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Janne Kosonen

 Alkanut vuosi 2023 on edelleen sodan vuosi 
Euroopassa. Venäjän röyhkeä ja kansainvälistä 
oikeutta rikkova hyökkäys Ukrainaan on kes-
tänyt kohta jo vuoden.
Suomessa tämä vuosi on tärkeä vaalivuosi. 
Kevään eduskuntavaalien läheisyys näkyy sii-
nä, että nykyinen hallitus pyrkii vielä saamaan 
monta lakiesitystä lähes väkipakolla valmiiksi. 
Joka tapauksessa uusi eduskunta ja uusi halli-
tus saavat perinnökseen monta isoa haastetta 
ja keskeneräistä asiaa.
 Suomi reagoi nopeasti ja voimakkaasti Ve-
näjän hyökkäykseen Ukrainaan. Puolustusvoi-
mat ja vapaaehtoinen maanpuolustus saivat 
merkittävästi lisää taloudellisia resursseja. Re-
servin koulutusta lisättiin voimakkaasti viime 
vuoden aikana. Merkittävä ja konkreettinen 
toimi oli myös päätös hakea Nato-jäsenyyttä. 
Poliittiset päättäjät reagoivat lopulta nopeasti, 
kun suuri enemmistö kansasta kääntyi jäse-
nyyden kannalle.
 Viime vuosi osoitti, että puolustuksemme, 
valmiutemme ja kokonaisturvallisuutemme 
järjestelyt ovat varsin hyvässä kunnossa. Kaik-
kien näiden asioiden ylläpito ja kehittäminen 
vaativat päättäjiltä pitkäjänteistä sitoutumis-
ta. Siksi myös rahoituksen on oltava pysyväs-
ti riittävällä tasolla. On selvää, että tulevalla 
vaalikaudella kaikkea tärkeätäkään ei voida 
rahoittaa jatkuvasti kasvavalla lainarahalla. On 
pakko tehdä valintoja.
 Suomen pitäisi satsata puolustuksen lisäk-
si mm. koulutukseen ja tutkimukseen, ter-
veydenhuoltoon sekä vanhustenhuoltoon. 
Vääjäämättä joudumme pohtimaan ja päättä-
mään, mitkä ovat julkisen sektorin välttämät-
tömät tehtävät hyvinvointivaltiossamme. Jos 
näitä päätöksiä ei tehdä, niin pian voi koittaa 
se aika, että meillä ei enää ole kuin rippeet jäl-
jellä tästä hyvinvointiyhteiskunnasta. Toivo-
taan päättäjiltä viisautta, että nuo leikkaukset 
tehdään ajoissa.
 Eduskuntavaalien tärkeys on meillä kaikilla 
tiedossa. Maanpuolustuksen kannalta vaalien 
tärkeitä kysymyksiä on se, kuinka hyvin puo-
lustuksen välttämättömät resurssit saadaan 
varmistettua. Isot varustehankinnat saataneen 
sovitusti tehtyä, mutta huolena on toiminta-
menojen riittävyys lähestyttäessä 2020-luvun 
puoltaväliä ja loppua.
 Meillä reserviläisillä on hyvin mielessä ker-
tausharjoitusmäärien romahdukset viimeisten 
parinkymmenen vuoden ajalta. Esimerkiksi 
vuonna 2012 kertausharjoitusmäärät väheni-
vät edellisvuoden 27000 reserviläisestä alle 
4000 reserviläiseen. Liian moni reserviläinen 
tipahti kokonaan kertausharjoituskierron ul-
kopuolelle.
 Viime vuonna kertausharjoituksiin ja va-

paaehtoisen maanpuolustuksen koulutusta-
pahtumiin osallistui yhteensä noin 50 000 
henkilöä. Puolustusmäärärahoihin suunnatun 
lisärahoituksen myötä kertausharjoituksia 
sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuk-
sen koulutustapahtumia pystyttiin lisäämään 
kesken vuoden merkittävästi. Kertausharjoi-
tuksiin osallistui tänä vuonna noin 30 000 re-
serviläistä ja Puolustusvoimien vapaaehtoisiin 
harjoituksiin noin 8400 reserviläistä.
 Maanpuolustuskoulutus MPK:n järjestämil-
le sotilaallisia valmiuksia kehittäville kursseille 
osallistui 17 000 henkilöä. Reservijärjestöjen 
yksittäisen henkilön toimintakyvyn ylläpi-
toon ja kehittämiseen, erityisesti ampuma- ja 
liikuntakoulutukseen, keskittynyt toiminta oli 
sekin ennätyksellisen aktiivista. Laajan reser-
vin valmius ja toimintakyky vaatii jatkossakin 
viime vuoden tasoista toimintaa niin Puolus-
tusvoimissa, MPK:ssa kuin järjestöissäkin.
 Kaikissa vaaleissa jokainen ääni ratkaisee ja 
äänestämällä voit vaikuttaa. Vaikuttaa toki voi 
jo ennen vaalejakin. Nyt kannattaa olla yhte-
yksissä ehdokkaisiin ja selvittää heidän näke-
myksiään toimintamme kannalta tärkeisiin 
asioihin. Meidän aktiivireserviläisten tehtävä-
nä on osaltamme varmistaa, että maanpuolus-
tuksesta yleensä ja vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta erityisesti keskustellaan jo ennen 
vaaleja ja niiden jälkeen. Avuksi tähän keskus-
teluun liitto on valmistamassa omaa vaalioh-
jelmaa, joka toimitetaan paitsi eduskuntavaa-
liehdokkaille ja puolueille, myös liiton yhdis-
tyksille ja piireille.

Janne Kosonen
Toiminnanjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto

Kirjoitus on julkaistu alun perin Suomen Re-
serviupseeriliiton Kenttäpostia -julkaisussa 
1-2023.
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50 vuotta sitten

 Vastoin ennakkotiedotusta ei 
Villen hiihtoa kuluvana talvena jär-
jestetä. Tämän valitettavan päätök-
sen ovat piirin ao. johtoelimet jou-
tuneet tekemään. Päätökseen ovat 
vaikuttaneen mm. seuraavat seikat: 
 1) Tämänhetkinen lumitilanne 
on olematon. Ja kun lunta ei koko 
talvena ole ollut, ei piirin johto voi 
ottaa vastuulleen sitä, että harjoit-
telemattomat miehet pannaan hiih-
tämään kilpaa, seuraukset voisivat 
olla tuhoisat. Ehdottomasti pitäisi 
jokaisen päästä suksille ennen kil-
pailua, ja kun suksille ei ole pääs-
ty, kukaan ei tiedä kuntoaan ja voi 
näin ollen kilpailun tiimoilla yrittää 
liikaa ja seuraukset voivat olla pa-
hoja, pahimmassa tapauksessa kuo-
lema.
 2) Kilpailun järjestelykin vaatii 
aikaa. latujen tekeminen, kisako-
neiston kokoaminen ja opastami-
nen, etenkin latujen valmistaminen 
on aikaa vievää hommaa, ja siihen 
ei ole enää mahdollisuuksia. Latu 
ehkä johonkin saataisiin, mutta se 
ei kestäisi kuin parikymmentä en-

simmäistä hiihtäjää, eikä missään 
tapauksessa satoja hiihtäjiä. Ja vä-
hin mitä voidaan hiihdoilta vaatia 
on sentään kunnollinen latu.
 Edellä mainituista seikoista 
selviää itse kullekin, että peruutta-
mispäätöstä ei ole tehty hätiköiden 
vaan pitkän ja huolellisen pohdin-
nan jälkeen. Valitettavasti oli näin 
tänä vuonna tehtävä. Mutta toivot-
tavasti jokainen kuitenkin hoitelee 
kuntoaan. Seuraavat Villen hiihdot 
ovat jo vuoden päästä.

Myös jäähiihto on peruutettu
 Sen lisäksi, että Villen hiihto 
joudutaan peruuttamaan, peruute-
taan myös suunniteltu Vuosaari – 
Spjutsund jäähiihto. Perusteluita ei 
tarvitse kaukaa hakea. Sen lisäksi, 
että maastosta puuttuu lumi, puut-
tuu mereltä jää. Ja veden pinnalla 
on huonon puoleista tuo tavan-
omainen hiihtäminen. Niinpä siis 
sunnuntaina 10.3.1973 liikkukoon 
jokainen miten parhaaksi näkee, 
Vuosaaresta ei kuitenkaan hiihdetä 
Spjutsundiin.

Lue Helsingin Reservin Sanomat myös verkosta!
www.reservinsanomat.fi

Vaikuttamisen paikka

Villeä ei hiihdetä!
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Puheenjohtajilta

tutustumisammunnat. Piirillä on tässä 
asiassa vain kaksi haastetta: Piirin pitää 
tietää mitä kerhot haluavat ja tekijöitä 
pitää löytää. Ratkaisu molempiin on oi-
keastaan hyvin yksinkertainen: Kerhojen 
osallistuminen toimikuntiin. Kerhojen 
edustajat toimikunnissa voivat kertoa 
mitä kerhot todella tarvitsevat piiriltä. 
Näin varmistutaan siitä, että toimikun-
nissa tehdään oikeita asioita. Lisäksi, jos 
toimikunnissa on riittävä määrä aiheesta 
kiinnostuneita jäseniä, tapahtumien jär-
jestäjiäkin riittää. Eli piiri-kerhot-toimi-
kunnat-kolmikannan muodostamiseksi 
toivoisin, että toimikuntiin saataisiin 
lisää aktiivisia ja kiinnostuneita jäseniä 
kerhoista, jotta kaikki hyötyisivät. En 
kuitenkaan toivo, että kerhot pelkästä 
velvollisuudentunnosta lähettävät hen-
kilöitä toimikuntiin juomaan kahvia. 
Toimikunnan jäsenen ei tarvitse olla ker-
honsa hallituksen jäsen, kunhan hän on 
kyseisen toimikunnan aiheesta aidosti 
kiinnostunut ja halukas osallistumaan 
aktiivisesti toimikunnan työskentelyyn. 
Toimikunnan jäsenillä on mahdollisuus 
toteuttaa isojakin tapahtumia, joilla on 
vaikutusta koko piirin jäsenistöön. Eli 
toimikuntatyöhön osallistumisen pitäi-
si olla yksilölle ennemmin mahdollisuus 
kuin velvollisuus.
 Kevään piiri-illassa, joka järjeste-
tään Katajanokan Kasinolla 14.3. (kutsut 
lähetetään lähempänä ajankohtaa), on 
tarkoitus keskustella tarkemmin toimin-
nasta. Myös toimikunnat pääsevät esit-
tämään toimintaansa, tavoitteitaan ja 
kertomaan miksi toimikuntaan kannat-
taa liittyä.

HRUP täyttää 60 vuotta 
ja on elämänsä voimissa
 HRUP täyttää tänä vuonna 60 vuotta 
ja tätä tullaan juhlistamaan marraskuus-
sa. Hieno piirimme on lisäksi voimissaan 
ja kehittyy jatkuvasti. Sen lisäksi, että 
jäsenistöstämme 25 % on nuoria jäseniä 
(Reserviupseeriliiton valtakunnallinen 
keskiarvo on 20 %), toiminta kehittyy 
jatkuvasti. Viimeisten vuosien aikana pii-
rin järjestämien tapahtumien lukumäärä 
on lisääntynyt, laadusta on huolehdittu 
ja yhteistyö varsinkin MPK:n kanssa on 
parantunut huomattavasti. Yhteistyö-
tä Uudenmaan aluetoimiston kanssa ei 
myöskään pidä unohtaa – ilman aluetoi-
miston tukea moni asia, malliesimerkki-
nä viime elokuun Reserviläiskirje, ei olisi 
onnistunut. Jatkakaamme siis samaan 
malliin, niin voimme yhdessä kehittää 
pääkaupunkiseudun reserviupseerien ja 
reserviläisten toimintakykyä merkittä-
vällä tavalla tulevaisuudessakin.

Axi Holmström
Helsingin Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja, ylil res

Reserviupseerien 
puheenjohtajalta

Reserviläisten 
puheenjohtajalta

Marko Nikkanen > Vääpeli (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

Uusi vuosi, vanhat kujeet
 Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille 
piirimme jäsenille! Viittaan tuolla otsikolla 
siihen, että suurin osa piirissämme viime 
vuonna aloitetuista projekteista ja tapahtu-
mista on toimintasuunnitelman mukaisesti 
joko toteutumassa uudelleen tai näkemässä 
päivän valon kuluvana vuonna. Näistä en-
simmäisenä piirin yhdistysten puheenjohta-
jien tapaaminen, joka pidetään tammikuun 
viimeisenä päivänä. Tämä on osoittautunut 
hyväksi foorumiksi tavata kerralla useita pii-
rimme avainhenkilöitä ja välittää tietoa pii-
riämme ja toimintaamme koskevista asiois-
ta. Yhteistyö piirin hallituksen ja yhdistys-
ten välillä on lisääntynyt ja asioita saadaan 
vietyä eteenpäin hyvässä hengessä.
 Toinen viime vuonna toteutettu han-
ke, Reserviläinen ei luovuta! (paitsi verta) 
-verenluovutuskampanja, järjestetään tä-
näkin vuonna kolmen kuukauden mittaise-
na. Kampanja alkaa 1.3. ja päättyy 31.5.2023. 
Tänä vuonna kampanja toteutetaan vah-
vemmin myös valtakunnallisesti muissakin 
reserviläispiireissä. Reserviläisliiton toimin-
nanjohtaja Minna Nenonen on sopinut täs-
tä SPR Veripalvelun kanssa. Tänä vuonna 
kampanjan viralliseksi suojelijaksi lupautui 
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön tarkas-
taja eversti Jukka Nurmi. Piirihallituksen 
sekä Reserviläisliiton edustajat käyvät hä-
nen kanssaan luovuttamassa verta maalis-
kuun puolessa välissä. Suurin osa piirimme 
yhdistyksistä perusti viime vuonna ohjeiden 
mukaan yhdistykselle verenluovutuskam-
panjaa varten Veriryhmän. On tärkeää, että 
Veriryhmienjohtajat käyvät tarkastamassa, 
että ryhmän tiedot ovat SPR Veripalvelun 
järjestelmässä oikein ja että yhdistysten jä-
senet muistavat käydessään luovuttamassa 
verta ilmoittaa mihin ryhmään kuuluvat. 
Kampanjan jälkeen saamme SPR Veripalve-
lulta koosteen luovuttajista ja luovutusker-
roista ja näiden oikeellisuus vaikuttaa kam-
panjassa menestyneiden yhdistysten palkit-
semisiin.

Uudenmaan aluetoimisto lisää 
yhteistyötä piiriemme kanssa
 Kävimme tammikuun puolen välin jäl-
keen Helsingin ja Uudenmaan piirien pu-
heen- ja toiminnanjohtajien kanssa Santa-
haminassa tapaamassa aluetoimiston henki-
lökuntaa. Tapaamisen tavoitteena oli käydä 
läpi kuluvan vuoden tavoitteita ja yhteistyön 
painopisteitä. Aluetoimiston päällikkö evl 
Markku Jämsän mukaan näitä ovat reservi 
ja reserviläisyys sekä reserviläistoiminnan 
tukeminen. Eräänä asiana esiin nousi re-
serviläisten mahdollisuus tarkastaa sijoitus-
taan. Nyt sen tarkastaminen onnistuu lähes 
ainoastaan käymällä Santahaminan lupatoi-
mistossa asiaa kysymässä. Ratkaisuna tähän 
tarjosi hän mahdollisuutta jalkauttaa alue-
toimiston henkilökuntaa reserviläistapahtu-
miin, joissa reserviläiset pääsisivät tapahtu-
man aikana selvittämään sijoituksensa. Tätä 
ollaankin koeponnistamassa lauantaina 
25.3. Lopen ampumaradalla, jossa Helsingin 
Reserviläiset järjestävät jäsenistölleen am-
pumapäivän.

Yhdistyssivut ja toiminnan-
seuranta osa 2
 Tasan vuosi sitten nostin ensimmäises-
sä Puheenjohtajan palstassani esiin tärkeän 
velvollisuuden, joka kaikkien piirimme yh-
distysten tulisi saada suoritetuksi. Kyseessä 
ovat liiton alaisten yhdistyssivujen käyttä-
minen ja niiden kautta tapahtuva raportoin-
ti. Peräänkuulutin tuolloin osallistumista 
liiton järjestämiin koulutuksiin ja tarjosin 
omaakin apuani useammalle yhdistykselle. 

Parannusta on tapahtunut hieman, mutta 
yllättävän monen yhdistyksen osalta on ra-
portointi edelleen tekemättä ja sivujen ak-
tiivinen käyttö alkutekijöissään. Kymmenen 
yhdistystä on suoriutunut edellä mainituista 
hyvin. Neljää yhdistystä ei henkilökohtainen 
apukaan ole auttanut juuri alkua pidem-
mälle. Suorastaan yllätyksekseni kuusi yh-
distystä ei ole tehnyt asialle mitään. Näiden 
viimeisen kymmenen yhdistyksen kanssa 
tilanne alkaa olla se, että liitto tai piiri ei 
voi hyväksyä niiden mahdollisesti tekemiä 
projektitukipyyntöjä hankintoihinsa, koska 
ne eivät suoriudu velvoitteistaan. Toimin-
nanjohtaja ja piirihallitus tulee olemaan yh-
teydessä kaikkien näiden yhdistysten halli-
tuksiin ja selvittää jokaisen kanssa erikseen 
mistä johtuu, ettei liiton tarvitsemia toimia 
saada suoritetuksi. Tiedän, että syyt ovat 
moninaisia ja jokaisen yhdistyksen osalta 
myös erilaisia. Mutta henkilökohtaisesti en 
näe, että mikään syy olisi sellainen, etteikö 
siihen löytyisi ratkaisua, jolla jokaisen pii-
rimme yhdistyksen raportointi ja yhdistyssi-
vut saataisiin kuntoon. Kuten viime vuonna 
niin myös tänäkin vuonna piirin hallitus ja-
kaa liitolta saadun tuen yhdistyssivujen käy-
töstä niille yhdistyksille, jotka ovat tehtäväs-
tä suoriutuneet.

Ampumaratahankkeen 
tilannepäivitys
 Helsingin ja Uudenmaan reserviläisille 
tarkoitetun ampumaradan rakennustyöt al-
kavat siirtyä loppusuoralle. Tällä hetkellä ra-
dalle asennetaan IV-kanavia sekä IV-konet-
ta ja tehdään tauluvaraston pintatöitä. Myös 
tuloaulan väliseinä sekä lattia- että seinäpin-
nat ovat tulossa työn alle. Toiminnallisen ra-
dan päädyssä oleva varapoistumistie odot-
taa vielä uusia rakenteita vuokranantajan 
puolelta. Tämä hieman hidastuttaa radan 
suojarakenteiden valmistumista. Päätös ra-
kennusluvasta on odotettavissa helmikuun 
alkupuolen aikana ja ampumaratalupaha-
kemus on toimitettu Poliisihallitukselle. 
Kaiken kaikkiaan hanke on pysynyt hienosti 
aikataulussaan. Alun perin yhteen ampuma-
rataan oli kaavailtu noin kuuden – seitse-
män kuukauden rakennusaikaa. Nyt kahden 
radan kokonaisuus on jo melko hyvällä mal-
lilla, vaikka varsinaisia rakennuskuukausia 
on ollut vasta viisi. Töitä toki vielä riittää 
mutta uskoisin, että maaliskuun aikana ra-
kennustyöt saadaan päätökseen. Talkoo-
töitä on radalla tehty noin 3000 tuntia ja 
materiaalien osalta on saatu tukea useilta 
yrityksiltä. Haluan esittää valtavan suuret 
kiitokset kaikille talkootöihin osallistuneille 
Helsingin ja Uudenmaan piirien jäsenille ja 
toivon, että jaksamme yhdessä viedä hank-
keen kunnialla loppuun asti!
 Talkoissa tavataan!

Marko Nikkanen
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
puheenjohtaja, vääp res.

Hyvät lukijat!
 Aloitin Helsingin reserviupseeripii-
rin puheenjohtajana tämän vuoden alus-
sa, Matti Riikosen toimintavuosien tul-
lessa täyteen. Olen tietysti erittäin iloi-
nen ja otettu valinnasta puheenjohtajan 
tehtävään, mutta samalla tiedostan as-
tuvani suuriin saappaisiin. Olen istunut 
piirihallituksessa joko jäsenenä tai 2. va-
rapuheenjohtajana vuodesta 2018 ja siksi 
tiedän varsin hyvin kuinka paljon piirin 
toimintaa on edeltäjäni aikana kehitetty. 
Haluan, että piirissä jatketaan koulutus-
asioihin, viestintään ja käytännön asi-
oihin panostamista. Onneksi meillä on 
hyvä piirihallitus ja toimisto, sekä paljon 
uusia innokkaita toimikuntien puheen-
johtajia, joiden kanssa varmasti saadaan 
paljon hyvää aikaiseksi.

Uusi hallitus ja uudet puheen-
johtajat toimikuntiin
 Vuoden alussa uusi hallitus aloitti 
myös työskentelynsä. Nykyinen piirihal-
litus taitaa olla keski-iältään historian 
nuorimmasta päästä, mikä toivottavasti 
näyttäytyy aktiivisena toimintana. Hal-
litusjäsenten kanssa keskusteltaessa, in-
nokkuus ja aito halu kehittää toimintaa 
ovat tulleet selkeästi esille. 
 Käytännön toiminnan kannalta piirin 
toimikunnat ovat keskiössä, koska toi-
mikunnat järjestävät toimintaa ja tapah-
tumia. Siksi ensimmäisessä hallituksen 
kokouksessa piti tehdä yksi vuoden tär-
keimmistä päätöksistä: Valita puheen-
johtajat piirin toimikuntiin. Edellisen 
vuoden toimikuntien puheenjohtajista 
vain kaksi halusivat jatkaa tehtävässään, 
eli uusia puheenjohtajia tarvittiin 6. 
Vaikka toimikuntia ja hallituksen jäse-
niä on paljon, palaset loksahtivat lopulta 
luonnollisesti kohdilleen. Haluan myös 
kiittää kaikkia viime vuoden toimikunti-
en puheenjohtajia ja aktiivisia jäseniä sii-
tä, että olette luoneet hyvät edellytykset 
tulevalle toiminnalle.

HRUP:n toiminnan suuntaviivat 
2023 ja toimikuntien tärkeys
 Piirin syyskokous hyväksyi 14.11. toi-
mintasuunnitelman vuodelle 2023. Siinä 
linjattiin toiminnan yleisiä suuntaviivoja 
sekä asetettiin tavoitteita piirin toimi-
kunnille. Yleisiä suuntaviivoja ovat: 1) 
Piiri on kerhoja varten, 2) jatketaan kou-
lutusasioihin, viestintään ja käytännön 
asioihin panostamista, 3) toimintaa ke-
hitetään, kuitenkaan perinteitä unohta-
matta ja 4) painopistealue vuonna 2023 
on koulutus. Nämä ovat hyviä periaattei-
ta, joihin on helppo sitoutua.
 Näiden lisäksi haluan kiinnittää eri-
tyistä huomiota piirin, kerhojen ja toimi-
kuntien väliseen kolmikantaan. Toimi-
kunnat ovat luonteva avain siihen, että 
piiri ja kerhot eläisivät mahdollisimman 
hyvässä symbioosissa. Voisi jopa väittää, 
että kun toimikunnat toimivat, piiri toi-
mii. Lähtökohta on se, että piirin pitää 
tuottaa hyödyllisiä palveluja kerhoille. 
Moni kerho kamppailee mm. sen kans-
sa, että omaa kalustoa/materiaalia ei ole 
tai että tapahtumien osallistujamäärät 
ovat niin pienet, että hyötysuhde ei ole 
kohdillaan. Tällöin piiri voi tukea kerho-
ja kalustolla, mutta toimikunnat voivat 
myös järjestää suurempia tapahtumia 
koko piirin jäsenistölle. Tästä hyötyvät 
kaikki kerhot. Tällaisista tapahtumis-
ta on jo monta hyvää esimerkkiä piiris-
sämme, esim. pistooliammunnan pe-
ruskurssit, koulutuspäivät ja nuorten puheenjohtaja@helresp.fipuheenjohtaja@hrup.fi

Axi Holmström > Yliluutnantti (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
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Maanpuolustus kuuluu 
kaikille. Sota Ukrainassa on 
konkretisoinut tämän Puolus-
tusvoimien lanseeraaman slo-
ganin merkityksen varmasti 
jokaiselle. Vain yhdessä toi-
mien ja yhteisen päämäärän 
eteen ponnistellen haasteet 
ovat voitettavissa.

Teksti ja kuvat: Markku Jämsä

 Arvoisa reserviläinen. Halu-
an kiittää Sinua panoksestasi yh-
teisen päämäärän eteen tehdystä 
työstä. Työ on voinut olla omasta 
toimintakyvystä huolehtimista, 
maanpuolustustahdon ylläpitä-
mistä, sotilaallisten taitojen ke-
hittämistä, maanpuolustustapah-
tumiin osallistumista tai vaikka 
reserviläis-/ maanpuolustusjärjes-
töön liittyminen. Tapoja on monia 
ja ne kaikki ovat tärkeitä. Jokaisel-
la on mahdollisuus osallistua va-
paaehtoiseen maanpuolustukseen 
kykyjensä osaamisensa ja halun-
sa mukaisesti. Oleellista on, ettei 
maanpuolustukseen kuulu sivus-
taseuraajia.
 Kävin tarkastamassa viikon-
loppuna 20.-22.1.2023 Maan-
puolustuskoulutusyhdistykseltä 
(MPK) tilattuja sotilaallisia val-
miuksia palvelevia koulutustapah-
tumia (SOTVA) Santahaminassa 
ja Tuusulassa. Koulutuksiin oli il-
moittautunut ja osallistui yhteen-
sä lähes 250 reserviläistä – osallis-
tumishalukkuutta ja kiinnostusta 
maanpuolustukseen riittää!
 Silmiinpistävää oli joukon 
positiivinen ja oppimishaluinen 
asenne. Suuri merkitys korkeal-
le motivaatiolle ja oikeanlaisen 
ilmapiirin muotoutumiselle oli 
varmasti osaltaan MPK:n am-
mattitaitoisten ja vapaaehtoisten 

reserviläiskouluttajien toiminta. 
Koulutus toteutettiin suunni-
tellusti sopivan kokoisissa ko-
koonpanoissa , oikeanlaisessa 
toimintaympäristössä ja pedago-
gisesti taitavasti. Koulutus oli si-
sällöllisesti ja vaatimustasoltaan 
kohdejoukko huomioiden miele-
kästä. Oli jälleen ilo seurata re-

serviläisten edesottamuksia niin 
kouluttajina kuin myös koulu-
tettavina. Luottamus maanpuo-
lustuksen ratkaisuihin ja järjes-
telmämme toimivuuteen sai taas 
vahvistusta – suorituskykymme 
nojaa vahvaan ja osaavaan reser-
viin.
 Toivottavasti tästäkin joukosta 
rekrytoituu uusia reserviläiskou-
luttajia tuleviin koulutustapahtu-
miin.

Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus
 Puolustusvoimien ja strategi-
sen yhteistyökumppanin MPK:n 
sitoutuminen tasa-arvoon ja yh-
denvertaisuuteen näkyi viikonlo-
pun harjoitusjoukossa ja toimin-
nassa positiivisesti. Puolustus-
voimat on kaikkien suomalaisten 
yhteinen ja koulutuksessa olleet 
reserviläiset edustivat meidän 
suomalaisten monimuotoisuutta 
varsin laajasti.
 Harjoitusjoukko muodostui 
ikähaarukaltaan vuosi sitten va-
rusmiespalveluksensa päättäneis-
tä nuorista reserviläisistä aina 
asevelvollisuusiän ylärajalle yltä-
viin konkareihin. Mukana olleet 
henkilöt edustivat kaikkia suku-
puolia ja useita eri etnisiä tausto-
ja. Kaikkia yhdistävänä tekijänä 
oli suomalaisuus, yhdessä tekemi-
nen ja vankka maanpuolustustah-
to. 
 Reserviläisiä kohdeltiin kaikis-
sa tilanteissa oikeudenmukaisesti 
ja tasapuolisesti. Kaikki reservi-
läiset pysyivät kokemaan koulu-
tustapahtumat turvallisiksi ja näin 
ollen he todennäköisesti hakeu-
tuvat myös jatkossa maanpuolus-
tukseen liittyviin koulutuksiin ja 
tilaisuksiin. Tämän kaltaiset re-

serviläisten koulutustapahtumat 
ovat toivottavia ja luovat hyvät 
edellytykset myös tulevaisuudes-
sa nykyisen kaltaisille tuloksille 
Maanpuolustustiedotuksen suun-
nittelukunnan (MTS) suorittamis-
sa maanpuolustustahtoa mittaa-
vissa kyselyissä – asenne ratkai-
see.

Vuosi 2023 ja yhteis-
toiminta aluetoimiston 
sekä reserviläisten välillä
 Kuluva vuosi tulee olemaan 
reserviläisten näkökulmasta mie-
lenkiintoinen. Lisääntyvät kerta-
usharjoitukset ja vapaaehtoiset 
harjoitukset sekä aktiivinen reser-
viläisjärjestöjen toiminta ja alue-
toimiston tuki reserviläisjärjestö-
jen suuntaan tulevat värittämään 
vuotta 2023.
 Uudenmaan aluetoimisto ha-
luaa tukea alueen reserviläisiä 

aiempaa tehokkaammin. Tämän 
vuoksi kutsuin alueen keskeisim-
pien reserviläisjärjestöjen edus-
tajat 19.1.2023 tilaisuuteen, jossa 
kävimme läpi perusteita reser-
viläisten ylennysprosessista, re-
serviläisten sodanajan tehtävien 
kehittymisestä (reserviläisten ura-
polku), poikkeusolojen tehtäviin 
varaamisesta (VAP), aluetoimis-
ton tuesta reserviläisten tilaisuuk-
siin, yhteistoiminnan tehostami-
sesta ja yhteisten tapahtumien 
koordinoinnista sekä ideoinnista.
 Tilaisuuden asiat tulevat 
konkretisoitumaan kuluvan vuo-
den aikana ja on toivottavaa, että 
myös te olette aktiivisia. Yhteistyö 
on tärkeää myös tässä asiassa.
 Pysykää aktiivisina ja älkää 
jääkö sivusta seuraajiksi.

Uudenmaan aluetoimiston pääl-
likkö, Everstiluutnantti Markku 
Jämsä

Kiitos ja kumarrus!

Yhteistyötä rynnäkkötikkaiden käytössä. Reservijärjestöjen edustajia aluetoimistolla kokoustamassa.

Rakennukseen sisään menon harjoittelua kolmen hengen partioina.



 5Helsingin Reservin Sanomat  >  1 /2023  >  10. helmikuuta   

Venäjän brutaali hyökkäyssota 
Ukrainassa sai aikaan ennen 
näkemättömän halukkuuden 
osallistua MPK:n kursseille 
vuonna 2022. Tähän vastasimme 
parhaamme mukaan lisäämällä 
kurssitarjontaamme entisestään 
ja kasvattamalla samalla kurs-
siemme osallistumisvahvuutta.

Teksti: Vesa Sundqvist

 MPK:n vapaaehtoiset sitoutuneet 
kouluttajat ja toimijat osoittivat tässä 
muuttuneessa turvallisuustilanteessa 
ihailtavaa venymiskykyä mahdollista-
en tämän muutoksen. Kaikkinensa ti-
lanne oli erityisesti vuoden alkupuo-
liskolla siis poikkeuksellisen haastava, 
kun samalla koronaviruspandemia 
vaikeutti vielä aika tavalla MPK:kin 
koulutuksen toimeenpanoa, mutta 
loppuvuotta kohti mentäessä pääs-
tiin jo erinomaiseen vauhtiin. MPK:n 
vuoden 2022 koulutustulos on ennä-
tyksellisen hyvä – 102 000 koulutus-
päivää & 61 000 osallistujaa & palaut-
teiden keskiarvo 4,5 (asteikolla 1-5); 
kättä lippaan erityisesti teille kaikille 
vapaaehtoisille maanpuolustajille!
 MPK Etelä-Suomen maanpuo-
lustuspiirissä on jatkunut vahva te-
kemisen meininki alkuvuoden 2023 
aikana; toimintamme käynnistyi 
loppiaisviikonloppuna sisäampu-
masimulaattori (SAS) -koulutuksilla 
Santahaminassa ja taistelu rakenne-
tulla alueella (TRA) Airsoft -kurssilla 
Porvoossa. Maakuntakomppanian 
perusteet, TRA-peruskurssi, SPOL-
peruskurssi, tiedustelun sovellettu 
harjoitus, MATI2-kurssi, ja monta 
muuta kurssia on jo ehditty pitää. 
Ilahduttavaa on ollut huomata, että 
kurssit ovat täyttyneet nopeasti, osin 
jopa siinä määrin, että osallistumista 
on pitänyt siirtää seuraavalle kurssille.
 Toiminnan normalisoitumisesta 
yhtenä hyvänä esimerkkinä on Nuor-
ten turvakurssien käynnistyminen 
Santahaminassa ensimmäistä kertaa 
sitten vuoden 2019. Nämä lukiolaisil-
le ja ammattioppilaitoksissa opiske-
leville tarkoitetut kurssit ovat heidän 
keskuudessaan erittäin suosittuja, ja 
niin oli myös Santahaminassa mar-
raskuisena viikonloppuna 2022 pidet-
ty kurssi, jolle osallistui kaikkinensa 

300 nuorta kouluttajineen. Sami 
Auersalmelle Pohjois-Haagan yhteis-
koulusta on mieluisa osoittaa tässäkin 
yhteydessä kiitokset erittäin ansiok-
kaasta ja pitkäaikaisesta työstä näiden 
kurssien koordinaattorina. Seuraavan 
kurssin ajankohtakin on jo lukittu pi-
dettäväksi 24.-26.3.2023.
 Tämän vuoden osalta otetta-
koon vielä nostoina panostaminen 
muun muassa maakuntakomppani-
oiden toiminnasta kiinnostuneiden 
koulutushalukkuuteen vastaamiseen 
järjestämällä kaikkinensa kuusi tup-
laviikonlopun maakuntakomppanian 
perusteet -kurssia yhteistyössä alu-
eemme maakuntakomppanioiden 
kanssa sekä kattava koulutustar-
jonta taistelu rakennetulla alueella 
ja sotilaspoliisikoulutuksessa, jossa 
tukenamme on entistä vahvemmin 
myös Helsingin sotilaspoliisikilta. 
Samoin jatketaan perustamiskeskuk-
sen perus- ja jatkokurssien kohden-
nettua toimeenpanoa, järjestetään 
paikallispataljoonan esikuntakurssi, 
MATI2-kursseja, komppanian- ja 
tulenjohtopäällikkökurssi, koulutta-
jakoulutuskursseja (K1, K2), reservi-
läisjohtajakursseja (1, 2), johtamisen 
teemaseminaari sekä kattavasti koko-
naisturvallisuuskoulutusta ja paljon, 

paljon muuta!
 Meillä on myös hyvät koke-
mukset kohdennetusta kurssi-
tarjontamme markkinoinnista 

reserviläiskentän suuntaan vaik-
kapa kalliosuojakoulutuksen tai 
perustamiskeskuskurssien osalta. 
Tämän taas mahdollistaa mutkaton 
yhteistyö keskeisimmän ohjaavan 
ja samalla tärkeimmän tukevan ta-
homme, Uudenmaan aluetoimiston 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
(VMP) tiimin kanssa.
 Tervetuloa mukaan osallistu-
maan MPK.fi/koulutuskalenteri
 Huolenaiheista yksi isoimmista 
on vapaaehtoisen väkemme jaksami-
nen kovan paineen alla, kun kiinnos-
tus osallistua MPK:n kursseille jatkuu 
edelleen varsin kovana, ja samaan 
aikaan Puolustusvoimien kertaus-
harjoituksia ja vapaaehtoisia harjoi-
tuksia järjestetään aiempaa merkittä-
västi enemmän tulevinakin vuosina. 
Keskeistä on saada rekrytoitua lisää 
MPK:n riveihin vapaaehtoisia, sitou-
tuneita kouluttajia ja toimijoita, jotta 
työkuorma saadaan siedettäväksi näi-
den avainpelureiden osalta. On muis-
tettava, että tästä joukosta nimetään 
myös MPK:n reserviläiskouluttajat 
Puolustusvoimien tueksi kertaushar-
joituksiin ja vapaaehtoisiin harjoituk-
siin ja että moni heistä toimii lisäksi 
omissa sodan ajan tehtävissään näissä 
lisääntyneissä reservin harjoituksissa; 
haastavimmillaan MPK:n vapaaehtoi-

sella kouluttajalla on juuri päättynyt 
kertausharjoitus omassa sodan ajan 
tehtävässään tai nimettynä MPK:n 
reserviläiskouluttajana, ja siitä sitten 
suoraan kouluttamaan, kurssinjoh-
tajaksi, harjoituksen vääpeliksi tai 
harjoituksenjohtajaksi koko viikonlo-
puksi MPK:n sotilaallisia valmiuksia 
palvelevalle kurssille.
 MPK asettaa nykyisellään näitä 
sitoutuneita reserviläiskouluttajiaan 
joukko-osastojen tueksi merkittä-
vän määrän; esimerkiksi täällä meillä 
Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä 
asetettiin viime vuonna suuruusluok-
kaa 100 MPK:n reserviläiskouluttajaa 
Kaartin jääkärirykmentin tueksi läh-
tökohtaisesti kertausharjoitusperus-
teisesti. Toiminnan taso on vähintään 
samaa luokkaa vuonna 2023.
 Sydämellinen kiitos vielä kaikille 
piirimme toimintaan vuonna 2022 
osallistuneille ja sitä tukeneille, ja 
erityisesti vastuunkantajille – tuntuu 
etuoikeutetulta, kun saa olla muka-
na näin hienossa joukossa tekemässä 
oman pienen osuutensa kokonaistur-
vallisuuskentässä.
 Luottavaisesti kohti tulevaa.

Vesa Sundqvist
piiripäällikkö, MPK Etelä-Suomen 
maanpuolustuspiiri

Vuosi 2022 paketissa – luottavaisesti kohti uutta

Reserviläisen nousujohteinen kouluttautuminen

Kuva: Susanna Alanne / Tussitaikurit

» MPK Etelä-Suomi tarvitsee riveihinsä uusia kouluttajia, jotta kova kuorma 
saadaan jaettua useammille harteille -> yhteys valmiuspäälliköihin

• juho.tiainen@mpk.fi  janne.pentunen@mpk.fi  mats.fagerstrom@mpk.fi    

Digitaalisuutta hyödynnetään koulutuksen tukena laaja-alaisesti myös MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevilla kursseilla. MPK Etelä-Suomen maanpuolustus-
piirissä lokakuussa 2022 toteutettu kouluttajakoulutus sisäampumasimulaattorille (SAS) mahdollistaa jatkossa SAS:n hyödyntämisen useilla eri kursseilla, mutta 
myös erillisinä puolen päivän mittaisina SAS-koulutuksina. Lisäksi käytössä on kaksipuoleisen taistelun simulaattori (KASI) ja virtuaalinen koulutusympäristö (VKY).

Nuorten turvakursseilla on monipuolinen ohjelma, josta vastaavat tyypillisesti Maanpuolustuskoulutus MPK, Puolus-
tusvoimat (PV), Rajavartiolaitos (RVL), poliisi, rauhanturvaajat, kadetit & lukuisa joukko vapaaehtoisia kouluttajia sekä 
harjoituksen johto- ja tukitehtävissä toimivat vapaaehtoiset. Kuvassa kurssilaiset tutustumassa RVL:n Super-Puma 
-helikopteriin Santahaminassa marraskuussa 2022.

Valmiuspäälliköillä on keskeinen rooli reserviläisten osaamisen kehittämisen tukemisessa, yhteydenpidossa reser-
viläisjärjestöihin ja rekrytoinnissa MPK:n vapaaehtoiseksi sitoutuneeksi kouluttajaksi ja toimijaksi. Janne Pentusen 
ensisijaisena toimialueena on Helsinki, Juho Tiaisella Länsi-Uusimaa & Espoo ja Kauniainen sekä Mats Fagerströmillä 
Keski- ja Itä-Uusimaa & Vantaa.
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Pääkaupunkiseudulle aletaan rakentaa jotosperinnettä
Jotosten historia reserviläista-
pahtumina ulottuu vuosikymmen-
ten taakse kylmän sodan aikaan. 
Niinä vuosina toimintaa piti 
naamioida, mutta tänään sitä voi-
daan ja halutaan esitellä. Jotos on 
sanana outo, eikä missään määrin 
enää arkikieltä - jos koskaan on 
ollutkaan. Tietosanakirjat kerto-
vat jotoksen tarkoittavan jälkien 
jonoa, joka jää metsään joukon 
ihmisiä tai eläimiä kävellessä 
metsässä peräjälkeen.

Teksti: Pekka Sillanpää

 Reserviläistoiminnassa jotos tar-
koittaa ryhmän tai partion maastova-
ellusta, joka kulkee määriteltyä reittiä 
pitkin esimerkiksi jalan tai suksin. 
Matkalla on rastipisteitä, joissa suo-
ritetaan annettuja tehtäviä. Reser-
viläisurheiluliitto (RESUL) järjestää 
valtakunnallisia "maailmanmestaruus-
jotoksia", joita ovat talvijotos helmi-
maaliskuussa ja syysjotos tavallisesti 
syyskuussa. Osallistujia on muutamis-
ta kymmenistä satoihin henkilöihin. 
Tämän lisäksi maakunnissa järjeste-
tään paikallisia jotoksia. Erityisenä 
viime aikojen menestyjänä paikallis-
jotoksista on syytä mainita Varsinais-
Suomen alueella järjestettävä Villen 
jotos, johon osallistui viime vuonna 

peräti 93 partiota.
 Taustani reserviläistoimintaan 
alkoi opiskeluaikana Tampereella, 
jolloin olin mukana Tampereen Kor-
keakoulujen Reserviupseereissa. En-
sikosketukseni jotoksille tapahtui 10 
vuotta sitten, kun Vantaalla järjestet-
tiin Törni-jotos. Silloinen RESUL:n 

kenttäkelpoisuustoimikunnan jäsen 
Petteri Mattila junaili Tampereelta 
Puolustusvoimien bussikuljetuksen 
Vantaalle. Muistaakseni Tampereelta 
osallistui silloin syysjotoksella jopa vii-
sitoista partiota.
 Tampereen seudulla on ollut 
muutenkin aktiivista jotostoimintaa, 
josta voitaisiin ottaa paljonkin mallia 
täällä pääkaupunkiseudulla - suurem-
pien massojen mutta kuitenkin myös 
luonnon ympäröimänä. TaKoRU:n 
partiotaitokilpailu on tapahtuma, joka 
on vetänyt hyvin nuorisoa ja opiskeli-
joita ensikosketukseen sotilaallisissa 
maastotaidoissa sekä tuonut myös 
hyödyllistä johtamis-, järjestely- ja 
aselajikokemusta toimihenkilöille. Li-
säksi alueella on järjestetty Suviyön 
jotos, Kevätyön koukkaus ja Hagellus 
-tapahtumia.
 Erityistä menestystä ei ole minun 
partioissani tullut, vaan pääasiassa jo-
toksilla ovat olleet erilaiset kokemuk-
set, sotilastaitojen kertaus ja uudet 
ystävät. Mainittavana tuloksena on 
ainoastaan yllätysvoitto savolaisten 
nenän edestä paikallisella Sandels-
jotoksella Iisalmessa 2015. Savolaiset 
ja tamperelaiset ovat tällä vuosituhan-
nella kahmineet lähes kaikki RESUL:n 
jotosten kärkisijat, mutta tilannetta 
voidaan pikkuhiljaa kääntää täällä 
pääkaupunkiseudulla.
 Jo vuosia HELRESP:n ja HRUP:n 
nykyisessä sotilasliikuntatoimikun-

nassa on puhuttu paikallisen jotok-
sen luomisesta. Asia sai lopulta tuulta 
purjeisiin viime vuonna, kun toimi-
kunta sitoutui toteuttamaan jotoksen 
projektinimellä "Stadin Dallaus". Ta-
pahtuma tulee käynnistymään Töö-
löstä, josta siirrytään vielä tuntema-
tonta reittiä pitkin Santahaminaan. 
Tapahtuma on sotilaallisia taitoja 
edellyttävä ja sen suorittaneille tullaan 
hakemaan yhtä rinnasteista kertaus-

harjoituspäivää. Päivämäärä 12. elo-
kuuta kannattaa laittaa jo kalenteriin. 
Tarvitsemme vielä lisää yhdistyksiä 
ottamaan vastuuta rastien järjestämi-
sestä ja toimihenkilöitä kisaorgani-
saation tehtäviin. Kilpailijoille ilmoit-
tautumisen avautumisesta tiedotetaan 
erikseen.
 Oman jotoksen luomisen lisäksi 
tarkoituksen mukaista on kasvattaa 
alueen jotosinnostusta. Jokaisen reser-
viläisen kannattaa lähteä kokeilemaan 
osaamistaan RESUL:n valtakunnalli-
sille matalan kynnyksen jotoksille. Pii-
rit tukevat partioita osallistumiskus-
tannuksissa. Mikäli kiinnostusta herää 
tuleviin jotoksiin, ainakin minulle voi 
asiasta suoraan ilmaista. Jotosten ei 
tarvitse olla vakavaa kilpailua vaan ti-
laisuus kokeilla ja parantaa sotilas- ja 
maastotaitojaan.
 RESUL kehittää jotoksien koko-
naispalvelupakettia vastaamaan pa-
remmin tämän päivän tarpeita. Tar-
koituksena on myös koostaa paikallis-
jotoksia Suomen laajuudelta yhteiselle 
kartalle. Osa-aikaiselle jotoskehittäjä 
Janne Welinille voikin laittaa aihee-
seen liittyviä ajatuksia. Parhaillaan 
käymme RESUL:ssa keskustelua siitä, 

tulisiko jotos-sana poistaa ja käyttää 
kansankielisempiä ja ymmärrettäväm-
piä termejä, kuten sotilastaitokilpailu 
tai arjen selviytymisvaellus - tapahtu-
man tasosta riippuen.
 Toivottavasti saamme kevään mit-
taan lisää jotostarinoita lehteen!

Kirjoittaja on HRUP:n hallituksen jä-
sen ja RESUL:n kenttäkelpoisuustoi-
mikunnan puheenjohtaja

Tulevia jotostapahtumia
• Talvijotos Karhujotos 10.-12.3.2023 Ilomantsissa
• MTB Kukkarojotos 6.-7.5.2023 Pieksämäellä
• Syysjotos Tolokunjotos 22.-24.9.2023 Siilinjärvellä
• ”Stadin Dallaus” 12.8.2023

Jotosten yleinen periaate
• Kilpailupartion koko 2–5 henkilöä
• Henkilö- ja partiokohtaiset määrätyt varusteet
• Päiväkohtainen matka 20–50 km
• Yöpyminen omissa majoitteissa tai järjestäjän asettamissa
• Ruoanlaitto ja nesteytys oman tahdin ja tilanteen mukaan
• Osallistumismaksu muutaman kympin
• Lisätietoja esim. www.resul.fi ja jotosopas (lataa oheisesta linkistä)
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Vintergatan 2023
Parin vuoden koronatauon 
jälkeen Helsingin Seudun 
Reserviläispiiristä pääsi 
jälleen joukkue osallistumaan 
Ruotsissa pidettävään Vinter-
gatan -ampumakilpailuun.

Teksti: Antti-Jussi Kaskinen

 Vintergatan on Ruotsin För-
varsutbildarnan järjestämä vuo-
tuinen ampumakilpailu Puolus-
tusvoimiensa henkilökunnalle ja 
vapaaehtoisille. Tämän vuoden 
kilpailussa osallistujat ovat pää-
sääntöisesti Hemvärnetin (kodin-
tuvajoukot) jäseniä, mutta myös 
Suomeen esitettiin virallinen kutsu 
lähettää mukaan ryhmä reserviläi-
siä.
 Olin kuullut kilpailusta jo 
muutama vuosi takaperin ja saanut 
kehotuksen osallistua, mikäli vain 
tilaisuus joskus tarjoutuu. Kun vii-
me syksynä kysyttiin, haluaisinko 
lähteä mukaan tänä vuonna, oli 
myönteinen vastaus varsin välitön.
 Kisa oli tosiaan kokemisen ar-
voinen, se ei ole normaali palve-
lusammunta tai SRA-tyyppinen, 
vaan Suomesta jo vuosikausia 
sitten kadonnut maastoammun-
ta. Vastaavan tyyppisenä voisi 
pitää vaikka riistapolkuammun-
toja täällä Suomessa, mutta tällä 
kertaa ammutaan kivääreillä ja 
n.12-ampujan ryhmällä yhtäai-
kaisesti. Lisämausteen hommaan 
tekee vielä se, että kilpailu ammu-
taan yöllä ja taulut valaistaan vain 
himmeillä valotikuilla, tuikuilla tai 
vastaavilla tavoilla, eikä suoritus-
ta helpota myöskään järjestävän 
tahon tarjoama lainakalusto, joka 
hieman poikkeaa omasta arsenaa-
lista. Näin SRA-ampujan taustalla 
tuntui hieman oudolta, kun rastin 
ampumapaikka oli kasuaalisti pel-
lon reunalla ja ammuttiin pellolla 
seisoviin maalitauluihin 50-150m 
etäisyyksille samalla, kun sivusil-
mällä näkee julkisella tiellä kul-
kevat siviilit, pellon toisella reu-
nustalla. Homma kuitenkin sujui 
täysin ongelmitta ja turvallisesti. 

Ruotsissa selkeästi luotetaan ih-
misten omaan osaamiseen ja vas-
tuunkantoon turvallisuuden osal-
ta.
 Kilpailun alku palautti kirk-
kaasti mieleen oman varusmies-
palveluksen ensimmäiset viikot. 
Alkupuhuttelussa ja asetarkastus-
ten yhteydessä, muodossa seistessä 
oli hetkiä, jolloin ei ollut pienin-
täkään aavistusta mitä nyt oikein 
tapahtuu ja mitä pitäisi tehdä. 
Vieraassa maassa, vieraan kalus-
ton kanssa ja vielä vieraalla kielel-
lä ohjeistettuna ei aina ollut aivan 
elementissään, kun tuo virkamies-
ruotsi ei kouluaikanakaan ollut se 
vahvin. Koko kilpailu vedetään siis 
ruotsiksi (yllätys, yllätys). Suomen 
joukkueen tyhjät katseet saivat on-
neksi joukkuetoverit ystävällises-
ti kääntämään ohjeistusta meille 
englanniksi ja rastihenkilöstökin 

osasi hyvin englantia, joten hom-
ma pyöri osaltamme alkukankeu-
den jälkeen ihan hyvin ja saatettiin 
siinä vahingossa itsekin jo alkaa 
hieman sujuvammin puhumaan 
ruotsia.
 Ennen varsinaisten rastien al-
kua ehdimme pari tuntia juttele-
maan paikallisten kisaajien kans-
sa ja tutustumaan heihin. Meidät 
otettiin joka puolella vastaan iloi-
sin tervehdyksin ja kaikki olivat 
selvästi mielissään, että Suoma-
laisia saatiin mukaan. Ilmeisesti 
oman ryhmän suoriutumisen ver-
taaminen meihin oli useammalla-
kin mielessä ja Suomalaisten am-
pujien taso kiinnosti, vaikkei sitä 
suoraan sanottukaan. Kaiken kaik-
kiaan kanssakilpailijat ja järjestäjät 
olivat vilpittömän hyvää ja mu-
kavaa sakkia, joiden kanssa vietti 
mielellään illan maaseudun yössä.

 Kisassa ammuttiin 7 rastia, 
joissa kussakin vain 6 laukausta, 
20 sekunnin aikarajan puitteissa. 
Pistelasku oli puolestaan yksin-
kertainen, joko osuit tai et, vain 
osumat laskettiin. Taulujen ollessa 
vaikeasti nähtävissä ja osalla ras-
teista myös varsin pieniä, varmat 
osumat olivat siis kultaakin kal-
liimpia. Rastit vaikuttivat ensin 
”paperilla” naurettavan helpoilta, 
mutta todellisuudessa harva sai 
yhdeltäkään rastilta maksimipis-
teitä.
 Omalta osaltani aloitin kilpai-
lun vahvasti jo ensimmäisellä ras-
tilla: ”Färdiga, Eld!”-komennolla 
vaihdin ala-asentoon ja puristava 
laukaus kohti 60 m päässä olevaa, 
puolikasta maalia kohti. RA-TA-
TA...! Hups, vaihtimen alimmai-
nen onkin tässä aseessa ”A”! Näin 
olinkin saanut 6 patruunasta am-
muttua 5 yhdellä puristuksella. 
Noh, aikaa oli nyt yllin kyllin am-
pua se viimeinen laukaus hyväl-
lä tähtäyksellä. Tauluilla, vastoin 
odotuksiani, löytyi kuitenkin 3 
osumaa, joten ei se nyt ihan vih-
koon mennyt. Samalla sain ruksit-
tua To do -listaltani 7.62 Nato:lla 
sarjatulen ampumisen seisten.
 Loput rastit sujuivatkin jo pa-
remmin ja parhaakseni jääden 
rasti nro.3, jossa sain kaikki 6 osu-
maa, vaikka taulua valaissut tuik-
kukin ammuttiin säpäleiksi toisen 
laukauksen paikkeilla ja loput 4 
ammuin ”sokkona” arvioiden tau-
lun paikan verraten viereisten tau-
lujen tuikkuihin. Se miten kaikki 
tämä onnistui vain kuudella pat-
ruunalla voisi vaikuttaa vähintään 
Jeesuksen uuteen tulemiseen ver-
tautuvalta ihmeeltä, mutta epäilen 
vierustoverini taulusta puolestaan 
puuttuvien osumien liittyvän tapa-
ukseen.
 Rastilta toiselle siirtyminen 
hoidettiin rehellisesti jalkaisin. 
Kun taulut oli tulkattu ja paikattu, 
ryhmä sukelsi jälleen pimeyteen 
ja suunnisti kohti seuraavaa ras-
tien valotikuilla merkittyä reittiä 
peltojen ja metsiköiden läpi. Kai-
ken kaikkiaan siirtymää tuli talsit-

tua 12.3 km yön aikana taukojen 
koostuessa ampumasuorituksista 
ja yhdestä “pissa-paus” marssin 
lomassa. Viimeisen rastin jälkeen 
aseiden puhdistukseen ja palau-
tukseen, jonka jälkeen kilpailukes-
kuksesta herkullinen (IKEA-mal-
linen) hot dog. Hodarin hukkaa-
misessa ei kauaa nokka tuhissut 
ja siinä samalla hoksasi, että tässä 
kohtaa jo 20 h mittaiseksi veny-
neessä päivässäsi, olit viimeksi 
syönyt n. 11 h sitten.
 Majoitukseen paluu hoitui ys-
tävällisesti järjestäjien kyydillä. 
Kello oli jo reilusti yli puolen yön, 
joten kaikki pikaruokapaikat mat-
kan varrelta olivat jo sulkeneet 
ovensa yön osalta, mutta hotellin 
respa onneksi suostui vielä järjes-
tämään meille pientä purtavaa. 
Pienen pohdinnan jälkeen pää-
dyimme jäämään odottelemaan 
aamupala tarjoilun alkamista ho-
tellin aulassa. Muutaman tunnin 
aikana ehdimmekin käymään läpi 
rastit porukalla, sekä jo alustavasti 
suunnitella seuraavan vuoden kil-
pailua varten juonikuvioita. Ensi 
vuonna sitten näytetään, mihin 
Suomalaiset reserviläiset pystyvät!
 Aamupalan jälkeen, suihkun 
kautta nukkumaan ja parin tunnin 
nokosten jälkeen kohti lentokent-
tää ja kotimatkaa. Kaiken kaikki-
aan porukkamme oli yhtä mieltä 
siitä, että reissu oli onnistunut ja 
ehdottomasti käymisen arvoinen.

Kirjoittajan fiilikset ”ihmesuorituksen” jälkeen.
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Elektronisen suojautumisen kurssit tukevat 
reserviläisten viestiturvallisuutta
Elektroninen suojautuminen 
(ELSU) on yksi elektronisen 
sodankäynnin (ELSO) 
osa-alueista, josta jokaisen 
kannattaa olla kiinnostunut, 
sillä se koskee nykyaikana 
käytännössä meitä kaikkia.

Teksti: Jouni Salmi ja Otto Mangs 

Kuvat: Jouni Salmi

 Elektroninen suojautuminen 
läpileikkaa eri puolustushaaro-
ja ja aselajeja sisältäen erilaisia 
menetelmiä, joilla suojaudutaan 
vastapuolen elektronisen sodan-
käynnin toimenpiteiltä. Näitä voi-
vat olla esimerkiksi elektroninen 
vaikuttaminen (ELVA) ja elektro-
ninen tiedustelu (ELTI).
 Elektronisen suojautumisen 
kurssit tarjoavat hyödyllistä tie-
toa kenelle tahansa. Erityisesti 
kursseista hyötyvät aselajiin kat-
somatta kaikki viestilaitteiden 
käyttäjät sekä päällystö, jonka on 
kyettävä johtamaan kaikissa tilan-
teissa ja kouluttamaan alaisensa.
 Kurssien tavoitteena on opet-
taa kaikille kurssilaisille elektro-
nisen suojautumisen periaatteet. 
Kurssit eivät valmenna suoraan 
mihinkään yksittäiseen tehtävään, 
vaan kurssin käyneiden toivotaan 
vievän oppejaan omiin sijoituksen 
mukaisiin tehtäviin ja joukkoihin.

ELSU, ELSO ja kyber 
- mitä ne oikein ovat
 Länsimaisen jaottelun mukaan 
elektroninen sodankäynti jaetaan 
elektroniseen tukeen (ELTU), 
elektroniseen vaikuttamiseen 
(ELVA) sekä elektroniseen suo-
jautumiseen (ELSU). Näitä tukee 
strategiseen tiedusteluun kuuluva 
signaalitiedustelu (SIGINT). 
 Vuoteen 2021 asti MPK:n 
tarjoamat elektronisen sodan-
käynnin kurssit kulkivat ELSO-
kurssien  nimellä. Nimi päätettiin 
muuttaa hieman täsmällisemmäk-
si, koska kurssit ovat koko ajan 
tähdänneet nimenomaan elektro-
nisen suojautumisen eli ELSU:n 
parantamiseen. Muiden elektro-
nisen sodankäynnin osa-alueiden 
kouluttamisesta vastaa Puolus-
tusvoimat. Puolustusvoimien tar-

joama koulutus ei ole samalla ta-
valla aselajeja läpileikkaavaa, vaan 
kyse on yksityiskohtaisesta jär-
jestelmäosaamisesta, jonka kou-
luttamiseen MPK ei osallistu mm 
tietoturvasyistä ja lainsäädännöl-
lisistä rajoitteista johtuen. 
 Elektroninen sodankäynti ja 
suojautuminen sekoittuvat hel-
posti kyberiin, sillä aiheilla on 
monia yhtymäkohtia. Kyse ei ole 
kuitenkaan synonyymeistä tai 
hierarkisista termeistä, vaan ky-
seessä on hieman eri asiat. Niillä 
on kuitenkin paljon yhtäläisyyksiä 
ja päällekkäisyyksiä, joten täsmäl-
linen rajanveto on sekä vaikeaa 
että tarpeetonta. Sekä ELSO että 
kyber ovat molemmat osia laa-
jempaa informaatiosodankäynnin 
kokonaisuutta, jonka ymmärrys 
nykyaikaisen hybridisodankäyn-
nin aikana on oleellisen tärkeää. 
 Tyypillisesti elektronisella 
sodankäynnillä viitataan langat-
tomien verkkojen, sensorien ja 
tutkien kautta tapahtuvaan so-
dankäyntiin ja kyberillä langallis-
ten verkkojen kautta tapahtuvaan 
sodankäyntiin, mutta toisinaan 
näiden erottelu voi tosiaan olla 
hieman keinotekoista. On toki 
tärkeää ymmärtää, että termeillä 
on eroja, mutta määritelmiä olen-

naisempaa on hyvän kokonaisku-
van rakentaminen ja käytännön 
tuntemus. Erityisesti arjen ratkai-
suja käytettäessä on tärkeää ottaa 
tasapuolisesti molempia näkökul-
mia huomioon. 
 Moni varmasti muistaa va-
rusmiespalvelusajoilta hokeman 
“tasatilanteessa voittaa se jouk-
ko, jolla on siistimmät pinkat ja 
punkat”. Hokema kuvaa osuvasti 
kurinalaisuuden vaikutusta myös 
elektronisen suojautumisen kan-
nalta. Kurinalainen joukko ei 
paljasta sijaintiaan turhilla lähet-
teillä, ei vuoda salassa pidettä-
vää tietoa ja on valmis aktiivisiin 
vastatoimiin, sekä on varautunut 
vastapuolen tiedusteluun ja vai-
kuttamisyrityksiin. 

MPK:n elektronisen 
suojautumisen 
kurssitarjonta
 MPK:n elektronisen suojau-
tumisen kurssit auttavat ymmär-
tämään, millaisia uhkia omalle 
toiminnalle vastapuolen toiminta 
osana elektronista sodankäyntiä 
voisi muodostaa ja tarjoaa niihin 
vastakeinoja. Joukon toimintaky-
kyä ELSO-uhkan alla voi paran-
taa ratkaisevasti jo pienellä har-
joittelulla ja perusperiaatteiden 

tuntemuksella. Lisäksi on hyvä 
pitää mielessä, että nykyinen so-
dankäynti on hyvin riippuvaista 
erilaisista langattomista johta-
misjärjestelmistä, tutkista, senso-
reista ja navigointilaitteista - siis 
laitteista, joihin ELSO-uhka koh-
distuu. 
 Vaikka ELSO onkin varsin 
tekninen aselaji, ei kurssilaisilta 
edellytetä alan täydellistä hallin-
taa. Radiotekniikan ja elektronii-
kan perustiedot, kuten esimerkik-
si alan opinnot, radioamatööri-
harrastus tai tietoturvatuntemus 
auttavat, mutta eivät ole mikään 
edellytys. Varusmiesaikainen JO-
JÄ-peruskoulutuskin antaa jo hy-

vän pohjan. Tarvittava tekniikka 
opetetaan etäjaksoilla. Kurssilai-
silta edellytetään turvallisuuskes-
keistä ajattelua, ymmärrystä so-
tilaallisen viestinnän kontekstista 
sekä ennakkoluulotonta asennet-
ta.
 Maanpuolustuskoulutus 
MPK:n elektronisen suojautumi-
sen koulutusohjelma vahvistettiin 
alkuvuodesta 2022 ja MPK järjes-
tää sen mukaisesti kolmea kurs-
sia: ELSU-peruskurssi, ELSU-jat-
kokurssi ja ELSU-erikoiskurssi. 

ELSU-peruskurssi
 ELSU-peruskurssi on hyvin 
käytännönläheinen ja tarkoitettu 

 ELSO:n jaottelu. Kuva: ELSO-kilta Lähettimen etsintää radioamatöörikalustolla.

Kurssia valmisteleva vastaanottimien ja lähettimien testaussessio.
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kaikille viesti- ja johtamisjärjestel-
miä käyttäville. Eli siis käytännös-
sä kaikille. Kannustamme kaiken-
laisista taustoista tulevia osallis-
tumaan kurssille hyvin matalalla 
kynnyksellä, sillä mitään esitieto-
vaatimuksia ei ole. Kurssi koostuu 
etäluennoista, PVMoodle-tehtä-
vistä ja viikonlopun mittaisesta 
lähijaksosta, jolla harjoitellaan 
kenttäradiokalustolla elektronis-
ta suojautumista. Kurssin jälkeen 
kurssilaisilla on perustason osaa-
minen vastapuolen tiedustelun 
vaikeuttamiseksi sekä kyky tunnis-
taa ja väistää mahdollista vaikutta-
mista. 

ELSU-jatkokurssi
 ELSU-jatkokurssi on menee 
hieman syvemmälle tekniikkaan, 
mutta mikään alan ammattilainen 
ei tarvitse olla kurssille osallis-
tuakseen. Kurssin pääasiallisena 
sisältönä on valottaa geneerisen 
signaalitiedustelun toimintaa, jot-
ta kurssilaisille muodostuu konk-
reettinen ymmärrys millaiselta 
oma toiminta saattaa vastapuo-
len tiedustelulle näyttää. Myös 
jatkokurssi koostuu ennakkoon 
tehtävästä teoriaosuudesta ja käy-
tännönläheisestä lähiopetusvii-
konlopusta. Jatkokurssi syventää 
peruskurssin osaamista erityisesti 
tiedustelu-uhkien näkökulmasta ja 
viestikurin merkityksestä. 

ELSU-erikoiskurssi
 ELSU-erikoiskurssi on vaih-
tuvateemainen kouluttajakurssi, 
jolla syvennetään kouluttajien 

osaamista sekä kehitetään MPK:n 
ELSU-koulutusympäristöä. 

Kenelle kurssit sopivat?
 Kaikki ELSU-kurssit keskitty-
vät johtamisjärjestelmillä tai vies-
tilaitteilla suojautumiseen, mutta 
samoja oppeja voidaan hyödyntää 
laajemminkin. Esimerkiksi eri ase-
lajeissa erilaisia sensoreita käyttä-
vät reserviläiset voivat hyödyntää 
oppimaansa omassa aselajissaan, 
kuten vaikka tulenjohdossa tai 
tiedustelussa. Vaikka MPK:n EL-
SU-kurssit käsittelevät lähinnä 
johtamisjärjestelmiä, ovat ELSO 
ja ELSU paljon laajempia aiheita. 
Taistelukentillä käytetään paljon 
muitakin laitteita kuten tutkat, 
hakupäät, etäisyysmittarit ja navi-
gointilaitteet, jotka kaikki hyödyn-
tävät sähkömagneettista spektriä. 
 Kannustammekin siis käy-
mään elektronisen suojautumisen 
kursseja ennakkoluulottomasti 
yli aselaji- ja puolustushaararajo-
jen. Kurssit kehittävät omaa osaa-
mista ja auttavat kokonaiskuvan 
rakentamisessa. ELSU-kursseille 
voi myös hakeutua kouluttajak-
si käymällä perus- ja jatkokurssit 
(tai osoittamalla vastaavaa osaa-
mista) sekä MPK:n kouluttaja-
koulutus. Sekä kurssien käyminen 
että kouluttajana toimiminen ovat 
erinomaisia tapoja ylläpitää ja ke-
hittää omaa erikoisosaamistaan ja 
vaikuttaa myös suotuisasti omaan 
reserviläisuraansa. 
 ELSU-kurssit löytyvät vuosit-
tain MPK:n kurssikalenterista.
 Tervetuloa kursseille!

SANLA:n tietoturva -rasti.

Jatkokurssi huipentuu sotapeliin, jossa oppilaat pelaavat tiedusteluasemia.

Suojeluskuntatalon tulevaisuus
Viimeisten kuukausien aikana 
on suojeluskuntatalon tilanne 
ollut esillä alueellisissa medi-
oissa. Nyt minulle tarjoutui 
mahdollisuus kertoa asiasta 
Helsingin Reservin Sanomien 
lukijoille.

Teksti: Mika Piiroinen

Taustaa
 Vuonna 1941, kun Suojeluskun-
tatalo valmistui, talon pinta-alasta 
49 % oli asuntoja ja 51 % muussa 
käytössä.
 Vuonna 2014 Urlus-Säätiö tilasi 
Suojeluskuntataloon rakennushis-
toriaselvityksen, jossa kartoitettiin 
talon suojeltavia osia. Vuonna 2017 
säätiö jätti Helsingin kaupungille 
asemakaavanmuutosesityksen, jossa 
talolle palautettaisiin asemakaava, 
jossa asuntoja olisi enintään 49 %.
 Vuosien saatossa taloa koske-
vaa asemakaavaa on muutettu vii-
si kertaa. Viimeisin muutos tehtiin 
1980-luvun loppupuolella.
 Nyt haetun asemakaavan muu-
toksen ensimmäinen vaihe oli kau-
punkiympäristölautakunnan käsitte-
lyssä viime lokakuussa, jossa hyväk-
syttiin maankäyttösopimus liittyen 
kaavamuutokseen. Nyt tammikuun 
puolivälissä kaupunkiympäristölau-
takunnassa oli käsittelyssä varsinai-
nen asemakaavan muutos, joka hy-
väksyttiin.
 Kaavamuutoksen taustalla on 
kiinteistön - Suojeluskuntatalon yl-
läpitäminen ja kehittäminen. Mar-
raskuun lopulla on lähetetty talon 
vuokralaisille ja talossa toimiville 

vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
järjestöille tiedote, jossa on kerrot-
tu asiasta. Tiedotteessa on kerrottu, 
että yksi tulevaisuuden vaihtoehdois-
ta on kiinteistön myynti. Mikäli ase-
makaavan muutos saa lainvoiman, se 
antaa Urlus-Säätiölle mahdollisuu-
den pohtia kiinteistön kehittämistä.

Tulevaisuudesta
 Urlus-Säätiön hallitus on läh-
tenyt liikkeelle siitä, että se turvaa 

maanpuolustusjärjestöjen tilatar-
peet myös tulevaisuudessa. Nämä 
tilatarpeet voidaan jakaa neljään 
osa-alueeseen.
 1) Ampumarata ja siihen liitty-
vät asianmukaiset varastointijärjes-
telyt
 2) Laadukkaat työskentelytilat 
maanpuolustusjärjestöissä päätoi-
misesti työskenteleville
 3) Työskentelytilat maanpuolus-
tusjärjestöjen keskeisille luottamus-

henkilöille ja vapaaehtoisille toimi-
joille
 4) Kokoustilat talon maanpuo-
lustusjärjestöille ja pääkaupunki-
seudun maanpuolustuksen parissa 
toimiville yhdistyksille ja kerhoille.
 Tavoitteena on rakentaa niin 
sanottu Maanpuolustus-hub, joka 
palvelee joustavasti erilaisia tilatar-
peita ja mahdollistaa eri toimijoiden 
läheisen yhteistoiminnan. Tämä työ 
tehdään yhteistyössä talossa toi-

mivien maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa.
 Urlus-Säätiö tiedottaa maan-
puolustusjärjestöjä tilanteen kehit-
tymisestä. Urlus-Säätiö toivottaa 
kaikille pääkaupunkiseudun maan-
puolustajille oikein hyvää alkanutta 
vuotta.

Mika Piiroinen
Toimitusjohtaja
Urlus-Säätiö sr.

Helsingin suojeluskuntatalo kesällä 1941. Lähde KOy Urlus - Helsingin suojeluskuntatalo, Rakennushistoriaselvitys, arkkitehtuuritoimisto Helena Hökkä Oy. 
Alkuperäinen lähde Helsingin kaupunkimuseon kuva-arkisto. Valokuvaaja Aarne Pietinen Oy, 1941.
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 Maanantaimarssien lähtö Pirkko-
lan urheilupuiston alaparkkipaikalta 
Pirkkolantien varresta klo 17.30. 
Kokoontumis- ja lähtöpisteenä toimii 
HSL pysäkki H2230.
 Marsseille ei vaadita ennakkoil-
moittautumista, teemme n. 7,5 km 
reippaan lenkin. Varustus sään mu-
kaan.
 Maanantaimarsseille voit osal-
listua matalalla kynnyksellä - haasta 
kaverisikin mukaan!
 Lisätiedot: juhamatikainen21@
gmail.com

 Pääkaupunkiseutu on pitkään 
ollut vailla omaa jotosta eli partio- 
tai sotilastaitokilpailua.
 HRUP ja HELRESP ovat nyt yh-
teisen sotilasliikuntatoimikuntansa 
puitteissa rakentamassa ensimmäis-
tä pääkaupunkiseudun jotosta ensi 
kesälle. Asianmukaiset tukipyynnöt 
tapahtumaa varten on tehty.
 Heräsikö mielenkiintosi sivun 
6 artikkelista vai oletko kenties jo 
vanha konkari? Tule mukaan suun-
nittelemaan helsinkiläistä jotosta 
kanssamme. Tausta jotoksille osal-
listumisesta tai niiden järjestämi-
sestä on eduksi. Voit välittää kutsua 
omassa yhteisössäsi sopivaksi 
katsomallasi tavalla. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen: pekka.sillanpaa@
hrup.fi.
 Tervetuloa järjestämään reser-
viläisten kenttäkelpoisuutta kehittä-
vää tapahtumaa ja uutta perinnettä!

Ampumatoimintaa
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ammunta@hrup.fi

Liikuntatoimintaa
HRUP-HELRESP sotilasliikuntatoimikunta > liikunta@hrup.fi

Pistooliammunnan peruskurssi I/2023
 Helsingin reserviupseeripiirin ja Helsingin seudun reserviläispiirin yhteisen 
ampumatoimikunnan vuonna 2022 järjestämälle neljälle pistooliammunnan perus-
kursseille osallistui yhteensä lähes 190 jäsentä. Kurssien suosio on ylittänyt kaikki 
odotukset.

Vuoden 2023 ensimmäinen kurssi järjestetään lauantaina 11.3.2023

 Kurssi soveltuu erityisesti aloittelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa osallistu-
jille valmiudet, joiden turvin on hyvä myöhemmin jatkaa harrastusta oman kerhon tai 
yhdistyksen ampumavuoroilla.
 Kurssi on avoin Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläis-
piirin jäsenyhdistysten jäsenille ja se toteutetaan enintään yhdeksässä noin kahden 
tunnin mittaisessa vuorossa, jotka alkavat klo 9.00, 10.15 ja 11.30, klo 13.00, 14.15 ja 
15.30 sekä klo 17.00, 18.15 ja 19.30. Kullekin vuorolle mahtuu 6 osallistujaa.
 Kurssin hinta 30 eur/osallistuja laskutetaan ja maksetaan ennen kurssia. Maksu 
sisältää kurssilla tarvittavat materiaalit ja kahvin. Kurssille osallistumisesta saa to-
distuksen.
 Kurssilla on rajoitettu määrä paikkoja, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Ilmoittautumiset sähköpostitse Helsingin Reserviupseeripiiriin osoitteella 
ampumailmo@hrup.fi sunnuntaihin 19.2.2023 klo 23.59 mennessä.
 Ilmoittautumiseen tarvitaan seuraavat tiedot: viestin otsikoksi tapahtuman nimi 
”Pistoolikurssi 11.3.” sekä lisäksi ilmoittautujan nimi, jäsenyhdistys, syntymäaika, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja aiempi ampumakokemus sekä vuorotoive/priori-
teettijärjestys numeroilla 1-9 (1=ensisijainen vaihtoehto) em. vuorojen alkamisaikojen 
mukaisesti. Kerro myös, jos jokin vuoro ei sinulle sovi (0=ei sovi).
 Kurssille hyväksytyille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä tarkempia ohjei-
ta osallistumismaksun maksamiseksi sekä saapumiseksi kurssille.
 Tervetuloa mukaan!

Katso kilpailukutsut
Reserviläisurheiluliiton  

kilpailukalenterista:
https://resul.fi/kilpailukalenteri/

Maanantaimarssit 
Pirkkolassa

 Jääkäriprikaati järjestää hiihdon 
Sotilas-SM -kilpailut 20.–23.3.2023 Ro-
vaniemellä.
Maasto- ja ampumahiihto järjestetään 
Toramon ampumahiihtostadionilla. 
Rynnäkkökivääriampumahiihto- ja 
partiohiihtokilpailut sekä varusmiesten 
maastohiihdon sotilassuksisarja järjes-
tetään Someroharjun varuskunnan la-
tuverkostolla ja ampumarata-alueella.
 Reserviläiset voivat osallistua 
partiohiihdon C-sarjaan. Reserviläisten 
osallistuminen tapahtuu vapaaehtoi-
sena harjoituksena. Reserviläispar-
tion koko on maksimissaan viisi (5) 
henkilöä (4 varsinaista jäsentä + 1 
varajäsen). Jääkäriprikaati varustaa 
reserviläisten joukkueet.
 Helsingin piirin osallistumisen 
kilpailuun koordinoi HRUP-HELRESP 
Sotilasliikuntatoimikunta. Kiinnostu-
neet voivat olla yhteydessä pekka.
sillanpaa@hrup.fi.

Hae partiohiihdon  
kilpajoukkueeseen
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Helsingin reservipiirien SRA-karsintakilpailut 2023
Piirin SRA:n SM-karsintakilpailut keväällä 2023 ovat seuraavat:
• Vares Cup I – 23.4.2023
• Upinniemi – 7.5.2023
• Vares Cup II – 21.5.2022
Vares Cupin osakilpailut ovat avoimia kaikille, ei erillistä piirikiintiötä. Ilmoittautuminen: https://vantaanreservilaiset.fi/vares-cup/
Upinniemen kilpailun ilmoittautumisohjeet vahvistetaan myöhemmin ja julkaistaan Helsingin Reservin Sanomat verkkolehdessä: 
https://reservinsanomat.fi/
 Kerrothan ilmoittautuessasi sen reserviyhdistyksen jäsenyyden, jota edustat SRA-kilpailuissa. Vinkki: "Stadin Sissit” pitää 
kirjoittaa joko Sissikerho tai Sissiosasto, koska reserviupseerit ja reserviläiset menevät kisoihin eri kiintiöistä. SRA:n SM-kilpailuihin 
(5.–6.8.2022 Sotinpuro) lähtijät valitaan karsintojen kahden parhaan osakilpailutuloksen perusteella.
 HUOM! Upinniemen kilpailuun tarvitaan innostuneita toimitsijoita. Kerää kerhostasi porukka rastille tai ilmoittaudu suoraan 
lähettämällä tiedot itsestäsi osoitteella ammunta@hrup.fi. Aiempaa kokemusta toimitsijan hommiin ei vaadita. Kerro samalla, jos olet 
kiinnostunut jostain tietystä tehtävästä, tai jos sinulla on tuomaristatus. Rastien rakentaminen ja toimitsijoille maksuton esikisa jär-
jestetään 6.5., pääkilpailu 7.5.
 Lajiesittely: https://www.hrup.fi/wp-content/uploads/2021/01/SRA-lajiesittely.pdf

Pääkaupunki- 
seudun jotos 2023 
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 Kiinnostaako oma toimintakyky? 
Tule testaamaan lihaskuntosi PV:n tes-
tipatterilla sekä kestävyyskuntosi Coo-
per juoksutestillä tai UKK-kävelytestillä 
tiistaina 11.4.2023 klo 17.30 alkaen.
 Testit tehdään ulkotiloissa. Ota 
mukaan sopiva varustus.
 Kurssille osallistujan tulee kokea 
olevansa täysin terve. Ennen suorituk-
sia täytetään terveyskysely.
 Lisätietoja, testien muut ajankoh-
dat sekä ilmoittautuminen MPK:n kou-
lutuskalenterin kautta; linkki viereisellä 
sivulla.

Kuntotestit 
Santahaminassa

 Brandenstein Marssi toteutetaan 
Loviisan lähiympäristössä mukail-
len Osasto Brandensteinin reittiä. 
Kyseessä on 25 km reppumarssi soti-
lasvaatetuksessa. Reppujen tulee olla 
sotilaskäyttöön soveltuvia, M05/M91 
tai muuten hillityjä kuosiltaan. Vaate-
tuksen tulee olla M05/M91/M62 kuosia.
 Marssi toteutetaan pienryhmissä. 
Reitti on merkitty, mutta osallistujilta 
edellytetään kartanlukutaitoa.
 Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
MPK:n koulutuskalenterin kautta; link-
ki viereisellä sivulla.

Brandenstein 
Marssi 15.4.2023
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Katso ajankohtainen tieto MPK Etelä- 
Suomen maanpuolustuspiirin kursseista: 
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72

Koulutustoimintaa
HRUP koulutustoimikunta > koulutus@hrup.fi

 HRUP:n ja MPK:n Etelä-Suomen piirin 
yhteistyössä kehittämät koulutuspolut 
jalostuvat edelleen. Eri aselajien ja koulu-
tushaarojen tarpeisiin luodut koulutusoh-
jelmat antavat erittäin hyvän mahdollisuu-
den luoda osallistujan henkilökohtaisen 
tavoitetason ja osaamisen huomioon otta-
via kokonaisuuksia. Toiminnan kantavana 
ajatuksena on osaamispohjaisten ja osal-
listujalähtöisten koulutuskokonaisuuksien 
luominen. Edellä mainittu ei kuitenkaan 
tarkoita henkilökohtaisesti räätälöityjä 
kursseja reserviupseerille, vaan oikeiden 
kombinaatioiden löytämistä laajasta koulu-
tustarjonnasta niin, että Puolustusvoimilla 
on mahdollisuus hyödyntää reservin osaa-
mista mahdollisimman hyvin. Avainroo-
leissa koulutuspolkujen täysimittaisessa 
hyödyntämisessä ovat koulutustoimikun-

nat, aselajikerhot ja tehtävänsä mukaisesti 
MPK:n valmiuspäälliköt. 
 Helsingin Reservin Sanomien paperi-
lehdissä ja verkkojulkaisussa ilmestyvässä 
juttusarjassa esittelemme eri koulutus-
ohjelmia. Esittelyiden tarkoituksena on 
avata koulutusohjelmien sisältöä sekä 
tarjota mahdollisuus reserviläisen oman, 
henkilökohtaisen opintopolun luomiselle. 
MPK tarjoaa lomakepohjan itseohjautuvan 
koulutussuunnittelun tueksi. Pidemmän 
tähtäimen suunnitelmana on pitää henki-
lökohtaisen opintopolun rakentamiseen 
tähtääviä työpajoja, joihin osallistuu 
henkilöitä niin reserviläisjärjestöistä kuin 
Puolustusvoimista.
 Tällä kertaa vuorossa on Elektronisen 
suojautumisen koulutusohjelma (ks. juttu 
sivuilla 8-9).

HRUP:n ja MPK:n Etelä-Suomen 
piirin koulutuspolut esittelyssä

Vakuutukset
 Ampujan toimintaturvan sisältäviin 
RUL ja RES jäsenryhmiin voi liittyä mak-
samalla normaalin jäsenmaksun maksa-
misen yhteydessä lisäksi liittokohtaisen 
lisämaksun 25 eur (RUL Plus) tai 30 eur 
(RES Toimintaturva). 
 Jäsenyys ko. jäsenryhmissä antaa 
osallistumisoikeuden Reserviläisurhei-
luliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja 
Reserviläisliiton liitto-, piiri- ja yhdistysta-
son kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa 
ammunta on keskeisessä roolissa, sekä 
Puolustusvoimien tai muiden tahojen 
yhteisiin tapahtumiin, joissa vaaditaan 
vakuutusturvaa.
 Lisäjäsenmaksun voi maksaa myös 
kesken jäsenmaksukauden käyttäen 
samaa tili- ja viitenumeroa, jota henkilö 
on käyttänyt perusjäsenmaksunsa maksa-
miseen.
 Uusi jäsen voi liittyä ja maksaa tähän 
jäsenryhmään kuuluvan lisäjäsenmaksun 
samalla, kun hän maksaa varsinaisen 
jäsenmaksun. Mikäli et ole saanut jäsen-
maksulaskua kuluvalta vuodelta, voit 
tilata itsellesi vakuutusturvan sisältävän 
lisäjäsenmaksulaskun vapaamuotoisella 
sähköpostilla Maanpuolustusrekisterin 
jäsenpalvelusta osoitteesta: jasenasiat@
reservilaisliitto.fi
 Vakuutusturva vaaditaan Töölön 
radalla ja piirin ampumavuoroilla Santaha-
minassa. Vaihtoehtona ovat RUL:n ja RES:n 
uudet jäsenryhmät tai SAL:n lisenssi.

Ampumavuorot 
Santahaminassa
 Kaikki pistooli- ja kiväärivuorot lau-
antaisin järjestetään MPK Etelä-Suomen 
Maanpuolustuspiirin kursseina. Seuraa 
kurssitarjontaa ja ilmoittaudu vuoroille 
sivun alakulmassa olevasta linkistä. 
Huomaa, että aloittelijoille ja kokeneem-
mille ampujille sekä omalla aseella am-
puville järjestetään omat kurssinsa. Ole 
tarkka ja ilmoittaudu oikealle kurssille:
1. Ampumavuorot aloittelijoille 
laina-aseilla. Aloittelevat ampujat 
ilmoittautuvat näille kursseille. Kurssilla 
annetaan ampumakoulutusta. MPK 
laskuttaa kurssimaksun (sis. taulut, 
vakuutuksen ja tarvittavan koulutusma-
teriaalin) erikseen.
2. Ampumavuorot koneille ampujille 
laina-aseilla. Kokeneemmat laina-aset-
ta tarvitsevat voivat ilmoittautua näille 
kursseille. Ammunnat ovat ohjattuja am-
muntoja. MPK laskuttaa kurssimaksun 
(sis. taulut, vakuutuksen ja tarvittavan 
koulutusmateriaalin) erikseen.
3. Ampumavuorot omalla aseella 
ampuville. Nämä kurssit on tarkoitettu 
kokeneemmille ampujille, jotka ampuvat 
omilla aseilla ja patruunoilla. Aselupa 
tarkastetaan. Omalla aseella ampuvien 
vuoroille ei ole saatavana laina-aseita 
eikä niillä anneta ampumakoulutusta. 
MPK laskuttaa kurssimaksun (sis. taulut 
ja vakuutuksen) erikseen.

 Maanpuolustuskoulutus MPK:n Etelä-
Suomen maanpuolustuspiirin ansioituneita 
toimijoita palkittiin Suomenlinnan upseeriker-
holla joulukuussa 2022 Meripuolustuspiirin ja 
Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin yhteisessä 
vuosijuhlassa. Mainittakoon, että Stefan Appe-
lille luovutettiin MPK:n hopeinen ansiomitali 
loppiaisviikonloppuna 2023 Porvoossa Taiste-
lu rakennetulla alueella (TRA) Airsoft käyttä-
jäkoulutus -kurssin yhteydessä; ja sehän sopi 
erinomaisesti Stefanille, jolla on pitkä & ansio-
kas ura paikallispuolustuksen eri tehtävissä, 
viimeisimpänä tehtävänä Keski-Uudenmaan 
maakuntakomppanian päällikkyys vuosina 
2019-2022. Ne palkituista, jotka eivät päässeet 
tällä kertaa paikalle vastaanottamaan MPK:n 
ansiomitaliaan, kutsutaan vuonna 2023 pidet-
täviin mitalinluovutustilaisuuksiin.

MPK:n mitaleita on myönnetty seuraaville 
henkilöille:

MPK Kultainen ansiomitali (MPK k am)
Honkanen Marko
Malmberg Kim

MPK hopeinen ansiomitali (MPK h am)
Alajoki Tomi
Appel Stefan
Gerasimoff Jari
Hellman Robert
Häkkinen Tatu
Häyhtiö Markus
Kauranne Antti
Mäkirinta Aki
Paananen Jarkko
Raatikainen Pasi

Ranto Ari
Saarela Leo
Tuomi Timo
vonWalzel Caspar

MPK rautainen ansiomitali (MPK r am)
Haavisto Kristian
Hauvala Tuomas
Hietikko Marko
Laakkonen Petri
Lähteenmäki Jaana
Maaluoto Marko
Pirnes Pasi
Pöntynen Kai
Sainio Harry

Lämpimät onnittelut kaikille palkituille!

MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin 
ansioituneita palkittiin

Pistoolilajien 
sarjakilpailut
 Tiistai-iltaisin ammutaan Santa-
haminassa vuoroviikoin Pistoolipika-
ammunnan (PP), Sotilas-pistoolipika-am-
munnan (SP) ja Marssiammunnan (MA) 
sarjakilpailuja. Kausi 2023 käynnistyy 
seuraavasti:
Tiistai 28.3.2023 SPP
Tiistai 4.4.2023 PP
Tiistai 14.4.2023 MA
 Ilmoittautumiset sähköpostitse: 
ampumailmo@hrup.fi viimeistään 
vuoroa edeltävän viikon tiistaihin 
mennessä. Viestin otsikoksi lajin nimi 
ja kuluva vuosi esim. ”Sotilaspistoolin 
pika-ammunta 2023”. Ilmoittautumises-
ta tulee lisäksi ilmetä osallistujan koko 
nimi, syntymäaika ja HRUP/HELRESP 
jäsenyhdistys. Kaikkia em. lajeja 
säännöllisesti harrastavia pyydetään 
ilmoittautumaan kaudelle 2023 em. 
mukaisesti ti 14.3.2023 mennessä.
 Ratavuoromme on virallisesti klo 
17–21, mutta ammunta vuorolla alkaa 
lajista riippuen vasta n. 17.30–18.00, jotta 
rata ehditään valmistella ja ampujat 
ehtivät töiden jälkeen paikalle. 
 Lisätietoja ja tarkempia lajikohtai-
sia ohjeita kunkin lajin vastuuhenkilöltä: 
SPP: Jere Hakanen, jere.hakanen@elisa-
net.fi, PP: Harry Haapanen, haapahar@
gmail.com ja MA: Juhani Ebeling, juhani.
ebeling@gmail.com.

Perinnekivääri-
kilpailu 25.3.2023
 Helsingin reservipiirien perinneki-
väärikilpailu ammutaan Santahaminassa 
lauantaina 25.3.2023.
 Perinnekivääri on yleismääri-
telmältään avotähtäimin varustettu, 
mallinmukainen sotilaskivääri, jonka 
toimintaperiaatemääritelmä on lippaalli-
nen kertatuli. Itselataavat kiväärit eivät 
ole sallittuja.
 Kilpailussa ammutaan RESUL:n 
perinneasekilpailun sääntöjen (https://
resul.fi/perinnease/) mukaisesti perin-
nekivääri 300 m ja perinnekivääri 150 m 
kolmiasento (B).
 Kilpailu järjestetään MPK:n kurs-
sina. Seuraa kurssin avautumista ja 
ilmoittaudu MPK:n koulutuskalenterissa; 
linkki tämän sivun alakulmassa.
 Lisätietoja: Olli Korkalainen, olli.
korkalainen@vantaanreservilaiset.fi

Reserviläisase-
kilpailu 15.4.2023
 Helsingin reservipiirien reservi-
läisasekilpailu (RA) ammutaan Santaha-
minassa lauantaina 15.4.2023.
 Kivääri (RA1 ja RA2): Sotilaskäyt-
töön suunniteltu tai sen kaltainen 
sarjavalmisteinen, perusvarustuk-
sessa oleva lippaallinen itselataava 
kivääri, aseen kaliberi 5,45-8,00 mm. 
Pistooli (RA3 ja RA4): Kaliiberiltaan 
vähintään 9 mm olkatueton pistooli; 
sarjavalmisteinen, perusvarustuk-
sessa oleva ase. Aseen (sekä kivääri 
että pistooli) tulee olla valmistettu 
vuoden 1945 jälkeen.
 Kilpailussa ammutaan RESUL:n 
reserviläisammunnan (RA) sääntöjen 
mukaisesti reserviläiskiväärillä ja soti-
laspistoolilla alalajit RA1-RA4. RESUL:n 
reserviläisammunnan säännöt: https://
resul.fi/reservilaisammunnat/
 Kohdistus- ja kilpasarjojen luku-
määrää voidaan tarvittaessa rajoittaa 
siten, että asetyypeittäin ammutaan 
kuitenkin vähintään yksi kohdistus-
sarja ja alalajeittain vähintään yksi 
kilpasarja.
 Kilpailu järjestetään MPK:n kurs-
sina. Seuraa kurssin avautumista ja 
ilmoittaudu MPK:n koulutuskalenterissa; 
linkki tämän sivun alakulmassa.
 Lisätietoja: Jouni Toivanen, jouni.
toivanen@gmail.com
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hrup.fi

SENIORIUPSEERIT

www.rul.fi/senioriupseerit

Hyvät Senioriupseeriveljet
 Helmikuun 23. päivänä klo 
18.00 jatketaan keväällä 2022 
aloittamaamme Ukrainan trage-
diaan keskittyvää esitelmäsarjaa 
järjestämällä Töölön auditorios-
sa, Töölöntorinkatu 2 B, kaikille 
HRUP:n jäsenille avoimen minise-
minaarin ”Vuosi Ukrainan sotaa”, 
jossa luodataan senhetkistä soti-
laallista tilannetta, talouspakot-
teiden toimivuutta sekä Venäjän 
strategista ajattelua ja tavoitteita. 
Esitelmöijiksi olemme saaneet 
alansa huippuosaajat: sotilaspro-
fessori, evl. Aki-Mauri Huhtinen; 
johtaja, KTT Iikka Korhonen; do-
sentti, FT Pekka J. Kauppala.
 Osallistuminen tapahtumaan 
paikalle auditorioon saapuen 
edellyttää kaikilta etukäteisil-
moittautumisen sähköpostiosoit-
teeseen venalaisenhannu@gmail.
com. Kokous välitetään myös 
Teamsilla etänä, jonka linkki vä-
litetään kaikille sähköpostillisille 
Senioriupseerien kerhon jäse-
nille sekä niille HRUP:n muihin 
kerhoihin kuuluville, jotka ovat 
etukäteen ilmoittaneet sähköpos-
tiosoitteensa 20. helmikuuta klo 
18.00 mennessä edellä mainittuun 
sähköpostiosoitteeseen. Selvyy-
den vuoksi mainitkaa ilmoittau-
tumisien yhteydessä, oletteko 
Senioriupseerien jäsen, tuletteko 
paikalle vai osallistutteko etänä.
 Kerhomme kevätkokous jär-
jestetään 23. päivänä maaliskuu-
ta klo 18.00 Töölön auditoriossa, 
Töölöntorinkatu 2 B. Esillä ovat 
sääntöjen mukaiset asiat. Viral-
lisen osuuden jälkeen klo 18.45 
alkavan kokousesitelmän ”Viro ja 
Itämeren turvallisuus” pitää Viron 
Ulkopoliittisen Instituutin johta-
ja, VTT Kristi Raik. Kokous väli-
tetään myös Teamsilla etänä.
 Vielä muistutetaan parhaaseen 
ruska-aikaan syyskuun 7.–12. päi-
vänä 2023 järjestettävästä Lappiin 
suuntautuvasta sotahistoriallises-
ta matkasta, johon avecit ovat ter-
vetulleita mukaan. Tervetuloa!
 HALLITUS

Puheenjohtaja: Hannu Venäläinen, 
venalaisenhannu@gmail.com

TÖÖLÖ

www.rul.fi/toolo

 Tervetuloa Töölön reser-
viupseereiden sääntömääräiseen 

kevätkokoukseen keskiviikkona 
26.4. klo 18.00 osoitteessa Dö-
belninkatu 2, Helsinki (neljännen 
kerroksen neuvotteluhuone). Ke-
vätkokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat, eli käytännössä 
käydään läpi edellisen toiminta-
vuoden toimintakertomus, tilin-
päätös, sekä toiminnantarkastaji-
en kertomus.
 Kaikissa asioissa kerhoon voi 
olla yhteydessä sähköpostitse: 
info@trups.fi

Puheenjohtaja: Juho Anttila , 
info@trups.fi

KANTA-HELSINKI

wwww.khru.fi

 KHRU:n kevätkokous: Yhdis-
tyksen kevätkokous pidetään ma 
20.3.2023 klo18.00 alkaen Maan-
puolustusjärjestöjen talon audi-
toriossa (Töölöntorinkatu 2B). 
Kokouksessa käsitellään yhdistyk-
sen toimintakertomus, tilinpäätös 
2022, ja talousarvio 2023. Pyy-
dämme lähettämään ilmoittau-
tumiset kokoukseen yhdistyksen 
sihteerille sähköpostitse: sihtee-
ri@khru.fi
 KHRU:n infotilaisuus uu-
sille jäsenille: Yhdistys järjesti 
18.1.2023 infotilaisuuden uusille 
vuosien 2021–2022 aikana liitty-
neille jäsenilleen. Töölön audito-
rioon kertyi reilu 30 uutta jäsentä 
kuulemaan yhdistyksen toimin-
nasta ja mm. ampumatoiminnan 
mahdollisuuksista. Kiitos kaikille 
toiminnasta kiinnostuneille ja ter-
vetuloa aktiivisesti mukaan yhdis-
tyksen tapahtumiin!
 Töölön pistoolivuorot: Rata-
vuorot jatkuvat kevätkaudella aina 
parittomien viikkojen keskiviik-
koisin klo16.30–19.00 (15.2., 1.3., 
15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 
7.6. ja 21.6.). Vuoroilla on käytös-
sä lainakalustoa, tarvitset mukaan 
omat kuulosuojaimet ja suojala-
sit. Yhdistyksen patruunoita voi 
käyttää korvausta vastaan, muista 
mainita tarpeesta ilmoittautues-
sasi. Lisätietoja ja ilmoittautumi-
nen vuorolle sähköpostilla, vii-
meistään kyseisen viikon maanan-
tain aikana: ampumaupseerit@
khru.fi
 SRA-vuorot Gunpointin ra-
dalla Konalassa: Yhdistys tarjoaa 
jäsenilleen SRA-ampumavuoron 
Gunpointin sisäradalla (Hanka-
suontie 5, Helsinki; www.gun-
point.fi). Gunpointilla pidettä-
vät SRA-vuorot ovat kuun alussa 
tiistaisin (parillinen viikko): 7.2., 
7.3., 4.4. ja 2.5. klo 21.00–23.30 
Vuorosta peritään 10 € ratamaksu 
(maksu paikan päällä, vain Mobi-
lePay). Ampujilla tulee olla suori-

tettuna SRA-kortti sekä omat suo-
ja- ja ampumavarusteet. Vuoroilla 
pyritään ampumaan omalla kalus-
tolla ja patruunoilla, mutta ilmoi-
ta laina-asetarve ilmoittautumisen 
yhteydessä. Ilmoittautumiset: am-
pumaupseerit@khru.fi
 Padasjoen ampumaleiri: KHRU 
järjestää perinteisen ampumalei-
rin Padasjoella 4.–6.8.2023. Leiri 
on erinomainen tapa tulla mukaan 
toimintaan, ja päästä rauhassa tu-
tustumaan erilaiseen kalustoon. 
Kutsumme mukaan vierailijoi-
ta myös Viron reserviupseereista 
(EROK). Lisätietoja ja ilmoittautu-
minen leirille sähköpostilla: ampu-
maupseerit@khru.fi
 KHRU yhteystiedot: puheen-
johtaja@khru.fi, sihteeri@khru.
fi, ampumaupseerit@khru.fi. Yh-
distyksen päivitetyt kotisivut ja 
lisätietoja toiminnasta osoitteessa 
www.khru.fi.

Puheenjohtaja: Pekka Suominen. 
puheenjohtaja@khru.fi

HELSINGFORS SVENSKA 
RESERVOFFICERSKLUBB

www.hsrk.fi/wp

Bästa officerare,
 VÅRMÖTE. Medlemmarna i 
Helsingfors Svenska Reservoffi-
cersklubb r.f. kallas till ordinarie 
vårmöte måndagen den 27.3.2023 
klockan 18.00 på Döbelnsgatan 2 
(mötesrum 5. våningen). På mötet 
behandlas stadgeenliga ärenden.
 Då undantagslagen gällande 
distansdeltagande i föreningsmö-
ten upphört att gälla och klubbens 
stadgar inte nämner distansdelta-
gande, kommer det inte att ordnas 
Teams/Zoom möjlighet för detta 
möte.
 SKYTTE. Klubbens ordi-
narie pistolskytte fortsätter udda 
veckors torsdagar 17–19 i Luolan. 
Anmälning via Nimenhuuto. Nya, 
ivriga skyttar kan kontakta skyt-
teofficer Axi Holmström (axi@
hsrk.fi, 040 773 3830) eller följa 
med klubbens infokanaler för ak-
tuell information.

Ordförande: Caspar von Walzel, 
caspar@hsrk.fi

MUNKKIVUORI

 Yhdistyksen kevätkokous pi-
detään keskiviikkona 15.3.2023 
klo 18. Paikka Munkkivuoren kir-
kon srk-sali, Raumantie 3. Sääntö-
määräisten asioiden lisäksi vapaa-
muotoinen keskustelu jäsenistön 
toiveista toiminnan suuntavii-
voista tuleville vuosille. Kahvi-
tarjoilun vuoksi ennakkoilmoit-
tautuminen 9.3. mennessä harri.
lundelin@kolumbus.fi
 Urheilutalon (Helsinginka-
tu 25) cal. 22-ratavuorot jatkuvat 
parillisten viikkojen perjantaisin 
klo 18.00 – 19.30 huhtikuun lop-
puun saakka. Kokoontuminen 10 
minuuttia aikaisemmin kahvion 
puolella. Jos tarvitset radalle ker-
hon pistoolin, niin ota yhteyttä 

viikkoa aikaisemmin ampumaup-
seeri Risto Koskiseen, p. 045 225 
8880.

Puheenjohtaja: Mauri Routio, 
mauri.routio@sci.fi

POHJOIS-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

www.rul.fi/pohjois-helsinki

 Yhdistyksen hallitus järjes-
täytyi 23.1.2023 ja määritteli hal-
lituksen jäsenten tehtävät. Ja sopi 
tapahtumista ja niiden päivämää-
ristä.
 Sääntömääräinen kevätkoko-
us 20.3.2023 ma klo 18 Pakinkylän 
VPK:lla Pakilantie 64. Kannattaa 
tulla mukaan vaikuttamaan.
 Monumentin talkoot 9.5.2023 
ti klo 17 Paloheinässä, Pikkusuon-
tie/Kivimäentie risteyksen lähellä. 
Ei tarvii ilmoittautua, mukaan la-
pio tai harava tai saha tms.
 Kevätsauna 23.5.2023 klo 17 
Santahamina, Willensauna. Il-
moittautuminen 16.5.2023 men-
nessä sihteerille. Kerro: nimi, 
synt.aika. ja auton rekkari. Huom. 
portilla oltava virallinen henk.to-
distus tai passi (ei ajokortti). Por-
tilla kerrot: Pohjois-Helsingin Re-
serviupseerit, Willensauna.
 Ammunnat Lopella , pvm 
avoinna. Patruunat omakustan-
nushintaan, kerho hoitaa muut 
kustannukset. Ilmoittauminen 
sihteerille helmikuulla.
 Ampumavuorot jatkuvat Luo-
lassa parittoman viikon perjan-
taisin klo 16–19. Tarkista ampu-
maupseereilta.
 Yhteyshenkilöt: Puheenjohta-
ja Jarkko Paananen, 040 723 9641, 
jarkko.t.paananen@gmail.com. 
Sihteeri Peter Korvensyrjä, 045 
674 8754, p.cossu@outlook.com. 
Ampumaupseeri Petri Laakkonen, 
050 412 9814, petri700@gmail.
com.
 Lisää nettisivuilta: www.rul.fi/
pohjois-helsinki/

Puheenjohtaja: Jarkko Paananen, 
jarkko.t.paananen@gmail.com

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

www.rul.fi/ihru

 KEVÄTKOKOUS. Itä-Helsin-
gin Reserviupseerit ry:n hallitus 
kutsuu koolle yhdistyksen sään-
tömääräisen kevätkokouksen 21. 
maaliskuuta 2023 kello 18 alkaen 
Maanpuolustustalon auditorios-
sa (Töölöntorinkatu 2, Helsinki). 
Kokouksessa käsitellään yhdis-
tyksen tilinpäätös ja toimintaker-
tomus vuodelta 2022, kuullaan 
toiminnantarkastuskertomus sekä 
myönnetään vastuuvapaus tilivel-
vollisille. Kokouksessa käsitellään 
myös hallituksen esitys yhdistyk-
sen uusiksi säännöiksi.
 AMMUNTA. IHRU:lla on 
vuoro Helsingin Reserviupseeri-
piirin (HRUP) sisäradalla Töölös-
sä parillisten viikkojen torstaisin 

klo 19 – 21 ja ovat toiminnallisen 
ammunnan vuoroja, eli harjoitte-
lemme SRA:n perusteita ja kalus-
tona on sääntöjen mukaisesti ka-
liiperit 9mm – .45 cal. Lisätietoja 
ja ilmoittautuminen: www.ihru.fi
 KAATUNEIDEN MUISTO-
PÄIVÄ 21.5. Itä-Helsingin Reser-
viupseerit on mukana seppeleen-
laskussa Leposaaren hautaus-
maalla Kulosaaressa 21.5. klo 12 
alkaen.

Puheenjohtaja: Joni Ijäs, joni.
ijas@ihru.fi

TIKKURILA

www.tiruk.fi 

 Helmikuun reserviupseeri-
ilta esitelmineen on 23.2.2023 klo 
19.00 alkaen ”Karjatalolla” Van-
taan Hiekkaharjussa Urheilutie 
6:ssa C-porras vanhassa talossa. 
Esitelmän pitää kadetti Olli Vuo-
rilehto, aiheena "Kadettikoulu 
Suomessa". Kahvitarjoilu! Hallitus 
kokoontuu klo 17.30 alkaen.
 Kerhon kevätkokous on tors-
taina 30.3.2023 klo 19.00 alkaen 
”Karjatalolla” Vantaan Hiekkahar-
jussa Urheilutie 6:ssa C-porras 
vanhassa talossa. Kevätkokouk-
sessa käsitellään sääntöjen 12 §:n 
mukaiset asiat, mm. toiminta-
kertomus ja tilinpäätös vuodel-
ta 2022. Kokouksen jälkeen ker-
hoesitelmä. Esitelmän pitää Uu-
denmaan Aluetoimiston päällikkö 
evl Markku Jämsä, aihe on "Nuor-
ten reserviupseerien sodanajan 
sijoitukset, tulevat kertausharjoi-
tuskutsut ja PV tänään". Kahvitar-
joilu! Hallitus kokoontuu klo 17.30 
alkaen.
 Ampumavuorot Tikkurilan 
Urheilutalon ampumaradalla tiis-
taisin klo 19.00–21.00. Harjoitte-
lemme pienoispistooleilla ja pie-
noiskivääreillä. Tervetuloa roh-
keasti mukaan! Kerhojen välinen 
pistoolipikakilpailu järjestetään 
7.2.2023. Lisätietoja antaa ampu-
maupseeri Henri Hölttä puh. 050 
560 2047.
 Talvisodan päättymispäivänä 
maanantaina 13.3.2023 klo 09.00 
on kunnianosoitustilaisuus Tikku-
rilan Veteraanipuistossa, Hertak-
sentie 1. Talvisodan päättymisestä 
83 vuotta. 

Puheenjohtaja: Mikko Maunukse-
la, m.maunuksela@hotmail.com

LÄNSI-VANTAA

www.rul.fi/lansivantaa

 Hyvää alkanutta vuotta jäse-
nistölle. Kerhon hallitus on jär-
jestäytynyt vuodelle 2023. Halli-
tuksessa oli joitakin muutoksia, 
mm. kerhon kunniapuheenjohta-
ja Heikki Linna jättäytyi syrjään 
vuosikymmeniä kestäneestä ar-
vokkaasta hallitustyöstään kerhon 
hyväksi. Hallitus haluaa kiittää 
Heikkiä hänen arvokkaasta pa-
noksestaan. Pääosin hallituksen 
vastuualueet säilyivät ennallaan.

Helsingin 
Reserviupseeripiiri
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 Kerhon liikuntapäivä on toi-
mintakeskuksessa sunnuntaina 
12.2.2023 klo 12 alkaen. Sään ja 
mieltymysten mukaan voi tehdä 
kuntoonsa sopivan hiihto- tai kä-
velylenkin. Tarjolla pientä purta-
vaa ja mahdollisuus saunomiseen. 
Omat pyyhkeet mukaan. 
 LVRU:n sääntömääräinen ke-
vätkokous on toimintakeskukses-
sa (Rystypolku 4) keskiviikkona 
29.3.2023 klo 18.30 alkaen. Koko-
uksessa käsitellään sääntömääräi-
set asiat, mm. vahvistetaan tilin-
päätös vuodelta 2022. Tervetuloa 
mukaan päättämään kerhon asi-
oista.
 Kevään Padasjoen leiri on eri-
laisten järjestelyjen vuoksi siirty-
nyt pidettäväksi kesäkuussa. Leiri 
on pe 2.6.2023–su 4.6.2023. Mer-
kitkää aika jo kalenteriinne. Leirin 
ohjelmasta ja järjestelyistä tiedo-
tetaan myöhemmin erikseen.
 LVRU:lla on toimintakeskuk-
sessa viikoittainen lenkkisauna 
kuntoilun lisäämiseksi. Tavoittee-
na, että jokainen tekee oman kun-
totasonsa huomioivan pienimuo-
toisen urheilusuorituksen, jonka 
jälkeen on tarjolla sauna. Ilmoit-
tautuminen ja lisätietoa Ville Are-
kalliolta, 050 405 9123.
 Töölön radalla on vakio am-
pumavuoromme parittomien viik-
kojen 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 radal-
la on ampumavuoro perjantaisin 
klo 15.00–17.00, 22 kal. aseilla. Il-
moittautumiset Seppo Kulmalalle 
p: 040 586 9252 tai Miika Koisti-
selle p. 045 348 7377.
 Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisi-
vujen osoite on www.rul.fi/lansi-
vantaa
 Hallitus 

Puheenjohtaja: Miika Koistinen, 
lvrury@gmail.com

ESPOO-KAUNIAINEN

www.rul.fi/espoo-kauniainen/

 Espoo-Kauniainen Reserviup-
seerit ry:n kevään esitelmätilai-
suudet sekä kutsu kevätkokouk-
seen
 28.2. klo 19.00 - Kansanedus-
taja Anders Adlercreutz (RKP)
Kauniaisten kaupungintalo, Kau-
niaistentie 10, Kauniainen
 28.3. klo 19.00 - Kenraali evp. 
Jarmo Lindberg (KOK)
Villa Junghans, Leankuja 4, Kau-
niainen
 25.4. klo 18.00 - Yhdistyk-
sen sääntömääräinen kevätkoko-
us Kauniaisten kaupungintalolle 
(Kauniaistentie 10, Kauniainen).
 Kokouksessa käsitellään sään-
töjen mukaan käsiteltävät asiat.
 Kevätkokouksen jälkeen esi-
telmätilaisuus klo 19.00 - Ken-
rl Vesa Virtanen, Pääesikunnan 
päällikkö
 Tilaisuudet ovat avoimia, eikä 
niihin tarvitse erikseen ilmoittau-
tua.

Puheenjohtaja: Mikko Leppänen, 
mikko.leppanen@espoo.fi

TAPIOLAN 
RESERVIUPSEERIT

www.tapiolanreserviupseerit.fi

 KEVÄTKOKOUS ma 24.4.: Ta-
piolan Reserviupseerit ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
yhdistyksen toimitilalla maanan-
taina 24.4. kello 18. Kaikki TaRun 
jäsenet ovat tervetulleita! Koko-
uksessa myös online-osallistumis-
mahdollisuus. 
 AMMUNTA: TaRulla on am-
pumavuorot Töölön radalla pa-
rillisten viikkojen sunnuntaina 
17-21, joiden lisäksi joka kuukausi 
lisäsunnuntaivuoro.  Kevään aika-
na on tulossa ampumapäiviä esim. 
Padasjoelle. Tarkista ajankohtaiset 
tiedot ja ilmoittautumisohjeet koti-
sivuiltamme Toiminta-Ammunta-
osiosta. Tervetuloa mukaan kevään 
tapahtumiin!
 YHTEYSTIETOMME: Puheen-
johtaja ltn res Jari Myllylä (jari.
myllyla@tapiolanreserviupseerit.fi, 
0400 878 694). Varapuheenjohtaja 
vänr res Riikka Veijalainen (riikka.
veijalainen@tapiolanreserviupsee-
rit.fi).

Puheenjohtaja: Jari Myllylä. jari.
myllyla@tapiolanreserviupseerit.fi

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

 Autokerho hallitus järjestäytyi 
11.1.2023: Puheenjohtajana jatkaa 
Timo Koukkari ja sihteerinä Harri 
Heikkonen.
 Vuosikokous 29.3.2023 klo 
17.30. Esitellään vuoden 2022 toi-
mintakertomus ja tilinpäätös.
 Au to ke rh o n  v u o s i p ä i v ä 
12.05.2021, Ravintola Kaartissa 
avec tilaisuus.
 Pistoolikilpailu 27.2.2023 
klo.1900 Luolassa.
 Asekäsittelyharjoitus perinne-
aseilla 24.4.2021 klo.19.00 Luolas-
sa.
 t. Autokerhon hallitus

Puheenjohtaja: Timo Koukkari, 
tj.koukkari@gmail.com

ILMAILUKERHO

www.rul.fi/ilmailukerho

 ALKUVUODEN KERHOIL-
LAT JA TAPAHTUMAT. Ti 14.2. 
klo 18 Esitelmä: Finnairin uusi stra-
tegia ja reittiverkosto: Lentotoi-
minnan johtaja Jari Paajanen sekä 
reittiverkoston edustaja
 Ma 6.3. klo 12 Ilmavoimien 
vuosipäivän seppeleenlasku. Kerho 
laskee valtakunnallisen ilmavoi-
mien reserviläisten muistoseppe-
leen Hietaniemen hautausmaan 
Sankariristille. Kokoontuminen 
siunauskappelin edustalla klo 11.50, 

josta marssimme muistomerkille 
kerhon lipun johdolla. Asuna tum-
ma päällystakki, isot kunniamerkit, 
valkea kaulaliina ja mustat nahka-
sormikkaat.
 Ma 6.3. klo 18 Ilmailukerhon 
70-vuotisjuhla avec (ilmoittautu-
neet ja kutsuvieraat)
 Ti 14.3. klo 18 Esitelmä: Koe-
lentäjä Paavo Janhunen: ev evp Ari 
Jussila
 Kevään ammunnat ovat alka-
neet parillisen viikon torstaisin klo 
13.00, jatkuen ainakin toukokuun 
puolivälin paikkeille. Merkitkää-
hän ajankohdat kalentereihinne. 
Mikäli tarvitset patruunoita niin 
niitä on hankittavissa ampumavuo-
roista.
 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KE-
VÄTKOKOUS TI 14.3. Ilmailuker-
hon sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään tiistaina 14.3. klo 17 
(Huom! siirtyy helmikuulta) (en-
nen kerhoiltaa ja esitelmää). Osoi-
te: Helsingin Suomalainen Klubi, 
Kansakoulunkuja 3A, Helsinki. 
Esityslistalla toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen hyväksyminen 
toimintavuodelta 2022, talousarvi-
on täsmentäminen 70-vuotisjuhlan 
osalta sekä sääntömääräiset asiat.
 KERHO JUHLII 70. TOIMIN-
TAVUOTTAAN ILMAVOIMIEN 
VUOSIPÄIVÄN 6.3. ILTAJUH-
LASSA. Ilmailukerho täytti 70 
vuotta syyskuussa 2022 ja juhlistaa 
tätä merkkipaaluaan Ilmavoimien 
vuosipäivänä maanantaina 6.3.2023 
klo 18 Helsingin Suomalaisella Klu-
billa. Juhlapuheen pitää evl Inka 
Niskanen. Tanssia About 4 Gentle-
menin tahdittamana.
 Juhla on avec-tilaisuus ja yh-
teinen Helsingin Reservin Ilmai-
luosaston kanssa. Illalliskortteja 
maksuohjeineen on saatavissa hel-
mikuun kerhoillassa 14.2. Ilmoit-
tautuminen avautuu helmikuussa. 
Pukukoodi tulee poikkeamaan ker-
hoiltojen pukukoodista.
 JÄSENASIAT. Ilmailukerhon 
verkkosivuilla mm. kuukausiesitel-
mien aiheet ja puhujat sekä tiedot 
mahdollisista muutoksista. Tiedo-
tamme tapahtumista ja mahdolli-
sista muutoksista vuosikalenteriin 
myös sähköpostitse. Mikäli haluat 
tiedotusta sähköpostilla ilmoita 
sähköpostiosoitteesi jäsenvastaa-
va/sihteeri Juha-Matti Lauriolle 
jmlaurio@gmail.com tai 050 462 
1274. Oletko muuttanut tai vaihta-
nut sähköpostiosoitettasi? Ilmoi-
tathan uudet tiedot RUL:n jäsenre-
kisteriin tai kerhon sihteerille.
 Toivotamme kerhon jäsenille 
mukavaa alkanutta vuotta 2023!
 Hallitus

Puheenjohtaja: Kari Salmi, karisal-
mit@gmail.com

JÄÄKÄRIKERHO

www.rul.fi/jaakarikerho

 Sääntömääräinen Kevätkokous 
pidetään maanantaina 16.3 kello 
18.00 HRUP:n tiloissa Döbelnin-
katu 2, 00260 Helsinki klo 18.00. 
Hallitus kokoontuu samoissa tilois-
sa klo 17.15. Kokouksen yhteydessä 
järjestetään esitelmätilaisuus yh-
dessä Pioneeriosaston kanssa klo 
19.00. Tervetuloa!
 Jääkärikerhon kevään AMPU-

MAVUOROT pistoolilla pidetään 
joka kuukauden toisena tiistai-
na 14.2., 14.3., 11.4., 9.5. ja 13.6 klo 
16.30–18.30 Töölön radalla. Tule-
malla mukaan pääset tutustumaan 
ampumiseen, vaikka et omista 
omaa asetta. Vakituisilla harras-
tajilla tulee olla ampumaturvava-
kuutus (esim. RUL Plus -jäsenyys), 
josta on ohjeet RUL:n sivuilla. Il-
moittaudu viimeistään päivää en-
nen tilaisuutta ampumaupseerille 
jorma.nisula@kolumbus.fi, puh. 
0400 453 709. 
 Jääkärikerhon kevään KER-
HO-/SAUNAILLAT Santahami-
nassa jatkuvat joka kuukauden en-
simmäisenä tiistaina 7.2., 7.3., 4.4., 
2.5. ja 6.6. klo 17–19.00. Paikkana 
Santahaminan Kiltasauna, noin 
900 m Leipuriniementietä itään. 
Saareen sisäänpääsyä varten Santa-
haminan varuskunnan portilla on 
jäsenluettelo. Henkilöllisyyden to-
distamalla ja kertomalla että nime-
si on Helsingin Reservinupseerien 
Jääkärikerhon vieraslistalla, pääset 
sisään. Epäselvyyksissä tai jos tar-
vitset lisäohjeita tai vaikka kyytiä, 
ota yhteyttä minuun. Mukaan kan-
nattaa ottaa omat saunajuomat, 
makkarat ja eväät sekä pyyhe.
 Toukokuun kerhoillan yhtey-
dessä 2.5 klo 17.00 järjestetään taas 
legendaarinen YRJÖN PYTYN so-
tilaspistooliammuntakilpailu San-
tahaminan pistooliradalla, josta 
tulee kutsu erikseen jäsenkirjeessä. 
Töölön radan ampumavuorot ovat 
erinomaista harjoittelua kilpailua 
varten!
 MPK Etelä-Suomen maanpuo-
lustuspiirin kurssit. Jääkärikerho 
kannustaa jäseniään kouluttau-
tumaan maanpuolustustaitoja ja 
-tahtoa edistävillä erinomaisil-
la MPK:n kursseilla. Tutustupa 
ajankohtaiseen tietoon kursseis-
ta ja niille ilmoittautumisesta: 
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/
Koulutuskalenteri?unit_id=72.
 Tule mukaan ja ota rohkeasti 
yhteyttä!

Puheenjohtaja: Pasi Rintamaa, 
pasi.rintamaa@posti.com

ILMATORJUNTAKERHO

www.itkerho.net

 It-kerhon perinteinen läskisoo-
silounas jäsenistölle ma 27.02.2023 
klo 13.00 Ravintola Elitessä Eteläi-
nen Hesperiankatu 22. Ilmoittau-
tuminen ennakkoon jorma13lahti-
nen@gmail.com 23.2 mennessä.
 Ilmatorjuntayhdistyksen sään-
tömääräinen vuosikokous Tikka-
koskella pe 17.03.2023. Opastettu 
vierailu Suomen Ilmavoimamuse-
olla klo 13.00–15.00. Vuosikokous 
klo 16.00–18.00 ja päivällinen klo 
18.00–21.00 kokouskeskus Falcos-
sa Ilmasotakoulun Itärannalla. En-
nakkoilmoittautuminen 6.3 men-
nessä ilmatorjuntayhdistys@gmail.
com.
 It-kerhon sääntömääräinen ke-
vätkokous ma 27.03. 2023 klo 18.00 
Maanpuolustusyhdistyksen audito-
riossa Töölöntorinkatu 2. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat, kuten vuoden 2022 tilinpää-
tös sekä toimintakertomus. Koko-
uksen jälkeen n. klo 18.30 alkaen 
pitää ev Ahti Lappi evp esitelmän 

aiheena: Robottien sotaa – voi-
daanko ohjukset ja lennokit torjua? 
Esitelmässä paneudutaan mm. Uk-
rainan sodan kokemuksiin ja sen 
vaikutuksiin ilma- ja ohjuspuolus-
tuksen kehitykseen koko Euroo-
passa ja muuallakin.
 It-kerhon sotahistoriallinen 
retki la 22.4.2023 Helsingin 1944 
suurpommitusten aikaisiin ilma-
puolustusasemiin Helsingin alueel-
la. Retken asiantuntija oppaana toi-
mii ev Ahti Lappi evp, joka on teh-
nyt mm. opaskirjasen HELSINGIN 
ILMAPUOLUSTUKSEN TAISTE-
LUPAIKAT 1939–1944. Retki on 
kerhon jäsenille ilmainen ja muille 
10 €/h. Lähtö tapahtuu Kiasman 
tilausauto pysäkiltä klo 9.00. Siitä 
alkaa reitti, jonka varrella on it-
kohteita: Postitalo – Stadion – Kä-
pylän kenttä – Taivaskallio(käynti) 
– Koskela luolat – Viikki (Lato-
ptri) – Roihuvuori – Herttonie-
mi – Laajasalo(käynti) ja takaisin 
kantakaupunkiin. Retken kesto n. 4 
tuntia. Ennakkoilmoittautuminen 
jorma13lahtinen@gmail.com 31.3 
mennessä. Retki ei sovellu liikunta-
rajoitteisille maastokäyntien vuoksi 
ja toteutuu vain riittävän osanotta-
jamäärän ilmoittautuessa.
 Kesäkuun alussa on tarkoitus 
aloittaa tällä kertaa Taivaskalli-
on huonoon kuntoon päässeen 
muistomerkki tykin pohjustustyöt 
ruiskumaalausta varten. ”Kylmän 
sodan veteraanit” ovat vastanneet 
kolmen edellisen tykin kunnos-
tamisista, nyt kaivataan kerhon 
nuortakin polvea hommiin. Ilmoit-
tautua voi esim. puheenjohtajalle 
tlav0940@gmail.com. Lisätietoa 
talkoista seuraavissa sähköisissä 
numeroissa.

Puheenjohtaja: Tomi Lavonen, pu-
heenjohtaja@itkerho.fi

PIONEERIOSASTO

www.rul.fi/pioneeriosasto

 KOKOUSKUTSU: Pioneeri-
osaston kevätkokous järjestetään 
torstaina 16.3.2023 klo 18. Döbel-
ninkatu 2 kokoustilassa, 4 kerros 
(Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki). 
Kokouksen aiheita ovat vuoden 
2022 toimintakertomuksen ja ti-
linpäätöksen hyväksyminen sekä 
vastuuvapauden myöntäminen hal-
litukselle. 
 Hallitus kokoontuu klo 16.30 
ja kokouksen jälkeen on myös pe-
rinteinen huippumielenkiintoinen 
ja ajankohtainen maanpuolustus-
aiheinen esitelmä klo 19. Kevät-
kokoukseen ja kokousesitelmän 
kuunteluun voi osallistua myös 
etäyhteydellä. Etäyhteyslinkin saa 
pyytämällä osaston puheenjohta-
jalta (Juha Vatanen, puheenjohta-
ja@pioneeriosasto.org).
 PUHEENJOHTAJAN HAAS-
TE: Osaston toimintaan vähintään 
kerran osallistuneiden henkilöiden 
määrä kasvoi vuonna 2022 +50% 
edellisvuoteen verrattuna!
 Pioneeriosaston tavoitteena 
on, että jokainen jäsen osallistui-
si osaston tapahtumaan vähintään 
kerran vuoden aikana. Erilaisia ta-
pahtumia on paljon, niistä tiedo-
tetaan kattavasti ja ne ovat hyviä 
sekä helposti lähestyttäviä. Valitse 
itsellesi sopiva tapahtuma ja ko-
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keile uutta ainakin kerran vuoden 
2023 aikana!
 RATAVUOROT 2023: Pio-
neeriosaston ratavuorot Töölössä 
jatkuvat vuonna 2023 keskiviikkoi-
sin 22.2, 22.3. ja 19.4. klo 19–21.30. 
Pioneeriosasto tarjoaa maksaneil-
le jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm, 
kullekin enintään viideltä kerralta 
vuodessa. Paikalla on tarvittavat 
välineet ja kouluttaja. Et tarvitse 
aiempaa kokemusta, joten tule tu-
tustumaan yksin tai kaverin kanssa.
 Ota omat kuulonsuojaimet ja 
suojalasit mukaan, jos löytyy. Il-
moittaudu keskiviikkovuoroille 
maanantai-iltaan mennessä am-
pumaupseerille (sampo.j.remes@
gmail.com)
 ESITELMÄ ILMAVOIMIEN 
PIONEERITOIMINNASTA 16.2.: 
Everstiluutnantti Matti Pakarai-
nen Ilmavoimien esikunnasta pi-
tää Teams-esitelmän ilmavoimien 
pioneeritoiminnasta torstaina 
16.2.23 klo 17–18. Ilmoittaudu säh-
köpostilla puheenjohtaja@pionee-
riosasto.org viimeistään lauantaina 
11.2.2023
 KOULU TTAJAKSI HAK-
KU2032 HARJOITUKSEEN: HAK-
KU2023-harjoitukseen haetaan 
kouluttajia kursseille SUL1 Pio-
neerijoukkojen suluttamisvälineet 
ja LED1 liikkeenedistämisen pe-
rusteet. Harjoitus on PVVEH. Li-
sätietoja koulutusupseereilta Ossi 
Hietala (ossi.hietala@outlook.com) 
ja Aaro Packalén (aaro.packalen@
gmail.com).
 TIEDOTUS: Pioneeriosasto 
tiedottaa toiminnastaan myös säh-
köpostilla. Jos et ole saanut tiedot-
teita sähköpostiisi, ole yhteydessä 
sihteeriin niin tarkistetaan, että yh-
teystietosi ovat ajan tasalla. 
 YHTEYSTIEDOT: Sihteeri, tie-
dotusupseeri ltn Antti Korhonen, 
040 559 7026, antti.j.korhonen@
gmail.com

Puheenjohtaja: Juha Vatanen, pu-
heenjohtaja@pioneeriosasto.org

RESERVIMERIUPSEERIT

www.rul.fi/hrmu

Hyvää alkanutta vuotta!
 Yhdistyksen 75-vuotisjuhlavuo-
si on saatu onnellisesti päätökseen, 
ja on aika kääntää katseet kohti 
tulevaa. Lisääntynyt kiinnostus va-
paaehtoista maanpuolustusta koh-
taan on näkynyt merkittävänä kas-
vuna jäsenmäärässämme, joka on 
vuoden alkaessa jo lähes 170 hen-
kilöä. Kasvua vuodentakaiseen on 
siis kertynyt huimat 30 prosenttia. 
Toivotamme kaikki uudet jäsenet 
lämpimästi tervetulleiksi monipuo-
lisen toimintamme pariin!
 Syyskokouksen valitsema vuo-
den 2023 hallitus on pitänyt en-
simmäisen kokouksensa ja suun-
nitellut tulevan vuoden toimintaa. 
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa 
Marko Vuorinen ja varapuheen-
johtajana Henri Havulinna. Muista 
hallituksen vastuualueista nuori-
soupseerina toimii Henri Eskeli-
nen, sihteerinä Ville Haapalinna, 
yhteysupseeritoiminnan johtajana 
Antti Jäntti, viestintäupseerina Jere 
Kaiku, meritoiminnan johtajana 

Petri Lehikoinen, talousupseerina 
Lasse Mäki, jäsenvastaavana Petri 
Vänskä, ampumaupseereina Aku 
Kaikkonen, Harri Pakarinen ja Vil-
le Haapalinna sekä perinneupsee-
reina Pekka Niemi ja Yrjö-Pekka 
Rautalahti.
 Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous järjestetään tiistaina 
18.4.2023 klo 18.00. Tarkempi ko-
kouspaikka ilmoitetaan myöhem-
min, ja järjestämme kokoukseen 
myös etäosallistumismahdollisuu-
den. Kokouksen yhteydessä saam-
me kuulla komentaja Henri Kum-
malan mielenkiintoisen ja ajan-
kohtaisen esitelmän Mustanmeren 
miinasodankäynnistä ja sen strate-
gisista vaikutuksista. Kevätkokouk-
sen ilmoittautumisohjeet ja koko-
usmateriaali toimitetaan jäsenkir-
jeellä maalis-huhtikuun vaihteessa. 
Samalla on syytä merkitä kalente-
riin myös syyskokouksen ajankoh-
ta, torstai 16.11.2023 klo 18.00. 
 Erityisesti uusia jäseniämme ja 
jäsenyydestä kiinnostuneita var-
ten järjestämme tutustumisillan 
keskiviikkona 8.3.2023 klo 18 alka-
en. Viime syksynä suurta suosio-
ta kerännyt tilaisuus järjestetään 
jälleen Suomenlinnan upseeriker-
holla, jossa esittelemme yhdistyk-
sen toimintaa ja käymme vapaata 
keskustelua osallistujien toiveista 
ja odotuksista. Tutustumisilta tar-
joaa erinomaisen tilaisuuden paitsi 
tutustua yhdistyksen aktiiveihin ja 
kanssajäseniin, myös kuulla vapaa-
ehtoisen meripuolustuksen har-
rastusmahdollisuuksista ja saada 
vinkkejä mieltä askarruttaviin ky-
symyksiin. Toimitamme ilmoittau-
tumisohjeet tutustumisiltaan hel-
mikuun puolivälissä sähköpostitse.
 Viikoittaisen toiminnan osalta 
meritoiminta käynnistyy keväällä 
jälleen linnakevene Lavansaaren 
vesillelaskun ja viikkoajojen al-
kamisen myötä. Sininen Reservi 
ry:n yhteysupseeriviirikkö tiedot-
taa jäseniään mahdollisista yhte-
ysupseerikomennuksista viirikön 
sähköpostilistan välityksellä. Me-
ritoiminnasta tai yhteysupseeriteh-
tävistä kiinnostuneita kehotamme 
ottamaan yhteyttä verkkosivuil-
tamme hrmu.fi löytyvien yhteys-
tietojen kautta toiminta-alueiden 
vastuuhenkilöihin.
 Yhdistyksemme ampumavuo-
rot jatkuvat Töölössä parittomien 
viikkojen lauantaisin klo 12.00–
14.30. Muista olla yhteydessä am-
pumaupseereihin vähintään kahta 
päivää ennen vuoroa saadaksesi 
tarkemmat ohjeet ja pysyäksesi 
perillä mahdollisista muutoksista. 
Yhdistyksen aseet, varusteet ja pat-
ruunat ovat jäsentemme vapaassa 
käytössä lauantaivuoroilla.
 Hallitus toivottaa hyvää pur-
jehduskauden odotusta!

Puheenjohtaja: Marko Vuorinen, 
marko_vuorinen@hotmail.com

RT-KERHO 
JOHTORENGAS

www.rul.fi/rannikkotykisto

 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖ-
MÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
8.3.2023. Yhdistyksen sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään keski-

viikkona 8.3.2023 klo 18.00 alkaen 
Helsingissä Café Tin Tin Tangossa 
osoitteessa Töölöntorinkatu 7. Ko-
kouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen mukaan kevätkokouk-
selle kuuluvat asiat. Kokouksen 
jälkeen klo 19.00 järjestetään Joh-
torenkaan ampumavuoro Töölön 
ampumaradalla, jonne kaikki uu-
detkin jäsenet ovat tervetulleita 
kokeilemaan pistooliammuntaa 
kerhon laina-asekalustolla. Ilmoit-
tautumiset syyskokoukseen pyy-
detään toimittamaan ennakkoon 
sähköpostitse osoitteeseen johto-
rengas@gmail.com.
 AMPUMAVUOROT TÖÖ-
L Ö N  A M P U M A R A DA L L A 
VUONNA 2023. Hyödynnäthän 
loistavan mahdollisuuden ampu-
mataidon ylläpitämiseen! Kerholla 
on joka kuukausi oma pistooli-
vuoronsa Töölön ampumaradal-
la. Kaikki jäsenet ovat vuoroille 
tervetulleita ja osallistua voi ma-
talalla kynnyksellä, vaikka pistoo-
liammunnasta ei olisi aikaisempaa 
kokemusta. Lisäksi kerhon aktiivi-
set ampumaharrastajat järjestävät 
säännöllisesti ampumaratapäiviä 
pääkaupunkiseudun tuntumassa 
sijaitsevilla ulkoampumaradoilla. 
Kysy siis rohkeasti lisätietoja asi-
asta puheenjohtaja Juha Noralta, 
juha.nora@gmail.com. Ratavuo-
rot pidetään perinteiseen tapaan 
keskiviikkoisin klo 19.00–21.30. 
Vuoden 2023 seuraavat ratavuorot 
ovat 8.2.2023, 8.3.2023, 5.4.2023, 
3.5.2023, 31.5.2023, 28.6.2023, 
26.7.2023 ja 23.8.2023.
 PADASJOEN AMPUMALEIRI 
2023. Johtorengas järjestää vuonna 
2023 näillä näkymin yhden ampu-
maleirin Padasjoella. Ajankohta on 
31.3. – 2.4.2023. Merkkaa aika jo 
nyt kalenteriisi. Ampumaleirille il-
moittautumiset 17.3.2023 mennes-
sä sähköpostilla: juha.nora@gmail.
com.
 VIESTINTÄ. Kerhon virallise-
na viestikanavana toimii jatkossa-
kin Helsingin Reservin Sanomien 
tapahtumakalenteri. On hyvä huo-
mioida, että osa lehden numerois-
ta ilmestyy nykyään printtiversion 
sijaan digilehtenä. Aika ajoin ker-
hon hallitus tiedottaa jäsenistöään 
tapahtumista myös sähköpostilla.
 Varmistathan, että yhteystietosi 
ovat ajan tasalla, niin vastaanotat 
myös mm. ilmoitukset Helsingin 
Reservin Sanomien julkaistuista 
digilehdistä sekä Helsingin Reser-
viupseeripiirin muut tiedotteet. 
Muuttuneet yhteystietosi voit il-
moittaa RUL:n toimistoon (toimis-
to@rul.fi).

Puheenjohtaja: Juha Nora, juha.
nora@gmail.com

VIESTIOSASTO

www.viestiosasto.net

 Viestiosaston kevätkokous 
27.4.2023: Viestiosaston kevätko-
kous pidetään torstaina 27.4.2023 
klo 16.30. Paikkana on Suojelus-
kuntatalon auditorio (Töölöntorin-
katu 2B, Helsinki) ja kokoukseen 
voi osallistua myös Teams-yhtey-
den kautta etänä. Kokouksen jäl-
keen on esitelmä. Tarkemmat tie-
dot ilmoitetaan myöhemmin.

HRUP:n kannattajajäsenet:

BRAND ID OY
KESKO OYJ

ASIANAJOTOIMISTO ROIHU OY
HELSINGIN LIHAKAUPPIASYHDISTYS RY

 Viestiosaston ampumavuorot 
2023: Viestiosaston ampumavuo-
rot ovat loistava tapa kokeilla ja 
harrastaa pistooliammuntaa tur-
vallisesti ja edullisesti. Ampuma-
vuoroja järjestetään parittomien 
viikkojen tiistaisin klo 19.00–21.30 
Töölön ampumaradalla. Vuoroille 
voivat osallistua kaikki Viestiosas-
ton jäsenet taitotasoon katsomatta 
– ampumaupseerimme opastavat 
niin ensikertalaisia kuin koke-
neempia ampujia tarpeen mukaan. 
Ilmoittautuminen joko netissä 
(katso ilmoittautumislinkki kerhon 
nettisivuilta) tai poikkeustilanteis-
sa sähköpostitse ampumaupseeri2 
ät viestiosasto piste net tai puhe-
limitse, Mikko Leskinen 050 405 
5873 (ilmoita nimesi, sposti, pu-
helinnumero ja tarvitsetko laina-
aseen).
 Viestikoulutus ja kurssit: Kan-
nattaa seurata MPK:n sivuja ja kat-
soa koulutuskalenterista itseään 
kiinnostavia kursseja: www.mpk.
fi. Muistathan, että kerhomme voi 
sponsoroida osallistumismaksua! 
Tee anomus hallitukselle (hallitus 
ät viestiosasto.net). Huomaa, että 
useimmille MPK:n kursseille on 
kahden viikon ennakkoilmoittau-
tumisaika. MPK tarkastaa yhdessä 
PV:n kanssa kursseille ilmoittautu-
neiden taustat.
 Viestikursseja Etelä-Suomen 
maanpuolustuspiirissä: Viestiväli-
nekoulutus (MATI 2), peruskurs-
si 1 Tuusula 24.3.2023–26.3.2023. 
EVK JOJÄ 2 ( Jatko) Helsinki 
31.3.2023–2.4.2023. Elsu, elektro-
nisen suojautumisen peruskurssi 
Helsinki 14.4.2023–16.4.2023. Ar-
jen viestivälineet peruskurssi I, 2_2 
Helsinki 21.4.2023–23.4.2023. Vies-
tivälinekoulutus (MATI 2), jatko-
kurssi 1 Helsinki 6.5.2023–7.5.2023.
 Viestiosaston SRA-vuorot 
2023: Pioneeriosaston, Töölön re-
serviupseerien ja Viestiosaston 
SRA-ammunnat järjestetään lau-
antaina lauantaisin klo 12–14.30. 
Omat suojalasit ja kuulosuojaimet 
mukaan. Ammutaan SRA-rasteja 
pistoolilla ja karbiinilla. Kaikki 
rastit on ammuttavissa pistoolilla. 
Käytettävissä rajallinen määrä lai-
napistooleita ja –koteloita, ilmoita 
tarve ilmoittautumisen yhteydessä. 
Osallistuminen edellyttää suoritet-
tua SRA-ampujatutkintoa sekä voi-
massa olevaa vakuutusta (joko RUL 
Plus tai Suomen ampumaurheilu-
liiton kilpailulisenssi). Osallistuja-
määrä on rajattu ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Lop-
puvuoden SRA-vuorot ovat lau-
antaisin 8.4., 6.5., 3.6., 26.8., 23.9., 
21.10., 18.11. ja 16.12. klo 12.00–
14.30 - kannattaa laittaa vuorot ka-
lenteriin jo nyt! Ilmoittautumisoh-
jeet lähetetään lähempänä vuoroja.
 Viestiosaston hallitus 2023: 
Viestiosaston hallitus on järjes-
täytynyt. Kokoonpano vuodelle 
2023 on seuraava: puheenjohtaja 
Erkka Suopanki, varapuheenjoh-
taja Antti Kuisma, sihteeri Raimo 
Nikkanen, talousupseeri Tero Oit-
tinen, jäsenupseeri John Shibuta-
ni, tiedotusupseeri Antti Kuisma, 

tiedotusupseeri Ossi Ikonen, am-
pumaupseeri Tapani Nieminen, 
ampumaupseeri Mikko Leski-
nen, nuorisoupseeri Anna Fred, 
nuorisoupseeri Jussi Virtanen, 
yhteysupseeri Pekka Rintala, va-
rautumisupseeri Erkka Suopanki, 
koulutusupseeri Jari Jussila, perin-
neupseeri Raimo Nikkanen. Halli-
tuksen ulkopuoliset toimihenkilöt: 
SRA-vastaava Niko Hämäläinen, 
liikuntaupseeri Markus Törmä, 
ampumaupseeri Juha Viljanen.
 Tiedotus: Tietoa toiminnas-
tamme ja yhteystietomme löytyvät 
verkkosivuiltamme www.viesti-
osasto.net. Tiedotamme tapah-
tumista myös sähköpostitse sekä 
Signal-ryhmän kautta. Muista pi-
tää yhteystietosi ajan tasalla joko 
RUL:n sivuilla www.rul.fi tai www.
viestiosasto.net, kohdassa ”Liity jä-
seneksi”.

Puheenjohtaja: Erkka Suopanki, 
puheenjohtaja@viestiosasto.net

RAUTATEIDEN 
RESERVIUPSEERIT

www.rul.fi/vrhki

 Yhdistyksemme kokoontumiset 
kevätkaudella 2023.
 27.3.2023 maanantaina yhdis-
tyksen kevätkokous klo 16.30 Dö-
belninkatu 2 Helsinki. Kokoukses-
sa käsitellään sääntöjen mukaiset 
kevätkokoukselle kuuluvat asiat. 
Kokousasioiden jälkeen kuulemme 
Matti Lehtimäen esitelmän aihees-
ta meririntaman ilmatorjunta.
 22.5.2023 maanantaina perin-
teinen Spjutsundin saunailta.
 Ampumatoiminta. Ampuma-
vuorot perinteisesti kuukauden en-
simmäinen perjantai neljän viikon 
välein klo 16.00–19.00: 10.2. (vk 
6), 10.3. (vk 10), 7.4. (vk 14), 5.5. (vk 
18), 2.6. (vk 22), 30.6. (vk 26), 28.7. 
(vk 30), 25.8. (vk 34), 22.9. (vk 38), 
20.10. (vk 42), 17.11. (vk 46) ja 15.12. 
(vk 50). Ilmoittaudu ampumaup-
seeri Petri Kehälle (050 534 4181) 
viimeistään ampumapäivää edeltä-
vänä päivänä klo 12.00 mennessä.
 Perinteiset kivääriammunnat 
Jokelan eränkävijöiden majalla 
21.8.2023 klo 17.00.

Puheenjohtaja: Oiva Peltokoski, 
oiva.peltokoski@kolumbus.fi

RESERVIN 
LÄÄKINTÄUPSEERIT

www.reservinlaakintaupseerit.fi

Puheenjohtaja: Richard Lundell, 
puheenjohtaja@reservinlaakin-
taupseerit.fi
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HELSINGIN 
RESERVILÄISET

helsingin-reservilaiset. 
reservilaisliitto.fi

 Helsingin Reserviläiset ry:n 
kevätkokous pidetään tiistaina 
11.4.2023 klo 18.00 osoitteessa Dö-
belninkatu 2, Helsinki. Tervetuloa! 
Lisätiedot puheenjohtajalta tai sih-
teeriltä.
 Yleisohjeet yhdistyksen ratavuo-
roille ja ampumatapahtumiin tuleville: 
 Vuorot ovat vain Helsingin Re-
serviläiset ry:n jäsenille.
 Kasvomaskia ja suojakäsineitä 
saa käyttää, vähääkään flunssa- tai 
hengitystieinfektio-oireisena ei ra-
dalle saa tulla. Huolehditaan käsihy-
gieniasta ja pidetään etäisyyttä mui-
hin henkilöihin.
 Mukana oltava voimassa oleva 
vakuutuskortti (esim. Reserviläisen 
Toimintaturva), Reserviläisliiton jä-
senkortti sekä omat silmä- ja kuulo-
suojaimet.
 Muista ottaa myös ampuma-
päiväkirjasi mukaan radalle. Omilla 
aseilla ampuvilla tulee olla aseluvat 
mukana.
 Patruunamyynti vain yhdistyk-
sen laina-aseilla ampuville. 
 Ratamaksut suoritetaan valvo-
jalle paikan päällä MobilePay tai kä-
teisellä.
 Maanantain ratavuorot Töölön 
sisäradalla klo 19.00–21.00: 13.2, 
13.3, 10.4, 8.5, 5.6, 3.7, 31.7, 28.8, 25.9, 
23.10, 20.11 ja 18.12.
 Lisätietoja: asevastaava, Tomi 
Sarilahti, p. 050 385 1313.
 Ilmoittautumiset: tomi.sarilah-
ti@lassila-tikanoja.fi tai tekstiviesti 
vuoroa edeltävänä päivänä alka-
en klo 14.00. Mainitse laina-aseen 
(.22LR pistooli) tarpeesta, kun il-
moittaudut. Laina-aseeseen sisältyy 
50 kpl .22LR patruunoita ampuma-
vuoron aikana. Laina-aseella ampu-
jia otetaan max. 4 henkilöä. 
 Ruutisavun ratavuorot maanan-
taisin klo 17.00–19.00
 Yhdistys järjestää jäsenilleen 
johdettuja ammuntoja Ruutisavu 
Oy:n tiloissa Vantaan Koivuhaassa. 
Vuoroja on varattuina seuraavasti: 
20.2, 20.3, 17.4, 15.5, 19.6, 7.8, 4.9, 
2.10, 30.10 ja 27.11.
 Varmista vuoron toteutuminen 
ilmoittautumisen yhteydessä. Il-
moittautumiset aikaisintaan viikkoa 
aikaisemmin. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset: ratavuoro@gmail.com.
 Käyntimaksun 10 € hintaan sisäl-
tyy ratamaksu ja taulu. Käyntimak-
sun 25 € hintaan sisältyy ratamaksu, 
yhdistyksen laina-ase ja 50 kpl 9x19 
mm:n patruunoita sekä taulu. 
 Radalla saa ampua käsiaseka-
liiberisilla aseilla (kts. tarkemmin 
radan ohjeet https://ruutisavu.fi/). 

Mainitse laina-aseen tarpeesta, kun 
ilmoittaudut. Laina-aseella ampujia 
otetaan max. 4 henkilöä.
 Lopen ampumatapahtumat:
 Su 12.2. klo 11.00–14.30 150m 
(kivääriammunta)
 Ti 23.5. klo 16.30–21.00 M4 
(SRA) ja 150m kivääriammunta)
 Ti 6.6. klo 17.00–21.00 100m 
(kolmiasentokilpailu)
 Ti 20.6. klo 16.30–21.00 M4 
(SRA) ja 150m (kivääriammunta)
 Ma 14.8. klo 16.30–21.00 M4 
(SRA) ja 150m (kivääriammunta)
 Ma 28.8. klo 16.30–21.00 M4 
(SRA) ja 150m (kivääriammunta)
 Ma 11.9. klo 16.30–21.00 M4 
(SRA) ja 150m (kivääriammunta)
 Ilmoittautumiset aikaisintaan 1 
kuukausi, mutta viimeistään viikkoa 
ennen tapahtumaa sähköpostilla ju-
hani72@protonmail.com tai HelRes 
ry SRA WhatsApp-ryhmään. Rata-
maksu on toistaiseksi 15€/henkilö, 
maksetaan radalla käteisellä tai Mo-
bilePayllä.
 Lisää Lopen ampumatapahtu-
mista ilmoitamme nettisivullam-
me  https://helsingin-reservilaiset.
reservilaisliitto.fi/
 Yhdistyksen hihamerkin (Velcro 
-pohjalla) voi hankkia ratavuorojen 
yhteydessä vuoron vetäjältä. Varaa 
tasaraha 5 euroa.
 Yhdistys etsii Facebook-sivuil-
leen ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia. Li-
sätietoja uimonenjouko@gmail.com.
 Yhteystiedot ajan tasalle: Jos on 
sähköpostiosoite, johon haluaisit 
saada yhdistyksen tiedotteita sekä 
ilmoituksia ”nopeista lähdöistä”, 
mutta et tähän mennessä ole saanut, 
ilmoita se yhdistyksen sihteerille: 
sihteeri.helres@gmail.com tai hel-
sinki@helresp.fi.

Puheenjohtaja: Juhani Kuusisto, hel-
sinki@helresp.fi

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVILÄISET

ita-helsingin-reservilaiset. 
reservilaisliitto.fi

Kevätkokous 14.3.2023 Pirtillä klo 
18.00 alkaen. Tervetuloa!

Puheenjohtaja: Aatos Ahlsten, ita-
helsinki@helresp.fi

HELSINGFORSNEJDENS 
SVENSKA RESERV-
UNDEROFFICERARE

www.reservilaisliitto.fi/hsru

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

 Skytte i Luolan udda veckors 
torsdagar kl. 16–19. Följande skyt-
ten är 2.2, 16.2 och 2.3. Anmälnin-
gar till Axi Holmström, axi@hsrk.fi.

Ordförande: Markus Liesalho, 
svenska@helresp.fi

ESPOON RESERVILÄISET

www.esres.fi

 Espoon Reserviläiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous keski-
viikkona 29.3.2023 alkaen klo 18. 
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouspaikka 
Kivimiehentie 1 auditorio, mutta 
osallistua voi myös etänä Microsoft 
Teams:in välityksellä.
 Yhdistyksemme on Töölön si-
säampumaradalla vuoro parittomi-
en viikkojen sunnuntaisin klo 17.00 
alkaen ja Omegan sisäampumara-
dan vuoromme parillisten viikko-
jen torstaisin alkaen klo 18.00.
 Vuorot tulevat nimenhuuto.
com:in sivullemme, jonka kautta 
niihin ilmoittaudutaan. Huom: Mi-
käli olet varannut paikan vuorolla, 
mutta et pysty osallistumaan ilmoi-
ta siitä mahdollisimman nopeasti 
nimenhuuto.com:issa ja ja vapauta 
paikka muiden käyttöön.
 Padasjoen talvipäivät ampu-
maurheiluun keskittyvä viikon-
lopun mittainen tapahtumamme 
Padasjoen koulutuskeskuksessa 
10.–12.3.2023.
 Maanantaimarssit: lähtö Pirk-
kolan urheilupuiston alaparkki-
paikalta Pirkkolantien varressa klo 
17.30. Kokoontumis- ja lähtöpis-
teenä toimii HSL pysäkki H2230. 
Marsseille ei vaadita ennakkoil-
moittautumista, teemme n. 7,5 
km reippaan lenkin. Varustus sään 
mukaan – haasta kaverisikin kun-
toilemaan! Lisätiedot: juhamatikai-
nen21@gmail.com
 Tarkasta tapahtumien tar-
kemmat aikataulut ja mahdolliset 
muutokset verkkosivujemme www.
esres.fi toimintakalenterista ja Uu-
tiset-sivulta.

Puheenjohtaja: Hannu Kerovuo, 
hannu.kerovuo@esres.fi

VANTAAN 
RESERVILÄISET

www.vantaanreservilaiset.fi

Puheenjohtaja: Antti Kettunen, 
antti.kettunen@vantaanreservilai-
set.fi

MERIRESERVILÄISET

merireservilaiset.reservilaisliitto.fi

 Toivotamme jäsenistölle hyvää 
alkanutta vuotta 2023.
 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖ-
MÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

27.2.2023 KELLO 1830 ALKAEN. 
Vuosikokous järjestetään Helsin-
gissä, Töölöntorinkadun audito-
riossa. Tarjoilujen vuoksi ennak-
koilmoittautuminen 17.2.2022 
mennessä, merireservilaiset@
gmail.com. Kokouksessa käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Terve-
tuloa kokoukseen!
 TOIMINTAA. Talvikauden 
aktiviteeteiksi ja oman osaamisen 
kehittämiseksi kannustamme poi-
mimaan MPK:n Meripuolustuspii-
rin kursseja. Ajankohtaiset uutiset 
ja tapahtumat löydät yhdistyksem-
me facebookista ja nettisivuilta. 
Yhdistyksemme tärkeimmät toi-
minta-alueet ovat meri- ja ampu-
matoiminta. Ahven3-aluksen tule-
van käytön periaatteiden suunnit-
telu ovat meneillään.
 60-vuotisjuhlaan liittyvien 
tilaisuuksien toteuttaminen on 
suunniteltu keväälle 2023. Johto-
kunta tiedottaa asiasta tarkem-
min.
 Jäsentapahtuma ja uusien jä-
senten infoilta toteutetaan siir-
tyvät keväälle 2023. Tarkemmat 
tiedot vuoden ensimmäisessä 
sähköisessä jäsenkirjeessä ja netti-
sivuillamme.
 TÖÖLÖN RATAVUOROT. 
Aikaisemmat menettelytavat Töö-
lön ratavuoroilla ovat voimassa. 
Uudet vuorot keväälle ja syksylle 
2023 on vahvistettu. Ilma-aserata 
vuorot kello 16–18 (torstai, parit-
tomat viikot) ja pistoolirata vuo-
rot kello 16–19 (torstai, parilliset 
viikot). Ilma-aseradan osalta pyy-
dämme ilmoittamaan osallistumi-
sesta edellisenä päivänä
 ULKORATAVUORO UPIN-
NIEMESSÄ. Rannikkoprikaatin 
ulkorata Upinniemessä on nor-
maaliin tapaan jäsentemme käy-
tössä.
 LISÄTIETOJA Meritoiminta 
ja Lavansaari: Juha Särkkä juha.
sarkka.js@gmail.com. Navigaatio-
jaosto ja Ahven3: Matias Kaivos, 
matias.kaivos@co.inet.fi. Jäsenasi-
at ja nuorten toiminta: Juha Walli-
us, walliusjuha@gmail.com. Koko 
johtokunta merireservilaiset@hel-
resp.fi.
 Sisärata-ammunta: Pauli Nerg, 
pauli.nerg65@gmail.com. Ulko-
rata-ammunta Upinniemi: Jukka 
Soini, jukkasoini55@gmail.com. 
Ilma-aserata: Tatu Korhonen, puh. 
045 267 5452.
 MERKKIPÄIVÄONNITTE-
LUT JÄSENISTÖLLEMME: Mat-
ruusi Kristian Wickström, 60 
vuotta 22.2.2023. Ylikersantti Arto 
Siimes, 60 vuotta 7.3.2023. Aliker-
santti Sampo Seppo Sompio, 60 
vuotta 9.3.2023.

Puheenjohtaja: Mika Kuutti, meri-
reservilaiset@helresp.fi

ILMAILUOSASTO

helsingin-reservin-ilmailuosasto. 
reservilaisliitto.fi

 ALKUVUODEN 2023 TA-
PAHTUMAT. Ti 14.2. klo 18 Esi-
telmä: Finnairin uusi strategia ja 
reittiverkosto: Lentotoiminnan 
johtaja Jari Paajanen ja reittiver-
koston vastaava
 Ti 14.3. klo 18 Esitelmä: Koe-

lentäjä Paavo Janhunen: ev evp 
Ari Jussila. Tervetuloa!
 KERHO JUHLII 70. TOIMIN-
TAVUOTTAAN ILMAVOIMIEN 
VUOSIPÄIVÄN 6.3. ILTAJUH-
LASSA. Ilmailukerho täytti 70 
vuotta syyskuussa 2022 ja juhlis-
taa tätä merkkipaaluaan Ilmavoi-
mien vuosipäivänä maanantaina 
6.3.2023 klo 18 Helsingin Suo-
malaisella Klubilla. Juhlapuheen 
pitää evl Inka Niskanen. Tanssia 
About 4 Gentlemenin tahdittama-
na.
 Juhla on avec-tilaisuus ja yh-
teinen Helsingin Reservin Ilmai-
luosaston kanssa. Illalliskortteja 
maksuohjeineen on saatavissa hel-
mikuun kerhoillassa 14.2.
 Kerhoillat ja esitelmät pi-
detään Helsingin Suomalaisel-
la Klubilla Helsingin Kampissa 
osoitteessa Kansakoulunkuja 3A. 
Kerhoilta alkaa mahdollisuudella 
ruokailuun klo 18. Noudatamme 
Klubin pukukoodia, joka on ny-
kyään miehillä pikkutakki, kau-
luspaita, siistit housut ja kengät, 
mutta ei lenkkitossut.
 JÄSENASIAT. Tiedotamme ta-
pahtumista ja mahdollisista muu-
toksista vuosikalenteriin myös 
sähköpostitse. Mikäli haluat tie-
dotusta sähköpostilla, ilmoita säh-
köpostiosoitteesi tiedotusvastaava 
Jari Helanderille, helander.jari@
gmail.com
 Oletko muuttanut? Ilmoitat-
han uuden osoitteen Reserviläis-
liiton jäsenrekisteriin tai osaston 
tiedotusvastaavalle.

Puheenjohtaja: Jaakko Larkka, il-
mailu@helresp.fi

VÄÄPELIKILTA

www.vaapelikilta.fi

Puheenjohtaja: Hannu Taskinen, 
hannu.taskinen50@gmail.com

HUOLTOALIUPSEERIT

huoltoaliupseerit. 
reservilaisliitto.fi

 Huoltoaliupseerien tiedoitus- 
ja saunailta pidetään Vuosaaren 
pirtillä joka kuukauden ensimmäi-
senä tiistaina alk.n.klo. 17.00. Ter-
vetuloa!
 Vuosikokous pidetään maalis-
huhtikuussa paikan ja päivämää-
rän selvittyä, ja siitä ilmoitetaan 
erikseen.
 Hallitus

Puheenjohtaja: Jussi Hautala, jus-
sihautala1951@gmail.com

S-RYHMÄN 
RESERVILÄISET

s-ryhman-reservilaiset. 
reservilaisliitto.fi
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 Uusi puheenjohtaja Ari Karvo-
nen ari.karvonen@sok.fi +358 50 
402 0228.
 Hallituksen jäsenet: Sihteeri 
Teemu Mällinen, Varapuheenjoh-
taja Teemu Kupsa, Ampumavas-
taava Juha Dahlman, Kerhomestari 
Sami Keino ja Timo Korhonen. Ra-
hastonhoitaja Teuvo Mäkinen (ei 
hallituksessa) sekä Toiminnanjoh-
taja Ari Vieno (ei hallituksessa).
 Tapahtumia: Sotahistoriallinen 
kevätretki Viroon 22.4.–24.4.2023. 
Retkikohteena on Pärnu-Haapsalu 
ja Paldiski. Retkestä lisätietoja an-
taa Ari Karvonen. ari.karvonen@
sok.fi
 Pidimme vuosijuhlan ja koko-
uksen 3.2.2023 ravintola Vltavassa, 
vuosijuhlassa piti esitelmän kap-
teeniluutnantti E.V.P Lauri Nikki-
nen aiheena Atalanta -operaatio.

Puheenjohtaja: Ari Karvonen, ari.
karvonen@sok.fi

KOKONAIS-
MAANPUOLUSTUS

kokonaismaanpuolustus. 
reservilaisliitto.fi

Puheenjohtaja: Ilmari Mansikka-
mäki, kokonaismaanpuolustus@
protonmail.com

MUUT 
MAANPUOLUSTUS-

YHDISTYKSET

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

www.stadinsissit.fi

 Yhdistyksen verkkosivuilta löy-
tyy mm. tämän vuoden toiminta-
kalenteri, Sissisanomien nettiversi-
ot ja lisätietoa tapahtumista.
 AMPUMATOIMINTAA. Am-
pumavuorot Töölön radalla pyö-
rivät normaalisti, lisäksi vuoden 

mittaan järjestetään ampumapäi-
viä Lopella. Jos haluat mukaan am-
pujien sähköpostitiedotuslistalle, 
ota yhteys ammunta@stadinsissit.
fi. Ikisissien ampumavuorot Töö-
lön radalla; Katso ajankohtaiset 
ohjeet. Ilmoittautuminen christer.
mikkonen@elisanet.fi.
 SALITOIMINTAA. Töölön 
harjoitussalilla salitoiminta jatkuu 
normaali vuorojen mukaisesti. Jos 
haluat mukaan treeneihin, ota yh-
teys sali@stadinsissit.fi.
 MAASTOTOIMINTAA. 
Maastotoimikuntamme järjestää 
vuoden mittaan erilaisia tapahtu-
mia ja harjoituksia. Jos haluat mu-
kaan, ota yhteys maasto@stadin-
sissit.fi.
 KUTSU SISSIEN KEVÄTKO-
KOUKSEEN. Helsingin Sissikerho 
ry:n ja Helsingin Sissiosasto ry:n 
sääntömääräiset kevätkokoukset 
pidetään maanantaina, 3.4.2023 
klo 18.00 alkaen Suojeluskunta-
talon auditoriossa, osoitteessa 
Töölöntorinkatu 2B. Kokouksissa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen alussa kuullaan maan-
puolustusaiheinen esitelmä. Varsi-
nainen kevätkokous alkaa klo 19.
 ILMOITTATUMINEN torstai-
hin, 30.3.2023 klo 20.00 mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen vesa.
vepsa@fina.fi. Kokous on läsnäko-
kous. Teams-yhteyttä ei järjestetä. 
Tervetuloa!
 YHTEYSTIEDOT SISSIEN 
TOIMINTAAN. Sissikerho pj: 
Vesa Vepsä 040 568 7009 / pu-
heenjohtaja@stadinsissit.fi; Sissi-
osasto pj: Henri Tourunen 040 847 
8121 / puheenjohtaja@stadinsissit.
fi.
 Jäsentietojen muutokset: Käy-
tämme RUL- ja RES-jäsenrekiste-
riä, jonne voit itse päivittää muut-
tuneet tietosi www.rul.fi / www.re-
servilaisliitto.fi tai vaihtoehtoisesti 
ota yhteyttä jasenasiat@stadinsis-
sit.fi.
 Onhan sähköpostiosoitteesi 
ajan tasalla? Samassa paikassa voit 
päivittää sen ja näin saada tiedot-
teita Sisseiltä suoraan sähköpostii-
si.
 SEURAA MEITÄ SOSIAALI-
SESSA MEDIASSA. Instagram: @
stadinsissit / Facebook: Stadin Sis-
sit

SK puheenjohtaja: Vesa Vepsä, pu-
heenjohtaja@stadinsissit.fi
SO puheenjohtaja: Henri Touru-
nen, puheenjohtaja@stadinsissit.fi

KENTTÄTYKISTÖKERHO 
UUDENMAAN 

TYKISTÖKILTA

www.rul.fi/ktkerho2
uudenmaan-tykistokilta. 
reservilaisliitto.fi

 HALLITUS 2023: pj. Pekka 
Sillanpää, vpj. Oskari Matilainen, 
rah.hoit. Patrick Hjelt, siht. Maiju 
Kaski, jäsenvast. Jarkko Lahtinen 
ja am.vast. Jere Porter. Yhteystie-
dot: puheenjohtaja@ktkerho.fi, 
hallitus@ktkerho.fi.
 Toivotamme niin HRUP:n 
kuin HELRESP:n yhdistyksiim-
me tervetulleeksi kaikki tykistön 
aselajista kiinnostuneet. Voit lä-
hettää meille myös toiveita tai 
vinkkejä tulevasta toiminnasta. 
Jäsenmäärät ovat noin 150 ja 60 
henkilöä. 
 Tule tutustumaan meihin 
KERHOILLASSA 13.4. klo 17.00, 
Töölöntorinkatu 2B, auditorio. 
Ohjelmassa hallituksen esittäyty-
minen, lyhyen ja pitkän aikavälin 
toiminnan suuntaviivat ja vapaa-
muotoisia aselajikeskusteluja. Il-
lan kruunaa asiantuntijaesiinty-
minen. Tarjolla myös sotilaskodin 
munkit ja kahvi. Ilmoittautumi-
nen pyydetään sihteeri@ktkerho.
fi viim. 10.4. 
 Järjestämme säännöllistä AM-
PUMATOIMINTAA Töölössä pa-
rillisten viikkojen keskiviikkoisin 
klo 17–19. Ensikertalaiset ampu-
jat myös tervetulleita. Airsoft-
tapahtuma järjestetään 25.3. klo 
14–17 Back Alley CQC, Vetokuja 
4, Vantaa. Padasjoen ampumalei-
ri on tänä vuonna 4.11. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset jere.porter@
hotmail.com.
 Tarkoitus on järjestää kuluva-
na vuonna jäsenillemme TUTUS-
TUMISVIERAILU tykistölliseen 
sijaintiin, mistä ilmoitamme myö-
hemmin.
 TIEDOTUKSIAMME saat 
jäsenrekisterin kautta sekä face-
book.com/tykistofi. Kotisivujam-
me olemme uudistamassa tänä 
vuonna.
 LIITY jäseneksi, jos et vielä 
ole.

Puheenjohtaja: Pekka Sillanpää, 
pekka.sillanpaa@hrup.fi

AUTOJOUKKOJEN 
HELSINGIN KILTA

www.ajhk.fi

 ESITELMÄ TIELIIKENNE-
LAIN UUDISTUKSESTA 28.2. 
KLO 18.00. Uusi tieliikennelaki on 
ollut käytössä muutaman vuoden. 
Kuulemme johtopäätöksiä uuden 
lain toimivuudesta. Poliisin edusta-
ja tulee pitämään infon ja keskuste-
lutilaisuuden 28.2. klo 17.30 alkaen 
Töölön entisen Suojeluskuntata-
lon auditoriossa Döbelninkatu 2. 
(käynti kulmaovesta Töölöntorin-
kadun puolelta). Kahvitus. Ilmoit-
taudu viimeistään 27.2.
 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KE-
VÄTKOKOUS JA ESITELMÄ 
10.3.2023 KLO 17.30. Killan sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
10.3.2023 klo 17.30. pitkästä aikaa 
Santahaminan Perinnetalolla. Lai-
ta päivä jo kalenteriisi. Käsitellään 
Killan säännöissä mainitut asiat 
sekä killan sääntömuutosesitys. 
Kokouksen yhteydessä on esitelmä 
Ukrainan tilanteesta. Kokouksen 
yhteydessä on kahvitus. Kiltatuot-
teita on ostettavana kokouksen ai-
kana. Muista ottaa henkilötodistus 
mukaan, koska sitä tarvitaan San-
tahaminan kulunvalvontapistees-
sä. Ilmoita olevasi Autojoukkojen 
Helsingin killan jäsen (HUOM: sa-
natarkasti killan nimi). TERVETU-
LOA.
 TAIDEKOTI KIRPILÄÄN TU-
TUSTUMINEN 29.3. KLO 18.00. 
Kirpilän opastettu kulttuurihenki-
nen taidekotivierailu on keskiviik-
kona 29.3. klo 18.00. Kokoontumi-
nen osoitteessa Pohjoinen Hesperi-
ankatu 7 klo 17.55. Mukaan mahtuu 
15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta 
kiltalaista. Ilmoittautumisia ote-
taan vastaan 24.3 saakka, mutta 
todennäköisesti henkilömäärä täyt-
tyy jo huomattavasti ennen sitä. Ti-
laisuuden luonteen vuoksi, se halu-
taan pitää rajattuna pienryhmälle. 
Kilta maksaa opasmaksun.
 PRESIDENTTI JA EDESMEN-
NEEN KUNNIAJÄSENEMME 
URHO KALEVA KEKKOSEN AR-
KISTOON TUTUSTUMINEN 18.4. 
Kilta tekee päiväretken presidentti 
Urho Kekkosen arkistoon Orimat-
tilaan 18.4. klo 12.00. Matkustam-
me tilauslinja-autolla. Matkareit-

ti- ja ajat ilmoitetaan myöhemmin. 
Monista järjestelyistä johtuen retki 
tulee olemaan maksullinen, mut-
ta hinta erittäin kiltaystävällinen. 
Retkeen sisältyy ruokailu matkan 
aikana ja kahvitus kohteessa. Asi-
asta informoidaan tarkemmin myö-
hemmin. Ilmoittautumisia otetaan 
kuitenkin jo vastaan. Harvinainen 
mahdollisuus tutustua opastettuna 
arkistoon ja keskustella arkistonhoi-
tajien kanssa arkiston saloista.
 KILLAN KOTISIVUT www.
ajhk.fi. Vuoden 2023 toimintasuun-
nitelma löytyy killan sivuilta www.
ajhk.fi. Killan sivujen aktiivisella 
seuraamisella pysyt ajan tasalla. 
Annahan palautetta sivujen kehit-
tämiseksi.

Puheenjohtaja: Timo Koukkari, 
tj.koukkari@gmail.com

HELSINGIN 
SUOJELUSKUNTAPIIRIN 

PERINNEKILTA

www.perinne.fi

 Killan vuosikokous järjestetään 
keskiviikkona 12.4.2023. Paikka on 
Suojeluskuntatalon auditorio, Töö-
löntorinkatu 2 B.
 Kunnianosoitus Sk-pirin muis-
tokivellä (Töölöntorinkadun ja 
Pohjoisen Hesperiankadun kulma) 
klo 17.30.
 Välittömästi tämän jälkeen ko-
kous, jossa käsitellään sääntömää-
räiset asiat.
 Kokousesitelmä alkaa noin klo 
18. Majuri Marko Maaluodon ai-
heena on asekätkentä. Esitelmä-
osuus on yhteinen Sotilasperinteen 
Seuran kanssa.

Sähköposti: info@perinne.fi

UUDENMAAN  
VIESTIKILTA

www.uudenmaanviestikilta.fi

Puheenjohtaja: Jouni Salmi, jouni.
salmi@uudenmaanviestikilta.fi

Artikkelikirja

Sukelluksia Suomen  
sotahistoriaan

on kaikkien maamme sotahistoriasta  
kiinnostuneiden saatavilla Suomen  

Reserviupseeriliiton kautta
hintaan 29 eur kotiin kuljetettuna.

Antoisia lukuhetkiä!

Akateemisen Karjala-
Seuran Perinneyhdistys
 Ti 21.02.2023 klo 17.00
Akateemisen Karjala-Seuran perustamisen 
101 vuotismuistopäivä. AKS-Power Point 
esitys ”Heimosodissa ja AKS:n alkuajoissa 
olleen kokemuksia. Kuvat ja esineet kerto-
vat omaa tarinaansa”

 Ti 21.03.2023 klo 17.00
Sotilasprofesori, evl Marko Palokangas ”Uk-
rainan sotaan liittyvä tiedustelu”. Esitelmän 
tarkka aihe tarkentuu myöhemmin, Esitel-
män jälkeen pidetään Perinneyhdistyksen 
vuosikokous.

 Ti 18.04.2023 klo 17.00
Esitelmöitsijä ja aihe ilmoitetaan maalis-
kuussa ilmestyvässä Vapaussoturi lehdessä 

 Esitelmät pidetään Ostrobotnian 
Chydenius-salissa, 3. kerros, Museokatu 10, 
Helsinki. Tilaisuudet alkavat klo 17.00 ja ovat 
avoimia, ei ennakkoilmoittautumista.
 Salivuokran kolehti 5 eur, jäseniltä 3 eur.

RESERVIUPSEERI-
KURSSI 141 VIHTORI

50-vuotiskurssijuhla

Haminassa
Vihtorin päivänä 

22.3.2023

Lisää: vihtori141.
blogspot.com

Pysy mukana toiminnassa ja tiedotuksessa - Muista jäsenmaksu!
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RESERVILÄINEN EI LUOVUTA! (paitsi verta)
Valtakunnallinen reserviläisten verenluovutuskampanja 1.3. – 31.5.2023. 
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry – Helsingin Reserviupseeripiiri ry 

Kampanjan virallisena suojelijana toimii Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja eversti Jukka Nurmi

Ohjeet yhdistyksille:
Valitkaa yhdistyksestänne VeriRyhmänjohtaja.
VeriRyhmänjohtaja perustaa maaliskuuhun mennessä VeriRyhmän yhdistyksen nimellä SPR Veripalvelun 
kotisivuilla täyttämällä liittymislomakkeen: www.veripalvelu.fi/verenluovutus/yhteisot/ryhmat
Tämän jälkeen yhdistyksen jäsenet voivat käydä 1.3.-31.5.2023 luovuttamassa verta seuraavien ohjeiden 
mukaisesti.

Ohjeet verenluovutukseen:
1. Tee kotona alustava testi osoitteessa www.sovinkoluovuttajaksi.fi

2. Varaa aika vapaavalintaiseen luovutuspaikkaan itsellesi tai ryhmälle
• Ajan voi varata osoitteessa www.veripalvelu.fi/ajanvaraus
• Voitte mennä muutaman hengen ryhmänä siten, että varaatte ajat rinnakkain tai perätysten.
• Jos haluatte varmistaa rinnakkaiset ajat, soittakaa suoraan toimipisteeseen, niin teille varataan 

rinnakkaiset ajat puolestanne. Luovutuspaikat pääkaupunkiseudulla:
  – Veripalvelu Kivihaka, Kivihaantie 7, 00310 Helsinki, puh. 029 300 1020
  – Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2 (2. krs), 00100 Helsinki, puh. 029 300 1030
  – Kauppakeskus Iso Omena, palvelutorikerros (3. krs), 02230 Espoo, puh. 029 300 1040

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

paikan päällä.

4.  Ojentakaa kädet. 
• Muistakaa ottaa mukaan kuvalliset, viralliset henkilötodistukset!
• TÄRKEÄÄ: Liittykää ensimmäisellä käynnillänne VeriRyhmänne jäseniksi kertomalla ryhmänne 

nimi (yhdistyksen nimi) hoitajalle haastattelussa. Vain ryhmään liitettyjen luovuttajien käynnit 
kartuttavat ryhmänne luovutussaldoa. Jos olet unohtanut ryhmän nimen, kerro esimerkiksi ryhmän 
yhteyshenkilön nimi.

• Ryhmään liittymisen jälkeen luovutuksesi kerryttävät jatkossa ryhmän luovutuspisteitä (kunniakirjat) 
automaattisesti. Myös ne käynnit lasketaan mukaan, jotka eivät johtaneet luovutukseen esim. 
terveydellisestä syystä.

• Verenluovuttaja voi kuulua vain yhteen VeriRyhmään kerrallaan.

5. Nauttikaa ansaitut kahvit ja välipalat!
• Ottakaa loppupäivä rauhallisesti. 
Kiitos osallistumisestanne verenluovutuskampanjaan!
Lisätietoja: www.veripalvelu.fi

Tervetuloa, uudet jäsenet!
Kanta-Helsingin Reserviup-
seerit (KHRU) järjesti uusien 
jäsenten infotilaisuuden 
18.1.2023 Töölön auditoriossa. 
Tapahtumaan kutsuttiin kaikki 
vuosien 2021–2022 aikana 
kerhoon liittyneet jäsenet. 
KHRU:n, kuten monen muunkin 
yhdistyksen, jäsenmäärä 
kasvoi merkittävästi viime 
vuoden aikana.

Teksti ja kuva: Kanta-Helsingin 

Reserviupseerit ry

 Reserviupseerit 2023 -stra-
tegiassa yhdistystasolle yhdeksi 
päätavoitteeksi on määritelty, että 
yhdistysten tulisi olla ”suorassa 
kontaktissa kaikkiin uusiin jäseniin 
ja esitellyt heille yhdistyksen toi-
mintaa”. KHRU halusi vastata liiton 
asettamiin tavoitteisiin ja aktivoida 
uudet jäsenet infotilaisuuteen heti 
vuoden alussa.
 Saimme auditorioon reilut 30 
tuoretta jäsentä ja esittelimme heil-
le yhdistyksen toimintaa ja etenkin 
ampumatoiminnan mahdollisuuk-
sia, joka käsiäänestyksen perusteel-
la tuntui kiinnostavan lähes jokais-
ta osallistujaa. Ratavuorojemme ja 
SRA-toiminnan lisäksi, maininnan 
arvoista on aatteellinen toimintam-
me ja erityisesti KHRU 100 vuotta 
historiakirjaprojekti vuodelle 2025. 
Tilaisuudessa vastattiin myös ylei-
siin reserviläistoimintaan liittyviin 
kysymyksiin. Keskustelu uusien jä-
senten kanssa oli hyödyllistä myös 
yhdistyksen aktiiveille, uutta toi-

mintaa suunnitellessa.
 Infotilaisuuden esityksissä py-
rittiin antamaan myös kokonais-
kuva reserviläistoiminnan mahdol-
lisuuksista pääkaupunkiseudulla 
ja esiteltiin muut alueen toimijat, 
joiden tapahtumiin yhdistyksen jä-
senillä on oikeus osallistua. Maan-
puolustuskoulutuksen (MPK) kou-
lutuspäällikkö ja KHRU:n hallituk-
sen jäsen Juha Niemi avasi MPK:n 
koulutuskalenteria ja reserviupsee-

rien koulutuspolkua sekä -mahdol-
lisuuksia.
 Helsingin Reserviupseeripiirin 
(HRUP) alaiset yhdistykset tarjoa-
vat monipuolista reserviläistoimin-
taa muun muassa reservin taitojen 
ylläpitoa, ampumatoimintaa, koko-
uksia ja esitelmiä, kuntoliikuntaa, 
retkiä ja aatteellisia tilaisuuksia. 
Toiminta on myös mukavaa yh-
dessäoloa yhdessä muiden saman-
henkisten kanssa ja väylä toteuttaa 

ja osoittaa omaa maanpuolustus-
aatettaan. Yhdistyksen jäsenyys ja 
jäsenmaksun maksaminen on myös 
keino tukea aatetta ja pitää itsensä 
ajan tasalla maanpuolustusasiois-
ta. Toivottavasti mahdollisimman 
moni aktivoituu miettimään, mitä 
uutta toimintaa kerhon jäsenten 
kesken voisi toteuttaa.
 KHRU:n infotilaisuuden päät-
teeksi uusilla jäsenillä oli mahdol-
lisuus tutustua yhdistyksen kalus-

toon, joka on käytössä yhdistyksen 
ohjatuissa ampumatapahtumissa. 
Yhdistyksemme sai viime vuonna 
tukea kalustohankintoihin Reser-
viupseeriliitolta (RUL) – kiitämme 
siitä! Tilaisuuden osallistujapalaute 
oli oikein kannustavaa, joten uut-
ta infoa on jo suunnitteilla vuonna 
2023 liittyville jäsenillemme. Kii-
tos kaikille toimintaan liittyneille 
uusille jäsenille ja infotilaisuuteen 
saapuneille.

Juha Niemi kertoi MPK:n koulutuspolusta ja kurssimahdollisuuksista.
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Tule mukaan
reserviläistoimintaan

• Arjen turvallisuus
• Etsintä
• Hätämajoitus
• Informaatiovaikuttaminen
• Katuturvallisuus
• Kansainvälinen kriisinhallinta
• Kouluttajakoulutus, maastotaidot
• Lapsen kohtaaminen kriiseissä
• Makean toiminnan joukot tutuiksi
• Tosielämän ensiapu

• Arjen turvallisuus
• Ensihuollon peruskurssi
• Informaatiovaikuttaminen
• Jokanaisen selviytymispakki
• Viestintä

21.–23.4.2023 
Huovinrinne, Säkylä

Järjestäjänä Lounais-Suomen 
alueneuvottelukunta

Harjulintu

V A LT A K U N N A L L I S E T
N A I S T E N 
N A S T A - H A R J O I T U K S E T

5.–7.5.2023 
Panssariprikaati, Parola

Leopardi

Järjestäjänä Hämeen 
alueneuvottelukunta

22.-24.9.2023 
Dragsvik, Tammisaari

Tyyni

Järjestäjänä Uudenmaan 
alueneuvottelukunta

8.-10.9.2023
Rovaniemi

Vasa

Järjestäjänä Lapin 
alueneuvottelukunta

13.-15.10.2023 
Hiukkavaara, Oulu.

Fanni

Järjestäjänä Oulun 
alueneuvottelukunta

L I S Ä T I E T O J A :
p. 040 017 5223

Harjoitus 

PERUUTETTU
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20 
Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

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

www.hrup.fi www.helresp.fi

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

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

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n kevätvuosikokous
Maanantai 15.5.2023 klo 18.00

Katajanokan Kasino Karimosali, Laivastokatu 1, 00160 Helsinki

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n kevätvuosikokous
Kokous pidetään maanantaina 15.5.2023 klo 18.00
Suojeluskuntatalon auditorio, Töölöntorinkatu 2 B, 00260 Helsinki

1 henkilö valtakirjalla/yhdistys.

Onnittelemme

Helmikuu

21.2. vänrikki Olli Kivinen  60v

25.2. varatuomari, Master of Laws, kapteeni Mauno von Fieandt  75v

Maaliskuu

19.3. riskienhallintajohtaja, luutnantti Kari Melander (matkoilla)  60v

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).

Päivitä jäsentietosi eAsiointipalvelussa
Paperilehti ja sähköisen lehden ilmestymistiedote (sähköposti) lä-
hetetään jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen. Huolehdithan, että 
osoitteesi on rekisterissä ajan tasalla.

Reserviläisliitto ry:n ylläpitämä Maanpuolustusrekisteri on Reservi-
läisliitto ry:n, Suomen Reserviupseeriliitto ry:n, Maanpuolustuskilto-
jen liitto ry:n ja Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n yhteinen jäsenre-
kisteri. 

Jäsenet pääsevät kirjautumaan Maanpuolustusrekisteriin eAsiointi-
palvelun kautta. Kirjautumiseen vaaditaan jäsennumero, joka toimii 
henkilön käyttäjätunnuksena. Jäsennumero löytyy mm. jäsenkor-
tista. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä salasana on henkilön 
postinumero.

Kirjautumislinkit
Reserviläisliitto:    Suomen Reserviupseeriliitto:

Kaikille avoimet tilaisuudet
23.2. klo 18.00 Miniseminaari: Vuosi Ukrainan sotaa. Lisätiedot s. 12 
Senioriupseerit.

28.2. klo 19.00 Esitelmä, kansanedustaja Anders Adlercreutz (RKP). 
Lisätiedot s. 13 Espoo-Kauniainen.

1.3.–31.5. Verenluovutuskampanja: Reserviläinen ei luovuta! Lisätie-
dot s. 17.

27.3. klo 18.30 Esitelmä, Ahti Lappi: Robottien sotaa – voidaanko oh-
jukset ja lennokit torjua? Lisätiedot s. 13. Ilmatorjuntakerho.

28.3. klo 19.00 Esitelmä, kenrl evp Jarmo Lindberg (KOK). Lisätiedot 
s. 13 Espoo-Kauniainen.

22.4. klo 9.00 Sotahistoriallinen retki: Helsingin ilmapuolustuksen 
taistelupaikat. Lisätiedot s. 13. Ilmatorjuntakerho.

25.4. klo 19.00 Esitelmä, pääesikunnan päällikkö kenrl Vesa Virtanen. 
Lisätiedot s. 13 Espoo-Kauniainen.

Seuraava Helsingin Reservin Sanomat

Seuraava Helsingin Reservin Sanomat ilmestyy sähköisenä 3.3.2023 
osoitteessa www.reservinsanomat.fi. Lehden aineistopäivä on 
23.2.2023. 

Seuraava paperilehti ilmestyy 16.6.2023. Lehden aineistopäivä on 
31.5.2023.

Antoisia lukuhetkiä!


