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Piirissä tapahtuu
1) Piirin henkisen maanpuolustuksen toimikunta on kokoontunut toukokuun 
aikana kaksi kertaa: 5. ja 29.5. Toimikunta on jakanut erittäin monitahoiseksi 
osoittautuneen, aatteellisen työn nykyaikaisia menettelytapoja koskevan aiheko-
konaisuuden käsittelyä.

2) Piirihallituksen kokous pidettiin 13.5., läsnä 30 upseeria. Hallitus hyväksyi 
mm. työvaliokunnan ehdotuksen HRUP:n viirin valmistamiseksi. Kokouksen 
keskeisenä asiaryhmänä olivat piirin kevätkokouksen valmistelut: toimintasuun-
nitelma, talousarvio sekä henkilövaalien valmistelut. Kokouksen muista asiois-
ta mainittakoon Meriosaston esitys, jossa pyydetään tutkittavaksi, voisivatko 60 
vuotta täyttäneet, vähintäin 30 vuotta jäsenmaksunsa maksaneet päästä yhdis-
tyksensä vapaajäseniksi. Tämän asian hallitus päätti antaa piirin järjestötoimi-
kunnan selvitettäväksi.

3) Reservin Sanomien toimitusneuvosto vahvistettuna ARU:n, HRAu:n ja 
HRUP:n tiedotusmiehillä piti kevätkauden viimeisen kokouksensa 16.5. Santaha-
minan kiltasaunassa. Tiedotustoiminnasta yleensä ja Reservin Sanomien toimit-
tamisesta erityisesti käytiin vilkas keskustelu.

4) Piirin puheenjohtaja ja henkisen maanpuolustuksen puheenjohtaja neuvotte-
livat 21.5. Helsingin Reservinaliupseerit ry:n johdon kanssa yhteistoiminnan ke-
hittämisestä piirien kesken. Neuvottelussa päätettiin asettaa yhteinen työryhmä 
asiaa valmistelemaan.

5) RUL:n liittovaltuuston HRUP:n jäsenet kokoontuivat piirin puheenjohtajan 
kutsumina neuvottelemaan 30.5., läsnä 10 upseeria. Neuvottelussa valmisteltiin 
HRUP:n kannalta tärkeitä liittovaltuuston kokouksessa 7.6. esille tulevia asioita 
(mm. henkilövaaleja) sekä keskusteltiin HRUP:n panoksen tehostamisesta liitto-
portaan työssä.

6) Piirin varapuheenjohtaja, ylil Pekka Raivio esitti 1.6. piirin onnittelut piirihal-
lituksen pitkäaikaiselle jäsenelle, evl Jaakko Rannalle hänen 50-vuotispäivänään 
luovuttaen samalla hänelle piirin adressin.
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Uutisia 50 vuotta sitten

RUL:n uusi puheenjohtaja 
valitaan syksyllä

RUL:n kolmen vuoden välein järjestettävä 
liittokokous on tulevana syksynä 16.11.2019 
Turussa, tervetuloa! Kyseessä on perinteikäs 
vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestöjen yh-
teinen kokous- ja tapahtumaviikonloppu (15.-
17.11.2019), joka sisältää useita eri keskeisten 
vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestöjen 
kokouksia, lauantain juhlaillallisen, sekä hui-
pentuu sunnuntain maanpuolustusjuhlaan.  
Yksi viikonlopun huomionarvoisimmista asi-
oista on RUL:n puheenjohtajan valinta vuo-
sille 2020-2022. Samassa kokouksessa vali-
taan myös uusi liittovaltuusto, sekä päätetään 
liiton toiminnan ja talouden suuntaviivoista 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohta-
ja, liittohallituksen puheenjohtaja, valitaan 
aina kolmen vuoden välein pidettävässä liit-
tokokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Nykyinen puheenjohtaja Mikko Halkilahti on 
hyvissä ajoin kertonut, ettei ole käytettävissä 
liiton puheenjohtajan tehtävään toisen pu-
heenjohtajakautensa 2017-2019 jälkeen. Näin 
ollen puheenjohtaja vaihtuu tulevassa vuo-
denvaihteessa.

RUL:n keskeiset luottamustehtävät ovat ar-
vostettuja tehtäviä ja sisältävät merkittävän 
määrän työtä: vapaaehtoista työtä ja vaikut-
tamista yhteisten asioiden edistämiseksi. 
Nykyisen ja edeltävien puheenjohtajien työ-
määrästä kertonee se, että tehtävään liittyviä 
tapahtumia, kokouksia tai esiintymisiä on 
suunnilleen 100 päivänä vuodessa. Lähelle 
samaa työmäärää ovat myös aiemmat vara-
puheenjohtajat tällä vuosikymmenellä (ja 
varmasti aiemminkin) vapaaehtoisen maan-
puolustuksen edistämiseksi tehneet. Mielen-
kiintoiset ja vastuulliset tehtävät antavat te-
kijälleen paljon, mutta vaativat myös jousta-
vaa kalenteriajan käyttömahdollisuutta; joko 
työnantajan hyvin positiivista suhtautumista 
asiaan tai vaihtoehtoisesti oman yritystoi-
minnan harjoittamisesta pois otettua aikaa.

Olen saanut nyt toimia RUL:n 1. varapu-
heenjohtajan tehtävissä viimeisen kuuden 
vuoden ajan. Tämä on ollut erinomaista ai-
kaa, joten on luontevaa, että olen lupautunut 
ehdokkaaksi tulevaa liiton puheenjohtajaa 
valittaessa. Puheenjohtajaehdokkaaksi olen 
päätynyt siten, että Laihialta lähdin heinä-
kuussa 2002 varusmiespalvelustani suoritta-
maan Niinisaloon, sieltä Haminaan kurssil-
le 221 (tiedustelutulenjohto), sekä edelleen 
heinäkuussa 2003 reserviin. Opiskeluaikana 
maanpuolustus jatkui harrastuksena Jyväsky-
län Akateemiset Reserviupseerit ry:ssä, josta 
tulin valituksi valtakunnallisen Opiskelijain 
Reserviupseeripiirin puheenjohtajaksi 2006, 
sekä edelleen RUL:n hallitukseen 2007 ja 
liiton johtoryhmänä toimivaan työvaliokun-
taan 2008 alkaen. Tästä saakka on ollut ilo 
toimia liiton keskeisissä luottamustehtävissä, 
sekä vuosien mittaan mm. maanpuolustus-
järjestöjen yhteishankkeiden toteuttamisessa, 

reserviläisliikunnan kehittämisen tehtävissä 
niin taustalla kuin kilpailijanakin, sekä Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen (MPK):n hal-
lituksessa sekä koulutuksen kehittämisessä.
Muutettuani Helsinkiin olen toiminut mm. 
kotiyhdistykseni Kanta-Helsingin Reserviup-
seerit hallituksessa, läheisessä yhteistyössä 
Helsingin Reserviupseeripiirin kanssa, sekä 
sittemmin Helsingin piirin esityksestä myös 
liiton puheenjohtajistossa 2012 alkaen. Ko-
tijoukkojen tuki, sekä arkityöhöni liittyvä 
oman ajankäytön suunnittelumahdollisuus, 
ovat tuoneet puheenjohtajaehdokkuuden mi-
nulle mahdolliseksi.

Toivottavasti RUL:n puheenjohtajan tehtä-
vään ilmoittautuu useita ehdokkaita. Liiton 
sääntöjen mukaan ”liiton puheenjohtajaa va-
littaessa tulevat kysymykseen vain ne suostu-
muksensa tehtävään antaneet henkilöt, jotka 
jäsenyhdistys tai henkilöjäsen ovat ilmoitta-
neet liittohallitukselle kahta kuukautta ennen 
liittokokousta”. Näin ollen puheenjohtajaeh-
dokkaat ovat selvillä pian syyskuun puolen-
välin jälkeen.

Aaro Mäkelä
Yliluutnantti (res) Aaro Mäkelä on Suomen 
Reserviupseeriliiton ensimmäinen varapu-
heenjohtaja
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Puheenjohtajilta

Kenttäkelpoisuus 
on vuoden teema

HELRESP:n 
puheenjohtajalta
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Maanpuolustuksessa tapahtuu
 Maavoimien Sapeli 19 -taisteluharjoitus 
näkyy ja kuuluu puolustusvoimain lippujuh-
lan päivän aikoihin Pääkaupunkiseudulla ja 
Uudellamaalla. Harjoituksessa on mukana 
myös brittiläinen kevyen jalkaväen osasto. 
Toivoa sopii, että tulevankin hallituksen ai-
kana Suomi jatkaa solmittujen sopimusten 
mukaista kansainvälistä yhteistyötä. 
 Keskustapuolue tulee asettamaan seu-
raavan puolustusministerin, jonka nimeä 
ei ole tätä kirjoittaessa vielä julkaistu. Hy-
vin toivottavaa on, että tehtävään asetet-
taisi meille Reserviläisliiton jäsenille tuttu 
henkilö, joka on varsin perehtynyt maan-
puolustukseemme. Aluetoimisto järjesti 
Uudenmaan reservin ylennysjuhlan 3.6. Ri-
tarihuoneella. Kyseessä on hieno perinne ja 
ylennettäville mieleenpainuva tilaisuus ar-
vokkaassa ympäristössä. Onnittelut kaikille 
ylennetyille! 

Jari Gerasimoff valittu Kari 
Talikan seuraajaksi piirin 
toiminnanjohtajana
 Piirin hallituksella on ilo ilmoittaa, että 
olemme palkanneet Jari Gerasimoffin seu-
raavaksi piirin toiminnanjohtajaksi. Jarin 
valinnassa vaakakupissa painoivat pitkä 
kokemus reserviläistoiminnasta, yhteistyö-
kumppanien tuntemus, rakentava näkemys 
toiminnan kehittämisestä ja valmius sitou-
tua tehtävään pidemmälle ajalle. Luotan 
Jarin olevan oikea valinta uudeksi toimin-
nanjohtajaksi. Kari Talikka jatkaa työssään 
joulukuun ensimmäiseen päivään. Gera-
simoffin Jari puolestaan aloittaa toimistolla 
heinäkuun lopussa ja alkaa ottaa vastuuta 
toiminnanjohtajan tehtävistä ensisijaisena 
kontaktina piirin toimistolla syyskuulta. Toi-
miston puhelinnumero säilyy samana. Jarin 
suorat kontaktitiedot tullaan tiedottamaan 
yhdistyksille ja toki myös piirin nettisivuilla.

Piirin yhdistysten 
yhteistyöpalaveri tiistaina 11.6. 
 Kevätkokouksessa esitetyn mukaisesti 
piirin yhdistyksiä on pyydetty lähettämään 
edustajansa yhteistyöpalaveriin tiistaina 
11.6. klo 18. Paikkana on Töölöntorinkadun 
auditorio. Tarkoituksena on käydä läpi yh-
distysten toisen vuosipuoliskon tapahtumat 
ja mahdollisuuksien mukaan korjata pääl-
lekkäisyydet sekä etsiä yhteistyömuotoja jo 
suunniteltuihin ja uusiin tapahtumiin. Kaik-
kiaan tavoitteena on parantaa yhdistysten 
tietoisuutta toistensa toiminnasta ja löytää 
tehokas käytäntö tapahtumista tiedottami-
seen.

Tapahtumat
 Santahaminassa piirimme isännöi 24.5.-
26.5. perinteisen Baltic Sea Shooting Cup 
-ampumakilpailun. Tänä vuonna paikalla 

oli piirin joukkueen lisäksi joukkueet  Tans-
kasta, Virosta ja Latviasta. Ruotsista paikalla 
oli yhteistyökumppanimme  Södra Skånska 
Regementet P7:n edustaja; samaan aikaan 
osunut kodinturvajoukkojen harjoitus esti 
Ruotsin joukkueen osallistumisen, kuten 
myös Liettuan joukkueenkin. 
 Kaikkiaan kilpailun yhteishenki eri mai-
ta edustavien vapaaehtoisten  maanpuo-
lustajien välillä oli hyvä. Kirkkaasti menes-
tynein ryhmä oli piirimme joukkue, jonka 
Ilkka Koljonen oli joukkueen valmentajana 
valinnut. Joukkueemme jäsenet olivat Han-
nu Uronen, Lars Paersch, Sami Kallinen ja 
Antti-Jussi Kaskinen. Viro ja Latvia kamp-
pailivat tasaisesti eri ampumaluokkien toi-
sesta ja kolmannesta sijasta. Viro oli koko-
naiskilpailun toinen ja Latvia kolmas. 

Odotusten mukaisesti 
piirimme kyky järjestää 
kansainvälinen kilpailu 
tukitoimineen oli erin-
omainen. 

 Järjestelyistä on syytä kiittää Seppo Sii-
meslehtoa ja Kari Savolaista sekä heidän ko-
koamaansa rakentaja- ja toimitsijaryhmää 
sekä Kari Talikan koordinoimaa huoltotoi-
mintojen joukkuetta.  Mikko Lehtisen yllä-
pitämä tulospalvelu oli nopea ja luotettava. 
Odotusten mukaisesti piirimme kyky järjes-
tää kansainvälinen kilpailu tukitoimineen 
oli erinomainen. Kiitokset Aluetoimistolle 
ja Kaartin Jääkärirykmentille sekä kapteeni 
Nina Leskiselle arvokkaasta tuesta!
 Suurin tapahtumaponnistus piirimme 
ja veljespiirin alueella on vielä edessä. Tämä 
on SRA suomenmestaruuskilpailuiden jär-
jestäminen heinäkuun lopulla Syndalenissa. 
Kilpailutoimikunta tulee piirin kautta lähes-
tymään yhdistyksiä mahdollisten järjestelyi-
hin tarvittavien lisäresurssien suhteen. 
 Toivotan piirimme jäsenille ja yhteistyö-
kumppaneillemme toimeliasta ja aurinkoista 
kesää !

Ampumateema uudistaa lehteä
 Käsissäsi on hieman uudistunut Helsin-
gin Reservin Sanomat, ja tämän numeron 
teemana on ammunta. Tarkoituksena on 
kertoa kaikille Helsingin piirien jäsenille 
ampumaharrastuksen aloittamisesta, mah-
dollisuuksista harrastaa, ja kertoa viimeai-
kaisista ampumatapahtumista. Lisäksi ker-
rotaan perustietoja aseen hankkimisesta ja 
sen huoltamisesta.  Lehden lopussa on edel-
leen vakiosivut ampumatoiminnalle, liikun-
tatoiminnalle ja kerhopalstoille. 
 Lehden teemoitus on uusi asia piirin 
viestinnässä, ja tarkoitus on jatkossakin tuo-
da paperilehden numeroihin joku yhdistävä 
aihe. Ammunta valittiin ensimmäiseksi tee-
maksi, koska kesä on ammunnan sesonkiai-
kaa kaikilla ulkoradoilla, ja metsästystä har-
rastavat alkavat valmistautua ampumakokei-
siin ja syksyllä alkavaan kauteen. Ammunta 
on myös yksi tärkeä kenttäkelpoisuuden 
osa-alue, ja kenttäkelpoisuus on HRUP:n 
vuoden painopistealue. 
 Paperilehteä luetaan ja se on piirien 
viestinnän lippulaiva. Eri kyselyissä on ha-
vaittu, että HRS:n paperilehti on edelleen 
hyvin suosittu, ja se tavoittaa jopa piirien 
nuoret jäsenet. HRUP:n viestintätoimikun-
ta päätti sen pohjalta, että jatkossa pyrimme 
kohdistamaan paperisena ilmestyviin nu-
meroihin mahdollisimman paljon sellaista 
sisältöä, joka suuntautuu tulevaisuuteen, ja 
kiinnostaa mahdollisimman laajaa joukkoa 
nykyisiä ja uusia jäseniä. Tällaista sisältöä 
ovat mm. tulevien tapahtumien ennakko-
markkinointi, kiinnostavien henkilöiden 
esittely ja hyödyllisten perustietojen kertaa-
minen. Sähköisiin numeroihin keskitetään 
historiaan suuntautuvat ja kapeampaa jouk-
koa kiinnostavat aiheet. Seuraavan syksyllä 
ilmestyvän paperisen numeron teemana on 
järjestötoiminta, jossa esitellään piirien yh-
distysten toimintaa ja yhdistysten henkilöi-
tä. Numeroon voi jokainen yhdistys tai jäsen 
tarjota kirjoituksia ja kuvia ottamalla yhteyt-
tä päätoimittajaan.  

Ammuntojen vetäjäpula alkaa 
olla merkittävä haaste
 Piiriemme ampumatoiminta on aktii-
vista ja tavoittaa suuren osan jäsenistöä. 
Tutustumisammunnat nuorille jäsenille ja 
muillekin ovat suosittuja, ja tuovat yhdistyk-
siin uusia jäseniä. Toiminnassa on kuitenkin 
myös haasteita, koska alueemme ratakapasi-
teetti on rajallinen ja aktiiviset ammunnan 
johtajat ovat ylityöllistettyjä. Ratakapasitee-
tin lievittämiseksi – ja yhdistyksen yhteistoi-
minnan lisäämiseksi - piiri on koordinoinut 
muutaman yhteisen ampumaratakäynnin. 
Yhteisiä ampumaratapäiviä jatketaan, ja 
parhaassa tapauksessa ne voivat johtaa yh-
distysten jatkuvaan yhteistyöhön ja uusiin 
harrastusmahdollisuuksiin. puheenjohtaja@helresp.fipuheenjohtaja@hrup.fi

 Ampumakouluttajien ja hyväksyttyjen 
ammunnanjohtajien määrän kasvattaminen 
on elintärkeää. Piirihallitus selvittää par-
haillaan, miten yhdistykset voisivat lähettää 
uuden sukupolven tekijöitä ammunnanjoh-
tajien kurssitukseen. Tämä edellyttää hyvää 
yhteistyötä MPK:n kanssa, ja että normit va-
paaehtoisen maanpuolustuslain käytännön 
soveltamisesta ovat selvillä. Yhdistysten olisi 
tässä vaiheessa hyvä miettiä sopivia ja aktii-
visia henkilöitä tuleviin koulutuksiin, jotta 
tulevaisuuden resurssit vastaisivat tarvetta. 
Ei ole realistista ajatella, että pullonkaula 
olisi nopeasti poistettavissa, mutta sitä suu-
remmalla syyllä asiaa pitää edistää nopeasti, 
jottei tilanne pahene. 

Tervetuloa veljespiirin uudelle 
toiminnanjohtajalle
 Piirien kevätkokouksessa saimme kuul-
la, että Jari Gerasimoff on valittu Helsingin 
Reserviläispiirin uudeksi toiminnanjohta-
jaksi Kari Talikan jäädessä hyvin ansaitulle 
eläkkeelle syksyn aikana. Valinta ilahdutti 
kovasti, koska Jari tunnetaan ansioituneena 
ampujana ja pitkän linjan aktiivina vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen kentällä. Uskon 
että Jarin myötävaikutuksella voimme saada 
mm. piirien yhteiset ammunta-asiat entistä 
parempaan suuntaan. Toivon Jarille menes-
tystä uudessa vaativassa tehtävässä ja Karille 
rentouttavia eläkepäiviä.  

Onnea ylennetyille ja palkituille
 Lopuksi haluan onnitella kaikkia 
4.6.2019 ylennettyjä ja palkittuja. Kannattaa 
muistaa, että ylennys ei ole palkinto tai osoi-
tus ajan kulumisesta, vaan sen taustalla on 
aina kasvanut sotilasammattitaito, pidempi 
kokemus, ja arvioitu kyky suoriutua me-
nestyksekkäästi vaativammassa sodan ajan 
tehtävässä. Korkeampi sotilasarvo tuo mu-
kanaan suuremman vastuun ja korkeammat 
odotukset. Osaamisvaatimukset kasvavat, 
joten ylennys myös velvoittaa ylläpitämään 
ja kehittämään korkeamman sotilasarvon 
edellyttämiä tietoja ja taitoja. Kanavoikaa 
siis ylennyksen tuoma ilo ja energia myös 
uuden oppimiseen.  

Lue Helsingin 
Reservin 

Sanomat myös 
verkosta!
www.reservinsanomat.fi

Piirit toivottavat hyvää kesää!

Matti Riikonen > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
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Alajoki ja Halkilahti majureiksi, Liuksiala ylivääpeliksi
4.6.2019 ylennettiin Uudenmaan 
aluetoimiston alueella 284 
reserviupseeria. Majureiksi mm. 
Helsingin Reserviupseeripiirin 
toiminnanjohtaja Tomi Alajoki 
ja Suomen Reserviupseeriliiton 
puheenjohtaja Mikko Halkilahti. 
Kapteeneiksi mm. Janne Hän-
ninen KT-Kerho, Juha Malinen 
Töölö ja Toni Teittinen Pionee-
riosasto. Yliluutnanteiksi mm. 
Juha-Matti Laurio Ilmailukerho, 
Tuomas Maasalo Länsi-Vantaa 
ja Risto Sandvik Sissikerho sekä 
Suomen Reserviupseeriliiton 
järjestösihteeri Susanna Taka-
maa. Luutnanteiksi mm. Eero 
Kujala Pohjois-Helsinki ja Pauli 
Sortti Tapiolan Reserviupseerit.

Lippujuhlapäivänä ylennettiin 
Uudenmaan Aluetoimiston 
alueella 543 reservin aliup-
seeria ja miehistöön kuuluvaa 
reserviläistä. Sotilasmestariksi 
ylennettiin mm. Harri Koponen. 
Ylivääpeleiksi ylennettiin 
mm. Perttu Fihlman, Michael 
Liuksiala Espoon reserviläiset 
ja Minna Törmäkangas 
Vääpelikilta. Ylikersantiksi mm. 
Maria Vanonen Sissiosastosta, 
kersantiksi mm. Maija Metsola 
Helsingin Reserviläisistä. 

Lippujuhlapäivänä 
palkittiin ansioituneita

Tasavallan presidentti on myön-
tänyt seuraavat Ritarikuntien 
kunniamerkit: Vapaudenristin 
ritarikunta: 2. luokan vapauden-
risti miekkoineen: piiripäällikkö, 
kommodori Henrik Nystén. 
Suomen Leijonan ritarikunta: 
komentajamerkki: Sotavahinko-
säätiön puheenjohtaja vakuu-
tusneuvos Harri Kainulainen. 1. 
luokan ritarimerkki: komkapt 
Atte Löytönen. Ansioristi: Ahti 
Pohjonen Tikkurilan Reserviup-
seerikerho. Suomen valkoisen 
ruusun ritarikunta: Ansioristi: 
Eeva Tulisalo Reserviläisliitto ja 
Nina Schleifer Vapaussodan Hel-
singin Seudun perinneyhdistys. 
1. luokan ansiomitali kultaristein: 
Mats Fagerström, Uudenmaan 
reserviläispiirin puheenjohtaja.

Suomen Reserviupseeriliiton 
kultainen ansiomitali: maj Matti 
Riikonen Sissikerho, kapt Aki 
Mäkirinta KT-Kerho, evl Harry 
Jääskeläinen Tikkurila, ylil 
Dick Lundell H:fors Svenska 
Reservoff, toimistosihteeri Kirsti 
Suortti (RUL).

Tasavallan presidentti 
on ylentänyt seuraavat 
reservin upseerit 4.6.2019 
 Sotilasarvoon: KOMENTAJA 
Suvikas Risto Tapani Helsinki
 Sotilasarvoon: MAJURI 
Aho Vesa-Pekka, Alajoki Tomi Juha-
ni Helsinki, Alho Jorma Juhani Nur-
mijärvi, Halkilahti Mikko Markus, 
Lahdensuo Heikki Fredrik Kirkko-
nummi, Laurila Antti Lauri Mikael 
Järvenpää, Leinonen Antti Kerava, 
Saarinen Timo Antero Espoo, Salo-
nen Jussi-Mikko Tuusula, Tuominen 
Tatu Joonas Helsinki, Vuojärvi Pasi 
Veli Loviisa, Väänänen Pekka Sakari 
Askola
 Sotilasarvoon: KAPTEENI 
Aalto Tapio Valdemar Lohja, Aho-
nen Henri Antero Vantaa, Heikki-
nen Miikka Antero Helsinki, Ho-
lopainen Kero Martti Nurmijärvi, 

Honkonen Petri Jari Juhani Espoo, 
Hurskainen Ville-Veikko Oskari 
Tuusula, Hänninen Janne Johannes 
Helsinki, Innanen Mikko Petteri Es-
poo, Jormalainen Sami Tapani Mi-
kael Helsinki, Jouppila Markku Mi-
kael Helsinki, Kalliola Kimmo Heik-
ki Juhana Espoo, Kilpeläinen Janne 
Tapani Nurmijärvi, Lakkala Janne 
Marko Anselmi Vantaa, Launonen 
Kimmo Ilmari Lohja, Lauriala Sa-
kari Matias Paavali Kirkkonummi, 
Malinen Juha Pekka Kirkkonummi, 
Meklin Miikka Vilho Espoo, Mäke-
läinen Sami Juhani Porvoo, Nurmi 
Mikko Juhani Vantaa, Pakkala Tomi 
Antero Helsinki, Pyymäki Leo Lauri 
Kauniainen, Salminen Lasse Mikko 
Juhani Kauniainen, Siimekselä Tomi 
Mika Juhani Porvoo, Suhonen Mart-
ti Juhani Järvenpää, Teittinen Toni 
Petja Vihti, Tiilikka Juha Antero Hy-
vinkää, Tuominen Olli Tapio Helsin-
ki, Wiiala Eero Ilmari Helsinki
 Sotilasarvoon: KAPTEENI-
LUUTNANTTI 
Hasenson Joran Helsinki, Hirvonen 
Olli Mika Sakari Vantaa, Irjala Mat-
ti Juhani Helsinki, Rantanen Sami 
Olavi Kirkkonummi, Rousi Lasse Il-
mari Espoo, Salo Marko Heikki Pet-
teri Lohja, Sironen Vesa Yrjö Peter 
Helsinki 

 Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄ-
KAPTEENI 
Santti Hannu Henrikki Espoo
 Sotilasarvoon: YLILUUT-
NANTTI 
Ahonen Pasi Olavi Helsinki, Halko-
saari Ville Matias Helsinki, Heiniö 
Kai Markus Helsinki, Helkiö Tee-
mu Johannes Mäntsälä, Hukkanen 
Harri Matti Helsinki, Hukkanen 
Jukka Unto Tapani Karkkila, Ikonen 
Esa Tapio Johannes Hyvinkää, Im-
monen Aki Tapani Espoo, Jaakkola 
Timo Matti Vantaa, Jalava Martti 
Heikki Raasepori, Kaaronen Ville 
Oskari Helsinki, Karkkunen Kim-
mo Lauri Espoo, Korhonen Teemu 
Miikka Tapio Helsinki, Korte Mika 
Petteri Lohja, Kuusinen Jukka Ta-
pani Espoo, Kuusisto Jarmo Erkki 
Kalevi Vantaa, Laite Kaarlo Ilmari 
Helsinki, Laurila Toni Kalevi Es-

poo, Leijamaa Terho Jukka Tapani 
Vantaa, Lindqvist Janne Antti Jaak-
ko Helsinki, Lyytikäinen Eero Juha-
ni Lohja, Maasalo Tuomas Henrik 
Vantaa, Maksimainen Mikko Juhani 
Helsinki, Meskanen Antti Herman 
Akseli Helsinki, Mörä Antti Tuo-
mas Helsinki, Niemi Janne Patrick 
Järvenpää, Nieminen Ismo Aleksi 
Antero Espoo, Oksman Atte Tapio 
Nurmijärvi, Puranen Juha Matti 
Helsinki, Riihimäki Eero Ensio, Rii-
pinen Toni Juhani Vantaa, Räsänen 
Jouni Tapani Helsinki, Saarentaus 
Timo Jouni Kalervo Helsinki, Saas-
tamoinen Pasi Mikael Vantaa, Sala 
Eero Ilmari Helsinki, Sallinen Vesa 
Juhani Helsinki, Sandvik Risto Il-
mari Kauniainen, Slåen Heikki An-
dreas Helsinki, Smolander Tommi 
Ilmari Tuusula, Soinio Sampo Ka-
leva Helsinki, Sovijärvi Jukka Pekka 
Tapani Nurmijärvi, Suominen Jarno 
Joonas Vantaa, Särmäharju Marko 
Pauli Lohja, Tahvonen Tomi Sakari 
Raasepori, Talasmaa Roope Samuel 
Helsinki, Tiihonen Heimo Sakari 
Espoo, Tiilikainen Maija Tuulikki 
Porvoo, Toivanen Jussi Tapio Loh-
ja, Vallivaara Juho Rikhard Espoo, 
Vesala Matti Kalervo Porvoo, Ves-
terinen Ville-Veikko Aleksi Porvoo, 
Vilja Mikko Valtteri Espoo, Vilkman 

Joakim Johan-Mathias Hyvinkää, 
Vänskä Arto Mikael Helsinki, Ylitalo 
Tuomo Johannes Helsinki, Ylläsjärvi 
Janne Petteri Tuusula
 Sotilasarvoon: YLILUUT-
NANTTI (ME)
Heino Turo Sakari Helsinki, Holm 
Claes Patrik Johannes Helsinki, 
Kangaskoski Niko Ville Antero Hel-
sinki, Korhonen Jaakko Juhani Hel-
sinki, Leinonen Lauri Henrik Hel-
sinki, Lindberg Roger Otto Martin 
Helsinki, Törnqvist Jason Alexander 
Espoo, Vaarno Jussi Pekka Helsinki, 
Vuorela Antti Valtteri Espoo, Vuori 
Tomi Juhani 
 Sotilasarvoon: LUUTNANTTI 
Aaltonen Pertti Kalevi Nurmijär-

vi, Anttila Kimmo Antero Helsinki, 
Aromaa Olli Tapio Helsinki, Bister 
Erno Elias Vantaa, Bock Max Alex 
Ville, Haavisto Aapo Einari Helsinki, 
Hahka Tommi Juhani Helsinki, Ha-
tara Niko Samuel Helsinki, Hatunen 
Esko Tapani Helsinki, Heikkilä Timo 
Jarkko Kerava, Heimonen Markus 
Juho Johannes Espoo, Heiskanen 
Joni Kristian Järvenpää, Hettula 
Aapo Aleksanteri Helsinki, Hirvas-
järvi Markus Samuel Espoo, Holm-
berg Nicholas Karl Johan Vantaa, 
Hopeakivi Mikko Johannes Espoo, 
Hopi Andy Tapio Helsinki, Huisman 
Jari Tapio Espoo, Huuskonen Arto 
Pekka Juhani Helsinki, Hyvärinen 
Tatu Petteri Helsinki, Hämäläinen 

Kapteeni Janne Hänninen.

Luutnantti Eero Kujala.

Kapteeni Toni Teittinen.

Luutnantti Pauli Sortti ja majuri Tomi Alajoki.
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Timo Paulus Helsinki, Härkänen 
Tuomas Heikki Helsinki, Ikonen 
Pekka Martti Tapio Espoo, Ilvespak-
ka Janne Markus Kirkkonummi, Il-
vonen Krister Jarmo Kristian Sipoo, 
Jaakkola Pauli Antero Helsinki, Jan-
hunen Lauri Juhani Espoo, Jetsonen 
Arttu Iiro Valtteri Vantaa, Jokipii 
Ilkka Jalmari Helsinki, Kaaja Elisa 
Annariina Helsinki, Kajanmaa Tee-
mu Santeri Helsinki, Kanerva Jut-
ta Tuuli Tellervo Espoo, Karhunen 
Joonas Samuli Tuusula, Kataikko 
Jari Veikko Lohja, Kekkonen Jukka 
Mikael Helsinki, Kekkonen Mikko 
Aleksi Helsinki, Kilpeläinen Heikki 
Mikael Helsinki, Klemettilä Sant-
tu Matias Helsinki, Koljonen Miika 
Eemi David Espoo, Kontiainen Ta-
neli Benjam Helsinki, Korpio Juha 
Kalevi Espoo, Koskela Liisa Maija 
Orvokki Helsinki, Koskela Teemu 
Oskari Järvenpää, Kosonen Ville Os-
kari Espoo, Kujala Eero Matias Hel-
sinki, Kukkola Antti Olavi Helsinki, 
Kultalahti Henri Jaakko Porvoo, 
Kurunmäki Karri Paavo Henrikki 
Helsinki, Kuusela Samu Atte Hel-
sinki, Käki Matti Risto Juhani Espoo, 
Köykkäri Niko Tuomas Kauniai-
nen, Laakkonen Mikael Otto Oskar 
Espoo, Laakkonen Mikko Tapani 
Espoo, Laaksonen Tommi Risto Jo-
hannes Espoo, Lahdenkauppi Riku 
Olli Sakari Espoo, Laine Hans Johan 
Richard Kerava, Laine Kajo Amos 
Helsinki, Larikka Mikko Johannes 
Helsinki, Lehti Tero Antti Tapani 
Espoo, Lehto Kalle Antero Helsinki, 
Leivo Mika Petri Kalervo Helsinki, 
Leppänen Markus Antero Helsinki, 
Limnell Eero Tapio Vantaa, Lind-
gren Sebastian Emil Tapani Vantaa, 
Lindqvist Ossi Kalevi Vantaa, Lipsa-
nen Vesa Valtteri Espoo, Luukkonen 
Akke Josi Oliver Helsinki, Mankki 
Tuomas Petteri Vantaa, Mansik-
ka Sami Matti Vantaa, Markkanen 
Lauri Tapani Helsinki, Martikainen 
Ossi Tapio Helsinki, Martola Samuli 
Johannes Vantaa, Matilainen Timo 
Petri Järvenpää, Mattila Marco Il-
mari Espoo, Mattsson Sami Juhani 
Vantaa, Meri Otto Aleksi Helsinki, 
Miettinen Joona Petteri Helsinki, 
Minkkinen Karri Kristian Espoo, 
Muhonen Mika Juhani Helsinki, 
Mustalahti Olli Ilmari Helsinki, Mä-
kynen Roope Eetu Juhani Helsinki, 
Niemelä Ville Petteri Helsinki, Nii-

nivirta Toni Juhani Espoo, Noran-
ta Aino Pauliina Helsinki, Nyholm 
Juha Tapio Helsinki, Paajanen Mari 
Annika Helsinki, Paasolainen Nik-
las Mikko Kalevi Espoo, Pakarinen 
Joorami Johannes Vantaa, Pakkanen 
Eve Liina Marketta Espoo, Pakka-
nen Tom Lars Taneli Helsinki, Pe-
der Jan Mikael Helsinki, Peltokorpi 
Ville-Petteri Kauniainen, Peltola 
Timo Pekka Helsinki, Pennola Joni 
Petteri Siuntio, Pietilä Matti Juha-
ni Helsinki, Piispanen Antti Eerik 
Nurmijärvi, Pitkäranta Tomi Ma-
tias Vantaa, Puustinen Jukka Tapio 
Porvoo, Qvist Kimmo Kalle Han-
ko, Rajamäki Joose Julius Helsinki, 
Rautio Taneli Aapo Antero Vantaa, 
Rojo Jussi Pekka Tuomas Espoo, Ro-
lig Jani Kalevi Kirkkonummi, Saari-
korpi Kristian Valdemar Raasepori, 
Saario Jarno Juhani Basilius Helsin-
ki, Saldukas Roman Helsinki, Salo 
Eetu Valtteri Helsinki, Saukko Simo 
Antti Mikael Helsinki, Savolainen 
Antti Lauri Espoo, Savunen Jouni-
Matti Nurmijärvi, Serué Michael 
Dov Helsinki, Sipari Sampo Toivo 
Johannes Helsinki, Sohkanen Sami 
Henrik Vantaa, Sokka Jussi Antero 
Helsinki, Sortti Pauli Aleksanteri 
Helsinki, Säilä Julius Mikael Espoo, 
Tahvanainen Eero Kalervo Tampere, 
Tahvanainen Tuomas Sakari Espoo, 
Tamminen Juuso Ilari Helsinki, Ta-
pio Roope Elmeri Jukanpoika Hel-
sinki, Tarpila Leo Ilmari Espoo, Tas-
kinen Anssi Väinö Aleksi Espoo, Ti-
ainen Jussi Ilmari Helsinki, Tihtonen 
Tapio Kaleva Helsinki, Tolonen Ris-
to Tapani Helsinki, Toomla Sander 
Helsinki, Torckell Dan Julius Mika-
el Kauniainen, Toukoniitty Petteri 
Karinpoika Espoo, Tuliainen Mika 
Juhani Helsinki, Tuominen Kimmo 
Petri Antero Espoo, Törn Niklas 
Sampsa Kasperi Vantaa, Uimonen 
Henri Benjam Porvoo, Ukkola Mar-
kus Otto Mikael Helsinki, Uotinen 
Lauri Kalle Tapio Espoo, Uotinen 
Miikka Petter Ilari Espoo, Vaarala 
Viljami Emil Helsinki, Vartia Heikki 
Olavi Helsinki, Ventovuori Ville Jere 
Jalmari Helsinki, Viita Joonas Kalevi 
Helsinki, Viitaluoma Antti Johan-
nes Helsinki, Viljanen Teemu Tapio 
Helsinki, Voutilainen Sakari Edvard 
Helsinki, Vähä-Pietilä Mikko Ilari 
Vantaa, Väänänen Vili Werneri Si-
poo, Österberg Nico Joonas Helsinki 

 Sotilasarvoon: LUUTNANTTI 
(ME)
Juslén Mick Verner Helsinki, Juuti-
lainen Ilkka Tapani Espoo, Kallio-
mäki Mikko Tapio Helsinki, Karki 
Jaakko Julius Kirkkonummi, Kokkila 
Timo Tapani Helsinki, Lappalainen 
Otso Oskari Helsinki, Lindell Tomas 
Alexander Espoo, Nyman Mathi-
as Chris Alexander Espoo, Pohjola 
Anders Rikhard Espoo, Rötkö Anssi 
Petteri Viljami Helsinki, Seitsamo 
Alex Daniel Helsinki, Sievers Laine 
Benjamin Esteban Helsinki, Siito-
nen Teemu Heikki Juhana Helsinki, 
Sippola Jussi Matti Topias Helsin-
ki, Stenbäck Leevi Matias Helsinki, 
Sundman Jakob Ossian Helsinki, 
Suoheimo Simo Tuomas Juhani 
Helsinki, Suuronen Sampo Juhani 
Helsinki, Udd Reidar Jan Wilhelm 
Loviisa, Vakkuri Aleksi Matti Johan-
nes Helsinki, Vesikallio Kai Verneri 
Helsinki, Vänskä Petri Teuvo Juhani 
Helsinki 
 Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄ-
LUUTNANTTI Grönroos Kurt Da-
niel Helsinki, Tuovila Janne Petteri 
Askola

Aluetoimiston päällikkö 
on ylentänyt seuraavat 
reservin aliupseeristoon 
ja miehistöön 
kuuluvat 4.6.2019
 Sotilasarvoon: SOTILASMES-
TARI
Fagerström Mats Eero Olavi Tuu-
sula, Koponen Harri Eerik Helsinki, 
Korkala Vesa Antti Helsinki, Möller 
Stefan Torsten Johannes Loviisa, 
Pitkänen Aki Olavi Lohja, Ryhänen 
Timo Aulis Helsinki, Rytkönen Jussi 
Yrjänä Tuusula, Snygg Riku Juhani 
Karkkila
 Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Ahonen Arto Espoo, Ahonen Mik-
ko Johannes Vantaa, Fihlman Perttu 
Johannes Nurmijärvi, Heikkilä Jari 
Erkki Mäntsälä, Heilala Teri Tapio 
Kauniainen, Kämäräinen Timo Mi-
kael Espoo, Lehtinen Sakari Lau-
ri Wilhelm Helsinki, Liski Mikko 
Sakari Helsinki, Liuksiala Aarno 
Michael Espoo, Pitkänen Markku 
Tapio Vihti, Santalahti Simo Pekka 
Sulevi Helsinki, Tuominen Frans 
Juha Mikael Espoo, Tuominen 
Markku Antero Porvoo, Törmä-
kangas Minna Marie Porvoo, Vilja-
nen Tuomas Aki Vihti, von Wehrt 
Sami Petri Ilmari Porvoo, Åkerblom 
Björn Sture Espoo
 Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Kettunen Carl-Markus Kauniainen, 
Saarinen Ari Mikael Helsinki
 Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Aakkula Jarkko Juhani Helsinki, 
Ahonen Jukka-Pekka Lohja, Herra-
nen Mira Maria Vantaa, Hietaharju 
Heikki Ilari Vantaa, Kangasniemi 
Heidi Johanna Helsinki, Kulmala 
Taina Orvokki Helsinki, Laakkonen 
Pekka Kalevi Vihti, Lemilä Timo 
Olavi Helsinki, Mustonen Mik-
ko Olavi Helsinki, Pahkasalo Tiina 
Maarit Tuusula, Palo Jarno Mikael 
Vantaa, Pelkonen Risto Paavo Juhani 
Järvenpää, Pelkonen Sami Christi-
an Hyvinkää, Piipponen Risto Mat-
ti Artturi Helsinki, Pitkänen Mika 
Juhani Hyvinkää, Pitkäranta Martti 
Jaakko Paavali Vantaa, Pitsinki Tuo-
mo Kalervo Porvoo, Poikela Juha 
Matias Nurmijärvi, Pursiainen Tomi 
Jarkko Porvoo, Räsänen Saku Veik-
ko Karamat Inkoo, Sailaranta Timo 
Juhani Hyvinkää, Salminen Elias Kai 
Robert Helsinki, Seppälä Tanja-Ma-
ria Kristiina Kerava, Sillanpää Joona 
Henrik Helsinki, Sonni Pekka Jo-
hannes Espoo, Sorvakko Samuli Jo-
hannes Espoo, Tiira Tapani Kristian 
Järvenpää, Turtiainen Matti Kaler-

vo Helsinki, Ulmanen Sami Taisto 
Porvoo, Uusikauppila Teemu Aleksi 
Helsinki, Valkeinen Markku Tapani 
Vihti, Westerholm Wille Jussi Viktor 
Raasepori, Virtanen Markus Mikael 
Helsinki, Yrttiaho Jukka-Pekka Kirk-
konummi
 Sotilasarvoon: PURSIMIES
Frost Janne Petteri Kirkkonummi, 
Hatakka Ilari Johannes Helsinki, 
Karkola Antti Einari Kirkkonummi
 Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Aaltonen Mikko Pekka Lohja, Aro 
Mari Emilia Helsinki, Asikainen 
Kari Pekka Sipoo, Assmuth Eero 
Juhani HelsinkiBaxter Anthony Tin-
dale Espoo, Biström Juha Markus 
Espoo, Boman Tom-Christian Kera-
va, Borodavkin Juha-Matti Vantaa, 
Bruun Jani Tapani Helsinki, Ceder-
berg Krista Päivikki Helsinki, Dahl-
qvist Jörgen Karl-Erik Nurmijärvi, 
Eloheimo Antti Joonas Espoo, Fjä-
der Georg Mikael Porvoo, Forslund 
Jerry Johan, Hagelin Niklas Mikael 
Helsinki, Hakomäki Harri Kasperi 
Helsinki, Hannula Juha-Petteri Van-
taa, Hanttu Marno Kristian Espoo, 
Hartman Niki Olavi Helsinki, Heik-
kinen Teuvo Juho Kalevi Hyvinkää, 

Hentinen Antti Hermanni Helsinki, 
Holopainen Petri Olavi Helsinki, 
Hyvönen Juho Pekka Vantaa, Hä-
mäläinen Kai-Erik Helsinki, Hämä-
läinen Rauli Eero Helsinki, Jaakkola 
Ilari Mikael Helsinki, Järvinen Ville 
Ilari Vantaa, Järvitalo Tuomo Alek-
si Helsinki, Kantanen Olli Kullervo 
Espoo, Karhunen Arto Tapani Es-
poo, Karhunen Viljami Heikki Os-
kari Lohja, Karppinen Petri Antero 
Espoo, Karttunen Jani Ilmari Espoo, 
Kettunen Aki Petteri Tuusula, Ki-
vekäs Jari Henrik Lohja, Korhonen 
Mika Antero Järvenpää, Koskennie-
mi Janne Iisakki Helsinki, Koskimies 
Janne Oskari Aarnenpoika Helsin-
ki, Kouri Kimmo Antero Helsinki, 
Kuusela Kimmo Johannes Järven-
pää, Kytölä Ville Kalle Tapio Helsin-
ki, Kärkkäinen Mikko Esko Eemeli 
Espoo, Käyhkö Jukka Tapani Vantaa, 
Lehtoniemi Susanna Maarit Jär-
venpää, Leino Vesa Markus Hel-
sinki, Leitola Joe Jesperi Helsinki, 
Lempiäinen Roni Samuel Vantaa, 
Linnanahde Aki Otto-Matti Van-
taa, Lintula Markus Johan Espoo, 
Luoma Jani Johannes Espoo, Mag-
nusson Roland Lars Johannes Es-
poo, Maijala Teemu Joonas Petteri 
Helsinki, Malmi Masi Johannes 
Espoo, Marjamäki Pipsa Lotta Hel-
sinki, Martesuo Max Uolevi Hel-
sinki, Mertanen Kaius Mikael Es-
poo, Meurman Kristian Agathon 
Jukanpoika Espoo, Mikkola Auvo 
Eero Sakari Helsinki, Mutkala Miika 
Matias Espoo, Myller Mikki Oskari 
Mäntsälä, Mäcklin Jari Kalevi Puk-

kila, Mäenpää Jyrki Samuel Vantaa, 
Norismaa Kasperi Asser Johannes 
Helsinki, Numminen Elias Aleksan-
teri Helsinki, Nyrhinen Jari-Jukka 
Tapani Mäntsälä, Ojala Antti Eero 
Kalevi Espoo, Orko Alec Ari Fer-
nando Loviisa, Perovuo Juha Pietari 
Helsinki, Pihlaja Raimo Juhani Hel-
sinki, Pusa Justus Elmeri Helsinki, 
Puupponen Markku Tapani Helsin-
ki, Pyhäjärvi Jouni Petteri Helsinki, 
Raittinen Tomi Juhani Helsinki, Ra-
jala Ilkka Tuomas Espoo, Rantahar-
ju Mikko Olavi Vantaa, Rautakoski 
Jarno Kristian Espoo, Reikko Otto 
Wiljami Vantaa, Rissanen Sasu Gol-
jat Helsinki, Roikonen Sini Aino Jus-
tiina Mäntsälä, Ruuskanen Kai-Jussi 
Helsinki, Salmi Oskari Helsinki, Salo 
Aki Joonas Helsinki, Salonen Anssi 
Matti Järvenpää, Sankkila Kari Ju-
hani Kirkkonummi, Saurén Jouni 
Mikael Tuusula, Selin Jarkko Juhani 
Pornainen, Seppälä Antti Pekka Jo-
hannes Helsinki, Sirppiniemi Antti 
Kalevi Järvenpää, Soikkeli Teemu 
Petteri Helsinki, Sormunen Mika-
el Heino Juhani Hyvinkää, Sorvoja 
Arto Johannes Espoo, Tamminen 
Jani Markus Espoo, Tanskanen Tatu 

Ossian Vantaa, Teperi Toni Marko 
Kalevi Helsinki, Tiira Joona Ant-
ti Tuusula, Toivanen Paavo Espoo, 
Tuovinen Janne Marko Tapani Van-
taa, Vanonen Maria Catarina Van-
taa, Vehmanen Tomi Petteri Hel-
sinki, Weuro Jaakko Aleksi Helsinki, 
Wikström Kim Henrik, Vuohtonie-
mi Ville Petteri Helsinki, Vähämäki 
Erkki Leander Tuusula, Ylinen Aari 
Johannes Espoo
 Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI 
(ME)
Ilaskivi Ari Yrjö Mikael Helsinki, 
Ilkka Juha Markus Helsinki, Lind-
fors Toni Sylvester Helsinki, Mero-
nen Lassi Petteri Espoo, Nisén Hen-
rik Kristian Helsinki, Ramberg Frans 
Thomas Christian Espoo, Suominen 
Miika Veli Santeri Kirkkonummi, 
Tuomisto Vili Matti Juhani Vantaa, 
Wahlgren Titus Bertel Gaston Hel-
sinki, Österberg Henrik Juhani
 Sotilasarvoon: KERSANTTI
Aarela Heikki Antero Helsinki, Ahl-
fors Arttu Oskari Aleksanteri Hel-
sinki, Ahlfors Markus Onni Espoo, 
Ahola Juuso Jorma Jalmari Helsin-
ki, Airas Joonas Petteri Mäntsälä, 
Alanko Panu Juhani Helsinki, An-
nala Riku Tapio Helsinki, Anttonen 
Oskari Jeremias Helsinki, Barsk Jari 
Antti Artturi Helsinki, Eklund Jan 
Kristian Helsinki, Elg Vesa Valtte-
ri Nurmijärvi, Forssell Jukka Pekka 
Hyvinkää, Gruner Benny Oskar Hel-
sinki, Gärdström Tuomas Kalle Erik 
Helsinki, Hailio Mika Olavi Vantaa, 
Hakala Ella Marie Espoo, Hakavirta 
Tomi Markus Mikael Kerava, Halli-

Ylivääpeli Minna Törmäkangas.

Ylikersantti Maria Vanonen.
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pelto Martti Simeon Espoo, Halme-
toja Eero Petteri Helsinki, Halonen 
Juho Petteri Olavi Vantaa, Halsas 
Konrad Johannes Helsinki, Harju 
Tuomas Henrik Helsinki, Harmaala 
Risto-Matti Helsinki, Hauhio Juha 
Tuomas Sakari Helsinki, Hauta 
Markus Kalevi Nurmijärvi, Hava Jari 
Olavi Pornainen, Hemming Kim-
mo Valtter Helsinki, Hentman Juho 
Martti Espoo, Hesso Joonas Väi-
nö Viljami Helsinki, Hietala Juuso 
Frans Verneri Helsinki, Hietala Paa-
vo Aleksi Espoo, Hiitola Joni Sakari 
Kirkkonummi, Huhtala Tero Tuo-
mas Vantaa, Huttula Saara Anniina 
Nurmijärvi, Huuhtanen Jasper Mi-
kael Helsinki, Huvilinna Juha Tapio 
Helsinki, Hynninen Juho Tuomas 
Helsinki, Hyyrynen Hannu Juha-
ni Hyvinkää, Hyyrynen Ville Tapio 
Vantaa, Hämäläinen Eero Alpo Ta-
pio Helsinki, Häyry Oskar Frans 
Benjamin Espoo, Iivarinen Jarno 
Olavi Espoo, Inkilä Rami Artturi 
Helsinki, Joutsi Jyri Kalevi Helsinki, 
Jukka Antti Erkki Juhani Espoo, Jun-
tunen Lauri Olli Joonatan Vantaa, 
Jyränen Jukka Samuel Espoo, Kaak-
kolahti Esko Sakari Vantaa, Kaarna 
Jesse Renne Valtteri Helsinki, Kaik-
kola Arto Tapani Espoo, Kaila Juha 
Anton Vantaa, Kaislaniemi Lars 
Mikael Helsinki, Kalmari Jouko Ju-
hani Espoo, Kananen Matti Pellervo 
Helsinki, Kari Antti Eemeli Helsinki, 
Kari Kim Harry Tapio Kauniainen, 
Karjalainen Juha Tapani Masku, 
Karppinen Konsta Henrikki Hel-
sinki, Karvonen Reino Juhani Nur-
mijärvi, Kauppinen Sami Kristian 
Helsinki, Kemppainen Ilmari Onni 
Matinpoika Helsinki, Kemppainen 
Mikko Samuli Vantaa, Kemppainen 
Topi Henri Johannes Raasepori, 
Kervinen Tomi Kristian Helsinki, 
Keränen Juha Pekka Eemeli Vantaa, 
Kievari Antti Juhani Helsinki, Kiu-
ru Hannu Kalevi Tuusula, Kleemo-
la Janne Antero Espoo, Koho Harri 
Antero Helsinki, Koponen Rasmus 
Miikael Helsinki, Korkeila Kristi-
an Olavi Espoo, Kortelainen Kai 
Mikael Helsinki, Koski Leea Aune 
Elina Helsinki, Koukonen Eetu Pet-
teri Järvenpää, Kraft Tomi Tuomas 
Tapio Helsinki, Kunttu Jyri Petteri 
Kerava, Kurttio Juho Petteri Helsin-
ki, Laaksonen Antti Markku Tapani 
Helsinki, Lahikainen Topi Johannes 
Helsinki, Lahtinen Jukka Veikko 
Olavi Kerava, Laine Toni Markus 
Mikael Helsinki, Laurikainen Juho 
Aleksi, Lavonen Niko Petteri Hel-
sinki, Lehikoinen Hannu Tapani 
Vantaa, Lehikoinen Petri Risto Ka-

levi Helsinki, Lehmusmies Simo 
Jukanpoika Järvenpää, Lehti Esko-
Jaakko Toivo Helsinki, Lehtinen 
Jonatan Aleksi Juhani Espoo, Lehto 
Pentti Kalervo Helsinki, Lehtonen 
Joonas Antti Verneri Järvenpää, Lei-
no Juuso-Jalmari Tuusula, Leinonen 
Ida Emilia Helsinki, Leinonen Lauri 
Iisakki Helsinki, Lilja Jussi Valtteri 
Helsinki, Lounesto Juha Olavi Hel-
sinki, Lundahl Petri Karl Johannes 
Vihti, Lyly Teemu Tapio Helsinki, 
Lähteelä Mikko Tapio Järvenpää, 
Lönnqvist Torolf Mikael Sipoo, 
Majuri Jonne Mikael Espoo, Mak-
konen Heikki Aleksi Espoo, Mak-
konen Petra Maria Johanna Vantaa, 
Metsola Maija Kristiina Helsinki, 
Metsälä Miska Lauri Ilmari Lohja, 
Moisas Teemu Samuel Kerava, Mä-
ensivu Elmo Hermanni Helsinki, 
Mäkinen Hannu Jarmo Juhani Tuu-
sula, Mäkipaakkanen Jere Matias 
Helsinki, Mäntykangas Mika Antti 
Petteri Espoo, Mäyrälä Emmi Karo-
liina Järvenpää, Niemi Tomi Pekka 
Vantaa, Nuotio Lauri Sakari Helsin-
ki, Nykänen Niko Teemu Helsinki, 
Nyman Lars Kenneth Jörgen Raase-
pori, Nyström Toni Juhani Helsinki, 
Ojala Juuso Petteri Helsinki, Ojanen 
Henrik Kristian Vantaa, Oulujärvi 
Juho Mikael Turku, Outinen Han-
nu-Pekka Helsinki, Pajulahti Teemu 
Valtteri Espoo, Pakkanen Sari He-
lena Helsinki, Paldanius Sami Ka-
levi Helsinki, Pelkonen Riku Aleksi 
Vantaa, Peltola Iiro Sakari Helsinki, 
Perä Petri Juhani Pellervo Lohja, 
Pesola Jussi Petteri Espoo, Petrell 
Samu Markus Helsinki, Pietikäinen 
Jarmo Juhani Kirkkonummi, Pihla-
jamäki Olli Petteri Espoo, Piirainen 
Aaro Otto Tapio Espoo, Pitkänen 
Ari Pekka Vantaa, Poikolainen Tomi 
Jaakko Hyvinkää, Pukema Antti Jo-
hannes Espoo, Pulkkinen Ville Ee-
meli Helsinki, Pykäläinen Antti Ville 
Hyvinkää, Pääkkönen Anssi Kari 
Johannes Järvenpää, Rajala Raine 
Antero Helsinki, Rakkolainen Mik-
ko Ensio Vantaa, Rantanen Erkki 
Juhani Vantaa, Romo Ville-Eemeli 
Järvenpää, Romppainen Juho Hen-
rik Espoo, Ruuska Jari Esko Tapani 
Vantaa, Ruusuvaara Petri Antero 
Tuusula, Rytilä Markus Anton Van-
taa, Räsänen Saku Topias Helsinki, 
Saarti Leo Pietari Kerava, Saja Carl 
Mikael Espoo, Sallankivi Seppo An-
tero Vantaa, Salonen Antti Johannes 
Vantaa, Sandholm Juha Pekka Es-
poo, Saranpää Johannes Urho Hel-
sinki, Savilahti Eemeli Ilmari Hel-
sinki, Saviluoto Jere Juhani Helsinki, 
Seger Miika Joonas Lohja, Seppo-

nen Petri Ahti Tapio Vihti, Sinelam-
pi Lauri Johannes Helsinki, Sinkko-
nen Ville Petteri Espoo, Sirelä Hen-
rik Pentti Johannes Vantaa, Sjöblom 
Lennart Christian Helsinki, Suomu 
Mikko Viljami Helsinki, Syvälä Ilk-
ka Olavi Nurmijärvi, Säynäväjärvi 
Matias Tapio Joonatan Vantaa, Ter-
vaniemi Miikka Petteri Vantaa, To-
lonen Toni Matti Espoo, Tulisalmi 
Mikko Lauri Juhani Espoo, Tulkki 
Tapani Otso Johannes Helsinki, Tu-
lonen Joonas Petteri Vantaa, Tuohi-
lampi Jari Antero Helsinki, Tuomi 
Joni Kristian Helsinki, Turhala Jor-
ma Juhani Kerava, Turtia Juha Pek-
ka Tuusula, Uimonen Tuukka Taneli 
Espoo, Wahlroos Kim Antero Mi-
kael Vantaa, Vainio-Palkeinen Sami 
Mika Petteri Vantaa, Wallin Markus 
Juhana Espoo, Vesamäki Niko Veli-
Verneri Helsinki, Vesterback Timo 
Jukka Vantaa, Vesterinen Mikko 
Ville Johannes Järvenpää, Wickman 
Kai Reijo Helsinki, Vihervaara An-
ton Jalmari Helsinki, Viisanen Vesa 
Sauli Raineri Vantaa, Vilkki Samu-
Pekka Oskari Helsinki, Vinkanharju 
Seppo Eemil Hyvinkää, Virnes Pinja 
Eveliina Helsinki, Virta Aleksi Mi-
kael Helsinki, Virtanen Jari Uolevi 
Nurmijärvi, von Bruun Santtu Niko-
las Espoo, von Martens Robert Sa-
muel Helsinki, Vuorenniemi Juuso 
Mikael Helsinki, Välimaa Jerry Elias 
Helsinki, Zhitia Perparim Helsinki

Sotilasarvoon: KERSANTTI (ME)
Ahokas Martti Olavi Vantaa, Ahto-
la Tuukka Tapani Espoo, Ala-Jaak-
kola Mikko Anton Johannes Espoo, 
Grönqvist Jonas Christian Kauniai-
nen, Hakkarainen Micke Henrik Es-
poo, Henritius Kari Olavi Helsinki, 
Lindstedt Toivo Oskari Arvid Kirk-
konummi, Lindström Jimi Oskari 
Espoo, Nyman Tommy Sebastian 
Raasepori, Rajala Juha Pekka Jalma-
ri Helsinki, Rantanen Aapo Ilma-
ri Helsinki, Wiinamäki Aki-Pekka 
Hanko

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Aaltonen Timo Petri Helsinki, Aho-
la Juha Samuli Helsinki, Ahtola 
Mika Henrik Helsinki, Andersson 
Eric Harry Anton Helsinki, Arola 
Jukka Anssi Kirkkonummi, Asikai-
nen Mikko Oskari Helsinki, Bragge 
Mika Petteri Espoo, Diriye Liibaan 
Mohamed Helsinki, Erkkilä Juho 
Aleksi Mäntsälä, Fagerholm Henri 
Johan Helsinki, Fagerstedt Fredrik 
Wilhelm Helsinki, Fahim Taher Hel-
sinki, Finning Tero Tapio Nurmijär-
vi, Hakala Miska Ari Petteri Nurmi-
järvi, Halttunen Lauri-Ville Samuli 
Mäntsälä, Hautala Matias Antero 
Vantaa, Helminen Iiro Kim Ilmari 
Espoo, Häikiö Paavo Johannes Hel-
sinki, Joivio Markku Tapani Espoo, 
Juhola Juho Kalle Aulis Tuusula, Jär-
vensivu Anssi Matias Vantaa, Kaija-
mo Mika Antero Espoo, Kaikkonen 
Sakari Allan Immanuel Porvoo, 
Kankkunen Jarmo Sakari Järvenpää, 
Kieränen Krista Kandaa Helsinki, 
Kotajärvi Matti Samuli Helsinki, 
Lahtinen Kalle Harrinpoika Van-
taa, Laitiainen Petri Aleksi Helsinki, 
Lassila Kai Mikko Untamo Loviisa, 
Laukkanen Taavi Joonas Helsinki, 
Leppälä Ilkka Sakari Porvoo, Luh-
tanen Lari Petteri Helsinki, Marin 
Aulis Tuusula, Mattila Jarkka Petteri 
Mäntsälä, Mesiäinen Nicole Natalie 
Helsinki, Moilanen Markus Juhani 
Kirkkonummi, Myller Juha Antero 
Tuusula, Niemenmaa Erkki Mikael 
Vantaa, Paldanius Jukka Pekka Mi-
kael Nurmijärvi, Parviainen Ture 
Patrik Miikael Hyvinkää, Peuralahti 
Aki Antero Helsinki, Rosenlund Jyri 
Alfred Helsinki, Sund Olli-Pekka 

Nurmijärvi, Takala Pyry Johannes 
Helsinki, Taskinen Timo Tuomas Si-
poo, Terho Seppo Juhani Hyvinkää, 
Teräs Mauri Tapio Hyvinkää, Toi-
vonen Mikko Henrik Mikael Espoo, 
Toivonen Pasi Ilari Tuusula, Turu-
nen Toni Markku Petteri Helsinki, 
Vinkki Tuomas Juhani Järvenpää, 
Vuollet Mika Tapani Helsinki

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI 
(ME)
Uotila Joni Sampo Juhana Helsinki, 
Wira Seppo Kalevi Helsinki

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Aaltokoski Petri Markus Mäntsälä, 
Abdi Faysal Yuusuf Vantaa, Ahlbäck 
Tobias Emmanuel Kauniainen, Aho 
Erik Ilmari Tuusula, Ahtiainen Lau-
ri Tapani Järvenpää, Albrecht Dan 
Sebastian Tuusula, Almark Tommi 
Mikael Myrskylä, Asikainen Tomi 
Mikael Kerava, Asikanius Kimmo 
Rikhard Järvenpää, Aules Mikko Sa-
kari Nurmijärvi, Björn René Anton 
Tuusula, Carlberg Miika Tuomas 
Espoo, Ehrstedt Krister Birger Al-
fred Espoo, Grundström Riku Da-
niel Helsinki, Haikonen Markku Ta-
pio Kerava, Hakkarainen Janne Pet-
teri Espoo, Hallanvuo Miska Miklos 
Tuusula, Halsvaha Antti Mikael 
Vantaa, Heikinoja Roope Elias Os-
kari Vantaa, Heikkinen Iiro Anton 
Mikael Hyvinkää, Heikkinen Joonas 
Mikko Tapani Espoo, Heikkinen 
Pyry Päivö Agathon Kirkkonummi, 
Heikkinen Topi Santtu Valtteri Hel-
sinki, Heinonen Tittamaria Helsinki, 
Helenius Ville Petteri Vantaa, Hie-
nola Teemu Kasperi Espoo, Hulkko 
Pasi Antero Helsinki, Hyytiäinen 
Timi Taavetti Karkkila, Hänninen 
Jouni Samuli Vantaa, Ijäs Janne Ju-
hani Helsinki, Jalola Sauli Johannes 
Vantaa, Jumppanen Johannes Kale-
vi Nurmijärvi, Kaisto Heikki Sakari 
Järvenpää, Keltaniemi Mika Juhani 
Tuusula, Kervinen Sakari Johannes 
Vantaa, Kiuru Antti Sakari Helsin-
ki, Kivimäki Juha Tapani Helsinki, 
Kivimäki Riku Petteri Espoo, Klubb 
Mika Erkki Kalevi Vantaa, Knuutila 
Heikki Vilhelm Helsinki, Kokko-
nen Ari Ensio Vantaa, Kolehmai-
nen Juho-Pietari Vantaa, Konttinen 
Miro Santeri Helsinki, Korpi Pekka 
Veli Jukka Mäntsälä, Kotiranta Olli 
Aleksi Helsinki, Käppi Jiri Henrik 
Vantaa, Könönen Harri Kalevi Nur-

mijärvi, Laine Hannu Kalevi Askola, 
Lankinen Timo Kalevi Järvenpää, 
Lehikoinen Harri Kalevi Loviisa, 
Lindqvist Juha Kalevi Tuusula, Lind-
qvist Jukka Tapani Kerava, Maarno 
Timo Erkki Juhani Vantaa, Malm-
berg Alexander Wilhelm Raasepori, 
Matela Kari Johannes Vantaa, Mati-
kainen Risto Antero Tuusula, Matti-
la Janne Erik Vantaa, Mikkola Mika 
Antero Helsinki, Mikkola Rauno Ta-
pani Tuusula, Mustonen Ville Pekka 
Espoo, Määttä Santeri Fredrik Ante-
ro Hyvinkää, Nevalainen Esa Jaakko 
Vantaa, Nipuli Janne Pekka Helsinki, 
Nissi Matti Antero Nurmijärvi, Pa-
rikka Jonas Viktor Olavi Hyvinkää, 
Passila Ari Kalevi Juhani Espoo, 
Peltonen Antti Leo Samuli Espoo, 
Piironen Paavo Johannes Porvoo, 
Poijärvi Iivari Akseli Helsinki, Pykä-
läinen Miso Miika Benjami Vantaa, 
Raekannas Jari Kalevi Nurmijärvi, 
Rosenström Tom Henrik Järven-
pää, Räikkä Petri Juhani Hyvinkää, 
Räikkönen Juha Olavi Järvenpää, 
Räisänen Jouni Matias Mäntsälä, 
Salvador Torre Ivan Clemente Hel-
sinki, Santaoja Tero Petteri Helsinki, 
Savolainen Jouni Pekka Järvenpää, 
Seppälä Ilkka Olli-Tapio Helsinki, 
Seppälä Reijo Olavi Nurmijärvi, Se-
tälä Olli Eemeli Espoo, Sillanpää Jari 
Jaakko Tuusula, Sinkko Teemu Roo-
pe Olavi Helsinki, Sipola Jussi Matti 
Helsinki, Soila Antti Pekka Juhani 
Kerava, Somari Jukka Pekka Espoo, 
Suominen Markus Veli Jaakko Hel-
sinki, Tissarinen Juha-Pekka Kerava, 
Toivola Jussi Petteri Vantaa, Tran 
The Hien Mikko Espoo, Tuppurai-
nen Ville Oskari Helsinki, Turunen 
Aleksi Matias Johannes Helsinki, 
Turunen Oliver Eric Sebastian Es-
poo, Vainio Jaakko Arttu Tapani 
Helsinki, Vallius Antero Juhani Tuu-
sula, Wikholm Jan Erik Helsinki, 
Vikström Nils Erik Helsinki, Vilja 
Niko Tapio Helsinki, Vuormaa Ta-
pio Johannes Helsinki, Väänänen 
Tommi Sakari Helsinki

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Dittmer Lasse Petteri Espoo, Hag-
berg Tero Mikael Vantaa, Juselius 
Risto Olavi Tuusula, Katajanheimo 
Timo Ernst Helsinki, Laine Juha Il-
mari Vantaa, Sultsi Jarmo Antti Ola-
vi Kauniainen, Telaranta Toni Kris-
tian Inkoo, Vähäkangas Juho Petteri 
Sipoo

Reserviläisen puhe Ritarihuoneen 
ylennystilaisuudessa 3.6.2019

Herra eversti, arvoisa Lotta.
Hyvät ylennettävät reserviläisveljet ja -siskot
Arvoisat läsnäolijat

Olen Tomi Alajoki, ylennettyjen edustajana haluan kiittää puolustusvoimia ylennyksestä ja 
kutsusta tähän juhlalliseen tilaisuuteen.

Salissa on parhaillaan paikalla satojen työvuosien kokemus vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen kaikilta tasoilta ja saroilta. Itselläni on takana yli 20 vapaaehtoisen reserviläistoimin-
nan vuotta, joillakin vielä enemmän, ja osalla toistaiseksi vähemmän.

Ylennys ei ole palkitseminen, se on puolustusvoimien kriisiajan johtamisjärjestelmän yllä-
pitoa. Ylennys kuitenkin edellyttää kelpoisuutta sitä vastaavaan ylempään ja vaativampaan 
sodan ajan tehtävään. Meidät on kaikki arvioitu nämä mitat täyttäviksi.

Ylennys tuo mukanaan kasvavan vastuun omasta ja sodan ajan joukon toiminnasta, sekä 
omasta ammattitaidosta. Harvojen kertausharjoituksen lisäksi on omia tietoja ja taitoja 
ylläpidettävä itse. Tässä ovat apuna maanpuolustuskoulutuksen, vapaaehtoisten reservi-
läisjärjestöjen ja yhdistysten koulutus- ja ampumatoiminta.

Arvoisat kuulijat

Onnittelen Teitä vielä kerran ylennyksenne johdosta. Kiitän Teitä osuudestanne yhteisen 
isänmaamme puolustuksen hyväksi tekemästänne työstä.

Kersantti Maija Metsola.
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Ampumaharrastus sopii kaikille
Teksti: Axi Holmström, 

HRUP:n hallituksen ja 

ampumatoimikunnan jäsen

Keväällä 2019 toteutettiin piirin 
nuorille jäsenille suunnattu toimin-
takysely. Kiinnostavimmaksi toi-
mintamuodoksi nousi jälleen selke-
ästi ammunta: Peräti 91% vastaajista 
mainitsi ammunnan kiinnostavana 
toimintamuotona. Eikä tämä kiin-
nostus rajoitu nuoriin; eihän kiin-
nostus ammuntaan lopu vain siksi, 
koska jäsen täyttää 29 vuotta. Piiri 
ja sen kerhot mainitsevatkin poik-
keuksetta juuri ammunnan ja hyvät 
ampumaharrastuksen edellytyk-
set, kun kerhon ja piirin jäsenyyttä 
markkinoidaan potentiaalisille uu-
sille jäsenille. Vaikka kehut hyvistä 
ammuntamahdollisuuksista pitävät-
kin paikkansa, tälläkin osa-alueella 
jäsen saattaa kärsiä tiedotuksen 
sirpaloituneisuudesta. Tämä johtuu 
toimijoiden, järjestäjien ja lajien on 
moninaisuudesta. Tämän artikkelin 
tarkoituksena onkin koota yhteen 
tietoa (ja tietolähteitä) ampumahar-
rastuksen mahdollisuuksista piirin 
ja sen kerhon jäsenille, täysin aloit-
telijasta kilpailijaan asti.
 

Miten aloittaa 
ampumaharrastus?

Lähes jokaisella piirin jäsenyhdis-
tyksellä on ampumavuoro Luolassa 
vähintään muutaman kerran kuu-
kaudessa (joillain kerhoilla useam-
minkin). Nämä kerhojen vuorot 
ovat juuri niitä tapahtumia, joihin 
vasta-alkajan olisi syytä hakeutua. 
Kerhojen vuorolla pääsee ampu-
maan kyseisen kerhon kalustolla 
(yleensä pistoolilla, mutta myös ek-
soottisemmilla aseilla radan sallimi-
en asetyyppien ja kaliperien puit-
teissa) ja tapaamaan samalla oman 
kerhon väkeä. Kerhon ampumaup-
seeri/vuoron vetäjä kouluttaa myös 
aloittelijoita, eli rohkeasti vaan yh-
teys kyseiseen henkilöön. Yhteystie-
dot löytyvät kerhon omilta sivuilta, 
Helsingin Reservin Sanomien (HRS) 
kerhopalstalta tai piiritoimistolta 
kysymällä www.hrup.fi ). Jos kuiten-
kin kokee, että haluaisi saada vähän 
enemmän tietoa ja opastusta ennen 
uskaltautumista kerhon vuorolle, 
piiri järjestää välillä erinäisiä tutus-
tumisammuntoja ja myös pistoolin 
peruskursseja, joista seuraava 5. lo-
kakuuta. 
 Piirin tapahtumista tiedotetaan 
mm. suoraan sähköpostilla, HRS:ssä 
(myös digi-HRS:ssä, reservinsano-
mat.fi), piirin kiertokirjeessä, piirin 
kotisivujen toimintakalenterissa ja 

piirin facebook-sivuilla. Jos ensim-
mäisen radallakäynnin jälkeen in-
nostuu jatkamaan harjoittelua, on 
hankittava itselleen vakuutus. Täs-
säkin asiassa kerhon/piirin jäsenyy-
destä on hyötyä, sillä piirin jäsenenä 
voi hankkia erittäin edullisen Reser-
viläisen ampumaturvan hintaan 25 
€/vuosi. Jos ei tahdo rajoittua har-
joitteluun reserviläistapahtumissa, 
tarvitsee Suomen ampumaurheilu-
liiton (SAL) lisenssin, mutta sitäkin 
varten pitää olla jäsenyys jossain 
ampumaseurassa. Kun vakuutus on 
hankittu, voi jatkaa ampumataidon 
kehittämistä esimerkiksi oman ker-
hon säännöllisillä ampumavuorolla 
Luolassa.

Ampumataidon 
kehittäminen ja oman 
aseen hankkiminen

 Monelle ammunnasta syntyy 
niin mielekäs harrastus, että oman 
aseen hankkiminen on järkevää. Uu-
den aselain myötä käsiaseiden sekä 
reserviläis- ja SRA-ammuntoihin 
sopivien kiväärien lupien hakemisen 
yhteydessä pitää pystyä osoittamaan 
kuuluneensa vähintään 12 kk johon-
kin seuraan. Tämän lisäksi pitää 
myös osoittaa mainittujen kiväärien 
osalta vähintään 12 kuukautta ja kä-
siaseiden osalta vähintään 24 kuu-
kautta jatkunut aktiivinen harrastus 
(10 harrastuskertaa/2 vuotta). Aktii-
visen harrastamisen todistuksia alle-
kirjoittavat poliisin hyväksymät am-
puma-asekouluttajat, joita löytyy-
kin kerhoista. Eli: Jos haluaa oman 
aseen, kannattaa ehdottomasti olla 
kerhon jäsen. Mainittujen asetyyp-
pien lupaehtoihin kuuluu myös, 
että 5 vuoden välein pitää todistaa 
harrastuksen edelleen jatkuvan ak-
tiivisena, ja näitäkin dokumentteja 
allekirjoittavat samat, kerhoista löy-
tyvät, poliisin nimeämät ampuma-
asekouluttajat.
 Riippumatta siitä haluaako 
oman aseen vai ei, jossain vaiheessa 
saattaa haluta kokeilla jotain muu-
takin kuin pistooliammuntaa oman 
kerhon aseilla. Piirin kerhoilla on 
erilaisia aseita, ja kerhot järjestävät 
monenlaisia harjoituksia. Kysymällä 
etukäteen ammunnanjohtajalta nii-
hin voi päästä mukaan kokeilemaan 
jotain vähän erilaista. Kannattaa 
ilmoittautua mukaan, kun sopiva 
tutustumisammunta ilmestyy pii-
rin tiedotuskanaviin. MPK järjestää 
myös eri vaatimustason ammuntoja 
Santahaminassa, sekä pistoolilla että 
kiväärillä, ja niihinkin voi osallistua. 
Tietoa näistä ammunnoista löytyy 
MPK:n koulutuskalenterista. MPK:n 
ammuntoihin ei välttämättä tarvitse 

omaa asetta, sillä lainakalustoa löy-
tyy. Niihin osallistuminen ei vaadi 
minkään kerhon jäsenyyttä, mutta 
jos kuuluu kerhoon, saattaa saada 
houkuteltua jonkun aseluvallisen 
kerholaisenkin mukaan MPK:n vuo-
roille. Jos esimerkiksi haluaa kokeil-
la kerhon kiväärikalustoa, eikä ole 
omia lupia, kannattaa pyytää esim. 

kerhon ampumaupseeria ja kerhon 
kalustoa mukaan MPK:n kiväärivuo-
rolle.

Sovellettu 
reserviläisammunta (SRA)

 Monella ammuntaa aloittaval-
la reserviläisellä on alusta asti ta-
voitteena harrastaa SRA:ta eli so-
vellettua reserviläisammuntaa. Se 
on laji, jossa juostaan enemmän ja 
vähemmän maastoisissa paikoissa 
ampumapaikasta toiseen, suorite-
taan lippaanvaihtoja, vaihdetaan 
ampuma-asentoa ja ammutaan eri-
näisiin maaleihin erilaisilla asetyy-
peillä – ja tietysti mahdollisimman 
lyhyessä ajassa. Ennen kuin voi osal-
listua näihin hauskoihin virallisiin 
SRA-tapahtumiin, pitää kuitenkin 
ensin suorittaa hyväksytysti SRA:n 
ampujakurssi. Kurssilla osoitetaan 
tietotaito turvalliseen asekäsittelyyn 
myös nopeissa ja vaativissa tilan-
teissa. Piiristä löytyy kerhoja, jotka 
järjestävät SRA:n ampujakursseja 
kaikille piirin jäsenille. Kun SRA-
ampujan status on hankittu, voi 

osallistua muidenkin (esim. MPK, 
Resul, muut piirit ja yhdistykset) 
järjestämiin SRA-harjoituksiin ja 
-kilpailuihin. Muutama kerho piiris-
sä järjestää myös SRA-harjoituksia 
Luolassa. Näihin harjoituksiin pii-
rin muidenkin kerhojen jäsenet ovat 
usein tervetulleita.

Kilpailutoimintaa 
ja toimintaa oman 
aseen omistajille

Kun omistaa oman aseen, harrasta-
mista rajoittaa oikeastaan enää oma 
kekseliäisyys. Avuksi on kuitenkin 
myös sopivaan seuraan kuuluminen. 
SRA on laji joka on nimenomaan 
reserviläisille suunnattu, eli sen 
harrastaminen vaatii johonkin re-
serviläisjärjestöön kuulumisen. Toki 
SRA:lle löytyy vaihtoehtoja, kuten 
Practical. Selkeä etu kerhoon kuu-
luvalle on kuitenkin se, että kerho-
jen asevastaavat voivat lainata piirin 
omistamaa asekalustoa, josta osa on 
sellaista, mitä ei yksittäisillä henki-
löillä tai edes monella kerholla ole. 
Tämä tietenkin lisää harrastusvaih-
toehtoja, ja vaihteluhan tunnetusti 
virkistää. 
 Piirin jäsenillä on myös mah-
dollisuus osallistua Reserviläisur-
heiluliiton eli Resulin järjestämiin 
reserviläisammuntatapahtumiin. 
Lisätietoa lajeista, kuten RA 1-4 ja 7, 
kenttäammunta, SRA, Falling plates, 
pistoolipika-ammunta, ja tapahtu-

mista löytyy resul.fi -nettisivulta. 
Piiri järjestää myös Resulin järjes-
tämien valtakunnallisten kilpailu-
jen karsintoja: SRA:n SM-karsinnat 
(lisätietoa hrup.fi-sivujen Ammun-
ta-osiosta), pistoolipika- ja sotilas-
pistoolipika-ammunnat (Santaha-
minassa huhti-lokakuu, lisätietoa 
hrup.fi-sivujen ammunta-osiosta) ja 

tarvittaessa ilma -ja perinneaseiden 
ammuntoja. Resulin ja piirin tapah-
tumiin osallistuminen vaatii kerhon
jäsenyyden.

Lopuksi: Tervetuloa 
ampumaan!

 Piirin ja kerhon jäsenyys tarjoaa 
erinomaiset puitteet ampumahar-
rastuksen aloittamiseen, ampuma-
taidon kehittämiseen sekä kilpai-
lemiseen. Kaiken edellä mainitun 
lisäksi piiristä löytyy myös mukavaa 
harrastajaporukkaa. Kun haluaa 
levittää siipiään ja siirtyä muiden-
kin järjestäjien toimintaan, piiristä 
saa edelleen tukea esimerkiksi tie-
donsaannissa. Kannattaa siis lukea 
Helsingin Reservin Sanomia, pii-
rin toimintakalenteria sekä piirin 
kiertokirjettä, ja myös välillä käydä 
kääntymässä Resul:n tai MPK:n si-
vuilla katsomassa tarjontaa. Eikä 
myöskään pidä unohtaa piiritoimis-
ton jäsenilleen tarjoamaa tukea – 
kun ei enää itse löydä vastauksia tai 
tietoa, piiritoimisto osaa vastata.

Lopen ampumaradan toimintarata.
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Lopen ampumaurheilukeskuksen olosuhteet paranevat 
Helsingin kantakaupungista 
reilun tunnin ajomatkan päässä 
sijaitsevaa Lopen ampumaur-
heilukeskusta kehitetään 
aktiivisesti. Radoilla tapahtuu - 
tarjolla on kursseja, ammutaan 
tutkintoja, harjoitellaan sekä 
kilpaillaan. Radat tarjoavat 
mahdollisuuden ampua myös 
sovellettuja ammuntoja.

Teksti ja kuvat: Ari Pakarinen

 Lopen ampumaratayhdistys 
käynnisti Ampumaurheilukeskus 
2021 -hankkeen suunnittelun syk-
syllä 2016. Suunnittelu alkoi työpa-
joilla, joissa ampumaurheilukeskuk-
sen aktiivisia käyttäjiä, kuten esim. 
reserviläisiä, kuultiin toiveiden ja 
tarpeiden kartoittamiseksi. Saatujen 
palautteiden perusteella Lopen am-
pumaurheilukeskukselle tehtiin päi-
vitetty aluesuunnitelma.
 Hankkeen tavoitteena on mah-
dollistaa Lopen ampumaurheilu-
keskuksen käyttö kansallisissa hau-
likko- ja kiväärilajien kilpailuissa. 
Toisena tavoitteena on parantaa 
keskuksen monipuolisia harrastus-
mahdollisuuksia nykyisille ja uusille 
harrastajille.
 Rakennuskohteita on useita. 
Alueelle rakennetaan uutta liikku-
van hirven rataa. Olympiatrap-rataa 
kokee isoja muutoksia ja luodikko-
radalle rakennetaan näyttöhauta 
tämän vuoden kilpailukauden jäl-
keen. Haulikkoratojen takarinteen 
uudisrakennus etenee ja valmistuu 
vauhdilla. Rakenteilla oleva 300 
metrin rata, jossa maansiirtotöitä ja 
raivauksia tehdään, avaa harjoittelu-
mahdollisuuksia uusille harrastajille. 
Myös yksi isopistoolirata on raken-
nussuunnitelmissa.
Suunnitelmassa huomioitiin alu-

een viihtyvyyden ja turvallisuuden 
lisäksi ampumaurheilukeskuksen 

lisääntyvä kävijämäärä, joka vaatii 
uusia ratoja, lisää paikoitustilaa ja 

tiloja kilpailutoiminnan järjestämi-
seen. Painetta kävijämäärän lisään-
tymiseen aiheuttaa yleisesti tiedossa 
oleva kunnon ampumaratojen puute 
koko Etelä-Suomessa.
 Kurssitusta on tarjolla niin 
ammuntaharrastuksen aloitteli-
joille kuin metsästäjille. Ampuma-
koemahdollisuuksia on tarjolla run-
saasti. Kokeet alkavat heinäkuun 
alusta aina maanantaisin syyskuun 
puoliväliin asti ja lauantaisin kokei-
ta voi ampua 31.8.-28.9. välisenä ai-
kana. Metsästäjätutkintoja otetaan 
vastaan huoltorakennuksessa tors-
taisin 13.6., 11.7. ja 8.8.
 Harjoitusammunnat hirviradalla 
ja haulikkoradoilla, jolloin paikalla 
ovat myös valvojat, ammutaan maa-
nantaisin ja perjantaisin aina syys-
kuun 20. päivään asti.

 Kilpailuja on tasaisesti koko ke-
sän ajan. Kurssit, ampumakokeet ja 
kilpailukalenteri tarkempine aika-
tauluineen löytyvät yhdistyksen ko-
tisivulta.
 Tarkkana radan käyttöaikojen 
kanssa. Ampuma-aikojen noudatta-
minen on tärkeää, jotta ammunnan 
melu ei haittaa ampumaradan naa-
purustoa. Ratojen käyttäjien tulee 
perehtyä käyttösääntöihin ja käytös-
tä perittäviin maksuihin.
 Kaikki informaatio, kuten yhte-
ys- ja hintatiedot, ohjeet ja ampu-
maratojen varauskalenteri löytyvät 
yhdistyksen kotisivuilta osoitteessa 
www.lopenampurata.nettisivu.org. 
Ratavaraukset tehdään ratamestari 
Reijo Aaltoselle osoitteeseen 
aalreijo@gmail.com.

Skeetin suomenmestaruudet ratkottiin Lopella 2018. Nyt haulikkoratojen 
takarinteeseen kuvasta vasemmalle valmistuu uudisrakennus kilpailu- ja 
toimitsijatiloiksi, joka parantaa olosuhteita entisestään.

Syksyn 2018 taktinen kivääri -kurssi.

Lopen Ampumaurheilukeskus 2021 –hankkeen tilanne 3.6.2019 

Ase- ja ampumakouluttaja Petteri Kantola Valkeakoskelta on löytänyt Lopen 
ampumaurheilukeskuksen sopivaksi kurssipaikaksi. 

Pääpiirteittäinen selostus 
Ampumaurheilukeskus 
2021 – hankkeesta
 Ampumaurheilukeskus 2021 
-hankkeen tavoitteena on mahdollis-
taa ampumaurheilukeskuksen käyttö 
kansallisissa haulikko- ja kiväärilajien 
kilpailuissa sekä parantaa keskuksen 
monipuolisia harrastusmahdollisuuk-
sia nykyisille ja uusille harrastajille. 
Lisäksi Etelä-Suomesta puuttuu ny-
kyisellään 300 metrin kiväärirata. 
Projektin tarkoituksena on luoda tu-
levaisuudessakin ampumaurheilukes-
kuksen vaatimukset täyttävä kokonai-
suus.
 Suomen Metsästäjäliiton SM- kil-
pailut ovat jokakesäinen suurtapah-
tuma. Lopella on tarkoitus järjestää 
SM-kilpailu vuonna 2021.  Hank-
keen suunnittelu käynnistettiin syk-
syllä 2016 pidetyillä työpajoilla, joissa 
ampumaurheilukeskuksen aktiivisia 
käyttäjätahoja kuultiin toiveiden ja 
tarpeiden kartoittamiseksi. Työpajois-
sa saatujen palautteiden perusteella 
Lopen ampumaurheilukeskukselle 
tehtiin päivitetty aluesuunnitelma.
 Suunnitelmassa on huomioitu 
alueen viihtyvyyden ja turvallisuuden 
lisäksi ampumaurheilukeskuksen li-
sääntyvä kävijämäärä muun muassa 
parkkitarpeen, yleisten tilojen sekä 
kilpailutoiminnan järjestämisen kan-
nalta.

Alueelle tarpeiden 
pohjalta suunnitellut 
uudet toiminnot, 
lisäykset ja tilanne 
31.10.2017 (kts. kuva)

1. Uusi liikkuva Hirvi / pienoishir-
vi / karju 100/50m
•	 hirvi	100m	ja	kiskoilla	siirrettävä	
ampumakoppi pienoishirvi / karju 
50m
•	 Maansiirtotyöt	aloitettu	1.8.2017	
ja ovat valmiit 

2. Olympiatrap
•	 vanha	heitinhauta	käännetään
•	 vanha	katos	puretaan
•	 molemmin	puolin	Olympiatrap-
rataa rakennetaan 1-trap radat
•	 Maansiirtotyöt	aloitettu	1.8.2017	
ja ovat valmiit

3. Luodikkoradalle rakennetaan 
näyttöhauta
•	 Toteutetaan	syksyllä	2019	kilpai-
lukauden jälkeen

4. Uusi  kokous / toimitsija -raken-
nus haulikkoratojen takarinteeseen
•	 WC	
•	 kokous	-	/	toimitsijatilat
•	 varasto
•	 Kaikki	pohjatyöt	 tehty,	 sokkelin	
valu tehty ja harkot muurattu, Hir-
sikehikko valmiina, katon kattotuo-

lit ja aluskate asennettu,  Lattioiden 
valut tehty, ikkunat asennettu ja si-
sätyöt aloitettu.

5. Konttivarastot haulikkoratojen 
ja toiminta-ratojen yhteyteen
•	 2	 x	Merikontti	 /	 kattotuoli	 -ra-
kenne

6. Uusi 300m rata
•	 välipenkat	50m	välein
•	 2	ampumapaikkaa
•	 Alueen	raivaus	ja	maansiirtotyöt	
aloitettu 1.8.2017, täytemaat ajettu 
trap – ratojen alueelta

7. Toiminta-ampumaradalle raken-
netaan yksi 25m rata lisää 

8. 25m pistoolirata isopistooliam-
muntaan lisätään pienoiskiväärira-
dan viereen

9. Nykyisen compak-radan yhtey-
teen varaus 1-trap radalle Maansiir-
totyöt tehty

10. Yksi kohdistuspaikka, jota ei voi 
varata ja jolla voi turvallisesti koh-
distaa riippumatta onko viereisellä 
radalla muuta toimintaa

Näiden lisäksi alueen parkkitilaa 
kasvatetaan, tie kunnostetaan ja 
ampumaurheilukeskuksen kilpai-

lulajien katsomotilat järjestetään 
siirrettävillä katsomoilla. Yleisöta-
pahtumia varten varaudutaan suun-
nitelmissa kemiallisten käymälöiden 
paikoilla, sekä esteettömyyteen kiin-

nitetään huomiota. Inva-WC alueel-
la on jo valmiiksi aiemmin rakenne-
tussa huoltorakennuksessa. Osaan 
ampumapaikkoja rakennetaan ka-
tokset.
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Jukka Knuuti

Tänä kesänä on juhlittu Normandian maihinnousun 75-vuotisjuhlia. 
Missään en huomannut juhlitun toista samaan aikaan tapahtunutta 
toisen maailmansodan erästä suurinta taistelua. Stalinin kostoksi-
kin kutsuttu Operaatio Bagration alkoi kesäkuussa 1944  pari päivää 
Operaatio Barbarossan kolmevuotispäivän jälkeen.  Saksan keskeisen 
armeijaryhmän rintama Valko-Venäjällä siirtyi tuossa operaatiossa 
vajaassa kahdessa kuukaudessa 600 kilometriä länteen. Samaan ai-
kaan länsiliittoutuneet etenivät Normandiassa muutaman kymmenen 
kilometriä. 

Operaatio Bagration pysäytettiin elokuussa, kun hyökkäys oli eden-
nyt Puolassa Varsovan porteilla.  Puna-armeija katseli kyynisesti vie-
restä, kun saksalaiset murskasivat Varsovan kansannousun. Stalin an-
toi saksalaisten siivota pois puolalaiset patriootit, joista olisi saattanut 
olla harmia suunnitellulle Puolan kommunistihallinnolle.

Operaatio Bargation oli valtava 1.7 miljoonan miehen ja 5 000 pans-
sarivaunun voimin tehty sotaliike. Vastassa olleet 500 000 saksalaista 
eivät voineet pysäyttää vyöryä. Puna-armeijan operaatio toteutettiin 
massiivisen maskirovkan, harhautuksen, turvin. Tekaistuilla joukko-
jensiirroilla, viestiliikenteellä ja valelaitteilla Ukrainassa saatiin sak-
salaiset uskomaan, että odotettavissa oleva suurhyökkäys tapahtuisi 
siellä. Vastaavasti valmistelut salattiin huolellisesti tulevalla operaa-
tioalueelle. Niinpä esimerkiksi pääosa Saksan panssaridivisioonista 
oli Ukrainassa ja niin kaukana, ettei niitä ehditty siirtää Valko-Venä-
jällä tapahtunutta  hyökkäystä torjumaan.

Saksan joukkojen romahdusta edesauttoi Hitlerin kielto perääntyä. 
Vitebskissä saksalaiset menettivät näin  kokonaisen armeijakunnan. 
Rintama romahti niin, että joukot enemmän pakenivat kuin taiste-
livat. Kokonaiset joukko-osastot ja monet esikunnat hävisivät koko-
naan. Perääntymisen sekasortoisuus kuvastuu myös saksalaisten tap-
pioissa. Menetetyistä noin 400 000 miehestä peräti 260 000 kirjattiin 
kadonneeksi. Puna-armeijan suurvoitto ei ollut ilmainen. Neuvosto-
joukot menettivät operaatio Bagrationissa 765 000 miestä. joista kaa-
tuneina 178 000 miestä.

Bargationia voi verrata Normandiaan varsinkin kun taistelut rie-
huivat Valko-Venäjällä ja Normandiassa samaan aikaan. D-Dayn, eli 
Normandian maihinnousupäivän 6. kesäkuuta liittoutuneiden tappi-
ot olivat noin 10 000 miestä. Kesä- elokuun taistelujen aikana länsi-
liittoutuneiden tappiot kaatuneina, haavoittuneina, kadonneina oli 
keskimäärin noin 2 500 miestä päivässä. Puna-armeijan tappiot olivat 
samaan aikaan keskimäärin 11 500 miestä päivässä. Siis kahden kuu-
kauden ajan puna-armeijan tappiot olivat joka päivä suuremmat kuin 
länsiliittoutuneiden menetyksen sodan pahimpana päivänä.

Puna-armeijan menestykseen vaikutti osaltaan se, että siellä oli otet-
tu opiksi kahden vuoden taistelujen kokemukset saksalaisten taktii-
kasta. Liittoutuneiden joukkoja Normandiassa johtanut marsalkka 
Montgomery ei ollut mitään kokemuksistaan 8.armeijan johdossa 
Pohjois-Afrikassa. Taktiikassa olivat saksalaisten  Normandiassa sel-
västi länsiliittoutuneita etevämpiä.

Onko niin, että olemme tottuneet myös sotahistoriassa uutisvies-
tinnän tapaan nojautumaan vain läntiseen näkemykseen. Operaatio 
Overlord oli suurin ja vaativin maihinnousu, mitä maailmanhistorias-
sa on tehty (ja tehdään, mistä pitävät huolen ydinaseet). Normandia 
oli liittoutuneiden jättisuoritus, joka jätti varjoonsa puna-armeijan 
saavutukset.  Sota kuitenkin ratkaistiin itärintaman molemmilta puo-
lilta huippuraskaat tappiot vaatineissa taisteluissa. Voin itsekritiik-
kinä todeta, että minullekin valkeni Operaatio Bagrationin merkitys 
vasta jokin viikko sitten luettuani aiheesta artikkelin  ruotsalaisesta 
Militärhistoria-lehdestä. 

PS. Operaatio Bagrationia paremmin tunnetaan heinäkuussa 1943  
käyty Kurskin taistelu, maailman kaikkien aikojen suurin panssari-
taistelu. Se päättyi ratkaisemattomana. Mutta koska saksalaiset kes-
keyttivät hyökkäyksensä, eikä Saksa pystynyt koskaan korvaamaan 
menetettyjä panssarivaunujaan, saattoi Neuvostoliitto saattoi tulkita 
taistelun suureksi voitokseen. Niin suureksi. että 1994 valmistuneelle 
huipputehokkaalle Oskar ll - luokan ohjussukellusveneelle  annettiin 
kunniakkaan taistelun nimi Kursk. Moni muukin puna-laivaston alus 
kastettiin Suuren isänmaallisen sodan voittojen mukaan. Kun Kursk 
upposi dramaattisesti elokuussa 2000, ihmetteli entinen pääministeri 
Kalevi Sorsa, miksi aluksella oli sisämaan kaupungin nimi. Näin hy-
vin meillä tunnetaan Suuren isänmaallisen sodan historiaa. 

Julkaistu aiemmin Suomen sotilas-lehdessä

Kolumni

Operaatio Bagration - 

Unohdettu suurtaistelu

Veteraanivastuu ry palkitsi
Teksti: Viljo Lehtonen

Kuvat: Rauno Loukkola

Valtakunnalliset Veteraanijärjestöt: 
Suomen Sotaveteraaniliitto ry, Rin-
tamanveteraaniliitto ry, Sotainvali-
dien Veljesliitto ry, Rintamanaisten 
Liitto ry ja Kaatuneitten Omaisten 
Liitto ry ovat vuonna 2006 perusta-
neet yhteisen keräysjärjestön Vete-
raanivastuu ry:n, joka suorittaa va-
rainhankintaa Veteraaneille nimellä 

Sotiemme Veteraanit keräys. Maa 
on jaettu 24 keräyspiiriin ja Sotiem-
me Veteraanit keräys Helsinki-Van-
taan alueena on nimenmukaisesti 
kyseisten kaupunkien alueet.
Keräystoiminnassa puolustusvoi-
milla on merkittävä osuus. Vuosien 
varrella (2006 - 2018) olemme saa-
neet KAARTJN:n ja MERIVRUK:n 
varusmiehiä yhteensä 12817 henki-
löä kouluttajineen. Vapaaehtoisten 
maanpuolustusjärjestöjen jäseniä 
on ollut mukana n. 200 henkilöä 
erilaissa tehtävissä. Osa heistä on 
ollut aktiivisesti mukana kentällä ta-
pahtuvissa keräyksissä, lumipuvussa 
Marskin merkin myyntitapahtumas-
sa ja osa on toiminut varusmiesten 
alueellisina oppaina. Alueemme Ve-
teraanien käyttöön olemme saaneet 
keräyksillämme 1.778.283,38 €.                                                                     
Veteraanivastuu ry:n hallitus on ko-
kouksessaan 6.4.2018 hyväksynyt 
Veteraanivastuun ansioristin sään-

nöt. Ansioristejä on kolmetasoa: 
Erikoisluokan ansioristi, kultainen 
ansioristi ja hopeinen ansioristi. An-
sioristien ensimmäinen jako tapah-
tui valtakunnallisesti päiväyksellä 
6.12.2018.Helsinki-Vantaan keräys-
piirin aktiiviosallistujia ja taustavai-
kuttajia huomioitiin ensimmäisen 
kerran 6.3.2019 Katajanokan Kasi-
nolla ja nyt toisen kerran 27.5.2019 
ravintola White Lady:ssa. Nämä 
kunniakirjat on päivätty 27.4.2019.                                                                                                                          
Jaossa oli tällä kertaa 4 kpl kultaisia 
ja 8 kpl hopeisia ansioristejä. 
27.5.2019 Veteraanivastuu ry:n Hel-
sinki-Vantaan keräysalueen palkitut: 
Kultainen ansioristi: Tomi Alajoki, 
Timo Jääsärö (ei kuvassa), Kari Ta-
likka ja Ahti Pohjonen. Hopeinen 
ansioristi: Aatos Ahlsten, Tapio 
Juutilainen, Ari Koski-Ukko, Seppo 
Kuokkanen, Olli Pusa, Alpo Seppä-
lä, Keijo Talja ja Heikki Tirkkola

Ansioristien saajat jakajineen.

Wanhan Veteraanin näyttelykesä avautuu Haminassa
Lauri Törnin jäämistön esineitä ensimmäistä kertaa laajasti nähtävillä - mukana Vietnamin viidakosta löydetty konepistooli

Kymenlaaksolaiset yksityiskeräilijät ovat onnistuneet hankkimaan ja pelastamaan kokonaisuudeksi muun muassa Mannerheim-ristin ritari 
Lauri Törnin jäljellä olevaa jäämistöä, asepukuja ja esineitä. Törnin tavarat ovat yleisesti nähtävillä tässä laajuudessa ensimmäistä ja mahdol-
lisesti myös viimeistä kertaa Haminassa Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wanhassa Veteraanissa. Puvut ja henkilökohtaiset 
esineet ovat osa Lauri Törni 100 vuotta -juhlanäyttelyä; Törnin syntymästä tulee 28.5. 2019 kuluneeksi sata vuotta.

Wanhassa Veteraanissa myös kaksi muuta näyttelyä: Suomalainen Waffen SS-vapaaehtoispataljoona 1941-1943 sekä perusnäyttelynä Suomen 
rauhanturvaamisen historia vuodesta 1956 nykypäivään. Näyttelyt ovat avoinna kesä-, heinä- ja elokuun tiistaista sunnuntaihin klo 10-16

Wanhan Veteraanin kesänäyttelyssä on kattava otos Lauri Törnin henkilökohtaista jäämistöä kuten asepukuja ja merkkejä. Tässä käyntikortti, 
erikoisjoukkojen barettimerkki ja takissa mestarihyppymerkki.  

Lisätiedot www.rvpk.fi
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Pioneerit Padasjoella 
Toukokuun toisena viikonlop-
puna HRU:n Pioneeriosasto 
ja Pääkaupunkiseudun 
Pioneerikilta suuntasivat 
raskaasti lastattujen autojen 
keulat kohti Padasjoen 
koulutuskeskusta. Pitkästä 
aikaa ajankohtana, jolloin ei 
kahlattu hangessa, vaan kesä 
teki jo vahvasti tuloaan, käen 
kukunnan siivittämänä. Valoisat 
illat eivät tosin mahdollistaneet 
pimeäammuntoja tällä kertaa.

Teksti ja kuvat: Timo Lukkarinen, 

kapteeni res, Pioneeriosaston 

puheenjohtaja

Kyseinen viikonloppu oli suunnattu 
nuorisojäsenillemme, mutta ilmai-
sesta matkasta, ruuista ja patruu-
noista huolimatta emme nuoria pai-
kalle saaneet. Toivottavasti jatkossa 
osaamme mainostaa tapahtumaa 
kiinnostavammin ja tehdä siitä hel-
pommin lähestyttävän, esimerkiksi 
kutsumalla usean kerhon nuorisojä-
seniä samalle viikonlopulle. Vaikka-
pa ensi lokakuussa. Ei mainonta silti 
turhaa ollut, saimme joukkoomme 
kuitenkin uuden Padiksenkävijän.
Puitteet olivat tutun toimivat, maa-
lilaitteita oli valmiiksi tehtynä pal-
jon, joten saimme keskittyä itse 
asiaan. Osallistujien omat pistoolit, 
pistoolikarbiinit ja kiväärit olivat 
kovassa käytössä. Oli hienoa saada 
kohdistaa oma uusi tähtäinkiika-

ri ja kokeilla kaverin uutta kivääriä 
omaan tahtiin, kiirettä pitämättä. 
Vain lämminvesivaraaja ei toiminut, 
mutta olihan meillä sauna.
 PUTKI PUHDAS - SEULA 
SELVÄ! Ehdottomasti erikoisin am-
pumakokemus oli Pioneerikillan 
hankkima Kevyt sinko 55 S 55! Se on 
aito peli laukaisu- ja tähtäinlaittei-
neen, mutta varustettu sisäpiipulla 
7.62x53R, eli täyttää ratasäännöt.
 Viime käyntikertoina olemme 
saaneet osallistua ampumaratojen 
rakentamiseen ja kunnossa pitämi-
seen talkoiden muodossa. Tälläkin 
kertaa pääsimme paikalisten kanssa 
juttusille; Padasjoen Riistanhoitoyh-
distys oli lauantaiaamuna siistimäs-
sä paikkoja ennen ELY:n tulevaa tar-
kastuskäyntiä. Me pioneerit korja-
simme pistooliradan taulurakenteet 

ja katoksen puuosia sekä puhdistim-
me harrastuksen aiheuttamat roskat 
katoksesta ja sen ympäriltä. Vaikka 
ennenkin olemme luvan kanssa hir-
virataa käyttäneen, tämän jälkeen 
se oli vielä luontevampaa. Ehkäpä 
seuraavalla kerralla pääsemme ko-
keilemaan liikkuvaa maalia? Toimin-
tamonttu ei ollut vielä aivan valmis, 
mutta ilmeisesti jo hyvin pitkälle ra-
kennettu, koska reuna- ja päätyval-
leihin oli jo asennettu jonkin verran 
uutta koroketta suursäkeillä. Myös 
montun avoimeen osaan oli pysty-
tetty tukeva ja korkea seinä, jolloin 
montussa ei ole enää avonaisia sivu-
ja. Kiitos PV, RUL, HRUP, HELRES, 
sekä Padasjoen RHY ja Reserviläiset 
hienosta mahdollisuudesta harras-
taa!

Pokaali kotiin
Teksti: Kari Talikka

Kuvat: Annika Ljungberg

 Baltic Sea Shooting Cup on syn-
tynyt Viron ja Suomen suojeluskun-
tien ampumakilpailujen perinteitä 
kunnioittaen. Ensimmäisen kerran 
Helsingin ja Tallinnan suojeluskun-
nat ampuivat kilpailun jo vuonna 
1927. Vuonna 1994 Tallinna Malevan 
silloinen päällikkö Mart Puusepp ja 
Helsingin Seudun Reserviläispiirin 
puheenjohtaja Markus Anaja sopi-
vat, että kilpailu herätetään uudel-
leen henkiin. Ensimmäinen uusi-
muotoinen kilpailu ammuttiin Tal-
linnassa vuonna 1995.
 Vuodesta 1999 kilpailun osallis-
tujia on tullut mukaan Tanskasta, 
Ruotsista, Liettuasta ja Latviasta. 
Tuolloin kilpailulle päätettiin ni-
meksi Baltic Sea Shooting Cup, jolla 
nimellä se tunnetaan edelleen. Kil-
pailu ammutaan nelimiehisin jouk-
kuein aina järjestäjämaan aseilla. 
Kilpailu ei ole rata-ammuntaa vaan 
se toteutetaan SRA-sääntöjä sovel-
taen. Kilpailun järjestäjämaat ovat 
sopineet kiertojärjestyksen eli kil-
pailu järjestetään eri maissa vuoron 
perään.
 Tänä vuonna järjestämisvas-
tuussa oli Helsingin piiri. Kilpailu 
järjestettiin Santahaminassa 24.-
26.5.2019. Kilpailussa ammuttiin yh-
teensä kuusi rastia (stagea). Aseina 
käytettiin SAKO m/92-kivääreitä, 
MP5-karbiinia, 9 mm:n Glock-pis-
toolia sekä Mossberg pumppuhau-
likkoa.
 Isäntämaa vei lähes puhtaal-
la suorituksella kilpailun nimiinsä. 
Apua oli toki siinä, että suomalaiset 
saivat ampua tutuilla aseilla. Toki 
Suomen joukkueessa oli taitavia am-
pujia. 
Tulokset:
1.Helsingin Seudun Reserviläispiiri 
joukkue 1206,5061 pistettä (Hannu 
Uronen, Lars Paersch, Sami Kalli-
nen, Antti-Jussi Kaskinen)
2.Kaitseliit Tallinna Malev 980,2344 
pistettä
3. Latvian National Home Guard, 
Student Battalion 807,9719 pistettä
4. Politihjemmeværnskompagni 
Nordsjælland 435,6529 pistettä
 Tuloksissa näkyy hyvin tämän 
tyyppisen ammunnan harrastus eri 
maissa. Suomessa näyttää siltä, että 

sovelletut ammunnat ovat hyvin 
suosittuja.
  Kiertopalkinto palasi takaisin 
Helsinkiin. Suomalaiset ovat nimen-
neet palkinnon Lotkaksi, koska lin-
nulla on lokin pää, mutta muu osa 
linnusta on kotka.

 Kilpailun järjestäjinä toimi Van-
taan Reserviläisten ja Helsingin Sis-
siosaston aktiiviampujia. Ammun-
nan järjestelyistä vastasivat Seppo 
Siimeslehto ja Kari Savolainen. Ensi 
vuonna kilpailun järjestäjää Tanska.

Kaartin soittokunta 200 -festivaali
Perjantai 14.6.2019

18.00 Big band -konsertti "Woodin vuosirenkaat"
Suomenlinnan paraatikenttä, Kaartin soittokunnan 
reserviläiset johtajanaan Antti Rissanen 

20.00 Karelian Swing (liput 15 e) 
Levyhalli (Suomenlinna)
Kaartin seitsikko ja Antti Sarpila, klarinetti

21.00 Jatkot
Ravintola Susisaaren Ruokalan mastovaja (Suomen-
linna), Kaartin soittokunnan reserviläiset

Lauantai 15.6.2019

11.00 Lastenkonsertti: Bremenin soittoniekat
Levyhalli (Suomenlinna), Kaartin puhallinkvintetti ja 
kertoja Kari Ketonen 

12.00 Paraati
Ehrensvärdin hauta - Suomenlinnan paraatikenttä
Kaartin soittokunta, Puolustusvoimien varusmies-
soittokunta, Wanha Waruswäci ja Suomen lipuntie 
-liput 

13.15 Yhteislaulukonsertti, Suomenlinnan paraati-
kenttä, Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan 
viihdeorkesteri 

14.00 (naiset) ja 16.00 (miehet) Saunakonsertti
(liput 15 e), Merisotakoulun sauna, Ona Kamu ja soit-
tokunnan trio 

14.00 ja 16.00 Musiikillinen kiertokävely
Lähtö Suomenlinnakeskukselta

15.00 Halki aikojen - sotilasmusiikkia vuodesta 1819 
-konsertti, Levyhalli (Suomenlinna), Kaartin soitto-
kunta johtajanaan Sauli Saarinen

18.00 Puolustusvoimien kesäkiertue, Suomenlinnan 
paraatikenttä, klo 18 Laivaston Combo ja Adi L Hasla, 
klo 19 Kaartin Combo ja Heini Ikonen, klo 20 Varus-
miessoittokunnan Show Band

21.30 Jatkot
Ravintola Susisaaren Ruokalan mastovaja (Suomen-
linna), Kaartin soittokunnan varusmiesyhtye

Sunnuntai 16.6.2019
15.00 Merellinen Suomenlinna -konsertti, Suomenlin-
nan paraatikenttä, Kaartin soittokunta johtajanaan 
Pasi-Heikki Mikkola

Talkootöitä.

53R sisäpiippukivääri.
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Aseen huoltaminen – miten se nyt menikään?

Teksti: Matti Riikonen

 Tämän kirjoituksen tavoitteena 
on antaa tavalliselle ammuntaa aloit-
tavalle reserviläiselle perusohjeet 
aseen huoltamisesta ja esitellä siihen 
soveltuvia aineita ja välineitä. Ohjeet 
on koottu eri lähteistä kuten tunnet-
tujen asevalmistajien verkkosivuilta, 
ja niistä on koottu punainen lanka 
perusasehuollon toteuttamiseen. 
Jokaisella on kuitenkin omat miel-
tymyksensä esimerkiksi puhdistus-
aineiden ja -välineiden valinnassa, 
joten niiltä osin teksti perustuu etu-
päässä omiin kokemuksiini ja mie-
lipiteisiini. Asealan ammattilaiset 
ja kilpailijat saattavat tietää keinoja 
parempaan tai nopeampaan loppu-
tulokseen, joten otan mielellään vas-
taan rakentavaa palautetta.

Unohda harhat – ase pitää 
puhdistaa säännöllisesti
 Monessa lajissa on sitkeästi elä-
viä uskomuksia. Niiden totuusarvo 
saattaa olla yhtä heikko kuin kah-
vinporoista ennustamisessa, mutta 
silti ne elävät sitkeästi. Yksi usko-
mus esimerkiksi metsästysaseissa on 
se, että ase puhdistuu ampumalla. 
Että siis piipun kautta kulkeva luoti 
kyllä vie mukanaan ruutijäämät ja 
muut epäpuhtaudet. No ei se kyllä 
vie – sen voi itsekin todeta katso-
malla kiväärin piippuun ampuma-
ratakäynnin jälkeen. Ja itselataavilla 
aseilla ruutikaasujen johtaminen 
kosketukseen luistin ja lukon kanssa 
vasta saakin aikaan mahdottoman 
sotkun jo muutamalla kymmenellä 
laukauksella. Toinen uskomus on, 
että aseen puhdistaminen heikentää 
osumatarkkuutta. Höpö höpö. Mitä 
enemmän patruunassa on tehoa, 
sitä enemmän piippuun ja rihloihin 
vähitellen kertyy metallijäämiä, jot-
ka tukkivat piippua ja estävät luodin 
normaalin etenemisen. Jo rihlojen 
tukkeutumisella on selvä vaikutus 
luodin pyörimisliikkeeseen ja sitä 
kautta tarkkuuteen. Asetta pitää siis 
puhdistaa säännöllisesti.

Tarkkuuden kannalta 
piippu on tärkein, 
toimintavarmuuden 
kannalta koneisto
 Piippu on aseen tarkkuuden 
kannalta tärkein osa, joten sen puh-
distukseen kannattaa aina uhrata 
aikaa asetyypistä riippumatta. Pii-
pun suu on tarkkuuden kannalta 
erityisen tärkeä, koska se on viimei-
senä kosketuksissa luotiin sen lähti-
essä ulos piipusta. Jos piipun suuta 
ja suun rihloja säännöllisesti rouhii 
teräksisellä puhdistuspuikolla tai 
muuten, tarkkuus todennäköisesti 

kärsii. Muista kuitenkin, että nailon- 
tai pronssiharjat ovat piipputerästä 
pehmeämpiä, joten niillä ei pitäisi 
saada aikaan vahinkoa tavallisessa 
käytössä. 
 Patruunapesän, lukon, luistin 
ja muiden osien likaisuus riippuu 
aseen tyypistä. Metsästyskiväärin 
pulttilukko ei likaannu samalla ta-
valla kuin itselataavan kiväärin luk-
ko, koska itselataavassa kiväärissä 
piipun ruutikaasut ovat latausliikettä 
varten kosketuksissa lukkoon ja luis-
tiin. Itselataavan kiväärin koneisto 
pitää siis puhdistaa useammin, jotta 
aseeseen ei tule toimintahäiriöitä.
 Jos reserviläisaseella on ammut-
tu vain n. 50 laukausta ja seuraava 
ampumakerta on pian, ase ei aivan 
välttämättä tarvitse kuin piipun ja 
liikkuvien osien peruspuhdistuksen. 
Jos aseella ei tulla ampumaan viik-
koihin tai kuukausiin, se kannattaa 
pudistaa perinpohjaisesti ja laittaa 
vasta sitten kaappiin säilöön. Mie-
lestäni noin 400-500 laukauksen 
jälkeen kannattaa tehdä perusteelli-
sempi puhdistus. Toki sen voi tehdä 
aikaisemminkin, jos ase on helposti 
likaantuvaa lajia. Metsästyskiväärillä 
laukausmäärät ovat pienempiä, joten 
puhdistus kannattaa tehdä aiemmin, 
jo noin 40-50 laukauksen jälkeen.

Peruspuhdistus jokaisen 
ammunnan jälkeen 
ei vaadi paljoa
Peruspuhdistuksen vaiheet:
1. Öljy/puhdistusaine piippuun jo 
ampumaradalla
2. Piipun ja patruunapesän puhdis-
tus puhdistusnarulla tai -puikolla
3. Muiden aseen osien puhdistus 
pyyhkimällä, tarvittaessa liuotinta 
apuna käyttäen
4. Uudet öljyt piippuun varastoinnin 
ajaksi
Peruspuhdistukseen kannattaa va-
rata sopivan iso ja valaistu työta-
so, kertakäyttöiset muovihanskat, 
puhdistusvälineet, puhdistusaineet, 
öljyt ja talouspaperia tai kangasta 
sekä alusmuovi tai muoviastia, jon-
ka päällä voi suihkuttaa puhdistus-
ainetta. Helpoin tapa aloittaa aseen 
puhdistus on laittaa jo ampuma-
radalla öljyä piippuun, kun piippu 
on vielä lämmin. Siten öljy ehtii 
vaikuttaa kotimatkan ajan. Sopivia 
nestemäisiä tai suihkutettavia öljyjä 
on markkinoilla paljon, ja jos piip-
pu puhdistetaan pian öljyämisen 
jälkeen, ei minkään öljyn käytöstä 
pitäisi olla haittaa. Esimerkiksi CLP-
öljyt (Clener-Lubricant-Preserva-
tive) ovat hyviä puhdistuksen tässä 
vaiheessa, koska niissä on mukana 
puhdistava kemikaali. Toinen vaih-
toehto on erityisesti hiiltä poistava 

kemikaali. Itse olen käyttänyt joko 
Break Freen CLP-öljyjä tai Bore 
Techin Carbon Remover-puhdistus-
ainetta. Myös Hoppesin No 9 Gun 
Bore Cleaner ja KG 1 Carbon Remo-
ver ovat hyvässä maineessa. LP-öljyt 
(Lubricant-Preservative) käyvät tar-
koitukseen myös, mutta ne ovat pa-
rempia puhtaan piipun öljyämiseen 
säilytyksen ajaksi.
 Vaivattomin tapa öljytyn piipun 
puhdistukseen on puhdistusna-
ru (boresnake), joita on saatavilla 
kaikille tavallisille kaliipereille eri 
valmistajilta. Narussa on esipuhdis-
tustyyny, messinkiharja ja viimeiste-
lypuhdistaja, joten jo muutama veto 
piipun läpi poistaa valtaosan ruuti-
jäämistä. Puhdistusnarua on help-
po kuljettaa mukana ja lisäksi se on 
edullinen. Naru on myös pitkäikäi-
nen, koska se on pestävissä käytön 
jälkeen pesukoneessa.
 Saman asian piipun puhdis-
tuksessa ajaa perinteinen puhdis-
tuspuikko, jonka pään sovittimessa 
on sillaa, puuvillakangasta tai huo-
patulppa. Puikko ja niihin sopivat 
ohjurit ja harjat kannattaa ostaa 
yhteensopivina sarjoina. Muista 
että naru ja puikko työnnetään pat-
ruunapesän puolelta sisään, jotta ei 
vaurioiteta piipun suuta. Samasta 
syystä puikon kanssa on suositelta-
vaa käyttää muovista sovitinta, joka 
suojaa patruunapesää ja ylimenokar-
tiota. Poikkeuksena ovat tietysti AK-
47-tyyppiset aseet, johon puikko on 
työnnettävä piipun suusta, kuitenkin 
piipun suuta varoen. Puikon päässä 
oleva lappu tai huopatulppa työn-
netään kokonaan ulos, ja poistetaan 
ennen puikon takaisin vetämistä. 
Ei siis hangata edestakaisin, jotta li-
kainen aines ei siirry takaisin piip-
puun. Valmiit puuvillakangaslaput 
ja huopatulpat ovat siitä hyviä, että 
läpitulleesta puhdistajasta piipun 
puhtauden näkee selvästi. Kun lappu 
tai tulppa ei ole enää likainen, piippu 
on puhdas. Huopatulpat ovat kappa-
lehinnaltaan kalliimpia kuin laput, 
mutta toisaalta niiden puhdistustu-
los on parempi.
 Patruunapesän puhdistukseen 
on useimpiin kaliipereihin saatavil-
la nylon- tai pronssiharjoja, joilla 
lika irtoaa hyvin. Jäämien poisto ja 
viimeistely tehdään sopivalla puu-
villaharjalla tai itse sovelletulla rät-
ti/adapteri-yhdistelmällä. Huomaa 
myös, että likaiset nylon- ja pronssi-
harjat täytyy myös pestä liuottimella 
jokaisen vaiheen jälkeen ennen kuin 
ne työnnetään uudestaan aseen piip-
puun.
 Muiden aseen osien puhdista-
minen riippuu aseesta. Minimissään 
lukko ja liikkuvat osat kannattaa 
pyyhkiä puhtaaksi nukkaamatto-
malla rätillä tai vaikka talouspape-
rilla. Puhdistusta tehostaa sopiva 
puhdistus- tai liuotinaine. Sitä kan-
nattaa suihkuttaa purettuihin osiin, 
antaa aineen vaikuttaa muutamia 
minuutteja, ja pyyhkiä sitten puh-
taaksi kankaalla tai paperilla. Oikein 
likaiset osat kannattaa upottaa muo-
viastiaan, jossa on liuotinta, ja antaa 
vaikuttaa jonkun aikaa, esimerkiksi 
5-10 minuuttia.
 Koneiston erilaisiin koloihin tai 
kapeisiin leikkauksiin voi olla vai-
keampi päästä käsiksi. Esimerkiksi 
AR-15 -kivääreille on saatavilla so-
pivia harjoja ja kapeisiin paikkoihin 
mahtuvia puhdistustyökaluja, joiden 
hankkiminen on suotavaa, mutta 
ei välttämätöntä. Niiden hintakaan 
ei päätä huimaa. Myös itse voi as-

karrella esim. puisia tai muovisia 
koloihin mahtuvia tikkuja aseen 
mukaan, jos ei muuten löydä so-
pivaa. Niiden käyttöön on vaikeaa 
antaa yleispäteviä ohjeita, joten jos 
puhdasta tulee suhteellisen lyhyessä 
ajassa, apuväline on todennäköisesti 
sopiva. Puhdistuksen jälkeen piippu 
öljytään kevyesti ja aseen metalli-
pinnat pyyhitään kevyesti kankaalla 
ennen kaappiin laittoa. Jos öljy jää 
piippuun pidemmäksi aikaa ilman 
mahdollisuutta puhdistamiseen, 
kannattaa valita hyvälaatuinen öljy, 
joka ei kuivuessaan muutu tahme-
aksi. Kun ase otetaan käyttöön, oljy 
poistetaan piipusta. Kaapissa öljytty 
ase kannattaa säilyttää piippu alas-

päin, jotta mahdollisesti valuva öljy 
ei keräänny lukkoon. Lukosta öljy on 
hankalampi poistaa. Tavallisia aseöl-
jyjä ovat mm. Break Freen LP-öljy ja 
Bore Techin Friction Guard XP Gun 
Oil. Vanhaa Ballistolin Universal-
yleisöljyäkin jotkut käyttävät.

Piipun syvempi puhdistus 
vaatii vähän enemmän 
aikaa, mutta se on tärkeää
 Piipun syvemmän puhdistuksen 
vaiheet:
1. Peruspuhdistus normaalisti
2. Pinttyneiden ruutijäämien poisto 
fosfori-pronssiharjalla ja liuotinta si-
sältävällä öljyllä
3. Irronneen karstan ja öljyn puhdis-
tus sillalla, puhdistuslapuilla tai huo-
patulpilla
4. Pinttyneiden metallijäämien liuo-
tus liuotinkemikaalilla
5. Metallijäämien poisto sillalla, 
puhdistuslapuilla tai huopatulpilla
6. Uudet öljyt piippuun säilytyksen 
ajaksi
 Vaikka piippua on säännöllisesti 
puhdistettu ruutijäämistä jokaisen 
ammuntakerran jälkeen, piippuun 
alkaa vähitellen kerääntyä karstoit-
tunutta palojäännettä, joka takertuu 
tiiviisti piippuun. Myös luodin vaip-
pamateriaaleista kertyy vähitellen 
tiukkaan kiinnittyneitä metallijään-
teitä rihlojen pohjalle. Siksi syvempi 

puhdistus on paikallaan. Kannattaa 
muistaa, että mikäli kunnon puhdis-
tusta ei tee säännöllisesti, kertymät 
vain kasvavat, ja jossain vaiheessa 
voi olla vaikeaa enää palauttaa piip-
pua normaalitilaan.
 Karstoittuvat ruutijäämät pois-
tetaan fosfori-pronssiharjaa ja liu-
ottavaa öljyä käyttäen. Ensin öljyä 
levitetään piippuun ja annetaan sen 
vaikuttaa, ja sen jälkeen työnnetään 
harja läpi 15-20 kertaa. Harja työn-
netään kokonaan läpi piipusta ennen 
takaisinvetoa, jotta sen harjakset 
eivät katkea. Lopuksi puhdistetaan 
piippu sillalla, kangaslapuilla tai 
huopatulpilla karstasta ja öljystä ku-
ten peruspuhdistuksen yhteydessä. 

Mistä puhdistustarvikkeita 
voi ostaa?
 Pääkaupunkiseudulla aseenpuh-
distustarvikkeita myyvät mm. perin-
teiset aseliikkeet, kuten Lohjan Ase 
ja osa (myy Bore Techin tuotteita), 
Helsingin Asenurkka, Asetekno, 
Hantaurus ja lisäksi retkeily/urhei-
lukaupat kuten Varuste.net, XXL, 
Varusteleka (boresnaket). Lisäksi 
joillain kotimaisilla asealan netti-
kaupoilla, kuten Brownellsilla (myy 
KG:n ja Bore Techin tuotteita), on
hyvä valikoima tarvikkeita.

Kirjallisuutta ja ohjevideoita
Juha Jormanainen: Kiväärimetsästä-
jän käsikirja (Readme 2018)
Aseenpuhdistusvideoita on You-
Tubessa valtavia määriä, tässä yksi 
hyvä linkki
Jerry Miculecin AR-15 puhdistusoh-
jeeseen: https://www.youtube.com/
watch?v=ZMuWlomfnf4
Seuraavilla sivuilla ja keskustelu-
palstoilla on lisätietoa aseasioista ja 
myös huollosta:
Tarkka-ampujakilta: https://www.ta-
kilta.fi/keskustelu/index.php
Toiminta-ampujat (vaatii rekisteröi-
tymisen): https://www.toiminta-am-
pujat.fi/phpBB/
Nordic Hunt: https://nordichunt.
blogspot.com/2018/01/metsastyski-
vaarin-puhdistaminen-ja.html



12  14. kesäkuuta  <  2 /2019  <  Helsingin Reservin Sanomat

Ampumaharrastuksen alkuun reservissä
Teksti: Lasse Mäki

 Ampumataito kuuluu reservi-
läisen tärkeimpiin taitoihin, ja sitä 
tarvitaan tehtävästä riippumatta. 
Yksityisesti ammunnan aloittami-
nen kaupallisilla radoilla kaikkine 
tarvikkeineen ja vakuutuksineen 
on sangen hintava harrastus, mut-
ta maanpuolustustoiminnan kautta 
ammunnan iloon on mahdollista 
tutustua huomattavasti helpommin 
ja edullisemmin. Mihinkään ei tar-
vitse alkutaipaleella sitoutua; pelkkä 
kiinnostus sekä oman yhdistyksen ja 
Helsingin piirin tarjoamat ammun-
tamahdollisuudet riittävät pitkälle 
tutustumisessa. Monelle nuorelle 
reserviläiselle ammunta onkin yksi 
tärkeimmistä syistä liittyä maanpuo-
lustusjärjestöön ja kehittää varus-
miespalveluksen aikana hankittuja 
sotilastaitoja.

Ammuntaa Helsingissä 
ja muualla
 Jokaiselle aseellisen palveluksen 
suorittavalle varusmiehelle tulee 
tutuksi 7,62-kaliiperinen rynnäk-
kökivääri; tehtävästä riippuen pal-
veluksen aikana saatetaan tutustua 
myös muihin käsiaseisiin, kuten pis-
tooleihin. Reservin ampumaharras-
tusta ajatellen pistooliammunta on 
kuitenkin helpoin tapa päästä har-
rastuksen pariin, sillä pistoolilla voi 
ampua sisäradallakin. Järeämmän 
asekannan käsittelyssä joudutaan 

turvautumaan ulkoratoihin, joista 
käytetyimmät sijaitsevat Helsingin 
lähiympäristön varuskunnissa tai 
esimerkiksi ampumaseurojen omis-
tuksessa enintään tunnin–parin au-
tomatkan päässä keskustasta. Hel-
sinkiläiselle reserviläiselle tarjoutuu 
loistava mahdollisuus hyödyntää 
ammunnassa Töölön 15 metrin si-
säampumarataa. Reserviläispiireihin 
kuuluvilla yhdistyksillä on yleensä 
useamman kerran kuussa oma parin 
tunnin vuoronsa, joita koordinoivat 
yhdistysten nimetyt ampumavastaa-
vat. Radalle mahtuu kerralla ampu-
maan kuusi henkilöä, ja on kaikki-
en etu, kun sen käyttöaste pidetään 
korkealla. Töölön ampumaradan 
lisäksi yhdistykset järjestävät sään-
nöllisesti vierailuja lähiseudun am-
pumaradoille, ja lukuisat Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
ampumatapahtumat ja -kilpailut 
tarjoavat lisää mahdollisuuksia in-
nostuneelle ampujalle.

Miten pääsee mukaan 
ampumaan?
 Helpoin ja turvallisin tapa tu-
tustua ampumaharrastukseen on 
aloittaa tutustuminen kokeneem-
man aseenkäsittelijän neuvoja seu-
raten. Aluksi kannattaa ottaa yhteys 
oman kerhon ampumaupseeriin tai 
vastaavaan, jonka yhteystiedot saat 
tarvittaessa yhdistyksen verkkosi-
vuilta tai kysymällä vaikkapa joltain 
hallituksen jäseneltä. Osalla yhdis-

tyksistä on omia aseita, joita voit 
lainata ampumaharrastuksen alussa 
ja joihin saat kädestä pitäen turval-
lisen opastuksen. Omaa asetta ei siis 
tarvita, eikä sellaista voi ennen riit-
tävän ampumakokemuksen kerty-
mistä itselleen hankkiakaan. Mikäli 
ampumassa alkaa käydä säännölli-
sesti, Reserviläisliiton kautta han-
kittava reserviläisten ampumaturva 
tarjoaa kohtuuhintaisen tapaturma- 
ja vastuuvakuutuksen kaikenlaiseen 
reserviläisammuntaan. Ampuma-
turva on myös osallistumisedellytys 
moniin ampumakilpailuihin ja mui-
hin tapahtumiin, joissa osallistujilta 
vaaditaan vakuutusta. Omien kuu-
losuojaimien ja suojalasien hankki-
minen sekä ampumapäiväkirjan pito 
ovat myös tarpeellisia askeleita am-
pumaharrastuksen alkutaipaleella.

Pistoolin peruskurssi 
opastaa alkuun

Pistoolin käytön perehdyttämiseksi 
Helsingin Reserviupseeripiiri järjesti 
maaliskuussa 2019 ensimmäistä ker-
taa hetkeen vasta-alkajille suunna-
tun Pistoolin peruskurssin, jonka ta-
voitteena oli tutustuttaa osallistujat 
Töölön ampumaradan ja yleisimpien 
pistoolimallien käyttöön. Tapahtu-
ma osoittautui onnistuneeksi ja tar-
peelliseksi: monet osallistujat am-
puivat käytännön osuudessa ensim-
mäiset laukauksensa esimerkiksi 9 
mm:n Glock 17 -palveluspistoolilla. 

Kurssi alkoi teoriaosuudella, jossa 
käytiin läpi ampumaradan sääntöjä 
sekä turvallisen pistoolinkäsitte-
lyn perusteet. Näillä eväillä oli hyvä 
siirtyä itse ampumaradalle, jossa 
tutustuttiin palveluspistoolin raken-
teeseen, lataamiseen ja käyttöön. 
Toistot ovat tärkeitä, joten kolmen 
tunnin kurssista puolet pyrittiin 
käyttämään itse ampumiseen. Jo-
kainen osallistuja pääsi ampumaan 
viitisenkymmentä laukausta oman 
ohjaajan valvovien silmien alla. Pa-
laute pistoolin peruskurssilta on 
ollut erittäin hyvää ja kokonaisuus 
koettiin hyödylliseksi, joten piiri jär-

jestää kurssin uudelleen lokakuussa. 
Kurssi ei kuitenkaan itsessään tarjoa 
ampumaharrastusta, vaan tarkoi-
tus on, että osallistujat löytävät hel-
pommin tiensä oman yhdistyksensä 
ampumavuorolle ja osaavat toimia 
radalla oikein. Tietoa myös muihin 
ammuntatapahtumiin löytyy käte-
vimmin oman kerhon lisäksi Helsin-
gin reserviläispiirien verkkosivuil-
ta hrup.fi kohdasta ”Tapahtumat”. 
Kannattaa lähteä mukaan ja tulla 
ampumaan – hyödyllinen ja hauska 
harrastus odottaa sinua Töölössä ja 
lähiympäristössä!

Töölön rata uudistuu – ja muita ampumatoimikunnan 
kuulumisia
Teksti: Pekka Suominen

 Koska Helsingin kaupunkikes-
kustan alueella ampumamahdolli-
suudet ovat rajallisia, Töölön Luola 
on erinomainen paikka ylläpitää 
reserviläistaitoja sekä harjoitella 
RESUL:n lajeja varten. Tämä koros-
tuu erityisesti talvisaikaan, kun sää-
olosuhteet voivat olla esteenä ampu-
mamerkintöjen saamiseksi.
 Radan uusimisesta on jo aikaa, 
ja viimeisen vuoden aikana on otet-
tu uusia harppauksia radan olosuh-
teiden parantamiseksi. Yhdistyksille 
on tarjolla lisätilaa kerhokaappien 
myötä. Lisäksi radan magneettikiin-
nikkeet ja taulutelineet on uusit-

tu. Verhoja vaihdetaan jatkuvasti. 
Toukokuun lopulla radalla pidettiin 
ensimmäiset laajat talkoot, jossa 
paikat siivottiin ja järjesteltiin noin 
20 vapaaehtoisen voimin. Ohjeena 
oli “näyttää imurille paikkoja, joissa 
se ei ikinä ole käynyt”. Rataa on jat-
kossa tarkoitus kehittää entistä ny-
kyaikaisemmaksi, ja huoltotalkoista 
tulee vuosittainen perinne.
 Töölön radalla pyörivät myös 
kesävuorot, mutta kesällä on hyvä 
käydä tutustumassa myös muihin 
ratoihin erityisesti ulkosalla. Toi-
mikunnan tavoitteena onkin tutus-
tuttaa jäseniä ja ampumavuorojen 
vetäjiä pääkaupunkiseudun lähistön 

ulkoratoihin. Ensimmäinen mah-
dollisuus tähän tulee 15. kesäkuussa 
kerhojen yhteistilaisuudessa Seppä-
län ampumaradalla Iittalassa Munk-
kivuoren reserviupseerien johdolla. 
 Maaliskuussa Luolassa pidettiin 
vähään aikaan piirin ensimmäinen 
pistoolin peruskurssi, josta saimme 
paljon erinomaista palautetta ja hy-
viä vinkkejä tulevia kursseja varten. 
Kurssin jälkeen useat osallistujat 
ovat jatkaneet harrastusta omien 
yhdistystensä vuoroilla ja palautteis-
sa toivottiin jatkoa. Pistoolin perus-
kurssi järjestetäänkin uudelleen jo 
syksyllä 5.10. Ennen pistoolikurssia
järjestetään uusi aseiden huolto-
kurssi 17.9.. Kesäkauden jälkeen on 
hyvä katsoa missä kunnossa aseet 
ovat ja kerrata parhaat huoltonik-
sit ammattilaisten avulla. Kurssilla 
käydään läpi sekä lyhyet että pitkät 
aseet. Molemmille kursseille voi il-
moittautua jo nyt ottamalla yhteyttä 
piiritoimistoon.
 Ampumatoimikunta ottaa mie-
lellään vastaan vinkkejä uusista 
koulutusideoista. Esimerkiksi aseen 
hankinta ja siihen liittyvät lupa-asiat 
sekä uusien ammuttajien koulutta-
minen ovat listoilla. Yhteistoiminta 
on tärkeä kokonaisuus, jota pyrim-
me edistämään ampumatoimikun-
nan puolelta. Yhteiset vuorot, tutus-
tumiskäynnit eri radoille sekä am-
pumavastaavien yhteiset tilaisuudet
parhaiden käytäntöjen jakamiseen 
ovat agendalla 
 Ampumatoimikunnan puolesta 
toivotan hyvää kesäkautta ja tarkko-
ja laukauksia.
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Padasjoella parasta ovat ihmiset
Teksti: Toivo Haimi

Kuvat: Ville Ahokas

Itä-Helsingin Reserviupseerien 
järjestämä Padasjoen ampuma-
leiri on ollut jo vuosia eräs ker-
hon suosituimpia tapahtumia. 
Ampumaleirillä reserviläiset 
pääsevät harjoittelemaan 
ampumista monipuolisella 
kalustolla ja remontoiduilla 
ampumaradoilla.

“Padasjoella parasta ovat ehdot-
tomasti ihmiset. Padasjoen taika 
koskettaa jokaista taistelijaa ja lei-
riporukka hitsautuu yhteen, tulee 
omat sisäpiiriläpät ja muistot”, sa-
noo Itä-Helsingin Reserviupseerien 
nuorisoupseeri, luutnantti res. Jack 
Tarvajärvi . Tietysti itse ampumi-
nen ja sen mahdollisuudet tulevat 
erinomaisena kakkosena, Tarvajärvi 
lisää. IHRU:n koulutusupseeri, vän-
rikki res. Ville Ahokas on samoilla 
linjoilla. “Parasta on sopivan haas-
tavien ja mielekkäiden harjoitusten 
vetäminen hyvässä, motivoituneessa 
seurassa”, Ahokas sanoo.
 Jack Tarvajärvi suosittelee Pa-
dasjoen reissua jokaiselle reserviläi-

selle. Leirin konsepti on hioutunut 
vuosien varrella yksinkertaiseksi ja 
toimivaksi: Päivisin ammutaan, iltai-
sin saunotaan ja vietetään aikaa po-
rukalla. “Aika käytetään tehokkaasti, 
ja on mahdollista keskittyä osa-alu-
eisiin, jotka itsellä vaativat eniten 
harjoitusta: Esimerkiksi lippaan-
vaihtoihin tai vetoihin kotelosta. 
Fiksu harjoittelu, ajankäyttö ja seura 
luovat hyvät puitteet kehittymiselle”, 
Ville Ahokas toteaa. Kerhon urhei-
lu-upseeri, vänrikki res. Joni Ijäs on 
sanoo, että parasta Padasjoella on 
yhteisöllisyyden tunne, joka muo-
dostuu porukan välille kun tsempa-
taan toista suorittaessa. Parhaaksi 
muistokseen Padasjoelta Ijäs mainit-
see “noin kymmenennellä yrityksellä 
onnistunut MP5-harjoitteen” pilke 
silmäkulmassa.
 Padasjoen leirille osallistujilla on 
mahdollisuus ampua muiden mu-
assa reserviläiskiväärillä, MP5:llä, 
pistoolilla, haulikolla, tarkkuus-
kiväärillä ja perinneaseilla. Ville 
Ahokas suosittelee ampumaleiriä 
kenelle vain ampumataitonsa kehit-
tämisestä kiinnostuneelle, erityisesti 
jos on kiinnostusta kokeilla hiukan 
soveltavampia harjoituksia. Jack 
Tarvajärven mukaan Padasjoen am-
pumaleirit tarjoavat uskomattoman 
hyvät mahdollisuudet reserviläisil-
le kohottaa omaa ampumataitoaan 

viikonlopun aikana. Hän korostaa 
myös, että Padasjoen ampumaleiri 
sopii ehdottomasti myös aloitteli-
jalle, vaikka olisi ampunut viimeksi 
varusmiehenä.
 “Kaikkeen saa koulutuksen ja 
ammunnat suoritetaan turvallisuus 
etusijalla. Sanoisin, että juuri ensi-
kertalaiselle Padasjoki on kokemus 
joka ei unohdu”, Tarvajärvi hehkut-
taa. Hän lisää pilke silmäkulmassa, 
ettei pidä pelätä kustannuksia tai 
tarvittavia varusteita. “Farkut päällä 
voi myös ampua ja patruunat eivät 
niin kalliita ole”. Joni Ijäs huomaut-
taa, että Padasjoella paikalla on aina 
myös kokeneempia ampujia, joil-
ta varmasti uskaltaa kysyä neuvoa. 
"Ampumaharjoittelumahdollisuuk-
sia löytyy laidasta laitaan, kivääri-
ammunasta makuulta aina toimin-
nalliseen ammuntaan, jossa pulssi 
kiihtyy ja hylsyt lentää”, Ijäs kehuu.  
 Ville Ahokas lisää, että etukä-
teen voi olla hyvä miettiä, millaisia 
harjoituksia haluaisi tehdä ja to-
teaa, että ampumaleirin ohjelmaa 
voidaan hyvin muokata osallistujien 
toiveiden mukaisesti. “Tule mukaan 
ennakkoluulottomalla asenteella ja 
tutustu mahtaviin ihmisiin”, summaa 
Joni Ijäs. Mukaan kannattaa varata 
ruoaksi nopeasti valmistettavaa ja 
syötävää ruokaa sekä pientä väli-
palaa. Iltaa varten kannattaa varata 
riittävästi virvokkeita.
 Padasjoen koulutuskeskuksen 
tulevaisuus näyttää Jack Tarvajärven 
mielestä valoisalta. Hän sanoo, että 
ampumaratojen remontti on ollut 
hieno uudistus, ja toivoo, että seu-
raavaksi majoitusparakit laitetaan 
remonttiin. Itä-Helsingin Reserviup-
seerit pyrkii saamaan mahdollisim-
man monia uusia jäseniä Padasjoelle 
mukaan. Ammuntoja suunnitelles-
sa järjestäjät pyrkivät miettimään, 
mitkä harjoitteet kehittävät yksit-
täisen upseerin taitoja esimerkiksi 
SRA:ssa. 
 Itä-Helsingin Reserviupseerit 
järjestää seuraavan Padasjoen am-
pumaleirin 26.-28.7.2019. Ilmoit-
tautuminen sähköpostitse ihrury@
gmail.com 21.07.2019 mennessä.

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb firade 
storstilat sitt 70-års jubileum
Text: Dick Lundell

 HSRK firade sitt 70 års jubileum 
den 4 maj 2019. Begivenheten bör-
jade med mottagning på Sveriges 
ambassad i Helsingfors där försvar-
sattaché överste Peter Stolt med fru 

Carina stod värd för de svenska re-
servofficerarna och HSRK: s styrelse, 
avec.  En fin gest av Sverige och en 
mycket omtyckt tradition där Sveri-
ges ambassad ställer upp och ordnar 
en guldkant för de svenska reser-
vofficerarna när de besöker sin vän-
klubb här i Helsingfors. Vi tackar 
våra värdar. Närvarande var även 
kommendören för armén, general-
löjtnant Petri Hulkko med fru Arja. 
Klubbens traditionsofficer gav vid 
besöket på ambassaden en återblick 
över jubileumsfestligheterna 10 år ti-
digare.
 Efter tillställningen på ambassa-
den körde hyrbilar med gästerna till 
Skatuddens Casino där det egentliga 
jubileet gick av stapeln. God mat och 
dryck varvades av tal och festfolket 
stortrivdes. Förtjänta försvarsvän-
ner premierades. En kvartett från 
akademiska damkören Lyran sjöng 
fosterländska sånger och en vacker 
sång på finska riktad till festens he-

dersgäst Petri Hulkko 
som, synbart rörd av 
den uppmärksamhet 
som kom honom till 
dels, kramade damerna 
envar till tack för den-
na uppmärksamhet. Tal 
hölls och skålar höjdes 
till klubbens framgång. 
Kvällen avslutades med 
dans till toner av bevä-
ringsorkestern.
 Richard Lundell 
hade även tagit fram 
en ny logo för klubben 
som lanserades på jubi-
leet.
 Det kändes även 
hemtrevligt att åter 
vara tillbaka på det ny-
renoverade Skatuddens 
Casino där man även fi-
rade jubileum 10 år tidi-
gare. En stämningsfull 
kväll värd att minnas.
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Älä stressaa liikaa asehuollosta!
Teksti: Toivo Haimi

Kuvat: Tuukka Nerg

 Aseen huoltaminen on olennai-
nen osa ampumaharrastusta. Yksin-
kertaisella perushuollolla saa harras-
tusvälineet pidettyä käyttökelpoisina 
pitkään. Tässä jutussa esitellään yksi 
näkökulma aseen puhdistamiseen.
 Asehuolto on paljon muutakin 
kuin pelkästään aseen puhdistamis-
ta käytön jälkeen. Myös aseessa ole-
vien ruuvien kireyden säännöllinen 
tarkastaminen, aseen kuivaaminen 
kenttäkäytön jälkeen sekä vaikkapa 
puisen aseen tukin öljyäminen ovat 
kaikki aseen huoltoa. Asehuoltoon 
liittyvät periaatteet on syytä tiedos-
taa, sillä vääränlaisella huollolla tai 
huollon laiminlyönnillä voidaan pi-
lata kallis ase.
 “Aseen pystyy pilaamaan yhtä 
helposti liiallisella huoltamisella 
kuin täydellisellä huoltamattomuu-
della”, sanoo pitkän linjan aseharras-
taja, Jääkäriprikaatissa työskentelevä 
kapteeni Aku Saarelainen. Saarelai-
sen mielestä asehuollon ymmärrys 
on tärkeää kaikille aseenomistajil-
le ja -käyttäjille, sillä kalusto pysyy 
käyttökunnossa oikein pidettynä. 
Hän ei kuitenkaan suosittele hyp-
päämistä suoraan syvään päätyyn 
asehuollon opettelussa, vaan muis-
tuttaa, että perushuolto on hyvin 
yksinkertaista ja sen oppimiseen 
riittävät aseen ja puhdistusvälinei-
den käyttöohjekirjat. Pitkälle pääsee 
ruutijäämien poistamisella piipusta 
ja muusta aseen koneistosta sekä 
aseen hennolla öljyämisellä käytön 
jälkeen.
 “Huipputason kilpa-ampujien 
asehuolto muistuttaa salatieteitä, 
mutta sen tarkoituksena onkin ha-
kea kilpailullista etua tilanteessa, 
jossa kaikki muu ampumasuorituk-
seen liittyvä hipoo täydellisyyttä. Fa-
naattinen perehtyminen aiheeseen 
luo perusharrastajalle asehuollosta 
peikon, joka hankaloittaa koko har-
rastusta”, Saarelainen toteaa.
 Monelle reserviläiselle ensim-
mäinen ja ainoa oppi asehuollosta 
on saatu varusmiespalveluksesta, 
jossa koulutetaan rynnäkkökivää-
rin puhdistaminen intin välineillä. 
Saarelaisen mielestä aseen saa puh-
distettua armeijassa opitulla tavalla 
täysin riittävästi – ja jopa liiallisesti. 
Etenkin piipun liiallinen puhdistus 
teräksisellä puikolla "asiakaspään" 
kautta vaurioittaa piipun suukar-

tiota, millä on heikentävä vaiku-
tus tarkkuuteen. Saarelainen myös 
muistuttaa, että Puolustusvoimien 
asehuoltokoulutus kohdistuu lähin-
nä AK-sarjan aseisiin, eikä ole näin 
ollen täysin yleispätevää – aseissa on 
eroja.
 “AK-sarjalaisilla ammutaan tyy-
pillisesti kuivana, kun taas AR-sar-
jan aseet vaativat toimiakseen kevy-
en öljyämisen”, Saarelainen kertoo. 
Aku Saarelainen suosittelee Bores-
nakea tai vastaavaa välinettä piipun 
puhdistukseen ennen ammuntaa. 
Hän kuitenkin muistuttaa, että se ei 
sovellu ainoaksi aseenpuhdistusväli-
neeksi.
 “Ampumaradalla kannattaa pi-
tää myös mukana puhdistuspuik-
koa tai vähintään puhdistusvaijeria, 
sillä pelkällä narulla ei voi poistaa 
patruunapesään juuttunutta hylsyä”, 
Saarelainen huomauttaa. Kotona ta-
pahtuvaan puhdistukseen soveltuu 
hyvin laakeroitu muovipäällysteinen 
puhdistuspuikko, joka mahdollis-
taa piipun puhdistuksen ilman että 
ase kokee vaurioita. Piipun puhdis-
tus onnistuu myös sillalla, mutta 
kaliiperikohtainen huopatulppa on 
helpompi ratkaisu. Muiden osien 
puhdistukseen soveltuu kilotavara-
na myytävä kuituliina. Mikä tahan-
sa aseen puhdistukseen tehty öljy 
on riittävä vasta-alkajalle, mutta 
öljyn joutumista aseen optiikkaan 
tulee varoa. Aseöljyllä on suuri tun-
keumakyky, joten se voi esimerkiksi 
linssiin ruiskutuksen seurauksena 
päästä kiikarin sisälle, jolloin kiika-
rin kuvasta tulee samea.
 Asehuollossa on kuitenkin poh-
jimmiltaan kyse harrastusvälineen 
kunnossa pitämisestä. “Ollessani 
Afrikassa rauhanturvaajana, näin 
paikallisilla joukoilla käytössä 50-lu-
vulla valmistettuja Kalashnikoveja, 
joita ei oltu varmasti huollettu iki-
nä. Ja ihan hyvin ne aseet pelasivat”, 
Saarelainen kertoo. Hän kuitenkin 
toteaa samalla, että Puolustusvoi-
missa opetetaan huoltamaan asei-
ta äärimmäisellä huolellisuudella, 
koska uusia rynnäkkökiväärejä ei 
valtio enää valmista. Tästä syystä 
olemassa olevien aseiden käyttöikää 
on pidennettävä niin pitkälle kuin 
mahdollista. Omalla aseella harras-
tava reserviläinen voi sen sijaan teh-
dä asehuollossa arvovalintoja: “Jos 
vaikkapa 180 euron arvoinen Glock-
pistoolin piippu kestää hypoteetti-
sesti huoltamatta 10 vuotta ja huol-

lettuna 20 vuotta, onko ne sadat pii-
pun hinkkaamiseen käytetyt tunnit 
sen arvoisia?” Saarelainen pohtii.

Aku Saarelaisen nyrkkisääntöjä ase-
huoltoon:

Kuivaa ase ampumarata- tai met-
sästysreissun jälkeen!
Märässä asepussissa makaava ase 
kerää nopeasti pintaruostetta, joka 
voi vaikuttaa aseen toimintavar-
muuteen ja ainakin näyttää rumalta.

Käytä omalle aseellesi soveltuvia vä-
lineitä!
Väärän kaliiperin puhdistusvälineil-
lä tai väärän kokoisilla ruuviavaimil-
la tekee helposti enemmän tuhoa 
kuin hyötyä.

Älä ota stressiä aseesi huoltamisesta!
Aseet ovat kestäviä mekaanisia lait-
teita jotka kestävät heinäntekojärjen 
mukaisella huolenpidolla kymmeniä 
vuosia.

Älä epäröi kysyä neuvoa kokeneem-
malta, jos jokin asia askarruttaa!

Piirien kevätkokoukset 13.5.2019
Teksti: Tomi Alajoki

 Helsingin Reserviupseeripiirin 
ja Helsingin Seudun Reserviläis-
piirin kevätkokoukset järjestettiin 
13.5.2019 uudistetulla Katajanokan 
Kasinolla. HRUP:n kokoukseen 
osallistui 15 kerhoa. Kokoukset kä-
sittelivät sääntöjen määräämät asiat, 
Reserviläispiiri käsitteli lisäksi sään-
tömuutosasian.
 Yhteisen kokousesitelmän piti 
MPK:n toiminnanjohtaja Pertti 
Laatikainen. Kattava esitys käsitteli 
uutta lakia vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta ja sen vaikutusta 
MPK:n toimintaan. 

Reserviupseeripiiri palkitsi 
vuoden 2018 kerhon 
ja nuoren upseerin
 Vuoden kerhon palkinnon sai 
Helsingin Reserviupseeripiirin vies-
tiosasto. Muitakin hyviä hakemuksia 
oli jätetty. Viestiosaston puheenjoh-
taja ylil Erkka Suopanki vastaanotti 
kiertopalkinnon piirin puheenjohta-
jilta. 

Vuoden nuori upseeri
 Helsingin Reserviupseeripiirin 
Vuoden nuori upseeri 2018- pal-
kinnon sai alil Lasse Mäki Reservi-
meriupseereista. Lasse vastaanotti 
nuoren upseerin plaketin ja kierto-
palkinnon. Seuraavassa Reservime-
riupseerien perustelu palkittavasta: 
Vuoden nuoreksi upseeriksi ehdo-
tamme alil res Lasse Mäkeä. Lasse 
on ottanut hyvin aktiivisen roolin 
yhdistyksemme nuorisoupseerina, 
ja on siten kehittämässä nuoriso-
toimintaamme. Hän on aktiivisesti 
osallistunut sekä reserviupseeriop-
pilaiden että kotiutuvien varusmies-
ten infotilaisuuksiin ja on omalla 
innostuneella asenteellaan välittänyt 
positiivisesta kuvaa vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen laajasta toimin-
takentästä. Hän on myös HRUP:n 
hallituksen sekä yhteysupseeriviiri-
kön jäsen. Hän on myös piiritasolla 
mukana nuorten upseerien toimi-
kunnassa. 

Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin tuleva 
toiminnanjohtaja esittäytyi
Helsingin Seudun Reserviläispiirin 
uudeksi toiminnanjohtajaksi on va-
littu monelle tuttu Jari Gerasimoff. 
Hän esittäytyi lyhyesti, ja aloittaa 
tehtävässään heinäkuun loppupuo-

lella. Reserviläispiirin puheenjohtaja 
Timo Soininen, nykyinen ja tuleva 
toiminnanjohtaja Kari Talikka ja Jari 
Gerasimoff saivat kokousväeltä rai-
kuvat aplodit.
 Piirien syyskokoukset järjeste-
tään Katajanokan kasinolla maanan-
taina 11.11.2019.

Jari Gerasimoff, Kari Talikka ja Timo Soininen.

Lasse Mäki, Matti Riikonen ja Jukka Rusila. 
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10-vuotistalkoot saksalaisella sotilashautausmaalla Vantaalla

Teksti ja kuva: Kari Vainio

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 10 
vuotta Vantaan Reserviläiset ry:n 
ensimmäisistä hautausmaatalkoista.
Talkoot olivat koeluonteiset ja Sak-
san puolustusasiamiehen toimisto, 
Honkanummen hautausmaan toi-
misto ja reserviläisyhdistyksemme 
arvioi lopputulosta ja kaikki olivat 
tyytyväisiä. Tästä lähti käyntiin jo 
perinteeksi muodostunut tapahtu-
ma joka on ainutlaatuinen Suomen 
reserviläisyhdistyskentässä. 
 Vakiintuneen tavan mukaan 
projektin vetäjä, tällä hetkellä Jouni 
Puhakka, kutsui Vantaan Reserviläi-
set ry:n jäsenet ja tukijoukot 10-vuo-
tistalkoisiin 28.05.2019 alkaen klo 
18:00 hiukan jo sadetta lupaavassa 
tilanteessa mutta selvisimme kuiten-
kin pahemmin kastumatta. Kutsu 
oli tavoittanut myös veljesjärjestön 
Helsingissä josta kahden miehen 
partio liittyi joukkoon.
 Koska viime vuonna pestyt hau-
takivet olivat hyvässä kunnossa toi-
meenpani Jouni juhlatalkoiden kun-
niaksi ”kevennetyt risutalkoot” eli 
lupauksella että lopetamme hieman 
aikaisemmin jolloin yli 20 henkilön 
ja kolmella kottikärryllä vahvennet-
tu osasto hyökkäsi innokkaasti risu-
jen ja irto-oksien kimppuun.
 Sotilasmestari Kimmo Hotari 
Saksan puolustusasiamiehen toi-
mistosta pystytti sillä aikaa kenttä-

keittiön ja kun noin klo 20 aikoihin 
kottikärryt, haravat ja oksasakset 
palautettiin varustelavalle oli kent-
tägrillissä kuumat Bratwurstit odot-
tamassa. Illan erikoisessa eli ”Hota-
rin Hodarissa” oli sämpylän välissä 
kaksi Bratwurstia; tavallinen ja Chi-
li-Bratwursti.
 ”Ein sehr ausgezeichnetes essen” 
sanoo Wanhan Kaartin ressu.
 Ruoan lomassa aikoinaan Hon-
kanummin-projektin käynnistänyt 
Kari Vainio esitteli talkooväelle alus-
ta saakka mukana olleet yhteistyö-
kumppanimme Puolustusvoimissa, 
majuri Marko Maaluodon ja jo elä-
köityneen kapteeni Isto Kotamäen. 
Ilman silloisen Helsingin varuskun-
nan komendantin ja protokolla-
osaston apua ja neuvoja toiminnan 
aloitus ei olisi onnistunut. Yhtä pit-
käaikainen yhteistyökumppani on 
ollut Honkanummen hautausmaa 
jonka edustaja Heli Hyystinmäki oli 
tänään estynyt osallistumasta.
 Kari Vainio lainasi Vantaan Sa-
nomien toukokuussa 2008 ilmes-
tynyttä lehteä: Honkanummen sil-
loinen ylipuutarhuri Raimo Lauras-
vaara pyysi yleisöltä rahallista apua 
sotilashautausmaan hoitoon. 
 Vantaan Reserviläiset ry päät-
ti silloisen puheenjohtajansa Niko 
Niemistön johdolla tarjota yhden 
talkooillan vuodessa, sellaista työtä 
jonka yhdistyksemme jäsenet per-
heineen ja tukijoukkoineen voivat 

tehdä kuten risutalkoot, kivimuurin 
kunnostamista ja sammaloituvien 
hautakivien pesemistä. Kyseessä on 
vapaaehtoistoiminta josta ei makse-
ta yhdistykselle korvauksia. Saksa-
lainen sotahaudoista vastaava säätiö, 
Volksbund, kustantaa pakolliset tar-
vikkeet kuten pesuaineet ja juuri-
harjat, työkäsineet, ämpärit jne.
 Ensimmäisiin talkoisiin liittyi 
pari seikkaa jotka jälkeenpäin nau-
rattavat mutta eivät sillä hetkellä:
 -Vantaalla liikkui huhu että so-
tilashautausmaan haudoilla on huu-
mausainekätköjä. Tähän varaudut-
tiin viestittämällä Vantaan Poliisille 
että kyseisenä talkooiltana hautaus-
maalla liikkuu yhdistyksemme väki 
laillisilla asioilla.
- Pelkäsimme että ääriliikkeet 
näkevät saksalaisen sotilashautaus-
maan talkoissa poliittisia tarkoitus-
periä tms. Tähän varauduttiin em. 
Vantaan Sanomien numerolla jossa 
ylipuutarhuri Laurasvaaran viralli-
nen avunpyyntö.
 Minkäänlaisia epäilyttäviä esi-
neitä ei kuitenkaan löytynyt eikä 
häirintää ilmennyt.
 Vakiintuneiden huoltotoimen-
piteiden lisäksi tuli viime vuonna 
fil.maist. Anna Sirolan avunpyyntö, 
hän teki kirjaa saksalaisista sotilas-
muistomerkeistä ja työssä tuli vas-
taan tieto että eräs saksalainen vai-
naja joka oli Suomen Vapaussodassa 
haudattu kaatumispaikkakunnalle 

olikin ajan saatossa siirretty Hon-
kanummelle mutta mikä / missä se 
hauta on?
 Kari Vainio meni Honkanum-
melle mutta lumi peitti hautakivien 
alaosan eikä niiden kaiverruksia ol-
lut kauttaaltaan esillä joten ilmoi-
timme että katsomme ne hautakivet 
myöhemmin. Kun maa oli paljas 
kävi ilmi että ainoastaan muutamas-
sa kivessä oli Vapaussodan aikainen 
kaatumisaika mutta nimet eivät täs-
männeet hakusessa olevaan vaina-
jaan. Olikohan vainaja nimettömäs-
sä haudassa joita Honkanummella 
on useita? Nyt Heli Hyystinmäki 
Honkanummen hautausmaan toi-
mistosta otti esille vuosia vanhat 
arkistot josta selvisi minkä nume-

roidun haudan alla kyseinen vainaja 
lepäsi. Anna Sirolan kirja on jul-
kaistu nimellä ”Vuoden 1918 sodan 
saksalaiset sotilasmuistomerkit Suo-
messa”. Yhdistyksemme arkistosta 
luovutettu kuva Leppävaaran hauta-
kivestä on esitetty kirjassa.
 Talkoissa on vuosien mittaan 
nähty kuinka vahva on reserviläisyh-
distyksen jäsenten ja tukijoukkojen 
tahto ja kyky tehdä yhdessä pyytee-
töntä työtä hyvän asian puolesta. 
 Vantaan Reserviläiset ry kiittää 
Honkanummen hautausmaan orga-
nisaatiota kalusto- ja logistiikkapal-
ve-luista, Saksan puolustusasiamie-
hen toimistoa (Helsinki) huollosta, 
ja jäseniään tukijoukkoineen aktiivi-
sesta osallistumisesta. 

Hankoniemi ja Porkkala vuokralla

Teksti: Göran Lindgren

Hankoniemi vuokralla 
ja sodassa 1940-41
 Hangon kaupungin ja Hanko-
niemen kohtalot ja merkitys ovat 
jääneet varsin vähälle huomiolle 
sotahistoriassamme. Ylipäällikkö 
Mannerheimin talvisodan 1.päivä-
käskyn mukaan oli alkanut vapaus-
sotamme jatkosota. Siinä Hangon 
ja koko Hankoniemen saaminen 
osaksi Suomenlahden sulkua ja si-
ten Leningradin turvallisuusjärjes-
telmää oli Neuvostoliiton keskeinen 
tavoite. Suomenlahden eteläpuolella 
Viro suostui luovuttamaan Neuvos-
toliitolle sotilastukikohtia, mikä en-
nen pitkää johti maan miehitykseen 
ja sovjetisointiin. Talvisota syttyi, 
kun Suomi ei taipunut Neuvostolii-
ton vaatimuksiin. Talvisodan aikana 
Hanko oli yksi ankarimmin pommi-
tetuista kaupungeistamme. Neuvos-
toliiton perimmäinen tavoite, koko 
Suomen miehittäminen jäi tunne-
tusti toteuttamatta, mutta rauhan 
ankarat ehdot saneli silti Neuvos-
toliitto. Moskovan rauhan ehtojen 
mukaisesti Hankoniemi vuokrattiin 
Neuvostoliitolle laivastotukikohdak-
si.
 Välirauhan ajan rauhattomuus 
ja epävarmuus sekä Neuvostoliiton 
painostus ja vahvasti miehitetyn tu-
kikohdan uhka pakottivat Suomen 
linnoittamaan vuokra-alueen raja-
maaston ja siten valmistautumaan 
tulevaan. Vuokralainenkin linnoitti 
niemen erittäin tehokkaasti. Mo-
lempien osapuolten linnoitustyön 
tulokset ovat edelleen selvästi näh-
tävissä.
 Jatkosodan sytyttyä Hankoniemi 
oli sivussa tapahtumien päänäyttä-
möiltä, mutta sotaa sielläkin käytiin. 

Katkerat ja veriset taistelut keskittyi-
vät saaristoon. Mantereella toiminta 
oli lähinnä asemasotaa, tykistötais-
teluja ja väkivaltaisia tiedusteluja. 
Kun saksalaiset idän sotaretkellään 
valtasivat Suomenlahden eteläpuo-
lella Baltian maat, Hangon tukikoh-
ta uhkasi jäädä saarroksiin ja se eva-
kuoitiin joulukuun 1941 alussa.

Porkkala vuokralla 1944-55
Kesällä 1941 syttynyt jatkosotam-
me oli Ylipäällikön 1. päiväkäskyn 
mukaan talvisotamme jatkosota. 
Yksi talvisodan keskeisistä syistä, 
kysymys Itämeren herruudesta ja 
Leningradin turvallisuudesta sekä 
sen vapaasta meriyhteydestä vai-
kutti jatkosodan päättyessä edelleen 
ratkaisevasti rauhan ehtoihimme 
syksyllä 1944. Sota Neuvostoliiton ja 
Saksan välillä jatkui. Yksi merkittävä 
ero talvisodan jälkeiseen tilantee-
seen oli se, että Hankoniemen sijaan 
Neuvostoliitto vaati ja sai vuokralle 
sotilastukikohdakseen Porkkalan-
niemen. Vuokra-alue käsitti Pork-
kalan ja Obbnäsin niemet, niiden 
edustalla olleen saariston sekä man-
tereella Degerbyn kunnan sekä osia 
Espoon, Kirkkonummen, Siuntion ja 
Inkoon kunnista.
 Puna-armeijan, äskeisen viholli-
sen asettuminen tukikohtaan aivan 
pääkaupungin tuntumaan aikaansai 
tietysti vaaralliseksi koetun tilanteen 
Suomessa. Vahva sotilastukikohta 
vain 20-30 km:n päässä pääkaupun-
gista ja Suomen valtionhallinnosta 
oli osaltaan tarkoitettu varmista-
maan, että Suomi pitäisi aidosti 
kiinni sovitusta rauhasta. Miehitys-
uhka oli siis koko ajan olemassa, jos 
Suomessa tapahtuisi jotain neuvos-
tovastaisia provokaatioita tai rauhan 
ehtoja ei noudatettaisi!

  Porkkalan vuokra-alueesta tuli 
hermeettisesti suljettu sotilasalue 
ja -yhteisö. Neuvostoviranomaiset 
sallivat rautatieliikenteen vuokra-
alueen läpi vasta marraskuussa 1947. 
Mutta eivät suinkaan ilman erikois-
järjestelyjä! Suomalaiset junat, siis 
nykyisellä Helsingin-Turun rantara-
dalla Helsingistä länteen ja Karjaal-
ta itään, varustettiin ennen vuokra-
aluetta ikkunaluukuilla, ja jokaisessa 
vaunussa oli aseistettu neuvostoliit-
tolainen vartija.  
 Porkkalan miehityksenä oli Itä-
meren laivaston matruuseista koos-
tuva noin divisioonan vahvuinen jal-
kaväki, joitakin erillisiä pataljoonia, 
voimakas rannikkotykistö, lentotu-
kikohta koneineen, laivasto-osasto, 
rajavartijoita, poliittisia elimiä sekä 
huomattava määrä siviilejä tukikoh-
dan erilaisissa ylläpitotehtävissä. 
Neuvostoliiton turvallisuusjouk-
koihin kuulunut rajavartio-osasto 
vartioi vuokra-alueen rajaa. Porkka-
laan rakennettiin melkoinen määrä 
erilaisia ja -tasoisia linnoituslaitteita 
alueen puolustamista varten. Ne 
olisivat toimineet tarpeen vaatiessa 
myös hyökkäyksen lähtöalueina.
 Asiakirja Porkkalan vuokra-alu-
een palauttamisesta ennenaikaisesti 
allekirjoitettiin 19.9.1955. Strategi-
nen tilanne Itämerellä ja Suomen-
lahdella oli perusteellisesti muut-
tunut sekä poliittisesti että sotilaal-
lisesti, joten Neuvostoliitto katsoi 
voivansa luopua alueesta ja tällä ta-
valla osoittaa halunsa rauhanomai-
seen rinnakkaiseloon. Se pääsi näin 
eroon tarpeettomaksi käyneestä tu-
kikohdasta, josta oli myös muodos-
tunut sille taloudellisestikin raskas 
kiviriippa.
 Rajapuomit avattiin 26.1.1956 
kello 15.00 Espoossa Jorvaksen sil-

lalla. Kaksi päivää myöhemmin 
päästettiin ensimmäiset lehdistön ja 
radion toimittajat tutustumaan alu-
eeseen. Helmikuun 4. päivänä pääsi-
vät entiset porkkalalaiset katsomaan 
kotejaan. Samoihin aikoihin saapui-
vat Porkkalaan myös ensimmäiset 
hallinnon vaatimat virkamiehet. 
Porkkala oli nyt jälleen osa Suomea, 
joskin surkeassa kunnossa.

Kirjoittaja on Senioriupseerien Ker-
hon jäsen, KTM, ylil res, sotahisto-
rian harrastajatutkija ja opas sota-
historiallisilla retkillä. Hän kutsuu 
asiasta kiinnostuneita mukaan näille 
"unohtuneille" vuokra-alueillemme 
suuntautuvalle retkelle 7.-8.9.2019. 
Retkestä lisää tässä lehdessä julkais-
tussa ilmoituksessa ja Vihdin Liiken-
teen sivustoilla www.vihdinliikenne.
fi/sotahistorian matkat.
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Lahjoita ylimääräiset patruunasi Reserviupseeripiirille
Lojuuko nurkissasi tarpeettomaksi jääneitä patruunoita? Nyt voit lahjoittaa ylimääräiset patruunat reserviupseerien ampumatoiminnassa käytettäväksi. Ilmoita patruunoista osoitteeseen jarjesto@hrup.fi, niin noudamme ne pois.

Reserviläisten 
ampumaturva
Vakuutuksen saa tilattua mm. netistä: 
www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus. 

Ampumaturva tulee voimaan aikaisintaan 
vakuutuskauden alussa tai sen jälkeen 
maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 ja 
on voimassa vakuutuskauden loppuun. 

Ampumaturva maksaa 25 euroa.. Vakuutus 
vaaditaan Töölön radalla.

MPK:n ratavuorot Santahaminassa
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.mpk.fi

Ammunnan harrastaminen tutuksi naisille (kiv) 15.6.2019  Santahamina
Perusammunta (kivääri)   29.6.2019  Santahamina
Perusammunta 300m (kivääri)  29.6.2019  Santahamina
Asekäsittelyammunta - aloittelijat  29.6.2019  Santahamina
MPK CXIII "Reserva" pistooliammunta  21.8.2019  Santahamina
HelResP:n toimintapäivä   28.9.2019  Santahamina

Pistooliammunnan peruskurssi 5.10.
Helsingin reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta järjestää pistooliammunnan perus-
kurssin Töölössä 5.10. Kurssi on avoin Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin jäsenyhdistysten jäsenille.

Kurssi toteutetaan noin kahden tunnin mittaisissa vuoroissa, jotka alkavat kello 9, 10:30 ja 
12. Vuorot täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

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

Hinta 20 e / osallistuja laskutetaan ennen kurssia. Maksu sisältää kurssilla tarvittavat tar-
vikkeet ja kahvin. Kurssille osallistumisesta saa todistuksen. Kurssilla on rajoitettu määrä 
paikkoja, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset: 
toimisto@hrup.fi

Ilmoittautumiseen tarvitaan seuraavat tiedot: nimi, jäsenyhdistys, puhelinnumero, sähkö-
postiosoite, aiempi ampumakokemus sekä toive, mihin vuoroon haluaa.

MP5- ja Glock-ammunnat 
Lopella 31.8.2019
Pohjois-Helsingin Reserviupseerit ry järjestää 9.00 KPIST 2000 (MP5) ja 9.00 PIST 2008 
(Glock) tutustumisammunnat 31.8. 

Osallistujilta ei vaadita omaa asetta, tai varusmiespalveluksen lisäksi muuta aiempaa koke-
musta. Tapahtumassa koulutetaan ampumaote ja aseen käyttö ja ammutaan perusammun-
toja. Tapahtumaan voivat osallistua Helsingin reserviupseeripiirin jäsenet.

Käytössämme ovat Lopen kaikki 3 monttua, eli oman aseen ja SRA-kortin omaaville on 
varattu 1 montuista. 

Patruunoita voi lunastaa paikan päältä sisäänostohintaan.

Ilmoittautuminen 25.08.2019 mennessä Petri Laakkoselle: petri700@gmail.com
050 4129814
Max 20 osallistujaa. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Asehuoltokurssi 17.9.
Tule oppimaan aseen oikeaoppisesta huollosta ja huollon merkityksestä. 

Aiheet: Clock, AK, AR ja MP5 huolto.
Aika: tiistai 17.9. klo 18-21

Hinta: 0 e

Paikka: Töölöntorinkadun auditorio, Töölöntorinkatu 2 B

Ilmoittautumiset 16.9. mennessä: jarjesto@hrup.fi. Vain Helsingin Reserviupseeripiirin ja 
Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenille.

Pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammunnat Santahaminassa
Ammunnoissa käytetään kääntölaitteita ja niissä piirien omia taulukehyksiä. Ampuma-aika on kello 17 – 21 ampumapäivinä. Sotilaspistoolin 
pika-ammunnassa ilmoittautumisaika on kello 17:45 – 18:00 ja kilpailu ammutaan kello 18 – 19.

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 18.6.2019 rata 2 PP
ke 3.7.2019 rata 2 PP (huom. vuoro on ke, ei ti)
ti  16.7.2019 rata 2 PP
ti 30.7.2019 rata 2 PP
ti  13.8.2019 rata 2 PP
ti  27.8.2019 rata 2 PP
ti 10.9.2019 rata 3 PP (huom. rata 3, ei 2 – vuoron tuloksia ei huomioida sarjakilpailussa)
ti 24.9.2019 rata 2 PP
ti 8.10.2019 rata 2 PP 

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 25.6.2019 rata 2 SPP
ti 23.7.2019 rata 2 SPP
ti 6.8.2019 rata 2 SPP
ti 20.8.2019 rata 2 SPP
ti 17.9.2019 rata 2 SPP
ti 1.10.2019 rata 2 SPP
ti 15.10.2019 rata 2 SPP

Pistoolin mestaruuskilpailut ammutaan seuraavasti:

Pienoispistooli maanantai 27.5.2019 kello 17.30 –
Isopistooli  maanantai   3.6.2019 kello 17.30 – 
Sotilaspistooli pika tiistai 6.8.2019 kello 17:45 –
Pistooli pika  tiistai 27.8.2019 kello 17:30 –

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.reservinsanomat.fi ja pistoolivuoro@hrup.fi
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Reserviläisen kuntotestit Santahaminassa 12.10.
Tavoite on testata reserviläisen lihaskunto- ja kestävyystaso ja antaa 
heille palautetta ja harjoitusohjeita. Kurssi soveltuu kaikille reserviläisille 
ja maanpuolustuksesta kiinnostuneille.

Kurssilla tehdään ensin lihaskuntotestit liikuntasalissa ja sen jälkeen 
Cooperin testi ja/tai UKK-kävelytesti. Hinta 10,00 EUR + alv 0%. Paikkana 
Santahamina, liikuntasali ja urheilukenttä.

Kysy lisätietoja:

Harry Sainio, MPK Etelä-Suomi, Liikuntapäällikkö
040-9031721 jarkko.paananen@mpk.fi

Jarkko Paananen, MPK Etelä-Suomi, Koulutuspäällikkö
040-8294284 www.mpk.fi

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: 
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99617/

Tervetuloa jotosharjoitukseen varmistamaan menestys Päämajajotoksella!
Itä-Helsingin Reserviupseerit järjestää kaikille pääkaupunkiseudun reserviläisille avoimen jotosharjoituksen lauan-
taina 14.9. Nuuksiossa. Päivän aikana suunnistetaan partioittain noin 15km mittainen reitti maastossa, jonka varrella 
suoritetaan RESUL:in syysjotokseen valmistavia tehtävärasteja. Harjoituksen tarkoituksena on harjoittaa partiot 
valmiiksi Päämajajotokselle ja varmistaa pääkaupukiseudun menestys tämän vuoden syysjotoksella.

Tarvittava varustus: sään mukaiset ulkoiluvaatteet ja tukevat kengät, juotavaa ja kevyttä evästä päiväksi, muis-
tiinpanovälineet sekä kompassi. Lisäksi suositeltavia ovat vaihtovaatteet ja saunatarvikkeet, jotka on mahdollista 
jättää lähtöpaikalle.

Alustava ilmoittautuminen 1.9. mennessä sähköpostitse osoitteeseen ihrury@gmail.com. Ilmoittautuessa kerro 
nimesi, syntymäaikasi, puhelinnumerosi, mahdollinen tiedossa oleva partio ja haluatko osallistua tai voitko tarjota 
kimppakyytejä.

Päämajajotos järjestetään 27. - 29.9.2019 Mikkelissä.

KoulutustoimintaaHRUP koulutustoimikunta > jarjesto@hrup.fi

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseja
Kursseille ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.mpk.fi

Perusammunta (kivääri)   Santahamina  29.6.2019
Perusammunta 300m (kivääri)   Santahamina  29.6.2019
Asekäsittelyammunta – aloittelijat  Santahamina  29.6.2019
VKY Perusteet II    Santahamina  16.8.2019 - 18.8.2019
MPK CXIII "Reserva" pistooliammunta  Santahamina  21.8.2019
Johto- ja tukikurssi    Santahamina  23.8.2019 - 25.8.2019
Taistelijan viestivälineet   Santahamina  23.8.2019 - 25.8.2019
TRA joukkueenjohtaja- / ryhmänjohtajakurssi  Santahamina  23.8.2019 - 25.8.2019
VKY Tulenjohtokouluttajakurssi   Santahamina  23.8.2019 - 25.8.2019
Kunnossa Inttiin    Santahamina  29.8.2019 - 27.9.2019
OSINT jatkokurssi    Santahamina  30.8.2019 - 1.9.2019
Tukikurssi    Santahamina  31.8.2019 - 1.9.2019
Intti tutuksi erityisryhmille    Santahamina  31.8.2019 - 1.9.2019
Tukikurssi    Santahamina  6.9.2019 - 8.9.2019
VKY Jalkaväkitaktiikka   Santahamina  13.9.2019 - 15.9.2019
Tukikurssi    Santahamina  21.9.2019 - 22.9.2019
Reserviläisjohtaja 1/II    Tuusula   21.9.2019 - 13.10.2019
Taistelupelastajan peruskurssi, osa 2/2  Tuusula   21.9.2019 - 22.9.2019
Johto- ja tukikurssi    Santahamina  27.9.2019 - 29.9.2019
Intti tutuksi naisille    Santahamina  27.9.2019 - 29.9.2019
TRA jatkokurssi ½    Santahamina  27.9.2019 - 29.9.2019
Lähitaistelun perusteet, kylmät aseet (perus)  Tuusula   28.9.2019 - 29.9.2019
Tukikurssi    Santahamina  4.10.2019 - 5.10.2019
Varaviestiverkko 2019 seminaari   Tuusula   5.10.2019
Johto- ja tukikurssi    Santahamina  11.10.2019 - 13.10.2019
Kriisitilannekurssi 2019   Tuusula   12.10.2019 - 13.10.2019
Reserviläisen lihaskunto- ja kestävyystestit  Santahamina  12.10.2019
TRA peruskurssi ½    Santahamina  18.10.2019 - 20.10.2019
Tukikurssi    Santahamina  19.10.2019
Johto- ja tukikurssi    Santahamina  25.10.2019 - 27.10.2019
Johtamiskouluttajien valtak. koulutustilaisuus  Tuusula   26.10.2019 - 27.10.2019
Maatilojen varautumiskoulutus   Tuusula   1.11.2019
Vapaaehtoisverkoston johtaminen – seminaari  Tuusula   9.11.2019
TRA peruskurssi 2/2    Santahamina  15.11.2019 - 17.11.2019
Propagandakurssi 2019   Tuusula   23.11.2019 - 24.11.2019
VKY Kertaus I    Santahamina  29.11.2019 - 1.12.2019

PahkisProto Vekaranjärvellä 20.–22.9.2019
Haluatko olla mukana MPK:n historian ensimmäisessä täysin uudenlaisessa Paikallispataljoo-
nan tiedustelujoukkueen harjoituksessa Vekaranjärvellä 20.–22.9.2019? Luulitko että olet näh-
nyt kaikki MPK:n kurssit ja koulutukset? Tätä kurssia et ole vielä varmasti kokenut.

”PahkisProto19” harjoituksessa tulet kokemaan fyysistä ja henkistä kuntoa vaativia tehtäviä ja 
oppimaan paikallispataljoonan tiedustelujoukkueen oleellisimpia aihealueita. Tarkoitus ei ole 
suorittaa vain liikunnan riemun vuoksi, vaan jokaisen tehtävän, koulutuksen ja kilpailullisen 
suoritteen tavoite on oikeasti oppia uusia asioita ja vaikuttaa tulevaisuuden MPK:n ja Puolus-
tusvoimien koulutusmalleihin.

Tavoite: Kurssi on Stadin Sissien suunnittelema ja toteuttama, uudenlaista paikallispataljoonan 
tiedustelujoukkueen koulutuskonseptia testaava sotilaallisia valmiuksia palveleva kurssi, jonka 
tavoitteena on, että kurssin jälkeen taistelijat tuntevat paikallispataljoonan tiedustelujoukku-
een perustaistelumenetelmät.

Suositeltavat esitiedot: Hyvä fyysinen kunto. Sisältö: Kurssi koostuu etä- ja lähiopintovaiheista. 
Etäopintovaiheessa (PVMOODLE) kurssilaiset opiskelevat ja suorittavat tehtäviä, jotka palvele-
vat lähiopintojakson suorittamista. 

Lähiopintojaksolla koulutetaan käytännössä PAIKP Tiedustelujoukkueen toimintaan liittyviä 
olennaisia taitoja. Lähiopintojakso toteutetaan kolmipäiväisenä maastoharjoituksena perjan-
taiaamusta sunnuntai-iltapäivään. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: https://mpk.fi/koulutuskalen-
teri/koulutus/96116/

Päämajajotos 27. - 29.9. Mikkelissä
Reserviläisjotoksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää reserviläistaitojen säilymistä ja kehittymistä sekä kohot-
taa osallistujien fyysistä suorituskykyä ja kenttäkelpoisuutta.

Päämajajotos on kilpailupartioiden välinen kilpailu- ja kuntoliikuntatapahtuma, joka sopii erinomaisesti kaikille 
18-vuotta täyttäneille luonnossa liikkuville, niin kaveri- kuin työpaikkaporukoille, kuin luonnollisesti myös kaikille 
eri ikäisille ja eri koulutustaustan omaaville reserviläisille. Reserviläisjotokselle osallistuminen ei edellytä aiemmin 
suoritettua varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta eikä myöskään minkään maanpuolustus-
järjestön jäsenyyttä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.resul.fi
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SENIORIUPSEERIT

31.8. sotahistoriallinen päiväretki 
avec Helsingin edustalle Isosaaren 
linnakkeelle

Sotilasasiantuntijanamme ja 
oppaanamme on pr kenr Asko 
Kilpinen. Päivän ohjelma tämän 
lehden ilmoitussivuilla.

Retken hinta 50 €. Siihen sisälty-
vät kuljetus m/s Isosaarella Kauppa-
tori-Isosaari-Kauppatori ja lounas 
Isosaaren upseerikerholla. Retki 
maksetaan ilmoittauduttaessa Seni-
oriupseerien Kerhon pankkitilille.

Toimi seuraavasti: ilmoittaudu 
puheenjohtajalle viimeistään 1.8., 
sähköposti: skulmala48@gmail.
com tai puhelimitse 040-5869252 
ja suorita retken hinta 50 €/ henkilö 
Senioriupseerien kerhon tilille, tili-
numero FI47 1386 5000 1006 37.

13. -16.9. Helsingin Reservin 
Sanomien lukijamatka Viron vapa-
ussodan ratkaisupaikoille suoma-
laisten vapaaehtoisten jalanjäljille 
4 pv (avec). Retken ohjelma tämän 
lehden sisäsivuilla.

24.10. Klo 13- 19 Senioriupsee-
rien kerhon Syysseminaari Kataja-
nokan Kasinolla: Itsenäinen Suomi 
ja sen naapurit 1919- 2019; Venäjä, 
Saksa, Viro ja Ruotsi.  Ilmoittau-
tuminen kerhon puheenjohtajalle, 
sähköposti: skulmala48@gmail.
com tai puhelimitse 040-5869252. 
Seminaarin ohjelma tämän lehden 
ilmoitussivuilla.

Senioriupseerien kerho toivottaa 
kaikille hyvää ja kaunista kesäaikaa!

KANTA-HELSINKI

 Ampumatoiminta: Yhdistyksen 
sisäratavuorot ovat kesätauolla elo-
kuun loppuun asti. Ampumavuorot 
Töölön radalla jatkuvat parittomien 
viikkojen keskiviikkoisin 28.8.2019 
alkaen klo 16:30 -18:30. Vuorot 
on jaettu kahteen osaan: klo 16:30 
- 17:30 SRA-harjoittelua ja 17:30-
18:30 perinteistä pystyammuntaa. 
Ratavuorolle pyydetään ilmoittau-
tumaan ennakkoon yhdistyksen 
ampumaupseereille (ampumaup-
seerit@khru.net).
 Perinteinen Padasjoen ampu-
maleirimme järjestetään elokuussa 
9.-11.8. Leiri toimii erinomaisena 
johdantona ampumatoimintaan ja 
toiminnalliseen ammuntaan ja sopii 
hyvin myös aloitteleville harrasta-
jille. Leirillä saa perusteellisen kou-
lutuksen käytettävään kalustoon ja 
pääset kokeilemaan erilaisia aseita 
vaihtelevilla ampumarasteilla ohja-
tussa ja hyvähenkisessä ympäristös-
sä. Ampumaleirin hinta on 50 euroa 
15.6.2019 mennessä ilmoittautuneil-
le ja tämän jälkeen ilmoittautuville 

osallistumismaksu 60 euroa. Nuo-
risohinta (alle 28-vuotiaat) on puo-
let edellä mainituista eli 25 tai 30 
euroa riippuen ilmoittautumisajas-
ta. Yhdistyksen ulkopuolisilta jäse-
niltä (jotka ilmoittautuvat jäsenen 
kanssa) perimme +20€ jäsenhinnan 
lisäksi. Mikäli haluat osallistua vain 
lauantain ohjattuun toimintaan, 
niin perimme puolet (50%) osallis-
tumismaksusta. Sitovat ilmoittau-
tumiset ampumaupseereille 1.8.2019 
mennessä, jotta voimme vahvistaa 
ruokatilauksen. Lisätietoja yhdis-
tyksen ampumaupseereilta ja netti-
sivuilta Ampumatoiminta -osiosta.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Jussi 
Kangaspunta (puheenjohtaja@khru.
net, 0503756772), Sihteeri Heikki 
Hynynen (hynynen.heikki@gmail.
com). www.khru.net.

mUNKKIvUORI

 Hallitus toivottaa jäsenille hyvää 
ja aktiivista kesää reserviläistaitoja 
kohottavan toiminnan parissa. Lo-
makauden jälkeen jatketaan perin-
teistä ampumatoimintaa.
 Tulevaa ampumatoimintaa:
 Seppälän radalla ammutaan 
seuraavan kerran perinteisin ku-
vioin 31.8. Mahdollisuus ampua 
pistooli-, kiväärilajeja ja haulikolla 
kiekkoja. 
 Seppälän radalla järjestetään 
piirin ampumapäivä 15.6. Tarkem-
man tiedot piirin kiertokirjeessä 
6/2019.
 Santahaminan ja muista piirin 
ammunnoista tämän lehden muissa 
ilmoituksissa. Tavataan siellä am-
munnan ja kesän merkeissä.
 Jos et ole saanut lähiaikoina 
sähköpostia yhdistykseltämme ja 
haluat sähköpostilistalle, lähetä säh-
köpostiosoitteesi tänne: mauri.rou-
tio@sci.fi

TIKKURILA
 

 Seuraava reserviupseeri-ilta on 
26.9.2019 klo 19.00 alkaen ”Karja-
talolla” Vantaan Hiekkaharjussa Ur-
heilutie 6:ssa C-porras vanhassa ta-
lossa. Esitelmän pitää pr kenr Pentti 
Airio aiheenaan sotilaskotitoiminta 
Suomessa.
 Muistakaa täyttää ResUL:n 
sähköinen kuntokortti, joka löytyy 
ResUL:n nettisivuilta.
 Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.fi
 Syksyn ampumavuorot alkavat 
3.9.2019 klo 19.00
 Ammunnoista lisätietoja an-
taa ampumaupseeri Jukka Luotola 
puh.0500-455474. 
Hallitus toivottaa kaikille hyvää ke-
sää!

 

TööLö
 

Töölön reserviupseerikerho onnit-
telee 4.6 ylennettyjä!
 Kerhon ampumavuorot jatkuvat 
tuttuun tapaan, joka toinen tiistai 
klo 19-21. Heinäkuussa vuorot ovat 
mahdollisesti tauolla, varmistat-
han kerhon sähköpostista ennen 
vuoroa, että vuoro järjestetään, jos 
haluat heinäkuussa radalle. Kerho 
tarjoaa ensikertalaisille patruunat 
ja heidän toivotaan ilmoittautuvan 
ennakkoon kerhon sähköpostiin. Jo 
ennestään tutuille riittää kun ilmes-
tyy vähän vaille vuoron alkua radal-
le.
 Huomion arvoista on pitää mie-
lessä, että jäsenyys meidän kerhos-
sa avaa pääsyn kaikkien muidenkin 
HRUP:n kerhojen tapahtumiin, jo-
ten hyödyntäkää ihmeessä runsas 
pääkaupunkiseudun tarjonta. Jäse-
nyys tarkoittaa myös tukea MPK:n 
kursseille osallistumiseen, lisää tie-
toa kerhon sähköpostista!
 Valmiiksi ensi syksyyn kannat-
taa kalenteriin merkitä perinteinen 
Padasjoen viikonloppu joka tänä 
vuonna järjestetään 30.8. - 2.9. Pai-
nopiste on toiminnallisessa am-
munnassa ja tapahtuma soveltuu 
hyvin niillekin, jotka eivät ole ker-
hon tapahtumiin aiemmin osal-
listuneet. Tavoitteena on järjestää 
paikalle sopivan laaja kokoelma ka-
lustoa, hieman erikoisemmastakin 
päästä.
 Kerho haluaisi muistuttaa niitä, 
joilla on tämän vuoden jäsenmaksu 
rästissä; hoitakaa homma pois päi-
väjärjestyksestä, sillä tuolla pienel-
lä summalla on iso vaikutus siihen 
mitä kerho saa aikaan vuoden aika-
na. Mikäli sinulla on epäselvää onko 
maksusi kunnossa, sen tarkistami-
nen onnistuu sähköpostilla tutusta 
osoitteesta. 
 Kerhomme yhteystiedot: too-
lonreserviupseerit@gmail.com 
Facebook: Töölön Reserviupseerit 
 Mahtavaa kesää ja nähdään ker-
hon parissa niin naamatusten kuin 
verkossakin!

ITä-HELSINgIN 
RESERvIUPSEERIT

Padasjoen ampumaleiri 26.-28.7.
 Perinteikäs Padasjoen ampu-
maleiri on taas täällä. Padasjoella 
pääset tutustumaan muihin kerhon 
jäseniin, hiomaan omaa ampuma-
taitoa, kokeilemaan uusia aseita ja 
ennen kaikkea pitämään hauskaa! 
Talo tarjoaa majoituksen, kuulo-
suojaimet, suojalasit ja taulut. IL-
MOITTAUTUMISET JA LISÄTIE-
TOTIEDUSTELUT 21.7. MENNES-
SÄ SÄHKÖPOSTITSE: ihrury@
gmail.com
 RESULin Syysjotos 2019 27.-
29.9.2019
 Reserviläisurheiluliitto ry:n 
syysjotokselle on ilmoittautuminen 
alkanut, lähde mukaan IHRU:n par-
tioon! 
 Jotos on erittäin hauska ja mie-
leenpainuva tapahtuma, tämän on 
moni IHRU:lainen vuosien varrella 
kokenut. Se on erinomainen tapa 
testata oma sotilaallinen suoritus-

kyky ja tietotaito. ”Se on vähän niin 
ku JOHA, mutta ilman sitä henkis-
tä väkivaltaa.” Tervetuloa mukaan 
unohtumattomalle jotokselle! Il-
moittautumiset sähköpostitse: ihru-
ry@gmail.com
 Ilma-aseammunnat jatkuvat Tu-
kikohdan radalla (Puotilantie 1 D) 
alkaen klo 17.00 parillisten viikko-
jen keskiviikkona.
 Pistooliammunnat HRUP:n ra-
dalla Töölössä jatkuvat torstaisin 
klo 19.00. Lisätietoja ja saapumisoh-
jeet radalle sähköpostitse: ihrury@
gmail.com.

LäNSI-vANTAA

 Padasjoen syysampumaleiri 13-
15.9.2019.
 Nuorten upseerien toiminnas-
ta, facebook-sivuista ym. voi kysyä 
Ville Arekalliolta ville383(at)gmail.
com
 Töölön pistooliradalla on vakio 
ampumavuoromme parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja 
parittomien viikkojen lauantaisin 
klo 14:30-17:00.
 Tikkurilan Urheilutalon radalla 
on ampumavuoro perjantaisin klo 
15:00-17:00, 22 kal. aseilla.
 Kaikkiin ampumatilaisuuksiin 
ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle 
P: 040 586 9252.
 Päästäksenne sähköisen tiedo-
tuksemme piiriin, ilmoittakaa säh-
köpostiosoitemuutoksenne sähkö-
postiimme:  lvrury@gmail.com tai 
olli.pusa@pusa.fi 
 Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisi-
vujen osoite on
www.rul.fi/lansivantaa
 Hallitus 
 

HELSINgfORS SvENSKA 
RESERvOffIcERSKLUbb

 Bästa officerare,
Klubbens styrelse önskar alla en 
skön sommar! Sommaren är natur-
ligtvis även högsäsong för diverse 
utomhusaktiviteter i fosterländsk 
anda, bl.a. skytte, marscher, exkur-
sioner och läger. Kolla in på https://
mpk.fi/koulutuskalenteri/ vad som 
kunde passa just dig.
Klubbens egen skyttetur i Tölö är 
på paus under juli månad, och fort-
sätter i augusti enligt bekant möns-
ter, dvs. udda veckors torsdag kl 17. 
Följ med hemsidan hsrk.fi eller vår 
Facebook-sida för senaste uppda-
teringarna gällande klubbens verk-
samhet.

POHJOIS-HELSINgIN 
RESERvIUPSEERIT

 Tapahtunutta 
Kevätsauna saunottiin Santaha-
minassa 21.5. Hallituksen kokous 
pidettiin kevätsaunan yhteydssä. 
Kapt.res. Peter Korvensyrjä palk-
kittiin yhdistyksen standaarilla ja 
muistettiin Jaakko Valvetta hänen 

merkkipäivänsä johdosta.
 Tulevaa toimintaa
15.6. vieraillaan yhdistyksen kum-
milinnoitteella Paloheinässä. Pai-
kalle tulee myös Tampereen va-
paaehtoisia ja Tampereen museon 
edustajia. Tilaisuus alkaa klo 10.45 
ja noin klo 12.00 siirrytään kohti 
Hameenlinnaa tutustumaan Mili-
taria museoon.
 Lopella pidetään 31.8. ampu-
matapahtuma sekä 4.10.-5.10. pe-
rinteinen Padajoen ampumaleiri.
 Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous pide-
tään 26.8.
 Ammunta
Ampumavuorot Töölön luolassa 
ovat siirtyneet kevättauolle. Syk-
syllä taas ammutaan.
 Yhteyshenkilöt
Pj Jarkko Paananen (040-7239641 
/ jarkko.t.paananen@gmail.com, 
Sihteeri Eero Kujala (040-8641417 
/ eero kujala@gmail.com), Tie-
dotus Jorma Loimukoski (045-
6090610 / jorma.loimukoski@
gmail.com), viestintä Kari Raati-
kainen (0400-200566 / ivaloirak@
gmail.com).Yhdistyksen kotisivut
Vieraile myös yhdistyksen koti-
sivuilla: http://www.rul.fi/pohjois-
helsinki

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

 Autokerho vietti vuosipäiväänsä 
13.5.2019 ravintola Kaartissa. Kerho 
toivottaa kaikille mukavaa kesää ja 
kevyttä kaasujalkaa. Liikennetilan-
teen ja tietyöt voit tarkistaa vaik-
ka sivulta: https://liikennetilanne.
tmfg.fi/ Kerhon toiminta jatkuu taas 
12.8.2019 omalla ampumavuorolla.
 Onnea kerhon puheenjohtajalle 
Timolle kilta-ansiomitalista, sekä 
onnea lippujuhlapäivän ylennyksen 
ja huomionosoituksen saaneille.
 t. Autokerhon Hallitus

ILmAILUKERHO

SEPPELEENLASKU 6.9.
Ilmavoimien vainajien päivän 

seppeleenlasku ja muistotilaisuus 
pe 6.9. (huom. viikonpäivä) Helsin-
gissä Hietaniemen hautausmaalla 
Alppilentäjien haudalla klo 12. 
Kokoontuminen klo 11.50. Tumma 
päällystakki ja valkea kaulaliina, isot 
kunniamerkit.

SYYSKUUN KERHOILTA 10.9.
Syyskausi alkaa ti 10.9. klo 18: 

Amir (evp) Juhani Kaskeala, Boeing: 
Esitelmä Super Hornetista. Ennen 
kerhoiltaa Mersunsauvakisa-tyyppi-
nen tietokilpailu.

Kerhoillat ja esitelmät pidetään 
Helsingin Suomalaisella Klubilla 
Kampissa osoitteessa Kansakou-
lunkuja 3A, Helsinki. Nouda-
tamme Klubin pukukoodia, joka 
on miehille solmio ja pikkutakki. 
Esitelmien osalta Chatham House 
-sääntö. Ennen esitelmää mahdolli-
suus ruokailuun.

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

hrup.fi
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JÄSENASIAT
Ilmailukerhon verkkosivuilla 

mm. kerhoiltojen/kuukausiesitel-
mien aiheet ja puhujat sekä tiedot 
mahdollisista muutoksista:

https://www.rul.fi/ilmailukerho
Tiedotamme tapahtumista ja 

mahdollisista muutoksista vuosika-
lenteriin myös sähköpostitse. Mikäli 
haluat tiedotusta sähköpostilla 
ilmoita sähköpostiosoitteesi jäsen-
vastaavalle  jmlaurio [at] gmail.com

Ilmoitathan muuttaessasi uuden 
osoitteen RUL:n jäsenrekisteriin tai 
kerhon sihteerille.

Hyvää kesää ja onnittelut kaikille 
4.6. palkituille ja ylennetyille kerhon 
jäsenille!

Hallitus

JääKäRIKERHO
 

 Jääkärikerhon seuraavat AM-
PUMAVUOROT pistoolilla ovat 
klo 16.30 – 18.30 Töölön sisäam-
pumara-dalla tiistaina 27.8., 10.9. 
ja 8.10. Tulemalla mukaan pääset 
tutustumaan ampumiseen, vaikka 
et omista omaa asetta. Vakituisilla 
harrastajilla tulee olla ampumatur-
vavakuutus, josta on ohjeet RUL:n 
sivuilla. Ilmoittaudu viimeistään 
päivää ennen tilaisuutta jorma.
nisula(at) kolumbus.fi, puh. 0400 
453709 tai matti(at)sortila.fi. 
 KERHO-/SAUNAILLAT Santa-
haminassa ovat Kiltasaunalla (osoite 
Leipurinniementie 10) klo 16 alkaen 
tiistaina 6.8., 3.9. ja 1.10. Santaha-
minan varuskunnan portilla on jä-
senluettelo. Henkilöllisyyden todis-
tamalla pääset sisään. Epäselvyyk-
sissä ota yhteyttä puheenjohtajaan. 
Tarjolla on vapaamuotoista yhdes-
säoloa ja puukiukaan makoisat löy-
lyt. Mukaan kannattaa ottaa omat 
eväät, saunajuomat sekä pyyhe. 
 Kerhon NUORET JÄSENET: 
Osoitteessa ”HRUP.fi”.  ja sieltä ala-
kohdasta ”Nuorten toiminta” löytyy 
lisää toimintaa ja nuoria jäseniä pal-
velevia linkkejä.
 Jääkärikerhon kotisivut: https://
www.rul.fi/jaakarikerho/

ILmATORJUNTAKERHO

 Ilmatorjuntakerhon hallitus toi-
vottaa hyvää kesää kaikille jäsenil-
leen. Samalla me toivomme että lai-
tatte jo ylös kerhon ensi elokuussa 
järjestämän vierailun:
 LAUANTAINA 31.8.2019 ker-
ho järjestää Kuivasaaren RT-muse-
olle vierailun. Lähdemme Vanhan 
Kauppahallin vierestä Lyypekinlai-
turista klo 11.00 Linnakeveneellä 
Kuivasaareen.  Paluu tapahtuu ilta-
päivällä samaan paikkaan. Kuiva-
saaressa on ainutlaatuinen valikoi-
ma asekalustoa ja tulenjohtojärjes-
telmiä alkaen harvinaisesta 305/52 
O ”Vanhasta Rouvasta”.  Koska 
Kuivasaari on Puolustusvoimien 
hallinnassa, pitää osallistujien il-
moittautua VIIMEISTÄÄN MAA-
NANTAINA 26.8.2019 mukaan. 
Ilmoittautumiset kerhon sihteerille 
Sakari Saikulle (sakari@saikku.fi,  
puh 040 515 3332). Kiitämme Suo-
menlinnan Rannikkotykistökiltaa 
alustavasta yhteistyöstä vierailun 

järjestämiseksi.
 10.8.2019 on Seppo Hovilla Juu-
ret Suomessa -konsertti Ilmatorjun-
tamuseolla klo 14.00
 29.8.2019 Jäsenilta Suomenlin-
nan Upseerikerholla (aihe auki).
 28.9.2019 järjestetään Ilmapuo-
lustusseminaari Ilmatorjuntamuse-
olla.
 Kerhon ampumavuorot jatkuvat 
syyskaudella SK-talon sisäampuma-
radalla parillisina keskiviikkoina klo 
16.00 alkaen Kt-kerhon kanssa. Tie-
dustelut kerhon ampumaupseerilta 
timo.niiranen@gmail.com.

RESERvImERIUPSEERIT

 Hyvää kuluvaa vuotta
 Yhdistyksen kevätkokouksessa 
16.4. hyväksyttiin kunniajäseneksi 
pitkäaikainen aktiivimme komkapt 
res Juha Tenhunen. Kokouksessa 
kuultiin lisäksi kaptl res Antti Jäntin 
erinomainen esitelmä Yhdysvaltain 
sukellusvenesodasta Tyynellä valta-
merellä 1941 - 1945.
 Helsingin Reserviupseeripiiri 
palkitsi kevätkokouksessaan yhdis-
tyksemme nuorisoupseerin res alil 
Lasse Mäen vuoden 2018 nuoreksi 
upseeriksi. Lasse on HRUP:n hal-
lituksen ja nuorisotoimikunnan jä-
sen. Lisäksi Lasse on toiminut yhte-
ysupseerina sekä osallistunut aktii-
visesti varusmiehille järjestettäviin 
infotilaisuuksiin.
 Meritoiminnassa on m/s La-
vansaaren osalta siirrytty kulkukan-
nalle. Lavansaari osallistui 24 - 26.5 
Russarön linnakkeen kuljetustehtä-
viin. Viikoittain järjestettävät ajo-
harjoitukset alkavat torstaina 13.6. 
Harjoitteluiden yhteydessä pidetään 
myös kansimieskurssi, jonka oppisi-
sältö muodostaa harjoituksien tee-
mat. Harjoitukset pitävät sisällään 
mm. MOB-tilanteet, hinauksen jne. 
ja ovat siten hyvää harjoittelua kai-
kille.  Yhdistykselle on lisäksi han-
kittu Stormwind-simulaattori, mikä 
mahdollistaa mm. tutka-ajoharjoit-
telun rajoitetulla näkyvyydellä. 
 Haemme lisää aktiiveja mukaan 
meritoimintaan. Joukossamme on 
erinomaiset mahdollisuudet kehit-
tää merenkulullisia taitoja mm. op-
tisen- ja tutkanavigoinnin parissa 
sekä harjoitella erilaisia hätä-/eri-
tyistilanteita varten.  Kyselyt: mar-
ko_vuorinen (ät) hotmail.com.
 Tulevia tapahtumia:
24 - 29.6 Meri-5 ottelu Upinniemes-
sä
8.7 Merivoimien paraati Helsingissä
9.7 Merivoimien vuosipäivä Helsin-
gissä
13 - 14.9 Meritaitokilpailu 2019
 Ammuntojen vakiovuorot jat-
kuvat Töölössä 2019 lauantaisin 
12:00 - 14:30. Muista olla yhteydessä 
ampumaupseeriin vähintään kah-
ta päivää ennen vuoroa saadaksesi 
tarkemmat ohjeet. Kts. www.rul.fi/
hrmu/toiminta/ammunta/.
  Hallitus toivottaa jäsenilleen hy-
vää purjehduskautta.

PIONEERIOSASTO

 Onnittelut:
Pioneeriosasto onnittelee Lippujuh-
lapäivänä ylennettyjä ja palkittuja 
jäseniään!

 Ampumavuorot:
Vuonna 2019 luolavuorot jatkuvat 
Töölön luolassa keskiviikkoisin 19-
21:30, päivämäärät: 10.7., 7.8., 4.9., 
2.10., 30.10., 27.11., 25.12.
Pioneeriosasto tarjoaa maksaneil-
le jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm, 
kullekin enintään viideltä kerralta 
vuodessa. Paikalla on myös aseita ja 
kouluttaja. Ota omat kuulonsuojai-
met ja suojalasit mukaan, jos löytyy. 
Ilmoittaudu keskiviikkovuoroille 
maanantai-iltaan mennessä ampu-
maupseereille matti.mahonen (at) 
pp.inet.fi tai tommi.laakkonen (at) 
porvoo.fi.
 Padasjoki:
Pioneeriosasto on varannut syksyk-
si Padasjoen ampuma-alueelta vii-
konlopun 11.-13.10. yhdessä Pionee-
rikillan kanssa. Lisätiedot puheen-
johtajalta.
 Tiedotus:
Pioneeriosasto tiedottaa toiminnas-
taan myös sähköpostilla. Jos et ole 
saanut tiedotteita sähköpostiisi, ole 
yhteydessä sihteeriin niin tarkis-
tetaan, että yhteystietosi ovat ajan 
tasalla. Myös HRUP:n kiertokirje 
lähetetään joka kuukausi sähköpos-
tilla, joten jos sähköpostiosoitteesi 
ei toimi, jäät paitsi paljosta. 
 Pioneeriosaston yleinen Fa-
cebook-ryhmä löytyy hakusanalla 
”Helsingin Reserviupseerien Pio-
neeriosasto”. Huom! Jos olet jo Fa-
cebook-ryhmän jäsen, mutta et saa 
ilmoituksia julkaisuista ja tapahtu-
mista, muista klikata ryhmän Ilmoi-
tukset päälle. Ohjeet saat tarvittaes-
sa sihteeriltä.
 JÄSENEKSI voit liittyä netis-
sä tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. 
Osoitteenmuutokset myös netissä.
 Yhteystiedot:
Puheenjohtaja kapt Timo Luk-
karinen, 040 538 9648, timo.
lukkarinenxx(at)luukku.com
Sihteeri, tiedotusupseeri vänr 
Antti Korhonen, 040 559 7026, 
antti.j.korhonen (at) gmail.com
Ampumaupseeri evl evp Matti Mä-
hönen, 040 570 3718, matti.maho-
nen (at) pp.inet.fi
Urheilu-upseeri ltn Jan Falck, 044 
277 9185, jan.falck(at)helsinki.fi  
http://www.rul.fi/pioneeriosasto/

RT-KERHO 
JOHTORENgAS

 
 KESÄAMMUNNAT LOPELL-
LA 29.6
Tervetuloa Johtorenkaan perintei-
seen kesäammuntapäivään la 29.6. 
Lopen ampumaradalle. Päivän ai-
kana ammutaan erilaisia SRA am-
muntoja pistoolilla ja kiväärillä. 
Oma kalusto ja patruunat mukaan. 
Ne joilta puuttuu oma ase on mah-
dollisuus ampua kerhon kalustolla. 
Ilmoitathan ase- ja patruunatarpeis-
ta tapahtuman järjestelyvastaavalle: 
Juha Noralle juha.nora@gmail.com 
viimeistään 21.6. Mennessä, jotta 
osaamme varata tarvittavan määrän 
kalustoa mukaan. Vaikka tapahtu-
ma on jäsenille avoin, on aikaisem-
pi SRA kokemus toivottavaa. Kerho 
maksaa radan varausmaksun, taulut 
ja tarvikkeet. Kokoontuminen so-
velletun montulla klo 11. Ammunnat 
päättyvät viineistään klo 18. Omat 
eväät mukaan!

PERHERETKI ISOSAAREEN 
31.8.2019
 Tervetuloa Johtorenkaan jär-
jestämälle perheretkelle Isosaareen 
lauantaina 31.8.2019. Kerho maksaa 
opastuskierroksen saarella. Oppaa-
na toimii evp-upseeri ja tietokirjaili-
ja Jarmo Nieminen. Opastettu kier-
ros kestää noin 3-3,5 tuntia ja sen ai-
kana vieraillaan torpedokoeasemalla 
(uusi kohde v. 2019) ja tehdään laaja 
saarikierros. 
 Opastettu saarikierros alkaa 
Isosaaren satamasta klo 11.00. Laut-
ta Kauppatorilta lähtee klo 10.00. 
Lauttamatkan jokainen maksaa itse. 
Omallakin veneellä on mahdollista 
saapua saareen.
 Saarikierrokselle kannattaa va-
rustautua tukevilla jalkineilla (käve-
lyä tulee useampi kilometri) ja tie-
tenkin säänmukaisella vaatetuksella. 
Reppuun kannattaa varata vesipullo 
ja pientä syötävää, jotta jaksaa kier-
roksen loppuun asti. 
 Saarikierroksen päätyttyä (noin 
klo 14-15 välillä) on mahdollista 
nauttia upseerikerhon ruoka- ja juo-
matarjoiluista oman halunsa mu-
kaan.  
 Saarelta voi poistua oman aika-
taulun / lautta-aikataulun mukaan.
Ilmoittautumiset emailiin: johtoren-
gas@gmail.com viimeistään 23.8. 
PADASJOEN AMPUMALEIRI 
2/2019
 Seuraava Padasjoen leiri järjes-
tetään 6.-8.9.2019. Ilmoittautumiset 
MPK:n sivujen kautta viimeistään 
1.9. https://mpk.fi/koulutuskalente-
ri/   (Kirjoita hakukenttään "johto-
rengas")
AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN 
AMPUMARADALLA 2019
 Hyödynnäthän loistavan mah-
dollisuuden ampumataidon tree-
naamiseen! Kerholla on joka kuu-
kausi oma vuoronsa Töölön ampu-
maradalla ja olet myös tervetullut, 
mikäli esim. haluat vain kokeilla 
uutta harrastusta, mutta olet vielä 
epävarma jatkon suhteen. Kysy siis 
rohkeasti lisätietoja asiasta puheen-
johtaja Toni Aallolta, toni.aalto@iki.
fi tai 040 311 3348. Ajankohdat ovat 
perinteiseen tapaan keskiviikkoisin 
klo 19-21:30, Vuoden 2019 ratavuo-
rot: 26.6. , 24.7. , 21.8. , 18.9. , 16.10. , 
13.11. ja 11.12.
 Kerhon virallisena viestikana-
vana toimii jatkossakin Helsingin 
Reservin Sanomien tapahtumaka-
lenteri. On hyvä huomioida, että osa 
lehden numeroista ilmestyy nyky-
ään printtiversion sijaan digilehtenä. 
Aika ajoin kerhon hallitus tiedottaa 
jäsenistöään tapahtumista ja vastaa-
vista myös sähköpostilla.
 Varmistathan, että yhteystieto-
si ovat ajan tasalla, niin vastaanotat 
mm. ilmoitukset Helsingin Reservin 
Sanomien julkaistuista digilehdistä, 
Helsingin Reserviupseeripiirin muut 
tiedotteet kuin Johtorenkaan sähkö-
postitkin! Muuttuneet yhteystieto-
si voit ilmoittaa RUL:n toimistoon 
(toimisto@rul.fi).

vIESTIOSASTO
 

 VIESTIOSASTO ON VUODEN 
KERHO 2018!
 Viestiosasto palkittiin jälleen 
kerran Helsingin Reserviupseeripii-
rin vuoden kerhona. Puheenjohta-
jamme Erkka Suopanki vastaanotti 
kunniakirjan ja kiertopalkinnon 

piirin kevätkokouksessa 13.5.2019. 
Edellisen kerran saimme tämän 
huomionosoituksen vain 3 vuotta 
sitten. Kiitos kaikille aktiivisille jä-
senillemme ja tapahtumiin osallis-
tuneille!
 VIESTIKOULUTUS JA KURS-
SIT
 Taisteli jan viestivälineet 
23.8.2019-25.8.2019, Santahamina: 
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/
koulutus/99228/
 OSINT jatkokurssi 30.8.2019 
- 1.9.2019 Santahamina, Helsinki: 
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/
koulutus/99229/
 Reserviläisjohtaja 1/II 21.9.2019 
- 13.10.2019, Tuusula: https://
mpk.fi/koulutuskalenteri/koulu-
tus/98253/
 Lahden Radioamatöörikerho 
ry., OH3AC, ja MPK:n Lahden kou-
lutuspaikka järjestävät kaikille kiin-
nostuneille radioamatöörikursseja.
24.10.-3.12.2019 (syksyn iltakurssi 
tiistaisin klo 18:00-21:00)
– Kurssiesite syksy 2019
– Iltakurssin opetussuunnitelma 
24.10.-3.12.2019
 Kerhomme tukee erityises-
ti nuorten jäsenten osallistumista 
kursseille ja koulutuksiin. Halli-
tus päättää tapauskohtaisesti tuen 
myöntämisestä vapaamuotoisen, 
perustellun hakemuksen pohjalta.
 Kaikki MPK:n kurssit löytyvät 
koulutuskalenterista www.mpk.fi/
koulutuskalenteri.
 Jos sinua kiinnostaa kouluttajan 
tehtävät, niin ilmoittaudu koulutus-
joukkueeseen (ohjeet alla). Työtila 
on avoin kaikille kiinnostuneille ja 
tilaan pääsee rekisteröitymään il-
man kirjautumisavainta.
 Kirjaudu sisään PVMoodleen 
(www.pvmoodle.fi)  tunnuksillasi ja 
mikäli sinulla ei ole tunnuksia luo 
sellaiset kirjautumissivun ohjeistuk-
sen mukaisesti
 Hae työtilaa yläpalkin ”Etsi 
työtiloja”-hakutyökalulla, hakusana: 
Kouluttajapankki
 Työtila näkyy hakutuloksissa, 
työtilan nimi on ”JOJÄ kouluttaja-
pankki”
 Klikkaa työtilaa ja avautuvalla 
sivulla ”rekisteröi minut kurssille”
 Suora linkki työtilaan: https://
www.pvmoodle.fi/course/view.
php?id=5217 
 VIESTIOSASTON TOIMIN-
TAPÄIVÄ SANTAHAMINASSA 
LA 7.9.2019 (ALUSTAVA PVM)
Perinteinen toimintapäivä järjes-
tetään jälleen Santahaminassa. 
Alustava päivämäärä on 7.9.2019 ja 
ohjelmassa on ammuntaa, erilaisia 
rasteja, grillausta, saunomista jne... 
Merkitkää kalenteriin ! Lisätietoa 
tulee myöhemmin.
 SRA-AMMUNNAT LAUAN-
TAI 21.9. KLO 12-14:30
Pioneeriosaston, Töölön reserviup-
seerien ja Viestiosaston SRA-am-
munnat lauantai 21.9. klo 12-14:30:
•	 Ammutaan	SRA-rasteja	pistoo-
lilla ja pistoolikarbiinilla.
•	 Käytettävissä	on	lainapistooli	 ja	
-kotelo sekä pistoolikarbiini ja/tai 
RONI:lla varustettu Glock.
•	 Myös	omat	aseet	ovat	sallittuja.
•	 Patruunoita	 laina-aseisiin	 on	
saatavilla omakustannehintaan (0,21 
€ / lks).
•	 Osallistuminen	 edellyttää	 suo-
ritettua SRA-ampujatutkintoa sekä 
voimassaolevaa vakuutusta (joko 
Reserviläisen ampumaturva tai 
Suomen ampumaurheiluliiton kil-
pailulisenssi).
•	 Osallistujamäärä	 on	 rajattu	 ja	
paikat täytetään ilmoittautumisjär-
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jestyksessä.
•	 Ilmoittautuminen	16.9.	mennes-
sä sähköpostitse osoitteeseen sra 
piste hru ät viestiosasto piste net.
SRA-ammuntoja järjestetään tänä 
vuonna kuukausittain, poisluki-
en kesäaikana. Vuorot ovat 19.10, 
16.11. ja 14.12. Vuoroilla on tarjolla 
lainakalusto ja patruunoita. Ilmoit-
tautumisohjeet lähetämme vuo-
rokohtaisesti  myöhemmin, mutta 
päivämäärät kannattaa laittaa jo nyt 
kalenteriin.
 AMPUMAKILPAILU 2019 ON 
KÄYNNISSÄ !
Kilpailun tarkoitus on aktivoida 
Viestiosaston jäseniä osallistumaan 
ammuntaan sekä panostamaan am-
pumataitonsa kehittämiseen.
 Kilpailuaika on 12.3. – 
22.10.2019. Kilpailusuoritteita on 
mahdollista tehdä sinä aikana ole-
villa Viestiosaston ampumavuoroil-
la (kts. alla).
 Kilpailumuotona on Palvelus-
ammunta 4 (PA4). Jokaisen vuoron 
lopussa on mahdollisuus ampua 
yksi kappale kilpailuun hyväksyttä-
viä suoritteita, jonka tulos kirjataan 
ylös. Jokainen osallistuja voi ampua 
kilpailuaikana enintään neljä kilpai-
lussa huomioitavaa suoritusta. Kat-
so säännöt tarkemmin: Ampuma-
kilpailu 2019.
 Lisätietoa: Mikko Leskinen 050 
405 5873, ampumaupseeri2 ät vies-
tiosasto piste net.
 VIESTIOSASTON AMPUMA-
RATAVUOROT 
 Harjoitusammunnat Töölön ra-
dalla jatkuvat tänä vuonna paritto-
mien viikkojen tiistaisin klo 19-21, 
kokoontuminen klo 18:50. Viesti-
osaston ampumavuorot ovat loista-
va tapa harrastaa pistooliammuntaa 
turvallisesti ja edullisesti. Vuoroilla 
on käytettävissä kerhon aseet, suo-
jalasit sekä kuulosuojaimet, ja mikä 
parasta, ampumaupseerit opastavat 
turvallista aseenkäsittelyä. Aiempaa 
kokemusta tai omia varusteita ei siis 
tarvita, ainoastaan käytetyistä pat-
ruunoista tulee suorittaa omakus-
tannehintainen maksu.
 Ilmoittautuminen joko netissä 
www.rul.fi/viestiosasto/toiminta/
ammunta/, sähköpostitse ampu-
maupseeri2 ät viestiosasto piste net 
tai puhelimitse, Mikko Leskinen 
050-4055873.
 LIIKUNTAKILPAILU 2019
 Järjestämme viime vuoden ta-
paan liikuntakilpailun kerhom-
me jäsenille. Arvomme kaikkien 
RESUL:n kuntokortin mukaan yli 
100 pistettä vuoden aikana kerän-
neiden kesken palkinnon. Kun-
tokortti löytyy tästä: http://www.
resul.fi/kuntokortti. Ei kun kuntoi-
lemaan!
 TIEDOTUS
 Tietoa toiminnastamme ja yh-
teystietomme löytyvät verkkosi-
vuiltamme www.viestiosasto.net. 
Tiedotamme tapahtumista myös 
sähköpostitse. Muista pitää yhte-
ystietosi ajan tasalla joko RUL:n 
sivuilla www.rul.fi tai www.viesti-
osasto.net, kohdassa ”Liity jäsenek-
si”!

vR:N RESERvIUPSEERIT 

SYYSKAUDEN 2019 OHJELMA
 12.8.2019 Ruutiaseammunnat 
Jokelan eränkävijöiden majalla, ko-
koontuminen Jokelan rautatiease-
malla klo 17.00

 2.9.2019  klo 16.00 .Vierailu Väylävirastossa, isäntänä Markku Numme-
lin. Osoite Pasilan toimipisteeseen, Opastinsilta 12 A Helsinki
 14.10.2019 klo 16.30 Yhdistyksen syyskokous Döbelninkatu 2  Helsinki  
4 krs  nh. Kokouksen jälkeen kuultavan esitelmän pitävät Kari Salo ja Sakari 
K Salo aiheesta Mannerheimin juna.
 2.12.2019 klo 16.30 Pikkujoulukokous Döbelninkatu 2, Helsinki, 4 krs. 
nh.  Esitelmän aihe tarkentuu myöhemmin.
 AMPUMAVUOROT VUONNA 2019
 Yhdistyksellä on ampumavuorot perjantaisin HRUP:n ampumaradalla 
Töölössä kello 16.00 - 19.00 seuraavina päivinä: 23.8. (vk 34), 20.9. (vk 38), 
18.10. (vk 42), 15.11. (vk 46), 13.12. (vk 50)
 Ilmoittaudu ampumaupseeri Petri Kehälle (p. 050 5344 181) viimeistään 
ampumapäivää edeltävänä päivänä klo 12.00. Ampumisesta kiinnostuneet 
uudet harrastajat voivat sopia ampumaupseerin kanssa ampumisen kokei-
lusta.
 Pistooliradan omistaja HRUP, ja sitä kautta yhdistyksen hallitus edel-
lyttävät, että yhdistyksen vuorolla ampuvat henkilöt hankkivat henkilökoh-
taisen ampujan vakuutuksen, joka korvaa pistoolivuorolla itselle tai muille 
aiheutuneet vahingot. Vakuutus on nimeltään "Reserviläisten ampumatur-
va", ja sen saa tilattua mm. netistä: http://www.reservilaisliitto.fi/ampuma-
vakuutus 
 Ampumaturva tulee voimaan aikaisintaan vakuutuskauden alussa tai 
sen jälkeen maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 ja on voimassa vakuutus-
kauden loppuun. Ampumaturva maksaa 25 euroa, josta varsinaisen vakuu-
tusmaksun osuus on 5,50 euroa.

HELSINgIN  

RESERvILäISET

 Maanantain ratavuorot Töölön sisäradalla klo 19.00-21.00
1.7., 29.7., 26.8., 23.9., 21.10., 18.11., 16.12.
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti(at)lassila-tikanoja.fi tai tekstiviesti alkaen 
sunnuntaista klo 14.00 ratavuoropäivään klo 14.00 mennessä. Laina-asetta 
tarvitsevia (.22 cal) otetaan vuorolle max. 6 ampujaa, yhdistys tarjoaa pat-
ruunat (koskee henkilöitä, joilla ei omaa asetta ja sellaisen aikovat hankkia 
2 vuoden harrastuksen jälkeen). Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos 
tarvitset laina-aseen. HUOM vuorolle otetaan yhteensä max.12 ampujaa.
Mukana oltava kunnossa oleva vakuutus (esim. Reserviläisen ampumatur-
va) sekä Reserviläisliiton jäsenkortti. Oma ase (.22- .45ACP), patruunat ja 
suojaimet. Lisätietoja: asevastaava, Tomi Sarilahti p.050 385 1313
 Ruutisavun ratavuorot maanantaisin klo 17.00-19.00
Yhdistys järjestää jäsenilleen johdettuja ammuntoja Ruutisavu Oy:n tilois-
sa Vantaan Koivuhaassa. Ammunnat jatkuvat taas kesätauon jälkeen syys-
kuussa, seuraa ilmoittelua lähempänä.
 Yhdistys etsii Facebook sivuilleen ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia. Lisätie-
toja uimonenjouko(at)gmail.com.
 Yhteystiedot ajan tasalle:
Jos on sähköpostiosoite, johon haluaisit saada tietoa ”nopeista lähdöistä”, 
mutta et tähän mennessä ole saanut, ilmoita se yhdistyksen sihteerille: sih-
teeri.helres(at)gmail.com tai helsinki(at)helresp.fi

HfORSNEJdENS SvENSKA RESERvUNdEROffIcERARE

 
 Skytte i Luolan udda veckors torsdagar kl. 17-19. Skyttet fortsätter på 
hösten, följande tillfällen är 29.8, 12.9 och 26.9.
 Triangelkampen 2019
Terränglöpning på Kasaberget Grankulla tisdagen 13.8 kl. 18.30.
Orientering i Västerby Ekenäs lördagen 28.9 kl. 9.30.
Luftpistols- och luftgevärsskytte i Västerby skyttehall, Ekenäs lördagen 28.9 
kl. 12.30. Avslutnings- och Triangelkampens 50 års fest i Dragsvik lördagen 
26.10 kl. 18.30.
 Övriga tävlingar
Tammet tävlan i Baggby Ekenäs måndagen 26.8 kl.18.30. Deltagaravgift 5 
euro. Skogsstigen på Ramsholmen, Ekenäs lördagen 21.9 kl. 11.00. Deltaga-
ravgift 5 euro.
Markus Liesalho, Ordförande 0400 421002 svenska@helresp.fi
www.reservilaisliitto.fi/hsru

mERIRESERvILäISET
 

 Toivotamme jäsenillemme hyvää alkanutta kesää! 
 Parhaimmat onnittelut kaikille 4.6. lippujuhlapäivänä ylennetyille ja 
huomionosoituksen vastaanottaneille!
 Merireserviläiset ry:n, Sjöreservister rf, toiminnan peruspilarit ovat 
merellinen toiminta MPK:n linnakevene Lavansaarella ja yhdistyksen 
Ahven3-veneellä sekä merenkulun koulutus, merikilpailutoiminta sekä 
turvallinen ampumaharrastus. 
 Jäsenistöllä on mahdollisuus hankkia veneviirejämme sekä perälip-
puja henkilökohtaiseen käyttöönsä. Oma venekatsastajamme on käytet-
tävissä tarvittaessa.  Kysy lisää mikäli haluat oman veneesi rekisteriim-
me. Lisätiedot Matias Kaivokselta.
 Alkaneella purjehduskaudella on tiedossa ajoja aktiiviset merenkul-
kijamme, niin Ahvenella kuin Lavansaarellakin. Aluksillla järjestetään 
kesän aikana kansimieskurssi. Nyt on hyvä tilaisuus kehittää merimies-
taitojaan turvallisesti osaavien kouluttajien ohjauksessa. Ilmoittaudu 
mukaan ja kysy lisää Make Kaasalaiselta. 
 Jotta pääset mukaan kaikkiin järjestämiimme tapahtumiin, kannat-
taa seurata nettisivujamme (sivujen päivitysprojekti on meneillään),  
facebookia ja sähköpostiasi. Tarkennamme tulevien tapahtumien päi-
vämääriä mahdollisimman pikaisesti saatuamme vahvistuksia. Suositte-
lemme myös aktiivisesti seuraamaan Sinisen Reservin, Reserviläisliiton 
netti- ja facebooksivuja sekä MPK:n kurssikalenteria.
 Tulevia tapahtumia:
 Viikkoajot linnakeveneellä eri teemoineen.  
 Merivoimien vuosipäivää juhlitaan 9.7. Helsingissä. Esittelijä- ja jär-
jestelytehtäviä on tarjolla kiinnostuneille. Yhteydenotot Mikalle, mika.
kuutti@welho.com.  
 Merivoimien vuosipäivän iltajuhla Merisotakoululla 9.7. Kannus-
tamme jäseniämme mukaan viettämään mukavaa iltaa Suomenlinnassa. 
Lisätiedot: www.sininenreservi.fi/ilmoittautuminen-iltajuhlaan/
 Jäsenillemme suunnatut tutustumiset ja kerhoillat alkavat lomakau-
den jälkeen.
 Luolavuorot jatkuvat kesän jälkeen ja kuluvan vuoden vuorot löyty-
vät nettisivuillamme. 
 Kirkkonummen reserviläisten ampumavuoroilla Upinniemessä on 
edelleen osallistumismahdollisuus jäsenillemme. Tarkemmat tiedot ra-
tavuoroista ja –ohjeista Kirkkonummen reserviläisten nettisivuilta.
   Kiinnostuitko toiminnastamme ja haluatko jäseneksi kasvavaan 
joukkoomme? Täytä jäsenhakemuslomake Merireserviläisten netti-
sivuilla. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen 18 
vuotta täyttänyt Suomen kansalainen. Jäsenyys ei edellytä suoritettua 
asepalvelusta eikä merivoimataustaa. Kiinnostus meritoimintaan ja halu 
oppia uutta riittää.  
 Sähköposti johtokunnalle merireservilaiset@helresp.fi . Nähdään ta-
pahtumissa ja pidetään yhteyttä!

ILmAILUOSASTO

 Kesän tapahtuma
 Tiistai 11.6. klo 13 ekskursio: Tutustuminen ent. sotakorvausalukseen 
jäänmurtaja S/S Tursoon. Kustannus esitelmästä + alusesittelystä 10€/hlö. 
Tarkemmat tiedot voi tiedustella Kerhon sihteeriltä Juha-Matti Lauriolta 
jmlaurio(at)gmail.com tai p. 050 462 1274.
 JÄSENASIAT
 Tiedotamme tapahtumista ja mahdollisista muutoksista vuosikalente-
riin myös sähköpostitse. Mikäli haluat tiedotusta sähköpostilla ilmoita säh-
köpostiosoitteesi tiedotusvastaava Jari Helanderille  helander.jari(at)gmail.
com
 Oletko muuttanut? Ilmoitathan uuden osoitteen Reserviläisliiton jäsen-
rekisteriin tai osaston tiedotusvastaavalle.

vANTAAN RESERvILäISET

 Vantaan Reserviläiset ry on ampumatoimintaan erikoistunut reser-
viläisyhdistys.
 Yhdistys on perustetty v.1958 ja sillä on pitkät perinteet reserviläis-
toiminnan sekä aatteellisen maanpuolustuksen parissa. VaResiin on 
tervetullut kuka tahansa 18-vuotta täyttänyt Suomen kansalainen suku-
puoleen, varusmiespalvelukseen tai sotilasarvoon katsomatta.
 KOTISIVUT
VaResin kotisivut löydät osoitteesta: www.vantaanreservilaiset.fi. Sivuil-
ta löydät tietoa yhdistyksen tapahtumista sekä muuta tarpeellista tietoa, 
kuten jäseneksiliittymislomakkeen.

helresp.fi

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri
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Muista myös Varesin FB-sivu: facebook.com/vantaanreservilaiset joka 
toimii aktiviisena tiedotuskanavana! Lisäksi uutena mukana Instagram! 
Instagram.com/vantaan_reservilaiset_ry
 AMPUMATOIMINTA
Ulkoratakauden startattua sisäradoilla hiljenee ja syksyllä jatketaan taas 
uusin vuoroin Ruutisavulla sekä vanhojen tuttujen aikataulujen mukaan 
Tikkurilassa ja Luolassa. Käy katsomassa syksyn ampumavuorot ja val-
vojat yhdistyksen kotisivuilta!
 TIEDOTUS
Löytäähän sähköposti perille? Maanpuolustusrekisterin kautta hoidet-
tu sähköpostitiedotus huomauttaa jatkuvasti epäkelvoista osoitteista ja 
monelta osoite puuttuu. Päivitäthän osoitetietosi RES/RUL:n jäsenre-
kisteriin tai yhdistyksen sihteerille!
 YHTEYSTIEDOT
Missä tahansa yhdistystä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä halli-
tuksen jäseniin. Jäsenasioissa auttaa pj: Mikko Lehtinen tai sihteeri Toni 
Tammelin sekä ampumatoimintaan liittyvissä kyselyissä ase- ja ampu-
maratavastaavat Mikko Lehtinen/Panu Tamminen. Kaikki yhteystiedot 
löytyvät yhdistyksen kotisivuilta ja ovat muotoa etunimi.sukunimi(ät)
vantaanreservilaiset.fi. 

 
 
 

ITä-HELSINgIN RESERvILäISET

 Hallitus toivottaa hyvää kesää.
 Pirtti-illat jatkuvat syyskaudella 2019 seuraavasti: 10.9., 8.10. 
(syyskokous), 12. 11. ja 10. 12. (puurojuhla), kukin alkaen klo 18:00. 
Tervetuloa!

mUUT mAANPUOLUSTUSYHdISTYKSET

TAPIOLAN RESERvIUPSEERIT 
ESPOON RESERvILäISET

 
ESRES ILMOITTAA:
 Padasjoen kesäpäivät 2. - 4.8.2019: perinteinen, ampumaurheilupainot-
teinen viikonlopun mittainen tapahtuma.
 Töölön sisäampumaradan pistoolivuorot ovat kesätauolla ja alkavat uu-
delleen 18.8. jatkuen normaalisti parittomien viikkojen sunnuntaisin, alk. 
klo 17:00.
 Maanantaimarssit ovat kesätauolla ja palaavat elokuussa.
 Saathan kuukausittaisen jäsentiedotteemme sähköpostiisi? Mikäli et, il-
moita uusi sähköpostiosoitteesi meille osoitteeseen info@esres.fi
 Tapahtumien lisätiedot, ohjeet, toimintakalenteri ja muita uutisia: 
www.esres.fi
TARU ILMOITTAA:
 LAHNUKSEN RATAVUORO KESKIVIIKKOISIN KELLO 17-20! Vii-
meinen vuoro 26.6.2019, jonka jälkeen rata suljettu heinäkuun. Vuorot jat-
kuvat elokuussa. Katso lisää www.tapiolanreserviupseerit.fi.
 Töölön pistooliampumavuorot parillisten viikkojen sunnuntaina klo 17-
21. Ilmoittautuminen vuo-rolle: kari.wuokko (at) kolumbus.fi.
 TARU toivottaa kaikille hyvää kesää! Tervetuloa tapahtumiin taas kesä-
tauon jälkeen! 

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

 KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadin-
sissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissisanomien 
nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista.
 MAASTOTOIMINTAA:  PAHKISPROTO19 Syksyn 2019 Pahkiksen il-
moittautuminen on avoinna 4.8.2019 asti. Ilmoittaudu ajoissa ennen lomia!. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulu-
tus/96116/
 Sissi-Teamin harjoitus Lyhgäne Padasjoella on täynnä – lue tunnelmista 
Sissisanomista 3/19.
 AMPUMATOIMINTAA:  Kevään ampumavuorot jatkuvat vielä: Töö-
lön ratavuorot parillisilla viikoilla ma ja pe klo 19-21:30. Ikisissien ampuma-
vuoro keskiviikkoisin: ota yhteyttä Christer Mikkoseen ät elisanet.fi.
 Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle ampujat(ät)sta-
dinsissit.fi ota yhteys jyri.tahtinen(ät)gmail.com.
 Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan vuo-
roilla, MPK:n ja piirin ampumavuoroilla www.stadinsissit.fi/ampumahar-
joitukset-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautu-
misohjeet piirin vuoroille tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.
 SALITOIMINTAA: Perinteinen Budo kohtaa nykypäivän vaatimukset. Va-
kiovuorot ma & ke. Salivastaavalta tietoa toiminnasta: sali.sissit@gmail.com

Ja pe Ikisissit (Nitrot) 18.00–19.30 Lisätietoja iki-sissien salitoiminnasta => 
www.stadinsissit.fi
 SISSIEN HISTORIIKKI JA 60-VUOTISJUHLAT
Haluatko Stadin Sissien historiikin? Historiikkia Varjosta valoon myydään 
Sissien tilaisuuksissa  etukäteismaksua vastaan. Kirjan hinta on 30€. Ohjeet 
ostoon löydät myös Sissien nettisivuilta.
 Merkitse kalenteriisi 18.10.2019 – tuolloin Sissikerho täyttää 60 vuotta 
ja luvassa on kunnon juhlat. Lisätietoa elokuussa.
 YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Tommi Saik-
konen 050 5544 736 tommi.saikkonen(ät)gmail.com;  Sissiosasto pj: Aarne 
Björklund 050 382 1636 / baarne(ät)gmail.com
 Jäsentietojen muutokset: Käytämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, jonne 
voit itse päivittää muuttuneet tietosi www.rul.fi / www.reservilaisliitto.fi tai 
vaihtoehtoisesti ota yhteyttä tommi.saikkonen(ät)gmail.com
 Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla? Samassa paikassa voit päivit-
tää sen ja näin saada tiedotteita Sisseiltä suoraan mailiisi.
 Hyvää kesää nykyisille ja tuleville sisseille!

AUTOJOUKKOJEN 
HELSINgIN KILTA

 KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN ALOKKAIDEN LÄHEISTENPÄIVÄ 
13.7.
 Kaartin Jääkärirykmentin uusien alokkaiden läheistenpäivä on 13.7. Läheis-
tenpäivä järjestetään lauantaina klo 10.00 - 15.00 välisenä aikana. Ajoittaisia 
ruuhkia on tiedossa, joten varaa aikaa liikkumiseen.
 Kiltamme on mukana järjestelyissä totuttuun tapaan. Tule mukaan killan 
osastolle avuksi tai tule muuten vain tutustumaan. Kiltaveli Tapio Oksanen tuo 
näytteille kuljetusliikkeensä Scania kuorma-auton L85 Super vm-1969. Mitta-
rissa on jo pitkälti yli 1 milj km. Ilmoittaudu 9.7. mennessä numeroon 040 564 
3295 tai toimisto@ajkh.fi (huom rajoitettu henkilömäärä sisäänpääsyssä). Muista 
ilmoittaa tällä kertaa myös autosi rekisterinumero, niin pääset portista alueelle 
ja ajamaan autosi turvalliseen pysäköintiin.
 TUTUSTUMINEN HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAAN 10.9.
Kiltaretki Helsinki-Vantaan lentoasemaan toteutetaan 10.9. klo 10.00-12.00. Ko-
koontuminen klo 10 Terminaali 2:ssa. Sitovat ilmoittautumiset 1.9. mennessä, 
koska nimilista  osallistujista toimitetaan lentoasemalle.  Ilmoittaudu toimisto@
ajhk.fi tai puhelimella 050 465 4088 (Wigren).
 entoasemalle suositellaan saapumaan joukkoliikenteellä, koska lentoaseman 
laajennusrakennushankkeen vuoksi autojen pysäköinneille on tilapäisjärjestely-
jä. Lentokentälle pääsee P ja I junilla Tikkurilan ja Huopalahden kautta. Lisäksi 
ainakin Elielin aukiolta kulkee Linja-auto 415, tosin noin  tunnin välein. Myös 
Finnairin bussilla pääsee. Lentoasema sijaitsee pääkaupunkiseudun joukkolii-
kenteen C vyöhykkeellä. Kilta osallistuu kustannuksiin. Maksuista tarkemmin 
ilmoitetaan myöhemmin. Näissä merkeissä nähdään sellaista, jota tavallinen len-
tomatkustaja ja kentällä kävijä ei koe. 
 KILTATUOTTEET
Muistathan kiltatuotteemme. Kuvat ja hinnat tuotteista ovat killan kotisivuilla. 
Tuotteita voi tilata myös puhelimitse numerosta: 040 5045133. Kiitos.

KENTTäTYKISTöKERHO 
UUdENmAAN TYKISTöKILTA

 Yhdistysten hallitus: Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan 
toimihenkilöt vuonna 2019: Aki Mäkirinta - PJ (puheenjohtaja@ktkerho.fi) 

Reserviläisten 
elokuvailta 7.10.

7.10.2019 klo 17.30 Maanpuolustusjärjes-
töjen talon auditorio, Töölöntorinkatu 2.

Aiheena ilmailu:

•	Morane-laivue	Itä-Karjalassa	1942;	
autenttista filmimateriaalia ja esitelmä, 
Veikko Karhumäki, Maj evp
•	Ajankohtaista	HX-hankkeesta

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnos-
tuneille. Ilmoittautuminen tarvitaan 
järjestelyjen vuoksi osoitteeseen timo.
lukkarinenxx@luukku.com. Tervetuloa!

Puh: 0400 805 124, Oskari Matilai-
nen - VPJ, Janne Hänninen - Sih-
teeri (sihteeri@ktkerho.fi), Patrick 
Hjelt - rahastonhoitaja, Jere Portter 
- Nuoriso, Jorma Kainulainen - Ase 
ja urheilu sekä Raine Mönkkönen - 
Lohjan patteri.

 Killan ylläpitämän perinne-
huoneen kokoelmia on kasvatettu 
muutamilla lahjoituksilla ja muilla 
hankinnoilla. Samoin Vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen perinnekir-
jaston perustamisvaihe on edennyt 
suunnitelmien mukaisesti. Kesän 
jälkeen järjestetään avointen ovien 
tilaisuus kirjastoon ja perinnehuo-
neeseen.
 Killan hallitus toivottaa jäsenille 
kaunista kesää!
 HALLITUS

HELSINgIN 
SUOJELUSKUNTAPIIRIN 

PERINNEKILTA 
 

TRAdITIONSgILLET 
föR H:fORS 

SKYddSKåRSdISTRIKT

Hankoniemi ja Porkkala 7.-8.9.2019 lauantai -sunnuntai

Sotahistoriallinen retki "unohdetuille" vuokra-alueille

Tutustumme retkellä Hankoniemen ja Porkkalan vuora-alueiden historiaan ja käymme läpi sotatoimia Hankoniemellä.

Asiantuntijaoppaana KTM, ylil res Göran Lindgren,   vastuullisena matkanjärjestäjänä Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat.

Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteessa myynti@vihdinliikenne.fi ja puhelimitse numerossa 09 444 774. Hinnat ja ohjelma netissä osoitteessa 
www.vihdinliikenne.fi/sotahistorialliset matkat.

Tule mukaan!
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Kesäkuu
14.6. Mikko Tolvanen 50 v
25.6. Martti Vuollet 60 v
25.6. Yrittäjä, tradenomi, kersantti Markku Juopperi 75 v

Heinäkuu
2.7. Helena Jäntti 50 v
18.7. DI, luutnantti Kimmo Karinen (matkoilla) 50v

Elokuu
25.8. Toimitusjohtaja, luutnantti Risto Kosunen 60 v

Syyskuu
4.9. Security Officer Kari Seppänen, perhepiirissä 60 v

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

Onnittelemme

Retki kuivasaareen 31.8.
Lauantaina 31.8.2019 Ilmantorjuntakerho järjestää Kuivasaaren RT-museolle vierailun. Kutsumme kaikki kerhot mukaan. 

Lähdemme Vanhan Kauppahallin vierestä Lyypekinlaiturista klo 11.00 Linnakeveneellä Kuivasaareen.  Paluu tapahtuu iltapäivällä samaan paik-
kaan. Kuivasaaressa on ainutlaatuinen valikoima asekalustoa ja tulenjohtojärjestelmiä alkaen harvinaisesta 305/52 O ”Vanhasta Rouvasta”.  Kos-
ka Kuivasaari on Puolustusvoimien hallinnassa, pitää osallistujien ilmoittautua VIIMEISTÄÄN MAANANTAINA 26.8.2019 mukaan. Ilmoittautumiset 
kerhon sihteerille Sakari Saikulle (sakari@saikku.fi,  puh 040 515 3332). 

Kiitämme Suomenlinnan Rannikkotykistökiltaa alustavasta yhteistyöstä vierailun järjestämiseksi. Retken hinta selviää lähempänä tilaisuutta 
osallistujamäärästä riippuen.

Suomalaisia Viron vapaussodassa 1918- 1919
Helsingin Reservin Sanomien 
lukijamatka 13.9. -16.9.2019.
Matkan asiantuntijaoppaana ja matkanjohtajana on FM, kapt res, Juhani Vakkuri "adjutant-
tinaan" KTM,   ylil res Göran Lindgren. Vastuullisena matkanjärjestäjänä Vihdin Liikenne 
Oy VL- Matkat, rekisteritunnus 4074/00/Mj Mv. Matkalla kerromme itsenäistyneen Suomen 
valtion ja itsenäistyvän Viron suhteesta ja suomalaisten vapaaehtoisten osuudesta Viron 
vapaussotaan ja Viron merkityksestä Suomelle yhteisten sotiemme aikana. Samalla tutus-
tumme Viron värikkääseen menneisyyteen ja kartanokulttuuriin. 

13.09  Perjantai
07:30 Kokoontuminen Mannerheimin ratsastajapatsaalla Kiasman edessä. Nousem-
me Vihdin Liikenteen sinivalkoiseen bussiin ja ajamme Helsingin Länsiterminaaliin.
08:00 Saavumme Länsiterminaali 2 ja nousemme bussista. Terminaalissa matkan-
johtaja jakaa kaikille laivakortit. Matkatavarat jätämme bussiin laivamatkan ajaksi, vain 
tarpeelliset käsimatkatavarat mukaan laivalle, mukana ehdottomasti passi tai virallinen 
henkilökortti.
09:00 Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee Tallinnaan.
08:30 Aamiainen laivan Buffet-ravintolassa, kansi 8 ja 1. kattaus.  
11:15  Saavumme Tallinnaan A-terminaaliin ja siirrymme Terminaalin edessä omaan 
bussiimme. Ajamme Tarttoon, ajomatka n. 185 km. Matkalla pysähdymme Paidessa ja nau-
timme eväskahvit. Bussimatkan aikana oppaamme perehdyttää meidät Viron historiaan.
16:00 Saavumme Tarttoon ja teemme lyhyen kiertoajelun kaupungilla. 
17:00  (Arvioitu aika) Majoitumme Hotelli Dorpatiin kaupungin keskustassa, Soola 6, 
+372 733 7180. Vanhakaupunki on 600 metrin päässä hotellista. Tarton linja-autoasema on 
100 metrin päässä ja kaupungin suurin ostoskeskus 50 metrin päässä. Viron kirjallisuusmu-
seo sijaitsee 1,2 km:n päässä. Tarton tuomiokirkko on 1,4 km:n päässä ja Tiedekeskus AHHAA 
vain muutaman sadan metrin päässä Dorpatista.
20:00  Illallinen Hotellin ravintolassa.

14.09  Lauantai 
07:00  Aamiaisen tarjoilu alkaa hotellin ravintolassa.
09:45 Lähdemme hotellista bussillamme Viron uuteen Kansallismuseoon, jonka ko-
koelmiin tutustumme suomenkielisen oppaan johdolla.
11:00  Lähdemme museolta (tarkka aika ilmoitetaan) ja nousemme bussiimme. Ajam-
me Vörtsjärven pohjoispuolelta Viljandiin, tutustumme kaupunkiin ja sen mahtavan linnan 
raunioihin ja teemme kiertokävelyn kaupungin keskustassa. Viljandista ajamme Karksin 
kautta Alaan, jossa on Taagperän kartanon tienhaarassa Hella Vuolijoen syntymäkoti. Matka 
jatkuu Törvan kautta Valgaan. Matkalla retkikahvit. Poikkeamme Latvian puolella Valkassa 
”viinakaupassa”. Käymme Pajun taistelupaikalla, missä suomalaisten Pohjan Poikien 
Rykmentti saavutti Viron vapaussodassa merkittävän voiton vallaten Valgan kaupungin. 
Ajamme Sangasteen ja Otepään kautta Tarttoon. 
19:00 Illallinen Tartossa Ravintola Ruutikellarissa (Püssirohukelder). Aivan Tarton 
Toomemäen alarinteessä on kiinnostava Püssirohukelder (Ruutikellari). Nykyisin se toimii 
ravintolana, mutta ruutikellarina se oli käytössä vuoteen 1809 asti. Ruutikellari rakennettiin  
piispanlinnaa esilinnoituksesta erottaneeseen vallihautaan vuonna 1767. Tiiliskivet saatiin  
keskiaikaisen Mariankirkon raunioista sekä piispanlinnan muureista. Tarton ruutikellari on  
ainutlaatuinen korkean kattonsa vuoksi. Illallisen jälkeen palaamme hotelliimme.

15.09. Sunnuntai
07:00 Alkaa aamiaistarjoilu hotellissa
09:00 Huoneiden luovutus ja lähtö hotellista. Ajamme Kallasten ja Mustveen kautta 
Narvaan. Matkalla tutustumme Alatskiven kartanoon ja Peipsijärven rannalla ns. vanhaus-
koisten asuinalueeseen. Ennen Narvaa tutustumme vuoden 1944 ratkaisutaistelujen paik-
kaan Sinimäkien kukkuloihin. Majoitumme Narvan keskustassa hotelli Ingeriin 3* 20306, 
Aleksander Puškini 28. Inger Hotel sijaitsee Narvan keskustassa lyhyen kävelymatkan 
päässä Narvan linnasta ja 1600-luvun linnakkeesta.. Majoittumisen jälkeen teemme pienen 
kiertokävelyn Narvan historiallisessa keskustassa. 
20:00 Illallinen Hotellin ravintolassa.
 
16.09 Maanantai
08:00  Alkaa aamiaistarjoilu hotellissa.
09:00  Huoneiden luovutus, lähdemme hotellista ja ajamme Narva Joensuun huvi-
lakaupungin ja Sillamäen, neuvostoaikana suljetun kaupungin kautta Tallinnaan. Matkalla 
poikkeamme Viron vapaussodan muistomerkillä ja tutustumme lyhyesti Pohjois-Viron 
keskeisiin kartanoihin Palmseen ja Sagadiin. Lounaan nautimme Sagadin kartanossa. Ennen 
Tallinnaa käymme Piritan metsäkalmistossa Suomipoikien hautausmaalla. 
17:30 Saavumme Tallinnan satamaan, A-terminaaliin. Matkanjohtaja jakaa laivaliput.
17:30 Bussin laivaus, matkatavarat voi jättää bussiin, ei kuitenkaan alkoholiostoksia. Buffet-
illallinen laivalla (kansi 8). Pöydät nimellä VL-Matkat.
18:30 M/s Finlandia lähteen Helsinkiin.
21:00 Saavumme Länsisatamaan Terminaali 2:een. Siellä voimme joko ottaa matkata-
varamme bussista ja jatkaa kotiin omalla kyydillämme tai jatkaa bussin kyydissä lähtöpis-
teellemme Mannerheimin patsaalle. Bussi jatkaa sieltä Nummelaan ja Vihtiin, joten matkan 
varrella voi jäädä pois haluamallaan bussipysäkillä.

Matkan hinta on 556 e/ hlö jaetussa 2 h huoneessa, mikäli ryhmässä 30 osallistujaa. 1 h 
huoneen lisämaksu on 73 e. Hintaan sisältyy laivamatkat kansipaikoin Helsinki- Tallinnan- 
Helsinki, buffet-aamiainen ja buffet-illallinen laivalla (sis. hanajuomat), 2 yötä Tartossa ja 1 
yö Narvassa aamiaisella, illallinen htl Dorpatissa ja illallinen htl Ingerissä, illallinen Tartossa 
ja lounas Sagadissa, ohjelman mukaiset kuljetukset Vihdin Liikenne Oy:n turistibussilla, 
pääsyliput Viron Kansallismuseoon ja kahdet retkikahvit sekä matkanjohtajan ja asiantun-
tijaoppaan palvelut. Hintaan ei sisälly laskutuslisää 5 e/lasku eikä matkustajavakuutusta. 
Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen ottamista mahdollisen sairauden varalta.

Ilmoittautuminen matkalle 10.6.2019 mennessä. Ilmoittautuessa kerro syntymäaikasi (lai-
vayhtiötä varten) sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat. Matkaa hoitaa Helena Kuosmanen, 
helena.kuosmanen@vihdinliikenne.fi Ilmoittautuminen: Vihdin Liikenne Oy/VL- MatkatAlber-
tinkatu 22- 24 A 00120 Helsinki, puhelin (09) 444 774, myynti@vihdinliikenne.fi

HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRIN SENIORIUPSEERIEN KERHO
RETKI ISOSAAREEN 31.8.2019
Sotahistoriallinen päiväretki avec Helsingin edustalle Isosaaren linnakkeelle
Sotilasasiantuntijanamme ja oppaanamme on pr kenr Asko Kilpinen.

08.15  Kokoontuminen Helsingissä Kauppatorin rannassa Suomenlinnan lautan laiturista länteen olevalla Keisarinluodon laiturilla.
08.30 Siirtyminen johdetusti m/s Isosaareen. Laivalla on baari/kahvila alkoholioikeuksin, tilavat sisätilat ja iso aurinkokansi.
09.00 M/s Isosaari lähtee.
10.00 Perillä Isosaaren laiturissa. Astumme laivasta päiväretkeilyyn varustautuneina.
10.15  Opastettu kiertokävely saarella.
12.00 Maittava lounas upseerikerholla, joka tarjoilee retkikohteemme hengessä kermaista lohikeittoa ja saaristolaisleipää.    
14.00 Isosaaren historia. Asiantuntijaoppaamme pitämä esitys saaren historiasta erikseen käsketyssä paikassa.
15.00 Tutustuminen saareen jatkuu. Tukikohdaksemme tarjoutuu, kuinkas muuten, Upseerikerho, jolla on A-oikeudet.
16.00 M/s Isosaari lähtee kohti Helsinkiä.
16.40 Rantaudumme Kauppatorille.
 Ohi ON! Ryhmäytymistä ja vapaamuotoisia sitsejä paikallisissa ravintoloissa.

Retken hinta 50 e. Siihen sisältyvät kuljetus m/s Isosaarella Kauppatori-Isosaari-Kauppatori ja lounas Isosaaren upseerikerholla, Retki mak-
setaan ilmoittauduttaessa Senioriupseerien Kerhon pankkitilille. Toimi seuraavasti: ilmoittaudu puheenjohtajalle viimeistään1.8., sähköposti: 
skulmala48@gmail.com tai puhelimitse 040-5869252 ja suorita retken hinta 50 e/ henkilö Senioriupseerien kerhon tilille, tilinumero FI47 1386 
5000 1006 37.
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Nimi

Syntymäaika

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Sotilasarvo

Vastaan-
ottaja

maksaa
postimaksun

HALUAN LIITTYÄ JÄSENEKSI

Puhelin Sähköposti

Allekirjoitus

Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia 

kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjes-

tö. Liittoon kuuluu 20 reserviupseeripiiriä ja yli 300 paikallista 

jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 28.000 henkilöjäsentä. 

Jäseneksi voi liittyä reserviupseerikoulutuksen saanut henkilö.

Reserviläisliitto on reserviläisten ja muiden suomalaisten kent-

täkelpoisuutta sekä yleistä maanpuolustusvalmiutta ja -tahtoa 

ylläpitävä järjestö. Liittoon kuuluu 18 reserviläispiiriä ja yli 340 

paikallista jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 36.000 henki-

löjäsentä. Jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen Suomen kansalai-

nen sotilasarvoon tai sukupuoleen katsomatta.

Leikkaa katkoviivaa pitkin.

MPY Oy
Tunnus 5006084

00003 VASTAUSLÄHETYS

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

www.hrup.fi www.helresp.fi

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Kari Talikka 
puh. 050 446 6050 fax: (09) 448 659
kari.talikka@helresp.fi

Piiritoimisto

Seuraava Helsingin Reservin 

Sanomat ilmestyy sähköisenä 

23.8.2019.  

Pyydämme toimittamaan lehteen tarkoitetun 

materiaalin 12.8.2019 mennessä lehden 

sähköpostiin reservinsanomat@hrup.fi

Kaikille avoimet tapahtumat

10.8. klo 14.00 Konsertti Ilmantorjuntamuseolla: Seppo Hovi, juuret Suomessa. Klaavolantie 2, 04300 Tuusula www.ilmantorjuntamuseo.fi 

31.8. klo 8.15. Sotahistoriallinen päiväretki Isosaareen. Järjestäjä: Senioriupseerit. Hinta 50 e, ilmoittaudu 1.8. mennessä: skulmala48@gmail.com, 
040-5869252. Katso tarkemmat tiedot laatikkoilmoituksista. 

31.8. klo 11.00 retki Kuivasaareen. Järjestäjä: IT-Kerho. Hinta tarkentuu elokuun puolivälissä osallistujamäärästä riippuen. Ilmoittaudu 26.8. men-
nessä: sakari@saikku.fi 040-515 3332. Katso tarkemmat tiedot laatikkoilmoituksista. 

13. - 16.9. Helsingin Reservin Sanomien lukijamatka Viroon. Tarkempi ilmoitus toisaalla tässä lehdessä.

28.9. Ilmantorjuntamuseo: Ilmapuolustusseminaari. Klaavolantie 2, 04300 Tuusula www.ilmantorjuntamuseo.fi 

7.10. klo 17:30 reserviläisten elokuvailta. Maanpuolustusjärjestöjen talon auditorio, Töölöntorinkatu 2.. Aiheena ilmailu:
•	Morane-laivue	Itä-Karjalassa	1942;	autenttista	filmimateriaalia	ja	esitelmä,	Veikko	Karhumäki,	Maj	evp
•	Ajankohtaista	HX-hankkeesta.	

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautuminen tarvitaan järjestelyjen vuoksi osoitteeseen timo.lukkarinenxx@luukku.com. Tervetuloa!

24.10. Klo 13- 19 Senioriupseerien kerhon Syysseminaari Katajanokan Kasinolla: Itsenäinen Suomi ja sen naapurit 1919- 2019; Venäjä, Saksa, Viro 
ja Ruotsi. Ilmoittautuminen kerhon puheenjohtajalle, sähköposti: skulmala48@gmail.com tai puhelimitse 040-5869252. Katso tarkemmat tiedot 
laatikkoilmoituksista.

HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRIN 
SENIORIUPSEERIEN KERHO
Syysseminaari Katajanokan Kasinolla 
torstaina 24.10.2019 klo 13.00–20.00
”Itsenäinen Suomi ja sen lähipiiri; Venäjä, 
Saksa, Ruotsi ja Viro 1919–2019 ” 
13:00 Seminaarin avaus
  Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala 

13:05 "Raja railona aukeaa, edessä länttä ja Eurooppaa, takana Aasia, itä"
 Itsenäinen Suomi idän ja lännen välissä
 Seminaarin puheenjohtajan, professori, ev evp Pekka Visurin avausesitelmä

14:00 Suomi, tsaarin Venäjä, Neuvosto-Venäjä, Neuvostoliitto ja "uusi" Venäjä
 Suurlähettiläs emeritus Heikki Talvitie

15:00 Yleisö kysyy; keskustelua seminaarin puheenjohtajan johdolla

15:30 Kahvitauko, vapaata keskustelua

16:00 Suomi ja Saksa; ikimuistoiset suhteet ja yhteistoiminta, aseveljeys ja sota
 Professori, Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä

17:00 "Puolueeton", hyvinvoiva Ruotsi ja Suomen ensin vaikeat, sitten paremmat vuodet.
 Professori, suurlähettiläs emeritus Alpo Rusi

18:00 Suomen ja Viron kohtalonyhteys 1919-2019 
  Professori Seppo Zetterberg

19:00 Yleisön kommentteja ja kysymyksiä
 Seminaarin puheenjohtaja ohjailee keskustelua 

19:30 Seminaarin päättäminen
 Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautuminen tarvitaan järjestelyjen vuoksi 
osoitteeseen skulmala48@gmail.com tai puhelimitse 040 586 9252. Tervetuloa!

HelResP:n toimintapäivä  28.9.2019
Ajankohta 28.9.2019 klo 09.00-17.00. 

Ilmoittautuminen 7.9.2019 mennessä www.mpk.fi Etelä-Suomi

Kurssi on kohdennettu Helsingin Seudun reserviläispiirin henkilöjäsenille.

Tavoite: Kerrata yleisimmät tst-välineet, haavoittuneen ensiapu ja ammutaan prosenttiam-
munta. OHJELMA (saattaa tulla tarkennuksia ennen tilaisuutta): Pistooliammunta, Epäsuo-
ratuli, maalinmääritys, Taisteluensiapu, kaatuneiden huolto ja Virve tai PST koulutusrasti.

Hinta: 10,00 EUR Koulutuspaikka: Santahamina, 00860 Helsinki

Kysy lisätietoja: Kurssin johtaja Ari Hautala, 050-4109634


