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Kari Salminen

Tervehdys Helsingin seudun reserviläiset,
 Vapaaehtoista maanpuolustustyötä voi 
tehdä ja maanpuolustustahtoa osoittaa 
erilaisin tavoin. Te alueenne reserviläis-
järjestönä teette tätä työtä monipuolises-
ti, yhdistyksenne kerää yhteen toimijoita, 
niin nuoria kuin vanhempiakin. Nuori 
into ja uteliaisuus sekä iän tuoma koke-
mus ja varmuus yhdistyy vahvuudeksi 
työssänne isänmaan eteen. Liiton 2.vara-
puheenjohtajana sekä aloittavana puheen-
johtajana voin olla ylpeä osaavista jäsenis-
tämme ja asialle omistautuneista aktiivi-
toimijoista. Vapaaehtoisuus ja tahto tehdä 
työtä yhteisen asian eteen on korvaama-
tonta - kiitos siitä kaikille. Uskon todella 
vahvasti, että emme ole vielä saavuttanut 
aallon huippua ja että työmme olisi jo teh-
ty. 
 Koko Suomen alueella ja etenkin pää-
kaupunkiseudulla on havaittavissa vahvaa 
jäsenkasvua edelleenkin, ja hyvä niin. On 
muistettava että liiton, piirien sekä yhdis-
tysten yhteistyössä on löydettävä uusille 
jäsenille mielekästä ja kiinnostavaa teke-
mistä jottei into laannu jo alkumetreillä. 
Tässä uudessa tilanteessa on löydettävä 
sekä kehitettävä nopealla temmolla uusia 
toimintatapoja. On osattava katsoa ava-
rasti ja ennakkoluulottomasti asioita sekä 
kehitettävä matalankynnyksen toimin-
tamuotoja uusille jäsenille, unohtamatta 
vanhojen jäsenten huoltoa. Tässä saattaa 
olla myös vastaus uusille aktiivikoulutta-
jille ampuma ym. toimintaan.
 Olen mielenkiinnolla seurannut Tei-
dän suurta Klondyke-talon ampumarata- 

hanketta  Se on kunnianhimoinen ja iso 
yhteishanke, joka varmasti osaltaan hel-
pottaa painetta ampumaharrastukselle. 
Kunnioitan ja tiedän miten iso ponnistus 
ratahanke yhdistyksille on, mutta sitkeys 
palkitaan lopussa. Toivotaan, että saamme 
myös Padasjoen hankeen kevään ratakau-
delle kuntoon. Liitto on tänä vuonna li-
sännyt voimakkaasti taloudellisia resusse-
ja ampumaharrastuksen tukemiseen niin 
ase- kuin patruunatuen merkeissä - tukea 
tullaan jatkamaan ensivuodenkin alku-
puolella. Ratahankkeiden kehittämistä ja 
tukemista jatketaan sekä ratojen ympäris-
töluvittamista yhteistyössä Suomen Am-
pumaurheiluliiton, Suomen Metsästäjälii-
ton, Suomen riistakeskuksen sekä RUL:n 
ja RES:n kanssa. 
 Tuleva 105. itsenäisyyspäivänä muiste-
taan ja kunnioitetaan sotiemme veteraani-
en, sotasukupolven perintöä ja heitä, jotka 
uhrasivat parhaat nuoruusvuotensa sekä 
antoivat ainoansa. Kunnia heille. Vete-
raanien perintö on kovalla hinnalla lunas-
tettu saadaksemme itsenäisen ja vapaan 
isänmaan, ja sen ylläpitämiseksi tahdom-
me tehdä tätä työtä yhdessä.
 Parhaimmat onnittelut 6.12.2022 ylen-
netyille ja palkituille reserviläisille. 
 Nöyrä kiitokseni Helsingin Seudun re-
serviläisille tuestanne Reserviläisliiton pu-
heenjohtajaksi kaudelle 2023-2024.
 Työni jatkuu isänmaan eteen uudella ta-
solla perinteen siivittämin sanoin 
 Puhtain asein, puhtaan aatteen vuoksi.
 Kiitos

Kari Salminen
Reserviläisliiton 2. varapj.
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50 vuotta sitten

 Näin joulun alla lienee syytä 
muistuttaa arvoisaa lukijaa eräistä 
asioista. Joulu on tunnetusti ylen-
syömisen aikaa ja seuraukset nä-
kyvät kyllä. Onhan kovin tuttuja 
lausumia seuraavat: Ohhoh, tulipas 
taas viisi kiloa lisää, tai mitenkäs 
nuo housut eivät mahdu enää jal-
kaan!
 Kaiken juhlan vieton keskellä-
kin on jokaisen syytä pitää kalorit 
kurissa ja käydä hoitamassa kunto-
aan. Sitä paitsi jaksaapi taasen syö-
dä, kun lenkkeilee välillä!
 Mene siis mies vaimosi ja per-
heesi kanssa maastoon lenkille, hi-
koile kunnolla, anna pulssin nous-
ta ja matkan taittua. Muista, että 
pulssin pitää pyöriä parhaimmil-
laan tietysti kunnostasi riippuen 

120-150 iskua/minuutissa. Ja että 
liikut ainakin puoli tuntia kerralla. 
Ja ainakin kolme kertaa viikossa. 
Ja että verryttelet sopivasti ennen 
liikkeelle lähtöä. Että paikat kestäi-
sivät. Ettet taintuisi kesken juhlien 
hangelle tai maastoon. 
 Älä kuitenkaan yritä liikaa. Ja 
jos olet ollut vuosikausia liikkumat-
ta, käy lääkärillä tutkituttamassa it-
sesi. Ettei tule haavereita. Kysy neu-
voja ja liiku. Ja tule mukaan vaikka-
pa tammikuun talvimaastokisaan. 
Siinähän hiihtomatka on kurjat 10 
km ja sen aikana kartanluku ja pis-
tooliammunta. Sopii jokaiselle var-
talolle. Myös sinulle. Liiku joka ta-
pauksessa. Jotta jaksaisit vuodenkin 
päästä juhlia pikku- yms jouluja. Ja 
syödä kinkkua. Liiku!

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

Reserviläisliiton tulevan puheenjohtajan tervehdys

Älä anna kinkun jäädä 
vatsasi ympärille
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Puheenjohtajilta

maan taskuliinojen sävyjä kokkareilla. 
Tavoitteeni oli saada aikaan sellaisia 
muutoksia, jolla piirin toimintaa kehi-
tetään monella rintamalla, ja hyödyn-
netään täysimääräisesti sitä osaamista, 
jota Suomen suurimmassa piirissä on. 
Näiden neljän vuoden aikana kalenteri 
on täyttynyt piirin asioiden edistämi-
seksi. En ole tunteja tai päiviä laske-
nut, mutta kausi on ollut hienoa aikaa, 
koska olen kokenut työn tärkeäksi. 
Kalenterista vapautuu vihdoin tilaa 
muullekin. Jatkan kuitenkin edelleen 
mm. Reserviupseeriliiton tehtävissä, 
jossa aion pitää esillä HRUP:n hyviä 
käytäntöjä.
 Lehden palsta on liian pieni hen-
kilökohtaisten kiitosten antamiseen, 
mutta tiivistetysti haluan näistä vuo-
sista kiittää kaikkia piirihallituksen 
ja toimikuntien jäseniä, kerhojen 
puheenjohtajia ja puuhahenkilöitä, 
kaikkia yhteistyötahoja ja varsinkin 
piiritoimiston Tomia ja Aria, joita il-
man moni asia jäisi toteutumatta. Me 
näemme vielä, mieluiten maastopuku 
päällä ja keskellä toimintaa. Erityisesti 
haluan kiittää kaikkia teitä, jotka ovat 
antaneet positiivista palautetta mat-
kan varrella ja kannustaneet eteen-
päin. Totuus nimittäin on, että vaikka 
puheenjohtaja toimii jatkuvasti ryh-
mässä ihmisten ympäröimänä, työ on 
useimmiten melko yksinäistä. Kiitos 
auttaa jatkamaan ja jaksamaan parem-
min kuin mikään muu.

Onnea 6.12 ylennetyille 
ja palkituille
 Tämän lehden mennessä painoon 
on ehditty viettää Suomen 105. itse-
näisyyspäivän juhlallisuudet ja onni-
tella samana päivänä ylennettyjä ja 
palkittuja. Ritarihuoneen ylennystilai-
suudessa juhlapuheen pitänyt kenraali 
Timo Kakkola kuvasi tyylikkään kui-
valla huumorilla, että ylennykset ovat 
”sotilasarvojärjestelmän päivittämis-
toimi”, mitä ne toki sotatalouden nä-
kökulmasta ovatkin. Ammattisotilail-
le ja reserviläisille ne ovat kuitenkin 
henkisesti paljon enemmän – ylen-
nys kertoo järjestelmän ja esimiesten 
luottamuksesta ylennettävää kohtaan, 
ja siitä että ylennetty katsotaan so-
veltuvaksi vaativampaan sodan ajan 
tehtävään. Korkeampi sotilasarvo tuo 
mukanaan suuremman vastuun ja kor-
keammat odotukset, joten ylennys vel-
voittaa myös ylläpitämään ja kehittä-
mään korkeamman sotilasarvon edel-
lyttämiä tietoja ja taitoja. Nähdään siis 
koulutustapahtumissa!

Matti Riikonen
Helsingin Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja, maj res

Reserviupseerien 
puheenjohtajalta

Reserviläisten 
puheenjohtajalta
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Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri on Suomen 
suurin reserviläispiiri
 Kuluva vuosi on ollut monella ta-
paa historiallinen. Kaikki maanpuo-
lustuskentässä tapahtuneet muutok-
set kulminoituvat Venäjän Ukrainassa 
aloittamaan brutaaliin hyökkäyssotaan. 
Ihmisten herännyt kiinnostus reser-
viläistoimintaan ja myös muuhun va-
paaehtoiseenmaanpuolustustyöhön on 
näkynyt Reserviläisliiton yhdistyksissä 
ennennäkemättömänä jäsenkasvuna. 
Kansallisesti tämä taas on näkynyt Suo-
men NATO-jäsenyysprosessina.
 Piirimme jäsenmäärä on kasvanut yli 
tuhannella kahdeksallasadalla henkilöllä 
ja jäsenmäärämme oli 30.11.2022 6194 
henkeä. Missään muussa reserviläis-
piirissä ei kasvu ole ollut näin suurta. 
Suurimmat yhdistyksemme Espoo, Hel-
sinki ja Vantaa ovat saaneet suurimman 
osan tästä kasvusta, satoja uusia jäseniä 
kuhunkin yhdistykseen. Kasvu on ollut 
huomattavaa myös keskisuurissa ja osas-
sa pienempiäkin yhdistyksiämme. Tark-
ka-ampujakilta, Helsingin Sissiosasto, 
Itä-Helsingin Reserviläiset ja Pohjois-
Helsingin Reservinaliupseerit ovat ku-
kin saaneet kymmeniä uusia jäseniä.
 Varsinkin suuret yhdistykset ovat 
tehneet valtavan työn ottaessaan vas-
taan kasvaneet jäsenhakemusmäärät 
ja tarkastaessaan ne sekä pyrkiessään 
tarjoamaan uusille jäsenille reserviläis-
toimintaa. Tässä onkin meidän tulevai-
suuden haasteemme. Kuinka yhdistyk-
set pystyvät vastaamaan kasvaneeseen 
toiminnan tarpeeseen? Tähän kysy-
mykseen on reagoitu jo kuluvana vuon-
na niin Reserviläisliiton kuin piirimme 
toiminnanjohtajan sekä piirihallituksen 
toimesta. Liitto on lisännyt rahallista tu-
kea yhdistyksille varsinkin ampumatoi-
minnan osalta, mutta myös liikuntata-
pahtumissa ja verenluovutuskampanjas-
sa menestyneiden yhdistysten on ollut 
mahdollista saada rahallista hyötyä. Uu-
sia tapahtumiakin on tulossa ja vanhoja 
voidaan kehittää ja markkinoida enem-
män. Myös piiri on tukenut yhdistyksiä 
projektituen puitteissa mahdollisimman 
maksimaalisesti. Ensi vuodelle on piirin 
puolelta suunnitteilla yhdistysten jäsen-
ten aktiivisuuteen perustava toiminnal-
linen tuki, joka toteutuessaan mahdol-
listaa vielä laajemmin yhdistysten am-
puma- ja liikuntatoiminnan tukemisen 
ja kehittämisen.

Itsenäisyyspäivä 6.12.2022
 Tänä vuonna juhlittiin Suomen it-
senäisyyttä 105. kertaa. Aikomuksenani 
oli aloittaa uusi vuosittainen itsenäi-
syyspäivää juhlistava tapahtuma Hieta-
niemen hautausmaalla. Ajatuksena oli 
laskea seppeleet Sankariristille ja Man-
nerheimin muistokivelle ja mukana oli-
si ollut molempien piirien yhdistysten 
sekä perinne- ja maanpuolustusjärjestö-
jen lippulinna.
 Puolustusvoimien ylipäällikkö kui-
tenkin teki tietämättään tähän muutok-
sen. Helsingin varuskunta on järjestänyt 
vuosittain seppeleenlaskutilaisuuden 
Hietaniemessä, johon ylipäällikkö on 
osallistunut viiden vuoden välein. Nyt 
oli taas se vuosi, jolloin ylipäällikkö 
osallistui seppeleenlaskuun ja Hietanie-
men Sankariaukiolle saapui Tasavallan 
presidentin lisäksi kunniakomppania 
sekä Kaartin soittokunta. Tämän vuok-
si emme järjestäneet omaa tilaisuutta, 

koska pääsimme yhdessä HRUP:n kans-
sa osallistumaan tilaisuuteen laskemalla 
veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen 
seppeleen Sankariristille kunniakkaasti 
yhdessä sotaveteraanin kanssa. Jatkossa 
osallistumme tähän tilaisuuteen vuosit-
tain ja pyrimme saamaan myös lippu-
linnamme mukaan osaksi juhlavaa tilai-
suutta.

Liittokokous ja 
Reserviläisliiton uuden 
puheenjohtajan valinta
 Reserviläisliiton liittokokous pidet-
tiin Jyväskylässä 19.11.2022 ja kokouk-
sen tärkeimpänä asiana oli uuden pu-
heenjohtajan valinta vuosille 2023-2024. 
Istuva puheenjohtaja Ilpo Pohjola on 
jo kuuden vuoden ajan luotsannut Re-
serviläisliittoa. Haluan esittää omasta 
ja piirin puolesta suuret kiitokset Ilpol-
le etenkin kuluneesta vuodesta. Liiton 
puheenjohtajiston ja toiminnanjohtaja 
Minna Nenosen tuki piirillemme kulu-
vana vuonna on mahdollistanut muun 
muassa valtakunnalliseksi kasvaneen 
verenluovutuskampanjan aloittamisen 
sekä alueemme reserviläistoiminnan 
kannalta erittäin tärkeän sisäampuma-
ratahankkeen eteenpäin viemisen sekä 
laajentamisen. Kiitos!
 Liittokokouksessa valittu uusi pu-
heenjohtaja, Kari Salminen / Sääksmäen 
Reserviläiset, sai selvän äänienemmis-
tön äänestyksessä eli 179 ääntä. Ylihär-
män Reserviläisten Janne Sankelo sai 
11 ääntä. Sankelolla on kansanedusta-
jana vahva kokemus valtakunnallisesta 
maanpuolustustyöstä mutta näyttää sil-
tä, että Kari Salmisen pitkäaikaista ko-
kemusta Reserviläisliiton liittohallituk-
sessa arvostettiin enemmän. Kymmenen 
vuotta liittohallituksessa ja useat vuodet 
sekä valiokunnassa että puheenjohtajis-
tossa antavat sen toimintavarmuuden, 
jota suuresti kasvanut liiton jäsenistö 
tarvitsee. Salminen on edelleen myös 
vahvasti mukana kenttätyössä. Hän 
muun muassa vastaa Padasjoen ampu-
ma-alueen majoitus- ja koulutusraken-
nushankkeen toteuttamisesta. Tässä 
lehdessä hän lähettää tervehdyksen pii-
rimme jäsenistölle sekä kiitokset yhdis-
tyksillemme tuesta puheenjohtajaäänes-
tyksessä. Vielä kerran onnittelut Karille 
piirimme puolesta!
 Tähän loppuun kiitän kaikkia piirim-
me jäseniä ja yhteistyökumppaneitam-
me kuluneesta vuodesta. Esitän myös 
lämpimät onnittelut kaikille 6.12.2022 
ylennyksen tai huomionosoituksen saa-
neille sekä toivotan kasvaneelle jäsenis-
töllemme hyvää loppuvuotta!

Marko Nikkanen
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
puheenjohtaja, vääp res.

Reserviläisten merkitys 
tunnustetaan yhä näkyvämmin
 Joka vuosi itsenäisyyspäivän aikoi-
hin yleinen kansalaiskeskustelu kään-
tyy Suomen sotahistoriaan, maanpuo-
lustustahtoon, yleiseen asevelvollisuu-
teen ja laajan reservin merkitykseen. 
Tänä vuonna näistä aiheista on kes-
kusteltu poikkeuksellisen aktiivisesti 
jo Venäjän helmikuussa aloittamas-
ta Ukrainan sodasta lähtien, etenkin 
kun odotamme historiallisen NATO-
jäsenhakemuksen viimeisiä ratifioin-
teja. Ukrainan sotamenestys on näyt-
tänyt koulutettujen, motivoituneiden 
ja kotiaan puolustavien reserviläisten 
voiman, kun taas Venäjän huomiota 
herättäneet epäonnistumiset kertovat 
päinvastaisesta.
 Aktiivisten reserviläisten merkitys 
Suomen puolustusjärjestelmässä tun-
nustetaan yhä avoimemmin. Suunni-
telmat reserviläisten kasvavasta käy-
töstä on laadittu jo ennen Ukrainan 
sotaa, mutta maanpuolustuksesta ja 
varautumisesta käyty kansalaiskeskus-
telu on nostanut esille myös reservi-
läisten kasvavan roolin. Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tarkastaja, eversti 
Jukka Nurmi, summasi aiheen hyvin 
Helsingin Sanomien Vieraskynä-kir-
joituksessaan 5.12. Siinä mainittiin 
mm. suunnitelmat maakuntajoukkojen 
laajentamisesta, reserviläiskoulutta-
jien kasvava käyttö Puolustusvoimien 
kertausharjoituksissa, reserviläisen 
koulutuspolut, Puolustusvoimien uu-
det digipalvelut, reserviläisten jous-
tavampi määrääminen kertausharjoi-
tuksiin, Maanpuolustuskorkeakoulun 
ja puolustushaarakoulujen opintoko-
konaisuuksien avaaminen soveltuvin 
osin reserviläisille, ja jopa reserviläis-
ten käyttö NATO:n esikuntatehtävissä.
 Asenneilmapiiri on siis maan-
puolustus- ja reserviläismyönteisem-
pi kuin aikoihin, ja seuraavat vuodet 
näyttävät, miten suunnitelmien toi-
meenpano onnistuu. Yksittäisen re-
serviläisen kannalta tilanne on moti-
voiva: oma aktiivisuus ja kouluttau-
tuminen merkitsee yhä enemmän, ja 
kannustaa osallistumaan sotilasam-
mattitaitoa kehittäville kursseille ja 
vapaaehtoisiin harjoituksiin. Tehtä-
viä löytyy myös varttuneemmille ja 
kokeneemmille reserviläisille, jot-
ka haluavat ottaa vastuuta. MPK on 
Puolustusvoimien lakisääteinen kou-
lutuskumppani, mutta se tarvitsee ak-
tiivisia reserviläisyhdistysten jäseniä 
hoitaakseen kasvavat koulutusmäärät. 
Pelkästään ampumakoulutuksen vo-
lyymit ovat nopeasti kasvaneet niin 
suuriksi, että nykyiset kouluttajat ovat 
ylityöllistettyjä, ja lisää tarvitaan. Jos 
siis kouluttaminen tai kouluttautumi-
nen kiinnostaa, mahdollisuuksia kyllä 
löytyy.

Kiitos kuluneista vuosista
 Kuluva vuosi on minulle viimei-
nen piirin puheenjohtajana. Sääntöjen 
sallima neljän vuoden maksimikau-
si tulee täyteen vuoden vaihteessa, ja 
luovutan tehtävät 1.1.2023 aloittavalle 
ylil Axi Holmströmille. Olo on hai-
kea, mutta samalla helpottunut. Kun 
ryhdyin tehtävään, tiesin että en tule 
lämmittelemään – saamaan CV:n täy-
tettä, juomaan kahvia kokouksissa, 
jatkamaan vanhoja käytäntöjä käy-
täntöjen itsensä vuoksi, tai vertaile- puheenjohtaja@helresp.fipuheenjohtaja@hrup.fi
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Vuosi 2022 on ollut Suomelle 
turvallisuuspoliittisesti 
haastavin sitten kylmän sodan 
päättymisen. Helsingin Reservin 
Sanomat kysyi puolustusmi-
nisteri Antti Kaikkoselta (kesk), 
miten puolustusministeriössä on  
reagoitu yllättävään ja  
nopeasti muuttuvaan 
tilanteeseen.

Teksti: Toivo Haimi 

Kuva: Valtioneuvoston 

kanslia/Kari Keskitalo

 – Tämä vuosi on ollut puolustus-
ministeriössä varmasti kiireisin sitten 
sotien, Antti Kaikkonen sanoo.
 Hän kertoo, että Venäjän hyök-
käys Ukrainaan ja Nato-prosessi ovat 
olleet isoja asioita, mutta myös li-
sääntynyt harjoitustoiminta, kansain-
välinen yhteistyö ja panostukset puo-
lustukseen ovat näkyneet ministe-
riön arjessa. Kaiken edellä mainitun 
rinnalla on puolustusministeriössä 
tehty arkista työtä, kuten asevelvolli-
suuden kehittämistä ja lainsäädäntöä.
 Ministeri Kaikkonen sanoo, että 
kulunut vuosi on osoittanut sekä 
puolustusministeriön että puolus-
tusvoimien työntekijöiden “rautaisen 
ammattitaidon”.
 – Moni on joutunut venymään ja 
ylityötunteja on kertynyt, mutta isän-
maan asiaa on hoidettu hyvin. Tästä 
olen ministerinä hyvin kiitollinen, 
Kaikkonen painottaa.
 – Uskon, että maailmallakin on 
pantu merkille, miten meillä on Suo-
messa asiat tapana hoitaa.

Katse tiiviisti Ukrainassa
 Antti Kaikkosen mukaan sekä 
puolustusministeriössä että puolus-
tusvoimissa seurataan tarkkaan sitä, 
mitä Ukrainassa tapahtuu.
 – Yksi keskeinen huomio on, 
että Suomen puolustusta on kehitet-
ty viime vuosina ja vuosikymmeninä 
oikeaan suuntaan. Asevelvollisuus 
ja kunnolla resursoidut Puolustus-
voimat ovat olleet oikeita valintoja, 
Kaikkonen tuumii.
 Vuosi 2022 on merkinnyt Suo-
melle myös suurinta ulko- ja turval-
lisuuspoliittista suunnanmuutosta 
sitten vuoden 1995 EU-jäsenyyden: 
Suomi päätti hakea Pohjois-Atlantin 
liiton eli Naton jäsenyyttä kuluneen 
vuoden toukokuussa.
 Ministeri Kaikkosen mukaan Na-
to-jäsenyyden myötä varusmiesten 
tai reserviläisten asemaan ei olla esit-
tämässä muutoksia, vaan asevelvol-
listen koulutusta kehitetään jatkuvas-
ti osana Puolustusvoimien toiminnan 
kehittämistä.
 – Varusmieskoulutuksen ja nais-
ten vapaaehtoisen asepalveluksen pe-
rusteet eivät muutu Nato-jäsenyyden 
myötä, Kaikkonen toteaa.
 Puolustusministeri lisää, että Na-
ton toimintaan Suomen ulkopuolelle 
lähetettäviin joukkoihin sovellettai-
siin samoja periaatteita kuin kansain-
väliseen apuun lähetettäviin joukkoi-
hin:
 – Ensisijaisesti käytettäisiin sel-
laista Puolustusvoimien henkilöstöä, 
joka on sitoutunut Puolustusvoimien 
kansainväliseen toimintaan. Varus-

miespalvelusta suorittavan tai kerta-
usharjoitukseen osallistuvan asevel-
vollisen osalta edellytetään nimen-
omaista suostumusta.
 Yksi tärkeä asia säilyy ennallaan: 
palveluksessa olevat asevelvolliset 
eivät saa osallistua aseellista voiman-
käyttöä edellyttäviin tehtäviin eikä 
muihin vastaaviin vaarallisiin tehtä-
viin, jollei kyse ole Suomen puolusta-
misesta.

Kansainvälisiä tehtäviä 
reserviläisille
 Nato-jäsenyyden myötä Suo-
men puolustusratkaisu väistämättä 
kansainvälistyy. Julkisuudessa on 
keskusteltu Suomen Nato-tehtävien 
avaamisesta myös reserviläisille. Ant-
ti Kaikkonen pitää ajatusta hyvänä, 
mutta täsmentää, että Naton viiden-
nen artiklan operaatioihin ja rauhan-
ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin 
käytettäisiin lähtökohtaisesti ammat-
tisotilaita ja muuta Puolustusvoimien 
henkilöstöä.
 – Nato-jäsenyyden myötä myös 
reserviläisille avautuu epäilemättä 
lisää tehtäviä ja suhtaudun tähän po-
sitiivisesti. Reservissämme on todel-
la paljon osaamista ja kyvykkyyttä, 
Kaikkonen kehuu.
 – Vapaaehtoisia reserviläisiä voi-
taisiin ottaa Puolustusvoimien virka- 
tai työsuhteeseen, jolloin heidän ase-
mansa rinnastuisi Puolustusvoimien 
muuhun palkattuun henkilöstöön.
 Suomen turvallisuuspolitiikan 
lähtökohtana on koko Suomen alu-
eellisen koskemattomuuden puolus-
taminen. Suomi hoitaa oman puo-
lustuksensa myös Natossa itse, eikä 
tilanteeseen ole tulossa muutoksia.
 – Vastaamme jatkossakin oman 
alueemme puolustuksesta ensi kä-
dessä itse, Kaikkonen sanoo ykskan-
taan.
 Ministerin mukaan Suomen puo-
lustusratkaisun perustana säilyvät 

yleinen asevelvollisuus, laaja koulu-
tettu reservi ja koko maan puolusta-
minen.
 – Nato-jäsenyys tuo tämän pääl-
le uuden turvallisuuden kerroksen ja 
nostaa edelleen kynnystä sille, että 
kukaan tulisi meidän rauhaamme 
häiritsemään.
 Naton jäseninä Suomi ei kuiten-
kaan vastaisi puolustuksestaan enää 
yksin, mikä tarkoittaa Antti Kaikko-
sen mukaan suurta muutosta ajatte-
lutavassa, johon olemme tottuneet.
 – Jäseninä voimme luottaa sii-
hen, että liittolaisemme tulisivat 
tarpeen tullen avuksemme. Samoin 
liittolaisemme voivat luottaa siihen, 
että Suomi osallistuu yhteiseen puo-
lustukseen. 2020-luvun sodankäynti 
vaatii sekä asevelvollisilta että reser-
viläisiltä uudenlaista osaamista. Antti 
Kaikkonen pitää kaikkea osaamista 
tärkeänä, eikä halua arvottaa erilaisia 
osaamisalueita.

Kutsunnat 
tulevaisuudessa kaikille
 Antti Kaikkonen arvioi, että Suo-
messa on maailmankin mittakaavas-
sa hyvin korkea maanpuolustustahto.
 – Koemme, että suomalainen 
yhteiskunta on puolustamisen arvoi-
nen.
 Viime syksynä työnsä päätti kan-
sanedustaja Ilkka Kanervan (kok) 
vetämä parlamentaarinen komitea, 
joka kävi perusteellisesti läpi sitä, 
miten asevelvollisuutta tulisi kehittää 
tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.
 – Jatkotyö on aloitettu puolus-
tusministeriön vedolla, Kaikkonen 
avaa.
 – Komitea päätyi suosittamaan 
yhteisiä kutsuntoja koko ikäluokalle, 
siis miehille ja naisille. Tämän val-
misteluissa on työsarkaa, paitsi puo-
lustusministeriölle, myös monelle 
muulle ministeriölle.
 Antti Kaikkonen nostaa toisen 

Nato-jäsenyyden myötä myös reserviläisille avautuu 
lisää tehtäviä, sanoo puolustusministeri Antti Kaikkonen

Puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Hyvää Joulua!
Helsingin Reservin Sanomat

tärkeän suosituksen: Suomi pyrkii 
jatkossa kasvattamaan vapaaehtoisen 
asepalveluksen suorittavien naisten 
määrää.
 – Tämä on oikea suunta. Jokai-
nen suomalainen on maanpuolusta-
ja ja katson, että jokaisella tulisi olla 
mahdollisuus osallistua isänmaan 
turvallisuuden eteen tehtävään työ-
hön, kykyjensä mukaan.

Fyysinen kunto ja 
terveys tapetille
 Puolustusministeri Kaikkonen 
toteaa suomalaisten reserviläisten 
suorituskyvyn hyväksi, mutta lisää, 
että puolustusvoimissa tehdyt toi-
mintakyvyn tutkimukset antavat hie-
man aihetta huoleen.
 – Suurella osalla reserviläisistä 
kestävyyskuntoa ja painonhallintaa 
tulisi tarkkailla tai kehittää. Toisaalta 
lihaskunto on reserviläisillä todet-
tu hyväksi ja valtaosa reserviläisistä 
omaa tutkitusti hyvät psyykkiset voi-
mavarat, Kaikkonen sanoo.
 – Toimintakyvyn ylläpidon kan-
nalta on tärkeää, että reserviläisiä 

kannustetaan ylläpitämään fyysistä 
kuntoaan, liikunta-aktiivisuuttaan 
sekä terveyttään.
 Kaikkonen arvioi, että reservi-
läisten henkilökohtainen osaaminen 
ja fyysinen kunto tulisi ottaa aiempaa 
paremmin huomioon, kun heidät si-
joitetaan sodanajan joukkoihin.
 – Erityisesti fyysiseltä kunnol-
taan ja terveystottumuksiltaan hei-
koimmassa asemassa olevia reservi-
läisiä tulisi sijoittaa tehtäviin, joissa 
fyysiset vaatimukset ovat vähäisem-
piä, mutta joissa heidän muu osaa-
mispotentiaalinsa voidaan huomioi-
da.
 Antti Kaikkonen sanoo reservi-
läistoiminnan Suomessa olevan tällä 
hetkellä oikealla uralla.
 – Järjestökenttä tekee hyvää ja 
pyyteetöntä työtä maanpuolustuksen 
eteen. En näe suurta muutospainetta 
tässä, Kaikkonen toteaa.
 – Aktiivinen reserviläisyys on 
kullanarvoista työtä, kulunut vuosi-
kin on sen osoittanut. Toivotan teille 
ja läheisillenne rauhallista loppu-
vuotta ja hyvää joulun aikaa.
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Tasavallan presidentti on 
itsenäisyyspäivänä 6.12.2022 
ylentänyt reservinupseereita. 
Uudenmaan alueelta ylennyk-
sen saivat majuriksi mm. Anssi 
Kulju, kapteeniksi mm. Harri 
Aarnio, Timo Perälä, Mikko 
Pihlajamäki ja Jussi Vienonen, 
yliluutnantiksi mm. Karri 
Alameri, Ossi Hietala, Henri 
Hölttä, Jussi Kangaspunta, 
Eki Monni ja Jere Porter sekä 
luutnantiksi mm. Maria Ahonen, 
Jere Alhoranta ja Perttu Linna.
Uudenmaan Aluetoimiston 
päällikkö ylensi reservin 
aliupseerit ja miehistöön 
kuuluvat reserviläiset. Soti-
lasmestariksi ylennettiin mm. 
Tuomo Ahlroth, Vesa Kivinen ja 
Simo Lindström. Ylivääpeleiksi 
ylennettiin mm. Antti Alanen, 
Kalle Arvola ja Tom Valkeapää, 
vääpeliksi mm. Kalle Alhola, 
Jarno Hanninen, Karri Mehtälä 
ja Ida Vlasoff, ylikersantiksi 
mm. Miisa-Maria Haakana, 
Jonna Halonen ja ida Rimpioja, 
sekä kersantiksi mm. Reetta 
Aho, Vanessa De Moor ja Felix 
Äyräväinen.

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2022 
on annettu mm. seuraavat 
ritarikuntien kunniamerkit:  
Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarikunta. Suomen Valkoisen 
Ruusun I luokan ritarimerkki: 
Jaakko Wallenius.  
Suomen Leijonan Ritarikunta. 
Suomen leijonan ritarimerkki: 
Markku Parkkonen ja Jaripekka 
Turtiainen. 
Vapaudenristin ritarikunta, 1. 
luokan Vapaudenristi rintatäh-
den kera: Puolustusministeri 
Antti Kaikkonen. 2. luokan 
Vapaudenristi: Mikko Halkilahti. 
3. luokan Vapaudenristi: Juha 
Hakola ja Jyri Tapper. 4. luokan 
vapaudenristi: Jukka Eklin ja 
Matti Passi.  
Maanpuolustusmitalitoimikunta 
palkitsi mm. seuraavan: 
Maanpuolustusmitali miekkojen 
kera: Matti Riikonen.

Tasavallan presidentti on itsenäi-
syyspäivänä 6.12.2022 ylentänyt  
Uudenmaan aluetoimiston alueel-
la seuraavat reservin upseerit:

Sotilasarvoon: MAJURI
Hämäläinen Mika Markus Espoo, 
Kulju Anssi Matias Espoo, Nie-
minen Timo Kalevi Vantaa, Puska 

Mikael Johannes Helsinki, Saarela 
Vesa-Pekka Vantaa, Sahlman Vesa 
Lauri Ilmari Helsinki, Vainonen 
Simo Eerik Kirkkonummi, Vilmi 
Panu Petri Espoo

Sotilasarvoon: KOMENTAJA-
KAPTEENI
von Schoultz Fredrick Gustav 
Michael Porvoo

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Aarnio Harri Tapani Vantaa, Aho 
Toni Tapani Tuusula, Hallamaa 
Tuisku Ilmari Vihti, Hasu Jark-
ko Johannes Helsinki, Heikkilä 
Antti Sakari Helsinki, Jussila Iiro 
Tuomas Helsinki, Kinnunen Rei-
ma Kalevi Aukusti Vantaa, Kupi-
la Jukka Tapani Espoo, Majamäki 
Harri Maurits Tuusula, Manni-
nen Vesa Tapani Kerava, Mikkola 
Heikki Juhani Espoo, Nick Tommi 
Erik Järvenpää, Niemi Eetu Kaler-
vo Helsinki, Ollikainen Jani Petri 
Juhani Helsinki, Perälä Timo Ta-
pani Espoo, Pihlajamäki Mikko 
Alfred Espoo, Rantala Eero Jaak-
ko Ilmari Espoo, Rytkönen Harri 
Osmo Juhani Järvenpää, Salonius-
Pasternak Charly Johan Helsinki, 
Savela Yrjö Kristian Lohja, Soinola 
Juha-Pekka Hyvinkää, Suominen 
Markku Juhani Espoo, Tapio Riina 
Salla Helsinki, Vartia Risto Sakari 
Helsinki, Vesanen Jari Juhani Si-
poo, Vienonen Jussi Tapani Hel-
sinki

Sotilasarvoon: KAPTEENILUUT-
NANTTI
Silver Marko Juhani Kirkkonum-
mi, Snäll Tomas Kai Kristian Es-
poo, Suomalainen Tomi Tapio Es-
poo

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Alameri Karri Arne Olavi Espoo, 
Anttila Juha Matti Markus Hel-

sinki, Bertula Ari Juha Vantaa, Ek-
holm Jukka Tapio Vantaa, Eränen 
Niina Maria Espoo, Haapio Janne 
Espoo, Haataja Teemu Tapani Es-
poo, Hakala Tytti Kaisa Johanna 
Vantaa, Hallman Oula Tapio Hel-
sinki, Harju Vesa Antero Helsinki, 
Heiskanen Heikki Paavo Vantaa, 
Hietala Ossi Matias Espoo, Hil-
tunen Mika Petteri Järvenpää, 
Holma Risto Tapani Espoo, Holm-
ström Jonas Anders Raasepo-
ri, Häkkilä Samuli Olavi Vantaa, 
Hämäläinen Kari Matti Johannes 
Vantaa, Hölttä Henri Keijo Tais-
to Vantaa, Immonen Elisa Marjo 
Margit Helsinki, Kallio Janne Pert-
teli Espoo, Karvinen Matti Juhani 
Hyvinkää, Kekäläinen Janne Einari 
Espoo, Kontiainen Jarkko Saka-
ri Helsinki, Korpela Matias Elias 
Johannes Helsinki, Krook Hannu 
Juhani Helsinki, Laiho Jari Juhani 
Helsinki, Lehto Matti Esko Tapani 
Vantaa, Lilja Jussi Matias Helsin-
ki, Luther Thomas Erik Johannes 
Kirkkonummi, Mikkonen Toni 
Tapani Helsinki, Monni Eki Pet-
teri Espoo, Myllynen Mika Väinö 
Ilmari Helsinki, Naukkarinen Vesa 
Jukka Pekka Kauniainen, Porter 
Jere Oscar Kirkkonummi, Posti 
Ville Sakari Helsinki, Putkiranta 
Martti Jyrki Petteri Espoo, Rainio 
Tommi Antton Helsinki, Sabure 
Phillip Amiel Helsinki, Saikko-
nen Toni Petteri Helsinki, Salo 
Martti-Veikko Juhani Espoo, Salo-
mäki Saki Pekka Helsinki, Seppälä 
Uula Matti Kerava, Siljamäki Antti 
Petteri Espoo, Sillanpää Matti Ta-
pio Helsinki, Sipilä Lauri Eemil 
Helsinki, Siukonen Antti Armas 
Helsinki, Ståhlberg Tom Christi-
an Helsinki, Tanttu Tuomo Tapio 
Helsinki, Tuomola Ilkka Tapani 
Vihti, Urvas Aarne Rafael Vantaa, 
Väisänen Mikko Juhani Helsinki, 
Wahlroos Jarkko Kalevi Espoo

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI 
(ME)
Hautero Matti Ville Helsinki, 
Hietto Thomas Pekka Helsinki, 
Kajaste Matti Pellervo Helsinki, 
Kangaspunta Jussi Antero Helsin-
ki, Karanko Karri Mikko Jalma-
ri Helsinki, Laurila Eino-Mikko 
Taneli Helsinki, Muhonen Aleksi 
Johannes Helsinki, Nemlander 
Niklas Filip Espoo, Pulkka Lauri 
Juhani Helsinki, Rautee Jussi Pet-
teri Helsinki, Rejström Kim Fjalar 
Kirkkonummi, Tiainen Juha Tapa-
ni Helsinki

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄYLI-
LUUTNANTTI
Björkman Karl Henrik Johannes 
Helsinki, Murtomäki Juho Heikki 
Hermanni Espoo, Uusitalo Raimo 
Olavi Espoo

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Aho Olli Mattias Vantaa, Ahonen 
Maria Anette Helsinki, Alhoranta 
Jere Topias Vantaa, Barrionuevo 
Korkeila Antonio Miguel Kirk-
konummi, Berghem Antti Heikki 
Aleksius Helsinki, Eronen Tommi 
Nestori Espoo, Guidastri Alber-
to Akseli Helsinki, Haapalainen 
Joona Matias Johannes Helsin-
ki, Heikkilä Juha Tapio Espoo, 
Heikkilä Olli Antero Heikinpoika 
Vantaa, Heikkinen Harri Tapani 
Espoo, Heinonen Eelis Sakari Val-
demar Helsinki, Heiskanen Riki 
Juhani Helsinki, Hell Aleksi Hen-
rik Olavi Espoo, Helvamo Sakari 
Ralf Johannes Helsinki, Hiltunen 
Ari Olavi Vihti, Holm Petrus Mi-
kael Helsinki, Holmborg Markus 
Jari Espoo, Huang Ben Helsinki, 
Huovila Sebastian Eric Helsinki, 
Huttunen Emil Iiro Antero Espoo, 
Hyppänen Petteri Arno Olavi Es-
poo, Härkki Lauri Matias Vantaa, 
Ikonen Mikko Juhani Helsinki, 

Ilmonen Mikko Touko Uolevi 
Helsinki, Immonen Oskari Pek-
ka Espoo, Jalava Samuel Kristian 
Vantaa, Jokinen Ilari Tapio Espoo, 
Juntunen Niko Kristian Helsinki, 
Jussila Marko Juhani Ariel Hel-
sinki, Jyrälä Jesse Joonatan Es-
poo, Kaarlela Pekka Erkki Johan-
nes Tuusula, Kallio Roosa-Olivia 
Anne Helsinki, Karhunen Antti 
Jussi Samuli Helsinki, Kari Antti 
Henrik Eemeli Tuusula, Karlsson 
Eemeli Erik Helsinki, Kauppinen 
Markus Mikael Helsinki, Kaup-
pinen Mikko Ilari Kerava, Klaavu 
Henri Antti Valdemar Helsinki, 
Koivistoinen Vili Valtteri Hel-
sinki, Komi Kalle-Petteri Espoo, 
Kontinen Antti Tapani Helsinki, 
Kosonen Mika Salomon Helsin-
ki, Kuivasaari Erno Olavi Vantaa, 
Kärkkäinen Mika Henrikki Hel-
sinki, Laukka Michael Kristian 
Helsinki, Lehtimäki Juha Tuomas 
Espoo, Lehtinen Veli-Matti Es-
poo, Leinonen Sonja Marjaana 
Helsinki, Lindroos Claus Jerker 
Porvoo, Linna Perttu Samuel Hel-
sinki, Makkonen Antti Ilari Van-
taa, Malinen Harri Johannes Van-
taa, Mansikka-aho Jaakko Sakari 
Helsinki, Mehtomaa Elmeri Joni 
Kristian Helsinki, Mehtälä Aleksi 
Vantaa, Niemi Lauri Eero Johan-
nes Hyvinkää, Nuolivirta Pietari 
Aku Anton Espoo, Nurmela Eli-
as Lauri Juhani Helsinki, Paavola 
Aleksi Helsinki, Pakkanen Tommi 
Julius Kirkkonummi, Palmu Ville 
Juhani Vantaa, Pasanen Ville Ver-
neri Vantaa, Pellikka Irina Johan-
na Kauniainen, Pesonen Mikko 
Aulis Kirkkonummi, Pietilä Sakari 
Mauri Paavali Nurmijärvi, Rai-
tio Tuomo Juho Kalevi Helsinki, 
Ristola Ville Matias Helsinki, Ris-
tolainen Hannu Tapani Vantaa, 
Räsänen Paavo Johannes Helsin-
ki, Sallinen Joona Petteri Vantaa, 

Ylennyksiä ja palkitsemisia Uudenmaan alueella 
itsenäisyyspäivänä 6.12.2022

Ylennettävät järjestyneet Ritarihuoneella juhlatilaisuutta varten 2.12.2022.
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Salonen Markus Juhana Helsinki, 
Sarkola Jaakko Johannes Hyvin-
kää, Savola Henrik Vilho Edward 
Helsinki, Siikki Kaarle Kustaa 
Aleksanteri Vantaa, Sipilä Heikki 
Santeri Espoo, Taivalkangas Antti 
Sakari Matinpoika Helsinki, Tam-
mikivi Tommi Petteri Helsinki, 
Tuominen Jukka Tapio Helsinki, 
Turunen Sampo Ilmari Helsinki, 
Uitto Tommi Juhani Espoo, Uusi-
honko Jussi Santeri Espoo, Viero 
Jussi Mikko Samuel Espoo, Vis-
uri Jaakko Juhani Kerava, Vouti-
la Samuli Helsinki, Welling Aake 
Tapani Helsinki, Yli-Kauhaluoma 
Jari Tapani Helsinki, Ylinärä Tee-
mu Eemeli Helsinki, Ylä-Pöntinen 
Rami Kullervo Espoo

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI 
(ME)
Aarnio Sakari Juho Jaakonpoika 
Helsinki, Airas Erik Johannes Jär-
venpää, Andersin Oscar Henrik 
Espoo, Eivola Antti Tapio Kirkko-
nummi, Fagerudd Staffan Zacha-
rias Helsinki, Huhtisaari Timo 
Matias Helsinki, Jaatinen Visa 
Antero Espoo, Kivilä Jussi Matti 
Mikael Espoo, Klöfverskjöld An-
dreas Oscar Alexander Vantaa, 
Kupiainen Otto Antero Espoo, 
Lakkakorpi Sami Petteri Helsinki, 
Lindén Andreas Carl Emil Hel-
sinki, Martiskainen Miika Mar-
kus Kirkkonummi, Mäkinen Joni 
Joakim Vantaa, Mäkitie Robert 
Harri Edvard Espoo, Niemelä An-
ton Vilhelm Kauniainen, Niemi-
nen Sampo Tapani Kirkkonummi, 
Närhinen Tomi Tapani Helsinki, 
Pribilla Marco Emanuel Helsinki, 
Rehn Walter Axel Christian Hel-
sinki, Sihvonen Juha Erik Michael 
Helsinki, Smeds Dennis Mikael 
Helsinki, Solin Arno Henrik Hel-
sinki, Tuomaala Harri Hermanni 
Helsinki, Vihermaa Tommi Petteri 
Helsinki

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄLUUT-
NANTTI
Leskinen Markus Johannes Nur-
mijärvi, Salo Juho Tuomas Kustaa 
Espoo, Skrifvars Markus Benedikt 
Espoo

Uudenmaan aluetoimiston päällik-
kö on ylentänyt seuraavat henkilöt 
reservissä 6.12.2022.

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Ahlroth Tuomo Samuli Helsinki, 
Forssten Tomi Kaleva Helsinki, 
Guttorm Jyrki Asko Ilari Helsinki, 
Karpo Sampo Nurmijärvi, Kivinen 
Vesa Oskari Helsinki, Kääriä Mika 
Antero Tuusula, Lindström Simo 
Petteri Espoo, Moilanen Kari Ta-
pani Nurmijärvi

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Alanen Antti Hermanni Helsinki, 
Isotalo Ossi Pekka Helsinki, Kart-
tunen Antti Kaleva Helsinki, Kos-
kinen Juha Matti Kirkkonummi, 
Merihaara Tauno Olavi Askola, 
Nordström Tero Mikael Tuusula, 
Nurminen Kimmo Eerik Vantaa, 
Pasanen Antti Ville Helsinki, Pit-
känen Olli-Pekka Helsinki, Vaara-
nen Jari Miikka Johannes Vantaa, 
Valkeapää Tom Rolf Johan Inkoo, 
Viljanen Klaus Patrik Helsinki

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Lindholm Harry Gustaf Espoo

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Alanko Matti Einari John-Hans 
Espoo, Alhola Kalle Petteri Vantaa, 
Backman Stefan Anders Helsinki, 
Björklund Aarne Johannes Vantaa, 
Borgenström Antti Tapio Helsin-
ki, Hanhinen Jarno Antti Sakari 
Helsinki, Herranen Tuomas Ville 
Eerik Helsinki, Hynninen Antti Sa-
muli Helsinki, Hållfast Lauri Mati-
as Helsinki, Kaikkonen Erkka Simo 

Valtteri Helsinki, Koski Kari Mar-
kus Helsinki, Koskilahti Tommi 
Mikael Nurmijärvi, Kuisma Mikko 
Tapani Helsinki, Mehtälä Karri Ju-
hani Helsinki, Mäkelä Lauri Ville 
Juhani Helsinki, Mäkinen Elina 
Marjaana Espoo, Möttönen Ari 
Henrik Helsinki, Pöllänen Heik-
ki Viljo Tapani Vantaa, Salminen 
Joonas Ilmari Vantaa, Sormunen 
Ville-Tobias Kauniainen, Tikkanen 
Aleksandr Veikko Antero Järven-
pää, Ulkuniemi Kimmo Markus 
Hyvinkää, Vartiainen Antti Johan-
nes Järvenpää, Veito Toomas Juha-
ni Vantaa, Viitanen Tomi Henrik 
Espoo, Vikström Anders Mikael 
Porvoo, Virolainen Antti Oskari 
Espoo, Vlasoff Ida Eleonoora Hel-
sinki, Österlund Frank Peter Hel-
sinki

Sotilasarvoon: PURSIMIES
Elomaa Sami Matti Helsinki, Joki 
Jere Jussi Helsinki, Korpijaakko 
Karl Lennart Hubertus Helsinki, 
Nurminen Topias Valtteri Helsinki

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Aittola Antti Matti Nikolai Van-
taa, Alanen Ville-Petteri Kirkko-
nummi, Alanko Pekka Ossi Matias 
Helsinki, Asikainen Topi Juhani 
Helsinki, Bredenberg Sampo Julius 
Torsten Helsinki, Colb Alexander 
Riis Helsinki, Collin Stefan Kristi-
an Espoo, Ekebom Oscar Reinhold 
Raasepori, Elo-Rauta Juuso Lyly 
Taneli Vantaa, Erola Janne Valtteri 
Kirkkonummi, Forsman Pasi Juha-
ni Järvenpää, Gottberg Johan Fe-
lix Siuntio, Haakana Miisa-Maria 
Helinä Espoo, Halmesmäki Esko 
Veikko Johannes Hyvinkää, Halo-
nen Jonna Kaarina Helsinki, Hau-
tala Joni Armas Espoo, Heikkilä 
Joona Oskari Helsinki, Henttonen 
Harri Kalevi Espoo, Hiiros Heikki 

Aleksi Vantaa, Huotari Erik Heik-
ki Johannes Espoo, Hurskainen 
Paavo Tapio Helsinki, Husu Linda 
Helena Veijontytär Helsinki, Hägg-
blom Mikael Wilhelm Walter Raa-
sepori, Ilkka Lasse Tapani Espoo, 
Inkeröinen Oula Tapio Helsinki, 
Isorinne Mauri Matias Vantaa, 
Jeskanen Santeri Joonas Espoo, 
Johansson Jussi Kyösti Espoo, 
Kainulainen Lauri Veikko Taavet-
ti Helsinki, Kaivola Taneli Pieta-
ri Espoo, Karlsson Joni Valtteri 
Vantaa, Kauppinen Heikki Eemeli 
Lohja, Kekkonen Kimmo Johannes 
Helsinki, Kiiski Juha-Matti Tapani 
Espoo, Kivekäs Kalle Heikki Tuo-
mas Espoo, Korhonen Mika Tapio 
Espoo, Korremäki Carl-Gustav 
Helsinki, Koskinen Lari Henrik 
Vantaa, Kähkönen Mikko Joonas 
Helsinki, Laine Sami Tapio Tuu-
sula, Lauri Juho Pietari Helsinki, 
Lautamäki Henri Antti Hermanni 
Helsinki, Lehenberg Marko Ante-
ro Helsinki, Lehtimäki Toni Joel 
Helsinki, Lehtiranta Karri Aku 
Alarik Espoo, Lehtonen Antti Ju-
hani Karkkila, Leite-Ferraz Daniel 
José Vantaa, Lilja Joni Markus Hel-
sinki, Lilja Toni Erik Nurmijärvi, 
Lind Kasper Sebastian Helsinki, 
Lind Matti Kaarle Johannes Hel-
sinki, Lindwall Johnny Christian 
Wilhelm Helsinki, Liuska Marko 
Heikki Vantaa, Loivanne Pette-
ri Leo Espoo, Luolajan-Mikkola 
Sauli Markus Helsinki, Markkula 
Hemmo Jalmari Vantaa, Miettinen 
Lassi Heikki Sakari Espoo, Multa-
nen Mikko Aleksi Vantaa, Mäki-
Esko Eero Artturi Helsinki, Määt-
tä Miko Taneli Joonatan Vantaa, 
Niemi Jyrki Juhani Nurmijärvi, 
Nieminen Jyrki Aukusti Helsinki, 
Nieminen Timo Heikki Vantaa, 
Niskakoski Olli Pekka Nurmijärvi, 
Nurmi Tomi Petteri Espoo, Nur-

minen Janne Mikael Nurmijärvi, 
Nygren Roni Petteri Tuusula, Osa-
nen Otto Kalevi Vantaa, Peltola 
Kalle Aleksanteri Hyvinkää, Piili 
Mika Valtteri Vantaa, Pitkänen 
Karri Juhani Helsinki, Puranen 
Tuomas Samuel Helsinki, Pärssi-
nen Ari Kalevi Sipoo, Raivio Joel 
Tapio Tuusula, Rantamaa Matti 
Tuomas Kalevi Helsinki, Rantamo 
Teemu Tuomas Espoo, Rimpioja 
Ida Aino Maria Helsinki, Roitto 
Emil Matias Helsinki, Ruuska-
nen Pekka Juhani Lohja, Saarimä-
ki Jarkko Heikki Espoo, Saarinen 
Mika Seppo Helsinki, Sarjakoski 
Sakari Jaakko Hermanni Helsin-
ki, Sipilä Kalle Samuli Nurmijär-
vi, Sointu Esko Kalle Raasepori, 
Sorokin Harri Tuomas Helsinki, 
Suikkanen Perttu Samuli Espoo, 
Suvanto Timo Juhani Vantaa, Sär-
kilahti Eero Tuomas Helsinki, Sö-
derholm Lauri Allan Espoo, Talola 
Timo Heikki Jalmari Helsinki, Ta-
panainen Henri Matias Helsinki, 
Teittinen Juha Oskari Helsinki, 
Tuuli Santeri Taneli Lapinjärvi, 
Uuksulainen Juha Martti Helsinki, 
Vainio Riku Antero Nurmijärvi, 
Vataa Timo Tapio Vihti, Vieno Vil-
le Juhani Kalervo Helsinki, Vieri-
maa Ville Veikko Espoo, Viitanen 
Frans Risto Sakari Vantaa, Vilho-
maa Veli-Pekka Espoo, Virolainen 
Antti Oskari Helsinki, Vornanen 
Pasi Johannes Espoo, Wasiljeff 
Joonas Allan Mikael Vantaa, Wik-
stedt Jens Mikael Tuusula, Wälk-
kilä Patrik Juho Samuel Helsinki, 
Yrjänä Markus Juhanpoika Vantaa

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Ahlberg Lauri Mikael Helsinki, 
Aho Reetta Tuulia Helsinki, Aja-
lin Teemu Antero Lohja, Aleni-
us Aapo Ilmari Helsinki, Antila 
Sampo Topias Helsinki, Asikai-

Ylipursimies Harry Lindholm ja kapteeni Kristian Savela.

Luutnantti Marko Jussila.
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nen Antti Olavi Nurmijärvi, Au-
kia Aleksi Ville Väinämö Espoo, 
Belintchev Liuben Liubenov Hel-
sinki, Berggren Henri Salomon 
Helsinki, Collander Pyry Kristian 
Espoo, De Moor Vanessa Ella Na-
thalie Helsinki, Ekman Pasi Juha 
Helsinki, Englund Miikka Mikael 
Helsinki, Eronen Aleksi Ilmari Au-
kusti Vantaa, Ervasti Kimmo Erkki 
Kirkkonummi, Fager Patrik Anton 
Helsinki, Frankenhaeuser Fred-
rik Carl Theodor Espoo, Granfelt 
Leif Edward Vantaa, Haapala Jarno 
Mikael Espoo, Hakala Antti Juha-
ni Helsinki, Haltia Joona Petrus 
Nikolai Tuusula, Hansson Konsta 
Juhana Heikinpoika Helsinki, Hau-
hio Julius Kalervo Juhani Helsinki, 
Havu Jani Ensio Vantaa, Hedman 
Alex Heikki Mikael Espoo, Hen-
riksson Oskar Johannes Porvoo, 
Hiekkanen Karri Matias Helsinki, 
Hintikka Teemu Petteri Helsinki, 
Hirvonen Aino-Maria Katariina 
Vantaa, Hopia Juha Markus Hel-
sinki, Häivälä Timo Juhani Helsin-
ki, Hämäläinen Otto Kustaa Olavi 
Helsinki, Härkänen Jyri Olli Pette-
ri Raasepori, Inkinen Tuomas Ari 
Olavi Kerava, Jantunen Juho-Antti 
Henrik Helsinki, Jungar Sven Jonas 
Inkoo, Junni Ville-Veikko Antero 
Kerava, Junninen Aleksi Jose Valt-
teri Helsinki, Juutinen Jukka-Pekka 
Samuli Helsinki, Järviö Sampsa 
Henri Johannes Helsinki, Kakko-
nen Sami Aleksanteri Espoo, Kan-
tonen Elias Eevert Kirkkonummi, 
Karjalainen Iiro Elias Tapio Hel-
sinki, Kauppinen Marko Henrik 
Vantaa, Kekkonen Tuomas Pekka 
Tapio Tuusula, Kelhä Pekka Juha-
ni Espoo, Keskinen Matti Helsin-
ki, Kiiski Joonas Kalevi Helsinki, 
Kimpimäki Petrus Johannes Se-
bastian Helsinki, Kiviahde Jaakko 
Timo Johan Espoo, Kontinen Jes-
se Jukka Tapani Lapinjärvi, Kor-
honen Sami Heikki Ensio Vantaa, 
Korkala Jari Ilmari Espoo, Koski-
nen Teemu Kristian Vantaa, Ko-
tanen Aatu Veikko Antero Espoo, 
Kraufvelin Timo Henrik Porvoo, 
Kronlöf Timo Hans Johan Espoo, 
Kuhmonen Eetu-Joonas Oskari 
Vantaa, Kuisma Mikko Johannes 
Porvoo, Kujala Harri Reijo Ante-
ro Porvoo, Kutvonen Ville Oskar 
Helsinki, Kuusisto Ari Juhani Hel-
sinki, Kuutti Jussi Pekka Espoo, 
Kääriäinen Mikko Teemu Sakari 
Nurmijärvi, Laakso Teemu Eetu 
Valtteri Vantaa, Lahtinen Jukka 
Tapio Helsinki, Laine Antti Saka-
ri Helsinki, Laivuri Mikko Harri 
Juhani Järvenpää, Lammi Tomi 
Kristian Espoo, Lampi Juha Aarne 
Elias Järvenpää, Lampinen Hannu 
Matti Tapani Espoo, Lehto Mikko 
Johannes Helsinki, Leino Toni Il-
mari Espoo, Leskinen Simo Sampo 
Juhani Vantaa, Liukkonen Ukko 
Petteri Helsinki, Luhtala Lasse 
Antti Helsinki, Lähteenmäki Lau-
ri Johannes Helsinki, Lönnberg 
Robin Sebastian Gustaf Helsinki, 
Malkamäki Matias Iisakki Espoo, 
Manninen Samuli Otto Aukus-
ti Helsinki, Markus Tomi Viljami 
Nurmijärvi, Mattila Aleksi Jami-
Petteri Hyvinkää, Merkel Sebas-
tian August Helsinki, Mickelsson 
Thomas Konrad Matti Espoo, 
Murto Ilkka Kalevi Nurmijärvi, 
Mutka Jouni Tapani Tuusula, Myk-
känen Tarmo Espoo, Myrttinen 
Esa Maino Verneri Espoo, Myyrä 
Timo Juhani Vantaa, Niemi Riku 
Tuomas Helsinki, Nieminen Kei-
jo Kristian Nurmijärvi, Nieminen 
Mikko Sakari Tuusula, Nurmela 
Elias Kusti Aapeli Pornainen, Ny-
holm Kasper Mathias Espoo, Olli-

la Valtteri Olavi Espoo, Osmano-
vic Muhamed Helsinki, Pajuharju 
Petro Okko-Pekka Espoo, Peippo 
Otso Ahti Helsinki, Peltola Petro 
Atte Antero Helsinki, Pietilä Vil-
le Samuli Espoo, Piri Tomi Petri 
Hyvinkää, Pirttikoski Matti Pasi 
Tuusula, Punnonen Juuso Sau-
ri Valtteri Helsinki, Rantala Pasi 
Petteri Helsinki, Rasi Eetu Iivari 
Järvenpää, Rautonen Jarmo Juhani 
Järvenpää, Reinman Mishka Lauri 
Valtteri Tuusula, Rinta-Kahila Jan-
ne Oskari Helsinki, Rosti Mikko 
Johannes Lohja, Runeberg Niclas 
Vilhelm Espoo, Ruohonen Han-
nu Tuomo Tapani Sipoo, Räsänen 
Antti Jouko Oskari Espoo, Räty 
Roope Olli Eemeli Helsinki, Saari-

nen Oula Kalle Aleksanteri Espoo, 
Saksa Riku Sylvesteri Helsinki, 
Salminen Mikko Petteri Helsinki, 
Salo Outi Maria Espoo, Samma-
listo Sorri Matias Espoo, Sarkanen 
Jesse Niklas Raasepori, Sazonov 
Peter Helsinki, Seila Mikko Antero 
Helsinki, Sipilä Jukka Lauri Van-
taa, Sjölund Kaj Henrik Kristian 
Myrskylä, Sneck Atte Samuli Hel-
sinki, Soini Antti Tuomas Helsinki, 
Sundell Jan Emil Järvenpää, Sund-
holm Sam Niclas Raasepori, Söyri-
lä Pekka Tapani Helsinki, Taipale 
Paavo Ilmari Nurmijärvi, Tammi-
nen Vesa Tuomas Vantaa, Tengvall 
Janne Olavi Espoo, Tirkkonen Jere 
Johannes Lohja, Torniainen Jarno 
Oskari Vantaa, Tuominen Kaapro 
Vilho Waltteri Vantaa, Tuusa Max 
Mikael Espoo, Töykkälä Mikko 
Aleksander Kirkkonummi, Vali-
ma Jere Juhani Hyvinkää, Valkama 
Jaakko Pekka Espoo, Varelius Erik 
Santeri Espoo, Vesterinen Harri 
Petteri Espoo, Vilhunen Elisa Ellen 
Marjaana Kirkkonummi, Viuhko 
Kimmo Juhani Helsinki, Vuorio 
Janne Lauri Juhani Porvoo, Vuorio 
Rami-Petteri Helsinki, Ziemann 
Vesa Matias Helsinki, Äyräväinen 
Felix Helsinki, Österholm Atte Os-
kar Helsinki

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Anderson Aapo Johannes Nicho-
las Kirkkonummi, Biese Emil Bror 
Helsinki, Ekegren Niklas Valfrid 
Inkoo, Eriksson Jani Cristian Hel-
sinki, Eronen Heikki Johannes 
Vantaa, Hakala Jani Juhani Kirk-
konummi, Hakanen Jere Pekka 
Helsinki, Heikkilä Tero Olavi Por-
voo, Hiltunen Risto Heikki Vantaa, 
Hoverfelt Frank Öjvind Raasepori, 
Hurskainen Vili-Riku Francisco 
Helsinki, Jokela Jarmo Mika Tuu-
sula, Jungell Jan Mikael Vantaa, 
Kanukhan Jarol Vantaa, Keskilam-
mi Jarmo Juhani Karkkila, Kinnari 
Tomi Johannes Helsinki, Kinnu-
nen Timo Tapio Juhani Helsinki, 
Korhonen Jarmo Tapio Helsinki, 

Kristiansson Juuso-Pekka Vantaa, 
Kähkönen Joonas Petteri Espoo, 
Laakso Juha Petri Helsinki, Laak-
sonen Mikko Vili Verneri Helsin-
ki, Lainio Jarkko Juhani Hyvinkää, 
Laitinen Heikki Matti Vantaa, 
Lappalainen Sampsa Iivari Espoo, 
Latomaa Antti Petteri Vantaa, 
Lemström Aki Matteus Espoo, 
Leppämäki Tatu Jaakko Johannes 
Helsinki, Lindqvist Marco Kristo-
fer Porvoo, Linnatsalo Laura Elina 
Tuusula, Lohtander Matti Henrik 
Helsinki, Makkula Heikki Robert 
Helsinki, Malmi Niko Iivari Van-
taa, Mustonen Aleksi Aarne Olavi 
Helsinki, Myllyneva Kaarle Elias 
Helsinki, Mäkelä Janne Olavi Hel-
sinki, Mäkeläinen Arto Johannes 
Siuntio, Mäkihannu Tuomo Olavi 
Vantaa, Nevalainen Tuomas Olli 
Mikael Espoo, Niissalo Miika Eli-
as Helsinki, Nikkinen Jere Antero 
Nurmijärvi, Nikula Tomi Mikael 
Espoo, Niva Jukka Julius Helsinki, 
Nykopp Casimir Johan Hyvinkää, 
Porkka Juha Ville Raasepori, Pou-
tanen Petro Kristian Kauniainen, 
Puputti Jouni Olavi Helsinki, Qui-
roz Matias Heikki Tapio Helsinki, 
Rastas Joni Rasmus Kristian Van-
taa, Romppanen Joona Juhani Hel-
sinki, Rosenlew Max Uno Andreas 

Helsinki, Saariluoma Jukka Kaarlo 
Olavi Helsinki, Saarinen Hannu 
Simo Juhani Espoo, Salminen Al-
bert Thomas Mikko Helsinki, Sa-
lonen Mika Henrik Helsinki, Sipi-
läinen Miska Aslan Vantaa, Somp-
pi Juha Antero Sipoo, Tani Lassi 
Mikael Espoo, Tanner Jussi Samuli 
Helsinki, Tanninen Jaakko Matti 
Tapani Vantaa, Tuomaala Maunu 
Juhana Helsinki, Turtiainen Olli 
Eemil Helsinki, Väisänen Pasi Ma-
tias Lohja, Wartiainen Pekka Jo-
hannes Helsinki

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Aaltonen Taisto Heikki Ilmari Hel-
sinki, Antikainen Arttu Joel Mi-
kael Helsinki, Dalhem Christoffer 

Karl Anders Raasepori, Forssell Jo-
hannes Frederik Helsinki, Frimo-
dig Luukas Otto Mikael Kerava, 
Haapaharju Joni Oskari Helsinki, 
Haapsaari Jari Kalevi Vihti, Haka-
la Iiro Jaakko Helsinki, Hansson 
Matias Elmer Helsinki, Hasib Honi 
Helsinki, Himanen Antti Sakari 
Helsinki, Hopeavirta Riku Mauri 
Helsinki, Hyytiäinen Teemu Kalevi 
Helsinki, Illukka Jari Juhani Van-
taa, Jaatinen Uku Toive Timjami 
Helsinki, Kaila Jani Petteri Nurmi-
järvi, Kantele Aki Mikael Loviisa, 
Karbin Sebastian Jonas Porvoo, 
Kass Patrik Lars Anders Kirkko-
nummi, Kejonen Riku Sakari Vihti, 
Kesänen Juha Matti Helsinki, Koi-
visto Jukka Antero Vihti, Koivula 
Jukka Petteri Porvoo, Koponen 
Tommy Henrikki Helsinki, Korpe-
la Mikko Juhani Helsinki, Kukkola 
Jussi Pekka Järvenpää, Kuusonen 
Kare Kristian Feodor Helsinki, 
Kyllästinen Sami Kristian Helsinki, 
Laakkonen Nicke Mauri Christian 
Helsinki, Laakso Sami Tapio Vihti, 
Lahdenmäki Aleksi Juhani Vantaa, 
Laiho Esko Ilmari Helsinki, Lai-
ne Joonas Kalevi Sipoo, Laitinen 
Tommi Mika Tapani Helsinki, Lei-
konen Jerkko Teemu Valtteri Hel-
sinki, Leppänen Jesse Marco Hen-

rik Vihti, Lämsä Tuomas Valtteri 
Vantaa, Määttä Kalervo Kristian 
Espoo, Niiles Jaakko Tapani Hel-
sinki, Nokela Miika Martti Johan-
nes Hyvinkää, Nylund Cedrik Filip 
Markus Raasepori, Permanto Lau-
ri Oskari Espoo, Peura Eero-Matti 
Porvoo, Pöntynen Sami Henrik 
Helsinki, Rapinoja de Carvalho 
Antti Daniel Espoo, Rauhala Sami 
Juhani Sipoo, Raunio Aku Leimu 
Espoo, Repo Ari-Pekka Helsin-
ki, Riekki Juha Heikki Tapio Van-
taa, Riihimäki Joona Kasper Olavi 
Vantaa, Roivainen Riku Petteri 
Espoo, Ruuskanen Veikko Ante-
ro Helsinki, Röberg Carl Sebasti-
an Raasepori, Salin Tomi Juhani 
Vihti, Salonen Toni Henri Mikael 

Järvenpää, Sannikka Matti Erkki 
Tapio Kirkkonummi, Sillanaukee 
Tuomas Tapani Vantaa, Sillanpää 
Jarno Kristian Helsinki, Soikkeli 
Teemu Sakari Vantaa, Sääskilah-
ti Kimmo Olavi Helsinki, Taimi 
Akseli Henrik Helsinki, Tikkanen 
Onni Artturi Helsinki, Tuominen 
Nico Antero Vantaa, Tuovinen 
Juho Ilmari Inkoo, Tupala Art-
tu Erkka Olavi Espoo, Turtiainen 
Antti Matias Vantaa, Tykkä Joo-
nas Veikka Helsinki, Vesala Lauri 
Samuli Helsinki, Virtanen Marko 
Tapio Raasepori, Virtanen Mikko 
Samuli Espoo, Volmari Kai Juhani 
Vihti, Väliviita Akseli Valter Espoo

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Lehtinen Eetu Kalle Akseli Helsin-
ki, Wuorinen Janne-Vesa Valde-
mar Helsinki

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Manninen Lauri Juhani Helsinki, 
Saarentaus Petri Tapani Vihti, Sal-
minen Tapio Pertti Sipoo, Suoja-
nen Juha Olavi Helsinki, Voutilai-
nen Ville Santeri Järvenpää

Helsingin Reservin Sanomat onnit-
telee kaikkia ylennettyjä ja palkittuja.

Tilaisuuden isäntä, Uudenmaan aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Markku Jämsä päätyi yllättäen itsekin palkittavaksi.



 16. joulukuuta  <  4 /2022  <  Helsingin Reservin Sanomat8 

Helsingin Reservipiirien syyskokoukset  
Katajanokan Kasinolla 14.11.2022
Helsingin Reserviupseeripiiri 
ry:n ja Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri ry:n syys- 
kokoukset pidettiin maanan-
taina 14.11.2022 Katajanokan 
kasinolla. Ennen kokouksia 
kuultiin Kenraalisalissa kenrm 
res Jukka Sonnisen esitelmä 
aiheesta ”Reservi osana Suo-
men puolustusjärjestelmää”.

 Helsingin Reserviupseeripiirin 
hallitus palkitsi tilaisuudessa 2022 
maanpuolustuksen suunnannäyt-
täjänä Uudenmaan aluetoimis-
ton päällikkö evl Markku Jämsän. 
Ohessa Puheenjohtaja Matti Rii-
kosen palkitsemispuhe:
 "Helsingin Reserviupseeripiiri 
on palkinnut teidät, evl Markku 
Jämsä, vuoden 2022 Maanpuolus-
tuksen suunnannäyttäjäpalkinnol-
la
 Palkitsemisen perusteet ovat 
seuraavat:
- KAARTJR:n Uudenmaan Alue-
toimiston päällikkö evl Markku 
Jämsä on merkittävällä tavalla 
vaikuttanut pääkaupunkiseudun 
reserviläiskirjehankkeen onnistu-
miseen.
- Hän suhtautui alusta asti 
myönteisesti hankkeeseen ja antoi 
sille ennakkoluulottomasti kaiken 
Aluetoimiston tuen.
- Hän tarkisti ja korjasi hen-
kilökohtaisesti suuren määrän 
otokseen valittujen n. 7500 pää-
kaupunkiseudun reservin upseerin 
yhteystietoja, jolloin voitiin välttyä 
ylimääräisiltä postilähetyksiltä 
ja niihin liittyviltä ulkopuolisilta 
kustannuksilta.
- Markku Jämsä vaikutti hen-
kilökohtaisilla suhteillaan siihen, 
että kirjehankkeeseen liittyneisiin 
rekrytointitilaisuuksiin saatiin 
Puolustusvoimilta erittäin korkea-
tasoinen kenraalitason edustus, ja 
siihen että Puolustusvoimien vies-

tintä tuki hanketta omilla tiedot-
teillaan, minkä seurauksena hanke 
sai myös mediassa ja sosiaalisessa 
mediassa historiallisen hyvän nä-
kyvyyden.
- Aluetoimiston päällikkönä hän 
vaikutti myös rekrytointitilaisuuk-
sien tila- ja käytännön järjestelyi-
hin Santahaminassa.
- Markku Jämsä näki alus-
ta lähtien hankkeen myönteiset 
vaikutukset reservin upseeriston 
maanpuolustustahdolle ja Puolus-
tusvoimien ja reserviläisten yhtey-
denpidolle, ja toimi ensimmäistä 
kertaa koskaan toteutetussa hank-
keessa oman kokonaisnäkemyksen-
sä mukaan, päämäärä kirkkaana 

mielessä.
- Tämän seurauksena vastaavil-
la hankkeilla on edellytykset levitä 
myös muualla Suomessa aluetoi-
mistojen tai joukko-osastojen alu-
eilla. "
 Täyden kauden palvelleet pii-
rin puheenjohtajat maj Matti Rii-
konen ja maj Jukka Rusila palkit-
tiin piirin standaarein. 
 HRUP:n vuosikokous päät-
ti henkilövalinnat, vahvisti toi-
mintasuunnitelman, talousarvion 
ja jäsenmaksun suuruuden sekä 
suorittamisajan. Jäsenmaksun 
piiriosaan ei esitetty korotuk-
sia. RUL:n liittomaksuun ei tule 
korotuksia. Vuoden 2023 jäsen-

maksu tulee maksaa viimeistään 
31.12.2023. 
 Reserviläispiirin vuosikoko-
us käsitteli sääntömääräiset asiat, 
hallituksen kokoonpanoon ei tul-
lut muutoksia.

HRUP:n uusi piirihallitus
 Piirihallituksen puheenjohta-
jiksi 2023-2024 valittiin seuraavat 
reservin upseerit: Puheenjohtajak-
si ylil Axi Holmström Helsingfors 
Svenska reservofficersclubb. 1. 
varapuheenjohtajaksi ltn Tuomas 
Hauvala Jääkärikerho ja 2. varapu-
heenjohtajaksi kapt Janne Hänni-
nen Kenttätykistökerho.
 Piirihallitukseen 2023 valittiin 

seuraavat reservin upseerit: kapt 
Jukka-Pekka Kantokoski Itä-Hel-
singin Reserviupseerit, kapt Pek-
ka Sillanpää Kenttätykistökerho, 
ylil Juha Vatanen Pioneeriosasto, 
ltn Janne Isosävi Kanta-Helsingin 
Reserviupseerit, ltn Jukka Kuusala 
Pioneeriosasto, ltn Petri Laakko-
nen Pohjois-Helsingin Reserviup-
seerit, ltn Pauli Sortti Sissikerho ja 
vänr Riikka Veijalainen Tapiolan 
Reserviupseerit.
 Suuret kiitokset edellisille pu-
heenjohtajille ja piirihallituksen 
jäsenille arvokkaasta työstä maan-
puolustuksen eteen: Matti Riiko-
nen, Jukka Rusila, Erkka Suopanki 
ja Sampsa Pietilä.

Maanpuolustuksen suunnannäyttäjä 2023. Matti Riikonen ja HRUP:n uusi hallitus 2023.

Suomen Reserviupseeriliiton 
toiminnan painopisteet vuonna 
2023 ovat toimintakykyinen 
reserviupseeri, jäsenyys ja 
organisaatio, edunvalvonta 
sekä tunnettuuden lisääminen. 

Tavoitteet liittotasolla
Liitto osallistuu ja vaikuttaa
• Ampumataidon ja ampuma-

mahdollisuuksien kehittämiseen 
ja edunvalvontaan

• Reserviläisten toimintakyvyn ja 
ampumataidon kehittämiseen

• Vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen kehittämiseen sekä 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen lain uudistamiseen

• Reserviläisten osaamispolkujen 
rakentamiseen

• Ampumaratojen ympäristölupa-
hankkeeseen

• Nato-jäsenyyden mukanaan 
tuomiin toimintaympäristön 
muutoksiin

• Maanpuolustusrekisterin kehit-
tämiseen

• Maanpuolustusjärjestöjen yh-
teistyön tiivistämiseen

Järjestää
• Tulta toukokuussa -kampanjan
• Maaottelumarssin
• CIOR:n kesäkongressin kesä-

kuussa
• Reserviupseeripäivän
• Turpotietäjä-kilpailun
• Mentorpäivän
Muita tavoitteita
• liiton verkkokoulutusalustaa ke-

hitetään ja alusta on aktiivisessa 
käytössä

• jäsenmäärä liiton jäsenyhdistyk-
sissä kasvaa

• varautumisvastaavaverkosto toi-
mii aktiivisesti

• senioriupseeriverkosto toimii 
aktiivisesti

Tavoitteet piiritasolla
• piirin jäsenyhdistysten jäsen-

määrä kasvaa
• vänrikkipäivä järjestetään
• toimintapäivä järjestetään
• prosenttiammunnassa saavu-

tetaan edellisvuotta paremmat 
tulokset

• edistetään ampumataidon ja 
-mahdollisuuksien kehittämistä 
sekä aktiivista ampumatoimin-
taa

• pidetään tiiviisti yhteyttä alue-
toimistoihin ja MPK:hon

• piirin nettisivut ja jäsenrekisteri 
ovat aktiivisessa käytössä

• osallistuu valtakunnalliseen re-
serviupseeripäivään

• piirillä on nimetty varautumis-
vastaava ja Vapepa yhteyshenki-
lö

• piirin edustaja osallistuu toimin-
nanjohtajien neuvottelupäiville 
ja etätapahtumiin

Tavoitteet yhdistystasolla
• yhdistys on suorassa kontaktissa 

kaikkiin uusiin jäseniin ja esitel-
lyt heille yhdistyksen toimintaa

• yhdistys on ollut järjestämässä 
toimintapäivää

• yhdistys kannustaa jäseniään 
osallistumaan liiton ammunnan 

ja liikunnan haastekampanjoihin
• prosenttiammunnassa saavute-

taan edellisvuotta parempi tulos
• jäsenrekisteri on aktiivisessa 

käytössä
• jäsenten sähköpostiosoitteet 

ovat ajan tasalla
• sähköinen toimintalomake on 

käytössä koko vuoden

Tavoitteet henkilötasolla
• Liiku! - Liiku säännöllisesti - 

osallistu myös marsseihin ja jo-
toksiin

• Ammu! - Ylläpidä ampumatai-
toasi - harjoittele säännöllisesti, 
suorita prosenttiammunta

• Kouluttaudu! - Kehitä osaamis-
tasi - osallistu kertausharjoituk-
seen, MPK:n kurssille tai RUL:n 
järjestämään koulutukseen

Reserviupseerit 2023:  
Tavoitteet liitto-, piiri-, kerho- ja henkilötasolla
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 Opetusneuvos Antti Henttonen 
kuoli 7.8.2022 Helsingissä. Hän syn-
tyi Karjalan kannaksella Antreassa 
ja oli jo 17-vuotiaana suojeluskunta-
laisena talvisodassa Summan ja Äy-
räpään taisteluissa. Sodan karmea 
laki kävi toteen 18-vuotispäivänä 
3.3.1940, kun hän ehti ampua häntä 
tähdänneen vihollisen. 
 Jatkosodan aikana Henttonen 
oli rajavartiojoukoissa lähettiali-
upseerina ja vuonna 1944 kivääri-
ryhmän johtajana Syvärillä ja Sal-
missa. Jatkosodan loppuvaiheessa 
Henttonen oli oppilaana Niinisalon 
viimeisellä upseerikurssilla 59, ns. 
sotakurssilla. Suomen ”todellinen 
hallitushan” eli Liittoutuneiden 
valvontakomissio lopetti upseeri-
kurssit vuoteen 1948 saakka, totesi 
Henttonen haastattelussaan. Sama-
na vuonna 1948 kurssin oppilaiden 
pitkä kokelasaika päättyi ylennyk-
seen.
 Sodan jälkeen Henttonen val-

mistui opettajaksi ja oli päätoimit-
tajana Opettaja-lehdessä 31 vuotta. 
Peruskoulu-uudistus oli hänelle 
suuri kamppailu paremman koulun 
puolesta. Antti on kutsunut taiste-
lua sen puolesta kolmanneksi so-
dakseen. 
 Antti Henttonen on kirjoittanut 
muistelmakirjan Pilkkeitä – kou-
lu- ja lehtimiehen polulta vuonna 
1987. Lehtimiehen uran lisäksi hän 
on sanoittanut monia lauluja, joista 
tunnetuin on venäläinen valssi Lok-
ki. Yleisradion kuoron Peipposten 
lauluja Henttonen on sanoittanut 
yli 300. Henttonen on kirjoittanut 
12 kirjaa aiheina Karjala, opettajien 
työ, elämänkerrat, sotahistoria ja 
reserviupseerien toiminnasta ker-
tovan kirjan Kuin karhunsammal: 
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n 
senioriupseerien kerho 50. 1951–
2011.
 Veteraanitoiminta oli tärkeää 
Henttoselle ja hän oli mukana Sota-

veteraani-lehden toimituskunnassa 
ja Sotaveteraaniliiton hallituksessa. 
Hän sai lukuisia kunniamerkkejä 
ja ansioristejä veteraanien hyväksi 
tehdystä työstä.
 Henttonen muistelee mielellään 
kunniatehtäväänsä olla Manner-
heim-ristin ritarin Tuomas Gerdtin 
sijaisena ensimmäisenä kättelemäs-
sä itsenäisyyspäivän vastaanotolla 
presidentti Tarja Halosta vuonna 
2011.
 Rajavartiotoiminta on ollut lä-
hellä hänen sydäntään, ja Hentto-
nen on saanut kunniarajajääkärin 
arvon.
 Luutnantti Henttonen on ollut 
vahvasti mukana maanpuolustus-
työssä ja on ollut HRUP:n Senio-
riupseerien kerhon toiminnassa 
erittäin aktiivinen mm. monissa 
toimikunnissa. Hänet nimitettiinkin 
myöhemmin kunniaveteraaniksi. 
 Kerho kunnioittaa Antin muis-
toa.

Antti Henttonen 1922—2022

Etelä-Suomen Pioneeriyhdistysten r-harjoitus 2022
Etelä-Suomen pioneerit ovat 
maan muiden pioneerien tavoin 
odottaneet pitkään saadakseen 
oppia räjähteiden oikeaoppiseen 
käyttöön. Koulutuksen saaminen 
on ollut hyvin vaikeaa, koska 
vielä vuoden 2022 alkupuolella 
lainsäädännön koettiin 
rajoittavan vapaaehtoisen 
räjäytyskoulutuksen antamista 
teoriaopetusta lukuun ottamatta.

Teksti: Timo Lukkarinen 

Kuvat: HRU:n Pioneeriosasto

Sanoista tekoihin
 Helsingin Reserviupseerien Pio-
neeriosaston ja Pääkaupunkiseudun 
Pioneerikillan jäseniä on ollut vuo-
sikymmenten varrella järjestämässä 
useita räjäytyskursseja. Viime vuo-
sina on osallistuttu lähinnä MPK:n 
järjestämille, viikonlopun mittaisille 
kursseille. Niistä saatujen hyvien ko-
kemusten ja kouluttajien kanssa käy-
tyjen keskusteluiden pohjalta otim-
me yhteyttä tuttuun kouluttajaan.

Tuttua ja turvallista
 Pekka Martikainen, toimitusjoh-
taja ja kouluttaja, on monelle pionee-
rille tuttu. Ideoimme hänen kanssaan 
ytimekkään kurssin, jolla raivaus-
räjäyttämisen perusteet palautuvat 
mieleen tai avautuvat selkeinä niille, 

joille aihe ei vielä ollut kovin tuttu. 
Kurssiin kuului itseopiskelupaketti, 
joka sisälsi alan lainsäädäntöä, varo-
määräyksiä ja teoriaa erilaisista räjäh-
dysaineista ja niiden käytöstä. Lisäksi 
yhden illan Teams-koulutuksen aika-
na vahvistettiin teoriapaketin sisäis-
tämistä ja mahdollistettiin lisäkysy-
mysten esitys pääkouluttajalle ja hä-
nen apukouluttajilleen. Varsinainen 
harjoitus toteutettiin eteläsuomalai-
sessa maastossa toukokuisena lauan-
taina. Reservin kapteeni, Ilpo Ervasti, 

oli loihtinut harjoituksen loistavan 
muonituksen, mikä mahdollisti te-
hokkaat ruokailut ja saatoimme kes-
kittyä olennaiseen.

Raivausta
 Alkukesän raikkaassa metsä-
maastossa käytiin ensin läpi varomää-
räykset ja harjoituksen kulku. Tämän 
jälkeen olikin jo vuorossa kalustoon 
ja sen käyttöön tutustuminen. Jauhe-
sammutinten, sammutuspeitteiden ja 
EA-laukkujen sijainnit saatettiin kaik-

kien tietoon. Koska olimme ennak-
koon tutustuneet laajaan teoriapaket-
tiin, oli nopeaa käydä läpi olennainen 
kalusto, mm. räjäytyslaukkujen sisäl-
tö, sytytyskojeet, vastusmittarit, syty-
tyskaapelit, räjäyttäjän työkalulaatik-
ko, räjähdysaineet, nallit, r-tulilanka, 
impulssiletku sekä panosten kiinnit-
tämiseen tarvittavat tarvikkeet.
 Eiku hommiin! Parinkymmenen 
hengen porukka jaettiin ryhmiin, joil-
le oli omat ohjaajansa. Panostimme 
eri puolilla maastoa puita, jotka olivat 

konkeloita ja täytyi saada turvallisesti 
pitkälleen. Kivien ja kantojen heittä-
minen haluttuun suuntaan oli mitä 
perinteisintä raivausharjoitusta, ja oli 
jännittävää nähdä, kuinka panoksen 
voiman ohjaaminen onnistui. Jotkin 
kivet olivat isoja heitettäväksi, joten 
ne räjäytettiin pienemmiksi palasiksi, 
jotka oli helpompi siirtää pois.
 Harjoituksen aikana kävimme 
tarkistamassa, kuinka räjäytykset 
onnistuivat ja vielä lopuksi katsasta-
massa toistemme töitä. Lauantai oli 
ikimuistoinen! Toivottavasti pääsem-
me jatkossakin harjoittelemaan näitä 
etenkin Pioneereille tärkeitä taitoja.

Kiitokset kattojärjestöjen 
tuelle
 Monipuolisen ja onnistuneen 
harjoituksen mahdollisti ennen kaik-
kea reserviläistoimintaa tunteva ja 
tukeva kouluttajaporukka. Koulutus-
materiaali ja kouluttajien logistiikka 
maksavat jonkin verran, johon saim-
me kurssimaksun ja pioneeriyhdistys-
ten oman panostuksen lisäksi talou-
dellista tukea kattojärjestöiltä. Kiitos 
Helsingin Reserviupseeripiiri, Pio-
neerisäätiö ja Maanpuolustuskiltojen 
Liitto!

Opetusavoriviin – järjesty!

Kojeita... ...sekä sähköä ja impulssia.
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Suojeluosaamista reserviläisille aselajikouluttaja-
kurssilla Porin Prikaatissa
Maanpuolustuskoulutus MPK:n 
suojelukoulutuksen inten-
siivijakso järjestettiin Porin 
Prikaatissa Säkylässä lokakuun 
puolessa välissä. Paikalla 
oli 15 aktiivista reserviläistä 
ympäri Suomea. Tätä edeltävä   
orientaatiojakso järjestettiin 
Maasotakoululla Haminassa 
maaliskuussa. Aselajikoulut-
tajakurssien tarkoituksena on 
antaa reservin kärkiosaajille 
tietoa, taitoa ja valmiuksia kou-
luttajatehtävissä toimimiseen 
omissa piireissään. Useimmat 
osallistujat ovat jo sitoutuneet 
kouluttajatehtäviin ja aselaji-
kouluttajakurssin opit päästään 
viemään nopeasti käytäntöön.

Teksti: Timo Lukkarinen, Minna Riipinen, 

Jyrki Niukkanen, Ossi Hietala ja Esa 

Koskinen 

Kuvat: Timo Lukkarinen

Intensiivikurssi 
orientaatiokurssin jälkeen
 Pioneeri- ja suojelukoulutetta-
via oli paikalla viisitoista. Koulut-
tajakoulutuksen kokonaisuuteen 
kuului maaliskuun orientaatiovai-
he Haminassa, missä oppitunneilla 
käsiteltiin kokonaisuuden kannalta 
keskeinen teoriasisältö. Luentojen 
ohella kaasu- ja säteilytiedustelu-
koulutuksessa päästiin käyttämään 
myös simulanttiaineita ja simu-
laattoreita, jotka tukivat oppimis-
ta tehokkaasti elävöittämällä har-
joittelua. Käytännön harjoittelussa 
osallistujat ryhmäytyivät nopeasti 
ja keskustelivat vilkkaasti – olihan 
osalla jo ennestään suojeluosaamis-
ta. Kesän etäjakson aikana ryhmät 
työstivät harjoitekortteja koulut-
tajan ja mentorin PVMOODLE:en 
viemien dokumenttien pohjalta. In-
tensiivijaksossa otettiin maanantai-
na vastaan koulutusmateriaali. Sen 
tarkastamisen jälkeen tutustuttiin 
koulutuspaikkoihin, joihin kuuluivat 
luokkatilat, ajoneuvohallit ja lähei-
nen suojelukoulutusalue Vallisto. Il-
lalla oli vielä hyvää aikaa viimeistellä 
harjoitekortteja seuraaviin koulutus-
päiviin, joina kukin ryhmä kouluttaa 
oman aihealueensa muille osallis-
tujille. Luvassa on siis kuusi kurssia 
yhden viikon aikana!
 Tiistaina päästiin jo tositoimiin. 
Aamupäivän tunnit täyttyivät suo-
jautumisharjoituksella. Siinä tutus-
tuttiin Tyvek-asuun, aktiivihiiliväli-
asuun, ja suojapuku 2010:een. Näi-
den asujen yhdistelmien pukeminen, 
vaadittava tiivistäminen ja riisunta 
tulivat hyvin tutuiksi. Suojanaama-
rin ominaisuuksien ja käytön kertaa-
minen edelsi tiiveyskoetta. Se suo-
ritettiin Valliston LAT-koulutusalu-
eella (Live Agent Training). Iltapäivä 
omistettiin kaasuilmaisimien esit-
telylle ja niiden käyttämiselle. Yksi-
tyiskohtainen ohjelma piti sisällään 
kaasunilmaisupakkauksen, kaasun-
tiedustelulaukun M84 sekä laitteet 
AKS M90 ja ChemPro 100. Saimme 
myös kertoa lyhyesti toiminnastam-

me Porin prikaatin komentajalle, 
prikaatikenraali Vesa Valtoselle, joka 
kävi esittelemässä LAT-koulutusalu-
etta vieraalleen.
 Keskiviikkoaamuna opiskeltiin 
säteilytiedustelua. Luokassa tapah-
tuvan teoriavaiheen jälkeen harjoit-
telimme laitteen RDS200 käyttöä. 
Tiedustelupartiot etsivät laitteen 
avulla säteilylähdettä ulko- ja sisä-
tiloissa etukäteen sovittua tehtä-
väjakoa noudattaen. Iltapäivällä 
tieliikennepelastamisessa tehtiin 

ajoneuvojan virrattomaksi ja stabii-
liksi, sekä suojattiin pelastajat auton 
turvavarusteiden mahdolliselta en-
nakoimattomalta toiminnalta. Autot 
paloiteltiin hydraulisin ja lihasvoi-
malla toimivien työkalujen avulla si-
sällä olevien onnettomuuden uhrien 
ulos saamiseksi turvallisesti.
 Torstai alkoi ensivastekaluston 
käytöllä ja potilaan kohtaamisel-
la. Erilaisia ensiapuun ja potilaan 
siirtoon liittyviä välineitä, kuten 
ensivasterepun sisältö, hapenanto-

välineistö, rankarauta, kauhapaari, 
KED, evakuointialusta, hyödynnet-
tiin altistuneen ollessa kolariajoneu-
von eri paikoissa. Lounaan vahvis-
tamina opeteltiin Valliston kentällä 
käyttämään pelastusajoneuvon ka-
lustoa: paineilmalaite, perusselvitys 
maanpinnan tasolla, lisävesiselvitys. 
Näillä eväillä sammutettiin auto- ja 
allaspaloja.
 Tulikuuman iltapäivän jälkeen 
käytimme illan huoltotoimenpitei-
siin. Rastikoulutukset olivat hyvin 

suunniteltuja ja toteutettuja, mikä 
kuvaa kouluttajakoulutettavien erin-
omaista motivaatiota ja omistau-
tumista asialle. Kaikki kurssilaiset 
eivät päässeet saapumaan harjoi-
tukseen. Mutta viikon aikana selvisi, 
että mukaan päässeet ovat rohkeita 
kouluttajia ja uskaltavat lähteä lähes 
vieraaseen aihepiiriin jopa vuoro-
kauden varoajalla!
 Pääkouluttajana toimi kaptee-
ni Esa Koskinen Porin prikaatista. 
Kouluttajan ja mentorin roolissa 
reservin majuri Timo Lukkarinen 
tuki ryhmätöitä. MPK:n vastuuhen-
kilöt, piiripäällikkö Jyrki Niukkanen 
ja koulutus- ja viestintäsuunnitte-
lija Ossi Hietala tukivat toimintaa 
kertomalla tulevasta koulutusym-
päristöstä, tavoitteista ja kuinka ne 
saadaan toteutettua. Lisäksi he ovat 
suunnitelleet tämänvuotisen koulu-
tuskokonaisuuden yhdessä kapteeni 
Koskisen kanssa.

Kokenutta kouluttaja-
ainesta
 Reservin alikersantti Minna Rii-
pinen toi vahvaa osaamistaan har-
joitukseen. ”Kun oman piirimme 
Luonetjärven ilmapuolustuspiirin 
koulutuspäällikkö soitti minulle vii-
me vuoden lopussa ja kysyi, haluai-
sinko lähteä Suojelutoiminnan ase-
lajikouluttajakurssille, ei tarvinnut 
kauaa vastausta miettiä. Se oli totta 
kai kyllä.”
 Suojelutoiminta oli Minnalle 
tuttua jo ennestään, sillä hän palveli 
Suojelukomppaniassa raskaspelas-
tuksen puolella yksikönjohtajana. 
Heti kotiuduttuaan joulukuussa 
2019 alkoi hän etsiä tietoa vapaaeh-
toisesta maanpuolustustoiminnasta 
ja päätyikin jo keväällä koulutta-
maan ensimmäiselle kurssilleen. 
Siitä lähtien hän oli kouluttamassa 
säännöllisesti, ja koulutuskertoja 
kertyi vuoteen noin kymmenen kap-
paletta. 
 ”Minusta on ollut mukava huo-
mata, että MPK ja puolustusvoimat 
ovat alkaneet käyttämään hyödyksi 
myös reserviläisten muualta han-
kittua osaamista”, Riipinen totesi. 
”Itselläni varusmiespalvelus on kyllä 
käyty Suojelukomppaniassa, mut-
ta minulla on taustaa myös sopi-
muspalokuntapuolelta kymmenen 

Ajoneuvon sammutus.

Säteilytiedustelua.



 11Helsingin Reservin Sanomat  >  4 /2022  >  16. joulukuuta   

 Vielä on mahdollisuus tilata 
PV:n virallisia ommeltuja tarra-
kiinnitteisiä M05-arvomerkkejä 
hintaan 5 €/kpl (merivoimien mer-
kit 6 €/kpl). Pioneeriosaston jäse-
nille hinnoista pois 1 €/kpl.
 Kyseessä ovat siis samat arvo-

merkit, joita PV:n henkilökunta 
käyttää, ja näitä ei muualta saa. 
Erottuvat kaupallisesti saatavista 
edukseen. Saatavilla sekä normaa-
leja että kenttäväreissä (mustat 
merkit vihreällä pohjalla). Tällä 
hetkellä myydään vain jo varas-

tossa olevia merkkejä. Kysy, mitä 
on jäljellä! Aliupseerimerkeistä on 
korpraali ja vääpeli.

 Lisätiedot ja tilaukset: maj res 
Jukka Rusila/Pioneeriosasto, jukka.
rusila@gmail.com

vuotta ja opiskelen nykyään Pelas-
tusopistossa Palopäällystön AMK 
tutkintoa. On ollut mukava huoma-
ta, että tällaista osaamista halutaan 
hyödyntää myös koulutuksissa”.
 ”Tällä aselajikouluttajakurssil-
la oli ilo huomata, miten moni oli 
lähtenyt touhuun mukaan ilman 
mitään pohjaa aiheesta.” Riipisen 
oma ryhmä koulutti muille tieliiken-
nepelastamista, ja he pääsivät teke-
mään pelastusreitin autoon. Kaksi 
muuta kouluttajaa eivät olleet ikinä 
pitäneet hydraulisia pelastusvälinei-
tä kädessään tai olleet tekemisissä 
aiheen kanssa. Mutta kumpikin oli 
todella motivoitunut ja se näkyi. He 
olivat etukäteen katsoneet videoita 
ja tulostaneet virallisia ohjeistuk-
sia liittyen aiheeseen. ”Oli todella 
ilo työskennellä sellaisten ihmisten 
kanssa, joista huomasi, että moti-
vaatio on korkealla! ”
 Riipisen mielestä kurssin ilma-
piiri oli muutenkin hyvä. ”Saimme 
paljon keskusteluja aikaan ja aina 
sai apua, kun sitä vain kysyi. Iltaisin 
väänsimme jopa yhteisvoimin erään 
kurssilaisen koulutehtävää loppuun, 
kun deadline painoi päälle. ”
 ”Omasta mielestäni viikko oli oi-
kein onnistunut ja yksi parhaimpia 
harjoituksia, joissa olen ollut”, arvioi 
Riipinen. ”Opin myös paljon uutta 
ja aion viedä tätä tietoa eteenpäin 
omalle koulutuspiirilleni. Jään myös 
lämmöllä muistelemaan kyseistä 
kurssia ja aion ehdottomasti jatkos-
sakin osallistua, jos mahdollisuus 
vain annetaan.”

Siviiliosaaminen käyttöön 
reservin tehtävissä
 Timo Lukkarinen, reservin ma-
juri, oli mukana kouluttajana ja men-

torina ja kertoi omasta reserviläispo-
lustaan. ”Ensimmäiset 20 vuotta olin 
reservissä kertaamassa perinteisessä 
pioneeritoiminnassa. Kutsut kerta-
usharjoituksiin olivat säännöllisiä, 
mutta niiden väli alkoi pitenemään. 
Koska olen ammatiltani kemisti, olin 
jo pitkään ollut kiinnostunut suoje-
lutoiminnasta”, Lukkarinen kuvailee.
 Kymmenen vuotta sitten hän 
kertoo päässeensä viimein mukaan 

suojelutoimintaan, kun sai hyö-
dyntää ammattiosaamistaan kent-
tälaboratorion toiminnassa. “Siellä 
urapolku vei yhä pidemmälle ja nyt 
tehtävät ovat jälleen uusia. Olen ol-
lut syventämässä suojeluosaamista 
myös Säteilyturvakeskuksen (STUK) 
Vapaaehtoisessa Säteilymittausjouk-
kueessa (SMJ) sen perustamisesta 
alkaen. Uusien asioiden oppiminen, 
kurssien suunnittelu, kouluttaminen 
ja johtaminen MPK:n kursseina ovat 
olleet antoisia. Siihenkin on saatu jo 
yli sata kurssin käynyttä.”

Kouluttamiskykyä 
yhteisen koulutusohjelman 
mukaisesti
 Piiripäällikkö Jyrki Niukka-
nen (MPK Kaakkois-Suomi) vastaa 
MPK:n pioneerikoulutusohjelmasta. 
MPK:n palkattuun henkilökuntaan 
kuuluvilla koulutusohjelmien vas-
tuuhenkilöillä on monesti taustaa 
ja osaamista kyseisessä aselajissa: 
“Olen Kadettikoulusta valmistumi-

sen jälkeen toiminut kouluttajana 
Korialla Kymen pioneeripataljoo-
nassa, kouluttajana ja yksikönpääl-
likkönä Reserviupseerikoulun pio-
neerikomppaniassa ja yleisesikun-
taupseerikurssin jälkeen opettaja 
Pioneerikoulussa 2000-luvun alussa. 
Sen jälkeen työtehtävät Puolustus-
voimissa veivät erilaisiin esikunta-
tehtäviin Pääesikunnassa ja Maavoi-
missa”, Niukkanen kertoo.
 Vuoden 2020 alusta voimaan 
astuneen lakimuutoksen jälkeen 
Puolustusvoimat hyväksyy Maan-

puolustuskoulutus MPK:n antaman 
sotilaallisia valmiuksia palvelevan 
(SOTVA) koulutuksen. Käytännössä 
se tarkoittaa sitä, että kaikki annetta-
va koulutus perustuu hyväksyttyihin 
koulutusohjelmiin. Pioneerikoulu-
tusohjelma kattaa kaikki pioneeri-
toiminnan lajit pl. valmiusrakenta-
minen, jota ohjaa oma koulutusoh-
jelmansa. Koulutusohjelmia ylläpitää 
ja kehittää kuhunkin ohjelmaan ni-

metty, aktiivisista reserviläisistä sekä 
MPK:n ja Puolustusvoimien henkilö-
kunnasta koostuva kehittämisryhmä.
 Edellisen aselajikouluttajakurssin 
aiheena olivat suluttamisen ja raivaa-
misen perusteet. Kuluvana vuonna 
opiskeltiin siis palo- ja pelastustoi-
minnan sekä suojelutiedustelun ai-
heita. Ensi vuonna ovat vuorossa 
suojan edistäminen, suluttaminen ja 
pioneerijoukkueen johtaminen su-
luttamistehtävässä. Sen lisäksi, että 
kurssilaiset perehtyvät Puolustus-
voimien kouluttajien opastamana 

viimeisimpiin koulutusmenetelmiin, 
saadaan kursseilla myös tallennettua 
aineistoa koulutusohjelman mukais-
ten harjoitusten opetuspaketteihin, 
joita voidaan hyödyntää jatkossa 
MPK:n kursseilla.

MPK:n ja Puolustusvoimien 
keskitetyssä 
kouluttajakoulutuksessa 
kolme osakokonaisuutta
 Orientaatiojaksolla maaliskuus-
sa koulutettavat henkilöt tutustuivat 
toisiinsa ja syventyivät koulutetta-
viin aiheisiin. Samalla porukka jaet-
tiin kolmen hengen ryhmiin, jotka 
jalostavat saamaansa tietoa koulu-
tuksessa käytettäväksi materiaalik-
si. Orientaatiojakso oli osallistujille 
Puolustusvoimien vapaaehtoinen 
harjoitus.
 Kesän aikana toteutettavalla etä-
jaksolla osallistujat suunnittelivat 
pienryhmissä omia koulutuksia syk-
syn intensiivijaksoa varten. Suun-
nittelun kuusi osa-aluetta sisältävät 
palo- ja pelastustoiminnan sekä suo-
jelutiedustelun osa-alueita. Ryhmä-
töissä hyödynnetään PVMOODLE:n 
työtilaa ja mentorit tukevat ryhmien 
suunnittelutoimintaa.
 Intensiivijaksolla Porin prikaa-
tissa Säkylässä järjestetyssä, viikon 
mittaisessa kertausharjoituksessa 
laaditut koulutussuunnitelmat koe-
ponnistettiin käytännön koulutuk-
sessa. Saadut kokemukset ja opit 
otetaan sitten hyötykäyttöön MPK:n 
ja Puolustusvoimien suojelukoulu-
tuksissa.
 Porin prikaatin suojelukoulutus-
maasto ja toimiva huolto antoivat 
erinomaisen mahdollisuuden pää-
asian, eli koulutukseen ja oppimi-
seen!

Ensivastekaluston käyttöä.

Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho 75 vuotta
Ilmatorjuntakerho vietti 
75-vuotisjuhliaan 28.10.2022 
syntysijoillaan Katajanokan 
kasinolla.

Teksti: Tomi Lavonen

 Helsingin reserviupseeriker-
hon Ilmatorjuntaosasto perustet-
tiin 28.10.1947 Katajanokan kasinon 
Karimo-salissa 23 ilmatorjuntaveljen 
toimesta. Yhdistystä perustettaessa 
tavoitteina olivat upseeritovereiden 
yhteen liittäminen ja ammattitaidon 
ajan tasalla pitäminen. Keinoiksi va-
likoituivat kerhoillat esitelmineen, 
aselajihenkiset herrasmieskilpailut, 
tutustumisvierailut sekä pistooliam-
munta. Nämä alkuperäiset tavoitteet 
ovat säilyneet ajankohtaisina tähän 
päivään saakka. Kerhon perustajajä-
senet olivat mukana myös valtakun-
nallisen Ilmatorjuntaupseeriyhdis-
tyksen perustamisessa vuonna 1954.
 Helsingin res ups Ilmatorjun-
takerho ry kokoontui nyt tasan 75 

vuotta myöhemmin syntysijoilleen 
Karimo-saliin juhlaillalliselle. Aiem-
min päivällä oli suoritettu kukka-
laitteiden lasku kerhon 1. puheen-
johtajan Paavo J. Karvosen ja ker-
hon entisen kunniapuheenjohtajan 
Esko Raessalon haudoille. Illallisella 
kuultiin nykyisen puheenjohtajan 
Tomi Lavosen tervetulotoivotusten 
jälkeen kunniapuheenjohtaja Jorma 
Lahtisen valikoimia otteita kerhon 
taipaleelta. Samoin kuultiin ilma-
puolustuksen pitkäaikaisen asian-
tuntijan eversti evp Ahti Lapin esiin 
nostamia ilmatorjunnan saavutuksia 
talvi- ja jatkosodan ajalta. Tilaisuu-
dessa omat tervehdyksensä esittivät 
myös Helsingin reserviupseeripiirin 
(HRUP) hallituksen puheenjohtaja 
Matti Riikonen ja Ilmatorjuntayh-
distyksen varapuheenjohtaja Antti 
Leinonen. Lisäksi kuultiin yhdistyk-
sessä yli 60 vuotta jäsenenä olleen 
entisen puheenjohtajan Matti Lepis-
tön muistelmia yhdistyksen matkan 
varrelta. Myös muita puheenvuoroja 
kuultiin ja tilan täytti vilkas puheen-
sorina. Kaiken kaikkiaan tilaisuuden 

tunnelma oli juhlava ja välitön. Kasi-
non keittiö oli laatinut tilaisuuteen 
maittavan menun ja sen yhteyteen 
valikoidut viinit täydensivät maku-
nautinnon.
 Yhdistyksen jäsenhankinta on 
hankaloitunut HelItR:n muutet-
tua Hyrylästä Parolaan ja It-varus-
miesten asuinpaikkojen siirryttyä 
pääkaupunkiseudulta Hämeeseen 
ja Pirkanmaalle.  Tästä huolimatta 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
mahdollisuuksista tiedottaminen 
kokelastilaisuuksissa ja kertaushar-
joituksissa koetaan edelleen tärkeik-
si välineiksi jäsenhankinnassa. Ilma-
torjuntakerho jäsenmäärä on tänä 
vuonna pitkästä aikaa kasvanut, 
pitkälti HRUP:n aktiivisen kampan-
jan ansioista. Nykyisen 155 jäsenen 
ikähaitari on 21–97 keski-iän ollessa 
hieman alle 50 vuotta. Toivomme 
erityisesti vielä asevelvollisuusiässä 
olevien jäsenten aktivoitumista tilai-
suuksiin ja toimintaan osallistumal-
la, jotta yhdistyksen 100-vuotisjuh-
lat tulevat myös aikanaan järjestet-
tyä.

Arvomerkkitilaus
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Ampumatoimintaa
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ammunta@hrup.fi

Liikuntatoimintaa
HRUP-HELRESP sotilasliikuntatoimikunta > liikunta@hrup.fi

 Suomen kielen sana jotos tarkoit-
taa ainakin kahta asiaa. Jotos on maas-
tovaellus, jossa tarvittavat varusteet 
ja muona kannetaan itse mukana ja 
edetään partiona tehtävärastilta toi-
selle. Jotos tarkoittaa myös jälkijonoa. 
Kun partio hiihtää lumessa tai muutama 
partio kulkee jalan maastossa, syntyy 
maastoon jotos.
 Pääkaupunkiseutu on pitkään ollut 
vailla omaa jotosta eli partio- tai soti-
lastaitokilpailua. HRUP ja HELRESP ovat 
nyt yhteisen sotilasliikuntatoimikuntan-
sa puitteissa rakentamassa ensimmäistä 

pääkaupunkiseudun jotosta ensi kesälle. 
Asianmukaiset tukipyynnöt tapahtumaa 
varten on tehty.
 Kutsumme nyt kiinnostuneita jäse-
niä työryhmään suunnittelemaan tapah-
tumaa eteenpäin. Tausta jotoksille osal-
listumisesta tai niiden järjestämisestä 
on eduksi. Voit välittää kutsua omassa 
yhteisössäsi sopivaksi katsomallasi 
tavalla. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
pekka.sillanpaa@hrup.fi.
 Tervetuloa järjestämään reservi-
läisten kenttäkelpoisuutta kehittävää 
tapahtumaa ja uutta perinnettä!

Pääkaupunkiseudun  
jotos 2023 

 Maanantaimarssien lähtö Pirkko-
lan urheilupuiston alaparkkipaikalta 
Pirkkolantien varresta klo 17.30. 
Kokoontumis- ja lähtöpisteenä toimii 
HSL pysäkki H2230.
 Vuoden 2022 viimeinen maa-
nantaimarssi marssitaan 19.12.2022 ja 
kevätkausi käynnistyy 9.1.2023.
 Marsseille ei vaadita ennak-
koilmoittautumista, teemme n. 7,5 
km reippaan lenkin. Varustus sään 
mukaan – haasta kaverisikin kuntoile-
maan! Lisätiedot: juhamatikainen21@
gmail.com

Vakuutukset
 Ampujan toimintaturvan sisältäviin 
RUL ja RES jäsenryhmiin voi liittyä mak-
samalla normaalin jäsenmaksun maksa-
misen yhteydessä lisäksi liittokohtaisen 
lisämaksun 25 eur (RUL Plus) tai 35 eur 
(RES Toimintaturva). 
 Jäsenyys ko. jäsenryhmässä antaa 
osallistumisoikeuden Reserviläisliiton, 
Reserviläisurheiluliiton ja Suomen 
Reserviupseeriliiton liitto-, piiri- ja yhdis-
tystason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, 
joissa ammunta on keskeisessä roolissa, 
sekä Puolustusvoimien tai muiden 
tahojen yhteisiin tapahtumiin, joissa 
vaaditaan vakuutusturvaa.
 Lisäjäsenmaksun voi pyytää mak-
settavaksi myös kesken jäsenmaksukau-
den ja perusjäsenmaksunsa maksanut 
jäsen voi näin maksamalla liittyä myös 
tähän jäsenryhmään. Uusi jäsen voi 
liittyä ja maksaa tähän jäsenryhmään 
kuuluvan lisäjäsenmaksun samalla, kun 
hän maksaa varsinaisen jäsenmaksun.
 Vakuutusturva vaaditaan Töölön 
radalla ja piirin ampumavuoroilla San-
tahaminassa. Vaihtoehtona ovat RUL:n 
ja RES:n uudet jäsenryhmät tai SAL:n 
lisenssi.

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

Vuoden 2023 ensimmäinen kurssi järjestetään lauantaina 11.3.2023

 Kurssi soveltuu erityisesti aloittelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa osallistu-
jille valmiudet, joiden turvin on hyvä myöhemmin jatkaa harrastusta oman kerhon tai 
yhdistyksen ampumavuoroilla.
 Kurssi on avoin Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläis-
piirin jäsenyhdistysten jäsenille ja se toteutetaan enintään yhdeksässä noin kahden 
tunnin mittaisessa vuorossa, jotka alkavat klo 9.00, 10.15 ja 11.30, klo 13.00, 14.15 ja 
15.30 sekä klo 17.00, 18.15 ja 19.30. Kullekin vuorolle mahtuu 6 osallistujaa.
 Kurssin hinta 30 eur/osallistuja laskutetaan ja maksetaan ennen kurssia. Maksu 
sisältää kurssilla tarvittavat materiaalit ja kahvin. Kurssille osallistumisesta saa to-
distuksen.
 Kurssilla on rajoitettu määrä paikkoja, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Ilmoittautumiset sähköpostitse Helsingin Reserviupseeripiiriin osoitteella 
ampumailmo@hrup.fi sunnuntaihin 12.2.2023 klo 23.59 mennessä.
 Ilmoittautumiseen tarvitaan seuraavat tiedot: viestin otsikoksi tapahtuman nimi 
”Pistoolikurssi 11.3.” sekä lisäksi ilmoittautujan nimi, jäsenyhdistys, syntymäaika, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja aiempi ampumakokemus sekä vuorotoive/priori-
teettijärjestys numeroilla 1-9 (1=ensisijainen vaihtoehto) em. vuorojen alkamisaikojen 
mukaisesti. Kerro myös, jos jokin vuoro ei sinulle sovi (0=ei sovi).
 Kurssille hyväksytyille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä tarkempia ohjei-
ta osallistumismaksun maksamiseksi sekä saapumiseksi kurssille.
 Tervetuloa mukaan!

Ampumavuorot Santahaminassa
 Santahaminan pistooli- ja kiväärivuorot lauantaisin järjestetään MPK Etelä-Suomen 
Maanpuolustuspiirin kursseina. Seuraa kurssitarjontaa ja ilmoittaudu vuoroille MPK:n koulu-
tuskalenterin kautta (linkki viereisellä sivulla; hakukriteerit: Etelä-Suomi/Ammunta)
 Huomaa, että aloittelijoille ja kokeneemmille omalla aseella ampuville järjestetään sa-
manaikaisesti 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 laskut-
taa 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 ampumakou-
lutusta. MPK laskuttaa kurssimaksun (sis. taulut ja vakuutuksen) erikseen.

Piirin omat pistoolivuorot

 Helsingin reservipiirit ovat hakemassa pistoolivuoroja Santahaminaan jälleen kevätkau-
delle 2023. Ammuntojen päivämääristä ilmoitetaan niiden vahvistuttua Helsingin Reservin 
Sanomissa sekä piirien tiedotteissa.
 Piirin omilla pistoolivuoroilla ammutaan Santahaminassa vuoroviikoin Pistoolipika-
ammunnan (PP), Sotilaspistoolipika-ammunnan (SP) ja Marssiammunnan (MA) sarjakilpailuja.
 Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi. Viestin otsikoksi 
merkitään lajin nimi ja kuluva vuosi esim. ”Sotilaspistoolin pika-ammunta 2023”. Ilmoittautu-
misesta tulee lisäksi ilmetä osallistujan koko nimi, syntymäaika ja HRUP/HELRESP jäsenyhdis-
tys. 
 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

Katso ajankohtainen tieto
Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenterista:

https://resul.fi/kilpailukalenteri/
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Maanantaimarssit 
Pirkkolassa

 Oltermannin hiihto on Puolustusvoimien 
vanhin kilpailu. Se on järjestetty yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1951 saakka. Ensi vuonna tapahtuma 
järjestetään 8.-10.3.2023 Pohjois-Savon alueella. 
 Oltermanni on kolme vuorokautta kestävä 
tehtäväkohtainen kertausharjoitus. Hiihtämi-
nen tapahtuu noin 10-20 km etapein hiihtoparia 
kohden. Hiihtämisen lisäksi merkittävässä 
osassa kilpailua on taktinen suunnittelu ja 
valmistelu. Maakunnittain koottavat reserviläis-
joukkueet kilpailevat tapahtuman B-sarjassa. 
Hiihto tapahtuu Puolustusvoimien perinteisillä 
suksilla.
 Joukkueeseen valitaan 11 hiihtäjää ja va-

ramies sekä huoltaja ja 2 kuljettajaa. Etsimme 
Uudenmaan aluetoimiston joukkueeseen erityi-
sesti hiihtäjiä. Lähetä lyhyt ja vapaamuotoinen 
hakemus osoitteeseen pekka.sillanpaa@hrup.fi 
viimeistään 31.12.2022 mennessä. Kerro hiihto- 
tai muusta liikuntataustastasi. Osallistuminen 
on helppoa, koska aluetoimisto lähettää sinulle 
käskyn kilpailemaan, jolloin työtehtävätkään 
eivät ole enää este. Kuljemme tapahtumaan 
yhdessä henkilöpakettiautoilla. Tapahtumasta 
ei tule kuluja, vaan reserviläispalkka ja järjestä-
jän tarjoamat ruokailut kuuluvat asiaan.
 Lue lisää kilpailusta Helsingin Reservin 
Sanomien paperilehden numerosta 4/2021. 

Hae Oltermannin viesti-
hiihdon joukkueeseen
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Katso ajankohtainen tieto MPK Etelä-Suomen 
maanpuolustuspiirin kursseista: 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri?unit_id=72

Teksti: Mats Fagerström ja  

Mika Kääriä

 Koulutusohjelman tavoittee-
na on tuottaa sähkövoimajärjes-
telmien käyttötaidot omaavia re-
serviläisiä ja muita osaajia PV:n, 
Rajavartiolaitoksen ja muiden 
kokonaismaanpuolustuksen toi-
mijoiden tarpeisiin niin poikke-
usoloja kuin arjen häiriötilantei-
ta varten. Koulutuksen jälkeen 
osallistujat omaavat tiedolliset, 
taidolliset ja erityisesti asenteel-
liset valmiudet käyttää PV:n säh-
kövoimajärjestelmiä turvallisesti. 
Turvallisuudella ymmärretään 
sekä sähköturvallisuutta, että 
kaluston oikeaa ja kestävää käyt-
töä. Tavoitteena on lisäksi tuottaa 
riittävä määrä osaavia kouluttajia 
tämän koulutusohjelman jalkaut-
tamiseksi. 
 Koulutusohjelmaan kuuluu 
neljä kurssia:
- Sähkövoimajärjestelmät 1-kurs-
si (SVJK1),
- Sähkövoimajärjestelmät 2-kurs-
si (SVJK2),
- Sähkövoimajärjestelmät 3-kurs-
si (SVJK3) ja
- PV:n järjestämä Sähkövoima-
järjestelmät 4-kurssi (SVJK4), 
toteutus vapaaehtoisena harjoi-
tuksena tai kertausharjoituksena. 
Valinnat kurssille tekee MPK:n 
sähkövoimakoulutuksen koulu-
tuspäällikkö. Kurssi on erikois-
kurssi.
 Kurssit toteutetaan pääosin 
MPK:n SOTVA-kursseina. Osal-
listujien tulee olla yli 18-vuotiai-
ta.  Tämä koulutusohjelma tukee 
myös MPK:n johtamisjärjestel-
mä- ja viestikoulutusohjelman 
osaamistavoitteita. 

Sähkövoimajärjestelmät 
1-kurssi (SVJK1)
 Kurssi on sähkövoimako-
neiden ja kenttäsähköverkkojen 

käyttäjäkoulutusta. Kurssin ta-
voitteena on, että kurssilaiset 
ymmärtävät (osaavat) sähkövoi-
makoneiden käytön ja sähkö-
verkot siten, että heille voidaan 
myöntää käyttäjätason lisens-
sit sähkövoimakoneisiin sekä 
kenttäsähköverkkomateriaaliin.  
Kurssiin sisältyy myös vaadittava 
sähköturvallisuuskoulutus maal-
likoille sovellettuna.
 Kurssi toteutetaan viikonlo-
pun kestävänä SOTVA-perus-
kurssina. Kurssiin sisältyy seit-
semän moduulia, joiden kesto 
on 1–5 tuntia.  Kurssiin sisältyy 
näyttökokeita. Moduulien aiheita 
ovat mm. perusteet, sähkötur-
vallisuus, sähkövoimakoneet ja 
kenttäsähköverkot.
 Kurssin kohderyhmänä on 
sähkövoimajärjestelmistä, -ko-
neista sekä kenttäsähköverkois-
ta kiinnostuneet reserviläiset ja 
muut kansalaiset. 
 Kurssin näyttökokeet hyväk-
sytysti suorittaneille MPK kurs-
sinjärjestäjä esittää myönnettä-
väksi Puolustusvoimien käyttäjä-
lisenssejä.

Sähkövoimajärjestelmät 
2-kurssi (SVJK2)
 Kurssi on sähkövoimako-
neiden ja kenttäsähköverkkojen 
apukouluttaja- sekä kurssinjohta-
jakoulutusta. Kurssin tavoitteena 
on syventää kurssilaisten taitoja 
niin, että he ymmärtävät (osaa-
vat) toimia SVJK1- ja SVJK3-
kurssien apukouluttajina tai kurs-
sinjohtajina. 
 Kurssi toteutetaan viikon-
lopun kestävänä SOTVA-jatko-
kurssina tai reserviläiskoulutta-
jakurssina. Kurssiin sisältyy seit-
semän moduulia, joiden kesto on 
1–5 tuntia.  Kurssin yhteydessä 
kurssilaiset antavat näyttöjä eri 
kouluttajatehtävissä. Moduulien 
aiheita ovat mm. perusteet, säh-

köturvallisuus, sähkövoimako-
neet ja kenttäsähköverkot.
 Kurssin kohderyhmänä on 
sähkövoimajärjestelmien, -konei-
den sekä kenttäsähköverkkojen 
kouluttajatehtävistä kiinnostu-
neet sitoutuneet tai sitoutuvat 
reserviläiset ja muut kansalaiset. 
Kurssille esitietovaatimuksena on 
SVJK1-kurssin suorittaminen ja 
siihen liittyvät lisenssit tai vastaa-
va muualta hankittu osaaminen.
 Kurssin käyminen ei tuota 
PV:n lisenssejä, mutta kurssin 
käyminen on esitietovaatimuk-
sena, kun henkilöä esitetään 
SVJK4-koulutukseen

Sähkövoimajärjestelmät 
3-kurssi (SVJK3)
 Kurssi on sähkövoimako-
neiden ja kenttäsähköverkkojen 
syventävää ja kertaavaa sovel-
lettua käyttäjäkoulutusta, jolla 
kerrataan kenttäsähköverkkojen 
rakentamiseen ja sähkövoima-
koneiden käyttöön liittyviä tai-
toja. Kurssin tavoitteena on, että 
kurssilaiset ymmärtävät (osaavat) 
sähkövoimakoneiden käytön ja 
sähköverkot erilaisissa sovelle-
tuissa tilanteissa ja näin harjaan-
tuvat toimimaan turvallisesti 
heille suunnitelluissa tehtävissä, 
jotka edellyttävät toimimista ym-

päristöissä, joissa käytetään säh-
kövoimakoneita ja joissa on kent-
täsähköverkkoja. Kurssi ei tuota 
lisenssejä. 
 Kurssi toteutetaan viikon-
lopun kestävänä SOTVA-jat-
kokurssina. Kurssin sisältö, ti-
lanteet, soveltavat tehtävät ja 
käytettävä kalusto suunnitellaan 
erikseen riippuen kohderyhmäs-
tä.
 Sähkövoimajärjestelmäkoulu-
tusohjelma on tarkoitus käynnis-
tää myös ESMPP:n Etelä-Suomen 
maanpuolustuspiirin alueella tu-
levina vuosina.

Koulutustoimintaa
HRUP koulutustoimikunta > koulutus@hrup.fi

 HRUP:n ja MPK:n Etelä-Suo-
men piirin yhteistyössä kehit-
tämät koulutuspolut jalostuvat 
edelleen. Eri aselajien ja kou-
lutushaarojen tarpeisiin luodut 
koulutusohjelmat antavat erit-
täin hyvän mahdollisuuden luo-
da osallistujan henkilökohtaisen 
tavoitetason ja osaamisen huo-
mioon ottavia kokonaisuuksia. 

Toiminnan kantavana ajatuksena 
on osaamispohjaisten ja osal-
listujalähtöisten koulutuskoko-
naisuuksien luominen. Edellä 
mainittu ei kuitenkaan tarkoita 
henkilökohtaisesti räätälöityjä 
kursseja reserviupseerille, vaan 
oikeiden kombinaatioiden löytä-
mistä laajasta koulutustarjonnas-
ta niin, että Puolustusvoimilla on 

mahdollisuus hyödyntää reservin 
osaamista mahdollisimman hy-
vin. Avainrooleissa koulutuspol-
kujen täysimittaisessa hyödyntä-
misessä ovat koulutustoimikun-
nat, aselajikerhot ja tehtävänsä 
mukaisesti MPK:n valmiuspäälli-
köt. 
 Helsingin Reservin Sanomien 
paperilehdissä ja verkkojulkai-

sussa ilmestyvässä juttusarjassa 
esittelemme eri koulutusohjel-
mia. Esittelyiden tarkoituksena 
on avata koulutusohjelmien si-
sältöä sekä tarjota mahdollisuus 
reserviläisen oman, henkilökoh-
taisen opintopolun luomiselle. 
MPK tarjoaa lomakepohjan itse-
ohjautuvan koulutussuunnitte-
lun tueksi. Pidemmän tähtäimen 

suunnitelmana on pitää henki-
lökohtaisen opintopolun raken-
tamiseen tähtääviä työpajoja, 
joihin osallistuu henkilöitä niin 
reserviläisjärjestöistä kuin Puo-
lustusvoimista.
 Tällä kertaa vuorossa on Säh-
kövoimajärjestelmät ja -turvalli-
suuden koulutusohjelman esitte-
ly.

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

Sähkövoimajärjestelmät ja -turvallisuuden koulutusohjelma

K
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SVJK-kursseihin sisältyy myös varautumiskoulutusta. Kuvassa kunnallinen varautumiskoulutustapahtuma jossa 
SVJK-kouluttajat opastivat kansalaisia varavoiman käyttöön.
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SENIORIUPSEERIT

www.rul.fi/senioriupseerit

Hyvät Senioriupseeriveljet!
 24.11.2022 pidetyssä syyskoko-
uksessa tehtiin seuraavat kerhon 
hallituksen toimihenkilövalinnat: 
puheenjohtajana jatkaa Hannu Ve-
näläinen (venalaisenhannu@gmail.
com), hallituksen muut jäsenet: 
Petri Ahola-Luttila (uusi), Kari 
Heiskanen, Kauko Hurme, Jor-
ma Nisula (uusi), Risto Valtonen 
(uusi), Kari Vitie.
 Syyskokous hyväksyi myös hal-
lituksen esityksen toimintasuunni-
telmaksi ja sen mukaiset aktivitee-
tit kevätkaudeksi 2023 seuraavasti:
 Tammikuu: 19.1.2023 Kerhoesi-
telmä Töölön auditoriossa klo 
18:00. Aihe: ”Aseveljet vastakkain 
Lapin sota 1944–45”. Esitelmöijä: 
evl. evp. Aimo Kiukas.
 Helmikuu: 23.2.2023 Minise-
minaari Töölön auditoriossa klo 
18:00. Aihe: ”Vuosi Ukrainan so-
taa”. Esitelmöijät: sotilasprofessori, 
evl. Aki-Mauri Huhtinen johtaja, 
KTT Iikka Korhonen ja dosentti, 
FT Pekka J. Kauppala.
 Maaliskuu: 23.3.2023 Kevätko-
kous Töölön auditoriossa klo 18:00. 
Kokousesitelmä: ”Viro ja Itämeren 
turvallisuus”. Esitelmöijä: Viron 
Ulkopoliittisen Instituutin johtaja, 
VTT Kristi Raik.
 Huhtikuu: 20.4.2023 Kerhoesi-
telmä Töölön auditoriossa klo 
18:00. Aihe: ”Suomen sotilasvasta-
vakoilu talvi- ja jatkosodassa”. Esi-
telmöijä: everstiluutnantti ST Vla-
dimir Panschin.
 Toukokuu: 16.5.2023 Kerhoesi-
telmä Töölön auditoriossa klo 
18:00. Aihe: ”Helsingin ilmatorjun-
ta”. Esitelmöijä: eversti evp. Ahti 
Lappi.
 Kesäkuu: vko 23 Kesäretki 1 
(avec): Panssariprikaati – Panssari-
museo – Militaria-museo.
 Kevätkokouksen ja kerhoesi-
telmien pitopaikkana on edelleen 
Maanpuolustustalon auditorio, 
Töölöntorinkatu 2 B. Ilmoitamme 
tapahtumista Helsingin Reservin 
Sanomien sivuilla sekä jäsenistölle 
suunnatuilla sähköpostiviesteil-
lä. Käytämme sähköpostia myös 
muun ajankohtaisen tiedon välittä-
miseen, joten sähköpostiosoitetie-
dot on hyvä muistaa päivittää ker-
hon puheenjohtajan kautta. Seu-
ratkaa myös kerhomme kotisivuja 
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n 
sivujen www.hrup.fi kautta. Py-
rimme aktiivisesti päivittämään ja 
kehittämään kotisivujamme ajanta-
saisen tiedon varmistamiseksi.
 Syyskokous vahvisti myös halli-
tuksen esityksen kutsua luutnantti 
Seppo Kulmala Senioriupseerien 
kerhon kunniapuheenjohtajak-
si. Kerho haluaa tällä nimityksellä 

kiittää Seppoa hänen pitkäaikai-
sesta, ansiokkaasta puheenjohta-
juudestaan ja tekemästään arvok-
kaasta maanpuolustustyöstä sekä 
onnitella nimitysten johdosta.
 HALLITUS TOIVOTTAA 
KERHON JÄSENILLE HYVÄÄ JA 
RAUHALLISTA JOULUA SEKÄ 
UUTTA VUOTTA 2023!

Puheenjohtajan Joulutervehdys
Arvoisat upseeriveljet
 Jo kolmas peräkkäinen poik-
keuksellinen ja kerhon toiminnan 
kannalta haasteellinen vuosi on lä-
hestymässä loppuaan. Kirjoittaes-
sani viime joulun alla tervehdystäni 
näytti maailma Matti Meikäläisen 
silmin suhteellisen hyvältä. Ko-
ronavirus ainakin sen pahimmissa 
muodoissaan näytti tulleen nujer-
retuksi ja ihmiset pystyivät pikku 
hiljaa jatkamaan elämäänsä totu-
tulla, turvallisella tavalla.
 Tämä kaikki muuttui helmi-
kuun 24. päivänä, kun itänaapu-
rimme itsevaltainen johtaja aloitti 
”sotilaalliseksi erityisoperaatioksi” 
nimittämänsä häikäilemättömän 
hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan 
samalla romuttaen koko Euroopal-
ta ja ehkä maailmaltakin illuusi-
on sopimus- ja sääntömääräisestä 
maailmanjärjestyksestä ikuisen 
rauhan takaajana. Tätä näin muo-
dostunutta uutta eurooppalaista 
turvallisuustilannetta ja sen taus-
toja avataksemme järjestimme toi-
mintasuunnitelmassa määriteltyjen 
tapahtumien lisäksi kaksi minise-
minaaria. Toivottavasti vuosi 2023 
tuo tullessaan rauhan Ukrainaan 
poistaen pelon ja kärsimyksen kan-
salaisten elämästä. Globaali geopo-
liittinen ilmasto kuitenkin näyttää 
laajemminkin muuttuneen, minkä 
vuoksi tulemme ensi vuoden oh-
jelmassamme seuraamaan tätä ke-
hitystä perinteisen sotahistorian 
tarkastelun ohella.
 Kiitän kerhomme hallitusta ja 
muita toimihenkilöitä aktiivisesta 
toiminnasta päättyvän vuoden ai-
kana. Erityisen suuri kiitos kuuluu 
jäsenistöllemme aktiivisesta osal-
listumisesta kerhon tapahtumiin. 
Tervetuloa osallistumaan tulevana-
kin toimintavuonna!
 Toivotan kaikille Hyvää Joulua 
ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 
2023. Pysykää terveinä!

Puheenjohtaja: Hannu Venäläinen, 
venalaisenhannu@gmail.com

TÖÖLÖ

www.rul.fi/toolo
 Töölön reserviupseereiden 
syyskokous pidettiin tiistaina 22.11. 
varsin perinteisin menoin. Ensi 
vuoden hallitukseen valittiin seu-
raavat henkilöt:

 Puheenjohtajaksi Juho Antti-
la, 1. Varapuheenjohtajaksi Juuso 
Heikkinen ja 2. Varapuheenjohta-
jaksi Emmi Aivola.
 Hallitukseen valittiin: Risto 
Piekka, Jarkko Pakkanen, Antero 
Jauhiainen, Sampsa Pietilä, Pasi 
Heiskanen, Alberto Guidastri, 
Jaakko Korhonen, Jussi Virtanen ja 
Juha Saalismaa.
 Oletko Töölön reserviupsee-
reiden jäsen, mutta et ole saanut 
kerhon toimintaan liittyvää sähkö-
postia? On mahdollista, että meil-
lä ei sinulle tiedossa ajankohtaista 
sähköpostiosoitetta! Näin käy usein 
mm. vanhojen työosoitteiden kans-
sa, minkä vuoksi suosittelemme 
käyttämään muuta kuin työnanta-
jan osoitetta. Voit olla asian kor-
jaamiseksi meihin päin yhteydessä 
sähköpostitse osoitteeseen info@
trups.fi.
 Toiminnasta tiedottaminen ta-
pahtuu ensisijaisesti sähköpostit-
se, Facebook-ryhmässä ja Signal-
ryhmässä. Lisätietoa näiden piiriin 
pääsemisestä saat niin ikään otta-
malla yhteyttä aiemmin mainittuun 
sähköpostiosoitteeseen.
 Töölön reserviupseerit toivot-
tavat hyvää joulua ja uutta vuotta! 
Palataan asiaan taas ensi vuonna!

Puheenjohtaja: Sampsa Pietilä, 
info@trups.fi

KANTA-HELSINKI

wwww.khru.fi

 Ylennykset ja palkitsemiset: 
KHRU onnittelee kaikkia itsenäi-
syyspäivänä 6.12.2022 ylennettyjä ja 
palkittuja jäseniään.
 KHRU:n syyskokous: Yhdistyk-
sen sääntömääräinen syyskokous 
16.11. valitsi yhdistyksen uudeksi 
puheenjohtajaksi Pekka Suomisen. 
Pekka on toiminut aiemmin vara-
puheenjohtajana ja ampumaupsee-
rina. Yhdistyksen varapuheenjoh-
tajiksi valittiin Juha Stark ja Janne 
Isosävi. Hallitukseen valittiin Henri 
Borodavkin, Juha Niemi, Jukka Ka-
rinen ja uutena jäsenenä toivotam-
me tervetulleeksi Eetu Röpelisen. 
Kiitos Henri Borodavkinille viime 
vuosien puheenjohtajuudesta ja ve-
tovastuusta!
 Uusien jäsenten infotilaisuus: 
KHRU järjestää uusille jäsenille 
infotilaisuuden 18.1.2023 klo17:30 
Töölön auditoriossa (Töölöntorin-
katu 2). Infotilaisuudessa esitellään 
yhdistyksen toimintaa ja ampuma-
toiminnan mahdollisuuksia. Ilmoit-
tautumiset sihteeri@khru.fi.
 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. Syyskauden viimeinen rata-
vuoro pidetään 21.12. ja vuorot jat-
kuvat kevätkaudella 2023 (paritto-
mien viikkojen keskiviikkoisin klo 
16:30-19:00).
 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-vuorot Gunpointin radalla 
Konalassa: Yhdistys tarjoaa jäsenil-
leen uuden SRA-ampumavuoron 
Gunpointin sisäradalla (Hanka-
suontie 5, Helsinki; www.gunpoint.
fi). Gunpointilla pidettävät SRA-
vuorot ovat jatkossa aina kuun 
alussa tiistaisin (pariton viikko): 
13.12.; 10.1. ja 7.2. klo 21:00-22:30 
Vuorosta peritään 10€ ratamaksu 
(maksu paikan päällä, vain Mobile-
Pay). Ampujilla tulee olla suoritet-
tuna SRA-kortti sekä omat suoja- ja 
ampumavarusteet.
 SRA-ampumavuorolla keski-
tytään SRA-rasteihin ja kilpailulli-
seen harjoitteluun. Gunpointin rata 
mahdollistaa monipuolisen harjoit-
telun, koska myös radan sivuseinät 
ovat ammuttavia.
 Vuoroilla pyritään ampumaan 
omalla kalustolla ja patruunoilla, 
mutta laina-aseiden (+patruunoi-
den) mahdollisuutta pidetään op-
tiona (Ilmoittakaa tarve laina-aseil-
le/patruunoille ilmoittautumisen 
yhteydessä). Ilmoittautumiset: am-
pumaupseerit@khru.fi (laita otsik-
koon "SRA-vuoro" sekä päivämäärä 
ja sukunimesi). Lisätietoja radasta 
voi lukea: https://reservinsanomat.
fi/art/piiriemme-toiminta-alueella-
kaksi-uutta-sisaampumarataa/
 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

HELSINGFORS SVENSKA 
RESERVOFFICERSKLUBB

www.hsrk.fi/wp

Bästa officerare,
 Klubbens höstmöte hölls tisda-
gen 22.11. Styrelsen fortsätter med 
nästan oförändrad sammansättning 
(ordf. Caspar von Walzel, vice ordf. 
Axi Holmström, Cecilia Alame-
ri, Dick Lundell, Edward Lundell, 
Richard Lundell, Yrjö-Pekka Rau-
talahti). Christian Arrhenius ställ-
de inte upp för omval, och klubben 
vill därmed tacka honom för hans 
mångåriga insats inom styrelsen, 
speciellt i utvecklandet av infosek-
torn.
 Klubbens skyttemästerskap 
ordnades i november. Segern gick 
i år till Axi Holmström, grattis! På 
andra plats kom Tuomo Ylitalo och 
som tredje Oscar Hermunen.
 Klubben deltar på julafton i den 
traditionsenliga vakten vid hjälteg-
ravarna i Helsingfors. Samling vid 
Sandudd "Nya kapell" i god tid före 
vakten som genomförs 13.30-14.00. 
Omklädning till snödräkt sker i ut-
rymmet med ingång från kapellets 
baksida. Tag gärna med egna svar-
ta landstigningsskor och handskar. 
Övrig utrustning kan lånas på plat-
sen. För militärer i uniform gäller 
reglementet för bärande av uniform 
vid dylika tillfällen. Meddela om 
din närvaro till klubbens tradition-
sofficer Dick Lundell (dick.lundell@

edwards.fi) senast 19.12.2022.
 Den traditionella officersbalen 
ordnas lördagen den 15.4.2023 kl. 18 
på Svenska Klubben. Håll ögonen 
öppna under början av nästa år för 
mer information samt anmälning-
sinstruktioner.
 Styrelsen önskar alla en fridfull 
jul och ett gott nytt år!

Ordförande: Caspar von Walzel, 
caspar@hsrk.fi

MUNKKIVUORI

 Hallitus toivottaa kaikille jä-
senille hyvää alkavaa syyskautta. 
Tulevan syksyn toiminta painottuu 
perinteisesti ammuntaan.
 Yhdistyksen syyskokous pidet-
tiin 8.11.2022. Syyskokous valitsi 
vuoden 2023 hallituksen. Puheen-
johtajaksi valittiin Mauri Routio 
(mauri.routio@sci.fi), varapuheen-
johtajaksi Yrjö Alastalo, sihteerinä 
toimii Harri Lundelin ja muina hal-
lituksen jäseninä Risto Koskinen ja 
Jarmo Tani. Kokous vahvisti vuo-
den 2022 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion. 
 Urheilutalon 22-vuorot jatku-
vat parittoman viikon perjantaisin 
klo 18.00–19.30. Radalle mahtuu, 
joten osallistukaapa harjoituksiin 
ahkerasti. Kerhon 22-vuorot jat-
kuvat Urheilutalon pistooliradalla 
parillisen viikon perjantaisin klo. 
18:00-19:30. Kokoontuminen en-
nen vuoron alkua hallin kassalla. 
Jos sinulla ei ole omaa asetta tai 
haluat muutenkin ampua kerhon 
aseella, ota yhteyttä viikkoa en-
nen vuoroa Risto Koskinen puh. 
045 225 8880 kerhon aseen ja pat-
ruunoiden tuomiseksi käyttöösi. 
Seppälän ulkoradalla ammuttiin 
perinteisin kuvioin syyskauden vii-
meisen kerran 8.11.2022. Vuorot 
jatkuvat ensi vuoden maaliskuus-
sa – tarkemmat päivät ilmoitetaan 
hyvissä ajoin niiden vahvistuttua.
 Jos et ole sähköpostilistalla, il-
moita sähköpostiosoitteesi: mauri.
routio@sci.fi

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

POHJOIS-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

www.rul.fi/pohjois-helsinki

 Yhdistyksen syyskokous järjes-
tettiin 8.11.2022. Syyskokouksessa 
valittiin puheenjohtajaksi Jarkko 
Paananen ja varapuheenjohtajaksi 
Eero Kujala. Syyskokouksen alussa 
Kapteeni (res.) Jukka Mattila piti 
mielenkiintoisen esitelmän Lotta-
puvun historiasta.
Tulevia tapahtumia:
 Vuoden 2023 tapahtumien 
suunnittelu on käynnissä. Tulevat 
ajankohtaiset tapahtumat päivite-
tään yhdistyksen nettisivuille jou-
lukuun aikana: http://www.rul.fi/
pohjois-helsinki
 Jouluaaton kunniavartiointi. 
Yhdistys osallistuu jouluaaton kun-
niavartiointiin Malmin hautaus-
maalla 24.12.2022.

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

hrup.fi
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 Padasjoen ampumaleiri. Perin-
teinen ampumaleiri järjestetään 
Padasjoella 20.1. - 21.1.2023. Ker-
ho tarjoaa osallistujille patruunat, 
ruuat ja saunajuomat. Kimppakyyti 
mahdollisuus. Ilmoittautuminen 
sihteerille 15.1.2023 mennessä.
 Ammunta. Yhdistyksen vakio 
ampumavuoro luolassa parittomi-
na viikkoina, joka toinen perjantai, 
klo 16.00–19.00. Katso mahdolliset 
poikkeusvuorot yhdistyksen net-
tisivuilta. Ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot ampumavuoroille: Henrik 
Kiiskinen (henrik.kiiskinen@gmail.
com). Ennen ammuntaa, sinulla 
tulee olla hankittuna ampumatur-
va esim. RUL:n plusjäsenyys, jonka 
kautta saat tarvittavan vakuutuk-
sen. Katso lisätietoja: https://www.
rul.fi/jasenille/rul-plus/.
 Tervetuloa rohkeasti mukaan 
toimintaan!
 Yhteyshenkilöt: puheenjohta-
ja Jarkko Paananen (040 723 9641, 
jarkko.t.paananen@gmail.com) ja 
varapuheenjohtaja/tiedotusupseeri/
sihteeri Eero Kujala (040 864 1417, 
sihteeri.phru@gmail.com).
 Tervetuloa mukaan toimintaan!

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

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

www.rul.fi/ihru

 IHRU:n vuorot Helsingin Re-
serviupseeripiirin (HRUP) sisära-
dalla Töölössä jatkuvat torstaisin 
myös ensi vuonna. Parittomien 
viikkojen torstaisin klo 19–21 ka-
lustona ovat pääasiassa pienoispis-
toolit (.22 cal). Parillisten viikkojen 
torstait klo 20–22 ovat toiminnalli-
sen ammunnan vuoroja.
 Lisätietoja ja ilmoittautumisoh-
jeet saat lähettämällä sähköpostia: 
ammunta@ihru.fi.

Puheenjohtaja: Toivo Haimi, toivo.
haimi@ihru.fi

TIKKURILA

www.tiruk.fi 

 Reserviupseeri-ilta 26.1.2023 
klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Van-
taan Hiekkaharjussa Urheilutie 
6:ssa C-porras vanhassa talossa. 
Kokouksen jälkeen esitelmä aihees-
ta ”Tarkka-ammunta Puolustusvoi-
missa”. Hallitus kokoontuu klo 17.30 
alkaen.
 Jouluaaton kunniavartiot Py-
hän Laurin kirkon sankarihaudal-
la ovat klo 14.00–17.30. TIRUK: in 
vartiovuorot ovat klo 15.00–15.30 
ja 15.30–16.00. Ilmoittautumiset 
Eero Salmiselle puh: 0500 451 249 
tai sähköposti eero.salminen@safe-
team.fi.
 Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.fi
 Ampumavuorot jatkuvat tiis-
taisin klo 19.00–21.30 Tikkurilan 
Urheilutalon ampumaradalla. Ensi 
vuonna ampumavuorot alkavat 

3.1.2023. Lisätietoja antaa am-
pumaupseeri Henri Hölttä puh. 
0505602047.
 Hallitus toivottaa kaikille Hyvää 
Joulua sekä Onnellista Uutta Vuot-
ta!

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

LÄNSI-VANTAA

www.rul.fi/lansivantaa

 Kerhon vuoden 2022 syysko-
kous pidettiin toimintakeskuksessa 
keskiviikkona 26.10.2022. Koko-
uksessa valittiin hallitus ja toimin-
nantarkastajat vuodeksi 2023 sekä 
vahvistettiin toimintasuunnitelma 
ja talousarvio. Lisätietoja saa halli-
tuksen jäseniltä. Kokouksen jälkeen 
piti everstiluuntantti Jari Harala 
esitelmän aiheesta ”Toimintakyvyn 
käsitteestä ja toimintakyvyn ope-
tuksesta varusmiehille ja henkilö-
kunnalle sekä sotilaiden toiminta-
kyvyn palauttamisesta sodassa.”
 Länsi-Vantaan Reserviupseeri-
en 50 v -juhla pidettiin lauantaina 
19.11.2022 toimintakeskuksessa. 
Päivällä paikalla vieraili yhteistyö-
kumppaneiden edustajia ja illalla 
oli juhlatilaisuus jäsenille. Siinä 
muisteltiin kerhon vaiheita ja pal-
kittiin ansioituneita jäseniä. Osal-
listujia juhlatilaisuudessa oli n. 50. 
Kerhon 50.vuotisjuhlajulkaisu löy-
tyy PDF-muotoisena kerhon koti-
sivuilta.
 Vuonna 2022 on vielä yksi mer-
kittävä tapahtuma, johon toivotaan 
uusia osallistujia mukaan. Joulu-
aattona la 24.12.2022 on maan-
puolustusjärjestöjen kunniavartio 
Pyhän Laurin kirkon sankarihau-
doilla. LVRU:lla on kaksi puolen 
tunnin vuoroa, klo 16.30–17.00 ja 
klo 17.00–17.30. Osallistujille riit-
tää tummat hansikkaat ja tummat 
jalkineet sekä säänmukainen asu. 
Lumipuvun ja turkislakin saamme 
lainaksi MPK:lta. Mieleenpainuva 
tapahtuma ja aloitus joululle. Il-
moittautumiset puheenjohtajalle.
 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 
405 9123.
 Töölön pistooliradalla on vakio 
ampumavuoromme parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 16–19 
ja parittomien viikkojen lauantaisin 
klo 14:30-17:00. Ilmoittautumiset 
Hannu Nisula 0400 567 098, Mika 
Ojanen 050 467 6802.
 Tikkurilan Urheilutalon radalla 
on ampumavuoro perjantaisin klo 
15:00-17:00, 22 kal. aseilla. 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/lansivantaa
 Toivotamme jäsenille Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
 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

 AMMUNTA: TARU:lla on am-
pumavuorot Töölön radalla jatkuvat 
myös vuonna 2023 parillisten viik-
kojen sunnuntaisin 17–21, joiden 
lisäksi on joka kuukautiset lisäsun-
nuntaivuorot.
 YHTEYSTIETOMME: Puheen-
johtaja ltn res Jari Myllylä (jari.
myllyla@tapiolanreserviupseerit.
fi, 0400 878 694). Varapj kapt res 
Panu Korpela (panu.korpela@tapio-
lanreserviupseerit.fi, 040 557 4747). 
https://tapiolanreserviupseerit.fi

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

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

 Autokerho pikkujoulu vietettiin 
9.12.2022 Ravintola Kaartissa.
 Seuraava hallituksen kokous 
11.1.2023 klo 17.00 Töölö. 
Autojoukkojen perinnepäivää vie-
tetään 20.1.2023, lisätietoja AJHK:n 
palsta.
 Jouluaaton kunniavartio, emme 
osallistu tänä vuonna 2022.
 Toivotamme kaikille mukavaa ja 
Rauhallista Joulua.
 Ja reserviläisille sitten aktiivista 
Uutta vuotta 2023.

ILMAILUKERHO

www.rul.fi/ilmailukerho

 ALKUVUODEN 2023 KER-
HOILLAT JA TAPAHTUMAT. 
Kerhoillat järjestetään seuraavina 
ajankohtina: ti 10.1.klo 18, ti 14.2. 
klo 18 ja ti 14.3. klo 18. Alustavat 
aiheet: Ilmavoimien kuvaustiedus-
telu 1939–1945: Carl-Fredrik Geust, 
Matkustamotoimintojen nykytila: 
Finnairin edustaja sekä ajankohtai-
nen turvallisuuspoliittinen aihe.
 Sääntömääräinen kevätkokous 
järjestetään ennen helmikuun ker-
hoiltaa 14.2. klo 17.
 Ma 6.3. klo 12 järjestetään Ilma-
voimien vuosipäivän seppeleenlasku 
Hietaniemen hautausmaan Sankari-
ristillä.
 ENNAKKOKUTSU. Ilmailuker-
ho juhlii 70-vuotista taivaltaan avec-

tilaisuutena järjestettävän iltajuhlan 
merkeissä Ilmavoimien vuosipäivä-
nä maanantaina 6.3.2022 Helsingin 
Suomalaisella Klubilla. Illalliskortti.
 Kerhoillat pidetään Helsingin 
Suomalaisella Klubilla Helsingin 
Kampissa osoitteessa Kansakoulun-
kuja 3A, 5. krs. Noudatamme Klubin 
pukukoodia, joka on miehille sol-
mio ja pikkutakki, suorat housut, ei 
lenkkitossuja. Esitelmien osalta voi-
massa on kerhon puhujaohjeistus.
 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 säh-
köpostiosoitettasi? Ilmoitathan uu-
det tiedot RUL:n jäsenrekisteriin tai 
kerhon sihteerille.
 Toivotamme kerhon jäsenille 
mukavaa vuodenvaihdetta ja uutta 
vuotta 2023!
 Hallitus

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

JÄÄKÄRIKERHO

www.rul.fi/jaakarikerho

 Jääkärikerhon kevään KERHO-/
SAUNAILLAT Santahaminassa 
jatkuvat joka kuukauden ensim-
mäisenä tiistaina 3.1., 7.2., 7.3., 4.4., 
2.5. ja 6.6. klo 17–19. Paikkana San-
tahaminan Kiltasauna, noin 900 m 
Leipuriniementietä itään. Saareen 
sisäänpääsyä varten Santahaminan 
varuskunnan portilla on jäsenluette-
lo. Henkilöllisyyden todistamalla ja 
kertomalla että nimesi on Helsingin 
Reservinupseerien Jääkärikerhon 
vieraslistalla, pääset sisään. Epäsel-
vyyksissä tai jos tarvitset lisäohjeita 
tai vaikka kyytiä, ota yhteyttä mi-
nuun. Mukaan kannattaa ottaa omat 
saunajuomat, makkarat ja eväät sekä 
pyyhe.
 Jääkärikerhon kevään AMPU-
MAVUOROT pistoolilla pidetään 
joka kuukauden toisena tiistai-
na 14.2., 14.3., 11.4., 9.5. ja 13.6 klo 
16.30–18.30 Töölön radalla. Vuoden 
2023 ensimmäinen vuoro 10.1.2023 
jää pois radalla järjestettävän kou-
lutustilaisuuden vuoksi. Tulemalla 
mukaan pääset tutustumaan am-
pumiseen, vaikka et omista omaa 
asetta. Vakituisilla harrastajilla tulee 
olla ampumaturvavakuutus (esim. 
RUL Plus -jäsenyys), josta on ohjeet 
RUL:n sivuilla. Ilmoittaudu viimeis-
tään päivää ennen tilaisuutta ampu-
maupseerille jorma.nisula@kolum-
bus.fi, puh. 0400 453 709. 
 Toukokuussa, erikseen ilmoi-
tettavana ajankohtana, järjestetään 
taas legendaarinen YRJÖN PYTYN 
pistooliammuntakilpailu, jota var-
ten Töölön radan ampumavuorot 
ovat erinomaista harjoittelua.
 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 kouluttautu-
maan maanpuolustustaitoja ja -tah-
toa edistävillä erinomaisilla MPK:n 
kursseilla. Tutustupa ajankohtaiseen 
tietoon kursseista ja niille ilmoittau-
tumisesta: 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

 Kerho toivottaa jäsenilleen Hy-
vää Joulua ja onnellista Uutta Vuot-
ta!
 Kerhon syyskokous pidettiin 
vanhan Suojeluskuntatalon audito-
riossa 17.11.2022. Kerhon puheen-
johtajana jatkaa Tomi Lavonen ja 
varapuheenjohtajana Jorma Lahti-
nen. Muut hallituksen jäsenet ovat 
Sakari Saikku, Mauno von Fieandt, 
Matti Heinänen, Tuomo Lintulaak-
so, Markku Yli-Perttula ja Karolii-
na Pousi. Tyssen Miekka annettiin 
Tuomo Lintulaaksolle (estynyt) ja 
Kimmoke Karoliina Poudelle.
 Keväällä alkaa taas uusi kierros 
Pääkaupunkiseudun Ilmatorjunnan 
muistotykkien kunnostamisessa, jo-
ten aktiivisia kerholaisia kaivataan 
jälleen.
 Syksyn ampumakilpailuissa ke-
ron pistoolimestaruuskilpailuissa 
KT-kanssa kiertopalkinnon voitti 
Matti Heinänen ja Varvasammun-
nan kiertopalkinnon voitti Markku 
Yli-Perttula.
 Seuraathan myös kerhon webbi-
sivuja osoitteessa itkerho.net ajanta-
saisen tiedon löytämiseksi.

Puheenjohtaja: Tomi Lavonen, 
tlav0940@gmail.com

PIONEERIOSASTO

www.rul.fi/pioneeriosasto

 PUHEENJOHTAJALTA: PIO-
NEERIOSASTO MENESTYKSE-
KÄS MARSSILIIKUNTA-AKTIIVI-
SUUDESSA
 Maaottelumarssin 2022 I-sija ja 
500 eur palkinto Pioneeriosastolle 
suurten yhdistysten sarjassa. Hy-
väksyttyyn suoritukseen vaadittiin 
yhtäjaksoisesti suoritettu 10 kilo-
metriä kävellen tai juosten. Tarkan 
ajankohdan, seuran ja paikan sai 
valita itse. Pioneeriosastossa suo-
rituksia kertyi 86kpl eli keskimää-
rin joka toiselle, parhaan päästessä 
yli 15 suoritukseen. Pioneeriosasto 
lahjoittaa puolet palkintosummasta 
Ukrainaan hyväksi miinanraivauk-
seen. Kiitos kaikille osallistujille!
 RESUL:n neljän päivän marssis-
sa (RESUL Four Day March, R4DM) 
sijoituimme toiseksi keskisuurten 
yhdistysten sarjassa toukokuussa. 
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HELSINGIN 
RESERVILÄISET

helsingin-reservilaiset. 
reservilaisliitto.fi

 Helsingin Reserviläiset ry:n 
hallitus toivottaa Rauhallista Jou-
lua ja Onnellista Uutta Vuotta 
2023!
 Yleisohjeet yhdistyksen rata-
vuoroille ja ampumatapahtumiin 
tuleville: 
 Vuorot ovat vain Helsingin Re-
serviläiset ry:n jäsenille.
 Kasvomaskia ja suojakäsineitä 
saa käyttää, vähääkään flunssa- tai 
hengitystieinfektio-oireisena ei ra-
dalle saa tulla. Huolehditaan käsi-
hygieniasta ja pidetään etäisyyttä 
muihin henkilöihin.
 Mukana oltava voimassa oleva 
vakuutuskortti (esim. Reserviläi-
sen Toimintaturva), Reserviläislii-
ton jäsenkortti sekä omat silmä- ja 
kuulosuojaimet. 
 Muista ottaa myös ampuma-
päiväkirjasi mukaan radalle. Omil-
la aseilla ampuvilla tulee olla aselu-
vat mukana.
 Patruunoita on saatavana vain 
yhdistyksen laina-aseilla ampuville. 
 Ratamaksut suoritetaan valvo-
jalle paikan päällä MobilePay:lla tai 
käteisellä.
 Maanantain ratavuorot Töölön 
sisäradalla klo 19.00–21.00 seu-
raavan kerran 19.12.2022. Vuoden 
2023 ensimmäinen vuoro 16.1.2023 
jää pois radalla järjestettävän kou-
lutustilaisuuden vuoksi. Seuraavat 
vuorot 13.2. ja 13.3. Myöhemmistä 
päivistä ilmoitetaan erikseen. Lisä-
tietoja: asevastaava, Tomi Sarilahti, 

p. 050 385 1313.
 Ilmoittautumiset: tomi.sarilah-
ti@lassila-tikanoja.fi tai tekstiviesti 
vuoroa edeltävänä päivänä alka-
en klo 14.00 ja maanantaihin klo 
14.00 mennessä. Mainitse laina-
aseen (.22LR pistooli) tarpeesta, 
kun ilmoittaudut. Laina-aseeseen 
sisältyy 50 kpl .22LR patruunoita 
ampumavuoron aikana. Laina-
aseella ampujia otetaan max. 4 
henkilöä. 
 Ruutisavun ratavuorot maa-
nantaisin klo 17.00–19.00. Yhdis-
tys järjestää jäsenilleen johdettuja 
ammuntoja Ruutisavu Oy:n tiloissa 
Vantaan Koivuhaassa. Vuoroja on 
varattuna vuodelle 2023 seuraa-
vasti: 23.1., 20.2., 20.3., 17.4., 15.5., 
19.6., 7.8., 4.9., 2.10., 30.10. ja 27.11.
 Varmista vuoron toteutumi-
nen ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittautumiset aikaisintaan viik-
koa aikaisemmin. Lisätiedot ja il-
moittautumiset: ratavuoro@gmail.
com.
 Käyntimaksun 10 € hintaan 
sisältyy ratamaksu ja taulu. Käyn-
timaksun 25 € hintaan sisältyy ra-
tamaksu, yhdistyksen laina-ase ja 
50 kpl 9x19 mm:n patruunoita sekä 
taulu. 
 Radalla saa ampua käsiaseka-
liiberisilla aseilla (kts. tarkemmin 
radan ohjeet https://ruutisavu.
fi/). Mainitse laina-aseen tarpees-
ta, kun ilmoittaudut. Laina-aseella 
ampujia otetaan max. 4 henkilöä.
 Lopen ampumatapahtumat:
12.2. klo 11.00–14.30 150 m (kivää-
riammunta)
22.5. klo 16.30–21.00 M4 (SRA) ja 
150 m (kivääriammunta)
12.6. klo 16.30–21.00 M4 (SRA) ja 
150 m (kivääriammunta)
14.8. klo 16.30–21.00 M4 (SRA) ja 
150 m (kivääriammunta)
28.8. klo 16.30–21.00 M4 (SRA) ja 

Ero Nokian Reserviupseereiden 
hyväksi oli vain 56 km eli muuta-
man jäsenen minimisuorituksen 
verran. Seuraava R4DM kävellään 
18.-21.5.2023 helatorstaista alka-
en pitkänä viikonloppuna. Tarkan 
ajankohdan, seuran ja -paikan saa 
taas valita itse. Pioneeriosasto tulee 
haastamaan kaikki jäsenet osallis-
tumaan yhteen 10 km suoritukseen. 
Lisää lähempänä.
 SYYSKOKOUSTERVEISET: 
Pioneeriosaston syyskokous järjes-
tettiin keskiviikkona 26.10.2022 klo 
18 Döbelninkatu 2 kokoustilassa. 
Syyskokouksen alussa yhdistyksen 
pitkäaikainen toiminnantarkasta-
ja, Ilkka Kokko, palkittiin RUL:n 
pronssisella ansiomitalilla. Koko-
uksessa hyväksyttiin vuoden 2023 
talousarvio ja toimintasuunnitelma. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi ensi 
vuodelle valittiin Juha Vatanen, va-
rapuheenjohtajiksi Jukka Rusila ja 
Jukka Kuusala.
 AMMUNTA: Pioneeriosaston 
seuraavat ratavuorot Töölössä kes-
kiviikkona 28.12.2022 klo 19-21:30 ja 
keskiviikkona 25.1.2023 klo 19-21:30.
 Pioneeriosasto tarjoaa maksa-
neille jäsenilleen patruunoita 50 
kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/ 9 
mm, kullekin enintään viideltä ker-
ralta vuodessa. Paikalla on tarvitta-
vat välineet ja kouluttaja. Et tarvitse 
aiempaa kokemusta, joten tule tu-
tustumaan yksin tai kaverin kanssa.
 Ota omat kuulonsuojaimet ja 
suojalasit mukaan, jos löytyy. Il-
moittaudu keskiviikkovuoroille 
maanantai-iltaan mennessä am-
pumaupseereille matti.mahonen@
pp.inet.fi, tommi.laakkonen@por-
voo.fi. tai 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. 
 Pioneeriosaston hallitus kiittää 
osaston jäseniä aktiivisesta osallis-
tumisesta toimintaan vuoden 2022 
aikana ja toivottaa kaikille Hyvää 
Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta 
2023!
 YHTEYSTIEDOT: Puheen-
johtaja ylil Juha Vatanen, 040 579 
1857, puheenjohtaja@pioneeriosas-
to.org. Sihteeri, tiedotusupseeri 
ltn Antti Korhonen, 040 559 7026, 
antti.j.korhonen@gmail.com. Am-
pumaupseeri evl evp Matti Mähö-
nen, 040 570 3718, matti.mahonen@
pp.inet.fi.

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

RESERVIMERIUPSEERIT

www.rul.fi/hrmu

 Ammuntojen vakiovuorot jat-
kuvat vuonna 2023 Töölössä pa-
rittomien viikkojen lauantaina klo 
12.00–14.30. Muista olla yhteydessä 
ampumaupseereihin (Ville Haapa-
linna tai Aku Kaikkonen, yhteys-
tiedot verkkosivuillamme hrmu.fi) 
vähintään kahta päivää ennen vuo-
roa saadaksesi tarkemmat ohjeet 
ja pysyäksesi perillä mahdollisista 
muutoksista. Yhdistys tarjoaa aseen, 
varusteet ja patruunat. 

Puheenjohtaja: Marko Vuorinen, 
marko_vuorinen@hotmail.com

RT-KERHO 
JOHTORENGAS

www.rul.fi/rannikkotykisto

 AMPUMAVUOROT TÖÖ-
L Ö N  A M P U M A R A DA L L A 
VUONNA 2023. Hyödynnäthän 
loistavan mahdollisuuden ampu-
mataidon ylläpitämiseen! 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. 
Ratavuorot pidetään perinteiseen 
tapaan keskiviikkoisin klo 19.00-
21.00. Alkuvuoden ratavuorot: 
11.1.2023, 8.2.2023 ja 8.3.2023.
 Varmistathan, että yhteystietosi 
ovat ajan tasalla, niin vastaanotat 
myös mm. ilmoitukset Helsingin 
Reservin Sanomien julkaistuista 
digilehdistä sekä Helsingin Reser-
viupseeripiirin muut tiedotteet. 
Muuttuneet yhteystietosi voit il-
moittaa RUL:n toimistoon (toimis-
to@rul.fi).

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

VIESTIOSASTO

www.viestiosasto.net

 Vie s t io sa s to  onni t te le e 
6.12.2022 ylennettyjä ja palkittuja 
jäseniään, sekä toivottaa rauhallista 
joulun aikaa. 
 1) VIESTIOSASTON SYYSKO-
KOUS 29.11. Viestiosaston syysko-
kouksessa 29.11. puheenjohtajaksi 
vuodelle 2023 valittiin Erkka Suo-
panki, varapuheenjohtajaksi Antti 
Kuisma ja hallituksen jäseniksi Ossi 
Ikonen, Jari Jussila, Tapani Niemi-
nen, Raimo Nikkanen, Tero Oitti-
nen, Pekka Rintala, John Shibutani, 
Mikko Leskinen sekä uusina Anna 
Fred ja Jussi Virtanen. Onnittelut!
 2) VIESTIKOULUTUS JA 
KURSSIT. Kannattaa seurata 
MPK:n sivuja ja katsoa koulutuska-
lenterista itseään kiinnostavia kurs-
seja: www.mpk.fi
 Muistathan, että kerhomme voi 
sponsoroida osallistumismaksua! 
Tee anomus hallitukselle (hallitus@
viestiosasto.net). Huomaa, että 
Useimmille MPK:n kursseille on 
kahden viikon ennakkoilmoittau-
tumisaika. MPK tarkastaa yhdessä 
PV:n kanssa kursseille ilmoittautu-
neiden taustat.
 3) VIESTIOSASTON AMPU-
MAVUOROT 2023. Viestiosaston 
ampumavuorot ovat loistava tapa 
harrastaa pistooliammuntaa turval-
lisesti ja edullisesti. Vuoroille voivat 
osallistua kaikki Viestiosaston jä-
senet taitotasoon katsomatta. Huo-

matkaa kuitenkin, että osallistujilla 
tulee olla omat suojalasit ja kuulo-
suojaimet.
 Ampumavuoroja järjestetään 
parittomien viikkojen tiistaisin klo 
19:00-21:30 Töölön ampumaradal-
la. Ampumaan ei saa tulla kipeänä. 
Radalla pyritään noudattamaan 
turvavälejä mahdollisuuksien mu-
kaan. Mikäli tarvitset laina-aseen, 
lähetä sähköpostia ampumaupsee-
rille ennakkoon, jotta voimme va-
rata kaluston ja kalustolle sopivat 
desinfiointivälineet. Ilmoittautumi-
nen nettisivuilla, sähköpostitse am-
pumaupseeri2@viestiosasto.net tai 
puhelimitse, Mikko Leskinen 050 
405 5873.
 4) AMMUNNAN HARRAS-
TAJIEN JÄSENRYHMÄT. Suomen 
Reserviupseeriliiton RUL Plus -jä-
senryhmään voi liittyä maksamal-
la normaalin RUL:n jäsenmaksun 
maksamisen yhteydessä lisäksi 25 
eur. Jäsenyys jäsenryhmässä antaa 
osallistumisoikeuden Reserviläis-
urheiluliiton, Suomen Reserviup-
seeriliiton ja Reserviläisliiton liit-
to-, piiri- ja yhdistystason kilpai-
lu- ja muihin tapahtumiin, joissa 
ammunta on keskeisessä roolissa, 
sekä Puolustusvoimien tai muiden 
tahojen yhteisiin tapahtumiin, jois-
sa vaaditaan vakuutusturvaa.
 Perusjäsenmaksunsa maksanut 
jäsen voi liittyä tähän jäsenryh-
mään myös kesken jäsenmaksukau-
den. Käytä maksamiseen samaa tili- 
ja viitenumeroa, jota olet käyttänyt 
tämän vuoden perusjäsenmaksun 
maksamiseen. Uusi jäsen voi liit-
tyä ja maksaa tähän jäsenryhmään 
kuuluvan lisäjäsenmaksun samalla, 
kun hän maksaa varsinaisen jäsen-
maksun.
 Mikäli jäsenyytesi on alkanut 
1.10. tai sen jälkeen etkä saa jäsen-
maksulaskua loppuvuoden osalta, 
voit tilata itsellesi vakuutusturvan 
sisältävän lisäjäsenmaksulaskun 
vapaamuotoisella sähköpostilla 
Maanpuolustusrekisterin (=reser-
vijärjestöjen yhteinen jäsenrekiste-
ri) jäsenpalvelusta osoitteesta: ja-
senasiat@reservilaisliitto.fi
 Vakuutusturva pysyy katkea-
matta voimassa, kun seuraava jä-
senmaksulasku (perus- ja lisäjä-
senmaksu) maksetaan viimeistään 
laskuun merkittynä eräpäivänä. 
Vakuutusturva vaaditaan Töölön 
radalla ja piirin ampumavuoroilla 
Santahaminassa. Vaihtoehtona ovat 
RUL:n ja RES:n uudet jäsenryhmät 
tai SAL:n lisenssi.

Puheenjohtaja: Erkka Suopanki, 
puheenjohtaja@viestiosasto.net

RAUTATEIDEN 
RESERVIUPSEERIT

www.rul.fi/vrhki

 Yhdistyksemme kokoontumiset 
talvella 2023
 30.1.2023 maanantaina kerhoil-
ta klo 16.30 Döbelninkatu 2, Hel-
sinki. Markku Parkkosen johdolla 
perehdymme Kirkkonummen ja 
Hangon seudun sota-arkeologisiin 
tutkimuksiin.
 27.3.2023 maanantaina yhdis-
tyksen kevätkokous klo 16.30 Dö-
belninkatu 2 Helsinki. Kokoukses-
sa käsitellään sääntöjen mukaiset 

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

HRUP:n kannattajajäsenet:

BRAND ID OY
KESKO OYJ

ASIANAJOTOIMISTO ROIHU OY
HELSINGIN LIHAKAUPPIASYHDISTYS RY

syyskokoukselle kuuluvat asiat.
 Kokousasioiden jälkeen kuu-
lemme Matti Lehtimäen esitelmän 
aiheesta meririntaman ilmatorjunta
 22.5.2023 maanantaina perintei-
nen Spjutsundin saunailta
 AMPUMATOIMINTA. Am-
pumavuorot perinteisesti neljän 
viikon välein perjantaisin n. kerran 
kuukaudessa. Vuoden 2023 en-
simmäinen vuoro on perjantaina 
13.1.2023.
 Ilmoittaudu ampumaupseeri 
Petri Kehälle (050 534 4181) vii-
meistään ampumapäivää edeltävä-
nä päivänä klo 12.00 mennessä

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

RESERVIN 
LÄÄKINTÄUPSEERIT

www.reservinlaakintaupseerit.fi

Puheenjohtaja: Richard Lundell, 
puheenjohtaja@reservinlaakintaup-
seerit.fi
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150 m (kivääriammunta)
11.9. klo 16.30–21.00 M4 (SRA) ja 
150 m (kivääriammunta)
 Ilmoittautumiset viimeistään 
viikkoa ennen tapahtumaa sähkö-
postilla juhani72@protonmail.com 
tai HELRES ry SRA WhatsApp-
ryhmään. Ratamaksu on toistaisek-
si 15 €/henkilö, maksetaan radalla 
käteisellä tai MobilePay:lla.
 Lisää Lopen ampumatapahtu-
mista ilmoitamme nettisivullamme 
https://helsingin-reservilaiset.re-
servilaisliitto.fi/
 Yhdistyksen hihamerkin 
(Velcro-pohjalla) voi hankkia rata-
vuorojen yhteydessä vuoron vetä-
jältä. Varaa tasaraha 5 euroa.
 Yhdistys etsii Facebook-sivuil-
leen ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia. 
Lisätietoja uimonenjouko@gmail.
com.
 Yhteystiedot ajan tasalle: Jos on 
sähköpostiosoite, johon haluaisit 
saada yhdistyksen tiedotteita sekä 
ilmoituksia ”nopeista lähdöistä”, 
mutta et tähän mennessä ole saa-
nut, ilmoita se yhdistyksen sihtee-
rille: sihteeri.helres@gmail.com tai 
helsinki@helresp.fi.

Puheenjohtaja: Juhani Kuusisto, 
helsinki@helresp.fi

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVILÄISET

ita-helsingin-reservilaiset. 
reservilaisliitto.fi

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

HELSINGFORSNEJDENS 
SVENSKA RESERV-
UNDEROFFICERARE

www.reservilaisliitto.fi/hsru

 Skytte i Luolan udda veckors 
torsdagar kl. 16-19. Följande skyt-
ten är 8.12 och 22.12. Skytteanmäl-
ningarna till Axi Holmström, axi@
hsrk.fi.
 Skyttet fortsätter i januari va-
rannan vecka från 5.1.2023.
 Alla medlemmar önskas en 
God Jul och ett Gott Nytt År 2023.

Ordförande: Markus Liesalho, 
svenska@helresp.fi

ESPOON RESERVILÄISET

www.esres.fi

 Yhdistyksemme on Töölön si-
säampumaradalla vuoro parittomi-
en viikkojen sunnuntaisin klo 17:00 
alkaen ja Omegan sisäampumara-
dan vuoromme parillisten viikko-
jen torstaisin alkaen klo 18:00.
 Vuorot tulevat nimenhuuto.
com:in sivullemme, jonka kautta 
niihin ilmoittaudutaan. Huomio: 
Jos haluat peruuttaa ilmoittautu-

misesi vuorolle ilman hyväksyttä-
vää ja perusteltua syytä, tulee se 
tehdä viimeistään kyseistä vuoroa 
edeltävänä keskiviikkona espoon-
reservilaiset.nimenhuuto.com:in 
kautta.
 Padasjoen talvipäivät ampu-
maurheiluun keskittyvä viikon-
lopun mittainen tapahtumamme 
Padasjoen koulutuskeskuksessa 
10–12.3.2023.
 Maanantaimarssit: lähtö Pirk-
kolan urheilupuiston alaparkki-
paikalta Pirkkolantien varressa klo 
17:30. Kokoontumis- ja lähtöpis-
teenä toimii HSL pysäkki H2230. 
Marsseille ei vaadita ennakkoil-
moittautumista, teemme n. 7,5 
km reippaan lenkin. Varustus sään 
mukaan – haasta kaverisikin kun-
toilemaan! Lisätiedot: juhamatikai-
nen21@gmail.com
 Huom. Vuoden 2022 viimei-
nen maanantaimarssi marssitaan 
19.12.2022 ja kevätkausi käynnistyy 
9.1.2023. 
 Tarkasta tapahtumien tar-
kemmat aikataulut ja mahdolliset 
muutokset verkkosivujemme www.
esres.fi toimintakalenterista ja Uu-
tiset-sivulta.
 Hyvää joulua ja hauskaa uutta 
vuotta!

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

VANTAAN 
RESERVILÄISET

www.vantaanreservilaiset.fi

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

MERIRESERVILÄISET

merireservilaiset.reservilaisliitto.fi

 Toivotamme jäsenistölle hyvää 
loppuvuotta, joulua ja uutta vuotta 
2023. Lämpimät ja parhaimmat on-
nittelut kaikille itsenäisyyspäivänä 
ylennetyille ja huomionosoituksen 
vastaanottaneille.
 Talvikauden aktiviteeteiksi ja 
oman osaamisen kehittämiseksi 
kannustamme poimimaan MPK 
Meripuolustuspiirin kursseja. 
Ajankohtaiset uutiset ja tapahtu-
mat löydät yhdistyksemme Face-
bookista ja nettisivuilta. Yhdistyk-
semme tärkeimmät toiminta-alu-
eet ovat meri- ja ampumatoiminta.
 60-vuotisjuhlaan liittyvät tilai-
suuksien toteuttaminen ajoittunee 
kevättalveen 2023. Johtokunta tie-
dottaa asiasta tarkemmin.
 Ahven3-aluksen kuntokartoi-
tus ja tulevan käytön periaatteiden 
suunnittelu ovat meneillään.
 Jäsentapahtuma ja uusien jä-
senten infoilta toteutetaan siirtyvät 
alkuvuoteen 2023. Tarkemmat tie-
dot vuodenvaihteessa sähköisessä 
jäsenkirjeessä ja nettisivuillamme.
 Aikaisemmat menettelytavat 
Töölön ratavuoroilla ovat voimas-
sa. Vuorot jatkuvat vuonna 2023 
aikaisemman käytännön mukaises-

ti: Ilma-aseratavuorot (torstai klo 
16–18, parittomat viikot) ja pistoo-
liratavuorot (torstai klo 16–19, pa-
rilliset viikot).
 Ulkoratavuoro Upinniemessä: 
Rannikkoprikaatin ulkorata Upin-
niemessä on normaaliin tapaan 
jäsentemme käytössä. Mikäli kiin-
nostuit, ota yhteys Jukka Soiniin.
 LISÄTIETOJA. Meritoiminta ja 
Lavansaari: Juha Särkkä juha.sark-
ka.js@gmail.com Navigaatiojaosto 
ja Ahven3: Matias Kaivos, matias.
kaivos@co.inet.fi. Sisärata-ammun-
ta: Pauli Nerg, pauli.nerg65@gmail.
com. Ulkorata-ammunta: Jukka 
Soini, jukkasoini55@gmail.com. Jä-
senasiat ja nuorten toiminta: Juha 
Wallius, walliusjuha@gmail.com. 
Koko johtokunta merireservilai-
set@helresp.fi.
 Merkkipäiväonnittelut jäsenis-
töllemme:
Ylikersantti (res) Pertti Holopai-
nen, 75 vuotta 1.12.2022 Sami Alan-
ne, 50 vuotta 16.12.2022
Susan Tuulosniemi, 50 vuotta 
18.1.2023
Ylikersantti (res) Vesa Paavolainen, 
50 vuotta 23.1.2023 Korpraali Jari 
VIljanen, 60 vuotta 1.2.2023
Matruusi Kristian Wickström, 60 
vuotta 22.2.2023

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

ILMAILUOSASTO

helsingin-reservin-ilmailuosasto. 
reservilaisliitto.fi

 ALKUVUODEN 2023 TAPAH-
TUMAT: ti 10.1.klo 18, ti 14.2. klo 
18 ja ti 14.3. klo 18. Alustavat ai-
heet: Ilmavoimien kuvaustieduste-
lu 1939–1945: Carl-Fredrik Geust, 
Matkustamotoimintojen nykytila: 
Finnairin edustaja sekä ajankohtai-
nen turvallisuuspoliittinen aihe.
 Kerhoillat ja esitelmät pidetään 
Helsingin Suomalaisella Klubil-
la Helsingin Kampissa osoitteessa 
Kansakoulunkuja 3A, 5. krs. Ker-
hoilta alkaa mahdollisuudella ruo-
kailuun klo 18.
 Noudatamme Klubin pukukoo-
dia, joka on nykyään miehillä pik-
kutakki, kauluspaita, siistit housut 
ja kengät, mutta ei lenkkitossut.
 JÄSENASIAT. Tiedotamme ta-
pahtumista ja mahdollisista muu-
toksista vuosikalenteriin myös säh-
köpostitse. Mikäli haluat tiedotusta 
sähköpostilla, ilmoita sähköposti-
osoitteesi tiedotusvastaava Jari He-
landerille helander.jari@gmail.com
 Oletko muuttanut? Ilmoitathan 
uuden osoitteen Reserviläisliiton 
jäsenrekisteriin tai osaston tiedo-
tusvastaavalle.

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

VÄÄPELIKILTA

www.vaapelikilta.fi

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

HUOLTOALIUPSEERIT

huoltoaliupseerit. 
reservilaisliitto.fi

Puheenjohtaja: Jussi Hautala, jussi-
hautala1951@gmail.com

S-RYHMÄN 
RESERVILÄISET

s-ryhman-reservilaiset. 
reservilaisliitto.fi

S-Ryhmän reserviläisten hallitus 
toivottaa jäsenistölleen rauhallista 
joulua ja onnellista uuttavuotta!

Puheenjohtaja: Teemu Mällinen, 
sryhma @ helresp.fi

KOKONAIS-
MAANPUOLUSTUS

kokonaismaanpuolustus. 
reservilaisliitto.fi

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

MUUT 
MAANPUOLUSTUS-

YHDISTYKSET

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

www.stadinsissit.fi

 KOTISIVUT: Stadin Sissien 
kotisivut löytyvät osoitteessa www.
stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy mm. 
tämän vuoden toimintakalenteri, 
Sissisanomien nettiversiot ja lisä-
tietoa tapahtumista.
 AMPUMATOIMINTAA: Am-
pumavuorot Töölön radalla pyöri-
vät normaalisti
 Jos haluat mukaan ampujien 
sähköpostitiedotuslistalle, ota yh-
teys ammunta@stadinsissit.fi
 Ikisissien ampumavuorot Töö-
lön radalla; Katso ajankohtaiset 
ohjeet. Ilmoittautuminen christer.
mikkonen@elisanet.fi.
 SALITOIMINTAA: Töölön 
harjoitussalilla salitoiminta jatkuu 
normaalivuorojen mukaisesti. CJJ 
lyhytkurssi järjestetään tammi-
kuussa. Jos haluat mukaan treenei-
hin, ota yhteys sali@stadinsissit.fi
 MAASTOTOIMINTAA: Maas-
totoimikuntamme järjestää vuoden 
mittaan erilaisia tapahtumia ja har-
joituksia. Jos haluat mukaan, ota 
yhteys maasto@stadinsissit.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.
 SEURAA MEITÄ SOSIAALI-
SESSA MEDIASSA: 
Instagram: @stadinsissit
Facebook: Stadin Sissit

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

www.ajhk.fi

 AUTOJOUKKOJEN PERIN-
NEPÄIVÄ 20.1.2023. Vuoden 
toiminta aloitetaan perinteiseen 
tapaan heti, eikä hetken päästä. 
Autojoukkojen perinnepäivää vie-
tetään 20.1.2023. Laskemme sep-
peleet Hietaniemen hautausmaal-
la yhdessä Kaartin Pataljoonan 
edustajien kanssa klo 12.30 (ko-
koontuminen klo 12.20 mennessä 
kappelin sisäpihalla). Seppeleiden 
laskutilaisuuden jälkeen kokoon-
numme Autolinnan ravintola Kaar-
tiin omakustanteiselle lounaalle 
klo 13.15. Kilta tarjoaa alkumaljan. 
Ravintolassa on varattu oma väl-
jä tila. Ilmoittaudu 17.1. mennes-
sä toimisto@ajhk.fi tai numeroon 
0405643295. Tervetuloa.
 ESITELMÄ TIELIIKENNE-
LAIN UUDISTUKSESTA HELMI-
KUUSSA. Uusi tieliikennelaki on 
ollut käytössä muutaman vuoden. 
Kuulemme johtopäätöksiä uuden 
lain toimivuudesta. Tarkemmin 
myöhemmin.
 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KE-
VÄTKOKOUS JA ESITELMÄ 
10.3.2023 KLO 17.30. Killan sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
10.3.2023 klo 17.30. Laita päivä jo 
kalenteriisi, tarkemmin myöhem-
min. Käsitellään Killan säännöissä 
mainitut asiat sekä killan sääntö-
muutokset.
 Kokouksen yhteydessä on toi-
mintasuunnitelman mukainen 
ajankohtainen ja mielenkiintoinen 
esitelmä Ukrainan tilanteesta. Ko-
kouksen yhteydessä on kahvitus. 
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Kiltatuotteita on ostettavana koko-
uksen aikana. TERVETULOA.
 KILLAN KOTISIVUT www.
ajhk.fi
 Vuoden 2023 toimintasuunni-
telma löytyy killan sivuilta www.
ajhk.fi. Killan sivujen aktiivisella 
seuraamisella pysyt ajan tasalla. 
Annahan palautetta sivujen kehit-
tämiseksi.
 Autojoukkojen Helsingin killan 
jäsenille Hyvää Joulua ja toivotaan 
Rauhallisempaa Uutta Vuotta 2023.

HELSINGIN 
SUOJELUSKUNTAPIIRIN 

PERINNEKILTA

www.perinne.fi

 Kulunut vuosi on ollut monin 
tavoin dramaattinen. Covid-19 on 
edelleen aiheuttanut sairastumisia 

ja jopa kuolemantapauksia. Helmi-
kuun lopulla Venäjä hyökkäsi Uk-
rainaan ja suhteellisen rauhallinen 
elämä täällä Euroopassa päättyi. 
Tästä käynnistyikin sitten ”Nato-
option” lunastaminen. 
 Syksyn aikana killalla ei ole ol-
lut toimintaa, mutta toivomme, 
että ensi vuonna pääsemme takai-
sin normaaleihin kuvioihin.
 VUOSIKOKOUS 2023. Ensi 
vuoden vuosikokous pidetään Hel-
singin Suojeluskuntapiirin vuosi-

päivänä 12.4., joka on ensi vuonna 
keskiviikko. Tapahtumaan sisältyy 
kukkalaitteen laskeminen Sk-piirin 
muistokivelle klo 17.00 Töölönto-
rinkadun ja Pohjoisen Hesperian-
kadun kulmassa, vuosikokous au-
ditoriossa (Töölöntorinkatu 2 B), 
kokousesitelmä sekä kahvitarjoilu. 
 Hyvää Joulua ja Turvallista 
Uutta Vuotta 2023!
 HALLITUS 

Sähköposti: info@perinne.fi

UUDENMAAN  
VIESTIKILTA

www.uudenmaanviestikilta.fi

Naiset kouluttautuvat aktiivisesti
PikkuNASTA Pihlajanmarja 
2022 vastasi naisten 
kiinnostukseen ja tarpeeseen 
kouluttautua maanpuolustuk-
sen parissa.

Teksti: Tiina Jussi-Pekka, Kati Pitkänen 

ja Birgitta Mitro 

Kuva: Kati Pitkänen

 PikkuNASTA Pihlajanmarja 
-harjoituksessa opittiin arjen turval-
lisuusvalmiuksia ja varautumistai-
toja. Harjoituksen organisoi Nais-
ten Valmiusliiton Helsingin seudun 
alueneuvottelukunta. Santahami-
nassa ensimmäistä kertaa järjestet-
ty PikkuNASTA täyttyi perjantaina 
16.9.2022 innokkaista kurssilaisista. 
Aiemmin Santahaminassa on jär-
jestetty NASTA- harjoituksia, en-
simmäisenä Itämeren helmi vuonna 
2001 ja viimeksi Pihlaja 2019. 
 Tämän syksyn harjoituksen 
kurssien määrä oli nostettu kuu-
teen. Yleensä PikkuNASTAssa 
kursseja on kolme-neljä. Kurssi-
määrän nostaminen johtui alku-
vuoden runsaista yhteydenotoista 
liittoon ja kurssien runsaasta kysyn-
nästä. Korona ja Ukrainan sota ovat 
ajaneet ihmiset miettimään omaa ja 
läheisten turvaamista sekä kotiva-
rautumista. 
 Harjoituksen johtaja Kristiina 
Slotte avasi tapahtuman perjantai-
na. Hän painotti puheessaan ko-
tivarautumisen tärkeyttä ja kertoi 

Naisten Valmiusliiton eri jäsenjär-
jestöjen aktiivisten jäsenten määrän 
tuplaantumisesta.
 Viikonlopun aikana koulutettiin 
196 kurssilaista, joista ensimmäistä 
kertaa NASTA-kurssille osallistuvia 
oli lähes puolet. Kurssit olivat Ar-
jen turvallisuus, Lapsen kohtaami-
nen kriiseissä, Liikenneturvallisuus 
ja Puolustusvoimien B-ajo-oikeus, 
Tosielämän ensiapu, Turvallisesti 
vesillä ja Väestönsuojelun perusteet. 
Harjoituksen toteuttamisen ovat 
mahdollistaneet yli 30 vapaaeh-
toista naista ja muutama mies sekä 
yhteistyökumppaneina PV, MPK, 
Sotilaskoti ja useat maanpuolustuk-
sen- ja turvallisuuden organisaatiot 
ja järjestöt.
 Liikenneturvallisuus ja Puo-
lustusvoimien B-ajo-oikeuskurssi 
kiinnosti Vihtiläistä Anna Kun-
nasta, koska hän haluaisi jatkossa 
toimia Nasta-harjoitusten organi-
saation huolto- ja johtotehtävissä. 
Annaa kiinnostaa myös kriisiajan 
varautuminen sekä hyödyksi olemi-
nen mahdollisessa kriisitilantees-
sa. Koulutusta Anna piti hyvänä 
ja mielenkiintoisena. ”Suosittelen 
Nasta-harjoituksia, koska niissä 
oppii turvallisuusasioita ja tapaa 
samanhenkisiä ihmisiä”, Anna sum-
maa. NASTA-konseptin harjoituk-
sissa pyritään aina tarjoamaan yksi-
lön taitoja lisäävien kurssien lisäksi 
myös koulutusta, josta saa osaamis-
ta toimia jatkossa erilaisissa vastuu-
tehtävissä. 
 Lauantain koulutusilta huipen-

tui illanviettoon rannalla, jossa tar-
jolla oli Soden munkkeja, teetä ja 
kahvia. Tunnelman loi mahtava Va-
rusmiesbändi, jonka muodostavat 
kaartinjääkärit Henri Hytti ja Vili 
Daniloff. Illan päätti vapaaehtoinen 
kenttäehtoollinen, jossa pysähdyt-
tiin tähtien alla rauhoittumaan ja 
miettimään lähimmäisen rakkautta 
sekä omien tekojemme vaikutuksia 
toisiin. 

 Harjoitus päätettiin sunnuntai-
na ja kotimatkalle lähti tyytyväisiä 
kurssilaisia uusien oppien kanssa.
 Syksyn aikana Santahaminassa 
on vielä järjestetty naisille kohden-
netut kurssit ”protokolla- ja tapa-
tietokurssi” jolle osallistui 51 kurs-
silaista ja ”järjestöviestintäkurssi” 
johon on ilmoittautunut 18 kurssi-
laista. Kurssit järjestetään vapaaeh-
toisten voimin. 

 Seuraava NASTA-harjoitus 
Harjulintu järjestetään Säkylässä 
huhtikuussa 2023 ja NASTA Tyyni 
Dragsvikissä syyskuussa 2023. Li-
sää tietoa löytyy Naisten Valmius-
liiton nettisivuilta. Ilmoittautuessa 
kannattaa olla nopea, sillä suosi-
tuimmat kurssit täyttyvät alle tun-
nissa. 
 Lämpimästi tervetuloa mu-
kaan!

Perinteinen Reserviläispiirin itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus Vantaalla
Teksti ja kuva: Niko Huttunen

 Helsingin Seudun Reserviläis-
piiri osallistui itsenäisyyspäivän ju-
malanpalvelukseen Vantaan Pyhän 
Laurin kirkossa. Paikalla oli run-
saasti väkeä, muun muassa Van-
taan kaupungin johto ja valtuusto-
ryhmien edustajat. Jumalanpalve-
luksessa saarnasi teologian tohtori 
Niko Huttunen Vääpelikillasta.
 Jumalanpalveluksen jälkeen 
sankarihaudalla laskettiin lukuisia 
seppeleitä. Reserviläispiirin seppe-
leen laski piirin hallituksen jäsen 
Heikki Juhola. Piirin lippua kantoi 
Ari Hautala ja Vääpelikillan lippua 
Teijo Junnola.
 Piiri osallistuu itsenäisyyspäi-
vän jumalanpalveluksiin vuoro-

vuosin Helsingissä, Espoossa, Van-
taalla ja Kauniaisissa sekä laskee 
seppeleen paikalliselle sankarihau-
dalle.
 Niko Huttusen saarna löytyy 
linkistä: https://nikohuttunen.blo-
gi.net/blog/16/saarna-itsenaisyys-
paivana-2022-vantaan-pyhan-lau-
rin-kirkossa/
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Turpotietäjä 2022
Helsingin Seudun Reservi-
läispiiri palkitsi alueellaan 
Turpotietäjä 2022 -kilpailussa 
neljä parhaiten menestynyttä 
opiskelijaa.

Teksti ja kuva: Marko Nikkanen

 Lukiolaiset ja heidän opetta-
jansa saapuivat maanantai-iltana 
piirin toimistolle kakkukahveille, 
jossa heitä ensin tervehti Reservi-
läisliiton toiminnanjohtaja Minna 
Nenonen. Reserviläisliiton opis-
kelijoille antamat lahjakortit jakoi 
piirin Turpopäällikkö Eerik Tuo-
vinen. 
 Onnittelut kaikille kovatasoi-

seen kilpailuun osallistuneille ja 
erityisesti Helsingin alueen nel-
jälle parhaalle opiskelijalle, joista 
kolme on myös valittu 30.11. Hel-
singissä pidettävään loppukilpai-
luun. Loppukilpailun voittaja saa 
suoran opiskelupaikan Turun yli-
opiston yhteiskuntatieteellisestä 
tiedekunnasta. 
 Henkilöt kuvassa vasemmal-
ta oikealle: Eetu Liekari / Ressun 
lukio, Pia Liimatainen / Tapiolan 
lukio, Daniel Nikkar / Ressun lu-
kio, Lauri Manner-Raappana / 
Otaniemen lukio, Eerik Tuovinen 
/ Turpopäällikkö HelResP, Kos-
ti Koivunen / Otaniemen lukio, 
Lauri Mentula / Tapiolan lukio ja 
Jussi Uitto / Otaniemen lukio.

RESERVILÄINEN EI LUOVUTA! (paitsi verta)
Valtakunnallinen reserviläisten verenluovutuskampanja 1.3. – 31.5.2023. 
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry – Helsingin Reserviupseeripiiri ry 

Kampanjan virallisena suojelijana toimii Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja eversti Jukka Nurmi

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

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

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

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

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

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

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

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

• Verenluovuttaja voi kuulua vain yhteen VeriRyhmään kerrallaan.

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

Artikkelikirja
Sukelluksia Suomen  

sotahistoriaan
on kaikkien maamme sotahistoriasta  
kiinnostuneiden saatavilla Suomen  

Reserviupseeriliiton kautta
hintaan 29 eur kotiin kuljetettuna.

Antoisia lukuhetkiä!

Eduskuntavaalit tulossa – osta mainostilaa Helsingin Reservin Sanomista

Seuraava paperilehti ilmestyy 10.2.2023. Vaalipäivä on 2.4.2023. Ennakkoäänestys kotimaassa 22-28.3.2023. 
Katso mainostilan hinnat lehden mediakortista: www.reservinsanomat.fi

Akateemisen Karjala-
Seuran Perinneyhdistys
 Ti 17.01.2023 klo 17.00
Kapteeni evp, laskuvarjohyppäämisen kon-
kari Pasi Pirttikoski ”Laskuvarjohyppyjen 
historiaa ennen sotia ja niiden aikana Suo-
messa ja Helsingissä”
 Ti 21.02.2023 klo 17.00
Akateemisen Karjala-Seuran perustamisen 
101 vuotismuistopäivä. AKS-Power Point 

esitys ”Heimosodissa ja AKS:n alkuajoissa 
olleen kokemuksia. Kuvat ja esineet kerto-
vat omaa tarinaansa”
 Ti 21.03.2023 klo 17.00
Sotilasprofesori, evl Marko Palokangas ”Uk-
rainan sotaan liittyvä tiedustelu”. Esitelmän 
tarkka aihe tarkentuu myöhemmin, Esitel-
män jälkeen pidetään Perinneyhdistyksen 
vuosikokous.
 Ti 18.04.2023 klo 17.00
Esitelmöitsijä ja aihe ilmoitetaan maalis-
kuussa ilmestyvässä Vapaussoturi lehdessä 
 Esitelmät pidetään Ostrobotnian 
Chydenius-salissa, 3. kerros, Museokatu 10, 
Helsinki. Tilaisuudet alkavat klo 17.00 ja ovat 
avoimia, ei ennakkoilmoittautumista.
 Salivuokran kolehti 5 eur, jäseniltä 3 eur.

 Espoon Sotaveteraanit ry järjestää 8.2.2023 viihdekonsertin Espoon kulttuurikeskuksen 
Tapiolasalissa. Konsertin musiikista vastaavat Kaartin soittokunta solisteinaan Helena Jun-
tunen ja Jussi Vänttinen.
 Tervetuloa mukaan konserttiin tukemaan yhdistyksen työtä veteraanien hyväksi ja 
nauttimaan monipuolisesta musiikista. Järjestä perheellesi tai ystävillesi, henkilökunnallesi 
ja/tai asiakkaillesi mukava yhdessäolon hetki. Lippuja voi varata 30 euron hintaan yhdistyk-
sen toimistosta.  Lippuja myös lippu.fi à 32 e (sis. palvelumaksun),

Espoon Sotaveteraanit ry:n toimisto
Ukonvaaja 4, 02130 Espoo, ma-to klo 9-14. Puh 09 452 5721
espoon.sotaveteraanit@luukku.com

Espoon Sotaveteraanien Talvigaala 8.2.2023
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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 2023

Aineisto- ja ilmestymispäivät 
vuonna 2023, paperilehti

N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä  
1.   25.1.   10.2.  vuosikokousilmoitukset
2.   31.5.   16.6.  
3.   6.9.   22.9.  vuosikokousilmoitukset
4.   29.11.   15.12.  

Paperilehden näköisversio (pdf): www.reservinsanomat.fi1

Aineisto- ja ilmestymispäivät 
vuonna 2023, verkkolehti

N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä  
1.   23.2.   3.3.  
2.   30.3.   7.4.  
3.   4.5.   12.5.  
4.   10.8.   18.8.  
5.   12.10.   20.10.  
6.   9.11.   17.11.  

Sähköinen lehti:   www.reservinsanomat.fi

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

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

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

Kirjautumislinkit
Reserviläisliitto: https://www.reservilaisliitto.fi/jasenille/tarkista- 
tietosi/
Suomen Reserviupseeriliitto: https://www.rul.fi/jasenille/jasen- 
rekisteri/

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

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

Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä 24.12.2022

Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, kadetit, reserviläis- ja rauhanturvaaja-
järjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan Suomen mar-
salkka Mannerheimin haudalle ja Hietaniemen sankariristille.

Hietaniemen vartioiden vaihdot organisoi Helsingin Reserviupseeripiiri seuraavasti:

  13.00 - 13.30 Kadetit
  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. Kunnia-
vartion 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 kunnia-
merkit päällystakissa. Sotilaspukuisilla on erikseen käsketty varustus. 

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

Vähänkään oireisena ei osaa osallistua kunniavartiotehtäviin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: toimisto@hrup.fi


