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Jukka Sonninen

 Aika on herkkä katastrofeille. Olemme 
juuri suoriutuneet pandemia-aalloista, kun 
sota räjähti silmillemme lähinaapurissa. Näi-
den seurauksena globaali talous kangertelee 
ja poliittinen kenttä on murroksessa. Kauem-
pana kiehuu nälkä ja liikakansoitus sekä ide-
ologinen terrorismi. Omaa paikkaa haetaan 
mm. hakeutumalla läntisen puolustusliiton 
jäseneksi ja osaksi sen yhteistä puolustusta. 
 Varautumisella tarkoitetaan tavanomaises-
ta poikkeavan tilanteen ennakointia ja toi-
menpiteitä, joilla estetään tai ehkäistään sen 
muuttuminen kriisiksi. Kriisissä siis ei kyetä 
vastaamaan syntyneeseen tilanteeseen nor-
maalein menettelyin, toisin kuin arjen vaara-
tilanteissa, joihin voimavarat on normaalisti 
mitoitettu. Kriisien kirjo on myös kasvussa. 
Virallisten poikkeusolojen perusteluiden, so-
dan ja pandemian, rinnalle on noussut ympä-
ristökatastrofin ja talousjärjestelmän romah-
duksen varteenotettavat riskit. Ja niiden seu-
rauksena voimme joutua pohtimaan aivan 
perusteista alkaen oman olemassaolomme 
kulmakivet. Lämpö, ruoka, vesi tietysti, mut-
ta myös polttonesteet, sähkö ja informaatio-
järjestelmät. Olemme riippuvaisia globaalista 
järjestyksestä ja infrastruktuurimme voi olla 
haavoittuva pahantahtoisille toimijoille. Va-
rautumalla myös näihin megaluokan haastei-
siin voimme välttää tai ainakin lievittää mah-
dollista kriisiä.
 Oma varautuminen ja oman perheen ar-
jen turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. 
On aiheellista arvioida, mitä tehdään, jos 
huoltaja tai huoltajat saavat käskyn saapua 
palvelukseen, heidän työnsä on suojatyötä 
tai määrätään hätätyöhön. Kolmen päivän 
kotivara on syytä olla kunnossa, mutta pitää 
muistaa, että sekin on mitoitettu normaalien 
häiriötilanteiden kokoiseksi. 10 vuorokauden 
elintarvikkeet, vesi ja vaihtoehtoiset energia-
lähteet olisivat paljon parempi turva poikke-
usoloihin jouduttaessa. 
 Yhteiskunnan varautuminen kriiseihin on 
laaja kokonaisuus, joka kattaa hyvin laajan 
kirjon arkipäivän itsestäänselvyyksiä raaka-
aineista laitteisiin ja ohjelmistoihin. Energia 
tai ruoka ja kotien ja teollisuuden laitteiden 
komponentit ovat ensimmäisenä mielessä, 
mutta lopulta kyse on yhteisistä pelisään-
nöistä, joilla niitäkin ohjaillaan. Valitettavasti 
lainsäädäntömme on ”hyvien vuosien” aikana 
rakennettu vain normaaliolojen tilanteisiin, 
poikkeusolot ovat jääneet alaviitteisiin. Tämä 
aiheuttaa puuttuvan toimivallan ja ristirii-
taisten määräysten muodossa lähes ratkai-
semattomia haasteita, joissa maalaisjärki ja 
perustuslaki eivät syleile toisiaan.

 Sotien 39-45 aikana koko yhteiskunta 
asetettiin liikekannalle sotaponnisteluihin. 
Vastaavaa ”älkoopeetä” ei enää ole, jokai-
nen viranomainen pyrkii turvaamaan oman 
toimintansa myös poikkeustiloissa. Mutta 
useimpien voimavarat loppuvat nopeas-
ti kriisin pitkittyessä. Puhumattakaan, että 
palvelukykyä voitaisiin merkittävässä määrin 
lisätä. Huoltovarmuutta on toki rakennettu 
järjestelmällisesti valmiusvarastoilla ja va-
rautumisvelvoitteilla sekä monin sopimusjär-
jestelyin. Silti koronakriisi osoitti hartioiden 
kapeuden ja varsin yleisesti tunnustettiin, 
että tehohoidon kyky on nopeasti käytetty 
loppuun. Suuria reservejä ei ole. Oikeastaan 
Puolustusvoimat on ainoa taho, joka kykenee 
laajentamaan oleellisesti suorituskykyään, 
siitä kiitos pitkäjänteiselle panostukselle kan-
salliseen puolustukseen ja laajaan reserviin 
perustuvaan puolustusjärjestelmään.
 Olisiko syytä pohtia uudelleen yhteiskun-
nan liikekannallepanokykyä? Niin henkinen 
resilienssi kuin aineelliset voimavaramme 
joutuvat varsin nopeasti koetukselle, jos 
suomalaiseen yhteiskuntaan tai koko kan-
sainväliseen yhteisöömme kohdistuu ulkoa 
riittävän suuri isku. Sellaisen todennäköisyys 
on nyt kasvussa ja kykymme kaikkien voimi-
en liikekannallepanoon on vajavainen pitkän 
rauhallisen kauden seurauksena. Olemme 
osin luoneet hyvää tarkoittaen asetelman, 
jossa nopea reagointi uhkaan on monen lu-
kon takana. Viranomaisten toimivalta on 
(aivan perustellusti) hyvin rajattua, jota put-
kihallinto ja kokonaisvaltaisen toiminnan 
johtamisen toimivaltuuden puuttuminen ra-
joittavat entisestään. Viranomainen voi tehdä 
vain sen, mitä laissa lukee, ei yhtään enem-
pää. Usein jopa tiedon antaminen toisille on 
estetty.
 Toisaalta niin merkittävää kuin onkin pi-
tää huolta omasta kunnosta ja osaamisesta, 
jää suuri joukko ”reserviin”. Sijoittamatonta 
reserviä ja varsinkin yli nelikymppisiä olisi 
käytettävissä yhteiskunnan muuhunkin kuin 
sotilaalliseen varautumiseen. Usein meillä 
on osaamista ja kokemusta, mutta mihin se 
suunnattaisiin kriisissä. Olisiko syytä vaka-
vasti pohtia toiminnan organisointia? Mo-
nenlaista suojelu- ja avustustyötä olisi tar-
peen ja erityisesti johtamista, mutta kukaan 
ei tunnu olevan vastuussa organisoinnista. 
Kokemusten perusteella juurikin ne ovat 
kriisissä ratkaisevia. Tältäkin osaa olisi uu-
delle lainsäädännölle tarvetta. Yhteiskuntaa 
on herätettävä varautumaan myös pahan va-
ralle.

Kirjoittaja on HRUP:n varautumistoimikun-
nan jäsen.
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Varautuminen pahimman varalle?

 Helsingin reserviläispiirien 
jäsenille tarjoutuu nyt ainut-
kertainen tilaisuus yhdessä ak-
tiivien kanssa lisätä tietojaan 
ja keskustella asiantuntijoiden 
alustusten pohjalta maanpuo-
lustukseen ja valtakunnan tur-
vallisuuteen liittyvistä kysy-
myksistä.
 Seminaarin ohjelmassa on 
mm. seuraavat ajankohtaiset 
esitykset keskusteluineen :
 —  Parlamentaarisen puo-
lustuskomitean mietintö ja sen 
vaikutukset
 —  Puolustuslaitoskomitean 
tehtävät ja työn nykyvaihe
 —  Puolustuslaitoksen ma-
teriaalinen valmius
 —  Yhtenäispäällystösuun-

nitelma
 Varsinaisessa seminaari-
työskentelyssä (ryhmätyöt lau-
antaina ip. ja sunnuntaina ap.) 
keskitytään etsimään keinoja ja 
lisäämään valmiuttamme toi-
miessamme maanpuolustuksen 
hyväksi Helsingissä.
 Osanotto-oikeus on kaikilla 
reserviläispiirien jäsenillä. Tun-
goksen sattuessa täytyy osanot-
toa kuitenkin rajoittaa ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.
 Ilmoittautumiset: Res. jär-
jestöjen toimintakeskukseen 
Töölöntorinkatu 2, Hki 26 tai 
puh. 440471-keskus. Ilmoitet-
tava nimi yhdistys ja osoite, jo-
hon ennakkomateriaali voidaan 
lähettää.

Lue Helsingin Reservin Sanomat myös verkosta!
www.reservinsanomat.fi
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pääkaupunkiseudun suurilla kohderyh-
millä, pitäisi vastaavan olla mahdollista 
myös muualla. Mukaan kannattaa ottaa 
myös MPK, jotta maanpuolustuskentän 
kolmikanta – Puolustusvoimat, MPK ja 
järjestöt – olisivat kaikki yhdessä rinta-
massa jakamassa tietoa.

Piirin koulutuspäiväperinne 
jatkuu
 Piirin koulutuspäivä pidettiin jälleen 
10.9.2022 Tuusulassa mielenkiintoisten 
ja reservin upseerien osaamisen kannalta 
tärkeiden aiheiden parissa. Osa vanhaa 
kerraten, kuten karttatyö MGRS-koor-
dinaattien ja taisteluensiavun parissa, ja 
osa uusia aiheita kuten epäsuoran tulen 
toimintamalleja, huollon suorituskykyjä 
tai sotilaskoiratoimintaa esitellen. Kiitos 
kaikille kouluttajille ja yhdistyksille, jot-
ka osallistuivat päivän toteuttamiseen. 
On hienoa nähdä, että Axi Holmströmin 
luotsaaman koulutustoimikunnan järjes-
tämistä tapahtumista on syntymässä uusi 
perinne. Luvassa on entistä vaativampia 
teemoja, ja vuodelle 2023 on jo sovittu 
uusista koulutustapahtumista MPK:n Ete-
lä-Suomen maanpuolustuspiirin (ESMPP) 
kanssa. Yhteistyö ESMPP:n kanssa sujuu 
muutenkin erinomaisesti, mikä osoittaa 
että yhdessä tekemällä kaikki vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskentän toimijat voitta-
vat.

Piirin syyskokouksessa 
valitaan uusi hallitus 
ja puheenjohtaja
 Piirin syyskokous pidetään 14.11.2022, 
ja silloin valitaan piirille uusi puheen-
johtajisto kahdeksi vuodeksi ja 8 halli-
tusjäsentä vuodeksi. Toivottavasti mah-
dollisimman moni yhdistys asettaa teh-
täviin ehdolle aikaansaavia henkilöitä 
edistämään piirin toimintaa. Ehdokkai-
den nimet on toimitettava piiritoimistol-
le viimeistään 27.10.2022, joten aikaa on 
vielä hyvin. Puheenjohtajakandidaattien 
osalta olisi tervetullutta, että he tulisivat 
4.10.2022 pidettävään piiri-iltaan kerto-
maan itsestään ja ajatuksistaan toiminnan 
kehittämiseksi tai kirjoittaisivat vastaavis-
ta teemoista seuraavaan Helsingin Reser-
vin Sanomien numeroon, joka ilmestyy 
21.10.2021. Kaikki henkilövalinnat ovat 
piirin kannalta tärkeitä, koska hyvä halli-
tus voi yhteen hiileen puhaltaessaan vai-
kuttaa merkittävästi toiminnan laajuuteen 
ja laatuun.

Ukrainan tilanne 
nostattaa tunteita
 Tätä kirjoitettaessa Ukrainan vasta-
hyökkäystä on kestänyt vajaa viikko, ja 
onnistunut operaatio on kohottanut tun-
nelmia tilapäiseen energiakriisiin valmis-
tautuvassa Euroopassa. Daavid vastaan 
Goljat -asetelma on jälleen kääntynyt oi-
keaan suuntaan, kun Ukraina on onnis-
tuneella operatiivisella harhautuksella ja 

Puheenjohtajilta

Reserviupseerien 
puheenjohtajalta

Reserviläisten 
varapuheenjohtajalta

Kati Pitkänen > Sotilaspastori (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin varapuheenjohtaja

Koulutukselle on kysyntää 
– ja kouluttajille
 Jokainen aktiivireserviläinen ja maan-
puolustaja on huomannut kuluvan vuoden 
kevättalvesta alkaen, että laajasti katsoen 
aivan kaikki maanpuolustukseen ja koko-
naisturvallisuuteen liittyvä koulutus kiin-
nostaa nyt aiempaa laajemmin. Koronan 
kurittaessa yhdessä olemista verkkokoulu-
tus pääsi aiempaa paremmin ja monipuoli-
semmin vauhtiin. Nyt lähikurssit täyttyvät 
yleensä ääriään myöten ja kiinnostuneita 
jää jonoon, vaikka myös verkkokoulutus 
ja webinaarit keräävät edelleen laajan ylei-
sön. Tämän vuoksi on aiempaa enemmän 
kysyntää myös jokaiselle vapaaehtoiselle 
kouluttajalle ja tausta tehtävien taitajille ja 
vapaaehtoisille. 
 Monien eri tahojen erilaisena yhteis-
työnä on jo tehty ja aloitettu uusia reser-
viläisten ja muidenkin maanpuolustajien 
nousujohteisen koulutuksen kokonaisuuk-
sia. Tässä yhteistyökumppanina on Maan-
puolustuskoulutus, MPK. Aika pitkälti 
kaikille on löydettävissä kiinnostava ja so-
piva polku toimia tarpeellisten sekä kiin-
nostavien maanpuolustus- ja kokonaistur-
vallisuusasioiden parissa. Kehittyminen on 
mahdollista sekä henkilökohtaisella tasol-
la, että sen lisäksi on mahdollisuus päästä 
ottamaan vastuuta pienemmistä ja isom-
mistakin kokonaisuuksista. Kiinnostavan 
sisällön ja uusien taitojen lisäksi tavallinen 
bonus on mukava seura niin kurssilaisena 
kuin järjestelyt tekevän organisaation jäse-
nenä. Hyvä yleisselvitys mukaan lähtemistä 
löytyy ainakin MPK:n nettisivuilta otsikon 
’Miten mukaan toimintaan?’ alta. Alkuun 
pääsemisen lisäksi sivulta löytyy ohjet-
ta myös pidemmälle jatkamiseen. Siihen 
kannustetaan kertomalla nousujohteisesta 
koulutuspolusta. 
 Henkilökohtaisia taitoja laajemmin 
maanpuolustuksesta kiinnostuneille ja ak-
tiivisille toimijoille on nousujohteisia kou-
lutuspolkuja eri lähtökohdista. Koulutta-
jille, kurssien ja harjoitusten toimijoille on 
MPK:n Kouluttajan käsikirjasta julkaistu 
päivitetty versio 2021. Nyt eri yhteistyöta-
hojen edustajat päivittävät MPK:n edusta-
jien kanssa Kurssinjohtajan käsikirjaa, joka 
tullee yleiseen jakoon jo kuluvan vuoden 
puolella tai talven aikana. Valmisteilla on 
Harjoituksen johtajan käsikirjan päivityk-
sen aloittaminen. Koulutusta ja käytännön 
tekemistä on tarjolla ympäri vuoden. Uu-
det kasvot ovat tervetulleita harjoittele-
maan ja harjaantumaan vastuullisempiin 
tehtäviin niin yhdistyksissä kuin MPK:n 
toiminnassa. Lokakuun alussa jo mukana 
olevia varten on Tuusulassa kahden päivän 
kouluttajien täydennyskoulutustilaisuus. 
Tämä ja vastaavat koulutukset ovat hyvä 
mahdollisuus päivittää jo olemassa olevaa 
osaamistaan. Koulutusta ja koulutuksen ke-
hittämistä päivitetään ja uudistetaan jatku-
vasti ja pitkällä tähtäimellä. Myös sitä teh-
dään pitkälti vapaaehtoisten voimin.

 Maanpuolustusta tehdään myös monel-
la muulla saralla. Reserviläiskentällä erityi-
sesti ampuminen on vahvasti yhdistysten 
toimintaa. Jokainen yhdistys, jolla on am-
pumatoimintaa ottaa varmasti kiitollisena 
vastaan ampujien lisäksi kaikki, jotka voivat 
antaa osaamistaan ja aikaansa siihen, että 
kaikkien harrastaminen on mahdollista. 
Reserviläisten ampumataito lepää erityises-
ti tällä puolella tehtävän vapaaehtoistyön 
varassa. Toivottavasti jokainen reserviläi-
nen arvostaa ja kunnioittaa tätä työpanos-
ta. Puolustusvoimien edustajat ovat ainakin 
huomanneet myönteisesti reserviläisten 
oman ampumatoiminnan. 
 Maanpuolustuksen parissa on opittavaa 
ja annettavaa toisille myös asepalvelusta 
käymättömille aktiiveille sekä sijoittamat-
tomille reserviläisille. Yhtenä asiana mai-
nittakoon väestönsuojelu, jonka merkitys 
on muistunut monen mieleen Ukrainan 
sodan vuoksi. On hienoa seurata sivusta, 
kuinka koulutuksen kysyntä tällä puolella 
on ollut suorastaan räjähdysmäistä. Mutta 
toivon, että taitoja ei tarvitse koskaan käyt-
tää tositilanteessa. Valmiina on silti hyvä 
olla, kaiken varalta. 
 Kysy ystävää, kaveria ja puolituttua mu-
kaan osallistumaan sekä tekemisen mah-
dollistajaksi. 
 Kouluttaudu itse kouluttamaan ja / tai 
muihin tehtäviin, jotka mahdollistavat toi-
minnan ja koulutukset. 
 Tarjoudu itse aktiivisesti mukaan. Vaik-
ka ensimmäinen kysely ei vielä johtaisi teh-
täviin, niin etsi myös muita mahdollisuuk-
sia päästä mukaan kaikkien harrastamisen 
mahdollistajaksi.
 Paljon kiinnostavaa tekemistä löytyy 
myös tämän lehden verkkoversion etusi-
vulta. Sivun alareunassa on ajankohtaista / 
kaikille avoimet tapahtumavinkkejä. 
 Kaikkia tarvitaan. Kaikki tehtävät eivät 
sovi kaikille, mutta laajalla kentällä löytyy 
monenlaista tehtävää. Kiitos, että olet mu-
kana. Tai tule mukaan! 

Kati Pitkänen
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
varapuheenjohtaja, sotpast res.

Pääkaupunkiseudun 
”reserviläiskirje” sai 
historiallisen vastaanoton 
 Piirilehden kesänumerossa kerroim-
me, että Uudenmaan aluetoimisto ja 
HRUP valmistelivat yhteistä kirjettä pää-
kaupunkiseudun 25-45-vuotiaille reservi-
läisille, jotka eivät vielä kuuluneet mihin-
kään reserviläisyhdistykseen. Kirje posti-
tettiin kesällä, ja se on jo tähän mennessä 
ylittänyt kaikki odotukset. Pelkkä kirjeen 
lähettäminen sai historiallisen laajan 
huomion valtakunnallisissa ja alueellisis-
sa medioissa – suuremman kuin mikään 
vapaaehtoisen maanpuolustuskentän 
teko koskaan - ja sen lisäksi paljon kes-
kustelua sosiaalisessa mediassa. Yli 850 
kirjeen vastaanottanutta reservin upsee-
ria ilmoittautui syksyllä Santahaminassa 
järjestettyihin informaatiotilaisuuksiin, 
joten tilaisuuksia piti järjestää yhden si-
jaan kaksi, ja tilaisuudet piti jopa järjestää 
kahdessa eri auditoriossa, jotta kaikki ha-
lukkaat mahtuivat paikalle. Tilaisuuksissa 
täytti jäsenhakemuksen paikan päällä yli 
300 uutta jäsentä eri yhdistyksiin. Tämän 
lisäksi osa kirjeen saajista oli liittynyt jo 
aiemmin kesän aikana, ja jäsenhakemuk-
sia on tullut runsaasti myös tilaisuuksien 
jälkeen. Suuri suosio kertoo asian tärkey-
destä, huipputason esiintyjistä ja onnistu-
neesta ajoituksesta.
 Saimme paikalle aivan loistavan kat-
tauksen huippuasiantuntijoita kertomaan 
mielenkiintoisista aiheista. Puhujina oli-
vat mm. Puolustusvoimien ex-tiedustelu-
päällikkö kenrm evp Pekka Toveri aihee-
naan Ukrainan sodan opetukset; Puolus-
tusministeriön kansliapäällikkö kenrl Esa 
Pulkkinen aiheenaan Suomi ja NATO; 
Maavoimien komentaja kenrl Pasi Vä-
limäki ja entinen Puolustusvoimien ko-
mentaja kenr Jarmo Lindberg, molemmat 
aiheenaan Puolustusvoimien odotukset 
reservin johtajille. Lisäksi kuultiin Uu-
denmaan aluetoimiston päällikön evl 
Markku Jämsän kannustava avauspuheen-
vuoro ja HRUP:n esitys reserviupseeritoi-
minnasta pääkaupunkisudulla. Kenraali-
tason esitysten jälkeen yleisön oli helppo 
kiinnostua reserviupseeritoiminnasta. 
Siitä esiintyjille julkinen kiitos vielä ker-
ran. Raskaimman työn koko hankkeessa 
tekivät Uudenmaan aluetoimiston pääl-
likkö evl Markku Jämsä ja HRUP:n pii-
ritoimistossa Tomi Alajoki ja Ari Ranto, 
mistä heille kaikille isot aplodit. Kiitos 
myös MPK:n Etelä-Suomen piirille, joka 
tuki tapahtumaa siten, että kaikki ilmoit-
tautumiset otettiin vastaan MPK:n il-
moittautumisjärjestelmän kautta. Samalla 
MPK sai myös lähes tuhat uutta rekiste-
röitynyttä käyttäjää. Kirjeen lähettäminen 
vaati paljon taloudellisia resursseja, ja sen 
vuoksi kohderyhmä oli rajattu siihen, mi-
hin oli varaa. Hanketta tukivat taloudelli-
sesti merkittävällä tavalla Turvallisuuden 
tukisäätiö, Urlus-säätiö ja Reserviupseeri-
liitto. Ilman heidän tukeaan hanke ei olisi 
ollut mahdollinen.
 Se että saimme liikkeelle näin korkea-
tasoiset esiintyjät, jotka vielä raivasivat 
täydestä kalenteristaan aikaa varsin lyhy-
ellä varoitusajalla, kertoo paitsi korkeasta 
arvostuksesta reservin upseereita koh-
taan, myös arvostuksesta koko hanketta 
kohtaan. Moni esiintyjä piti Puolustusvoi-
mien ja piirimme yhteistä hanketta erit-
täin hyvänä ideana, ja kysyi spontaanisti, 
onko tarkoitus järjestää vastaavanlaisia 
tilaisuuksia myös muualla Suomessa. Sen 
pitäisi olla hyvinkin mahdollista, sillä jos 
kirjehanke ja tilaisuudet voidaan järjestää 

puheenjohtaja@helresp.fi

puheenjohtaja@hrup.fi

Matti Riikonen > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

ihailtavan tarkasti laskelmoiduilla taiste-
luliikkeillä saanut Venäjän joukot vetäyty-
mään sekasorron vallassa Harkovan itä- ja 
pohjoisosissa. Ukrainan puolustajat ovat 
jälleen kerran onnistuneet nöyryyttämään 
vahvana pidettyjä Venäjän sotavoimia, ja 
paljastaneet niiden heikon koulutustason 
ja taistelumoraalin. Tilanne rohkaisee pie-
nen mutta sisukkaan Suomen maanpuo-
lustajia, koska se näyttää, että omaa maa-
ta puolustavan joukon motivaation voima 
ei ole muuttunut mihinkään Suomen tal-

vi- ja jatkosodan ajoista. Mark Twainin 
kuuluisin sanoin: “It’s not the size of the 
dog in the fight, it’s the size of the fight in 
the dog.”

Matti Riikonen
Helsingin Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja, maj res
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Euroopan ja Suomen 
turvallisuustilanne muuttui 
merkittävästi Venäjän 
hyökätessä eteläiseen naapu-
rimaahansa Ukrainaan yöllä 
24.2.2022. Sota Euroopassa tuli 
meitä hyvin lähelle: etäisyys 
Helsingistä Kiovaan Ukrainaan 
on vain hieman enemmän kuin 
matka Utsjoelle päinvastaiseen 
suuntaan. Tapahtumat johtivat 
Suomessakin turvallisuuspoli-
tiikkamme uudelleenarviointiin 
ja lopulta puolustusliitto 
Naton jäsenyyshakemuksen 
jättämiseen yhdessä Ruotsin 
kanssa 17.5.2022.

Teksti ja kuvat: Ari Ranto
 
 Tilanne ja siitä käytävä keskus-
telu näkyivät yhteiskunnassam-
me myös muilla tavoin. Mediassa 
alettiin julkaista juttuja erilaisista 
sotilaallisista skenaarioista, yh-
teiskunnan ja kansalaisten varau-
tumisesta sekä Suomen kyvystä 
puolustautua vastaavaa hyökkäystä 
vastaan. Suomalaiseen väestönsuo-
jelun käytiin tutustumassa laajasti 
kaukomaita myöten. Uskon, että 
jokainen suomalainen on kuluvan 
vuoden aikana arvioinut tilannet-
ta myös henkilökohtaisesta näkö-
kulmastaan, mitä varautuminen ja 
maanpuolustus tarkoittaa meille 
itse kullekin.
 Reserviläisten keskuudessa 
nähtiin selkeä piikki hakemuksissa 
siviilipalvelukseen. Samanaikaises-
ti Puolustusvoimien asiakaspalve-
lupisteet kuitenkin ruuhkautuivat 
reserviläisten kysymyksistä, miten 
he voisivat aktivoitua ja osallistua 
maamme puolustamiseen.
 Vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuskoulutuksesta lakisääteisesti 
vastaavan Maanpuolustuskoulutus 
MPK:n kurssit täyttyivät äärim-
milleen. Monilla kursseilla tehtiin 
uusia osallistujaennätyksiä. Kurs-
seja pyrittiin järjestämään myös 

lisää. MPK:n toimintaedellytyksiä 
parannettiin nopeilla muutoksilla 
VMP-lakiin (Laki vapaaehtoises-
ta maanpuolustuksesta 556/2007) 
mahdollistaen mm. Puolustusvoi-
mien aseiden käytön MPK:n am-
pumakoulutuksessa.
 Vastaava vyöry oli nähtävis-
sä myös reservijärjestöissä. Uusia 
jäsenhakemuksia tuntui tulevan 
ovista ja ikkunoista. Ehtipä joku 
julistaa kuluvan vuoden jäsen-
hankintakilpailun jo ratkenneeksi. 
Tätä kaulaa olisi mahdoton kuroa 
kiinni.

Reserviläiskirje 2022
 Tilanne johdatti eri toimijat 
nopeasti yhteen. Reserviläisillä 
oli suurta tarvetta saada oikeaa ja 
ajankohtaista tietoa käynnissä ole-
vasta tilanteesta. Puolustusvoimat 
oli lähestynyt kaikkia reserviläisiä 
kirjeellä vuonna 2015. Nyt siihen ei 
kuitenkaan ollut taloudellisia edel-
lytyksiä.

 Puolustusvoimat tavoittaa vuo-
sittain kertausharjoitusten kautta 
henkilökohtaisesti vain rajallisen 
määrän reserviläisiä. Maanpuolus-
tuskoulutus MPK tarjoaa koulu-
tusta kaikille, mutta silläkään ei ole 
henkilöjäseniä tai henkilötasolle 
meneviä tiedotuskanavia. Vapaa-
ehtoisessa maanpuolustuskentässä 
henkilöt voivat olla jäsenenä reser-
viyhdistyksissä. Helsingin Reser-
viupseeripiirin olemassa olevien 
jäsenpalvelu- ja tiedotuskanavien 
kautta maanpuolustukselliset toi-
mijat voivat yhteistössä tavoittaa 
reserviläisiä ja sama kääntäen, re-
serviläiset saavat tietoa erilaisista 
koulutus- ja muista mahdollisuuk-
sista omien mielenkiintojensa mu-
kaisesti.
 Helsingin Reserviupseeripiiri 
(HRUP) on tehnyt tiivistä yhteis-
työtä MPK:n Etelä-Suomen maan-
puolustuspiirin (ESMPP) kanssa 
aikaisemminkin mm. reserviupsee-
rien koulutuspolkujen ja reserviup-

seereille suunnattujen koulutus-
päivien muodossa. Yhteistyö myös 
Puolustusvoimien Uudenmaan 
Aluetoimiston (UUDALTSTO) 
kanssa on vakiintunutta ja mutka-
tonta. Totesimme yhdessä olevan 
kaikkien ja erityisesti isänmaan 
etu, jos pystymme tiedottamaan 
kentälle ajankohtaisista asioista, vä-
hentämään kyselyjä Puolustusvoi-
mien asiakaspalveluun, ohjaamaan 
reserviläisiä MPK:n koulutuksiin 
sekä tuomaan heidät reservijärjes-
töjen jäsentiedotuksen piiriin. Aja-
tus hankkeesta, joka sittemmin sai 
työnimen Reserviläiskirje 2022, oli 
syntynyt.

Säätiöt mukaan talkoisiin
 Monen hyvän idean toteutus 
kilpistyy varojen puutteeseen. On-
neksemme saimme mukaan hank-
keen rahoittajiksi Turvallisuuden 
tukisäätiön, Urlus-Säätiön sekä 
Suomen Reserviupseeriliiton. Ra-
hoituksen turvin pystyimme nos-
tamaan suunnittelemamme kirjeen 
vastaanottajajoukon 7500 vastaan-
ottajaan. Suurkiitos kaikille hank-
keen mahdollistajille!
 Kirjeen suunniteltu kohderyh-
mä oli 25-45 -vuotiaat pääkaupun-
kiseudulla asuvat, ensisijaisesti 
järjestäytymättömät reserviupsee-
rit. Valitettavasti emme lopulta 
pystyneet lähettämään kirjeitä kai-
kille kriteerit täyttäville, vaan vas-
taanottajat jouduttiin poimimaan 
satunnaisotantana ko. kohdejou-
kosta. Kirjeen sisältö on hyödyllistä 
kaikille reserviläisille, minkä vuoksi 
julkaisemme sen tämän artikkelin 
osana.

Kirje maailmalle
 Kirjeet saatiin matkaan monien 
mutkien jälkeen juhannusviikolla 
2022. Samassa yhteydessä julkais-
tiin lehdistötiedote, joka menikin 
sitten läpi kaikissa valtakunnalli-
sesti ja alueellisesti merkittävissä 
printti- ja sähköisissä medioissa. 
Tiedotteen julkaisupäivä oli lisäk-
si juhannusaatonaatto - ei ehkä se 

kaikkein otollisin ajankohta lehdis-
tötiedotteiden julkaisemiselle.
 Kuten medialle jaetussa tiedot-
teessakin kerrottiin, kirjeissä an-
nettiin ohjeita reserviläisille mm. 
oman sijoituksen tarkistamiseen, 
koulutustietojen päivittämiseen ja 
oman sotilaallisen ammattitaidon 
kehittämiseen. Edelleen kirjeessä 
kerrottiin, mitä reserviupseeriyh-
distykset ovat, miten ne toimivat 
ja miten niiden toimintaan pääsee 
mukaan. Kirjeen vastaanottajat 
kutsuttiin myös elo-syyskuussa pi-
dettäviin informaatiotilaisuuksiin. 
Informaatiotilaisuuksien ilmoittau-
tuminen toteutettiin MPK:n koulu-
tuskalenterin kautta.

Kuinkas sitten kävikään
 Kirjeet olivat ulkona ja ilmoit-
tautuminen avoinna. Aurinkolasit 
nenälle ja lomille mars!
 Yllätys lomilta palatessa oli 
melkoinen. Kuvittelimme infor-
maatiotilaisuuksien kiinnostavan 
ehkä paria sataa reserviupseeria. 
Järjestelmässä oli elokuun alussa 
712 ilmoittautunutta ja ilmoittautu-
misaikaa vielä viikkoja jäljellä. Tila-
varauksemme olivat jääneet autta-
matta pieniksi.
 Onneksemme Maanpuolus-
tuskorkeakoululta löytyi ratkaisu, 
jota oli käytetty aikaisemminkin. 
Informaatiotilaisuudet järjestettiin 
lopulta alkuperäisen suunnitelman 
mukaisina varsinaisena ja varapäi-
vänä, mutta molempina päivinä 
kahdessa auditoriossa samanaikai-
sesti esiintyjiä kierrättäen. Keyno-
te- puhujamme pääsivät kumpikin 
pitämään esityksensä yhteensä nel-
jä kertaa täysille saleille.
 Tapahtumien ilmoittautumislis-
toilla ehti pyörähtää ja MPK:n kou-
lutuskalenteria käyttää lähes tuhat 
reserviläistä. Päivien lopullisilla ni-
milistoilla heitä oli hieman alle 900. 
Syysflunssat ja lasten päiväkotipö-
pöt karsivat osanottajajoukkoa vie-
lä viime hetkillä, mutta käytössäm-
me olleiden salien täyttöaste pysyi 
silti turvallisesti 90% yläpuolella.

Informaatiotilaisuudet pääkaupunkiseudun 
reserviupseereille Santahaminassa 31.8. ja 7.9.2022

Taustalla maisemaan sulautuva Maanpuolustuskorkeakoulun Auditoriotalo. Vilkkaimpina hetkinä ilmoittautumisessa oli jonoa ulos asti.

Alustusten jälkeen yleisö pääsi osallistumaan keskusteluun ja esittämään kysymyksiä esiintyjille. 



 5Helsingin Reservin Sanomat  >  3 /2022  >  23. syyskuuta   

Huippuesiintyjät 
ja -ohjelma
 Saimme kiinnitettyä tapahtu-
man esiintyjiksi jo keväällä ainut-
kertaisen kattauksen asiantun-
temusta suomalaisen sotilashie-
rarkian huipulta. Tapahtuman 
avainteemoiksi valittiin Ukraina 
ja Nato, joiden arvelimme olevan 
ajankohtaisia vielä syksylläkin.
 Ukrainan sodasta sekä siitä 
ammennettavista opeista suoma-
laiselle reserviupseerille saapui 
alustamaan julkisuudessakin asi-
asta paljon kommentoinut pääesi-

kunnan entinen tiedustelupäällik-
kö kenraalimajuri evp Pekka To-
veri.
 Vastaavasti puolustusliitto 
Natosta ja sen merkityksestä Suo-
melle saapui puhumaan puolus-
tusministeriön kansliapäällikkö, 
kenraaliluutnantti evp Esa Pulk-
kinen. Ennen nykyistä pestiään 
Pulkkinen työskenteli vuosina 
2016-2020 Brysselissä Euroopan 
unionin sotilasesikunnan päällik-
könä. Pulkkisen asiantuntemusta 
Natosta ja Suomen Nato-jäse-
nyysprosessista voitaneen pitää 

kattavana.
 Puheenvuoron puolustusvoi-
mien odotuksista reserviläisille 
saapui pitämään vuorollaan maa-
voimien komentaja kenraaliluut-
nantti Pasi Välimäki sekä puolus-
tusvoimien edellinen komentaja 
kenraali evp Jarmo Lindberg.
 Muita puheenvuoroja yhtään 
väheksymättä tilaisuudet kruuna-
sivat - kuinkas muuten - sotkun 
munkkikahvit. Niistä suurkiitos 
Helsinki - Santahaminan Sotilas-
kotiyhdistyksen leipomolle ja Au-
ditoriotalon Sotilaskodille.

Palaute
 Osanottajien palaute tilaisuuksis-
ta on lähes yksinomaan positiivista. 
Kiitosta saivat sekä ohjelma että jär-
jestelyt. Koko tilaisuus oli onnistuttu 
tiivistämään arki-iltana vain kahteen 
tuntiin, mikä tuntui sopivan useim-
mille perheellisillekin.
 Pieni haaste oli paikka Santa-
haminan sotilassaarella ja sen mu-
kanaan tuomat liikennejärjestelyt. 
Paikoitustila Maanpuolustuskorkea-
koululla kadettikurssien vaihtohetkel-
lä (edellinen kurssi valmistui ja uusi 
aloitti) tiedettiin haastavaksi. Monet 
noudattivatkin kehotusta julkisten 
kulkuvälineiden käyttämistä, mikä ei 
toiminutkaan enää myöhemmin illal-
la tilaisuuden päättyessä. Jälkimmäi-
senä iltana paikalle olikin järjestetty 
Puolustusvoimien bussi tukemaan 
kuljetuksia Santahaminasta Hertto-
niemeen.
 Muutamia osallistujapalautteen 
numeerisia tunnuslukuja tilaisuuk-
sista ovat kokonaisarvosana 4,88 ja 
suositteluaste NPS 93. Erinomaisia 
lukuja. Kun samalla yli 91% kyselyyn 
vastanneista kertoi oman maanpuo-
lustustahtonsa tilaisuuden myötä 
lisääntyneen tai vahvistuneen, järjes-
täjänä voinee olla vain tyytyväinen. 
Ehkä vastaavia tilaisuuksia voisi jär-
jestää joskus lisääkin.

Uudet jäsenet
 Informaatiotilaisuudet olivat 
samalla jäsenrekrytointitilaisuuk-
sia. Palautekyselyyn vastanneista, 
tilaisuuksiin osallistuneista ja aikai-
semmin järjestäytymättömistä re-
serviupseereista yli kaksi kolmasosaa 
kertoi liittyneensä tai aikovansa liittyä 
reserviupseeriyhdistyksen jäseneksi 
kirjeen saatuaan. Jäsenhakemusten 

käsittely on tämän lehden mennes-
sä painoon vielä kesken, mutta tämä 
lehti ja piiritiedotteet lähetetään tois-
taiseksi manuaalisin toimenpitein kai-
kille jäsenhakemuksen jättäneille.
 Jäsenyysprosessi siirtyy seuraa-
vaksi kerhojen käsittelyyn. Luotan 
kerhojen ottavan uudet jäsenet avo-
sylin mukaan toimintaan. Mikäli mat-
kan varrella jokin asia askarruttaa, 
olemme piiritoimistolla mielellämme 
avuksi.

Lopuksi
Arvoisat reservin upseerit,
 Te toimitte sodanajan reservi-
läisarmeijamme avaintehtävissä. 
Teidän maanpuolustustahtonne, mo-
tivaationne, ammattitaitonne ja aktii-
visuutenne vaikuttavat suoraan myös 
muihin henkilöstöryhmiin, puolus-
tusvoimiemme suorituskykyyn sekä 
maanpuolustuksemme uskottavuu-
teen.
 Onnittelut vielä kerran hyvästä 
päätöksestä ja tervetuloa mukaan!

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

Kirjoittaja työskentelee järjestöupsee-
rina Helsingin Reserviupseeripiirissä 
ja on tehtävässään vastannut Reser-
viläiskirje 2022 -hankkeesta sekä sen 
toteutuksesta.

Tilaisuuden arvovaltainen asiantuntijajoukko (vasemmalta): evl Markku Jämsä, kansliapäällikkö kenrl evp Esa Pulkkinen, 
kenr evp Jarmo Lindberg, kenrm evp Pekka Toveri sekä maj res Matti Riikonen.
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Mitä, vessaa ei voi vetää!
Normaalioloissa sähkön läsnä-
olon helposti unohtaa – ehkä 
vain pistorasiat ja valokytkimet 
muistuttavat, ettei koti toimi 
pelkästään pyhällä hengellä. 
Keskustelu sähkön hinnan 
ja saatavuuden ympärillä on 
nousut lähes päivittäiseksi 
puheenaiheeksi. Varautumisen 
kannalta on syytä hieman 
pysähtyä miettimään, miten 
kotielämä muuttuu, jos säh-
kökatko kestää tuntien sijasta 
päiviä. Haja-asutusalueella on 
jo perinteisesti helpompi ottaa 
korvaavia toimintatapoja käyt-
töön kuin kaupunkien keskustan 
kerrostalossa. 

Teksti: Pia Lindell

 Vedenjakeluhäiriöiden muka-
naan tuomat toimintatavat on testat-
tu (esim. Nokia 2007) ja poikkeusti-
lanteesta selvittiin. Mutta jos veden 

tulo olisi lakannut pitkäkestoisen 
sähkökatkon aiheuttamana, tilanne 
olisi ollut täysin toinen. 
 Siis noudan lähikaupasta vettä. 
Pitkälle en voi lähteä, sillä polttoai-
neen saaminen autoon muodostuu 
ongelmaksi, kun bensapumput eivät 
toimi. Varageneraattoreilla varatut 
kaupat pystyvät olemaan jonkin ai-
kaa auki, mutta kassajärjestelmät ei-
vät toimi. Käteisellä voi ostaa, mutta 
vaihtorahaongelmasta tulee akuutti. 
Myös kauppojen vesi ym. juomava-
rastot ovat nopeasti tyhjiä, sillä va-
rastoitavat määrät eivät ole suuria. 
 Viranomaiset järjestävät veden 
jakelupisteen, mutta miten tiedote-
taan niiden sijainnista ja aikataulus-
ta, kun sähköllä toimivat viestimet 
eivät toimi ja myös linkkiasemat ovat 
pian sammuneet. Onneksi on patte-
riradio varattuna! Mihinkä kaniste-
riin tai ämpäriin juomavettä hakisin. 
Jaksankohan kantaa veden seitse-
mänteen kerrokseen, kun hissi ei 
toimi? Astian on syytä olla puhdas, 
sillä ei ole vettä sen puhdistamiseen. 
Tällä hetkellä en halua saada mitään 
pöpöä kroppaani, sillä vessaankaan 
säiliö ei täyty ilman sähköä. Voihan 
vessaa tietysti huuhdella muullakin 

vedellä, mutta hyvin usein jäteveden 
eteenpäin meneminen vaatii myös 
pumppua. Montako kertaa jaksan 
noutaa vessanvetoveden kilometrin-
päästä joesta ja kantaa seitsemän-
teen kerrokseen. En myöskään halu-
aisi asua ensimmäisessä kerroksessa 
jäteveden pinnan noustessa. 
 Tässä oli vain pieni kuvaelma 
mahdollisista tapahtumista sähkö-
katkon aiheuttamassa vedensaanti-
häiriössä. Vettä tulisi varata 2 litraa 
henkeä kohden vuorokaudessa ja 
kotieläimet tarvitsevat oman osuu-
tensa. Lisäksi vettä tarvitaan ruoan-
laittoon ja hygieniaan. 
 Sähkökatko aiheuttaa kotona 
myös muita hankaluuksia, sähkölait-
teet ja valot lakkaavat toimimasta, 
asunto viilenee ja ruoanvalmistus 
vaikeutuu. Oletko miettinyt, miten 
sinä toimisit? Voi olla, että olet juu-
ri kertaamassa ja puolustusvoimat 
pitää huolta omistaan, mutta miten 
kotiväki selviää?
 Linkistä paljon lisätietoa: www.
naistenvalmiusliitto.fi/omatoiminen-
varautuminen/

Kirjoittaja on Naisten Valmiusliiton 
pääsihteeri.

Ei kotivara venettä kaada
Jos kaupassakäynti muuttuisi 
huomenna mahdottomaksi, 
pärjäisikö taloutesi kotona 
viikon käymättä ruokaos-
toksilla? Entä jos kodistanne 
katkeaisi sähkö ja vesi kolmeksi 
vuorokaudeksi? 

Teksti: Toivo Haimi 

Kuva: Tomi Alajoki

 Tilanne, jossa kauppaan ei pää-
se, voi yllättää monestakin syystä, 
joista ani harva on sotilaallista laa-

tua. Yksinasuva voi sairastua eikä 
kykene ostoksille. Perheenjäsen voi 
sairastua ja tarvita jatkuvaa läsnä-
oloa.
 Yhteiskunta voi haavoittua; voi 
tulee lakko, liikenneyhteydet saat-
tavat katketa tai laaja sähkökatkos 
voi häiritä arkea. Voi sattua myös 
vakava onnettomuus, joka johtaa 
kauppojen sulkeutumiseen tai ulko-
naliikkumiskieltoon. Myös häiriöt 
tuotantoketjuissa voivat estää tava-
roiden kuljetuksen kauppoihin tai 
niiden hankkimisen kaupasta kotiin.
 Myös poikkeuksellisen voima-
kas myrsky voi nopeasti sotkea ar-

jen turvalliset rutiinit. Se saattaa 
tukkia liikenteen pitkäksi aikaa ja 
katkaista sähköt useaksi päiväksi. 
Kotivara turvaa viikon ruoat, mut-
ta löytyykö kotoa myös vaihtoehto 
sähkölämmitykselle ja paristoilla tai 
dynamolla toimiva radio?
 Vaikka edellä mainitut skenaa-
riot saattavat vaikuttaa kaukaa hae-
tuilta, on aina hyvä olla varautunut 
häiriötilanteisiin, vaikka ne olisivat-
kin epätodennäköisiä. Eräs tärkeim-
mistä varautumisen keinoista taval-
lisille kotitalouksille on kotivaran 
hankkiminen ja sen ylläpitäminen.
 Yksinkertaisimmillaan kotivara 
tarkoittaa sellaista määrää ruokaa, 
vettä ja välttämättömiä taloustar-
peita, joilla yksi kotitalous pärjää 
useiden päivien, jopa viikon ajan 
ilman, että tarvitsisi hakea täyden-
nystä.
 Juomavesi on kotivaran A ja O. 
Vettä tarvitaan juotavaksi noin 2 
litraa päivässä per henkilö. Jos ve-
denjakelu keskeytyy tai vesijohtove-
si saastuu, viranomaiset perustavat 
vedenjakelupisteitä.
 Onkin tärkeää, että kotoa löytyy 
kannellisia puhtaita astioita, joissa 
vettä voi säilyttää ja kuljettaa. Ilmai-
set ämpärit kannattaa siis ottaa avo-
sylin vastaan! Lisäksi vettä tarvitaan 
hygieniaan ja WC:n huuhteluun, jos 
vedenjakelu on keskeytynyt.
 Kotivara hankitaan yksinker-
taisesti siten, että kotiin hankitaan 
ruokaa ja muita päivittäin välttä-
mättä tarvittavia tavaroita vähän 
enemmän. On syytä pitää mielessä, 
että kotivara ei ole erillinen hätä-
varasto, vaan tuotteita käytetään ja 
kierrätetään koko ajan. Kotivaraa 
käytetään päivittäin ”parasta en-
nen” -suosituksia noudattaen, ja 
uutta hankitaan tilalle. Näin elintar-
vikkeet säilyvät tuoreina ja tavarat 
käyttökelpoisina.
 Kotivara kannattaa koota sel-
laisista elintarvikkeista, joita tulee 
muutenkin käytettyä arjessa. Ruu-
an ja veden lisäksi on hyvä miettiä 

myös sitä, mitä ja miten taloudessa 
voidaan tarvittaessa laittaa ruokaa 
sähkökatkon aikana.
 Kotivara on järkevää olla ni-
menomaan varmuuden vuoksi ja 
kaiken varalta. Kotivaralle ei ole 
olemassa mitään yleispätevää ja eh-
dotonta ohjetta, jota tulisi noudat-
taa, mutta esimerkiksi Martat ovat 
laatineet hyvän suuntaa-antavan 
ohjeen:
 Elintarvikkeiden lisäksi kotita-
loudessa on hyvä olla myös seuraavia 
taloustarvikkeita viikon tarpeiksi:

• lääkkeitä
• erityisruokavalion elin- 

tarvikkeita
• tölkinavaaja
• radio ja paristoja siihen
• hygieniatarvikkeita
• vaippoja tai vastaavia
• tuorekelmua, teippiä,  

muovipurkkeja
• taskulamppu ja paristoja
• joditabletteja
• kynttilöitä ja tulitikkuja
• käteistä rahaa
• lemmikkieläinten tarvikkeita

3 päivää 1 viikko

vettä, juomaa 6 l 14 l

vihanneksia ja juureksia 600 g 1,4 kg

hedelmiä ja marjoja 400 g 930 g

perunaa 200 g 460 g

pastaa ja viljalisäkettä 200 g 460 g

leipää ja viljatuotteita 550 g 1,3 kg

maitoa, piimää, jogurttia tai 
vastaavia kasvivalmisteita

1 l 2,3 l

juustoa 60 g 140 g

kalaa, munaa, lihaa, kasviproteiinia 400 g 930 g

öljyä, rasvoja 150 g 350 g

kuivattuja hedelmiä 100 g 230 g

Pähkinöitä, siemeniä 90 g 210 g

makeisia, suklaata 100 g 230 g

sokeria, hunajaa 100 g 230 g

YHTEENSÄ noin 2 300 kcal per vuorokausi

Marttojen esimerkki kolmen päivän ja viikon ruokatarpeista yhdelle aikuiselle:



 7Helsingin Reservin Sanomat  >  3 /2022  >  23. syyskuuta   

Jokaisen kannattaa varautua 
siihen, että tavallinen arki 
häiriintyy onnettomuuden tai 
poikkeustilanteen takia.

Teksti: Toivo Haimi 

Kuva: Puolustusvoimat

 Varautuminen on ennaltaehkäisyä 
ja harjoittelua siltä varalta, että jokin 
riski toteutuu. Vakavissa poikkeus-
tilanteissa viranomaiset eivät ennätä 
heti kaikkien avuksi, vaan kohdistavat 
voimavaransa eniten avun tarpeessa 
olevien auttamiseen. Siksi jokaisella 
reserviläisellä on kannettava vastuuta 
itsensä ja lähiyhteisönsä pärjäämisestä 
välittömässä kriisitilanteessa.

1. Pidä omasta 
fyysisestä ja henkisestä 
kunnostasi huolta
 Säännöllinen fyysinen harjoittelu 
ja liikunta ovat reserviläisen valmiuk-
sien ylläpidossa välttämättömiä.
 Reserviläisen tulisi harrastaa lii-
kuntaa lähes päivittäin. Liikunnasta li-
haskuntoharjoittelua tulisi olla vähin-
tään kaksi kertaa viikossa. Sydämen 
sykettä kohottavaa liikettä eli reipasta 
liikkumista suositellaan tehtäväksi vä-
hintään 2 tuntia 30 minuuttia viikossa. 
Samat terveyshyödyt saa myös lisää-
mällä liikkumisen tehoa rasittavaksi, 
jolloin riittää 1 tunti 15 minuuttia vii-
kossa.
 Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi 
harjoittaa vähintään kaksi kertaa vii-
kossa. Liikunnan tulisi olla monipuo-
lista, ja sen tulisi koostua useista eri 
liikuntamuodoista. Isoja lihasryhmiä 
kuormittava liikunta, kuten juoksu, 
maastohiihto, sauvakävely, vaellukset, 
uinti sekä pyöräily ovat tehokkaita 
kestävyysliikuntamuotoja. Maila- ja 
pallopelit ovat hyviä liikuntamuotoja 
nopeuden, nopeuskestävyyden sekä 
ketteryyden kehittämisessä. Moni-
puolisella voimaharjoittelulla kehite-
tään ja ylläpidetään lihasten voima-
ominaisuuksia, ehkäistään lihasten 
surkastumista sekä tuki- ja liikunta-
elinvammoja.
 Suomalainen sotilas tunnetaan 
maailmalla hyvän ammattitaidon ja 

fyysisen suorituskyvyn, sitkeyden, 
ampumataidon ja maastossa liikkumi-
sen taidon ansiosta. Pidetään
tuota mainetta yllä.

2. Ylläpidä taitoja 
ja osaamista
 Osallistu Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK), HRUP:n ja 
HELRESP:n tarjoamaan sotilastaitoja 
ylläpitävään koulutukseen. Koulutus 
on osallistujille edullista, mutta erit-
täin laadukasta.
 Useita kursseja on mahdollista 
opiskella verkossa joustavasti omalla 
ajallaan. MPK:n sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevassa koulutuksessa (SOT-
VA) reserviläisten on mahdollista 
täydentää sodanajan valmiuksiaan ja 
oppia uusia taitoja.
 Sekä Puolustusvoimien sodanajan 
joukkoihin sijoitetut että sijoittamat-
tomaan reserviin kuuluvat voivat ke-
hittää osaamistaan. On syytä muistaa, 
että aktiivisella osallistumisella MPK:n 
koulutuksiin ja niissä annetuilla näy-
töillä voi vaikuttaa omaan sodanajan 
sijoitukseensa. Nykyisen sijoituksesi 
voit tarkistaa henkilökohtaisesti kysy-
mällä aluetoimistosta.
 Puolustusvoimien verkko-oppi-
misympäristöstä PVMoodlesta löytyy 
myös vapaasti suoritettavia verkko-
kursseja, kuten esimerkiksi Taktiikan 
kieli.
 MPK:n lisäksi Reserviläisurhei-
luliitto RESUL on aktiivinen toimija, 
joka järjestää esimerkiksi sovelletun 
reserviläisammunnan (SRA) kursseja. 
Kurssit eivät vaadi aiempaa kokemus-
ta.

3. Päivitä tietosi 
Puolustusvoimille
 Varusmiespalvelusaikainen asela-
jikoulutus saattaa olla toissijainen taito 
työsi puolesta saamaasi koulutukseen 
ja kokemukseen verrattuna. Puolus-
tusvoimien sijoitus on voinut myös 
purkautua, ja voi olla etteivät ammat-
tisi ja kokemuksesi ole aluetoimiston 
tiedossa.
 Vuoden 2020 alusta alkaen 
MPK:n valmiuspäälliköt ovat olleet 
virallinen yhteystaho, joka avustaa 
viranomaista erikoishenkilöstön hen-
kilösijoituksissa. Esimerkiksi erilaiset 
terveysalan ammattilaiset voidaan 
kiinnittää kriisiaikoja varten sairaa-
loille ja terveyskeskuksille resurssiksi. 

Sama pätee moniin muihinkin aloihin, 
esimerkiksi logistiikkaan, puolustus-
teollisuuteen tai vaikka kyberosaami-
seen.
 Mikäli koet, että oma ammattitai-
tosi puoltaa myös sodanajan tehtäväsi 
uudelleenjärjestelyä, kannattaa olla 
yhteydessä omaan aluetoimistoosi ja 
kertoa omista vahvuuksistasi, siviili-
puolen koulutuksestasi ja kokemuk-
sestasi. Myös eri organisaatiot voivat 
pyytää vapauttamaan reserviläisiä 
Puolustusvoimien tehtävistä, mikäli 
reserviläisen
osaamisen säilyttäminen työnantajan 
organisaatiossa palvelee yhteiskunnan 
toimintojen turvaamista. Tällaisia voi-
vat olla esimerkiksi energiayhtiöt sekä 
erilaiset huoltovarmuuden kannalta 
oleelliset valtionyhtiöt kuten VR. Puo-
lustusvoimat tekevät päätökset reser-
viläisten
sijoittamisesta oman harkintansa mu-
kaan.
 Varmista myös, että yhteystietosi 
ovat ajan tasalla väestötietojärjestel-
mässä. Yhteystiedot voit tarkastaa 
Suomi.fi -palvelussa.

4. Laita kotivara kuntoon
 Reserviläistoimintaa tukee myös 
se, että muut varautumiseen liittyvät 
varastot ovat kunnossa. Varmista, 
että viestivälineet, ruoka, vesi ja ensi-
apuvälineet ovat kunnossa sekä auton 
polttoainetankki tankattuna.
 Yhteiskunnan häiriötilateisiin, joi-
hin kuuluvat sähkön, ruokahuollon, 
veden ja lämmön katkokset, tulee va-
rautua. Lisätietoja kotivarasta löydät 
tästä lehdestä.
 Varmuusvarastoihin kuuluu hy-
vin säilyvä kuivamuona ja olemassa 
oleva lista kuivamuonan jatkoksi teh-
tävistä pikaostoista, kuten lääkkeet ja 
hygieniatuotteet. Veden saantipaikat 
on selvitettävä etukäteen ja vedenpuh-
distusvälineet tarkastettava. Myös ve-
siastioita on varattava riittävä määrä. 
Paristokäyttöiset VHF- tai FM-radiot 
sekä taskulamput tulee testata sään-
nöllisesti. Varmista sähkön saatavuus 
ja varaparistot eri välineisiin. Vaate-
tuksen ja majoittautumisvälineiden 
on löydyttävä jokaiseen sääolosuhtee-
seen.
 Varaa isoja kantolaitteita, esimer-
kiksi rinkka, joihin voi pakata mukaan 
otettavat tavarat ennakkoon valmis-
tellun listan mukaan. Pakkaa valmiiksi 

Kertausharjoituksen 
muistilista
Varsinkin ensimmäistä kertaa 
kertausharjoituksiin lähtevällä 
taistelijalla voi mennä sormi 
suuhun pohtiessa, mitä kaikkea 
harjoitukseen kannattaa ottaa 
mukaan.

Toivo Haimi

 Yleisesti ottaen valtio pitää kyllä 
huolen omistaan, ja kertausharjoi-
tuksissa jokainen reserviläinen saa 
käyttöönsä tarvittavat varusteet, 
joilla hoitaa tehtävänsä kunnialla. 
Joitakin asioita kannattaa silti ottaa 
kotoa mukaan, koska siten voi saada 
kertausharjoituksesta hieman mu-
kavamman kokemuksen.
 Tässä lyhyt muistilista siihen, 
mitä kaikkea kertausharjoitusreis-
sulle kannattaa pakata mukaan. Voit 
leikata listan lehdestä irti ja laittaa 
sen vaikkapa jääkaapin oveen seu-
raavaa kertausharjoitusta odotta-
maan!

Rasti ruutuun: Reserviläisen muistilista varautumiseen

myös tunnuslevy ja sotilaspassi sekä 
käteistä rahaa.

5. Luovuta verta
 Jos edellisestä verenluovutusker-
rasta on kulunut aikaa, on nyt hyvä 
hetki ojentaa käsi. Pelkästään normaa-
lioloissa tarvitaan joka arkipäivä noin 
800 verenluovuttajaa, jotta verival-
misteita riittää Suomessa kaikille niitä 
tarvitseville potilaille. Kriisitilanteissa 
tarve kasvaa ja luovuttajien merkitys 
on korvaamaton.

6. Liity paikalliseen 
reserviyhdistykseen
 Suomen Reserviupseeriliiton ja 
Reserviläisliiton alaisuudessa toimii 
satoja paikallisyhdistyksiä kymmenien 
reservipiirien alla. Reserviyhdistys-
toiminta on levittäytynyt koko valta-

kunnan alueelle. Reserviyhdistystoi-
minnan kautta pääset ylläpitämään 
ampumataitoasi, osallistumaan kent-
täkelpoisuutta tukevaan toimintaan, 
kuten jotoksille ja sotilastaitokilpai-
luihin, sekä pysyt tietoisena ajankoh-
taisista maanpuolustusta, turvalli-
suuspolitiikkaa ja yleisesti reserviläisiä 
koskettavista asioista.
 Listan reserviupseeripiireistä sekä 
paikallisyhdistyksistä löydät Helsingin 
reserviläispiirien nettisivuilta: hrup.fi.
 Niiden, jotka eivät ole suoritta-
neet reserviupseerikoulutusta, on 
mahdollista hakeutua valtakunnalli-
sen Reserviläisliiton jäseneksi suku-
puoleen ja sotilasarvoon katsomatta. 
Pääkaupunkiseudun alueella toimii 
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry, 
HELRESP ja siihen kuuluvat paikallis-
yhdistykset.

MUISTILISTAMUISTILISTA

• Kertausharjoituskäsky
• Henkilöllisyystodistus
• Sotilaspassi
• Puolustusvoimien ajo-

lupa
• Rannekello
• Muistiinpanovälineet
• Puhtaita sukkia ja  

alusvaatteita
• Kuulokkeet
• Korvatulpat
• Matkapuhelimen laturi
• Vara-akku
• Hygieniapussi (ham-

masharja, hammas-
tahna, deodorantti)

• Puukko, linkkuveitsi 
tai yleistyökalu

• Tulentekovälineet
• Taskulamppu
• Arvomerkit ja nimi-

lappu
• Aurinkolasit
• Kuksa

Artikkelikirja
Sukelluksia Suomen  

sotahistoriaan

on kaikkien maamme sotahistoriasta  
kiinnostuneiden saatavilla Suomen  

Reserviupseeriliiton kautta
hintaan 29 eur kotiin kuljetettuna.

Antoisia lukuhetkiä!
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Helsingin Reserviupseeripiirin syysvuosikokous valitsee 
uuden piirihallituksen ja puheenjohtajat 14.11.
 Kokous pidetään Katajanokan 
Kasinolla maanantaina 14.11.2022 
kello 19.00 alkaen. Kokouksessa 
käsiteltäviä asioita ovat mm. toi-
mintasuunnitelman ja talousar-
vion hyväksyminen sekä uuden 
puheenjohtajiston ja hallituksen 

valinta. Hallitusjäsenen kausi on 
1 vuosi ja puheenjohtajien 2 vuot-
ta. 
 Puheenjohtaja- ja hallitus-
ehdokkaiden nimet henkilöesit-
telyineen on toimitettava pii-
ritoimistolle toimisto@hrup.fi 

vaaliohjesäännön mukaisesti 18 
päivää ennen kokousta (viimeis-
tään 27.10.2022), jotta esittelyt 
ehtivät mukaan kokousmateri-
aaliin. Kokouksissa ovat äänioi-
keutettuja jäsenyhdistysten vi-
rallisesti valtakirjalla valtuutetut 

edustajat. Yhdistyksen äänimäärä 
määräytyy yhdistyksen maksanei-
den jäsenten määrään vuoden-
vaihteessa 2021/2022. 
 Ohessa tähän mennessä il-
moitettujen puheenjohtajaehdok-
kaiden esittelyt.

Reserviupseeripiirin Varapuheenjohtajaksi
Tuomas Hauvala

 Arvoisa Helsingin reservin 
sanomien lukija, hyvä HRUP:n 
reserviupseerikerhon jäsen. Olen 
Tuomas Hauvala, Jääkärikerhon 
kasvatti ja monille varmasti tuttu 
kasvo erinäisistä yhteyksistä eri 
reserviläistoiminnan ulottuvuuk-
sissa monille teistä. Piirihallituk-
sessa olen työskennellyt yhteisen 
asiamme eteen jo vuodesta 2018. 
Haen varapuheenjohtajaksi, sillä 
uskon että minulla on vielä run-
saasti annettavaa HRUP:lle ja eri-
toten sen kerhoille.
 Puheenjohtajaehdokas Axi 
Holmströmin mainitsemat kehi-
tyskohteet istuvat myös omaan 
ajatusmaailmaani, joten ilmoitan 
tässä, että tuen häntä täysimääräi-
sesti puheenjohtajaksi, enkä halua 
tästä syystä häntä varsinaisessa 
puheenjohtajavaalissa haastaa. 
Vuodesta 2018 alkaen piirimme 
kantava teema vuosittaisen pai-
nopistealueemme lisäksi on ollut 
”Piiri on kerhoja varten”. Uskon 
tähän henkilökohtaisesti hyvin 
vahvasti, sillä en usko sanelupoli-
tiikkaan tai pakottamiseen.
 Piiri on olemassa tukeakseen, 

auttaakseen ja mahdollistaak-
seen koordinoinnin ja tukemi-
sen kautta kerhoja toteuttamaan 
jäsenistöllemme tapahtumia ja 
palveluita. Sanana piiri tarkoittaa 
useita asioita, mutta itselleni sen 
merkitys avautuu parhaiten mer-
kitykseen ”käsi kädessä pyöreässä 
ketjussa olevien ihmisten ryhmä” 
kautta. No, emme me oikeasti 
istu kokouksissamme käsi kädes-
sä, voimme jättää sen toiminnan 
muille yhteisöille. Mutta henki-
sesti pidämme toisiamme kädestä 
ja tuemme kaikki toisiamme. Piiri 
ei ole yksin yhtään mitään, vaan 
kerhot tekevät meistä jotain ja tä-
män vuoksi me teemme yhteistyö-
tä yhteisen asiamme eteen.
 Maailma on tänään kovin eri-
lainen paikka kuin viime vuoden 
piirihallitusvaaleihin valmistau-
tuessamme. Ukrainan sotaa on 
käyty jo pitkään, kriisin toki voi-
daan laskea alkaneen jo vuosia 
sitten. Uudistunut tilanne asettaa 
Puolustusvoimamme ja samal-
la koko reserviläiskentän uuden 
tilanteen eteen. Varapuheenjoh-
tajana haluaisin olla mukana aja-
massa piirimme jäsenten ja tietty 
samalla kaikkien reserviupseerien 

etua muuttuvassa tilanteessamme 
edunvalvontakeinojemme kautta. 
Pohjakoulutukseni kansainväli-

sessä oikeustieteessä, sekä hyvät 
verkostoni Puolustusvoimiin ja 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-

seen takaavat sujuvan yhteistyön 
ja näin pääsemme jatkamaan kou-
lutustoimikuntamme ja aiemman 
hallituksemme aloittamaa työtä 
reserviupseerien koulutuspolku-
jen parissa ja koulutusmahdolli-
suuksien parantamista yhä edel-
leen. Työ on aloitettu, mutta mat-
kaa on vielä kuljettavana.
 Varapuheenjohtajana haluan 
myös saattaa päätökseen aikai-
semman hallituksen aikana aloi-
tetut hankkeet, joissa olen ollut 
mukana useiden toimikuntien ja 
työryhmien kautta näiden vuosien 
aikana. Piirin tietohallintouudis-
tus ja nettisivujen modernisointi 
on saatettava maaliin ja järjestö-
toimikunnassa aloitettu työ piirin 
sääntöjen, sekä hallinto- ja talous-
ohjeen ajan tasalle saattamiseksi 
on itselleni tärkeä hanke, sillä ne 
luovat toiminnallemme vakaan, 
ennustettavan perustan. Edellä 
mainittuja tavoitteita, sekä muita 
tulevan piirihallituksen tavoitteita 
haluan edistää omalla - rennolla 
ja avuliaalla tavallani – uutterasti 
ja tahdikkaasti tavoitteiden täyt-
tymiseksi.

ltn res. Tuomas Hauvala

Puheenjohtajaehdokas Axi Holmström esittäytyy
Axi Holmström

 Olen Axi Holmström, 31-vuo-
tias reservin yliluutnantti ja 
kokeellisen fysiikan väitöskir-
jatutkija Helsingin yliopistol-
la. Liityin Helsingfors Svenska 
Reservofficersklubb:iin kesällä 
2010 kotiuduttuani asepalveluk-
sesta. Sitä ennen olin jo ehtinyt 
aloittaa pistooliammunnan har-
rastamisen HSRK:n ampumavuo-
rolla. HSRK:hon liittymisen jäl-
keen matka jatkui ensin kerhon 
hallitukseen, ampumaupseeriksi 
ja varapuheenjohtajaksi, sekä sii-
tä edelleen HRUP:n toimintaan 
—nuorten toimikuntaan 2017, 
piirihallitukseen ja ampumatoi-
mikuntaan 2018, nuorten toimi-
kunnan puheenjohtajaksi 2019 
ja nykyisiin tehtäviini HRUP:n 2. 
varapuheenjohtajana ja koulu-
tustoimikunnan puheenjohtajana 
2021. Olen myös toiminut mm. 
pistooliammunnan peruskurssin 
pääkouluttajana ja HRUP:n kou-
lutuspäivän johtajana. Tämän li-
säksi toimin MPK:n sitoutuneena 
kouluttajana.
 Marraskuun syyskokouksessa 
piirin puheenjohtajaksi on valit-
tava uusi henkilö. Päätin asettua 
ehdolle, koska olen jo 6 vuotta ol-
lut aktiivisesti mukana piirin toi-

minnassa ja pari viimeistä vuotta 
myös piirin puheenjohtajistossa; 
väitän siis tuntevani hienon pii-
rimme läpikotaisin –vahvuuksi-
neen ja kehityskohteineen. Viime 
vuosien aikana piiri on siirtynyt 
yhä enemmän kohti konkretiaa 
mm. järjestämällä lisää ja uuden-

laisia tapahtumia (olen ollut ke-
hittämässä ja järjestämässä ison 
osan näistä). Samalla koulutus 
on noussut painopistealueeksi ja 
viestintäkin on parantunut. Tätä 
linjaa haluan ehdottomasti jatkaa. 
Haluan kuitenkin myös jatkoja-
lostaa kehitystä seuraavasti:

1) Piirin pitää toimia vielä sel-
keämmin kerhojen ”palveluorga-
nisaationa”.
2) Piirin ja kerhojen välistä dia-
logia voidaan parantaa.
3) Piirin tapahtumiin ja toimi-
kuntiin tarvitaan lisää tekijöitä.
 Mitä nämä tarkoittavat käy-
tännössä? 
1) Palveluorganisaatio
Useat kerhot kamppailevat sen 
kanssa, että tapahtumiin ei tule 
tarpeeksi osallistujia. Kun tapah-
tumia järjestetään koko piirille, 
osallistujia on tarjolla huomatta-
vasti enemmän. Esim. pistooliam-
munnan peruskursseilla on tänä 
vuonna koulutettu 131 henkilöä. 
Piiri kykenee järjestämään kurs-
seja suurelle joukolle ja voi näin 
palvella kerhoja.
2-3) Dialogin parantaminen ja 
toimikuntatyöskentelyn laajenta-
minen
Jotta piiri voi toimi palveluorga-
nisaationa kerhoille, kerhoilla pi-
tää olla erittäin avoimet ja suorat 
yhteydet piiriin. Vain silloin piiri 
voi olla hyödyksi kerhoille par-
haimmalla mahdollisella tavalla. 
Yksi ratkaisu parempaan yhtey-
denpitoon — ja samalla aktiivis-
ten toimitsijoiden riittävyyteen 
tapahtumiin — on se, että ker-
hoista olisi enemmän edustajia 

piirin toimikunnissa. Piirin ta-
pahtumien järjestäminen tapah-
tuu käytännössä toimikunnissa, 
jotka eivät ole salaseuroja, vaan 
niissä saisi mielellään olla edus-
taja jokaisesta kerhosta. Tällöin 
kerhojen viestit ja toiveet menisi-
vät suoraan oikeaan osoitteeseen 
ja samalla kerhot pysyisivät hyvin 
tietoisina kaikista piirin tapahtu-
mista.
 Aikaisemmalla reserviläisu-
rallani olen ollut vahva käytän-
nön tekijä, mutta piirin puheen-
johtajan tehtävä on toki toisenlai-
nen. Olen kuitenkin sitä mieltä, 
että vahva käytännön tausta 
toimikuntatyöskentelystä ja kou-
lutusten järjestämisestä tarjoaa 
minulle mahdollisuuden nähdä 
rakenteelliset ongelmakohdat. 
Näitä haluankin lähteä ratkomaan 
piirin puheenjohtajana — samalla 
innolla ja tarmolla kuin aikaisem-
missakin tehtävissäni. Erittäin 
hyvät suhteet MPK:n eri toimijoi-
hin tarjoavat myös mahdollisuu-
den tukea uusia käytännön teki-
jöitä heidän tehtävissään.

Axi Holmström, ylil (res)
HRUP:n 2. varapuheenjohtaja, 
koulutustoimikunnan puheenjoh-
taja sekä nuorten- ja ampumatoi-
mikunnan jäsen
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HRUP:n kolmas koulutuspäivä
HRUP:n kolmas koulutuspäivä 
Tuusulassa 10.9. vietettiin 
kauniissa ja lämpimässä 
syyssäässä mielenkiintoisten 
rastien parissa. Tällä kertaa 
rastiaiheiksi valikoituivat 
OSINT, MGRS-koordinaatisto, 
huollon TIEVA, sotakoirat, tais-
teluensiapu ja kenttätykistön 
tulitoiminta. Koulutuspäivä sai 
jälleen loistavaa palautetta, 
4,3/5.

Teksti: Axi Holmström 

Kuvat: Tuomas Hauvala

 HRUP:n koulutuspäivien tar-
koituksena on tarjota osallistujalle 
erityisesti reserviupseerille suun-
nattua rastikoulutusta. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että rastit ovat 
sopiva sekoitus jokaiselle hyödyl-
lisiä taitoja ja reserviupseereille 
suunnattuja rasteja eri aselajeista, 
joissa kerrotaan tärkeimmät toimin-
taperiaatteet ja tarjotaan ylätason 

ymmärrys aselajien yhteistoimin-
nasta. Näin jokainen koulutuspäi-
vään osallistunut, omasta aselajista 
riippumatta, ymmärtää paremmin 
muiden joukkojen toiminnan ja sa-
malla miten oma toiminta linkittyy 
taistelun kokonaiskuvaan.
 Koulutuspäivä alkoi aloituspu-
huttelulla koulutustoimikunnan 
puheenjohtajan ja koulutuspäivän 
kurssinjohtajan, Axi Holmströmin, 
toimesta klo 9. Koulutuspäivän 
ajankohta oli hiukan haasteellinen 
tänä vuonna, mutta paikalle oli kui-
tenkin saapunut 19 innokasta osal-
listujaa ja 6 kouluttajaa.
 Ensimmäinen rasti oli etäma-
teriaalin ja -tehtävien läpikäynti 
(OSINT) sekä MGRS-koordinaa-
tiston käytännön harjoitus. Etä-
materiaalit olivat Tuomas Hau-
valan (OSINT) ja Matti Riikosen 
(MGRS) tuotoksia. Rastilla Hauvala, 
Holmström ja kenttätykistörastin 
kouluttaja Jere Hyvönen kiersivät 
auttamassa koordinaattien ja kart-
tapisteiden löytämisessä. Kun koor-
dinaatit ja karttapisteet löytyivät 
hetkessä ilman kouluttajien apua, 
olikin aika vaihtaa seuraavalle rastil-

le. Muut rastit kierrettiin 9-10 hen-
gen pienryhmissä. 
 Huoltorastilla Tuomas Hauvala 
kertoi huoltojoukkueen toiminnas-
ta, sen tiedustelu- ja valmisteluosas-
ton toiminnasta sekä yleisiä asioita 

moottorimarssista. Moottorimars-
sin haasteet ovat varmasti kaikille 
tuttuja, mutta huollon erityispiirteet 
synnyttivät hyvää keskustelua ja 
rasti avasi silmät sille, että huolto-
joukkuekin on jääkärijoukkue, mut-
ta lisäksi erikoisalanaan muonitus, 
täydennykset ja ensihoito.
 Sotakoirarastilla Ilkka Nurmela 
kertoi vähän sotakoirien historiasta 
Suomessa sekä sotakoirien erilaisis-
ta käytöistä ja koulutuksista. Rastin 
kruunasi kuitenkin Ilkan oma koira, 
Aufgeweckt Qerry (tuttavallisem-
min Qerri), jolla näytettiin miten 
koirien kanssa toimitaan ja mihin 
palveluskoirien koulutus perustuu. 
Osallistujien ilmeistä ja kysymyk-
sistä päätellen, tämä oli jotain aivan 
uutta.
 Taisteluensiapurastilla Tapio 
Kalema opasti taistelupelastajalau-
kun sisällön käyttöön. Koulutettavat 
saivat pareittain pelastaa toisiaan, 
toisen saatua osuman tarkka-am-
pujan luodista. Taisteluensiapurasti 
on ollut mukana jokaisessa koulu-
tuspäivässä, mutta ensiapua ei voi 
koskaan harjoitella liikaa.
 Kenttätykistörastin otsikko oli 

”Kenttätykistö - Tulikomennosta 
asevaikutukseen”. Kouluttaja Jere 
Hyvönen kävi ensin läpi tykistön 
perusrakenteen ja toimintaperiaat-
teet. Sitä seurasi sukellus siihen, 
mitä patterissa/patteristossa tapah-
tuu tulenjohtajan tulikomennon 
saapumisesta siihen asti, että ampu-
matarvike osuu maaliin. Oppitunti 
herätti paljon keskustelua ja lisäky-
symyksiä tykistön yksityiskohdista. 
Oppitunnin päätteeksi kaikki osal-
listujat varmasti ymmärsivät ja osa-
sivat arvostaa patterin päässä tapah-
tuvaa toimintaa paljon enemmän.
 Koulutuspäivän päätteeksi täy-
tettiin palautteet ja käytiin lyhyt 
keskustelu päivästä. Virallisen kurs-
siosuuden päätyttyä, halukkailla 
oli vielä mahdollisuus jäädä sau-
nomaan. Tätä mahdollisuutta hyö-
dynsi noin puolet osallistujista sekä 
kouluttajat. Koulutuspäivä päättyi 
erittäin mukavassa ja rennossa il-
mapiirissä Tuusulanjärven rannalla, 
nauttien hyvin vietetystä päivästä ja 
mukavan lämpimästä syyssäästä.

Kirjoittaja on HRUP:n koulutustoi-
mikunnan puheenjohtaja.

MGRS-koordinaatiston hallinta kuuluu upseerin perustaitoihin.

Hyvin koulutettu palveluskoira Qerri oli osallistujille hieno näky.

Pohjois-Helsingin Reservinaliupseerien kevättalkoot 
Pohjois-Helsingin Reservinali-
upseerit ry järjesti perinteiset 
kevättalkoot Lassilan linnoi-
tuksella 14.6.2022. Helsingin 
kaupunginmuseo on antanut 
anomuksesta Helsingin maalin-
noitusjärjestelmään kuuluvien 
kohteiden hoitovastuun eri 
yhdistyksille.

Jari Oksman

 Pohjois-Helsingin Reservinali-
upseerit on hoitanut kohdetta nyt 
jo useamman vuoden ajan. Hoidon 
tarkoituksena on saada kohde pa-
remmin esille ja saavutettavaksi. 
Kohteelta poistetaan pienkasvilli-
suutta ja puunvesoja siten, että nii-
den juuret eivät kasvaessaan tärvele 
kohteen rakenteita.
 Kesäkuisen talkoon tuloksena 
tuli useita jätesäkkejä poistettua 
kasvillisuutta - saniaisia ja pieniä 

puuntaimia. Toiminnan tarkoituk-
sena ei ole restauroida kohdetta 
vaan hidastaa sen tuhoutumista 
ajan hampaan otteessa.
 Kohde kuuluu vuosina 1914-17 
rakennettuun Helsingin maalin-
noitusjärjestelmän asemiin ja tämä 
kyseinen asema on toiminut ko-
nekivääripesäkkeenä. Siihen kuu-
luu kaksi peruskallioon louhittua 
ampumapesäkettä, sirpalesuoja- ja 
ammusvarastobunkkeri ja nämä 
yhdistävä juoksuhauta. Ammusva-
raston katto on ajan kuluessa ro-
mahtanut mutta muuten kohde on 
varsin hyvin säilynyt kokonaisuus ja 
on yleisölle miellyttävä vierailukoh-
de.
 Talkoisiin osallistui kymmen-
kunta yhdistyksen jäsentä. Ensi ke-
väänä on tarkoitus jatkaa uudelleen 
alkanutta kohteen hoitoa.
 Helsingin kaupunginmuseon 
tarkoituksena on tulevaisuudessa 
saada kohteille opastaulu, joka ker-
too linnoituksen historiasta, käyt-
tötarkoituksesta ja siitä mikä yhdis-
tys kutakin kohdetta ylläpitää.
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Nijmegen 2022
Parin korona välivuoden jäl-
keen tapahtuma saatiin taas 
järjestymään. Suomen jouk-
kue oli MPK:n organisoima, 
osaston päällikkönä toimi 
Caspar von Walzel. Varusteet 
(vaatteet & reppu) saatiin 
lainaan Porin Prikaatista 
jonka matkavaatevarasto 
oli kuitenkin siirtynyt 
Säkylästä Euraan. Täältä ne 
noudettiin kootusti sovittuna 
päivänä muutamaa viikkoa 
ennakkoon.

Jukka Kantokoski

 Pientä haastetta ennen reissua 
tuli lentojen osalta, Schiphol il-
moitti että heillä on resurssipulaa 
henkilökunnasta ja joutuvat siksi 
vähentämään lentojen määrää. 
Tämä tarkoitti sitä että myös Fin-
nairin sovituista lennoista puolet 
peruuntui, näille moni suomalai-
nen oli ostanut liput. Erinäisten 
säätöjen jälkeen kaikki saivat kui-
tenkin matkansa järjestymään.

 Paikanpäällä Heumensoordin 
puistoon oli pystytetty perintei-
nen ”sotilasleiri”. Marssissa on 
kaksi sarjaa: siviili ja sotilas. Mo-
nesta maasta paikalle olikin tul-
lut ammattisotilaita marssimaan, 
Suomesta oli mukana pelkästään 

reserviläisiä. Kaikkiaan mukana 
oli tänä vuonna 82 suomalaista 
marssijaa.
 Majoittuminen oli suurissa 
teltoissa/kaarihalleissa joihin oli 
väliseinillä muodostettu tupia, 
joukkueet oli sitten jaettu näihin. 

Jokaisella maalla oli myös oma 
rakennuksensa. Lisäksi alueel-
le oli pystytetty muonitushalli ja 
muutama baari/disco. Jälkimmäi-
sessä meno oli varsin villiä iltai-
sin.
 Paikanpäällä haasteet jat-

kuivat säiden osalta, ennusteet 
lupasivat ensimmäiselle marssi-
päivälle +38°C lämpötilaa, tästä 
huolestuneena järjestäjät päät-
tivät perua ensimmäisen päivän 
osuuden. Päätös tehtiin jo pari 
päivää ennakkoon mikä oli hyvä 
ratkaisu, ja varsinkin sen takia 
kun ennuste toteutui.
 Normaal i s t i  marss i  on 
4x40km mutta nyt se siis typistyi 
kolmeen päivään 3x40km, eli ko-
konaismatka jäi vain 120km:iin. 
Tästä huolimatta maaliin pääs-
seet saivat suorituksesta mitalin. 
Reitti vaihtui päivittäin mutta 
matka oli aina suunnilleen 40km. 
Matkan varrella oli päivittäin 2-3 
huoltopistettä missä sai tankattua 
ruokaa ja juotavaa. Pohjoismailla 
oli yhteiset toiminnot, toimiston 
ja huollon lisäksi myös ensiavun 
ja lääkärien osalta.
 Rakkoja puhkottiin ja jalkoja 
teipattiin, itsensä huoltaminen 
marssin aikana ja marssipäivän 
jälkeen oli läpipääsyn kannalta 
tärkein asia, kunnosta tuolla ei 
kenelläkään homma jäänyt kiinni.

Kirjoittaja on HRUP-HELRESP 
Sotilasliikuntatoimikunnan jäsen.

Elokuun ensimmäisenä vii-
konloppuna päästiin pitkästä 
aikaa ampumaan Sovelletun 
Reserviläisammunnan 
SM-kilpailuita Rovajärven 
ampuma-alueella. Edellisestä 
mittelöstä näissä maisemissa 
oli aikaa 14 vuotta, ja 
seuraavaa saadaan odottaa 
näillä näkymin vuoteen 2034. 
Harvinaista herkkua, siis.

Kuvat: Pekka Suominen 

Teksti: Joonas Karhunen

 Osallistujia kisassa oli tulos-
luettelon perusteella 236, huolimat-
ta vallitsevassa ajan kuvassa mo-
nelle vaativasta maantieteellisestä 
sijainnista. 

Kilpailujärjestelyt 
yleisesti

 Ammuttavat 12 rastia oli jaettu 
kilpailualueella kolmeen neljän ras-
tin lohkoon, jotka sijaitsivat Hau-
tainmaan pakan, Hirvas- ja Tul-
kaselän alueilla. Kierto toteutettiin 
siten, että ryhmät ampuivat aina 
yhden lohkon kokonaisuudessaan 
kerrallaan, ja siirtyivät sitten koo-
tusti seuraavalle alueelle. HRUP:n 
valinta oli ottaa ensimmäiselle am-
pumapäivälle kaksi pohjoisinta loh-
koa, ja lopettaa kilpailu eteläisim-
pään, lähimpänä kilpailutoimistoa 
ja valtatietä sijaitsevaan lohkoon.
 Puolustusvoimien tuen ja varo-
toiminnan koordinoinut Kapteeni 
Aku Saarelainen Lapin Aluetoimis-
tosta kiteytti suunnittelufilosofian 
seuraavasti: 
 “Rastien vaara-alueiden suun-
nittelun lähtökohtana oli piirtää 
hyviksi havaittuihin maastonkoh-
tiin niin laajat alueet kuin varo-
määräykset sallivat ja sitten suun-
nitella ampumatoiminta sektorien 
mukaan, eikä päinvastoin.”

 Yksittäisen joukkueen näkö-
kulmasta ratkaisu oli onnistunut. 

Lohkon sisällä siirtymät olivat 
kohtuullisen mittaisia, jolloin hen-
kilökohtaiseen huoltoon ja siihen 
oleelliseen - eli ankaraan jutunis-
kentään ja käpyjenpotkintaan jäi 
sopivasti aikaa.

Vaihtelevat 
ampumatehtävät
 Rasteja jälkikäteen analysoi-
dessa lähes jokaisella oli havaitta-
vissa pyrkimys haastaa ampujaa 
maaliryhmien ja etäisyyksien so-
pivalla vaihtelulla. Ampumatek-
nisesti vaadittiin hyvää kadenssin 
hallintaa (ns. “Throttle Control”), 
kun samoilta jalansijoilta piti usein 
vaikuttaa sekä lähi- että keskimat-
koille. Ositettujen SRA-taulujen 
käyttö oli runsasta, jota tasapainot-
ti hyvin suuremmat Jaster-maalit. 
Harvinaisimmista rastityypeistä oli 
mukana tarkka-ammuntarasti, joka 
rajoitetun ajan ja rajoitetun lauka-
usmäärän pistelaskutavalla tuotti 
mielenkiintoisia matemaattisia rat-

kaisuja. Rastit olivat pääasiallisesti 
suoraviivaista toimintaa ilman suu-
rempia muistipelejä, ja SM-kisoille 
tyypilliseen tapaan painotus oli 
ampumisessa eikä niinkään oheis-
tehtävissä ja juoksemisessa. Lohkot 
antoivat ensikertalaiselle hienon 
läpileikkauksen siitä kaikesta mitä 
Länsi-Euroopan suurin ampuma-
kenttäalue pitää sisällään. 
 Joukkueena pidettiin tasa, hen-
kilökohtaisissa tuloksissa mentiin 
eteenpäin.
 Edustusjoukkueen henkilö-
kohtaisten sijoitusten vaihteluvä-
li oli 67. (68,76%) - 154. (52,35%). 
Joukkuetuloksiinhan siis lasketaan 
joukkueen kolme parasta hen-
kilökohtaista tulosta. Joukkueen 
sijoitus (31.) pysyi viime vuoteen 
verrattuna miltei ennallaan, mutta 
henkilökohtaisissa tuloksissa pa-
rannukset olivat merkittäviä. 

SRA SM 2022 numeroina:
 Toimitsijoiden ja viranomaisten 
työpanos: n. 750 henkilötyöpäivää
Ammuttuja laukauksia: n. 70 000 ls 
- vastaa karkeasti pataljoonan tais-
teluampumaharjoitusta
 Pisin rastien välinen etäisyys: 
17,81 km linnuntietä
 Nopein rastiaika: 5.08 sek

HRUP Edustusjoukkue 
2022
Jani – Länsi-Vantaan Reserviup-
seerit r.y.
Joonas – Kanta-Helsingin Reser-
viupseerit r.y. 
Mika – Länsi-Vantaan Reserviup-
seerit r.y.
Pekka – Kanta-Helsingin Reser-
viupseerit r.y.
Lisäksi “seurustelu-upseereina” pii-
rin kiintiöstä ja peruutuspaikoilta 
ampuivat:
Miika - Helsingin sissikerho r.y.
Kari - Helsingin sissikerho r.y.

Sovelletun reserviläisammunnan SM-kisat Rovajärvellä
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Parin vuoden tauon jälkeen 
Jukola järjestettiin ”normaa-
lioloissa” Mynämäellä. HRUP:n 
joukkue hoiti kisan etätöissä 
opitulla ”teams-yhteistyöllä”: 
paikalle tultiin oman osuuden 
ajaksi ja palaverit pidettiin 
whatsupissa. 

Pekka Vasara

Koronavuosien jälkeen 
kunnolla liikkeelle
 Mynämäellä pidettävään Luk-
kari-Jukolaan alettiin kerätä jouk-
kuetta hyvissä ajoin syksyllä 2021 ja 
varmistettiin, että HRUP:n joukkue 
saadaan kasaan. Kisa oli samalla 
HRUP:n joukkueen 10-vuotiskilpai-
lu: ensimmäisen kerran osallistuim-
me Jukolaan 2012 Vantaalla pide-
tyssä Valio-Jukolassa. Joukkueeseen 
on osallistunut useita kilpailijoita 
vuosien varrella ja parhaina vuosina 
mukana on ollut kaksikin joukkuet-
ta. Nyt oli taas aika saada kaikki ki-
sailijat liikkeelle!

 Itse toimin nopeasti ja varasin 
jo syksyllä majoituksen Turusta. En 
katsonut kartasta, että Mynämä-
ki sijaitsee runsaan 30 kilometrin 
päässä Turun keskustasta – suun-
nilleen sama kuin Järvenpäässä pi-
dettävään kisaan varaisi hotellin 
Mannerheimintieltä.

Harjoittelun laatu 
korvaa määrän
 Kevättä kohti pidimme huolta 
whatsup-ryhmässä, että kaikkien 
osallistujien harjoittelu pysyy riittä-
vällä tasolla ja tsemppasimme toi-
siamme tuloksia jakamalla. Samalla 
tavalla sovimme rastiosuuksista: 
vaativimmat 3.osuus ja ankkurimat-
ka menivät kovakuntoisimmille ja 
itse varasin 4. osuuden, jolla olen 
aikaisempinakin vuosina kisaillut. 
Kaikki saivat toivomansa rastiosuu-
den. 
 Kevään iltarastit eivät osuneet 
omaan kalenteriini ja lopulta ka-
sassa oli vain neljä harjoituskertaa 
ennen Jukolaa (niistäkin osa lyhy-
empiä B-ratoja). Luotin kuitenkin 
siihen, että metsässä taidot palaavat 
kohdalleen ja Jukolan tapaan aina 

voi kysyä kaverilta neuvoa. 

Taksi tuo ja vie 
kisapaikalle
 Kun varsinainen kisaviikon-
loppu 19.-20.6. lähestyi, ryhdyin 
tutustumaan tarkemmin kisajär-
jestelyihin ja kisapaikan sijaintiin. 
Tällöin totesin majoitukseni olevan 
todellakin hieman ”sivussa”. Kaikki 
oli kuitenkin järjestettävissä: nykyi-
sellä gps-seurannalla on edeltävällä 
osuudella menevän joukkuekaverin 
suoritusta mahdollista seurata reaa-
liaikaisesti. Lisäksi tunsimme sikäli 
hyvin oman kisakuntomme, että 
kohtuullisen hyvin oli arvioitavissa, 
milloin oma osuuteni alkaisi. 
 Niinpä kävin illan aikana kisa-
paikalla tapaamassa joukkueenjoh-
taja Heikkiä ja paikalla olevia jouk-
kueen jäseniä, ja sain tarpeellisen 
kilpailunumeron. Samalla katsoin 
HRP:läisten teltanpaikat varustei-
den vaihtoa varten. Tämän jälkeen 
palasin Turkuun kunnon yöunia 

varten. Totesin myös kisapaikan 
olevan aikaisempien Jukola-viestien 
tapaan erinomaisesti järjestetty: 
perinteinen Mallasrastikin oli saatu 
mukaan. 
 Sunnuntai-aamuna kello 3.30. 
tilaamani taksi tuli hakemaan minut 
majoituksesta ja ajoi kisapaikalle: 
aurinko oli tuolloin jo mukavas-
ti noussut ja alkoi lämmittää. Kun 
vielä haukkasin munkkikahvit sode-
vaunusta, olin täysin valmis kilpai-
luun. 
 Muutaman hetken odottelin 
vaihtopaikalla kolmososuuden ve-
täjää Markusta, mutta sitten pääsin 
metsään kirmaamaan. Ja kyllä tun-
tui hyvältä: mukava maasto, onnis-
tuneet rastit ja selkeä kartta. Kaik-
kineen oma ja joukkueen suoritus 
menivät nappiin ja HRUP pääsi si-
jalla 1038.
 Kisan jälkeen olisi tehnyt mieli 
jäädä vaihtamaan kuulumisia, mut-
ta pakkasin tavarat kasaan ja suun-
tasin taas taksilla Turun keskustaan. 

Siellä sitten maittoikin aamiainen ja 
parin tunnin pötköttely ennen koti-
matkaa.
 Vuoden 2022 joukkueessa juok-
sivat (osuusjärjestyksessä): Taneli 
Riihonen, Heikki Onnela, Markus 
Hamro-Drotz, Pekka Vasara, Asko 
Niemelä-Koura, Heikki Valkonen ja 
Juha Sepponen.

Ensi vuonna Porvoossa
 Vuoden 2023 Jukola järjestetään 
jo varsin lähellä pääkaupunkiseu-
tua eli Porvoon Epolassa. HRUP:n 
joukkue on jo varautunut ottamalla 
Spjutsundin majan huoltopisteek-
si. Samalla kaikki uudet osallistujat 
ovat tervetulleita mukaan: nyt ei ole 
ainakaan korkea kynnys lähteä ko-
keilemaan omaa suunnistustaitoa!
Ilmoittautumiset osoitteeseen ta-
pahtumailmo@hrup.fi.

Kirjoittaja res. kapt Pekka Vasara 
on osallistunut aikaisemmin nel-
jään Jukolaan.

EROK XXIII -ampumakilpailu Virossa
Syyskuun ensimmäisenä 
viikonloppuna KHRU:n neljän 
hengen joukkue osallistui EROKin 
vuosittaiseen kansainväliseen 
sotilasampumakilpailuun 
Tallinnassa. Kilpailuun osallistui 
26 joukkuetta, joista kuusi 
ulkomaisia. Tänä vuonna 
koronatilanteen helpotettua 
osallistujia oli Viron lisäksi 
Suomesta, Latviasta, Puolasta 
ja Norjasta. Suomi oli jälleen 
hyvin edustettuna, kolmella 
joukkueella, KHRU:n lisäksi TaRu 
ja VaRes olivat joukkueineen 
edustettuna. 

Teksti: Janne Isosävi 

Kuva: Ville Reijonen

 EROKin kilpailu järjestettiin 
Kaitseliitin Männikun ampumakes-
kuksessa Tallinnan eteläpuolella. 
Tarjolla on monipuoliset radat sekä 
perinteiseen että toiminnalliseen 
ammuntaan. Ampumaradoilla on 
sähköiset tulostaulut, jotka nopeut-

tavat toimintaa ja tekevät ampumi-
sesta miellyttävää. Kilpailussa oli 
viisi rastia, joista kaksi toiminnallis-
ta. Perinteiset ammunnat sisälsivät 
300 metrin kivääriammunnan M14-
kiväärillä (20 laukausta), 100 metrin 
kolmiasentokilpailun Galil-kiväärillä 
(10+10+10 laukausta) sekä 25 metrin 
pistooliammunta H&K USP-pistoo-
lilla (rasti valitettavasti peruttiin rata-
laiterikon vuoksi). 
 Toiminnalliset rastit olivat jälleen 
eniten KHRU:n joukkueen mieleen. 
Tällä kertaa rastit suoritettiin joukku-
eena: aika kävi koko ajan ja joukku-
een jäsenet suorittivat rastin tehtävät 
valitsemallaan tavalla. Ensimmäisellä 
rastilla ammuttiin pistoolilla ja M45 
Carl Gustaf -konepistoolilla. Ampu-
jan piti koko rastin ajan kantaa siir-
tymissä mukanaan ammuslaatikoita. 
Toinen rasti ammuttiin yhdeltä am-
muntapaikalta niin, että kaksi jouk-
kueesta oli kerrallaan ampumassa. 
Rastilla ammuttiin kiväärillä kaatuvia 
metallimaaleja sekä yhtä sähköistä 
pistetaulua. Joukkueen pisteet lasket-
tiin molemmista yhteissuorituksena.
 Päivä meni nopeasti ja mitaleita-
kin kotiinviemisiksi saatiin. Tärkeintä 
oli kuitenkin tavata muita reserviup-
seereita ja vahvistaa pitkään jatku-

nutta yhteistyötä muiden yhdistysten 
kanssa. Kanta-Helsingin Reserviup-
seerit ovat tehneet yhteistyötä Viron 
reserviupseereiden yhdistyksen ERO-

Kin kanssa jo toistakymmentä vuotta. 
Virolaiset ovat vakiovieraita KHRU:n 
ampumaleireillä Padasjoella ja vierai-
luja tehdään lahden yli säännöllisesti.

 EROKin kisa on aina erinomai-
sesti järjestetty ja keskustelut muiden 
maiden reserviupseereiden kanssa 
ovat antoisia. Ensi vuonna uudestaan!

KHRU:n ja Puolan joukkueet yhteiskuvassa.

Suunnistuskunnon ylläpitämistä Lukkari-Jukolassa

Kuvassa vasemmalta: Taneli Riihonen, Juha Sepponen, Heikki Valkonen, Heikki Onnela ja Asko Niemelä -Koura. 

Jukolan opaskylttejä.
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Ampumatoimintaa
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ammunta@hrup.fi

Helsingin reserviupseeripiirin ja 
Helsingin seudun reserviläispiirin 
yhteinen ampumatoimikunta on 
järjestänyt pistooliammunnan 
peruskursseja jo useita vuosia. 
Kurssit ovat aina olleet erittäin 
suosittuja, kursseille on osallistu-
nut n. 30 osallistujaa vuodessa, 
ja saaneet hyvää palautetta. 
Mutta Ukrainan sodan alettua 
kiinnostus kursseja kohtaan 
suorastaan räjähti. Tästä 
huolimatta, ampumatoimikunta 
on onnistunut vastaamaan 
tarpeeseen: Huhtikuun ja syys-
kuun välillä pistooliammunnan 
peruskurssille on osallistunut 
131 henkilöä, kurssien yhteen-
laskettu arvosana on 4.98/5 ja 
suositteluaste NPS tasan 100 
(Net Promoter Score, “Kuinka 
todennäköisesti suosittelisit 
kurssia vastaavassa tilanteessa 
olevalle ystävällesi?”).

Axi Holmström

Kurssin kulku
 Pistooliammunnan peruskurs-
si on tarkoitettu pistooliammuntaa 
aloittaville sekä sellaisille, jotka ko-
kevat tarvitsevansa kertausta mah-
dollisesti vanhentuneisiin taitoihin. 
Kurssien osallistujissa onkin löytynyt 
kaikkia ikäluokkia, vastakotiutuneista 
aina jo reservistä poistuneille. Kurssi 
on jaettu kahteen 60 min osuuteen, 
jotka suoritetaan peräkkäin ja joihin 
osallistuu 6 koulutettavaa kerralla. 
Ensin on ns. teoriaosuus. Teoria-
osuudessa käydään alkuun läpi tur-
vallinen aseenkäsittely ja toiminta 
ampumaradalla, jonka jälkeen koulu-
tetaan ja kuivaharjoitellaan ampuma-
suorituksen osat (ampuma-asento, 
aseote, tähtäys, liipaisu, jälkitähtäys 
ja -pito). Kuivaharjoittelun yhteydes-
sä kouluttajat kiertävät tarkistamassa 
jokaisen koulutettavan ja antavat yk-
sityiskohtaisia neuvoja. Teoriaosuu-
den tavoite on, että kurssilainen osaa 
toimia turvallisesti ampumaradalla 

ja myös osuu jo ensimmäisellä lau-
kauksella tauluun. Teoriaosuudesta 
osallistujat siirtyvät suoraan käytän-
töön. Ampumarataosuudessa kerra-
taan ensin varopuhuttelu, jonka jäl-
keen osallistujat pääsevät itse asiaan, 
eli ampumaan. Ammunnan aikana 
kouluttajat tarkkailevat kurssilaisten 
ampumasuorituksia. Tauluilla käyn-
nin yhteydessä jokaiselle ampujalle 
annetaan henkilökohtainen palaute, 
jolla ampumasuoritusta voi parantaa. 
Näin lähes jokaisen ampujan suoritus 
paranee huomattavasti.

Henkilökohtainen 
ja asiantunteva 
ohjaus tärkeää
 Kurssipalautteen arvosana 
(4,98/5) ja suositteluaste (100 %) ovat 
huomattavan korkeita. Syy tähän käy 
ilmi sanallisesta palautteesta – osal-
listujat kiittävät henkilökohtaisesta ja 
yksityiskohtaisesta asiantuntevasta 
ohjauksesta. Kurssin ryhmäkoko on 
pieni (maks. 6 osallistujaa/ryhmä), 
mikä mahdollistaa henkilökohtaisen 
palautteen antamisen. Myös kurssin 
jako kuivaharjoittelu- ja ampuma-
osioon on saanut kehuja, koska tällä 
tavalla toiminta ampumaradalla on 
turvallisempaa ja osallistuja on myös 
luottavaisempi omiin kykyihinsä 
ennen ensimmäisen laukauksen am-
pumista. Hyvän kuivaharjoittelun 
tuloksena jopa ampujien ensimmäi-
set laukaukset ovat yleensä vähintään 
tyydyttävällä tasolla. Kun osumat 
vielä ammunnan aikana paranevat 
ohjauksen avulla, osallistuja päättää 
kurssin hyvillä mielin, mikä todennä-
köisesti selittää ennätyskorkean suo-

sitteluasteen. NPS-tulos 100 tarkoit-
taa sitä, että kaikki osallistujat ovat 
vastanneet kysymykseen “Kuinka 
todennäköisesti suosittelisit kurssia 
vastaavassa tilanteessa olevalle ystä-
vällesi?” vähintään 9, skaalalla 0-10. 
Korkea suositteluaste osoittaa, ettei 
kurssista pelkästään pidetä, vaan se 
koetaan niin hyödylliseksi, että sitä 
suositeltaisiin muillekin.

Kouluttajilta valtava 
panostus
 Pistooliammunnan peruskurs-
seja on yleensä järjestetty 1-2 vuo-
dessa ja jokaisella kurssilla on ollut 
3 ryhmää (maks. 6 hlö/ryhmä). Tä-
män vuoden ensimmäinen kurssi 
oli suunniteltu huhtikuulle kolmelle 
ryhmälle. Mutta kun kurssin ilmoit-
tautuminen avattiin, ilmoittautumi-
sia oli vain muutaman päivän aikana 
kertynyt yli kolminkertainen määrä 
paikkoihin nähden. Kysyntään piti 
vastata, mutta emme halunneet 
luopua kurssin hyvistä käytänteis-
tä tai tinkiä koulutuksen tasosta. 
Tämä johti siihen, että vuoden en-
simmäisellä kurssilla olikin yhdek-
sän ryhmää ja seuraava kurssi, sekin 
yhdeksällä ryhmällä, suunniteltiin 
kesäkuulle. Elokuussa pidettiin vielä 
kolmas kurssi, jolla vihdoin saimme 
ilmoittautumisjonoa purettua niin, 
että pärjäsimme kuudella ryhmällä. 
Kaikki kouluttajat ansaitsevat eri-
tyiskiitokset panoksestaan – vaikka 
kurssipäivät jaettiin kahteen koulut-
tajavuoroon, kouluttajat viettivät silti 
vähintään 6-7 h kurssilla ja jaksoivat 
silti ylläpitää erinomaista koulutus-
tasoa! Tämän lisäksi, tämän vuoden 
jättikurssien kouluttajat osallistui-
vat lähes poikkeuksetta vähintään 
kahden, jotkut jopa kolmen, kurssin 
järjestämiseen. Tämä panostus va-
paaehtoiseen maanpuolustukseen on 
kunnioitusta herättävä.
 Pistooliammunnan peruskursse-
ja järjestetään jatkossakin, joten ha-
lukkaita osallistujia kehotetaan seu-
raamaan ilmoituksia Helsingin reser-
vin sanomissa (myös e-lehdessä) ja 
sähköisissä kuukausikirjeissä. Haluk-
kaita kouluttajia kehotetaan olemaan 
yhteydessä ampumatoimikuntaan, 
ammunta@hrup.fi.

Kirjoittaja on pistooliammunnan pe-
ruskurssin pääkouluttaja.

Pistooliammunnan peruskurssin suosio räjähti.  
Koulutettavia yli 400 % normaaliin nähden 
- kurssin laadusta tinkimättä

Ampujan vakuutukset
 Reserviläisen ampumaturva on poistunut 31.1.2021. Tilalle ovat tulleet Suomen Reser-
viupseeriliiton ja Reserviläisliiton uudet jäsenryhmät, joihin kuuluu ampujan toimintaturva. 
Muutos on seurausta Finanssivalvonnan uusista määräyksistä.
 Suomen Reserviupseeriliiton RUL Plus -jäsenryhmään voi liittyä maksamalla normaalin 
RUL:n jäsenmaksun maksamisen yhteydessä lisäksi 25 e.
 Reserviläisliiton toimintaturva-jäsenryhmään voi liittyä niin, että jäsenmaksulaskun 
yhteydessä maksaa vapaaehtoisen toimintaturvamaksun, joka on tänä vuonna 35 e. 
 Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä antaa osallistumisoikeuden Reserviläisliiton, Reser-
viläisurheiluliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja 
muihin tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa, sekä Puolustusvoimien tai 
muiden tahojen yhteisiin tapahtumiin, joissa vaaditaan vakuutusturvaa.
 Lisäjäsenmaksun voi pyytää maksettavaksi myös kesken jäsenmaksukauden ja perus-
jäsenmaksunsa maksanut jäsen voi näin maksamalla liittyä myös tähän jäsenryhmään. Uusi 
jäsen voi liittyä ja maksaa tähän jäsenryhmään kuuluvan lisäjäsenmaksun samalla, kun hän 
maksaa varsinaisen jäsenmaksun.
 Vakuutusturva vaaditaan Töölön radalla ja piirin ampumavuoroilla Santahaminassa. 
Vaihtoehtona ovat RUL:n ja RES:n uudet jäsenryhmät tai SAL:n lisenssi.

Pistooliammunnan peruskurssi IV/2022
 Piirien ampumatoimikunnan vuoden 2022 viimeinen Pistooliammunnan peruskurssi 
järjestetään lauantaina 3.12.2022.
 Kurssi soveltuu erityisesti aloittelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille val-
miudet, joiden turvin on hyvä myöhemmin jatkaa harrastusta oman kerhon tai yhdistyksen 
ampumavuoroilla.
 Kurssi on avoin Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin 
jäsenyhdistysten jäsenille ja se toteutetaan enintään yhdeksässä noin kahden tunnin mit-
taisessa 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 25 eur/osallistuja laskutetaan ja maksetaan ennen kurssia. Maksu sisäl-
tää kurssilla tarvittavat materiaalit ja kahvin. Kurssille osallistumisesta saa todistuksen.
 Kurssilla on rajoitettu määrä paikkoja, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset sähköpostitse Helsingin Reserviupseeripiiriin osoitteella ampumailmo@
hrup.fi sunnuntaihin 6.11.2022 klo 23.59 mennessä.
 Ilmoittautumiseen tarvitaan seuraavat tiedot: viestin otsikoksi tapahtuman nimi 
”Pistoolikurssi 3.12.” sekä lisäksi ilmoittautujan nimi, jäsenyhdistys, syntymäaika, puhelin-
numero, sähköpostiosoite ja aiempi ampumakokemus sekä vuorotoive/prioriteettijärjestys 
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 ohjeita 
osallistumismaksun maksamiseksi sekä saapumiseksi kurssille.

Ampumavuorot Santahaminassa
 Elokuusta 2022 on palattu aikaisempaan toimintamalliin, jossa kaikki pistooli- ja kivää-
rivuorot lauantaisin järjestetään MPK Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin kursseina. Seuraa 
kurssitarjontaa ja ilmoittaudu vuoroille MPK:n koulutuskalenterin kautta (linkki viereisellä 
sivulla; hakukriteerit: Etelä-Suomi/Ammunta)
 Huomaa, että aloittelijoille ja kokeneemmille omalla aseella ampuville järjestetään 
samanaikaisesti omat kurssinsa. Ole tarkka ja ilmoittaudu oikealle kurssille:
1. Ampumavuorot laina-aseilla. Aloittelijat ja laina-asetta tarvitsevat voivat ilmoittautua 

näille kursseille. Tarvittaessa kurssilla annetaan myös ampumakoulutusta. MPK 
laskuttaa kurssimaksun (sis. taulut, vakuutuksen ja tarvittavan koulutusmateriaalin) 
erikseen.

2. 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 ampuma-
koulutusta. MPK laskuttaa kurssimaksun (sis. taulut ja vakuutuksen) erikseen.

Pistoolivuorot tiistaisin

 Tiistai-iltaisin ammutaan Santahaminassa vuoroviikoin Pistoolipika-ammunnan (PP), 
Sotilaspistoolipika-ammunnan (SP) ja Marssiammunnan (MA) sarjakilpailuja.
Seuraavat vuorot ovat:
Tiistai 4.10.2022 klo 17–21 Pistoolipika-ammunta
Tiistai 11.10.2022  klo 17–21 Marssiammunta
Tiistai 18.10.2022  klo 17–21 Sotilaspistoolipika-ammunta
 Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi. Viestin otsikoksi 
merkitään lajin nimi ja kuluva vuosi esim. ”Sotilaspistoolin pika-ammunta 2022”. Ilmoit-
tautumisesta tulee lisäksi ilmetä osallistujan koko nimi, syntymäaika ja HRUP/HELRESP 
jäsenyhdistys. Ilmoittautuminen päättyy vuoroa edeltävän viikon tiistaina klo 23.59 ja on 
sen jälkeen voimassa kuluvan kauden loppuun saakka.
 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 paikal-
le. Lisätietoja ja tarkempia lajikohtaisia ohjeita kunkin lajin vastuuhenkilöltä:
Sotilaspistoolipika-ammunta Jere Hakanen, jere.hakanen@elisanet.fi
Pistoolipika-ammunta  Harry Haapanen, haapahar@gmail.com
Marssiammunta  Juhani Ebeling, juhani.ebeling@gmail.com

Virhekartta oikeakätiselle ampujalle.
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Katso ajankohtainen tieto MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kursseista ja niille ilmoittautumisesta: 
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72

Markus Häyhtiö

 Tiedustelukoulutusohjelman 
tavoitteena on kaikkien koulutus-
ohjelmien tavoin taata Puolus-
tusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
käyttöön riittävä, tiedustelutaitoi-
nen reservi. Koulutusohjelmien 
kautta saadaan myös paikallisjouk-
koihin henkilöstöä, jotka pystyvät 
hyödyntämään paikallistuntemus-
taan parhaalla mahdollisella taval-
la. 
 MPK:n noudattaman koulu-
tushierarkian mukaisesti koulutus-
ohjelma sisältää kolme eri tasoista 
koulutuskokonaisuutta. Koulutus-
kokonaisuudet ovat:
1. Tiedustelijan perustaidot –

koulutuskokonaisuus
2. Tiedustelijan eriytyvän koulu-

tuksen-koulutuskokonaisuus
3. Tiedusteluharjoitus
 Koulutuskokonaisuudet to-
teutetaan pääsääntöisesti MPK:n 
sotilaallisia valmiuksia palvelevina 
kursseina. Nämä kurssit valmen-
tavat osallistujia harjoituksiin ja 
täydentävät Puolustusvoimien va-

paaehtoisten harjoitusten ja ker-
tausharjoitusten sisältöjä. Sisältöjä 
voidaan hyödyntää sellaisenaan 
myös Puolustusvoimien vapaaeh-
toisina harjoituksina. 

Sisällöt
 Tiedustelijan perustaidot kou-
lutuskokonaisuus koostuu kahdes-
ta viikonlopun mittaisesta kurssis-
ta. Kurssit ovat:
• Tiedustelijan perustaidot
• Tiedustelupartion ja -ryhmän 

toiminta
 Näiden kurssien tarkoituksena 
on antaa osallistujille perusnäke-
mys tiedustelusta. Koulutuspolu 
ajatusmallissa ko kurssit soveltuvat 
kaikille omaa sotilasammattiatai-
toaan laajentaville reserviläisille. 
 Tiedustelukoulutus, joka sy-
ventää jo olemassa olevaa osaa-
mista ja luo erikoisosaamista 
koostuu kolmesta kurssikokonai-
suudesta:
• Tähystystiedustelu
• Partiotiedustelu
• Tiedustelun erityistilanteet
 Erityisesti Tiedustelun erityis-

tilanteet -kurssi tarjoaa mahdolli-
suuden paikalliseen räätälöintiin 
ja antaa mahdollisuuden oman 
tiedon laajentamiseen tasolle, jota 
tarvitaan laajempien asiakokonai-
suuksien sijoituksissa. 
 Koulutusohjelman kaksi vii-
meistä osaa Tiedusteluharjoitus 
ja Johtajakoulutus mahdollistavat 
osallistujalle aihepiirin osaamisen 

syventämisen ja laajentamisen ta-
solle, joka mahdollistaa kouluttaja-
na toimimisen, perusyksikön joh-
totehtävät ja esikuntatyöskentelyn. 
Tämä on mahdollista luonnollises-
ti vain, mikäli muu hankittu osaa-
minen tukee edellä mainittuja teh-
täviä. 
 (Koulutusohjelmiin ja nii-
den sisältöihin pääset tutus-

tumaan osoitteessa: https://
www.hrup.fi/toiminta/
koulutus/#koulutuspolut). Oman 
henkilökohtaisen oppimispolun 
rakentamisessa sinua auttavat niin 
HRUP kuin MPK. 

Kirjoittaja on MPK ESMPP:n val-
miuspäällikkö ja Tiedustelu -osaa-
misalueen vastaava. 

Koulutustoimintaa
HRUP koulutustoimikunta > koulutus@hrup.fi

Liikuntatoimintaa
HRUP-HELRESP sotilasliikuntatoimikunta > liikunta@hrup.fi

 Pääkaupunkiseutu on pitkään ollut 
vailla omaa jotosta eli partio- tai sotilastai-
tokilpailua. HRUP ja HELRESP ovat nyt yhtei-
sen sotilasliikuntatoimikuntansa puitteissa 
rakentamassa ensimmäistä pääkaupunki-
seudun jotosta ensi kesälle. Asianmukaiset 
tukipyynnöt tapahtumaa varten on tehty.
 Kutsumme nyt kiinnostuneita jäseniä 
työryhmään suunnittelemaan tapahtumaa 
eteenpäin. Tausta jotoksille osallistumisesta 
tai niiden järjestämisestä on eduksi. Voit vä-
littää kutsua omassa yhteisössäsi sopivaksi 
katsomallasi tavalla. Lisätietoja ja ilmoittau-
tuminen: pekka.sillanpaa@hrup-fi.
 Tervetuloa järjestämään reserviläisten 
kenttäkelpoisuutta kehittävää tapahtumaa ja 
uutta perinnettä!

Pääkaupunkiseudun jotos 2023 Maanantaimarssit Pirkkolassa
Lähtö Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikalta Pirkkolantien varressa klo 17:30. Kokoon-
tumis- ja lähtöpisteenä toimii HSL pysäkki H2230. Marsseille ei vaadita ennakkoilmoittau-
tumista, teemme n. 7,5 km reippaan lenkin. Varustus sään mukaan – haasta kaverisikin 
kuntoilemaan! Lisätiedot: juhamatikainen21@gmail.com

 HRUP:n ja MPK:n Etelä-
Suomen piirin yhteistyössä ke-
hittämät koulutuspolut jalos-
tuvat edelleen. Eri aselajien ja 
koulutushaarojen tarpeisiin luo-
dut koulutusohjelmat antavat 
erittäin hyvän mahdollisuuden 
luoda osallistujan henkilökoh-
taisen tavoitetason ja osaamisen 
huomioon ottavia kokonaisuuk-

sia. Toiminnan kantavana aja-
tuksena on osaamispohjaisten 
ja osallistujalähtöisten koulu-
tuskokonaisuuksien luominen. 
Edellä mainittu ei kuitenkaan 
tarkoita henkilökohtaisesti rää-
tälöityjä kursseja reserviup-
seerille, vaan oikeiden kombi-
naatioiden löytämistä laajasta 
koulutustarjonnasta niin, että 

Puolustusvoimilla on mahdol-
lisuus hyödyntää reservin osaa-
mista mahdollisimman hyvin. 
Avainrooleissa koulutuspolku-
jen täysimittaisessa hyödyntä-
misessä ovat koulutustoimikun-
nat, aselajikerhot ja tehtävänsä 
mukaisesti MPK:n valmiuspääl-
liköt. 
 Helsingin Reservin Sano-

mien paperilehdissä ja verk-
kojulkaisussa  i lmesty vässä 
juttusarjassa esittelemme eri 
koulutusohjelmia. Esittelyiden 
tarkoituksena on avata koulu-
tusohjelmien sisältöä sekä tar-
jota mahdollisuus reserviläisen 
oman, henkilökohtaisen opinto-
polun luomiselle. MPK tarjoaa 
lokakuun aikana lomakepohjan 

itseohjautuvan koulutussuun-
nittelun tueksi. Pidemmän täh-
täimen suunnitelmana on pitää 
henkilökohtaisen opintopolun 
rakentamiseen tähtääviä työpa-
joja, joihin osallistuu henkilöitä 
niin reserviläisjärjestöistä kuin 
Puolustusvoimista.
 Juttusarjan avaa Tiedustelu-
koulutusohjelman esittely.

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

Tiedustelukoulutusohjelma
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Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenteri
Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenteri: https://resul.fi/kilpailukalenteri/
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SENIORIUPSEERIT

www.rul.fi/senioriupseerit

Hyvät Senioriupseeriveljet !
 Senioriupseerien kerhon syys-
kauden toiminta jatkuu seuraavasti:
 27.10.2022. Kaikille sotahis-
toriasta ja turvallisuuspolitiikasta 
kiinnostuneille avoin Syysseminaa-
ri 2022 ”Globaali voimapolitiikka 
muutoksessa” Katajanokan Kasi-
nolla alkaen klo 13:00. Seminaarin 
ohjelma lyhyine ingresseineen toi-
saalla tässä lehdessä.
 Tilaisuuteen osallistuminen 
edellyttää etukäteisilmoittautu-
misen 20.10.mennessä sähköpos-
tisoitteeseen venalaisenhannu@
gmail.com. Seminaarivieraille on 
maksuton pysäköinti Kasinon pi-
hassa. Tilaisuutta EI voi seurata 
etänä. 
 24.11.2022. Syyskokous Töölön 
auditoriossa klo 18:00. Kokoukses-
sa esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kokousesitelmän pitää professori 
emeritus Ohto Manninen aiheesta 
”Saksan sodan tapahtumia”. 
 8.12.2022. Senioriupseerien 
kerhon pikkujoulu. Kokousesitel-
män pitää toiminnanjohtaja Satu 
Mustajärvi aiheesta ”100-vuotias 
Sotilaskotiliitto”
 Kerhomme jäsenet ovat aktii-
visesti etäosallistuneet esitelmiin 
Teams-sovelluksen avulla. Käy-
tössämme olleen Teams -version 
kanssa kohtaamamme tekniset 
haasteet ovat toistaiseksi pakot-
taneet meidät keskeyttämään 
etäosallistumismahdollisuuden 
tarjoamisen ja arvioimaan sekä 
käyttämämme ohjelmiston että 
oheislaitteiden soveltuvuutta. Py-
rimme mahdollisimman pian pa-
lauttamaan etäosallistumismahdol-
lisuuden. Ilmoitamme asiasta jäse-
nistölle sähköpostin välityksellä. 
 Haluamme ystävällisesti vielä 
muistuttaa, että kerhomme julkai-
sema artikkelikirja ”Sukelluksia 
Suomen sotahistoriaan” on saata-
villa kaikkien tapahtumiemme yh-
teydessä tilaisuuden pitopaikalla 
käteishintaan 20 €/kpl (tasaraha 
tai sähköinen maksu) kainaloon 
annettuna sekä Suomen Reserviup-
seeriliiton toimiston kautta hintaan 
29 €/kpl kotiin kannettuna.
 Hyvää syksyä toivotellen
 Hallitus

Puheenjohtaja: Hannu Venäläinen, 
venalaisenhannu@gmail.com

KANTA-HELSINKI

wwww.khru.fi

 KHRU:n syyskokous: Yhdis-
tyksen sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään 16.11. klo 17:00 alkaen 
Maanpuolustusjärjestöjen talon 
auditoriossa (Töölöntorinkatu 2). 
Pyydämme lähettämään ilmoittau-
tumiset kokoukseen yhdistyksen 
sihteerille sähköpostitse sihteeri@
khru.fi.
 Esitelmätoiminta: Syyskoko-
uksen jälkeen 16.11. klo 17:30 Juho 
Raulo (MPK:n Valmius- ja turval-
lisuuspäällikkö) pitää esitelmän 
MPK:n uudesta asehankinnasta ja 
ampumaohjelmistosta. Esitelmä pi-
detään Maanpuolustusjärjestöjen 
talon auditoriossa (Töölöntorinkatu 
2).
 Töölön pistoolivuorot: Helpoin 
tapa tutustua ammuntaan on il-
moittautua yhdistyksemme ampu-
mavuoroille. Sinun ei tarvitse olla 
kokenut ampuja, vaan voit tulla tu-
tustumaan toimintaan, ja saat opas-
tusta tarvittaessa aivan perusteista 
lähtien. Ratavuorot jatkuvat syys-
kaudella aina parittomien viikko-
jen keskiviikkoisin klo 16:30-19:00 
(28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 
7.12. ja 21.12.).
 Jos sinulla ei vielä ole omaa ka-
lustoa, niin vetäjät varaavat kalus-
ton valmiiksi vuorolle. Et tarvitse 
mukaan kuin kuulosuojaimet ja 
suojalasit. Yhdistyksen patruunoi-
ta voi käyttää korvausta vastaan, 
muista mainita tarpeesta ilmoit-
tautuessasi. Lisätietoja ja ilmoit-
tautuminen vuorolle sähköpostilla, 
viimeistään kyseisen viikon maa-
nantain aikana: ampumaupseerit@
khru.fi.
 SRA-kurssi: KHRU suunnitte-
lee pitävän SRA-kurssin syyskau-
den 2022 aikana yhteistyössä piirin 
muiden yhdistysten kanssa. Tar-
kempi ajankohta ja kurssikoko py-
ritään vahvistamaan alkusyksyn ai-
kana. SRA-kurssista kiinnostuneita 
pyydetään olemaan yhteydessä am-
pumaupseereihin (ampumaupsee-
rit@khru.fi), jolloin kiinnostuneille 
ilmoitetaan kurssin lisätiedoista ja 
vaatimuksista.
 Kilpailutoiminta: KHRU:n 
joukkue sijoittui hienosti kolman-
nelle sijalle syyskuun alussa jär-
jestetyssä kansainvälisessä EROA 
XXII ampumakilpailussa Virossa. 
Onnittelut KHRU:n edustusjoukku-
eelle hienosta sijoituksesta.
 KHRU100: Arkistointiprojekti 
on saatu päätökseen, ja pyydämme 
KHRU:n jäseniä etsimään kuvia ja 
kirjallista materiaalia yhdistyksestä 
menneiltä vuosilta. Materiaalia kai-
vataan tutkijan ja historiikin käyt-
töön. Yhteydenotot hankkeeseen 
liittyen: khru100@khru.fi.
 KHRU:n toimihenkilöt tavoit-
taa: puheenjohtaja@khru.fi, sihtee-
ri@khru.fi, ampumaupseerit@khru.
fi. Yhdistyksen kotisivut ja lisätie-
toja toiminnasta osoitteessa www.
khru.fi. 

Puheenjohtaja: Henri Borodavkin. 
puheenjohtaja@khru.fi

TÖÖLÖ

www.rul.fi/toolo

 Kokouskutsu: Tervetuloa Töö-
lön Reserviupseerit ry:n sään-
tömääräiseen syyskokoukseen 
tiistaina 22.11.2022 klo 18.00. Ko-
kouspaikkana on auditorio, Töö-
löntorinkatu 2B, Helsinki
 Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset syyskokouksen asiat. 
Käytännössä siis valitaan ensi vuo-
delle puheenjohtaja, kaksi varapu-
heenjohtajaa ja muu hallitus, hy-
väksytään vuoden 2023 toiminta-
suunnitelma ja talousarvio. Näiden 
lisäksi päätetään ensi vuoden jä-
senmaksun suuruudesta ja valitaan 
toiminnantarkastajat. Hallituksessa 
olisi reilustikin tilaa uusille toi-
mijoille, joten mikäli haluat olla 
mukana pyörittämässä kerhomme 
arkea ja suunnittelemassa tulevaa, 
nyt olisi oiva tilaisuus lähteä mu-
kaan!
 Äänioikeutta kokouksessa käyt-
tää kaikki Töölön Reserviupseerei-
den jäsenet. Ilmoitathan tulostasi 
sähköpostitse osoitteeseen info@
trups.fi, jotta osaamme varata oi-
kean määrän ruokia ja juomia.

Puheenjohtaja: Sampsa Pietilä, 
info@trups.fi

MUNKKIVUORI

 Hallitus toivottaa kaikille jä-
senille hyvää alkavaa syyskautta. 
Tulevan syksyn toiminta painottuu 
perinteisesti ammuntaan.
 Kerhomme sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään tiistaina 
8.11.2022. HRUP:n auditoriossa 
kello 18 alkaen. Kokouksessa kä-
sitellään sääntö-määräiset asiat. 
Osoite on Töölöntorinkatu 2B. Ko-
koonnutaan ulko-ovelle. 
 Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokousjärjeste-
lyiden vuoksi pyydetään ilmoittau-
tumaan sähköpostilla10.11.21 men-
nessä osoitteeseen: mauri.routio@
sci.fi
 Piirin ammunnoista Santaha-
minassa on tietoja Reservin Sano-
mien muissa ilmoituksissa. 
 Seppälän ampumapäivät: Koko 
päivän vuoroja 8.10. 22.10. ja 12.11. 
Voi ampua pistoolilla, kiväärillä 
sekä haulikolla. Eväät ja makkarat 
mukaan ja nähdään radalla.
 Urheilutalon .22 ammunnat ja 
Töölöntorin pistooliammunnat al-
kavat lokakuussa. Tarkemmat tie-
dot ilmoitetaan myöhemmin. Jos et 
ole sähköpostilistalla, ilmoita säh-
köpostiosoitteesi: mauri.routio@
sci.fi

Puheenjohtaja: Mauri Routio, mau-
ri.routio@sci.fi

POHJOIS-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

www.rul.fi/pohjois-helsinki

Tulevia tapahtumia:
  Padasjoen ampumaleiri. Perin-
teinen ampumaleiri järjestetään 
Padasjoella 23.9 - 24.9.2022. Ker-
ho tarjoaa osallistujille patruunat, 
ruuat ja saunajuomat. Kimppakyy-
ti mahdollisuus. Ilmoittautuminen 
sihteerille 19.9.2022 mennessä.
 Ammunta. Yhdistyksen va-
kio ampumavuoro luolassa pa-
rittomina viikkoina, joka toinen 
perjantai, klo 16.00–19.00. Katso 
mahdolliset poikkeusvuorot yh-
distyksen nettisivuilta. Ilmoittau-
tumiset ja lisätietot ampumavuo-
roille: Henrik Kiiskinen (henrik.
kiiskinen@gmail.com). Ennen 
ammuntaa, sinulla tulee olla han-
kittuna ampumaturva esim. RUL:n 
plusjäsenyys jonka kautta saat tar-
vittavan vakuutuksen. Katso lisä-
tietoja: https://www.rul.fi/jasenil-
le/rul-plus/.
 Syyskokous. Yhdistyksen syys-
kokous pidetään marraskuussa. 
Katso tarkempi aikataulu yhdis-
tyksen kotisivuilta tai seuraavasta 
digilehdestä.
 Joulusauna. Yhdistyksen jou-
lusauna järjestetään joulukuussa. 
Tarkemmat tiedot julkaistaan yh-
distyksen kotisivuilla lokakuun ai-
kana.
 Yhdistyksen kotisivut. Ajanta-
saiset tiedot näistä ja muista jär-
jestettävistä tapahtumista löydät 
yhdistyksen kotisivuilta: http://
www.rul.fi/pohjois-helsinki
 Yhteyshenkilöt. Puheenjohta-
ja Jarkko Paananen (040 723 9641 
/ jarkko.t.paananen@gmail.com). 
Sihteeri / tiedotusupseeri Eero 
Kujala (040 864 1417 / sihteeri.
phru@gmail.com).

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

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

www.rul.fi/ihru

 S Y Y S K O K O U S .  I t ä -
Helsingin Reserviupseerit ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
järjestetään 8.marraskuuta 2022 
Maanpuolustustalon auditoriossa, 
Töölöntorinkatu 2B. Kokouksessa 
käsitellään yhdistyksen sääntö-
määräiset asiat. Ennen kokousta 
kuullaan kokousesitelmä. Myös 
etäyhteydellä osallistuminen mah-
dollista. Tilaisuudessa kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!
 AMMUNNAT. IHRU:lla on 
vuoro Helsingin Reserviupseeri-
piirin (HRUP) sisäradalla Töölössä 
joka torstai. Parittomien viikkojen 
torstaisin klo 19 – 21 kalustona 
ovat pääasiassa pienoispistoolit 
(.22
cal). Parillisten viikkojen torstait 
klo 20 – 22 ovat toiminnallisen 
ammunnan vuoroja.
 Lisätietoja ja ilmoittautumis-
ohjeet saat lähettämällä sähköpos-
tia: ammunta@ihru.fi.
 ITSENÄISYYSPÄIVA. 
Kerhomme on itsenäisyyspäivänä 
jälleen mukana kunniakäynnillä 
Leposaaren hautausmaalla Kulo-
saaressa 6.12. klo 12. Tervetuloa 
mukaan!

Puheenjohtaja: Toivo Haimi, toi-
vo.haimi@ihru.fi

HELSINGFORS SVENSKA 
RESERVOFFICERSKLUBB

www.hsrk.fi/wp
Bästa officerare,
 Klubbens medlemmar sam-
mankallas till höstmöte tisdagen 
22.11.2022 kl. 18:00 på Döbelnsgatan 
2 (5. vån.). På mötet behandlas stad-
geenliga ärenden. 
 Medlemmar kan även delta på 
distans (preliminärt via Zoom), 
men detta kräver förhandsanmälan, 
senast 15.11.2022 per epost till chris-
tian@hsrk.fi. Röstningsmetoder och 
övriga specialarrangemang med-
delas närmare till dem som anmält 
distansdeltagande. Anmälan för 
dem som kommer på plats är öns-
kvärt, men inte ett krav.
 Klubbens skyttetur i Luolan 
udda veckors torsdagar kl. 17-19 
fortsätter som vanligt, men på skyt-
teturen torsdagen 13.10.2022 (kl 17-
19) ordnas det bekantningsskytte, 
som primärt är riktat till nya klubb-
medlemmar samt dem som inte tidi-
gare deltagit i skytteverksamheten. 
Deltagarantalet är begränsat, och 
platserna delas i anmälningsord-
ning. Anmäl dig alltså så snabbt som 
möjligt, dock senast 6.10.2022, till 
christian@hsrk.fi för att säkra din 
plats. Klubben lånar all nödvändig 
utrustning inkl. vapen och patroner. 
Närmare instruktioner skickas till 
anmälda.
 Officersbalen ordnas igen under 
våren 2023, preliminära datumet är 
lördagen 14. april.
 Trevlig fortsättning på hösten! 
 Styrelsen

Ordförande: Caspar von Walzel, 
caspar@hsrk.fi

TIKKURILA

www.tiruk.fi 

 Syyskuun reserviupseeri-ilta 
esitelmineen pidetään 29.9.2022 klo 
19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan 
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa C-
porras vanhassa talossa. 
 Esitelmän pitää Arto Penttinen 
ja aihe on "Päällystöliiton synty ja 
sen toiminta". Päällystöliitto täytti 
90v 2019". Hallitus kokoontuu klo 
17.30 alkaen. 
 Lokakuun reserviupseeri-ilta 
esitelmineen pidetään 27.10.2022 
klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Van-
taan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa 
C-porras vanhassa talossa. 
 Esitelmän pitää Traficomin eri-
tyisasiantuntija Matti Kesäläinen ja 
aihe on ” Satelliittiturvallisuus” 
 Hallitus kokoontuu klo 17.30 al-
kaen. 
 Syyskokous 24.11.2022 klo 19.00 
alkaen ja sen jälkeen reserviupseeri-
ilta ”Karjatalolla” Vantaan Hiekka-
harjussa Urheilutie 6:ssa C-porras 
vanhassa talossa. 
 Syyskokouksessa käsitellään 
sääntöjen 11. pykälän mukaiset asiat 
eli mm. vahvistetaan vuoden 2023 
toimintasuunnitelma, jäsenmaksun 
suuruus ja talousarvio sekä valitaan 
yhdistyksen hallitus vuodelle 2023. 
Kahvitarjoilu! Kokouksen jälkeen 
reserviupseeri-ilta ja esitelmän pitää 

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

hrup.fi
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Rolf Karlsson ja aiheena on "Suoje-
luskunnat sotilaskouluttajana". Hal-
litus kokoontuu klo 17.30 alkaen. 
 VETRES-toimikunta järjestää 
perinteisen isänmaallista, sotilasai-
heista ja sota-ajan musiikkia sisäl-
tävän tapahtuman nimellä ”Sinival-
koista musiikkia” lauantaina 22.10. 
klo 15.00 Viertolan koululla Tikku-
rilassa, Liljatie 2.
 Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.fi 
 Ampumavuorot jatkuvat tiistai-
sin klo 19.00- 21.30 Tikkurilan Ur-
heilutalon ampumaradalla. 
4.10.2022 on tarkkuussarja 20 ls 
kilpailu alkaen klo 19.00 
1.11.2022 on pienoiskiväärikilpailu: 
asento klo 19.00 
8.11.2022 on pienoiskiväärikilpailu: 
Toivo Kultti klo 19.00 
 Lisätietoja antaa ampu-
maupseeri Henri Hölttä puh. 
0505602047. 

Puheenjohtaja: Mikko Maunuksela, 
m.maunuksela@hotmail.com

LÄNSI-VANTAA

www.rul.fi/lansivantaa

 Venäjän hyökkäys Ukrainaan 
on herättänyt laajaa huomiota ja 
kiinnostusta reserviläistoimintaan. 
LVRU:nkin osalta on tullut paljon 
uusia jäsenhakemuksia. LVRU tar-
joaa mahdollisimman paljon esi-
merkiksi ampumismahdollisuuk-
sia jäsenille. Suosittelemme myös 
hakeutumaan MPK:n kursseille. 
Ampumatapahtumista tiedottaa 
ampumatoimikunta, jonka yhteys-
henkilönä on Hannu Nisula (han-
nu.tapio.nisula@gmail.com).
 Kerhon vuoden 2022 syysko-
kous pidetään toimintakeskuksessa 
keskiviikkona 26.10.2022 klo 18.30 
alkaen. Tervetuloa mukaan päättä-
mään kerhon asioista. Kokouksessa 
valitaan mm. hallitus vuodelle 2023 
ja vahvistetaan talousarvio ja toi-
mintasuunnitelma.
 Kokouksen jälkeen n. klo 19 
pitää everstiluuntantti Jari Harala 
esitelmän aiheesta ”Toimintakyvyn 
käsitteestä ja toimintakyvyn ope-
tuksesta varusmiehille ja henkilö-
kunnalle sekä sotilaiden toiminta-
kyvyn palauttamisesta sodassa.”
 Esitelmää voivat tulla kuunte-
lemaan myös muiden maanpuolus-
tusjärjestöjen jäsenet (ennakkoil-
moitus puheenjohtaja Miika Koisti-
selle tarvitaan).
 Tänä vuonna LVRU täyttää 
kunnioitettavat 50 vuotta. Jäsenil-
le on juhlatilaisuus toimintakes-
kuksessa lauantaina 19.11.2022 klo 
18 alkaen. Ohjelmassa musiikkia, 
muisteluja kerhon toiminnan ajal-
ta, palkitsemisia ym. Tilaisuudessa 
on ruoka- ja juomatarjoilu, josta 
peritään 25 euron omavastuuosuus. 
Tilaisuus on AVEC-tilaisuus. Mer-
kitkää jo kalenteriinne. Lisätietoja 
myöhemmin.
 LVRU:lla on toimintakeskuk-
sessa viikoittainen lenkkisauna 
kuntoilun lisäämiseksi. Tavoitteena, 
että jokainen tekee oman kuntota-
sonsa huomioivan pienimuotoisen 
urheilusuorituksen, jonka jälkeen 
on tarjolla sauna. Ilmoittautuminen 
ja lisätietoa Ville Arekalliolta, 050 
4059 123.

 Töölön pistooliradalla on vakio 
ampumavuoromme parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja 
parittomien viikkojen lauantaisin 
klo 14:30-17:00. Ilmoittautumiset 
Hannu Nisula 0400-567098, Mika 
Ojanen 050-4676802.
 Tikkurilan Urheilutalon radalla 
on ampumavuoro perjantaisin klo 
15:00-17:00, 22 kal. aseilla. Ilmoit-
tautumiset Seppo Kulmalalle p: 040 
586 9252 tai Miika Koistiselle p. 045 
348 7377.
 Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivu-
jen osoite on www.rul.fi/lansivan-
taa
 Hallitus 

Puheenjohtaja: Miika Koistinen, lv-
rury@gmail.com

ESPOO-KAUNIAINEN

www.rul.fi/espoo-kauniainen/

Puheenjohtaja: Sami Tahvanainen, 
sami.tahvanainen@icloud.com

TAPIOLAN 
RESERVIUPSEERIT

www.tapiolanreserviupseerit.fi

 Syyskokous Ma 31.10.: Tapio-
lan Reserviupseerit ry:n sääntö-
määräinen syyskokous järjestetään 
Döbelninkatu 2:ssa maanantaina 
31.10.2022 kello 18.00. Kaikki Ta-
Run jäsenet ovat tervetulleita! Ko-
koukseen tulee myös online-osal-
listumismahdollisuus. Terveisin, 
hallitus.
 AMMUNTA: TaRulla on am-
pumavuorot Töölön radalla paril-
listen viikkojen sunnuntaina 17-21, 
joiden lisäksi on jokakuukautiset 
lisäsunnuntaivuorot. Muista myös 
Lahnuksen ampumavuoromme 
22LR-radoilla ja syksyn aikana on 
ampumapäiviä esim. Lopelle. Tar-
kista ajankohtaiset tiedot ja ilmoit-
tautumisohjeet kotisivuiltamme 
Toiminta-ammunta -osiosta.
 Tervetuloa mukaan syksyn ta-
pahtumiin!
 YHTEYSTIETOMME: Puheen-
johtaja ltn res Jari Myllylä (jari.
myllyla@tapiolanreserviupseerit.
fi, 0400 878 694). Varapj kapt res 
Panu Korpela (panu.korpela@ta-
piolanreserviupseerit.fi, 040 557 
4747). https://tapiolanreserviupsee-
rit.fi

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

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

 Autokerhon syyskokous pide-
tään 27.10.2022 klo 17.00 alkaen 

Maanpuolustusjärjestöjen talo Dö-
belninkatu 2. Käsitellään säännöis-
sä mainitut asiat. Tervetuloa.
 Kiinnostuneet kerholaiset voi-
vat osallistua myös AJHK:n toimin-
taa.
 Autokerhon luolavuorot jat-
kuvat syksyllä kesälomien jälkeen 
5.10.2022, 7.11. 2022 ja 5.12.2022 
klo 19 – 21:30.
 t. Autokerhon Hallitus

ILMAILUKERHO

www.rul.fi/ilmailukerho

 LOPPUVUODEN KERHOIL-
LAT JA TAPAHTUMAT:
Ti 11.10.klo 18: Ilmailupolttoainei-
den käytön nykytila, Nesteen edus-
taja
Ti 8.11. klo 18: Ajankohtaista ilma-
voimista, Ilmavoimien komentajan 
edustaja
Ti 13.12. Perinteinen joululounas, 
esitelmä Tiger Moth Helsingin kes-
kustassa
Tervetuloa!
  SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYS-
KOKOUS TI 11.10. 
 Ilmailukerhon sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään tiistaina 
11.10. klo 17 Helsingin Suomalai-
sella Klubilla ennen esitelmää. Esi-
tyslistalla toimintasuunnitelman 
ja talousarvion hyväksyminen toi-
mintavuodelle 2022, hallituksen jä-
senten valinta ja muut sääntömää-
räiset asiat.
 Kokouksessa on vielä mahdolli-
suus ilmoittautua 2. sihteerin ja ra-
hastonhoitajan tehtäviin. Tehtäviin 
annetaan perehdytys.
  JÄSENASIAT. Ilmailukerhon 
verkkosivuilla https://www.rul.fi/
ilmailukerho 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 jäsenvastaava/
sihteeri Juha-Matti Lauriolle jm-
laurio@gmail.com tai 050 462 1274 
Oletko muuttanut tai vaihtanut 
sähköpostiosoitettasi? Ilmoitathan 
uudet tiedot RUL:n jäsenrekisteriin 
tai kerhon sihteerille.
Toivotamme kerhon jäsenille mu-
kavaa syyskautta 2022!
 Hallitus

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

JÄÄKÄRIKERHO

www.rul.fi/jaakarikerho

 Jääkärikerhon syksyn KER-
HO-/SAUNAILLAT Santahami-
nassa jatkuvat 4.10 ja 1.11. klo 16-
19. Joulukuun kerhoiltaa vietetään 
perinteisesti juhlavammin kalail-
lallisen merkeissä, mutta koska 
vakiovuoromme sattuisi Itsenäi-
syyspäivälle, tarkempi ajankohta 
ilmoitetaan myöhemmin. 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.
 Sääntömääräinen Syyskokous 
pidetään keskiviikkona 26.10 kello 
18:00 HRUP:n tiloissa Döbelnin-
katu 2, 00260 Helsinki klo 18:00. 
Hallitus kokoontuu samoissa tilois-
sa klo 17:30. Kokouksen yhteydessä 
järjestetään esitelmätilaisuus audi-
toriossa klo 19:00. Ilmoittautumi-
set pasi.rintamaa@posti.com. Ter-
vetuloa!
 Jääkärikerhon syksyn AMPU-
MAVUOROT pistoolilla pidetään 
11.10. ja 8.11., 13.12 klo 16.30-18.30 
Töölön radalla. Tulemalla mukaan 
pääset tutustumaan ampumiseen, 
vaikka et omista omaa asetta. Va-
kituisilla harrastajilla tulee olla 
ampumaturvavakuutus (esim. RUL 
Plus -jäsenyys), josta on ohjeet 
RUL:n sivuilla. Ilmoittaudu vii-
meistään päivää ennen tilaisuutta 
ampumaupseerille jorma.nisula@
kolumbus.fi, puh. 0400 453709. 
 Töölön radan ampumavuorojen 
ohella on Jääkärikerhossa suunni-
teltu järjestettäväksi AMPUMA-
KOULUTUSTA erilaisilla aseilla 
ulkoradoilla, joten mikäli olet kiin-
nostunut, ota yhteyttä Jormaan tai 
minuun.
 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

 Ilmatorjuntakerholla on taas 
paljon aktiivista toimintaa syksyllä! 
Kerho on kesällä taas kunnostanut 
ilmatorjunnan muistotykkejä ja nyt 
on muun toiminnan vuoro. 
 Kerhon 75-vuotis juhlaillalliset 
vietetään Katajanokan kasinolla 
perjantaina 28.10.2022 klo 18.00. 
Juhlaillallisen hinta on 100€, mikä 
sisältää Seilori – menun (riimiva-
sikkaa, karamellisoitua shalottia ja 
rapeaa tattaria, hiillostettua siikaa, 
naattiporkkanaa ja muhennosta 
kauden sienistä, sitruuna- juusto-
leivos + (lasin kuohuviiniä + 2 lasia 
puna/valkoviiniä) + kahvin. Sitovat 
ilmoittautumiset tapahtuvat mak-
samalla 12.10.2022 mennessä 100€/
hlö kerhon tilille FI10 1262 3000 
5180 48 sekä kirjoittamalla osallis-
tujan nimen/nimet viestikenttään. 
Erikoisruokavalioista tiedot vielä 
erikseen ilmoittautumisen yhtey-
dessä puheenjohtajalle. Tilaisuus 
on Avec, pukukoodi on tumma 

puku, kunniamerkit.
 Keskiviikkona 19.10. järjeste-
tään Kenttätykistökerhon, IT-ker-
hon ja Uudenmaan tykistökillan 
pistoolimestaruuskilpailu (9mm 
sotilaspistooli). Kaikille Kenttäty-
kistökerhon, IT-kerhon ja Uuden-
maan tykistökillan jäsenille avoin 
ampumatapahtuma. Omaa asetta 
ei tarvitse, vaan paikan päällä on 
mahdollisuus lainata kerhon asetta 
(Glock 17). Kilpasarjan (2x5 lauka-
uksen kohdistus, 1x10 laukauksen 
kilpailutulos) voivat tulla ampu-
maan ennakkoilmoittautuneet 
vapaasti Töölön ampumaradalle, 
klo. 16.30-18.30 välisenä aikana. 
Parhaalle ampujalle palkinto! En-
nakkoilmoittautuminen pakollista 
ma 17.10 mennessä! Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset:: jyrppy@hotmail.
com
 Nuorten ja uusien jäsenten jä-
senilta järjestetään koulutustee-
malla tiistaina 1.11. klo 17 Vanhan 
Suojeluskuntatalon Auditoriossa 
Töölöntorinkatu 2:ssa. Tilaisuudes-
sa esitellään niin vapaaehtoista it-
koulutusta kuin muuta reserviläis-
toimintaa, johon kerhon jäsenillä 
on mahdollista päästä mukaan. 
 Kerhon sääntömääräinen 
syyskokous pidetään torstaina 
17.11.2022 Vanhan Suojeluskun-
tatalon Auditoriossa klo 18.00 – 
20.00 Töölöntorinkatu 2:ssa.
 Ilmatorjunnan vuosipäivää 
juhlitaan perjantaina 25.11. Ilma-
torjuntamuseolla klo 18-21. Ilmoit-
tautumiset osoitteeseen 15.11. men-
nessä Jussi Ylimartimolle (email: 
jussi.ylimartimo@mil.fi). Pukukoo-
di on tumma puku ja kunniamer-
kit. 
 Kerhon perinteinen Joululou-
nas nautitaan maanantaina 12.12. 
klo 12.12 jälleen ravintola Perhossa. 
 Seuraathan myös kerhon web-
bisivuja osoitteessa itkerho.net 
ajantasaisen tiedon löytämiseksi.

Puheenjohtaja: Tomi Lavonen, 
tlav0940@gmail.com

RESERVIMERIUPSEERIT

www.rul.fi/hrmu

Hyvää alkanutta syksyä!
 Yhdistyksen aktiivitoiminta on 
kesätauon jälkeen taas vauhdissa. 
Meritoiminnan osalta linnakeve-
ne m/s Lavansaaren pimeäajohar-
joittelut ovat alkaneet ja kestävät 
29.10. saakka. Loppusyksyn pitkän 
ajoharjoittelun ajankohta tarken-
tuu myöhemmin. Ajoharjoitukset 
tarjoavat erinomaiset mahdollisuu-
det kehittää merenkulullisia taitoja 
mm. optisen ja tutkanavigoinnin 
parissa sekä harjoitella erilaisia 
hätä- ja erityistilanteita varten. 
Aluksen satamapaikka on Santa-
haminan Radioniemessä. Meritoi-
minnasta kiinnostuneita pyydetään 
olemaan yhteydessä puheenjohtaja 
Marko Vuoriseen, marko_vuori-
nen@hotmail.com.
 Syyskaudella järjestämme yh-
distyksen toimintaa esittelevän va-
paamuotoisen tutustumisillan tors-
taina 6.10. Suomenlinnan upseeri-
kerholla (HUOM. muuttunut aika). 
Tapaamme Kauppatorilla Suomen-
linnan lauttaterminaalin luona klo 
17.50, josta siirrymme klo 18.00 
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HELSINGIN 
RESERVILÄISET

helsingin-reservilaiset. 
reservilaisliitto.fi

 Helsingin Reserviläiset ry:n 
syyskokous järjestetään maanan-
taina 10.10.2022 klo 18.00, Döbel-
ninkatu 2, Helsinki. Tervetuloa! 
Lisätietoja saat puheenjohtajalta 
tai sihteeriltä osoitteesta helsin-
ki@helresp.fi

 Yhdistyksen uuden hihamer-
kin (Velcro pohjalla) voi jatkossa 
hankkia ratavuorojen yhteydessä 
vuoron vetäjältä. Varaa tasaraha 5 
euroa.
 Maanantain ratavuorot Töö-
lön sisäradalla klo 19.00 - 21.00 
26.9, 24.10, 21.11 ja 19.12. Mukana 
oltava voimassa oleva vakuutus-
kortti (esim. Reserviläisen Toi-
mintaturva) sekä Reserviläisliiton 
jäsenkortti. Lisätietoja: asevastaa-
va, Tomi Sarilahti, p. 050 385 1313.
 Ilmoittautumiset: tomi.sari-
lahti@lassila-tikanoja.fi tai teksti-
viesti vuoroa edeltävänä päivänä 
alkaen klo 14.00 -> maanantai-

lähtevällä lautalla Suomenlinnaan. 
Upseerikerholla yhdistys tarjo-
aa osallistujille juomat, ja kerhon 
baarimenulta on mahdollista tilata 
omakustanteista iltapalaa. 
 Tutustumisilta tarjoaa erin-
omaisen tilaisuuden tutustua toisiin 
yhdistyksen jäseniin ja kuulla ak-
tiiveiltamme lisää vapaaehtoisesta 
meripuolustustoiminnasta. Kaikki 
jäsenemme ovat tervetulleita ikään 
ja kokemukseen katsomatta – voit 
pyytää mukaan myös reserviupsee-
rituttavasi, joka ei ole vielä löytänyt 
tietään yhdistyksemme jäseneksi. 
Suosittelemme osallistumista eri-
tyisesti yhdistykseen hiljattain liit-
tyneille. Ilmoittautumiset viimeis-
tään tiistaina 4.10. nuorisoupseeri 
Lasse Mäelle sähköpostilla lasse.
maki@outlook.com.
 Ammuntojen vakiovuorot jat-
kuvat Töölössä parittomien viik-
kojen lauantaina klo 12.00–14.30. 
Muista olla yhteydessä ampumaup-
seereihin (Ville Haapalinna tai Aku 
Kaikkonen, yhteystiedot verkkosi-
vuillamme hrmu.fi) vähintään kah-
ta päivää ennen vuoroa saadaksesi 
tarkemmat ohjeet ja pysyäksesi 
perillä mahdollisista muutoksista. 
Yhdistys tarjoaa aseen, varusteet ja 
patruunat. 
 Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidetään tiistaina 15.11. 
klo 18.00 Maanpuolustustalon au-
ditoriossa (os. Töölöntorinkatu 2 
B). Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen 11 § mukaiset asiat. Tarkemmat 
ilmoittautumisohjeet ja kokouksen 
asialista toimitetaan sähköpostitse 
tai kirjepostilla lähetettävän koko-
uskutsun yhteydessä. Varsinaisen 
kokouksen jälkeen ohjelmassa on 
Helsingin Reservimeriupseerien 
75-vuotista historiaa käsittelevä ko-
kousesitelmä. Kokouksen yhteydes-
sä on myynnissä myös juhlavuoden 
jäsentuotteita, yhdistyksen logolla 
varustettuja viskilasisettejä, hintaan 
65 €/kpl.
 Yhdistyksemme on varan-
nut perinteiseen tapaan Seilori-
kabinetin Katajanokan Kasinolla 
järjestettävälle upseerijärjestöjen 
itsenäisyyspäivän illalliselle 6.12. 
Itsenäisyyspäivän Iloiseksi Illak-
si kutsuttu tapahtuma on monelle 
maanpuolustajalle vuoden koho-
kohta ja tarjoaa hienoja elämyksiä 
hyvän ruoan, juoman ja seuran ää-
rellä. Illallisjuhlan paikoista yhdis-
tyksen kabinetissa kiinnostuneita 
pyydetään ilmoittautumaan varapu-
heenjohtaja Henri Havulinnalle, ha-
vulinna.henri@gmail.com. Paikkoja 
on rajoitettu määrä, ja ne jaetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ta-
pahtuma on ollut vuodesta toiseen 
loppuunmyyty, joten mahdollisuut-
ta ei kannata jättää käyttämättä.
 Toivotamme kaikille jäsenil-
lemme toiminnantäyteistä syksyä ja 
myötäisiä tuulia purjehduskauden 
loppuun!

Puheenjohtaja: Marko Vuorinen, 
marko_vuorinen@hotmail.com

PIONEERIOSASTO

www.rul.fi/pioneeriosasto

 Kokouskutsu Pioneeriosaston 
syyskokoukseen: Pioneeriosas-
ton syyskokous järjestetään keski-

viikkona 26.10.2021 klo 18 Döbel-
ninkatu 2 kokoustilassa, 4 kerros 
(Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki). 
Kokouksen aiheina sääntömääräi-
set asiat, eli yhdistyksen puheen-
johtajiston ja hallituksen valinta 
vuodelle 2023 sekä budjetin ja toi-
mintasuunnitelman 2023 hyväksy-
minen sekä palkitsemiset. Jos tulee 
paikalle, kuulee tulevan vuoden ta-
pahtumista ennakkoon. Kokouksen 
jälkeen kuullaan mielenkiintoinen 
ja ajankohtainen kokousesitelmä 
pienen iltapalan kanssa. Lisätietoa 
esitelmästä tulevissa sähköpostitie-
dotteissa. Merkitse aika kalenteriin. 
Tervetuloa!
 Ammunta: Pioneeriosaston 
seuraavat ratavuorot Töölössä kes-
kiviikkoisin 5.10. ja 2.11. klo 19-
21:30.
 Pioneeriosasto tarjoaa mak-
saneille jäsenilleen patruunoi-
ta 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm, kullekin enintään vii-
deltä kerralta vuodessa. Paikalla on 
tarvittavat välineet ja kouluttaja. Et 
tarvitse aiempaa kokemusta, joten 
tule tutustumaan yksin tai kaverin 
kanssa.
 Ota omat kuulonsuojaimet ja 
suojalasit mukaan, jos löytyy. Il-
moittaudu keskiviikkovuoroille 
maanantai-iltaan mennessä am-
pumaupseereille matti.mahonen@
pp.inet.fi, tommi.laakkonen@por-
voo.fi. tai sampo.j.remes@gmail.
com.
 Sovellettu reserviläisammunta: 
Pioneeriosaston ja Viestiosaston 
yhteiset SRA-harjoitukset jatkuvat. 
Seuraavat vuorot 24.9. ja 22.10. Li-
sätiedot sampo.j.remes@gmail.com
 Maaottelumarssi: RUL ja Reser-
viläisliitto haastavat piirit, yhdis-
tykset ja reserviläiset liikkumaan 
ajalla 1.-30.9.2022. Pioneeriosasto 
järjestää yhden yhteismarssipäivän 
19.9. Lisätiedot ja ilmoittautumiset, 
Jukka Rusilalle (jukka.rusila@gmail.
com). Huom! Jokainen min 10 km 
juoksu tai kävely syyskuun aikana 
on marssisuorite – oma aika, paik-
ka, vauhti, liikuntavarustus ja tois-
tomäärä. Kirjaa suoritukset myö-
hemmin Pioneeriosaston nimissä 
www.rul.fi-sivustolla tai käytä link-
kiä tulevista sähköpostitiedotteista. 
Liiku ja osallistu!
 Padasjoen ampumarata-päivät: 
Pioneeriosaston syksyn Padasjoen 
ampumaratapäivät 3.-4.12.2022 lä-
hestyy. Syksyn tapahtuma on koh-
dennettu erityisesti nuorille, alle 
35-vuotiaille jäsenille. Padasjoella 
on mahdollista ampua kivääri- ja 
pistoolikaliiperisilla aseilla sekä 
järjestää oheistoimintaa. Pioneeri-
osasto tukee vahvasti tapahtumaa 
mm. lainakalustolla sekä ampuma-
kouluttajilla. Merkitse viikonloppu 
kalenteriin. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset: sampo.j.remes@gmail.com
 Tiedotus: Pioneeriosasto tie-
dottaa toiminnastaan kattavammin 
sähköpostilla. Jos et ole saanut tie-
dotteita sähköpostiisi, ole yhteydes-
sä sihteeriin niin tarkistetaan, että 
yhteystietosi ovat ajan tasalla. 
 Yhteystiedot: Puheenjohtaja ylil 
Juha Vatanen, 040 579 1857, juha.
vatanen@gmail.com. Sihteeri, tie-
dotusupseeri ltn Antti Korhonen, 
040 559 7026, antti.j.korhonen@
gmail.com. Ampumaupseeri evl evp 
Matti Mähönen, 040 570 3718, mat-
ti.mahonen@pp.inet.fi
http://www.rul.fi/pioneeriosasto/

Puheenjohtaja: Juha Vatanen, juha.
vatanen@gmail.com

RT-KERHO 
JOHTORENGAS

www.rul.fi/rannikkotykisto

 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖ-
MÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
16.11.2022. Keskiviikkona 16.11.2022 
klo 18.00 - Helsingissä Café Tin Tin 
Tangossa Töölöntorinkatu 7. Koko-
uksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen jälkeen klo 19.00 
järjestetään Johtorenkaan ampuma-
vuoro Töölön ampumaradalla, jonne 
kaikki uudetkin jäsenet ovat terve-
tulleita kokeilemaan pistooliam-
muntaa kerhon laina-asekalustolla. 
Ilmoittautumiset syyskokoukseen 
pyydetään toimittamaan ennakkoon 
sähköpostitse osoitteeseen johto-
rengas@gmail.com.
 AMPUMAVUOROT TÖÖ-
LÖN AMPUMARADALLA LOP-
PUVUONNA 2022. Hyödynnäthän 
loistavan mahdollisuuden ampu-
mataidon ylläpitämiseen! Kaikki jä-
senet ovat vuoroille tervetulleita ja 
osallistua voi matalalla kynnyksellä, 
vaikka pistooliammunnasta ei oli-
si aikaisempaa kokemusta. Lisäksi 
kerhon aktiiviset ampumaharrasta-
jat järjestävät säännöllisesti ampu-
maratapäiviä pääkaupunkiseudun 
tuntumassa sijaitsevilla ulkoampu-
maradoilla. Kysy siis rohkeasti lisä-
tietoja asiasta puheenjohtaja Juha 
Noralta, juha.nora@gmail.com. Ra-
tavuorot pidetään perinteiseen ta-
paan keskiviikkoisin klo 19.00-21.00. 
Loppuvuoden ratavuorot: 21.9.2022, 
19.10.2022, 16.11.2022 ja 14.12.2022.
 VIESTINTÄ. Kerhon virallise-
na viestikanavana toimii jatkossakin 
Helsingin Reservin Sanomien tapah-
tumakalenteri. On hyvä huomioida, 
että osa lehden numeroista ilmestyy 
nykyään printtiversion sijaan digi-
lehtenä. Aika ajoin kerhon hallitus 
tiedottaa jäsenistöään tapahtumista 
myös sähköpostilla.
 Varmistathan, että yhteystieto-
si ovat ajan tasalla, niin vastaanotat 
myös mm. ilmoitukset Helsingin 
Reservin Sanomien julkaistuista di-
gilehdistä sekä Helsingin Reserviup-
seeripiirin muut tiedotteet. Muut-
tuneet yhteystietosi voit ilmoittaa 
RUL:n toimistoon (toimisto@rul.fi).

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

VIESTIOSASTO

www.viestiosasto.net

 Kerhon syyskokous ti 29.11.: 
Kerhon syyskokous pidetään tiistai-
na 29.11. joko Töölön maanpuolus-
tustalossa tai Katajanokan Kasinolla. 
Paikka ja mahdollisen kokousesi-
telmän sisältö selviää myöhemmin, 
päivämäärä kannattaa jo varata ka-
lenteriin.
 Maaottelumarssi 2022: Suuren 
suosion saavuttanut Maaottelumars-
si järjestetään nyt jo toisen kerran. 
Viestiosaston yhteislenkki järjeste-
tään ma 26.9. klo 17:30. Reitin pituus 
10 km. Kokoontuminen ja maalialue 
on Paloheinän urheilupuiston park-
kipaikka, Pakilantie 124 Helsinki. 

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

Kuljetaan hitaimman tahtiin, joten 
kaikki rohkeasti mukaan. Ilmoittau-
tuminen yhteislenkille: ossi.ikonen@
iki.fi tai 0405493191 (SMS, Signal, 
WhatsApp).
 Viestiosaston ampumavuorot 
2022: Viestiosaston ampumavuorot 
ovat loistava tapa harrastaa pistoo-
liammuntaa turvallisesti ja edulli-
sesti. Ampumavuoroja järjestetään 
parittomien viikkojen tiistaisin klo 
19:00-21:30 Töölön ampumaradal-
la. Vuoroille voivat osallistua kaikki 
Viestiosaston jäsenet taitotasoon kat-
somatta. Mikäli tarvitset laina-aseen, 
lähetä sähköpostia ampumaupseeril-
le ennakkoon, jotta voimme varata 
kaluston ja kalustolle sopivat desinfi-
ointivälineet. Ilmoittautuminen säh-
köpostitse ampumaupseeri2@vies-
tiosasto.net tai puhelimitse, Mikko 
Leskinen 050-4055873.
 Viestikurssit: Kannattaa seu-
rata MPK:n sivuja ja katsoa koulu-
tuskalenterista itseään kiinnostavia 
kursseja. Esimerkkejä viestikursseis-
ta: Viestivälinekoulutus (MATI 2), 
peruskurssi 4. - 6.11. Tuusula sekä 
Arjen viestijärjestelmien perus- ja 
jatkokurssi – Arjen viestijärjestelmät 
komppaniassa 18. - 20.11. Helsin-
ki. Muistathan, että kerhomme voi 
sponsoroida osallistumismaksua.

Puheenjohtaja: Erkka Suopanki, pu-
heenjohtaja@viestiosasto.net

RAUTATEIDEN 
RESERVIUPSEERIT

www.rul.fi/vrhki

 Yhdistyksemme kokoontumiset 
syyskaudella 2022
 31.10.2022 maanantaina yhdis-
tyksen syyskokous klo 16.30 Döbel-
ninkatu 2 Helsinki.
 Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen mukaiset syyskokoukselle kuu-
luvat asiat.
 Kokousasioiden jälkeen NRC 
Groupin toimitusjohtaja Harri Luk-
karinen pitää esitelmäan aiheesta 
NRG Group ja rautateiden infra-
markkinat.
 28.11.2022 maanataina kerhoilta 
klo 16.30 Döbelninkatu 2, Helsin-
ki. UMPY ry:n toiminnanjohtaja 
eversti Heikki Pohja pitää esitelmän 
aiheesta vapaaehtoinen maanpuo-
lustustoiminta.
 Ampumatoiminta. Yhdistyk-
sen ampumavuorot perjantaisin 
HRUP:n ampumaradalla Töölössä 
kello 16.00 - 19.00 seuraavina päivi-
nä: 23.9; 21.10; 18.11; 16.12 
 Ilmoittaudu ampumaupseeri 
Petri Kehälle (050 5344181) viimeis-
tään ampumapäivää edeltävänä 
päivänä klo 12.00 mennessä 

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

RESERVIN 
LÄÄKINTÄUPSEERIT

www.reservinlaakintaupseerit.fi

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

HRUP:n kannattajajäsenet:

BRAND ID OY
KESKO OYJ

ASIANAJOTOIMISTO ROIHU OY
HELSINGIN LIHAKAUPPIASYHDISTYS RY
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na klo 14.00 mennessä. Mainitse 
laina-aseen (.22 Ruger) tarpeesta, 
kun ilmoittaudut. Laina-aseella 
ampujia otetaan max. 4 henkilöä. 
Muista omat suojaimet mukaan.
  Ruutisavun ratavuorot maa-
nantaisin klo 17.00 - 19.00. Yhdis-
tys järjestää jäsenilleen johdettuja 
ammuntoja Ruutisavu Oy:n tilois-
sa Vantaan Koivuhaassa. Vuoroja 
on varattuina seuraavasti: 3.10, 
31.10 ja 28.11.
Varmista vuoron toteutuminen il-
moittautumisen yhteydessä: rata-
vuoro@gmail.com. Käyntimaksun 
10 € hintaan sisältyy ratamaksu 
ja taulu. Käyntimaksun 25 € hin-
taan sisältyy ratamaksu, yhdistyk-
sen laina-ase ja 50 kpl 9x19 mm:n 
patruunoita sekä taulu. Patruuna-
myynti vain laina-aseilla ampuvil-
le. Ratamaksut suoritetaan paikan 
päällä MobilePaylla tai käteisellä.
 Ruutisavulla ampuvan muis-
tilista: Radalla voi ampua 9 mm, 
.45ACP ja vastaavilla pistoolika-
liiperisilla aseilla vaippaluoteja. 
Myös pistoolikarbiinit ovat sallit-
tuja. Lyijyluotien ampuminen on 
kielletty (kielto ei koske kaliiperia 
22LR). Mukaan tarvitset aina jä-
senkortin, vakuutustodistuksen 
sekä omat silmä- ja kuulosuojai-
met. Jos tarvitset laina-aseen, niin 
yhdistys lainaa aseen kyseiselle 
vuorolle. Laina-aseella ampujia 
otetaan max. 4 henkilöä.
 Vuorot ovat vain Helsingin 
Reserviläiset ry:n jäsenille. Muis-
ta ottaa myös ampumapäiväkirjasi 
mukaan radalle. Ilmoittautumiset 
aikaisintaan viikkoa aikaisemmin. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset ra-
tavuorolle: ratavuoro@gmail.com.
 Lopen ampumatapahtumis-
ta ilmoitamme nettisivullamme 
https://helsingin-reservilaiset.re-
servilaisliitto.fi/
 Yleisohje yhdistyksen rata-
vuoroille ja ampumatapahtumiin 
tuleville: Kasvomaskia ja suoja-
käsineitä saa käyttää, vähääkään 
flunssa- tai hengitystieinfektio-
oireisena ei radalle saa tulla. Huo-
lehditaan käsihygieniasta ja pide-
tään etäisyyttä muihin henkilöi-
hin.
 Yhdistys etsii Facebook-sivuil-
leen ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia. 
Lisätietoja uimonenjouko@gmail.
com.
 Yhteystiedot ajan tasalle: Jos 
on sähköpostiosoite, johon halu-
aisit saada tietoa ”nopeista läh-
döistä”, mutta et tähän mennessä 
ole saanut, ilmoita se yhdistyksen 
sihteerille: sihteeri.helres@gmail.
com tai helsinki@helresp.fi

Puheenjohtaja: Juhani Kuusisto, 
helsinki@helresp.fi

HELSINGFORSNEJDENS 
SVENSKA RESERV-
UNDEROFFICERARE

www.reservilaisliitto.fi/hsru

 Skytte i Luolan udda veckors 
torsdagar kl. 16-19. Följande skyt-
ten är 15.9, 29.9, 13.10 och 27.10. 
Anmälningar till Axi Holmström, 
axi@hsrk.fi.

Ordförande: Markus Liesalho, 
svenska@helresp.fi

MERIRESERVILÄISET

merireservilaiset.reservilaisliitto.
fi

 Toivotamme jäsenistölle hy-
vää alkusyksyä. Purjehduskautta 
on vielä jäljellä ja myös ampu-
mavuorot toiminnassa. Muista 
seurata Merireserviläisten face-
bookia ja nettisivuja. Tapahtumat 
löytyvät nettisivujemme kalente-
rista. Yhdistyksemme tärkeimmät 
toiminta-alueet ovat meri- ja am-
pumatoiminta. Jäsenmäärämme 
on mukavasti kasvussa, lähestyen 
140 jäsentä.
 60-vuotisjuhlaan liittyvät ti-
laisuudet toteuttamista loppu-
vuoden aikana suunnitellaan. 
Tarkempia tietoja nettisivuillam-
me kun saamme vahvistuksia asi-
aan.
 Yhdistyksen ylimääräinen 
kokous Ahven3-veneen tulevai-
suudesta pidettiin 29.6.2022, ver-
kossa. Osallistujien kesken käyty 
keskustelu oli aktiivista ja syntyi 
myös useita uusia ajatuksia. Tii-
vistelmä keskeisistä päätöksistä: 
alukselle tullaan tekemään kun-
tokartoitus ja johtokunta selvittää 
Ahven3 tulevan käytön periaat-
teet.
 Kaikille jäsenille suunnattu 
yhteinen tapahtuma ja uusien jä-
senten infoilta toteutetaan syksyn 
aikana. Tarkemmat tiedot netti-
sivuillamme syyskuun loppuun 
mennessä.
 Sininen Reservi ry:n kauden 
päätössaunan (Merisotakoulu), 
ajankohta vahvistunee syyskuun 
aikana.
 Ilma-aseratavuorot: Torstai, 
parittomat viikot, klo 16:00-
18:00. Ilma-aseradan osalta pyy-
dämme ilmoittamaan osallistu-
misesta edellisenä päivänä Tatu 
Korhoselle, puh. 0452675452.
 Pistooliratavuorot : Torstai, 
parilliset viikot, klo 16:00-19:00
 Ulkoratavuoro Upinniemessä: 
Ulkoratavuorot ovat normaalisti 
toiminnassa. Mikäli kiinnostuit 
soita Jukka Soinille
 Aikaisemmat menettelytavat 
ja rajoitukset Töölön ratavuoroil-
la ovat voimassa. 
 Rannikkoprikaatin ulkorata 
Upinniemessä on normaaliin ta-
paan jäsentemme käytössä.
 Sininen Reservi ry:n ampuma-
päivät: Tulokset ampumapäivä 3 
ja 4 osalta on julkaistu nettisivuil-
lamme.
 Lisätietoja
Meritoiminta ja Lavansaari: Juha 
Särkkä juha.sarkka.js@gmail.com
Navigaatiojaosto ja Ahven3: 
Matias Kaivos, matias.kaivos@
co.inet.fi 
Sisärata-ammunta: Pauli Nerg, 
pauli.nerg65@gmail.com
Ulkorata-ammunta: Jukka Soini, 
jukkasoini55@gmail.com 
Jäsenasiat ja nuorten toiminta: 
Juha Wallius, walliusjuha@gmail.
com 
Koko johtokunta merireservilai-
set@helresp.fi.
 Merkkipäiväonnittelut jäse-
nistöllemme: 
Petri Longi, 50 vuotta 24.10.2022
Ylikersantti (res) Jere Jantunen, 
60 vuotta 15.11.2022
Ylikersantti (res) Pertti Holopai-

nen, 75 vuotta 1.12.2022
Sami Alanne, 50 vuotta 16.12.2022

Puheenjohtaja: Mika Kuutti, me-
rireservilaiset@helresp.fi

ILMAILUOSASTO

helsingin-reservin-ilmailuosasto. 
reservilaisliitto.fi
 Syksyn tapahtumia:
Ti 11.10. klo 18 Esitelmä: Aviation 
Fuel, Neste
Ti 8.11. klo 18 Esitelmä: Ajankoh-
taista ilmavoimista, ILMAVKOM 
edustaja
Ti 13.12. klo 12 Joululounas ja esi-
telmä: D.H. Tiger Moth
 Kerhoillat ja esitelmät pi-
detään Helsingin Suomalaisel-
la Klubilla Helsingin Kampissa 
osoitteessa Kansakoulunkuja 3A. 
Kerhoilta alkaa mahdollisuudella 
ruokailuun klo 18.
 Noudatamme Klubin puku-
koodia, joka on nykyään miehil-
lä pikkutakki, kauluspaita, siistit 
housut ja kengät, mutta ei lenkki-
tossut.
 JÄSENASIAT. Tiedotamme 
tapahtumista ja mahdollisis-
ta muutoksista vuosikalenteriin 
myös sähköpostitse. Mikäli haluat 
tiedotusta sähköpostilla ilmoita 
sähköpostiosoitteesi tiedotusvas-
taava 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

VANTAAN 
RESERVILÄISET

www.vantaanreservilaiset.fi

Puheenjohtaja: Antti Kettunen, 
antti.kettunen@vantaanreservi-
laiset.fi

ESPOON RESERVILÄISET

www.esres.fi

 Espoon Reserviläiset ry :n 
sääntömääräinen syyskokous 
keskiviikkona 12.10.2022 alkaen 
klo 18. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat, kuten ensi 
vuoden toimintasuunnitelma, jä-

senmaksuosuuden suuruus sekä 
talousarvio. Kokouspaikka Kivi-
miehentie 1 auditorio. Kokouk-
seen voi osallistua myös etänä 
Microsoft Teams:in välityksellä.
 Yhdistyksemme on Töölön 
sisäampumaradalla vuoro parit-
tomien viikkojen sunnuntaisin 
klo 17:00 alkaen. Vuorot tulevat 
nimenhuuto.com:in sivullemme, 
jonka kautta niihin ilmoittaudu-
taan. Huomio: Jos haluat peruut-
taa ilmoittautumisesi vuorolle il-
man hyväksyttävää ja perusteltua 
syytä, tulee se tehdä viimeistään 
kyseistä vuoroa edeltävänä keski-
viikkona espoonreservilaiset.ni-
menhuuto.com:in kautta.
 Padasjoen marraspäivät, yh-
distyksemme viikonlopun mittai-
nen ampumaurheilutapahtuma 
Padasjoen koulutuskeskuksessa 
18. - 20.11.2022 Ilmoittautumiset 
nimenhuuto.com:in sivujemme 
kautta.
 Maanantaimarssit: lähtö Pirk-
kolan urheilupuiston alaparkki-
paikalta Pirkkolantien varressa 
klo 17:30. Kokoontumis- ja läh-
töpisteenä toimii HSL pysäkki 
H2230. Marsseille ei vaadita en-
nakkoilmoittautumista, teemme 
n. 7,5 km reippaan lenkin. Varus-
tus sään mukaan – haasta kave-
risikin kuntoilemaan! Lisätiedot: 
juhamatikainen21@gmail.com
 Tarkasta tapahtumien tar-
kemmat aikataulut ja mahdolli-
set muutokset verkkosivujemme 
www.esres.fi toimintakalenterista 
ja Uutiset-sivulta.

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

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVILÄISET

ita-helsingin-reservilaiset. 
reservilaisliitto.fi
 IHRes ry :n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään Pirtil-
lä pvm:llä 11. 10. -22 alkaen klo 
18:00.
 TERVETULOA!

Puheenjohtaja: Aatos Ahlsten, 
itahelsinki@helresp.fi

KOKONAIS-
MAANPUOLUSTUS

kokonaismaanpuolustus. 
reservilaisliitto.fi

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

HUOLTOALIUPSEERIT

huoltoaliupseerit. 
reservilaisliitto.fi

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

S-RYHMÄN 
RESERVILÄISET

s-ryhman-reservilaiset. 
reservilaisliitto.fi

Puheenjohtaja: Teemu Mällinen, 
sryhma @ helresp.fi

MUUT 
MAANPUOLUSTUS-

YHDISTYKSET

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

www.stadinsissit.fi

 KUTSU SISSIEN SYYSKO-
KOUKSIIN.  Helsingin Sis-
sikerho ry:n ja Helsingin Sis-
siosasto ry:n sääntömääräiset 
syyskokoukset pidetään torstaina, 
10.11.2022 klo 18.00 alkaen Suoje-
luskuntatalon auditoriossa, osoit-
teessa Töölöntorinkatu 2. Koko-
uksissa käsitellään sääntömääräi-
set asiat.
 Ennen kokousta kuullaan 
maanpuolustusaiheinen luento. 
Varsinainen syyskokous aloite-
taan klo 19.00 
 ILMOITTATUMINEN per-
jantaihin, 4.11.2022 klo 20.00 
mennessä sähköpostilla osoittee-
seen vesa.vepsa@fina.fi. Kokous 
on läsnäkokous. Teams-yhteyttä 
ei järjestetä.
 Tervetuloa!
Hallitus ja johtokunta
 JOULUSAUNA. Sissien jou-
lusauna on perjantaina, 25.11. 
klo 17.39-22 KAARTJR:n killan 
saunalla. Ilmoittautumiset sissis-
pämmin kautta viimeistään 10.11. 
Ilmoittautumislinkin saa myös 
sähköpostilla osoitteesta huolto@
stadinsissit.fi. 
 ELOKUVAESITYS Projekti 
”Kohtalokas kaukopartio” 2022. 
Stadin Sissit järjestää elokuvail-
lan aiheena kaukopartiotoiminta 
22.11.2022 klo 18-21 Bio Grand, 
Kielotie 7, 01300 Vantaa.
 Esitykseen sisältyy puolido-
kumenttielokuva ”Kohtalokas 
kaukopartio” ja pari asiapitoista 
esitelmää. Esitykset pitää sota-
kamreeri Rauno Suhonen. Lisäk-
si esillä on tehtävissä käytettyjä 
aseita, mikäli ne saadaan kul-
kemaan. Varsinainen elokuva ei 
ole julkisesti nähtävissä, eikä sitä 
myydä tallenteena.
 Tilaisuuden hinta on 15 €, jol-
la katetaan esiintyjien matkakulut 
ja omakustanteisen elokuvan tuo-
tantokustannuksia.
youtu.be/VUbmB8KuBK8
 KOTISIVUT: Stadin Sissi-
en kotisivut löytyvät osoitteessa 
www.stadinsissit.fi. Sivuilta löy-
tyy mm. tämän vuoden toiminta-
kalenteri, Sissisanomien nettiver-
siot ja lisätietoa tapahtumista.
 AMPUMATOIMINTAA: Am-
pumavuorot Töölön radalla. Jos 
haluat mukaan ampujien sähkö-
postitiedotuslistalle, ota yhteys 
ammunta@stadinsissit.fi
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 Ikisissien ampumavuorot Töö-
lön radalla; Katso ajankohtaiset 
ohjeet. Ilmoittautuminen christer.
mikkonen@elisanet.fi.
 Ampumaharjoitukset Santaha-
minassa MPK:n ampumavuoroilla; 
Katso ajankohtaiset ohjeet. Ilmoit-
tautuminen; www.mpk.fi.
 SALITOIMINTAA: Töölön 
harjoitussali; Jos haluat mukaan 
treeneihin, ota yhteys sali@stadin-
sissit.fi
 YHTEYSTIEDOT SISSIEN 
TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Vesa 
Vepsä 040 5687 009 / puheenjoh-
taja@stadinsissit.fi; Sissiosasto pj: 
Henri Tourunen 040 847 8121 / pu-
heenjohtaja@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.

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
Puheenjohtaja: Aki Mäkirinta, pu-
heenjohtaja@ktkerho.fi

AUTOJOUKKOJEN 
HELSINGIN KILTA

mpkl.fi/jasenyhdistys/ 
autojoukkojen-helsingin-kilta-ry

HELSINGIN 
SUOJELUSKUNTAPIIRIN 

PERINNEKILTA

www.perinne.fi

UUDENMAAN  
VIESTIKILTA

www.uudenmaanviestikilta.fi

 KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄI-
SEEN SYYSKOKOUKSEEN
 Uudenmaan Viestikillan sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
tiistaina 15.11. alkaen klo. 18.00 
Otaniemessä, Espoossa. Tarkem-
pi osoite: Neuvotteluhuone 1593, 
Maarintie 8, 02150 Espoo. Syysko-
kouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat.
 Kutsu ilmoitetaan jäsenistölle 
myös sähköpostitse ja nettisivuil-
le www.uudenmaanviestikilta.fi 
Mahdollisesta kokousta edeltä-
västä esitelmästä ilmoitetaan erik-
seen edellä mainituilla tavoilla. 
Lisätietoja ja kysymyksiä liittyen 
syyskokouksen järjestelyihin voi 
laittaa sähköpostitse sihteeri@uu-
denmaanviestikilta.fi
 Tervetuloa!
Terveisin, Uudenmaan Viestikillan 
hallitus

Akateemisen Karjala-Seuran 

 perustamisen 100-vuotisjuhlaillallinen 

per jantaina 21.10.2022 klo 18.00 

Ostrobotnian juhlasali

Museokatu 10, Helsinki

Maistuvan illallisen ja juhlapuheiden lisäksi  
ohjelmassa AKS:n Ansioristin julkistaminen sekä  
huomionosoitukset ja AKS:n historiasta kertova  

näyttely. Musiikista vastaa Kaaderilaulajat.
Ilmoittautuminen viimeistään 27.9.2022
maksamalla illalliskortin hinta á 75,00 €

AKS:n Juhlatilille FI44 1544 3000 2530 67,
viestiin osallistujien nimet ja kala tai liha

sekä mahdolliset allergiat.
Tumma puku, kunniamerkit

Tervetuloa!

Menu
Maa-artisokkakeitto, talon leipää ja voita

Paistettua taimenta, valkoviinikastike
kauden kasvikset ja yrttiperunat

tai
Coeur de filet, portviinikastike

kauden kasvikset ja yrttiperunat

Vaniljapannacotta rosmariini-karpalohilloke

Kahvi/tee

Ruokajuomana kaksi kaatoa puna- tai valkoviiniä

Menu kokonaisuudessaan G, L

www.aksperinne.fi

Kutsu
J UHLA I L LA L L I S E L L E

AVOIN

AKATEEMISEN KARJALA- 
SEURAN PERINNE- 

YHDISTYKSEN OHJELMA 

SYKSYLLÄ 2022

www.aksperinne.fi

TI 18.10 KLO 17.00 Esitelmätilaisuutta ei ole.                                                                                              
PE 21.10. KLO 18.00 
AKS:n perustamisen 100-vuotis-
juhlaillallinen ravintola Ostrobot nian 
juhlasali.  Juhlapuhujana Filosofian 

tohtori Jussi Niinistö. Tiedustelut puheenjohtaja,  
jukka.elomaa@phnet.fi, puh. 050 5594011.  

TI 15.11. KLO 17.00 
Valtiotieteen tohtori, historijoitsija  
Jukka Tarkka ”Suomi, Nato ja Venäjä”. 
TI 20.12. KLO 17.00 
Metropoliitta Ambrosius ”Suomalaisten  
ortodoksien tunnelmia nykytilanteessa”. 

Esitelmät pidetään Ostrobotnian Topelius- 
salissa Museokatu 10, Helsinki. Tilaisuudet  
ovat avoimia, ei ennakkoilmoittautumista. 

Salivuokran kolehti 5 €, jäseniltä 3 €. Mahdol-
lisista muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse ja 
kotisivuillamme. Tiedustelut puheenjohtajalta,  
jukka.elomaa@phnet.fi, puh. 050 559 4011.

Hyvää ja juhlallista syksyä! 
Hallitus

Elokuvaesitys ja esitelmäilta  
”Kohtalokas kaukopartio” 22.11.2022
Stadin Sissit järjestää elokuvaillan aiheena kaukopartiotoiminta 22.11.2022 klo 18-21 Bio Grand, Kielotie 7, 01300 Vantaa.

Esitykseen sisältyy puolidokumenttielokuva ”Kohtalokas kaukopartio” sekä esitelmiä. Esitykset pitää sotakamreeri Rauno Suhonen. Lisäksi 
mahdollisuuksien mukaan esillä on tehtävissä käytettyjä aseita. Varsinainen elokuva ei ole julkisesti nähtävissä, eikä sitä myydä tallenteena.

Tilaisuuden hinta on 15 €, jolla katetaan esiintyjien matkakulut ja omakustanteisen elokuvan tuotantokustannuksia. Tilaisuus on avoin kaikille.

Lämpimästi tervetuloa!

Stadin Sissit

Elokuvan traileri: youtu.be/VUbmB8KuBK8

Tervetuloa  
dokumenttielokuvan 

Kaukokatseinen Mannerheim
reserviläisnäytäntöön elokuvateatteri Bio Grandiin 
19.10.2022 klo 18.30–21.30

Dokumenttielokuvan tekoa ja julkaisua ovat tukeneet Maanpuolustuksen kannatus-
säätiö, Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö, Tammikuun 28. päivän 
säätiö, Urlus-Säätiö, Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö ja Vapaussotiemme 
Helsingin seudun perinneyhdistys.

Elokuvan traileri on katsottavissa täällä: https://youtu.be/URTdfQIRd4U

Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostiin jukka.rusila@gmail.com seuraavat tiedot:  
Nimi + avecin nimi, Yhdistys ja Sähköpostiosoitteesi.

Ovet aukeavat klo 18.30 ja elokuva alkaa klo 19.00 Nina Schleiferin dokumentin esittelyllä.  
Elokuva kestää n. 1,5 tuntia. Tilaisuus loppuu viimeistään klo 21.30.

Lisätietoja: jukka.rusila@gmail.com tai puheenjohtaja@helresp.fi

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ja Helsingin Reserviupseeripiiri 
tarjoavat jäsenilleen elokuvaillan Tikkurilassa Bio Grandissa, 
Kielotie 7, 01300 Vantaa
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Sodista 1939-1945 palanneet 
Itsenäisyytemme puolustajat 

tarvitsevat yhä apuasi.
”Hoivatkaa kohta poissa on veljet, 

muistakaa heille kallis ol maa”

Valtakunnallisen ja alueelliset Sotiemme Veteraanit keräykset hallinnoi Sotainvalidien 
Veljesliitto ry:n, Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n, Rintamaveteraaniliitto ry:n ja Kaatuneitten 
Omaisten Liitto ry:n perustama Veteraanivastuu ry kenttäorganisaatioineen.
 Sotiemme Veteraanit keräyksen tavoitteena on hankkia varoja Sotiemme Veteraanien, 
miesten ja naisten sekä Sotaleskien kotona asumisen tukemiseen. Vuoden 2021 valtakun-
nallinen keräystulos oli 1.096.586,23 eur. Helsinki - Vantaan keräystulos oli 5795,60 eur joka 
on jaettu alueemme veteraanipiirien jäsenmäärien suhteessa.
 Keräysvaroja on käytetty kuntoutukseen, kotona-asumista tukeviin toimiin ja lääkeme-
noihin Suurin yksittäinen avustuskohde on ollut jalkahoito.

Veteraanikeräyksen tarvetta on edelleen
Kansaneläkelaitoksen 31.12.2021 tilaston mukaan maassamme oli vielä tunnuksen omaavia 
veteraaneja 2016 miestä ja 2362 naista, yhteensä 4378 Helsinki - Vantaan keräysalueella 
avun tarvitsija Veteraaneja, puolisoja ja leskiä oli yhteensä 893 henkilöä. Veteraanien keski-
ikä on jo yli 95 vuotta. Helsinki - Vantaan alueella oli 31.12.2021 tilanteessa yli 100-vuotiaita 
84 henkilöä. Vanhin oli nainen oli 109-vuotias ja vanhin mies 103-vuotias.

Keräysmahdollisuuksia
Alueellisesti on käytössä seuraavat :
• Nordea keräystili nro FI0215553000108754 , viite nro 150316
• MobilePay nro 50023
• Voitte myös ryhtyä pankissanne kuukausilahjoittajaksi.
Keräyksellämme on Poliisishallituksen lupa 22.10.2021 RA/2021/1384 joka on jatkuva. 

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

Keräykseen liittyvää lisätietoa: www.veteraanit.fi

Jouluaaton kunniavartiot Hietaniemessä 24.12.

Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat 
jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle ja Hietaniemen sankariristille. Hietaniemen vartioi-
den vaihdot organisoi Helsingin Reserviupseeripiiri seuraavasti:

  13.30 - 14.00  Helsingin Reserviupseeripiiri (HRUP)
  14.00 - 14.30     Akateeminen Maanpuolustusyhdistys (ARU)
  14.30 - 15.00     Maanpuolustuskillat (MPKL) *
  15.00 - 15.30     Helsingin Seudun Reserviläispiiri (HELRESP) *
  15.30 - 15.55     Kenraalit ja everstit reservissä
  15.55 - 16.20     Kenraalit ja kadetit
  16.20 - 16.45  Varuskunnan palkattu sotilashenkilöstö
  16.45 - 17.10  Stadin Sissit

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

Perinteinen hartaustilaisuus ja kuoron esiintyminen järjestetään Hietaniemessä kello 16.

Siviilipukuisilla (vaihdot merkitty *) on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet sekä suuret kunniamerkit päällystakissa. Sotilaspukui-
silla on erikseen käsketty varustus. 

Sotilaspukuisia osallistujia (reserviläisiä) pyydetään varustautumaan mahdollisuuksien mukaan omilla mustilla käsineillä ja mustilla varsiken-
gillä. Paikan päältä on saatavissa muu lainavarustus.

Hietaniemen kunniavartioita asettavia tahoja pyydetään ilmoittamaan vartionsa osoitteeseen: toimisto@hrup.fi

Senioriupseerien kerhon syysseminaari 27.10.

HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRIN SENIORIUPSEERIEN KERHO
Syysseminaari torstaina 27.10.2022 klo 13:00 – 18:00, Katajanokan Kasino
”Globaali voimapolitiikka muutoksessa”

OHJELMA
13:00  Seminaarin avaus
Kerhon puheenjohtaja
13:05  NATO ja Suomen turvallisuus
Eurooppalainen turvallisuusilmasto ja NATO:n rooli jäsentensä turvallisuuden ”takuumiehenä”
Esitelmöitsijä: kenrl evp Arto Räty
14:00  USA, Eurooppa ja Suomi
USA:n roolia maailmalle, Euroopalle ja Suomelle.
Esitelmöitsijä: suurlähettiläs Jukka Valtasaari
15:00  Kahvitauko, vapaata keskustelua
15:30  Kauko-Itä (Kiinan laajenemispyrkimykset ja globaalit vaikutukset)
Kiinan taloudelliset, poliittiset sekä sotilaalliset laajenemispyrkimykset ja niiden globaalit vaikutukset
Esitelmöitsijä: prof. Mikael Mattlin 
16:30  Venäjän strateginen kulttuuri
Mihin Venäjä pyrkii ja miksi se toimii tavoilla, jotka ovat meidän mielestämme epärationaalista, 
mutta Venäjän mielestä täysin rationaalisia?
Esitelmöitsijä: ev evp, yliopistonopettaja Martti J. Kari
17:15  Yleisön kommentteja ja kysymyksiä
Seminaarin puheenjohtaja
18:00  Seminaarin päättäminen
Kerhon puheenjohtaja

Tilaisuus on avoin kaikille sotahistoriasta ja turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneille
Ennakkoilmoittautuminen 20.10.2022 mennessä sähköpostitse venalaisenhannu@gmail.com 

Maksuton pysäköinti Kasinon pihassa

Tervetuloa!

Helsingin Reserviupseeripiirin 
syysretki Miessaareen 15.10.

Mitä: Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua yleisöltä normaalisti suljettuun sotilas-
saareen Espoon edustalla! Oppaamme tuntee saaren hyvin. Saarella on mm. 
venäläisten linnoitteita ensimmäisen maailmansodan ajoilta ja suomalaisten 
linnoitteita, rakennelmia ja tykkiasemia viime sotien jälkeisiltä vuosikymmeniltä. 
Wikipediasta löytyy lisätietoa ”Miessaari Espoo”. Paikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä, joten ole nopea! Lähtijöiden pitää olla Suomen kansalaisia. Retki 
toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 25 henkilöä.

Missä: Lähtö on Nokkalan Majakalta, Nokkalanniemi 2, Espoo. Pysäköintitilaa on 
Matinlahden pysäköintialueella Nokkalanniementien alkupäässä, josta on noin 
300 m kävely perille. Lähelle pääsee myös busseilla 531 ja 531B, joiden pysäkiltä 
on noin 600 m kävely. Nokkalan Majakan vieressä on myös Espoon kaupunkipyö-
rien asema.

Milloin: lauantaina 15.10. klo 11-14. Laiva lähtee klo 11:00 eikä odota myöhästyneitä. 
Ole siis ajoissa paikalla.

Mitä mukaan: säänmukainen ulkoiluvarustus, virallinen henkilötodistus tai passi.

Hinta: varsinaiset jäsenet 20 eur, nuorisojäsenet 10 eur. Muut kuin piirin jäsenet 
20 eur, jos tilaa jää. Maksetaan etukäteen.

Järjestäjä: Rannikkoprikaati ja HRUP Järjestötoimikunta / maj res Jukka Rusila
Ilmoittautuminen: jukka.rusila@gmail.com 29.9. mennessä. Kerro syntymäaikasi 
(ilman loppuosaa) ja minkä kerhon jäsen olet. Ilmoittautumisen yhteydessä saat 
maksuohjeet. Kun olen lähettänyt tiedot Rannikkoprikaatiin, tuhoan nimilistan.

Maanpuolustuskoulutus MPK 
Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri

VALMIUSPÄÄLLIKKÖ

Haku monipuoliseen & haastavaan valmiuspäällikön tehtävään on käynnissä.

Tehtävä on määräaikainen, ja se on suunniteltu täytettäväksi 1.11.2022-31.12.2023. 

Valmiuspäällikön tehtävä on sijoitettu MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin  
Helsingin koulutuspaikkaan Santahaminaan. 

Lähetä hakemuksesi 2.10.2022 mennessä piiripäällikkö Vesa Sundqvistille; vesa.sundqvist@mpk.fi

Tutustu tehtävään tarkemmin osoitteessa: oikotie.fi
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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

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2022

 N:o   Aineistopäivä Ilmestymispäivä

Paperilehti
 4.   1.12.  16.12.

Sähköinen lehti
 5.  13.10.  21.10.
 6.  10.11.  18.11.

Paperisen lehden näköisversio: issuu.com/marsk1
Sähköinen lehti:   www.reservinsanomat.fi
Sähköisen lehden ilmestymisestä tiedotetaan tilaajille sähköpostitse.

Huolehdithan, että osoitteesi on ajan tasalla jäsenrekisterissä.

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

Päivitä jäsentietosi eAsiointipalvelussa
Reserviläisliitto ry:n ylläpitämä Maanpuolustusrekisteri on Reserviläisliitto ry:n, Suo-
men Reserviupseeriliitto ry:n, Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n ja Maanpuolustusnais-
ten Liitto ry:n yhteinen jäsenrekisteri. 

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

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

Onnittelemme
Elokuu
1.8. kemisti, luutnantti Matti Kuula  50v

Lokakuu
4.10. yli-insinööri, kapteeni Pekka Calonius (perhepiirissä)  85v

Marraskuu
17.11. cics-systeemiohjelmoija, kapteeni Seppo Kiuru  70v
20.11. varanotaari, yliluutnantti Kurt Lindholm (matkoilla)  100v
29.11. everstiluutnantti evp Matti Mähönen (ei juhli)  80v

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).

Piirien syyskokoukset 14.11.2022
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n syys-
kokoukset Katajanokan Kasinolla Laivastokatu 1, Helsinki. Kokouksia edeltää 
Kenraalisalin yhteinen kokousesitelmä klo 18.00-18.50. Pysäköinti on kasinon 
pihassa maksuton.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri 
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous maanantai-
na 14.11.2022 klo 19.00 Katajanokan Kasinon Karimosalissa. Kokouksessa käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Kokousedustajat valtakirjalla. Piirihallitus.

Helsingin Reserviupseeripiiri 
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous maanantaina 
14.11.2022 klo 19.00 Katajanokan Kasinon Kenraalisalissa. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion 
hyväksyminen sekä uuden hallituksen valinta puheenjohtajineen. Kokouksissa 
ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti valtakirjalla valtuutetut 
edustajat. Yhdistyksen äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten 
määrään vuodenvaihteessa 2021/2022. Piirihallitus.

 
Perinteinen itsenäisyys-
päivän vastaanotto
 
Aika: 6.12.2022 kello 15:00-18:00

Paikka: Ravintola Ostrobotnian 
juhlakerros, Museokatu 10.

Buffét sisältää alkucocktailin sekä run-
saan ruokatarjoilun. 

Kortit ovelta hinta á 40 eur.

 
Tervetuloa tapaamaan pääkaupunkiseudun maanpuolustajia.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla
Helsingin yliopiston suuri juhlasali, os. Aleksanterinkatu 5, Helsinki 

Tiistai 6.12.2022 klo 13.30 – 14.30

Tumma puku, kunniamerkit.

VAPAA PÄÄSY, Tervetuloa!


