till milin, Sandhamn				
20.04.2022		
1122 21 34073
Kunnossa Inttiin Santahaminassa				
21.04.2022		
1122 21 34062
TRA jatkokurssi 1/2 ja 2/2 #1				
22.04.2022		
1122 12 08012
Perustamiskurssi					22.04.2022		1122 13 00034
Tarkka-ammunnan jatkokurssi, rakennetun alueen taistelu 2		
22.04.2022		
1122 12 05035
Arjen viestivälineet (arjen viestivälineet joukkueessa), peruskurssi
22.04.2022		
1122 11 12075
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.mpk.fi

Kunnioitamme

SOTIEMME NAISIA OMALLA MERKILLÄ

Kiinnostaako koulutus?
Jos sinulla on ideoita koulutustoiminnan kehittämisestä, kysymyksiä tai haluat mukaan koulutustoimikuntaan, ota yhteyttä: koulutus@hrup.fi
Hyvää ja toimeliasta lopputalvea ja kevättä!

Kirjoittaja on HRUP:n Koulutustoimikunnan puheenjohtaja
ja HRUP:n 2. varapuheenjohtaja

TILAA
SOTIEMME NAISET -MERKKI OSOITTEESTA:

veteraanit.fi

Lue Helsingin Reservin
Sanomat myös verkosta!

Kiitos, KUN ARVOSTAT.
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Helsingin
Reserviupseeripiiri

SENIORIUPSEERIT
www.rul.fi/senioriupseerit
Hyvät senioriupseeriveljet !
Monella tavalla meitä jokaista
haastanut vuosi 2021 on takanamme ja nyt päivät pitenevät kohti
uutta kevättä ja uutta toimintavuotta.
Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 20. tammikuuta todeten
syyskokouksessa tehdyt puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten valinnat, kutsuen sihteerin ja nimittäen toimikunnat kerhon toiminnan
ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen. Toimintavuonna 2021 kerhon puheenjohtajana toimii Hannu
Venäläinen (040 530 2259, venalaisenhannu@gmail.com) ja sihteerinä
Petri Ahola-Luttila (petri.ahola-luttila@hotmail.com). Meihin voi olla
yhteydessä kaikissa Senioriupseerien kerhoa koskevissa kysymyksissä.
Toimintavuoden 2022 teemaksi olemme valinneet ”Asemasotaa
1942”, joka näkyy vuoden esitelmäja tapahtumatarjonnassamme.
Senioriupseerien kevätkauden 2022 ohjelma: 24.2.2022 Kerhoesitelmä Töölön auditoriossa
klo 18:00. Aihe: ”Kansa sodassa –
Kotirintama 1939-45”. Esitelmöijä:
tietokirjailija Jussi-Pekka Alander.
24.3.2022 Kevätkokous Töölön auditoriossa klo 18:00. Kokouksessa
esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kokousesitelmä: ”Sotavankikysymys jatkosodan aikana – haasteita
ja kohtaloita”. Esitelmöijä: FT, dos.
Heikki Roiko-Jokela. 28.4.2022
Kerhoesitelmä Töölön auditoriossa
klo 18:00. Aihe: ”Suomalainen Waffen SS-vapaaehtoisjoukko Saksan
riveissä”. Esitelmöijä: yrittäjä, majuri res. Pekka Kääriäinen. 13.5.2022
Kevätretki (avec) Salpalinjalle Lähtö klo 09:00 Helsingissä Marskin
patsaalta ja paluu samaan paikkaan
klo 19:00. Alustavan ohjelman mukaisen retken hinta on 116 €/hlö.
Ilmoittautuminen retkelle 14.4.2022
mennessä sähköpostitse myynti@
nummelanmatkatoimisto.fi tai puhelimitse numeroon 09-2252250.
Matkaa hoitaa Marjo Halen.
Korona-pandemiasta johtuvat
kokoontumisrajoitukset saattavat
edelleen vaikuttaa erityisesti esitelmätilaisuuksiemme järjestelyihin.
Töölön auditorion ohella tullaan
Teams-sovelluksen käyttöä ”takavarmistuksena” jatkamaan ainakin
kevätkauden ajan. Teams-linkki
tullaan jakamaan kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille Senioriupseerien kerhon jäsenille ja myös
kerhoon kuulumattomille viimeistään 30 min ennen tilaisuuden alkua. Kerhoon kuulumattomat voivat ilmoittautua helmikuun ja huh-

tikuun Teams-esitelmiin jättämällä
sähköpostiosoitteensa viimeistään
24 tuntia ennen tilaisuutta kerhon puheenjohtajalle osoitteeseen
venalaisenhannu@gmail.com.
Mahdolliset muutokset ja täsmennykset ilmoitetaan tapahtumakohtaisesti sähköpostilla.
Artikkelikirja ”Sukelluksia Suomen sotahistoriaan” on saatavilla
Suomen Reserviupseeriliiton toimiston kautta hintaan 29 €/kpl kotiin kannettuna.
Pitäkää itsenne terveinä !!
Hallitus
PS. Tasavallan presidentti myönsi
3.12.2021 sotakamreerin arvonimen
kerhomme jäsenelle Jussi Seppälälle. Hallitus onnittelee!

KANTA-HELSINKI
www.khru.fi
Yhdistystoiminta: KHRU:n hallitus 2022: Syyskokouksessa yhdistyksen hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Henri Borodavkin
(PJ), Juha Stark (1.VPJ), Pekka Suominen (2.VPJ), Jussi Kangaspunta, Juha Niemi, Janne Isosävi, Ville
Reijonen ja Jukka Karinen. Hallitus
kiittää jäseniään luottamuksesta!
KHRU:n kevätkokous: Yhdistyksen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 23.3.2022 klo18:00
alkaen Maanpuolustusjärjestöjen
talon auditoriossa (Töölöntorinkatu 2), ja kokoukseen on mahdollista
osallistua myös etäyhteyden kautta
Microsoft Teams:lla. Pyydämme lähettämään ilmoittautumiset kokoukseen yhdistyksen sihteerille sähköpostitse sihteeri@khru.fi. Halukkaille lähetetään etäkokouslinkki ja
ohjeet kokoukseen osallistumiseksi.
Esitelmä: kevätkokouksen jälkeen 23.3.2022 klo 18:30 Reserviupseerikoulun kurssinjohtaja, everstiluutnantti Tommi Sikanen, kertoo
RUK:n koulutuksen nykytilasta ja
vastaa kysymyksiin RUK:n toimintaan liittyen. Tilaisuuden arvioitu kesto 1h. Esitelmä toteutetaan
etäyhteyden päästä Haminasta. Ilmoittautuneille lähetetään linkki ja
ohjeet esitelmään osallistumiseksi.
Ilmoittautumiset esitelmään: sihteeri@khru.fi
”Puolustusvoimien Koulutus
2020 -ohjelma on merkittävällä tavalla muuttanut varusmieskoulutuksen sisältöä, pedagogiikkaa sekä
rytmitystä. Tämä on vaikuttanut
erityisesti reserviupseerikurssin
toteutukseen. Korona-ajan toimintamalleista on saatu oppia moneen
suuntaan, ja tästä johtuen reilun
kolmen viime vuoden aikana jokainen kurssi on ollut jossain määrin
erilainen toisiinsa ja aiempaan näh-

den. Rajoitusten purkautuessa on
aika tarkastella tapahtunutta ja pyrkiä löytämään hyvät käytänteet ja
vakauttaa ne. Muistaen kuitenkin,
että seuraavaan sotaan valmistautuminen vaatii jatkuvaa oman toiminnan kriittistä tarkastelua.”
Ampumatoiminta: Töölön pistoolivuorot: KHRU:lle on myönnetty pistoolivuoro parittomien
viikkojen keskiviikkoisin klo 16:3019:00 Töölön sisäradalla. Radalla
on mahdollisuus ampua useimmilla
palvelusasekaliipereilla ja tarvittaessa myös laina-ase järjestyy. Kevätkauden vuorot järjestetään seuraavasti (koronavaraus): 2.2., 15.2.,
2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4, 11.5.,
25.5., 8.6. ja 22.6. Lisäksi vuorojen
päätteeksi ammutaan SRA-harjoitusrasteja. Lisätietoa ja ilmoittautumiset vuorolle etukäteen: ampumaupseerit@khru.fi.
KHRU lanseeraa SSI yhdistyssivut: Pyydämme jäseniä liittymään
KHRU:n SSI sivuille. Sivusto toimii
ampumakilpailualustana. Liittyminen on vapaaehtoista, ja sivusto on
suunnattu aktiivisesti kilpaileville
jäsenille. Liittyä voi https://shootnscoreit.com/organization/publiclisting/ , ja etsimällä yhdistyksen
sivun tai suoralla linkillä https://
shootnscoreit.com/organization/738/join-as-member/. Huomatkaa: jäsenet tarkistetaan ennen hyväksyntää, joten pelkät nimimerkit
tai kutsumanimet eivät riitä.
Haulikko harjoituskilpailu Lopella sunnuntaina 27.02.: Yhdistys
järjestää haulikkoon keskittyvän
rennon seurakilpailun Lopella sunnuntaina 27.02.2022. Omaa kalustoa tai SRA-statusta ei tarvita.
Päivä pitää sisällään perehdytyksen
toiminnalliseen haulikon käyttöön
ja 4 rastin harjoituskilpailun. Lainakalustolla kustannukset vain
patruunakulutuksen verran, 25e.
Ilmoittautuminen ampumaupseerit@khru.fi tai SSI sivuston https://
shootnscoreit.com/event/22/14127/
kautta (huom. kyllä, jotta voisi ilmoittautua kilpailusivulla, pitää
olla yhdistyssivuilla jäsenenä.)
Kilpailu- ja koulutustuki: Yhdistyksen jäsenet voivat hakea tukea
kilpailu- ja koulutuskustannuksiin.
Tuki on 20€/kerta ja tukea voi saada kaksi kertaa vuodessa. Kilpailuissa pitää kilpailla KHRU:n nimissä ja koulutukseksi hyväksytään
johtajakoulutus, esim päällikkö- ja
esikuntakurssit. Tiedot, lyhyt kuvaus ja kuitti riittävät. Hyviä kisoja ja
koulutuksia!
KHRU:n yhteystiedot: Yhteystiedot: Yhdistys on ottanut käyttöön päivitetyt yhteystiedot (sähköpostien ja kotisivujen pääte: @
khru.fi). Yhdistyksen toimihenkilöt
tavoittaa: puheenjohtaja@khru.fi,
sihteeri@khru.fi, ampumaupseerit@khru.fi. Yhdistyksen kotisivut
ja lisätietoja toiminnasta osoitteessa www.khru.fi.

MUNKKIVUORI
Yhdistyksen hallitus toivottaa
jäsenillemme hyvää alkavaa kevätkautta ja kehottaa noudattamaan
kaikkia koronarajoituksia. Pitäkäämme itsemme terveinä.
Kerhomme sääntömääräinen
kevätkokous pidetään keskiviikkona 16.3.2022 HRUP:n auditori-

ossa kello 18 alkaen. Kokouksessa
käsitellään sääntö-määräiset asiat.
Osoite on Tölöntorinkatu 2B. Kokoonnutaan ulko-ovelle. Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 01.03.2021 mennessä
joko sähköpostilla mauri.routio@
sci.fi tai tekstiviestillä 040 732 2751.
Urheilutalon 22-vuorot ovat
koronan vuoksi keskeytyneet. Kun
Urheilutalo avautuu ja ampuminen
on mahdollista, ilmoitetaan asiasta erikseen. Ammunnat vetää Yrjö
Alastalo, puh. 0400 306 787.
Kalvolassa ammuntakausi alkaa
maaliskuussa ellei tule lisärajoituksia. Lisätietoja ampumaupseerilta.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi tiedon saannin varmistamiseksi
siltä varalta, että järjestetään muita
tilaisuuksia. Tämä on entistä tärkeämpää, koska Reservin Sanomat
ilmestyy paperilehtenä vain neljä
kertaa tänä vuonna. Ilmoituksen
voi tehdä: mauri.routio@sci.fi

TIKKURILA
www.tiruk.fi
Helmikuun reserviupseeri-ilta
esitelmineen on 24.2.2022 klo 19.00
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa C-porras
vanhassa talossa. Esitelmän pitää
Kyösti Sormunen, aiheena on ”Suomen sodanajan radiotiedustelu ja
sanomien sieppaus”. Kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 17.30 alkaen.
TiRUK: in kevätkokous on torstaina 31.3.2022 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 Otto Aura ja aihe
on ”Toimintavalmiuskoulutus 1959”
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!
15.3 on pienoiskiväärin asentokilpailu 10+10+10 ls. Lisätietoja antaa ampumaupseeri Henri Hölttä puh.050
560 2047.

TÖÖLÖ
www.rul.fi/toolo
Kokouskutsu Töölön Reserviupseerit ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Tapahtuma: Töölön Reserviupseerit
ry - sääntömääräinen kevätkokous
Paikka: Maanpuolustustalon auditorio, Töölöntorinkatu 2B, Helsinki
Aika: Keskiviikko 11.5.2022 klo
18.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, eli käytännössä
käsitellään edellisen vuoden toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja
toiminnantarkastuskertomus. Ko-

kouksessa äänioikeutettuja ovat
kaikki yhdistyksen jäsenet.
Kokouksen materiaalit lähetämme sähköpostitse ennen kokousta niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on kerhon tiedossa.
Myös muusta toiminnasta tiedotamme ensisijaisesti sähköpostitse. Lisäksi kerholla on edelleen
ryhmät yleistä keskustelua varten
sekä Facebookissa (“Töölön Reserviupseerit” sekä Whatsappissa.
Jälkimmäiseen voit pyytää linkkiä
sähköpostitse toolonreserviupseerit@gmail.com
Tätä kirjoittaessa ei vielä uskalla luvata, mitä kaikkea toimintaa
pystytään koronan puitteissa järjestämään. Suunnitteilla vuoden 2022
keväälle on kuitenkin muun muassa:
- Kahdeksan Sillan Marssin kymmenvuotisjuhla. Juhliminen tapahtuu marssimalla.
- Ampumakilpailu nimeltä “Pentin
pistooli” - Voittajalle maineen ja
kunnian lisäksi mahdollisuus ampua lippaallinen Lahti L-35 -pistoolilla. Kaikki muut osallistujat katselevat kateellisena vierestä.
- SRA-vuoroja yhdessä Pioneeriosaston ja Viestiosaston kanssa.
- Myös muita ampumapainotteisia
tapahtumia, todennäköisesti painottuen viikonlopuille.
- Perinteinen toiminnansuunnitteluseminaariristeily. Tämä järjestetään sitten kun korona sen sallii,
joko oikealla risteilyllä tai risteilyalusta riittävästi simuloivassa tilassa.
Jokin muu, mikä? Ehdota! Yllä
mainittujen lisäksi kerholla on vakiovuoro Töölössä sijaitsevalle sisäampumaradalle parillisten viikkojen tiistaisin klo 19-21. Jos olet tulossa ensimmäistä kertaa mukaan,
ilmoittaudu sähköpostitse toolonreserviupseerit@gmail.com

ITÄ-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
www.rul.fi/ihru
KOKOUSKUTSU: Itä-Helsingin Reserviupseerit ry:n kevätkokous. Itä-Helsingin Reserviupseerit ry:n kevätkokous järjestetään
keskiviikkona 22. maaliskuuta klo
18 alkaen Tukikohdassa (Puotilantie 1D) Google Meets -palvelussa.
Etäkokouksen osallistumislinkki
toimitetaan kerhon jäsenille sähköpostitse. Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 sekä muut
sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
A MPUM AVUOROT. Kerhomme pistoolivuoro on HRUP:n
Töölön radalla parillisten viikkojen
torstaisin klo 19.00-21.30.
Lisätietoja ja saapumisohjeet
radalle sähköpostitse: ammunta@
ihru.fi
Ilma-aseammunnat jatkuvat
Tukikohdan radalla (Puotilantie 1
D) klo 17.00 parillisten viikkojen
torstaisin. Tervetuloa mukaan!
HUOM! Radalla poikkeusjärjestelyt koronatilanteen vuoksi, otathan ne huomioon saapuessasi. Lisätietoja ja saapumisohjeet radalle
sähköpostitse: ammunta@ihru.fi
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LÄNSI-VANTAA
www.rul.fi/lansivantaa
Hyvää alkanutta vuotta jäsenille. Vuosi on alkanut tiukoilla
koronarajoituksilla, mutta ehkä
kevään kuluessa tilanne helpottaa.
Syyskokous valitsi 27.10.2021
LVRU:n hallitukseen Miika Koistinen (pj), Veijo Kurvinen (vpj),
Juha Seppänen, Hannu Nisula,
Ville Arekallio, Heikki Linna, Jani
Tuomainen, Kari T. Piela, Ari Koski-Ukko, Seppo Kulmala, Mikael
Dahlström, Jere Alhoranta, Olli
Pusa. Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan päättänyt tehtäväjaosta. Se löytyy hallituksen yhteystietoineen kerhon kotisivuilta
www.rul.fi/lansivantaa.
Tänä vuonna LVRU täyttää
kunnioitettavat 50 vuotta. Jos on
ideoita juhlavuoden vieton osalta,
kertokaa niistä hallituksen jäsenille.
Lauantaina 12.2.2022 iltapäivällä on toimintakeskuksessa
itsepuolustusiltapäivä. Siellä esitellään Krav Maga itsepuolustustekniikkaa. Asiasta voi tiedustella
Juha Seppäseltä (jusepse.gmail.
com, p. 040 560 4747)
Keskiviikkona 30.3 2022 klo
18.30 on toimintakeskuksessa
sääntömääräinen kevätkokous.
Siellä vahvistetaan mm. viime
vuoden tilit sekä käsitellään muut
sääntömääräiset asiat. Järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin, kun
koronan aiheuttamat rajoitukset
ovat paremmin selvillä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään
mahdollisuus etäosallistumiseen.
Tervetuloa päättämään kerhon
asioista.
Pe r j a nt a i - s u n nu nt a i
1.3.4.2022 järjestetään Padasjoen
ampumaleiri. Tervetuloa mukaan.
Mukaan pääsee matalalla kynnyksellä. Vaikka sinulla ei olisi
omia aseita, kerho järjestää niitä
lainaksi. Tilaisuudessa ammutaan
kerhon ampumamestaruuskisat ja
sitä varten kaikki saavat kerhon
puolesta patruunoita. Paikalla on
mahdollista yöpyä veloituksetta
RUL:n parakeissa ja kimppakyytejä järjestetään mahdollisuuksien
mukaan. Erinomainen tilaisuus
tutustua kerhon toimintaan. Lisätietoja Hannu Nisulalta (hannu.
tapio.nisula@gmail.com, p. 0400
567 098).
LVRU:lla on toimintakeskuksessa viikoittainen lenkkisauna
kuntoilun lisäämiseksi. Tavoitteena, että jokainen tekee oman kuntotasonsa huomioivan pienimuotoisen urheilusuorituksen, jonka
jälkeen on tarjolla sauna. Ilmoittautumiset lenkkisaunaan ja lisätietoja antaa Ville Arekallio, 050
405 9123.
Töölöntorin pistooliradalla
on vakio ampumavuoromme parittomien viikkojen maanantaisin
klo 16-19 ja parittomien viikkojen
lauantaisin klo 14:30-17:00. Ilmoittautumiset Hannu Nisula 0400
567 098, Mika Ojanen 050 467
6802.
Tikkurilan Urheilutalon radalla on ampumavuoro perjantaisin
klo 15:00-17:00, 22 kal. aseilla. Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle
P: 040 586 9252.

Yhteyshenkilöt osaavat kertoa
tilanteen radoilla korona-rajoitusten suhteen. Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia.
Kotisivujen osoite on www.rul.fi/
lansivantaa
Hallitus

HELSINGFORS SVENSKA
RESERVOFFICERSKLUBB
www.hsrk.fi/wp
Bästa officerare,
Vårmöte. Medlemmarna i Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f. kallas till ordinarie vårmöte onsdagen den 16.3.2022 klockan
18:00 på Döbelnsgatan 2 (4. våningen). På mötet behandlas endast
stadgeenliga ärenden.
Medlemmar kan delta både fysiskt och på distans via elektroniska
medel, preliminärt Zoom. Distansdeltagande kräver förhandsanmälan
senast söndagen den 13.3 per e-post
till christian@hsrk.fi. Instruktioner
skickas till de anmälda dagen innan
mötet.
Skytte. Då denna spalt är skriven är Luolan stängd pga. COVIDläget. Pistolskytte fortsätter udda
veckors torsdagar 17-19 i Luolan när
läget igen tillåter. Ivriga skyttar kan
kontakta skytteofficer Axi Holmström (axi@hsrk.fi, 040 773 3830)
eller följa med klubbens infokanaler
för aktuell information om restriktionerna.

POHJOIS-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
www.rul.fi/pohjois-helsinki
Mahdolliset koronarajoitukset
aiheuttavat muutoksia toimintaan,
joten tarkista tapahtumien osalta
ajantasaiset tiedot yhdistyksen nettisivuilta.
Syyskokous. Yhdistyksen syyskokous ja hallituksen kokous pidettiin Malmin kirkolla 30.11.2021.
Syyskokouksessa vahvistettiiin
vuoden 2022 toimintasuunnitelma,
jäsenmaksun suuruus, talousarvio
sekä valittiin yhdistykselle uusi halitus.
Kevätkokous. Sääntömääräinen
kevätkokous pidetään 22.3.2022 klo
18:30. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä esitetään toiminnantarkastuskertomus. Lisäksi päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä
vastuuvelvollisille. Ennen kokouksen alkua kapteeni (res.) Jukka
Mattila pitää luennon lotta puvun
historiasta. Kokous pidetään Teams
etäkokouksena, joten ilmoittaudu
kokoukseen sihteerille 21.3. mennessä, jotta saat osallistumislinkin
kokoukseen.
Padasjoen ampumaleiri. Perinteinen ampumaleiri järjestetään
Padasjoella 8.4. – 9.4.2022. Kerho
tarjoaa osallistujille patruunat, ruu-

at ja saunajuomat. Ilmoittautumiset
sihteerille 1.4.2022 mennessä.
Kevätsauna. Yhdistyksen kevätsauna järjestetään Willen saunalla
Santahaminassa 17.5.2022 klo 17:30.
Yhdistys tarjoaa iltapalan ja saunajuomat. Ilmoittautumiset sihteerille
10.5.2022 mennessä.
Ammunta. Yhdistyksen vakio
ampumavuoro luolassa parittomina viikkoina, joka toinen perjantai,
klo 16.00–19.00. Katso mahdolliset
poikkeusvuorot yhdistyksen nettisivuilta. Ilmoittautumiset ja lisätietot ampumavuoroille: Henrik
Kiiskinen (henrik.kiiskinen@gmail.
com). Ennen ammuntaa, sinulla
tulee olla hankittuna ampumaturva esim. RUL:n plusjäsenyys jonka
kautta saat tarvittavan vakuutuksen. Katso lisätietoja: https://www.
rul.fi/jasenille/rul-plus/.
Yhdistyksen kotisivut. Katso
ajankohtaiset tiedot tapahtumista yhdistyksen kotisivuilta: http://
www.rul.fi/pohjois-helsinki
Yhteyshenkilöt. Pj Jarkko Paananen (040 723 9641 /
jarkko.t.paananen@gmail.com).
Sihteeri / tiedotusupseeri Eero Kujala (040 864 1417 / sihteeri.phru@
gmail.com)

TAPIOLAN
RESERVIUPSEERIT
www.tapiolanreserviupseerit.fi
KEVÄTKOKOUS Ma 25.4.: Tapiolan Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen kevätkokous on Lahnuksen ampumaradalla (Lahnuksentie
37, 02970 Espoo) maanantaina
25.4.2021 kello 18.00. Kaikki TaRun
jäsenet ovat tervetulleita! Kokoukseen tulee myös online-osallistumismahdollisuus. Terveisin, hallitus.
AMMUNTA: TaRulla on ampumavuorot Töölön radalla parillisten
viikkojen sunnuntaina 17-21, joiden
lisäksi on jokakuukautiset lisäsunnuntaivuorot. Muista myös Lahnuksen ampumavuoromme 22LRradoilla ja kevään aikana on tulossa
ampumapäiviä esim. Lopelle. Tarkista ajankohtaiset tiedot ja ilmoittautumisohjeet kotisivuiltamme
Toiminta-Ammunta-osiosta. Tervetuloa mukaan kevään tapahtumiin!
YHTEYSTIETOMME: Puheenjohtaja ltn res Jari Myllylä (jari.myllyla (at) tapiolanreserviupseerit.fi,
0400 878 694). Varapj kapt res Panu
Korpela (panu.korpela (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747)
https://tapiolanreserviupseerit.fi

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO
Autokerhon hallitus järjestäytyi
etäkokouksessaan 11.1.2022. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa kerhon puheenjohtaja Timo Koukkari
ja sihteerinä Harri Heikkonen.

Autojoukkojen vuosipäivä vietettiin 20.1.2022 seppeleen laskulla
Hietaniemessä.
Pistooliampumakilpailu järjestetään ma.28.2.2022 klo 19.00 luolassa.
Kerhon vuosikokous järjestetään ti 29.3.2022 tai piirin yhteiskokouksessa.
Asekäsittelyharjoitus
ma
25.4.2022 klo 19.00 luolassa.
Kerhon vuosipäivän vietto to
12.5.2022 (75. juhlavuosi) avec- lounastilaisuutena ravintola Kaartissa
klo 13.00 tai 16:00 alkaen.
Toimimme HRUP:n ja THL:n
antamien COVID19-virus ohjeiden
mukaisesti.

ILMAILUKERHO
www.rul.fi/ilmailukerho
ALKUVUODEN KERHOILLAT JA TAPAHTUMAT. Kerho on
suunnitellut seuraavat kerhoillat pidettäväksi rajoitustoimien salliessa:
ti 8.2. Ajankohtaista Finnairilta. ti
8.3. Ruotsin puolustusasiamies Kalevi Wikström. Vaihtoehtoinen aihe
on Katsaus Suomen Ilmailuopiston
koulutukseen. Kerhoillat pidetään
Helsingin Suomalaisella Klubilla
Kampissa osoitteessa Kansakoulunkuja 3A. Noudatamme Klubin
pukukoodia, joka on miehille pikkutakki ja kauluksellinen paita, ei
lenkkitossuja. Esitelmien osalta
voimassa on kerhon puhujaohjeistus.
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS. Ilmailukerhon
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 8.3. klo 17 Helsingin Suomalaisella Klubilla ennen
esitelmää. Esityslistalla toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen, muut sääntömääräiset
asiat sekä sääntömuutosehdotus
etäkokousten mahdollistamiseksi.
Etäkokouksia on tähän mennessä
voitu järjestää Patentti- ja rekisterihallituksen kirjallisen ohjeistuksen
mahdollistamana.
ILMAVOIMIEN VUOSIPÄIVÄN SEPPELEENLASKU. Alustava päivä: pe 4.3. klo 12.00 Ilmavoimien vuosipäivän (virallinen päivä
6.3.) seppeleenlasku Hietaniemen
hautausmaan Sankariristille, tumma päällystakki, valkea kaulaliina,
mustat nahkakäsineet, isot kunniamerkit. Kokoontuminen siunauskappelin luona klo 11:50.
OLETKO HALUKAS 2. SIHTEERIN TEHTÄVÄÄN? Ilmailukerho etsii 2. sihteeriä vireän puolustushaarakerhon hallinnon tehtäviin nykyisen sihteerin muutettua
pk-seudun ulkopuolelle. Tehtävät
sovitaan 1. sihteerin kanssa. Pääset
esimerkiksi tilaamaan muistoseppeleen ja valmistelemaan erilaisia
asiakirjoja tai muuta omien kiinnostuksen kohteidesi mukaisia tehtäviä. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä kerhon sihteeriin.
JÄSENASIAT. Ilmailukerhon
verkkosivuilla https://www.rul.fi/
ilmailukerho mm. kuukausiesitelmien aiheet ja puhujat sekä tiedot
mahdollisista muutoksista. Tiedotamme tapahtumista ja mahdollisista muutoksista vuosikalenteriin
myös sähköpostitse. Mikäli haluat
tiedotusta sähköpostilla ilmoita
sähköpostiosoitteesi jäsenvastaava/

sihteeri Juha-Matti Lauriolle jmlaurio@gmail.com tai 050 462 1274
Oletko muuttanut tai vaihtanut
sähköpostiosoitettasi? Ilmoitathan
uudet tiedot RUL:n jäsenrekisteriin
tai kerhon sihteerille.
Toivotamme kerhon jäsenille
parempaa uutta vuotta 2022!
Hallitus

JÄÄKÄRIKERHO
www.rul.fi/jaakarikerho
Helsingin Reserviupseerien Jääkärikerhon 70. vuosipäivää juhlistetaan perjantaina 8.4.2022. Tarkempaa tietoa juhlapaikasta ja päivän
ohjelmasta tulee helmi-maaliskuussa sekä e-lehdessä, että jäsenkirjeissä.
Sääntömääräinen Kevätkokous
pidetään maanantaina 28.3 kello
18:00 HRUP:n tiloissa Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki klo 18:00.
Hallitus kokoontuu samoissa tiloissa klo 17:30. Kokouksen yhteydessä
järjestetään esitelmätilaisuus auditoriossa klo 19:00. Tervetuloa!
Jääkärikerhon ensi kevään AMPUMAVUOROT pistoolilla ovat
8.3., 12.4., 10.5. ja 14.6. eli kunkin
kuukauden toisena tiistaina klo
16:30–18:30 Töölön radalla koronarajoitukset huomioiden (maski,
hansikkaat). Tulemalla mukaan
pääset tutustumaan ampumiseen,
vaikka et omista omaa asetta. Vakituisilla harrastajilla tulee olla ampumaturvavakuutus, josta on ohjeet RUL:n sivuilla. Ilmoittaudu viimeistään päivää ennen tilaisuutta
jorma.nisula(at) kolumbus.fi, puh.
0400 453 709.
Ensi kevään KERHO-/SAUNAILLAT ovat 1.3., 5.4., 3.5. ja 7.6. eli
kunkin kuukauden ensimmäinen
tiistai klo 16–19. Paikkana Santahaminan Kiltasauna, noin 900 m
Leipuriniementietä itään. Saareen
sisäänpääsyä varten Santahaminan
varuskunnan portilla on jäsenluettelo. Henkilöllisyyden todistamalla pääset sisään. Epäselvyyksissä
ota yhteyttä puheenjohtajaan pasi.
rintamaa(at)posti.com. Tarjolla
on vapaamuotoista yhdessäoloa ja
puukiukaan makoisat löylyt. Mukaan kannattaa ottaa omat saunajuomat ja eväät sekä pyyhe.
Jääkärikerhon toiminta on palautunut normaaliksi. Tule mukaan
ja ota rohkeasti yhteyttä!

ILMATORJUNTAKERHO
www.itkerho.net
Kerhon hallitus toivottaa hyvää
uutta vuotta 2022 kerhon jäsenille.
Tämä vuosi lähtee käyntiin kerhon
toiminnan osalta keväällä seuraavilla tapahtumilla:
Lauantaina 26.2 klo 13.00 Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerhon 75-juhlavuoden läskisoosilounas kerhon ja Ilmatorjuntayhdistyksen jäsenille ravintola
Elitessä, Eteläinen Hesperiankatu
22, 00100 HELSINKI. Ennakkoilmoittautuminen 23.2 mennessä
Jorma Lahtinen jorma.lahtinen@
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pp.inet.fi tai 0400 679 738. Paikkoja
rajoitetusti!
Tiistaina 22.3 klo 18.00 Eversti
Ahti Lapin esitelmä ”Sotaa avaruudessa” vasta julkaistun ”Tähtien
sotaa” kirjan pohjalta järjestetään
hybridimallilla-fyysinen luento
Suojeluskuntatalon auditoriossa
Töölöntorinkatu 2 sekä etäyhteyksien välityksellä. Ilmoittautumiset
etäosallistumiseen 19.3 mennessä
osoitteeseen tlav0940@gmail.com.
Torstaina 5.5. klo 18.00 pidetään kerhon sääntömääräinen kevätkokous Vanhan Suojeluskuntatalon auditoriossa Töölöntorinkatu
2.
Ilmoittaudu kesän muistomerkkitykkien kunnostustalkoisiin!
Lauttasaaren muistotykin onnistunut kunnostus saa jatkoa. Kesän
kohteita ovat Tapiolan Tuulimäen
tykki ja Kalastajatorpan tykki. Aikataulut valmistuvat kevään aikana
ja niistä tiedotetaan ilmoittautuneille. Ilmoittautumiset osoitteeseen jorma.lahtinen@pp.inet.fi.
Seuraa tiedotuksia kerhon nettisivuilta itkerho.net!

RESERVIMERIUPSEERIT
www.rul.fi/hrmu
Hyvää alkanutta juhlavuotta
kaikille jäsenillemme!
Vuonna 2022 Helsingin Reservimeriupseerit juhlii 75-vuotista
taivaltaan. Meriosastoksi nimetty
silloisen Helsingin Reserviupseerikerhon alaosasto perustettiin
Katajanokan Kasinolla 10.1.1947
laivastoupseerien, purjehtijoiden ja
merenkulun alalla toimivien yhdyssiteeksi. Perustehtävämme merihenkisten reserviupseerien yhteen
tuomisessa jatkuu vahvasti tänäkin
päivänä.
Juhlavuoden päätapahtumana
on Suomenlinnan upseerikerholla
lauantaina 9.4. järjestettävä iltajuhla. Vaihtelevan koronavirustilanteen ja siihen liittyvien rajoitustoimien takia muutokset juhlan
ajankohtaan ovat kuitenkin vielä
mahdollisia. Aloitamme illalliskorttien myynnin vasta maaliskuussa,
kun tiedämme varmemmin, onko
juhlan järjestäminen aiottuna päivänä mahdollista. Tiedotamme ilmoittautumisesta tai mahdollisista
muutoksista jäseniämme sähköpostilla, Facebookissa ja paperikirjein.
Viestinnän osalta juhlavuosi
näkyy Facebookissa ja verkkosivuillamme katsauksina yhdistyksen
historiaan ja toimintamuotoihin. Jo
nyt verkkosivujemme historiaosiossa on luettavissa mm. digitoidut
versiot kahdesta aiemmin julkaistusta historiikista vuosilta 1967 ja
1997 sekä muutamia vanhoja valokuvia. Laajennamme myös mielellämme kuva-arkistoamme – mikäli
sinulla on yhdistyksen toimintaan
liittyviä valokuvia tai videoita, otathan yhteyttä Lasse Mäkeen sähköpostilla lasse.maki(at)outlook.com.
Yhdistyksen vuosikokouksen
valitsema vuoden 2022 hallitus on
järjestäytynyt ja pitänyt ensimmäisen kokouksensa. Hallituksen
jäsenten vastuualueet jakautuvat
edellisvuoden tapaan seuraavasti:
puheenjohtajana ja meritoiminnan
johtajana toimii Marko Vuorinen,

varapuheenjohtajana Henri Havulinna, sihteerinä Ville Haapalinna, talous- ja nuorisoupseerina
Lasse Mäki, jäsenvastaavana Petri
Vänskä, yhteysupseeritoiminnan
johtajana Antti Jäntti, ampumaupseereina Aku Kaikkonen, Harri
Pakarinen ja Ville Haapalinna sekä
lippu-upseereina Pekka Niemi ja
Yrjö-Pekka Rautalahti. Lisäksi hallituksen jäsenenä jatkaa Petri Paasivuo.
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous järjestetään tiistaina
19.4. klo 18.00 Maanpuolustustalon
auditoriossa, os. Töölöntorinkatu 2
B. Kevätkokousta koskevat lisätiedot, ilmoittautumisohjeet ja kokousmateriaali toimitetaan jäsenkirjeellä maalis-huhtikuun vaihteessa.
Samalla on syytä merkitä kalenteriin myös syyskokouksen ajankohta, torstai 17.11. klo 18.00. Mahdollisista kokousesitelmöitsijöistä tiedotetaan myöhemmin.
Keväällä meritoiminta käynnistyy jälleen linnakevene Lavansaaren vesillelaskun ja viikkoajojen
alkamisen myötä. Yhteysupseeritoiminnassa Sininen Reservi ry:n
yhteysupseeriviirikkö tiedottaa jäseniään mahdollisista komennuksista sähköpostilistan välityksellä.
Ammuntojen vakiovuorot jatkuvat Töölössä koronarajoitukset
huomioiden 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 ja mieleenpainuvaa juhlavuotta!

PIONEERIOSASTO
www.rul.fi/pioneeriosasto
KOKOUSKUTSU: Pioneeriosaston kevätkokous järjestetään
maanantaina 28.3.2022 klo 18. Döbelninkatu 2 kokoustilassa, 4 kerros
(Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki).
Kokouksen aiheita ovat vuoden
2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Hallitus kokoontuu klo 17 ja
kokouksen jälkeen on myös perinteinen kokousesitelmä klo 19. Kevätkokoukseen ja kokousesitelmän
kuunteluun voi osallistua myös
etäyhteydellä. Etäyhteyslinkin saa
pyytämällä osaston puheenjohtajalta (Juha Vatanen, juha.vatanen(at)
gmail.com).
Puheenjohtajan tervehdys:
Toivotan kaikille pioneeritoiminnantäyteistä vuotta 2022! Samalla
kiitän jäsenistöä ja syyskokousta
luottamuksesta valinnassa. Vuoden
2021 toiminta oli jälleen mallikasta ja siitä on hyvä jatkaa. Alkaneen
vuoden painopisteiksi on valittu
nuorisotoiminta ja koulutus. Näissä merkissä toivotamme erityisesti
lukuista uudet jäsenemme mukaan
toimintaan ja tapahtumiin. Puheenjohtaja, Juha Vatanen
Arvomerkkitilaus: Muistutuk-

sena: Pioneeriosaston jäsenillä on
mahdollisuus tilata PV:n virallisia
upseerin M05-arvomerkkejä hintaan 4€/kpl.
Kyseessä siis samat arvomerkit
joita PV:n henkilökunta käyttää, ja
näitä ei muualta saa.
Lisätiedot ja tilaukset Jukka Rusila (jukka.rusila(at)ramboll.fi)
Tiedotus: Pioneeriosasto tiedottaa toiminnastaan myös sähköpostilla. Jos et ole saanut tiedotteita
sähköpostiisi, ole yhteydessä sihteeriin niin tarkistetaan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja ylil
Juha Vatanen, 040 579 1857, juha.
vatanen(at)gmail.com
Sihteeri, tiedotusupseeri ltn
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

RT-KERHO
JOHTORENGAS
www.rul.fi/rannikkotykisto
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 6.4.2022. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 6.4.2022 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 Töölöntorin ampumaradalla, jonne olet
tervetullut vaikka vain kokeilemaan
rata-ammuntaa kerhon omalla asekalustolla. Ilmoittautumiset kokoukseen ennakkoon sähköpostitse
osoitteeseen johtorengas@gmail.
com.
PADASJOEN AMPUMALEIRIT 2022. Johtorengas järjestää
vuonna 2022 kaksi ampumaleiriä Padasjoella. Ajankohdat ovat
keväällä 25.-27.3.2022 ja syksyllä
9.-11.9.2022. Merkkaa ajat jo nyt
kalenteriisi. Kevään leirille ilmoittautumiset 18.3, mennessä sähköpostilla: toni.aalto@iki.fi
AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN
AMPUMARADALLA 2022. Hyödynnäthän loistavan mahdollisuuden ampumataidon treenaamiseen!
Kerholla on joka kuukausi oma
vuoronsa Töölön ampumaradalla ja
olet myös tervetullut, mikäli esim.
haluat vain kokeilla uutta harrastusta, mutta olet vielä epävarma jatkon suhteen. Kysy siis rohkeasti lisätietoja asiasta puheenjohtaja Toni
Aallolta, toni.aalto@iki.fi tai 040 311
3348. Ajankohdat ovat perinteiseen
tapaan keskiviikkoisin klo 19-21:30,
Vuoden 2022 ratavuorot: 9.3. , 6.4.
, 4.5. , 1.6. , 29.6. , 27.7. , 24.8. , 21.9. ,
19.10. , 16.11. ja 14.12.
Kerhon virallisena viestikanavana toimii Helsingin Reservin Sanomien tapahtumakalenteri. On hyvä
huomioida, että osa lehden numeroista ilmestyy nykyään printtiversion sijaan digilehtenä. Aika ajoin
kerhon hallitus tiedottaa jäsenistöään tapahtumista ja vastaavista
myös sähköpostilla.

Varmistathan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla, niin vastaanotat
mm. ilmoitukset Helsingin Reservin Sanomien julkaistuista digilehdistä, Helsingin Reserviupseeripiirin muut tiedotteet kuin Johtorenkaan sähköpostitkin! Muuttuneet
yhteystietosi voit ilmoittaa RUL:n
toimistoon (toimisto@rul.fi).

VIESTIOSASTO
www.viestiosasto.net
VIESTIOSASTON KEVÄTKOKOUS 27.4.2022. Viestiosaston
kevätkokous pidetään alustavasti
maanantaina 27.4.2022 klo 18:00.
Paikkana on Suojeluskuntatalon
auditorio ja kokoukseen voi osallistua myös Teams-yhteyden kautta etänä. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.
VIESTIKOULUTUS JA KURSSIT. Koronatilanne vaikuttaa edelleen kurssien toteutumiseen, seuratkaa MPK:n sivuja:
https://mpk.fi/
https://mpk.fi/koulutukset/
verkkokoulutus/
VIESTIOSASTON AMPUMAVUOROT JA SRA-VUOROT
2022. Seuratkaa Viestiosaston nettisivuja: https://www.rul.fi/viestiosasto/ammunta/
TIEDOTUS. Tietoa toiminnastamme ja yhteystietomme löytyvät verkkosivuiltamme www.
viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostitse
sekä Signal ryhmän kautta. Muista
pitää yhteystietosi ajan tasalla joko
RUL:n sivuilla www.rul.fi tai www.
viestiosasto.net, kohdassa ”Liity jäseneksi”!

RAUTATEIDEN
RESERVIUPSEERIT
www.rul.fi/vrhki
Yhdisys toiminta saavutti 60
vuoden merkkipaalun viime vuonna.
Koronarajoitusten vuoksi juhlatilaisuutta ei voitu järjestää.
Mikäli koronarajoitukset sallivat, niin 60 vuotisjuhlat pidetään
Avec tilaisuutena 5.4.2022 alkaen
klo 17.00.
Kokouspaikkana on Grand
Scandic Central hotelli (entinen
VR:n pääkonttori)
Tarkempi ohjelma ja illalliskortin hinta varmistuu kunhan koronatilanne selviää.
Asiasta tiedotetaan sähköpostilla myöhemmin. Lisäksi puhelimitse voi tiedustella yhdistyksen
hallituksen jäseniltä.
(mm. puheenjohtaja Oiva Peltokoski 045 323 7333)
Yhdistyksen kevätkokousta siirretään koronatilanteesta johtuen.
Yhdistyksen ampumavuorot
2022 Töölön radalla klo 16.00 19.00 ovat seuraavat:
11.2; 11.3; 8.4; 6.5; 3.6; 1.7; 29.7;
26.8; 23.9; 21.10; 18.11; 16.12
Ilmoittaudu ampumaupseeri
Petri Kehälle (050 534 4181) viimeistään ampumapäivää edeltävänä päivänä klo 12.00 mennessä

RESERVIN
LÄÄKINTÄUPSEERIT
www.reservinlaakintaupseerit.fi

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

HELSINGIN
RESERVILÄISET
helsingin-reservilaiset.
reservilaisliitto.fi
Helsingin Reserviläiset ry:n kevätkokous pidetään maanantaina
25.4.2022 klo 18.00 osoitteessa Döbelninkatu 2, Helsinki. Tervetuloa!
Lisätiedot puheenjohtajalta tai sihteeriltä.
Yhdistyksen uuden hihamerkin
(Velcro pohjalla) voi jatkossa hankkia ratavuorojen yhteydessä vuoron

vetäjältä. Varaa tasaraha 5 euroa.
Maanantain ratavuorot Töölön
sisäradalla klo 19.00 - 21.30: 14.2,
14.3, 11.4, 9.5, 6.6, 4.7, 1.8, 29.8, 26.9,
24.10, 21.11 ja 19.12.
Mukana oltava voimassa oleva
vakuutuskortti (esim. Reserviläisen
Toimintaturva) sekä Reserviläisliiton jäsenkortti.
Lisätietoja: asevastaava, Tomi
Sarilahti, p. 050 385 1313.
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@lassila-tikanoja.fi tai tekstiviesti
vuoroa edeltävänä päivänä alkaen
klo 14.00 - maanantaina klo 14.00
mennessä. Mainitse laina-aseen (.22
Ruger) tarpeesta kun ilmoittaudut.
Muista omat suojaimet mukaan.
Ruutisavun ratavuorot maanantaisin klo 17.00 - 19.00
Yhdistys järjestää jäsenilleen
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johdettuja ammuntoja Ruutisavu
Oy:n tiloissa Vantaan Koivuhaassa.
Vuoroja on varattuina seuraavasti: 21.2., 21.3. ja 16.5.
Varmista vuoron toteutuminen
ilmoittautumisen yhteydessä: esko.
koskinen@gmail.com.
Käyntimaksun 10 € hintaan sisältyy ratamaksu ja taulu. Käyntimaksun 20 € hintaan sisältyy ratamaksu, yhdistyksen laina-ase ja
50 kpl 9x19 mm:n patruunoita sekä
taulu. Patruunamyynti vain lainaaseilla ampuville. Ratamaksut suoritetaan paikan päällä MobilePaylla
tai käteisellä.
Ruutisavulla ampuvan muistilista: Radalla voi ampua 9 mm, .45ACP
ja vastaavilla pistoolikaliiperisilla
aseilla vaippaluoteja. Myös pistoolikarbiinit ovat sallittuja. Lyijyluotien
ampuminen on kielletty (kielto ei
koske kaliiperia 22LR). Mukaan tarvitset aina jäsenkortin, vakuutustodistuksen sekä omat silmä- ja kuulosuojaimet. Jos tarvitset laina-aseen,
niin yhdistys lainaa aseen kyseiselle
vuorolle. HUOM! Laina-aseita on
rajoitettu määrä. Laina-aseen käyttäjillä hansikaspakko.
Vuorot ovat vain Helsingin
Reserviläiset ry:n jäsenille. Muista ottaa myös ampumapäiväkirjasi
mukaan radalle. Ilmoittautumiset
aikaisintaan viikkoa aikaisemmin.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset ratavuorolle: esko.koskinen@gmail.com.
Helsingin Reserviläiset ry järjestää Lopen ampumaurheilukeskuksessa SRA-kilpailun sunnuntaina
10.4.2022. Kilpailemme Johtorengas
ry:n ja Pöytyän Seudun Reserviläiset ry:n kanssa. Tapahtuma alkaa
klo 11.00 (rastien rakentaminen klo
08:00 – 11:00). Joukkueeseemme
kaivataan lisää osallistujia. Kilpailussa on 3 kiväärirastia ja 2 pistoolirastia, laukausmäärä noin 98. Lisätietoja antaa organisaattori Juhani
Kuusisto, sähköposti: juhani72@
protonmail.com.
Lopelta on varattu myös seuraavat ampumavuorot jäsenillemme:
- Ma 23.5. klo 17:30 Kiväärirata 150m
ja M1 (SRA)
- Ma 13.6. klo 17:30 Kiväärirata
150m, M1 (SRA) ja M2 (pistooliammunta)
- Ma 11.7. klo 17:30 Kiväärirata 150m
ja M1 (SRA)
- Ma 15.8. klo 17:30 Kiväärirata 150m
ja M1 (SRA)
Ilmoittautumiset viimeistään
viikkoa ennen tapahtumaa sähköpostilla juhani72@protonmail.
com tai HelRes ry SRA WhatsAppryhmään. Ratamaksu on toistaiseksi
10€/henkilö, maksutapa ilmoitetaan
myöhemmin. Paikkoja on rajoitetusti, lisäinfo juhani72@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 etäisyyttä muihin henkilöihin. Lainaseiden käyttäjillä hansikaspakko.
Yhdistys etsii Facebook-sivuilleen ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia.
Lisätietoja uimonenjouko@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@gmail.com tai helsinki@helresp.fi

HFORSNEJDENS SVENSKA
RESERVUNDEROFFICERARE
www.reservilaisliitto.fi/hsru
Skytte i Luolan, udda veckors
torsdagar kl. 17.00-19.00.
Markus Liesalho
Ordförande
0400 421 002
svenska@helresp.fi
www.reservilaisliitto.fi/hsru

MERIRESERVILÄISET
merireservilaiset.reservilaisliitto.fi
Toivotamme hyvää alkuvuotta ja jaksamista koronapandemian
keskellä. Onnittelemme 25-vuotista
toimintaansa tänä vuonna juhlivaa
Sininen Reservi ry:tä.
Merireserviläisten uudet nettisivut ovat avautuneet 31.21.2021
Reserviläisliiton sivustojen kautta.
Lähes kaikki toiminta on siirtynyt
hetkellisesti sähköiseen muotoon.
Tapahtumat löytyvät sivuiltamme
kalenterista.
Merireserviläiset ry:n, Sjöreservister rf., tärkeimmät toiminta-alueet ovat meri- ja ampumatoiminta
125 jäsenen voimin.
Yhdistyksen 60-vuotisjuhlaan
liittyvät tilaisuudet oli tarkoitus toteuttaa alkuvuodesta 2022. Tällä
hetkellä pandemiatilanne ei mahdollista juhlien järjestämistä.
Yhdistyksemme vuosikokous
järjestetään 28.2.2022 kello 18.30
alkaen, terveysturvallisesti verkossa
MS Teams-ympäristössä. Kokous
johdetaan Helsingistä Töölöntorin
auditoriosta. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja muut
johtokunnan esittämät tai jäsenten
vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat.
Ilmoittautuminen sähköpostitse
13.2.2022 mennessä, merireservilaiset@gmail.com. Tervetuloa kokoukseen.
Linnakevene Lavansaari ja Ahven 3 ovat talviteloilla ja tulevan
purjehduskauden toimintaa suunnitellaan kaudelle 2022. Lisätietoja
tulevasta toiminnasta saa Juha Särkältä (Lavansaari) ja Matias Kaivokselta (Ahven 3). Lavansaaren
viime kausi oli aktiivinen ja saimme
aluksen merireserviläishistorian
ajomäärä ja -kertaennätyksen. Alus
osallistui moniin harjoituksiin, koulutukseen ja kuljetuksiin yli 1100
meripeninkulman verran yli 40 päivän aikana.
Odotamme innolla Sininen Reservi ry:n kauden aloitussaunaa Merisotakoululla, ajankohta vahvistuu
myöhemmin
Merireserviläiset ry:n ruutiaseja ilma-aseradan vuorot kaudelle
2022 ovat normaalisti seuraavat.
Ilma-aserata: Torstai, parittomat viikot, klo 16:00-18:00
Kevätkauden 2022 viimeinen
vuoro ilma-aseradalla on 28.4.2022
ja syyskauden 2022 ensimmäinen
vuoro on 1.9.2022. Ilma-aseradan
osalta pyydämme ilmoittamaan

osallistumisesta edellisenä päivänä
Tatu Korhoselle, puh. 045 267 5452.
Pistoolirata: Torstai, parilliset
viikot, klo 16:00-19:00
Kevätkauden 2022 viimeinen
vuoro pistooliradalla on 21.4.2022 ja
syyskauden 2022 ensimmäinen vuoro on 8.9.2022.
Ulkoratavuoro Upinniemessä:
Ulkoratavuorot ovat normaalisti
toiminnassa. Mikäli kiinnostuit soita Jukka Soinille
Aikaisemmat menettelytavat
ja rajoitukset Töölön ratavuoroilla
ovat voimassa.
Rannikkoprikaatin ulkorata
Upinniemessä on normaaliin tapaan
jäsentemme käytössä.
Sininen Reservi ry:n ampumapäivät. Ajankohdat vuodelle 2022
on vahvistettu: AP1 9.4., AP2 7.5.,
AP3 20.8. ja AP5 17.9. Upinniemessä sekä AP4 3.9. Raasissa. Lisätiedot
Jukka Soinilta.
Päivitetyt tiedot koronavirustilanteeseen liittyvistä virallisista rajoituksista:
Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
Puolustusvoimat: https://puolustusvoimat.fi/covid-19
Lisätietoja
Meritoiminta ja Lavansaari:
Juha Särkkä juha.sarkka.js@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 johtokunta merireservilaiset@helresp.fi.
Merkkipäiväonnittelut jäsenistöllemme:
Korpraali res Timo Rintamäki, 50
vuotta 24.1.2022
Korpraali res Niklas Holm, 50 vuotta 22.2.2022
Komentajakapteeni res Hannu Sironen, 70 vuotta 5.4.2022
Jääkäri res Jussi Vuorela, 50 vuotta
7.5.2022

ILMAILUOSASTO
helsingin-reservin-ilmailuosasto.
reservilaisliitto.fi
ALKUVUODEN 2022 JÄSENILLAT JA TAPAHTUMAT. Seuraavat
jäsenillat on suunniteltu pidettäväksi rajoitustoimien salliessa:
ti 8.2. Ajankohtaista Finnairilta
ti 8.3. Ruotsin puolustusasiamies
Kalevi Wikström
Vaihtoehtoinen aihe on Katsaus
Suomen Ilmailuopiston koulutukseen.
Jäsenillat 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.
Esitelmien osalta voimassa on kerhon puhujaohjeistus. Klubin antama
koronapassivelvoite jatkuu todennäköisesti vuoden 2022 puolella.

ILMAVOIMIEN VUOSIPÄIVÄN SEPPELEENLASKU. Alustava
päivä: pe 4.3. klo 12: Ilmavoimien
vuosipäivän (virallinen päivä su 6.3.)
seppeleenlasku Hietaniemen hautausmaan Sankariristille, tumma päällystakki, valkea kaulaliina, mustat
nahkakäsineet, isot kunniamerkit.
Kokoontuminen siunauskappelin
luona klo 11:50.
JÄSENASIAT. Tiedotamme tapahtumista ja mahdollisista muutoksista vuosikalenteriin myös
sähköpostitse. Mikäli haluat tiedotusta sähköpostilla ilmoita sähköpostiosoitteesi tiedotusvastaava Jari
Helanderille helander.jari@gmail.
com
Oletko muuttanut? Ilmoitathan
uuden osoitteen Reserviläisliiton jäsenrekisteriin tai osaston tiedotusvastaavalle.

ei vaadita ennakkoilmoittautumista,
teemme n. 7,5 km reippaan lenkin.
Varustus sään mukaan – haasta kaverisikin kuntoilemaan! Lisätiedot:
juhamatikainen21@gmail.com
Yhdistyksemme Padasjoen
koulutuskeskuksessa järjestettävä
viikonlopun mittainen ampumaurheiluun keskittyvä tapahtuma Padasjoen Talvipäivät järjestetään 11.
- 13.3.2022. Tapahtumaan ilmoittautuminen on auki espoonreservilaiset.nimenhuuto.com:issa.
Tarkasta tapahtumien tarkemmat aikataulut ja mahdolliset muutokset toimintakalenterista ja uutissivuiltamme www.esres.fi

ITÄ-HELSINGIN
RESERVILÄISET

VÄÄPELIKILTA

ita-helsingin-reservilaiset.
reservilaisliitto.fi

www.vaapelikilta.fi

VANTAAN
RESERVILÄISET
www.vantaanreservilaiset.fi

ESPOON
RESERVILÄISET
www.esres.fi
Espoon Reserviläiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Espoossa keskiviikkona 27.4.
alk. klo 18:00, os. Kivimiehentie 1
auditorio, 02150 Espoo. Kokoukseen
voi osallistua myös etänä Microsoft
Teams:in välityksellä.
Osallistujat ilmoittautuvat joko
sähköpostilla osoitteeseen info@esres.fi tai https://espoonreservilaiset.
nimenhuuto.com/ -sivumme kautta.
Ilmoittautumiset 25.4. mennessä.
Kerro mikäli osallistut etänä.
Kokouksessa käsitellään säännöissä
mainitut asiat kuten käsitellään toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös.
Yhdistyksemme on Töölön sisäampumaradalla vuoro parittomien
viikkojen sunnuntaisin klo 17:00 alkaen. Koronaviruspandemian johdosta toiminnassa on rajoituksia.
Seuraa sivuamme espoonreservilaiset.nimenhuuto.com. Huomio: Jos
haluat peruuttaa ilmoittautumisesi
vuorolle ilman hyväksyttävää ja perusteltua syytä, tulee se tehdä viimeistään kyseistä vuoroa edeltävänä
keskiviikkona espoonreservilaiset.
nimenhuuto.com:in kautta. Perumattomista tai liian myöhään perutuista varauksista 20€ peruutusmaksu.
Maanantaimarssit: lähtö Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikalta Pirkkolantien varressa klo 17:30.
Kokoontumis- ja lähtöpisteenä toimii HSL pysäkki H2230. Marsseille

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
kokonaismaanpuolustus.
reservilaisliitto.fi

HUOLTOALIUPSEERIT
huoltoaliupseerit.
reservilaisliitto.fi

S-RYHMÄN
RESERVILÄISET
s-ryhman-reservilaiset.
reservilaisliitto.fi

MUUT
MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSET

SISSIKERHO
SISSIOSASTO
www.stadinsissit.fi
KUTSU SISSIEN KEVÄTKOKOUKSEEN. Helsingin Sissikerho
ry:n ja Helsingin Sissiosasto ry:n
sääntömääräiset kevätkokoukset
pidetään keskiviikkona, 30.3.2022
klo 18.00 alkaen Suojeluskuntatalon
auditoriossa, osoitteessa Töölöntorinkatu 2. Mikäli koronarajoitukset
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niin edellyttävät, kokous pidetään
osittain tai kokonaan etäkokouksena. Kokouksen alussa kuullaan
maanpuolustusaiheinen esitelmä.
Varsinainen kevätkokous alkaa klo
19.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Helsingin Sissikerho ry
- päätetään hallituksen täydentämisestä
- päätetään sijoitustoimintaan
liittyvien valtuuksien antamisesta
hallitukselle
- päätetään sääntömuutoksesta
Helsingin Sissiosasto ry
- päätetään sijoitustoimintaan
liittyvien valtuuksien antamisesta
johtokunnalle
- päätetään sääntömuutoksesta
Koronarajoitusten mukaisesti
tilaisuuteen otetaan mahdollisesti vain rajallinen määrä henkilöitä. Muut osallistuvat kokoukseen
Microsoft Teamsin välityksellä. Tämän vuoksi ennakkoilmoittautuminen on välttämätön.
ILMOITTATUMINEN torstaihin, 24.3.2022 klo 20.00 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen vesa.vepsa@fina.fi. Ilmoita, jos haluat osallistua paikan päällä. Paikat jaetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli
osallistujamäärää on rajoitettu. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään
Teams-linkki sähköpostilla.
Tervetuloa!
Hallitus ja johtokunta
HELSINGIN SISSIOSASTO
RY:n 60-VUOTISJUHLAT. Sissiosaston johtokunnalla on kunnia
kutsua koko Sissikansa, eli niin

osasto kuin kerhokin seuralaisineen
juhlistamaan 60-vuotista taivalta
ravintola MAD:iin, os. Mikonkatu
7, Helsinki, perjantaina 20. päivänä
toukokuuta 2022 kello 18.
Ilmoittautumiset viimeistään
20.4.2022 myöhemmin jäsenistölle
lähetettävän sähköpostin mukaisesti. Lisätiedot Aarne, puh. 050 382
1636.
Hinta 60 €/henkilö, sis. illallisen
ruokajuomineen.
Pukukoodi smart casual.
KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.
stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy mm.
tämän vuoden toimintakalenteri,
Sissisanomien nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista. Koronarajoitukset
aiheuttavat muutoksia toimintaan.
AMPUMATOIMINTAA: Ampumavuorot Töölön radalla; Katso
ajankohtaiset ohjeet.
Jos haluat mukaan ampujien
sähköpostitiedotuslistalle, ota yhteys ammunta@stadinsissit.fi.
Ennakkotietona Lopen kivääriharjoitusten päivämäärät:
30.4.2022, 31.7.2022, 10.9.2022,
29.10.2022. Ilmoittautumisohjeet
lähetetään lähempänä kulloistakin
ajankohtaa jäsentiedotteena sähköpostilla.
Ikisissien ampumavuorot Töölön radalla; Katso ajankohtaiset ohjeet. Ilmoittautuminen christer.mikkonen@elisanet.fi.
Ampumaharjoitukset Santahaminassa MPK:n ampumavuoroilla;
Katso ajankohtaiset ohjeet. Ilmoittautuminen; www.mpk.fi.
SALITOIMINTAA: Töölön harjoitussali; Katso ajankohtaiset oh-

jeet.
YHTEYSTIEDOT SISSIEN
TOIMINTAAN: puheenjohtaja@
stadinsissit.fi.
Jäsentietojen muutokset: Käytämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä,
jonne voit itse päivittää muuttuneet
tietosi www.rul.fi / www.reservilaisliitto.fi tai vaihtoehtoisesti ota yhteyttä jasenasiat@stadinssissit.fi.
Onhan sähköpostiosoitteesi
ajan tasalla? Samassa paikassa voit
päivittää sen ja näin saada tiedotteita Sisseiltä suoraan sähköpostiisi.

KENTTÄTYKISTÖKERHO
UUDENMAAN
TYKISTÖKILTA
www.rul.fi/ktkerho2
uudenmaan-tykistokilta.
reservilaisliitto.fi

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
mpkl.fi/jasenyhdistys/
autojoukkojen-helsingin-kilta-ry
TUTUSTUMINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN LAI-

TOKSEEN (THL) SIIRTYY KEVÄÄSEEN/ALKU KESÄÄN. Killan
järjestämä tutustumistapahtuma
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokseen (THL) joudutaan siirtämään
pandemiarajoitteiden takia. Osoite
on Mannerheimintie 166. Ilmoitamme uuden ajankohdan näillä sivuilla
sekä sähköpostilla.
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS JA ESITELMÄ
10.3.2022 KLO 17.30. Killan sääntömääräinen kevätkokous pidetään
10.3.2022 klo 17.30. Paikkana on
Maanpuolustusjärjestöjen talon auditorio, Döbelninkatu 2, Helsinki
(kulku Töölöntorinkadun puolelta kulmaovesta). Käsitellään Killan
säännöissä mainitut asiat.
Kokouksen jälkeen n. klo 18.30
on toimintasuunnitelman mukainen
ajankohtainen ja mielenkiintoinen
esitelmä. Kokouksen yhteydessä on
kahvitus. Kiltatuotteita on ostettavana kokouksen yhteydessä. TERVETULOA.
PISTOOLIAMMUNNAN PERUSTEIDEN HARJOITUSTA. Kilta järjestää maalis- ja huhtikuussa
pistooliammunnan perusteiden
harjoitukset. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, kun Santahaminan ampumaratojen ratavuorot
selviävät. Omat aseet ja omat patruunat.
TUTUSTUMINEN UUDENMAAN PRIKAATIIN DRAGSVIKIIN. Kilta valmistelee tutustumisretkeä Uudenmaan Prikaatiin ja sen
toimintaan. Retki on tarkoitus järjestää (alku)kesän aikana. Kilta järjestää edullisen bussikuljetuksen ja
lounasmahdollisuuden. Asiasta tarkemmin myöhemmin.

HELSINGIN
SUOJELUSKUNTAPIIRIN
PERINNEKILTA
www.perinne.fi

UUDENMAAN
VIESTIKILTA
www.uudenmaanviestikilta.fi
KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN
Uudenmaan Viestikillan sääntömääräinen kevätkokous pidetään
15.3. alkaen klo. 18.30 Otaniemessä,
Espoossa, sekä etäyhteydellä Zoomin avulla. Tarkempi osoite: Maarintie 8, 02150 Espoo. Etäyhteyden
linkki lähetetään sähköpostitse jäsenistölle ennen kokousta.
Kevätkokouksessa käsitellään
killan sääntömääräiset asiat.
Kutsu ilmoitetaan jäsenistölle
myös sähköpostitse ja nettisivuille
www.uudenmaanviestikilta.fi
Lisätietoja ja kysymyksiä liittyen
kevätkokouksen järjestelyihin voi
laittaa sähköpostitse sihteeri@uudenmaanviestikilta.fi
Tervetuloa!

Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistyksen kuukausiesitelmät 2022
Sodista 1939-1945 palanneet Itsenäisyytemme
puolustajat tarvitsevat yhä apuasi.
”Hoivatkaa kohta poissa on veljet, muistakaa heille kallis ol maa”
Valtakunnallisen ja alueelliset Sotiemme Veteraanit keräykset hallinnoi Sotainvalidien Veljesliitto ry:n, Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n, Rintamaveteraaniliitto ry:n ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n perustama Veteraanivastuu ry kenttäorganisaatioineen.
Sotiemme Veteraanit keräyksen tavoitteena on hankkia varoja Sotiemme Veteraanien, miesten ja naisten sekä Sotaleskien kotona asumisen tukemiseen. Vuoden 2021 valtakunnallinen keräystulos oli 1.096.586,23 eur. Helsinki - Vantaan keräystulos oli 5795,60 eur joka on jaettu
alueemme veteraanipiirien jäsenmäärien suhteessa.
Keräysvaroja on käytetty kuntoutukseen, kotona-asumista tukeviin toimiin ja lääkemenoihin Suurin yksittäinen avustuskohde on ollut
jalkahoito.

Veteraanikeräyksen tarvetta on edelleen korona-ajasta huolimatta
Kansaneläkelaitoksen 31.12.2021 tilaston mukaan maassamme oli vielä tunnuksen omaavia veteraaneja 2016 miestä ja 2362 naista, yhteensä
4378 Helsinki - Vantaan keräysalueella avun tarvitsija Veteraaneja, puolisoja ja leskiä oli yhteensä 893 henkilöä. Veteraanien keski-ikä on jo yli
95 vuotta. Helsinki - Vantaan alueella oli 31.12.2021 tilanteessa yli 100-vuotiaita 84 henkilöä. Vanhin oli nainen oli109 vuotias ja vanhin mies 103
vuotias.

TI 15.03 klo 17.00 Yrittäjä Pekka Kääriäinen ”Suomalaiset vapaaehtoiset Saksan sotavoimissa 1941-43”. Esitelmän jälkeen Perinneyhdistyksen vuosikokous. Esillä sääntömääräiset
asiat.
Ti 19.04 klo 17.00 Lakiasianjohtaja Katri Innanen ”Helmi Arneberg-Pentti aikansa naisjohtajavaikuttaja Lotta Svärdin kehityksen taustalla”
Ti 20.09 klo 17.00 Tutkija Jonna Alava ”Junarmija-Venäjän valtion nuorten identiteettiä
muotoilemassa" sekä ”Venäläisen naissotilaan kuva”.
Esitelmätilaisuuksissa noudatetaan viranomaisten ohjeita.
Esitelmät pidetään ravintola Ostrobotnian tiloissa, os. Museokatu 10, Helsinki. Tilaisuudet
ovat avoimia, ei ennakkoilmoittautumista. Salivuokran kolehti 5 eur, jäseniltä 3 eur.
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse ja kotisivuillamme www.aksperinne.fi.
Tiedustelut sihteeriltä matti.rajasaari@gmail.com, puh. 0408469398.
TERVETULOA KUUNTELEMAAN MIELENKIINTOISIA ESITELMIÄ!

Keräysmahdollisuuksia
Alueellisesti on käytössä seuraavat :
• Nordea keräystili nro FI0215553000108754 , viite nro 150316
• MobilePay nro 50023
• Voitte myös ryhtyä pankissanne kuukausilahjoittajaksi.
Korona- aikana on koko maassa varusmiesten keräykset peruttu ainakin 1/22 ikäluokan kohdalla.
Keräyksellämme on Poliisishallituksen lupa 22.10.2021 RA/2021/1384 joka on jatkuva.

Helsingin kaupungin luvat
Meillä on Helsingin kaupungin lupa keräystoiminnallemme tori- ja puistoalueille joissa reserviläiset voivat suorittaa keräystempauksia koronaohjeistuksen sallimissa rajoissa. Keräystempausten suosituspäivä on Talvisodan muistopäivän edellinen lauantai 12.3.2022. Tempausta suunnittelevat HRUP: n kerhot ja HELRESP: n yhdistykset ottakaa yhteyttä Piiripäällikkö Viljo Lehtoseen viljo.lehtonen@elisanet.fi tai Toiminnanjohtaja
Rauno Loukkolaan toiminnanjojhtaja.hssvp@kolumbus.fi niin sovitaan tarkemmin tapahtumistanne.
Keräykseen liittyvää lisätietoa: www.veteraanit.fi

Akateemisen Karjala- Seuran perustamisesta tulee kuluneeksi tiistaina 22.2.2022
100 vuotta. AKS:n Perinneyhdistyksen hallitus (ti 21.12) päätti yksimielisesti siirtää AKATEEMISEN KARJALA-SEURAN PERUSTAMISEN 100-VUOTISJUHLAILLALLISEN (ti 22.02.2022)
vuodelle 2023. Juhlan tarkempi ajankohta vuonna 2023 pyritään päättämään viimeistään
alkusyksystä 2022.
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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 Seudun Reserviläispiiri ry
Toiminnanjohtaja Jari Gerasimoff
puh. 050 446 6050
toiminnanjohtaja@helresp.fi

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

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

www.hrup.fi

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n kevätvuosikokous

www.helresp.fi

Kaikille avoimet tapahtumat
Torstaina 24.2.2022 klo 18.00 Senioriupseerien esitelmä: ”Kansa sodassa – Kotirintaman talkootyöt 1939-45”. Esitelmöijä: tietokirjailija JussiPekka Alander. Paikkana Töölöntorinkatu 2:n auditorio. Katso tarkempi ilmoitus s. 14.
Tiistaina 15.3.2022 klo 17.00 Akateemisen Karjala-Seuran Perinne-yhdistyksen kuukausiesitelmä: Yrittäjä Pekka Kääriäinen ”Suomalaiset vapaaehtoiset Saksan sotavoimissa 1941-43”. Katso tarkempi ilmoitus s. 18.
Tiistaina 22.3.2022 klo 18.00 sekä verkossa että Töölööntorin Auditoriossa Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerhon esitelmä: eversti Ahti
Lapin esitelmöi aiheesta SOTAA AVARUUDESSA hänen uusimman kirjansa pohjalta. Katso tarkempi ilmoitus s. 16.
Torstaina 24.3.2022 klo 18.00 Senioriupseerien kevätkokousesitelmä: ”Sotavankikysymys jatkosodan aikana – haasteita ja kohtaloita”. Esitelmöijä: FT, dos. Heikki Roiko-Jokela. Paikkana Töölöntorinkatu 2:n auditorio. Katso tarkempi ilmoitus s. 14.

Kokous pidetään maanantaina 9.5.2022 kello 19.00 Katajanokan Kasinolla, os. Laivastokatu 1.

Tiistaina 19.4.2022 klo 17.00 Akateemisen Karjala-Seuran Perinne-yhdistyksen kuukausiesitelmä: Lakiasianjohtaja Katri Innanen ”Helmi Arneberg-Pentti aikansa naisjohtaja-vaikuttaja Lotta Svärdin kehityksen taustalla” Katso tarkempi ilmoitus s. 18.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokous pidetään vallitsevien koronamääräysten mukaisesti.

Torstaina 28.4.2022 klo 18.00 Senioriupseerien esitelmä: ”Suomalainen SS-vapaaehtoisjoukko Saksan riveissä”. Esitelmöijä: yrittäjä, majuri res.
Pekka Kääriäinen. Paikkana Töölöntorinkatu 2:n auditorio. Katso tarkempi ilmoitus s. 14.

HRUP:n kevätvuosikokouksessa äänioikeutta käyttävät yhdistysten valtuuttamat edustajat.

Tiistaina 20.9.2022 klo 17.00 Akateemisen Karjala-Seuran Perinne-yhdistyksen kuukausiesitelmä: Tutkija Jonna Alava ”Junarmija-Venäjän valtion
nuorten identiteettiä muotoilemassa" sekä ”Venäläisen naissotilaan kuva”. Katso tarkempi ilmoitus s. 18.

Piirihallitus
Tutustu Sotamuseon 360°-näyttelyihin: www.sotamuseo.fi

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n
kevätvuosikokous

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2022
N:o 		

Aineistopäivä

Ilmestymispäivä

Paperilehti
2. 		2.6.		17.6.
3. 		8.9.		23.9.
4. 		1.12.		16.12.

Sähköinen lehti
1.		24.2.		4.3.
2.		31.3.		8.4.
3.		5.5.		13.5.
4.		11.8.		19.8.
5.		13.10.		21.10.
6.		10.11.		18.11.
Maanantai 09.05.2022 klo 18:00
Paperisen lehden näköisversio:

issuu.com/marsk1

Suojeluskuntatalon auditorio
Töölöntorinkatu 2B, 00260 Helsinki

Sähköinen lehti:			www.reservinsanomat.fi

1 henkilö valtakirjalla per yhdistys

Sähköisen lehden ilmestymisestä tiedotetaan tilaajille sähköpostitse.

Mahdolliset vallitsevaan epidemiaan liittyvät ohjeistukset voivat aiheuttaa muutoksia.

Huolehdithan, että osoitteesi on ajan tasalla jäsenrekisterissä.

Päivitä jäsentietosi eAsiointipalvelussa

Onnittelemme

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

Tammikuu
8.1.
22.1.

Turvallisuuspäällikkö, majuri Jouko K Jokinen (matkoilla) 		
KHT-tilintarkastaja, vänrikki Risto Sarpiola (perhepiirissä) 		

75 v
85 v

Jäsenet pääsevät kirjautumaan Maanpuolustusrekisteriin eAsiointipalvelun kautta. Kirjautumiseen vaaditaan jäsennumero, joka toimii henkilön käyttäjätunnuksena. Jäsennumero
löytyy mm. jäsenkortista. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä salasana on henkilön
postinumero.

100 v

Kirjautumislinkit:
Reserviläisliitto: https://www.reservilaisliitto.fi/jasenille/tarkistatietosi/
Suomen Reserviupseeriliitto: https://www.rul.fi/jasenille/jasenrekisteri/

Maaliskuu
3.3.

Opetusneuvos, luutnantti Antti Henttonen		

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).

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

