
Helsingin Reserviupseeripiiri  >  
Helsingin Seudun Reserviläispiiri   
Helsinki  > Espoo  > Kauniainen  > Vantaa 

2 | 2020
53. vuosikerta  |  12. kesäkuuta

Ylennykset    4
Lippujuhlanpäivän 4.6. ylennykset

Krav maga -harjoittelu  9
Itsepuolustus- ja lähitaistelulaji esittelyssä

IPSC-ammunta           10
Toiminnallinen ampumalaji esittelyssä

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



2  12. kesäkuuta  <  2 /2020  <  Helsingin Reservin Sanomat

Pääkirjoitus

4 Ylennykset 4.6.

7 Reserviupseerien kevätkokous

8 Sotahistorian tutkimuksesta

9 Krav maga -harjoittelu

10 IPSC-ammunta

14 Toimintakalenterit

Tässä numerossa

2 2020

Toimitus
Döbelninkatu 2
00260 HELSINKI
reservinsanomat@hrup.fi

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

Toimitus
ossi.ikonen@hrup.fi 
jari.gerasimoff@helresp.fi

Toimitusneuvosto
Matti Riikonen (HRUP)
Jukka Rusila (HRUP)
Timo Soininen (HelResP)
Tomi Sarilahti (HelResP)

Ulkoasu
Ossi Ikonen
ossi.ikonen@hrup.fi

Ilmoitukset
reservinsanomat@hrup.fi

Osoitteenmuutokset

Ensisijaisesti sähköisesti maanpuo-
lustusrekisterin eAsioinnin kautta:

https://www.maanpuolustusrekiste-
ri.fi/Extranet/kirjaudu.aspx

Henkilökohtainen asiointi

Sari Fagerström
puh. (09) 4056 2010
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

Lehteen julkaistavaksi toimitetun 
materiaalin tulee olla toimituk-
sessa viimeistään aineistopäivänä 
klo 16.00 mennessä. Materiaali 
sähköisessä muodossa. Virheiden 
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua 
materiaalia! Aineistopäivän jälkeen 
saapunutta materiaalia ei julkaista. 
Tekstit mielellään sähköpostin liite-
tiedostoina ilman muotoiluja. Kuvat 
mielellään joko originaaleina tai tif-
muotoisina vähintään 1 megatavun 
kokoisina. Lisätietoja toimituksesta.

Lehden seuraavat numerot:

nro muoto aineisto ilmestyy 

4. sähköinen 10.8. 21.8.
3. paperi 14.9. 25.9.
5. sähköinen 12.10. 23.10.
6. sähköinen 9.11. 20.11.
4. paperi 7.12. 18.12.

Painopaikka
Botnia Print Oy 
Kokkola 2015
ISSN 0355-824X
Levikki: 10 500 kpl

Kannen kuva
Midnight Hawks -taitolentoryhmä. 
Kuva Ossi Ikonen.

Aikakauslehtien liiton jäsen

Perustettu 1968 > 578. ilmestymiskerta

Helsingin Reservin Sanomat 10.6.1970

Uutisia 50 vuotta sitten

Nato-jäsenyyden vastustus 
vähentynyt

Reserviläisliitto (RES), Suomen Reserviup-
seeriliitto (RUL) ja Maanpuolustuskoulu-
tus (MPK) kartoittivat Taloustutkimuksella 
suomalaisten mielipiteitä maanpuolustuk-
sesta. Lisäksi RES ja RUL selvittivät omien 
jäsentensä näkemyksiä vastaavilla maan-
puolustukseen liittyvillä kysymyksillä.

Suomalaisten suhtautuminen puolustusliit-
to Natoon on muuttunut selvästi myöntei-
semmäksi verrattuna viime vuoteen. Nyt 
62 prosenttia Taloustutkimuksen kyselyyn 
vastanneista oli sitä mieltä, että Suomen ei 
pitäisi liittyä nyt, mutta säilyttää mahdol-
lisuus liittymiseen myöhemmin. Vastaava 
luku oli viime vuonna 44 prosenttia. Na-
toon kielteisesti suhtautuvien määrä puo-
lestaan on vähentynyt selvästi verrattuna 
viime vuoteen. Nyt 20 prosenttia oli sitä 
mieltä, ettei Suomen pitäisi liittyä puolus-
tusliiton jäseneksi. Viime vuonna vastaava 
luku oli 36 prosenttia.

Reserviläisjärjestöjen omissa kyselyissä 
Nato-jäsenyyden kannatus oli korkeam-
malla tasolla kuin Taloustutkimuksen ky-
selyssä. RES:n kyselyssä 35 prosenttia oli 
sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä no-
peasti tai lähivuosina puolustusliiton jäse-
neksi. 39 prosenttia ei liittyisi nyt, mutta 
säilyttäisi mahdollisuuden liittymiseen 
myöhemmin. RUL:n vastaavassa kyselyssä 
44 prosenttia kannatti Natoon liittymistä 
nopeasti tai lähivuosina. 44 prosenttia ei 
liittyisi nyt, mutta säilyttäisi liittymismah-
dollisuuden.

– Nato-jäsenyys on asia, joka jakaa reservi-
läisjärjestöjen jäsenten mielipiteitä selväs-
ti. Jäsenten keskuudessa Nato-jäsenyyden 
kannatus on kuitenkin jatkuvasti ollut suu-
rempaa kuin muiden suomalaisten kohdal-
la, toteavat RUL:n toiminnanjohtaja Janne 
Kosonen ja RES:n toiminnanjohtaja Olli 
Nyberg.

Järjestöissä suurempi kannatus 
asevelvollisuuden ulottamiseksi 
myös naisiin

Kun Taloustutkimus kysyi mielipiteitä 
Suomen puolustusjärjestelmästä, niin ny-
kyisenkaltainen järjestelmää kannatti kak-
si kolmasosaa vastaajista. Sekä naisia että 
miehiä koskeva yleinen asevelvollisuus 
sai kannatusta 17 prosenttia. Vastaavasti 
RES:n omassa kyselyssä nykyjärjestelmää 
kannatti lähes kaksi kolmasosaa, mut-
ta molempia sukupuolia koskeva yleinen 
asevelvollisuus sai kannatusta jopa 30 pro-
senttia. RUL:n kyselyssä 70 % kannatti ny-
kymallia ja 26 % molempia sukupuolia kos-
kevaa yleistä asevelvollisuutta.

Sekä miehiä että naisia koskeva vapaaeh-
toinen asepalvelus ei saanut kannatusta 
reserviläisjärjestöissä, mutta Taloustutki-
muksen kyselyssä tämä sai kannatusta 12 
prosenttia. RUL:n vastaajissa tätä mallia 
kannatti vain 1 prosenttia ja RES:n vastaa-
jissa 2 prosenttia.

– Nykyisellä puolustusjärjestelmällä on 
aktiivireserviläisten joukossa vankka kan-
natus. Kuitenkin sekä miehiä että naisia 
koskevan yleisen asevelvollisuuden kan-
natus on nuoremmissa ikäluokissa selvästi 
suurempaa kuin vanhemmilla vastaajilla, 
huomauttavat toiminnanjohtajat.

Näin tutkimus tehtiin
Taloustutkimus selvitti suomalaisten 
mielipiteitä maanpuolustuksesta 24.3.–
31.3.2020 välisenä aikana. Tutkimukses-
sa haastateltiin puhelimitse 1 004 iältään 
15–79 -vuotiasta suomalaista ja data paino-
tettiin vastaamaan vastaavan ikäistä Suo-
men väestöä. Tutkimuksen virhemarginaali 
koko otoksen osalta on 3,2 prosenttiyksik-
köä suuntaansa.

Kaikki pysähtyy

Supisuomalaisen tavan mukaan tapahtuu lähipäivinä jokavuotinen: Oy 
Suomi Ab suljetaan. Ketään ei tapaa, kukaan ei tee mitään, mitään ei 
tapahdu. Vain kesäyliopistot ja kaikenkirjavat "kesät" rullaavat.

Sulkeminen koskee myös reserviläisten järjestötoimintaa. Mitään ei 
tapahdu. Näin siitäkin huolimatta, että kesään osuva vuosiloma on 
keskimäärin kaiketi noin neljän viikon mittainen. Tästä eteenpäin aina 
elokuun loppupuolelle asti tapaa suomalaisia vain mökeiltään, maan-
tieltä ja kapakoista - noin karkeasti sanoen.

Kuitenkin kesäkausi tarjoaa mitä mainioimmat mahdollisuudet yhtei-
siin tilaisuuksiin. Tältä istumalta on muistissa vain pari tällaista: sis-
sien kesäretki ja tykkimiesten Rovajärven matka. Mitä muut tekevät? 
Tuhlaavat aikaansa aitosuomalaiseen tapaan tekemättä mitään muuta 
kuin aivan välttämättömän, ja se on tietenkin leipätyöhön liittyvää.

Vaikka yhteistä toimintaa ei ole, voivat aktiivisimmat jäsenet oma-
aloitteisesti tehdä monenlaista. Puolustusvoimain piirissä tapahtuu 
koko kesän ajan monenlaista mielenkiintoista, jota on mahdollisuus 
seurata, ensi viikonvaihteessa on maanpuolustuskiltojen valtakunnal-
linen juhla Turussa, useat joukko-osastot viettävät vuosipäiviään, on 
omaisten päiviä varuskunnissa, puolustusvoimat esittäytyvät kesän 
maatalousnäyttelyissä ja messuilla. Lisäksi antaa mieskohtainen kun-
to työtä yllin kyllin. Ainakin voi kesän aikana kerätä voimia varastoon 
syksyn työponnistusten varalle.

Vielä ehtivät hyvin toimivat yhdistykset ja kerhot saada aikaan jotakin, 
vaikkapa vain pienille toimintaan halukkaille ryhmille.

Suomessa on kulttuuritapahtumien sektorilla ryhdytty tehokkaasti 
murtamaan Oy Suomi Ab:n kesäkuukausien seisausta. Koko maassa 
tapahtuu sillä rintamalla monenlaista, oopperajuhlista karvaturpaisten 
hiluihin asti. Kulttuuritapahtumat osoittavat, ettei kaiken pysäyttämi-
nen kesän kuukausien ajaksi ole välttämätöntä. Kyllä kansalaiset saa-
daan liikkeelle myös valoisana aikana.

Olisi mahdottoman hyvä asia, jos nyt alkanut kesä olisi reserviläisten 
toiminnassa viimeinen lähes täyden jähmettymisen kausi. Katselkaa 
ympärillenne, hakekaa vaikkapa vain vastaisen varalle sopivia toimin-
nan kohteita.



 3Helsingin Reservin Sanomat  >  2 /2020  >  12. kesäkuuta   

Puheenjohtajilta

Reserviupseerien 
puheenjohtajalta

Pandemian kevät 
2020

Timo Soininen > Ylikersantti (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

Tätä kirjoittaessa puolustusvoimain lippu-
juhlan päivänä, 4.6.2020, maamme on yhäkin 
poikkeustilassa kevään kestäneen COVID-19 
pandemian jatkuessa heikentyneenä. Olem-
me kestäneet epävarmuuden sekä liikkumis- 
ja kokoontumisrajoitukset hyvin. Kuolonuh-
reja pandemia on aiheuttanut tähän hetkeen 
mennessä 322. Menehtyneitä ollaan osattu 
muistaa ja kunnioittaa; heistä ei ole missään 
vaiheessa tullut vain numeroita, lukuja – ”sif-
ror” ruotsiksi. Osanottoni läheisensä menet-
täneille.

Pandemia on rajoittanut kaikkea kokoon-
tumista ja näin ollen myös reserviläisten 
toimintaa. Kuitenkin etäkokoukset ja ko-
koontumiset ovat pitäneet yllä aktiivisuutta. 
Etäkoulutuksetkin ovat nostaneet päätään 
ilahduttavasti. Pienryhmissä ja yksittäisten 
ihmisten toimesta ollaan hoidettu meille ja 
kumppaneillemme  tärkeitä välttämättömiä 
tehtäviä; usein ulkotiloissa toimien. 

Voisipa olla hyväksi, 
että koko yhteis-
kunnassamme olisi 
enemmän valppaita 
”kenttäkersantteja”, 
sotilasarvoon katso-
matta, muistuttamassa 
lähimmäisiä tolkullisista 
käyttäytymismalleista, 
jotta pandemia saadaan 
lopullisesti hiipumaan. 

Pandemian tarttuvuusluku on laskenut tä-
män hetken tiedon mukaan arvoon 0,7 ja sen 
alle. Nyt kesäkuun alusta rajoituksia on väl-
jennetty. Tulee kuitenkin muistaa, että tauti-
tilanne ei ole ohi. Kukin voi yhäkin vaikuttaa 
pandemian uudelleen voimistumiseen välttä-
mällä suuremmat kokoontumiset ja jatkamal-
la oman altistumisensa minimointia. Näin 
toimien minimoi myös muiden altistumisen. 
3.6. Helsingissä B.L.M. -myötätuntomielen-
osoituksen tyyppinen toiminta ei toivotta-
vasti hetkeen toistu. Tilaisuuteen oli myös 
etäosallistumismahdollisuus, jota useamman 
asian tärkeäksi nähneen olisi tullut käyttää.

Piirien ampumarata on avattu uudelleen 
käyttöön. Toiminnasta on tarkat ohjeet ja ne 
on tehty radalla olijoiden sairastumisriskin 
minimoimiseksi tämän hetken suositusten 
mukaan. Ohjeita tulee noudattaa; voisipa 

olla hyväksi, että koko yhteiskunnassamme 
olisi enemmän valppaita ”kenttäkersantteja”, 
sotilasarvoon katsomatta, muistuttamassa lä-
himmäisiä tolkullisista käyttäytymismalleista, 
jotta pandemia saadaan lopullisesti hiipu-
maan. 

Järjestimme 9.6. piirin tähän sopivampaan 
aikaan siirretyn kevätkokouksen. Kokous jär-
jestettiin hybridi -muotoisena. Paikalle voi 
tulla vain yksi valtakirjalla yhdistystään edus-
tava edustaja ja osallistua voi myös TEAMS-
etäkokousjärjestelmän kautta. Yhäkin men-
tiin turvallisuus edellä.

Toimintamme, etenkin ulkotiloissa, on nyt 
ottamassa vauhtia, koska rajoitukset salli-
vat jo suurempien ryhmien kokoontumisen. 
Tämä on toki tervetullutta sotilastaitojen, va-
rautumisen, liikunnan ja ampumakoulutuk-
sen osalta. 

Nyt puolustusvoimain lippujuhlan päivä-
nä juhlallisuudet on sovitettu poikkeustilan 
olosuhteisiin. Yllättävää kyllä, näissä oloissa 
maanpuolustus on saanut ehkä jopa valta-
kunnallisesti laajempaa näkyvyyttä kuin ai-
emmin. Tänään on myös ylennetty lukuisa 
joukko reserviläispiirimme jäseniä. Onnitte-
lut ylennetyille!

Tällä hetkellä yhteiskuntamme avautuminen 
karanteeninomaisesta tilasta ja elinkeinoelä-
män olosuhteiden normalisoituminen näyt-
tää mahdolliselta. Kuitenkin tilannetta seu-
rataan jatkuvasti ja mikäli sairastuvuus alkaa 
kasvaa, joudutaan jälleen uudelleen arvioi-
maan toimintatavat. Olemme nyt kertaalleen 
käyneet läpi suojautumisen menettelytavat ja 
pystymme tilanteen vaatiessa hyödyntämään 
oppimaamme ja jo kohotettuja valmiuksiam-
me.

Niinpä voin luottavaisin mielin toivottaa jä-
senistöllemme ja yhteistyökumppaneillem-
me:

Rentouttavaa ja harrasteiden parissa toime-
liasta kesää!

Paluu arkeen on alkanut 
- vihdoinkin

Tämän lehden teemana ei ole voivotella ko-
ronaviruksen takia peruutettuja asioita. Sen 
sijaan on haluttu keskittyä harrastamiseen 
poikkeusoloissa – siihen mitä voi tehdä. 
Reserviläisen kyky sietää poikkeusoloja on 
varmasti parempi kuin varusmiespalvelusta 
käymättömän kansalaisen, koska sotilas-
koulutuksemme tähtää henkiseen sopeutu-
miseen myös epätyypillisissä oloissa. Tätä 
kykyä on nyt testattu, ja on aika lähteä taas 
liikkeelle. 

Viime kuukaudet ovat toki olleet mieleen-
painuvaa aikaa. Helsingin kadut ovat olleet 
lähes yhtä tyhjiä kuin reserviläisen harras-
tuskalenteri. Onneksi Suomi alkaa vähitel-
len avautua, kesäterassit etulinjassa. Osassa 
yrityksistä henkilökunta palaa toimistolle 
vaiheittain kesän ja syksyn aikana. Joissain 
paluu normaaliin tapahtuu vasta vuoden 
2021 alussa, kun toimistoon tulo sallitaan 
kaikille. Jälkikäteen selviää, olivatko varovai-
simmat yritykset, instituutiot ja jopa valtiot 
oikeassa vai liian varovaisia. Toivottavasti 
jälkimmäistä. Yhteiskunnan avautumisen 
tarve on joka tapauksessa ilmeinen ihan jo 
kansalaisten mielenterveyden takia, talou-
desta puhumattakaan. 

Tauolla ollut reserviläistoiminta on käyn-
nistynyt 1.6 alkaen. Piiriemme pistooliam-
pumarata Töölössä on avattu ja MPK:n am-
pumavuorot ja kurssit alkoivat porrastetusti 
koko maassa. Moneen toimintaan liittyy 
vielä erityisiä varotoimenpiteitä sen varmis-
tamiseksi, että emme tässäkään vaiheessa 
aiheuta omilla toimilla uusia tartuntoja. On 
ymmärrettävää, että varotoimenpiteet aihe-
uttavat kritiikkiä, koska se rajoittaa ja hidas-
taa tuttuja toimintatapoja. Olemme kuiten-
kin piirien ohjeistuksissa lähteneet siitä, että 
on parempi olla liian varovainen alussa kuin 
joutua toteamaan tautitapausten jälkeen, 
että ohjeita tarvitsee kiristää. Taustalla on 
kuitenkin tahto avata esim. ammuntamah-
dollisuuksia mahdollisimman paljon. On-
neksi tässä auttavat myös ulkoradat.

Tuttujen kavereiden 
kanssa on vaan 
mukavaa tehdä hyviä 
asioita yhdessä. Toisilla 
uudelleenkäynnisty-
minen saattaa kestää. 
Kannattaa muistaa, että 
meistä jokainen voi olla 
se, joka vetää kaverin 
takaisin mukaan, ylös 
henkisestä poterosta.

Reserviläisen rutiinit 
ovat myös sosiaalisia 

Muutamat tutkijat totesivat hiljattain me-
diassa, että muutaman kuukauden kestänyt 
etäily voi olla riittävä sysäys muuttaa ihmi-
sen rutiineja esim. noutoruoan ostamisessa. 
Satunnainen uusien palvelujen käyttö ei 

puheenjohtaja@helresp.fi

puheenjohtaja@hrup.fi

tähän riitä, tarvitaan toistoja. Aktiivireser-
viläisten enemmistön rutiinit muuttuivat 
täysin muutama kuukausi sitten. Ilta- ja vii-
konloppukalenteri tyhjeni, ja tilalle tuli var-
masti jotain – ehkä ulkoliikuntaa, lukemis-
ta, kodin kunnostusta tai suoratoistosar-
joja. Nyt katsotaan, miten paluu tuttuihin 
reserviläisrutiineihin sujuu. Monella var-
maan automaattisesti, koska niitä ohjaavat 
syvälle juurtuneet tottumukset, sitoutumi-
nen isänmaallisiin päämääriin ja erityisesti 
vahvat sosiaaliset siteet. Tuttujen kaverei-
den kanssa on vaan mukavaa tehdä hyviä 
asioita yhdessä. Toisilla uudelleenkäynnis-
tyminen saattaa kestää. Kannattaa muistaa, 
että meistä jokainen voi olla se, joka vetää 
kaverin takaisin mukaan, ylös henkisestä 
poterosta.

Historiallinen kevätkokous päätti 
uudesta vaaliohjesäännöstä
 
HRUP:n kevätkokous pidettiin 28.5. histo-
riallisesti etäkokouksena. Fyysisesti paikalla 
Töölössä olivat vain pakolliset kokousedus-
tajat. Kokemus oli myönteinen. Yhteydet 
toimivat, puheenvuorot olivat sotilaalli-
sesti järjestyksessä ja asiat saatiin käsitel-
tyä aivan kuin hajautetun esikunnan tilan-
neselostuksessa. Hyvästä organisoinnista 
kiitokset piiritoimiston Tomi Alajoelle ja 
Ossi Ikoselle, jotka olivat miettineet kaikki 
yksityiskohdat kuntoon äänestysmahdolli-
suutta myöten. 

Uutena asiana kevätkokous hyväksyi piirin 
uuden vaaliohjesäännön, jota järjestötoimi-
kunta oli ansiokkaasti valmistellut. Vaalioh-
jesääntö tuo ryhtiä piirin puheenjohtajiston 
ja hallituksen ehdokasasetteluun, koska sen 
mukaan yhdistysten on ilmoitettava ehdok-
kaansa 18 vuorokautta ennen piirin kokous-
ta. Uutta mallia käytetään ensimmäisen 
kerran syksyn kokouksessa.

Onnea ylennetyille ja palkituille

Puolustusvoimien lippujuhlan päivänä 
4.6.2020 on jälleen ylennetty aktiivisia 
reserviläisiä, jotka ovat osoittaneet val-
miutensa korkeamman sotilasarvon edel-
lyttämään vaativampaan tehtävään. Sen 
myötä vaatimukset kasvavat, ja on entistä 
tärkeämpää pitää sotilasammattitaitoaan 
yllä. On valitettavaa, että hieno päivä on 
tällä kertaa vietettävä ilman yhteisiä juhlal-
lisuuksia. Juhlien puute ei kuitenkaan him-
mennä saavutuksen arvoa, ja toivottavasti 
monella on vielä edessä uusia mahdolli-
suuksia samanlaisiin juhliin uuden ylen-
nyksen muodossa, kunhan kertausharjoi-
tuksia on taas takana. Lämpimät onnittelut 
kaikille ylennetyille ja palkituille!

Matti Riikonen > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Lue aikaisempia 
Helsingin Reservin Sanomia 
PDF-muodossa
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Ylennykset ja palkitsemiset 4.6.2020
Piiriemme reserviläisiä ja 
yhteistyökumppaneita ylennet-
tiin Isänmaan hyväksi tehdystä 
työstä ja palkittiin kunnia – ja 
ansiomerkein.

Tasavallan presidentti on 
4.6.2020 ylentänyt mm. seuraa-
vat reservin upseerit:

Majuriksi: Jari Kottonen 
RT-Kerho. Kapteeniksi: Pekka 
Sillanpää KT-Kerho, Paavo 
Martikainen TIRUK ja Antti Mäki 
KHRU. Kapteeniluutnantiksi: Ville 
Niilekselä RT-Kerho. Mika Tenhu-
nen HRMU ja Jussi Vihmo HMRU 
Yliluutnantiksi: Visa Airaksinen 
Sissikerho, Jaakko Arho KT-
Kerho ja Päivi Grönroos PIONOS. 
Luutnantiksi: Mikko Airikkala 
IT-Kerho, Henrik Hagman Jääkä-
rikerho ja Juha Heljakka (Pori). 
Vänrikiksi: Tatu Tahkokallio 
Kokonaismaanpuolustus.

Uudenmaan aluetoimiston 
päällikkö on ylentänyt mm. 
seuraavat henkilöt reservissä 
4.6.2020

Sotilasmestariksi: Julkunen 
Mika Eemil, Nurro Jari Olavi, 
Soppela Jussi Pekka. Ylivää-
peliksi: Fohlin Toni Christian, 
Ikonen Janne Ville, Widbom 
Karl-Henrik, Nikolai Ylirotu. 
Ylipursimieheksi: Vuorikoski 
Antti-Veikko. Vääpeliksi: 
Hirvonen Lauri tapani, Reinikka 
Marko Tapio, Varkama Riku Atte 
Apeli. Pursimieheksi: Lehto Kim 
Nicolas, Saksanen Katariina, 
Tuominen Jari Kalervo. 
Ylikersantiksi: Aapro Simo 
Pekka, Hyvärinen Kimmo Kai, 
Roinila Aleksi Mikko Juhana. 
Kersantiksi: Bergius Inari Katri 
Elisabet, Immonen Ville Verneri, 
Murtonen Tuomo Olavi. Aliker-
santiksi: Karhu Rami Kalevi, 
Niemi Esa Juhani, Tauriainen 
Jukka Pekka. Korpraaliksi: 
Jori Ala-Keturi, Hartman Jari 
Juhani, Lång Tomas Vilhelm, 
Väisänen Sami Juhani. Yli-
matruusiksi: Kääriäinen Mikko 
Samuel, Möttönen Kaj Tapani, 
Närhi Heikki Samuli.
Kunniamerkein palkittiin mm. 
seuraavat:

Suomen Leijonan 1. luokan 
komentajamerkki: Tapio 
Peltomäki. Suomen Leijonan 1. 
luokan ritarimerkki: maj Jari 
Puiras PV, maj Jari Rikkonen PV. 
Suomen Leijonan ritarimerkki: 
Eero Salminen TIRUK. Suomen 

Valkoisen Ruusun ritarimerkki: 
Reima Mäkeläinen HMRU. 
Suomen Leijonan ansioristi: 
Per-Olof Åstedt TIRUK. Suomen 
Valkoisen Ruusun ansioristi: 
Timo Soininen HELRESP ja 
Seppo Vihersaari HRMU. 
Sotilasansiomitali: Aaro Mäkelä 
KHRU.

Reserviupseeriliiton kultainen 
ansiomitali soljen kera: Tomi 
Alajoki TARU, Antti Jäntti HRMU, 
Seppo Kulmala LVRU ja Göran 
Lindgren TARU. 

Reserviupseeriliiton kultainen 
ansiomitali: Henri Havulinna 
HRMU, Panu Korpela TARU, Veijo 
Kurvinen LVRU, Risto Piekka 
TÖÖLÖ ja Olli Pusa LVRU.

Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat reservin upseerit 4.6.2020

Sotilasarvoon: MAJURI
Appel Jan Stefan Porvoo, Heino 
Jari Sakari Espoo, Kalliomaa Sami 
Pentti, Luomanpää Tomi Markus 
Kalervo Espoo, Mertano Eero Il-
mari Helsinki, Mänty Kaarle Erkki 
Juhana Espoo, Penttinen Risto Arvi 
Olavi Helsinki, Telama Sami Pekka 
Porvoo, von Schoultz Carrick Hå-
kan Espoo
 
Sotilasarvoon: KOMENTAJAKAP-
TEENI
Koskinen Toni Juhani Helsinki, Kot-
tonen Jari Kalervo Helsinki

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄMAJURI
Reponen Anssi Tapani Helsinki

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Ahmavuori Harri Juhani Helsin-
ki, Asikainen Jaakko Kalevi Espoo, 
Boström Mikael Bengt Erik Kirk-
konummi, Flemmich Thomas Paul-
Arne Raasepori, Heikkinen Kimmo 
Kalevi Loviisa, Hohti Pasi Petteri 
Helsinki, Holmberg Jan Erik Hel-
sinki, Huhtanen Mika Marko Lohja, 
Huuskonen Juha Tapani Helsinki, 
Hämäläinen Aki Eerikki Espoo, Ka-
rotie Jani Marko Vantaa, Keskitalo 
Kari Juhani Helsinki, Korte Martti 
Juhani Karkkila, Koskenvuori Mika 
Petteri Espoo, Martikainen Paavo 
Juhani Vantaa, Martinsen Kimmo 
Kristian Helsinki, Mikkonen Mar-
kus Tapani Vihti, Mäki Antti Jo-
hannes Helsinki, Niini Paavo Kaarle 
Ilmari Helsinki, Pax David Johannes 
Oliwer Espoo, Rantala Mika Ta-
pio Espoo, Salomäki Marko Antero 
Helsinki, Savisalo Ari Johannes Es-
poo, Seppäläinen Mikko Olavi Kau-
niainen, Sillanpää Pekka Emil Jo-
hannes Espoo, Suomela Mika Mat-
ti Petri Kauniainen, Tanhuanpää 
Jukka Veli-Pekka Espoo, Tuomisto 
Matti Eero Samuli Helsinki, Tähti-
nen Tuomas Antero Helsinki, Uotila 
Topias Henrikki Helsinki, Vaahto-
ranta Pauli Petteri Espoo, Wedman 
Juha Veli Espoo, Vepsäläinen Kai 
Petri Vantaa, Wik Jan-Anders Mika-
el Kauniainen, Vuolle Antti Markus 
Helsinki, Vuorinen Vesa Harri Olavi 
Kirkkonummi

Sotilasarvoon: KAPTEENILUUT-

NANTTI
Kari Sami Juhani Aapori Lohja, 
Marjanen Jaakko Heikki Samuli Ul-
komaat, Niilekselä Ville Johannes 
Espoo, Oksanen Lari Julius Espoo, 
Tenhunen Mika Tapio, Vihmo Jussi 
Wilhelm Espoo

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Aho Mika Markus Juhani Tuusula, 
Airaksinen Visa Petteri Nurmijärvi, 
Alanne Kai-Mikael Helsinki, Ant-
tonen Mikko Juhani Espoo, Arho 
Jaakko Johannes Vantaa, Auvinen 
Tero Sakari Espoo, Blomqvist Isto 
Kari Kristian Helsinki, Ekholm An-
ders Göran Kirkkonummi, Eskola 
Matti Juhani Espoo, Grönroos Päivi 
Johanna Helsinki, Haapalahti Aki 
Petteri Helsinki, Haverinen Jukka 
Olavi Vantaa, Heikkilä Jussi Topi 
Samuli Helsinki, Heikkinen Jaakko 
Tapani Helsinki, Heiskanen Ville 
Markus Vantaa, Hillo Kari Juhani 
Helsinki, Hiltunen Tommi Olavi 
Nurmijärvi, Hirvonen Petri Veli 
Helsinki, Huhtaniemi Ville Antero 
Espoo, Hyvärinen Juha Matti Por-
voo, Ikonen Harri Tapani Vantaa, 
Jokimies Jani Kristian Kirkkonum-
mi, Jortikka Antti Santeri Helsinki, 
Jutila Vesa Valtteri Espoo, Juvakka 
Ville Juhani Vantaa, Kaikkonen Joo-
na Jere Aleksi Helsinki, Kananen 
Heikki Juhani Mäntsälä, Karhapää 
Jukka Petteri Vantaa, Karinen Juk-
ka Tapio Helsinki, Kauppinen Aki 
Oskari, Keto Jarmo Viljami Hel-
sinki, Koponen Mika Aulis Kalevi 
Helsinki, Korhonen Harri Johannes 
Raasepori, Koskinen Kimmo Kris-
tian Espoo, Kylänpää Lauri Juhani 
Helsinki, Lehmuskallio Harri Kim-
mo Helsinki, Lehtola Ville Valtteri 
Espoo, Lehtonen Mika Sakari Es-
poo, Louhivuori Martti Johannes 
Helsinki, Luukko Juho Matti Tuo-
mas Helsinki, Merjama Juha Mik-
ko Espoo, Mälkönen Jouko Juhani 
Helsinki, Ora Tommi Erik Helsinki, 
Ovaska Tommi Petteri, Pajarinen 
Jukka Matias Karkkila, Peltola Rami 
Kristian Helsinki, Penttinen Mark-
ku Olavi Espoo, Perttu Aki Mati-
as Porvoo, Piiroinen Perttu Erkki 
Olavi Kauniainen, Pulkkinen Otto 
Niilo Jalmari Helsinki, Päkkilä Ta-
neli Matias Helsinki, Pätiälä Jorma 
Antti Kristian Helsinki, Pääskynkivi 
Timo Juhani Espoo, Riikonen Han-
nu Antti Juhani Karkkila, Rings Jori 
Onni Iisakki Helsinki, Rintamäki 
Pasi Juhani Vantaa, Roukala Juho 

Markus Helsinki, Salovaara Jarkko 
Petri Juhani Ulkomaat, Sillanpää 
Pekka Paavo Espoo, Silvast Janne 
Johannes Tuusula, Silvennoinen 
Matti Johannes Vantaa, Sirén Jaak-
ko Aki Jalmari Helsinki, Snellman 
Jouko Juhani Helsinki, Starks Toni 
Juhani Helsinki, Stenius Thomas 
Gustav Espoo, Taipale Ilkka Antero 
Helsinki, Takainen Janne Ilkka Ju-
hani Helsinki, Tilli Markku Antero 
Helsinki, Turkka Petri Samuli Vih-
ti, Valonen Kai Nestori, Veijalainen 
Lauri Tuomas Espoo, Viianen Jari 
Kalevi Vantaa,Virtanen Niko Kalevi 
Nurmijärvi, Vornanen Tiina Susan-
na Helsinki

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI 
(ME)
Berglund Kenneth Rafael Raase-
pori, Blomqvist Sebastian Christo-
pher Espoo, Hietanen Tero Petteri 
Espoo, Ilomäki Aake Aulis Helsin-
ki, Karppanen Ristomatti Pyry 
Helsinki, Michelsson Andreas 
Gustaf Johan Helsinki, Norta-
mo Nicklas Peter Helsinki, Pa-
sanen Jaakko Sakari Helsinki, Salo 
Olli Aleksanteri Espoo, Sarkia Pauli 
Ensio Helsinki, Stenius Jukka Samu-
li Edvard Espoo, Zilliacus Alexan-
der Wilhelm Helsinki

Sotilasarvoon: INSINÖÖRIYLI-
LUUTNANTTI
Läikkö Kari Antero Vantaa

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Aalto Hannu Pekka Antero Vantaa, 
Aarnio Lassi Juhani Helsinki, Aho-
nen Lauri Valtteri Helsinki, Aikio 
Samuli Herman Eemeli Helsinki, 
Airikkala Mikko Niilo Juhani Es-
poo, Alahuhta Ville Juhani Helsinki, 
Autti Aapo-Artturi Matias Vantaa, 
Erkama Pekka Einari Espoo, Grund-
man Samuel Helsinki, Gustafsson 
Tom Toivo Taneli Espoo, Hagman 
Henrik Atte Alarik Vantaa, Hakala 
Heikki Juhani Helsinki, Hanhijärvi 
Arto Aku Olavi Vantaa, Heikkinen 
Joonas Petteri Helsinki, Helenius 
Markku Johannes Nurmijärvi, He-
lin Ari Tapani Lohja, Heljo Eero 
Kalle Tapio Espoo, Hintikka Joona 
Tapio Nurmijärvi, Holopainen Eero 
Pekka Helsinki, Hosiaisluoma Niko 
Joel Aleksi Helsinki, Huoponen 
Kaius Pekka Helsinki, Huoponen 
Tommi Pekka Helsinki, Hämäläinen 
Tero Petteri Helsinki, Jansson Nils 
Santeri Johannes Helsinki, Jantu-

nen Nikke Mikael Helsinki, Jelonen 
Marko Juha Nurmijärvi, Joensuu 
Teemu Niko Petteri Helsinki, Joki-
nen Miika Tapio Espoo, Jormakka 
Reetu Ville Oskari Helsinki, Julku-
nen Jesse Joonas Helsinki, Jussila 
Jaakko Matias Helsinki, Järvikuo-
na Jani Kristian Espoo, Kaasinen 
Asmo Tapani Helsinki, Kaijaluoto 
Risto Sakari Helsinki, Kangas Mar-
kus Mikael Kauniainen, Karjalainen 
Mikko Elmeri Ulkomaat, Karppinen 
Eero-Pekka Tapio Helsinki, Kenni 
Mikko Ilmari Helsinki, Ketola Jaak-
ko Tapani Hyvinkää, Kilpeläinen 
Teemu Sakari Espoo, Kilpeläinen 
Timo Juhani, Kilpivaara Vilja Var-
pu Vanamo Siuntio, Kivi Andreas 
Jere Julius Nurmijärvi, Kivinummi 
Ville Jussi Juhani Helsinki, Klasila 
Henri Kalervo Mäntsälä, Klemola 
Antti Erkki Espoo, Kulhua Jussi Il-
mari Helsinki, Kumpulainen Ville 
Ilmari Helsinki, Kuvaja Heikki Ka-
lervo Espoo, Laakkonen Ari-Pekka 
Nurmijärvi, Ladvelin Ari Juha-Matti 
Helsinki, Lahtinen Yrjö Sakari Hy-
vinkää, Laitinen Tero Juhani Espoo, 
Laurila Pekka Ilmari Helsinki, Len-
ni-Taattola Antti Esko Nikolai Hel-
sinki, Leppäkangas Jasse Jere Julian 
Helsinki, Leppänen Samuel Evert 
Juhani Imatra, Liukkonen Teemu 
Juhani Helsinki, Lumitsalo Miika 
Joonatan Espoo, Luoma Kristian 
Matias Järvenpää, Luukko Jyrki Ka-
leva Helsinki, Malmberg Ville Eino 
Juhani Mäntsälä, Mankki Lauri Jo-
hannes Samuel Vantaa, Matikka 
Eero Erkki Aleksi Vantaa, Mehto-
nen Peetu Albin Helsinki, Mervola 
Markus Samuli Helsinki, Meskanen 
Jukka Tapani Espoo, Miettinen Jes-
se Oskari Espoo, Miiluniemi Timo 
Armas Helsinki, Mikkola Saku Joel 
Helsinki, Moilanen Keijo Kalevi 
Espoo, Muhonen Sampo Juhana 
Espoo, Myllymäki Markus Jaak-
ko Helsinki, Myllynen Jani Henrik 
Vantaa, Mäkelä Mikko Tapani Van-
taa, Mäkinen Markus Tapio Petteri 
Espoo, Nukarinen Dani Johannes 
Espoo, Nummelin Kaleva Henryn-
poika Vantaa, Nyholm Tuomo Vesa 
Lohja, Nykyri Jouni Harri Kristian 
Helsinki, Ollila Ari Juhani Vantaa, 
Ollonqvist Eetu Pekka Helsinki, 
Opoja Gjejhun Porvoo, Paananen 
Jari Kalervo Vantaa, Paasonen Ans-
si Aaro Johannes Porvoo, Palm Jar-
mo Sakari Järvenpää, Pasanen Toni 
Petteri Espoo, Passi Henri Oskari 
Helsinki, Perkkiö Tomi Mikael Es-
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poo, Pesonen Antti-Pekka Tapani 
Vantaa, Pesonen Timo Antero Es-
poo, Piironen Juho Taavetti Hel-
sinki, Pitkänen Mika Petteri Espoo, 
Purosalmi Juha Arto Kalevi Lohja, 
Putkonen Teemu Tapio Helsinki, 
Puukka Johanna Marika Helsinki, 
Pääskylä Onni Matti Olavi Helsinki, 
Pöllänen Mikko Jalo Ensio Helsinki, 
Raittila Arttu Juhani Helsinki, Ranta 
Topi Eemeli Helsinki, Rauhala Elias 
Kustaa Johannes, Rautajuuri Jukka 
Juhani Espoo, Rehnström Max Ben-
jamin Ulkomaat, Riihimäki Jouko 
Antero Helsinki, Rintanen Marko 
Janne Mikael Helsinki, Ryhänen Jyri 
Mikael Helsinki, Ryynänen Antti 
Sakari Espoo, Räty Juho Wiljami 
Helsinki, Saarenmaa Antti Tuomo 
Kalevi Vantaa, Saarimäki Teemu 
Tapani Espoo, Saastamoinen Mikko 
Erkki Johannes Helsinki, Saloheimo 
Hannu Pekka Helsinki, Sarantsin 
Oleg Aleksi Espoo, Seppälä Jus-
si Taavetti Helsinki, Silvennoinen 
Sasu Petja Johannes Helsinki, Sir-
viö Jan-Mikael Järvenpää, Sjöblom 
Jussi Santeri Helsinki, Stenberg 
Kettil Dag Henrik Espoo, Sundin 
Juho Mikael Espoo, Suomi Tomi 
Petteri Vantaa, Sutinen Teemu Jo-
hannes Helsinki, Teukku Jeremi Jo-
hannes Espoo, Thorén Nico Aarre 
Veli Helsinki, Tirri Olli Antti Mi-
kael Helsinki, Torkki Teemu Petteri 
Lohja, Tornberg Tuure Pauli Pietari 
Helsinki, Uronen Olli Juho Eemeli 
Helsinki, Vaara Jere Tapio Helsinki, 
Vakkilainen Mikko Sakari Helsinki, 
Vanonen Jarkko Mikael Helsinki, 
Vasala Aappo Oskari Espoo, Vauh-
konen Antti Markus Espoo, Wege-
lius Veli Matti Espoo, Veijalainen 
Antti Johannes Espoo, Viinikainen 
Tomi Tapani Vantaa, Viitasaari Vil-
le Juhani Kirkkonummi, Viljakainen 
Olli Verneri Espoo, Viljanen Patrik 
Aleksi Helsinki, Wistbacka Jan Erik 
Olof Helsinki, Väänänen Mari Miia 
Katariina Vantaa, Ylitalo Jussi Tapa-
ni Lohja

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI 
(ME)
Bedretdin Ircan Espoo, Catani Jon 
Patrik Helsinki, Eklöf Tomas Oskar 
Helsinki, Elf Anders Johan Espoo, 
Hanska Jari Pekka Helsinki, Heik-
kilä Lauri Lennart Helsinki, Heino-
nen Sebastian Arne Erik Kauniai-
nen, Hotanen Robert Acke Vilhelm 
Helsinki, Hämäläinen Juha Petteri 
Helsinki, Kirmanen Antti Kalervo 
Helsinki, Koponen Joakim Sebasti-
an Espoo, Koskenniemi Okko Ante-
ro Helsinki, Koskinen Nikke Petteri 
Helsinki, Kulju Kevin Kaj Edvard 
Porvoo, Lehikoinen Petri Olavi Hel-
sinki, Leivonniemi Samuli Matias 
Helsinki, Mohn Anders Erik Hel-
sinki, Nortamo Patrick Peter Espoo, 
Nygård Markus Andreas Vantaa, 
Parvi Alf Henrik Mikael Helsinki, 
Pinomaa Rasmus Waldemar Ale-
xander Vantaa, Puolimatka Mika 
Erkki Juhani Kirkkonummi, Ruha 
Lauri Aamos Viljami Helsinki, Ruo-
nala Matias Herman Samuli Espoo, 
Ryynänen Mikko Johannes Espoo, 
Sairanen Tuomas Ilmari Espoo, Sal-
mela Mauno Olavi Einari Pukkila, 
Sarasto Johan Ivar Helsinki, Schau-
man Joen Börje Gustav Helsinki, 
Seppälä Markus Fredrik Alexander 
Helsinki, Seppäläinen Lauri Sakari 
Helsinki, Sipilä Matti Samuli Kauni-
ainen, Sundman Thomas Lars-Ken-
neth Tuusula, Tahkokallio Henrikki 
Akseli Helsinki, Tamminen Juho 
Aleksi Kirkkonummi, Wester Iiro 
Tapio Espoo, Winberg Oscar Rudolf 
Helsinki, Visuri Kerkko Anton Kau-
niainen, Voutilainen Marko Sakari 
Christian Vantaa

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄLUUT-
NANTTI
Hassinen Mikko Heikki Helsinki, 
Husa Lauri Juhani Helmer Helsinki, 
Lakoma Leif Aleksi Helsinki, Unku-
ri Jani Henrik

Sotilasarvoon: VÄNRIKKI
Jauhiainen Juho Jyrki Pellervo Hel-
sinki, Kopu Pauli Antero Helsin-
ki, Koskela Sami Tapani Espoo, 
Lempiäinen Juha Heikki Porvoo, 
Oikarinen Tapio Petteri Helsinki, 
Rautiainen Tommi Tapani Helsin-
ki, Sandvik Aarno Mikael Helsinki, 
Tahkokallio Tatu Antero Espoo

Aluetoimiston päällikkö on ylen-
tänyt seuraavat henkilöt reservissä 
4.6.2020

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Julkunen Mika Eemil Nurmijärvi, 
Nurro Jari Olavi Vihti, Soppela Jussi 
Pekka Espoo

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Fohlin Toni Christian Helsinki, Hy-
vämäki Hannu Lauri Sakari Nur-
mijärvi, Ikonen Janne Ville Espoo, 
Joensuu Keimo Ensio Tuusula, Kai-
painen Kalle Arttu Ilmari Hyvinkää, 
Mikkonen Eero Jerry Kirkkonummi, 
Nikulainen Risto Elias Porvoo, Tai-
pale Janne Henrik Nurmijärvi, Wid-
bom Karl-Henrik Espoo

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Vuorikoski Antti-Veikko Espoo

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Ala-Petäys Asko Jaakko Tapani Jär-
venpää, Harjuranta Teemu Henrik 
Lohja, Hiltunen Tapio Markku Tuu-
sula, Hirvonen Lauri Tapani Helsin-
ki, Kaipio Ville Pentti Vihti, Kalan-
der Juha Ilmari Tuusula, Kalliosalo 
Juha Pekka Helsinki, Kortelainen 
Vesa Oskari Helsinki, Kouko Mar-
ko Johannes Hyvinkää, Kujala Arni 
Ilari Espoo, Kullberg Björn Christi-
an Helsinki, Laakkonen Janne Veli 
Petteri Järvenpää, Laxén Ari-Pekka 
Kirkkonummi, Lehtimäki Timo Ju-
hani Espoo, Maaskola Max Julius, 
Mattila Ville Juha Samuli Helsinki, 
Mäenpää Antti Ville Matias Espoo, 
Ojala Ari Juhani Nurmijärvi, Reinik-
ka Marko Tapio Espoo, Rinne Mark-
ku Tapani Espoo, Ruponen Lauri 
Matias Espoo, Sammalkorpi Juha 
Olavi Helsinki, Seger Peter Mikael 
Porvoo, Suosalo Mikael Joonatan 
Kerava, Teittinen Matti Juhani Por-
voo, Tervo Seppo Johannes Espoo, 
Tiusanen Joel Erkki Juhani Vantaa, 
Tulkki Mikko Juhani Helsinki, Turk-
ki Kari-Pekka Mikael Helsinki, Töt-
terman Paul Axel Martin Helsinki, 
Varkama Riku Atte Apeli Vantaa, 
Vermas Mikko Markus Espoo, Vir-
tanen Mika Tapio Espoo, Vänskä 
Klaus Juhana Porvoo

Sotilasarvoon: PURSIMIES
Granroth Simon Edvin Gunnar Hel-
sinki, Lehto Kim Nicolas Helsinki, 
Markkanen Sami Sakari Mäntsälä, 
Paloheimo Mikko Petteri Vantaa, 
Saksanen Katariina Helsinki, Sa-
ramäki Markus Yrjö Sakari Espoo, 
Tuominen Jari Kalervo Espoo

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Aapro Simo Pekka Helsinki, Aitto-
la Aki Mikael Sipoo, Allonen Jouni 
Antero Mäntsälä, Ansas Antti Heik-
ki Oskari Porvoo, Aromäki Tommi 
Tapani Mikael Helsinki, Bedda Jarno 
Ilmari Helsinki, Collin Jari Petteri 
Espoo, Eela Janne Juho Oswald Es-
poo, Eklund Marko Kristian Pornai-
nen, Elasmaa Jani Samuli Järvenpää, 
Gröhn Jari Juhani Espoo, Grönholm 

Marko Tapio Espoo, Hakola Juuso 
Pentti Vantaa, Heinonen Olli Tapio 
Helsinki, Helanen Henri Jaakko Ka-
levi Helsinki, Helisma Jarno Kalevi 
Vantaa, Helppi Riku Kasperi Hel-
sinki, Hookana Risto Jaakko Johan-
nes Helsinki, Hoppula Petri Tapani 
Helsinki, Humalajoki Onni Matias 
Kirkkonummi, Hyvärinen Kimmo 
Kai Vantaa, Hämäläinen Aki Kale-
vi Vantaa, Igonen Andrei Porvoo, 
Ikonen Tapio Jalmari Nurmijärvi, 
Iskanius Niko Pekka Hannunpoika 
Espoo, Joki-Korpela Joonas Pette-
ri Helsinki, Juntunen Kalle Tapio 
Vantaa, Jutila Mikko Aleksi Espoo, 
Kallioväli Mika Timo Sakari Porvoo, 
Kangas Kari Johannes Lohja, Kan-
gasniemi Lauri Johannes Helsinki, 
Kanninen Erkki Ilmari Helsinki, 
Karhunen Ville Aleksi Porvoo, Kar-
jalainen Antti Juhani Vantaa, Karja-
lainen Heikki Hannes Olavi Helsin-
ki, Karlsson Roni Petteri Tuusula, 
Karppinen Esa Johannes Hyvinkää, 
Kesti Jari Juhani Espoo, Kettula 
Teemu Pyry Pekka Espoo, Koljonen 
Miika Kristian Espoo, Komulainen 
Tuomas Pekka Nurmijärvi, Koskela 
Niko Heikki Johannes Tuusula, Kos-
ki Ville-Veikko Valtteri Espoo, Koti-
lainen Kristian Mikael Espoo, Krats 
Lauri Tapani Helsinki, Kurkinen Jes-
se Samuli Helsinki, Laaksonen Mik-
ko Ilmari Helsinki, Lahelma Michael 
Christer David Vantaa, Lampenius 
Markus Christian Espoo, Lankinen 
Anna Sara Pauliina Espoo, Lauk-
kanen Esa Matti Raasepori, Lehto 
Markku Olavi Tuusula, Leino Han-
nele Elisa Espoo, Lemetyinen Aaro 
Kalle Juhani Helsinki, Leskinen 
Tapani Antero Espoo, Lintuniemi 
Klaus Tapio Helsinki, Lipsanen Jus-
tus Jalmari Helsinki, Lukkarla Otto 
Jalmari Vantaa, Markkanen Janne 
Sakari Helsinki, Meriluoto Teemu 
Petteri Helsinki, Meriläinen Esa-
Heikki Ensio Espoo, Montonen Juha 
Tapani Espoo, Myllymäki Kalle Ju-
hani Helsinki, Männistö Markus 
Jaakko Espoo, Mörä Mikko Eero 
Johannes Helsinki, Naski Jussi Antti 
Taneli Helsinki, Niinikoski Pasi Ilari 
Helsinki, Nikkinen Antti Julle Mika-
el Espoo, Nyberg Ville Samuli Per-
tinpoika Helsinki, Paajanen Paavo 
Juhani Vantaa, Pallari Miika Aleksi 
Kerava, Palmu Petri Olavi Helsinki, 
Parmala Juha-Pekka Matias Espoo, 
Peltoniemi Lauri Juhani Lahti, Pen-
nanen Anne Kaarina, Penttilä Lauri 
Markus Vilhelmi Espoo, Pitkäranta 
Matti Olavi Vantaa, Poikonen Tero 

Tapani Helsinki, Porola Juho Ema-
nuel Helsinki, Päivänsalo Jussi Mika 
Vantaa, Rannaste Mikko Tapio Hel-
sinki, Rautanen Joni Antero Mänt-
sälä, Rautevaara Arto Tapani Hel-
sinki, Reilama Risto Eero Olavi Hel-
sinki, Roinila Aleksi Mikko Juhana 
Helsinki, Ruotsalainen Harri Mikko 
Vantaa, Rytkönen Jussi Pekka Kuo-
pio, Saari Janne Henrikki, Sadeharju 
Sanna Meri Tuuli Helsinki, Savolai-
nen Jouni Jousia Helsinki, Seitsonen 
Tero Tapio Nurmijärvi, Siekkinen 
Remu Christian Calle-Herman Hel-
sinki, Siirilä Jani Kalervo Helsin-
ki, Simola Pekka Juhani Helsinki, 
Smeds Jim Lars Peter Espoo, Snell-
man Antti Juhani Matinpoika Es-
poo, Sullanmaa Jere Stefan Vantaa, 
Tapola Niklas Janne Mikael Helsin-
ki, Tikkanen Joonas Viljami Helsin-
ki, Tolvanen Ville Olavi Espoo, Val-
kama Venni Pentti Juhani Helsinki, 
Vallas Juhana Mikael Porvoo, Varo-
nen Riku Valtteri Espoo, Vuotovesi 
Juha Markku Helsinki, Vähä-Pesola 
Petri Juhani Helsinki, Åkerblom 
Rasmus Oskar Espoo, Ämtö Jarkko 
Jukka Antero Sipoo

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI 
(ME)
Ahola Niko Johannes Helsinki, Ar-
kiomaa Timo Juhani Jyrkinpoika 
Vantaa, Aro Atte Jussi Taneli Espoo, 
Cox James Michael Juhani Kerava, 
Dufvelin Niklas Henry Osvald Hel-
sinki, Juslén Saija Tuulikki Helsin-
ki, Kettunen Sami Tapio Tuusula, 
Luotola Casper Toni Antero Espoo, 
Mäkinen Lauri Antero Järvenpää, 
Penttinen Noora Anniina Espoo, 
Pulliainen Joona Oskari Helsinki, 
Sandås Axel Evald Joakim Espoo, 
Vuori Ali-Tuomas Tapani Siuntio, 
Öberg Henrik Johan Sipoo

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Antikainen Sami Mikael Kirkko-
nummi, Bergius Inari Katri Elisabet 
Helsinki, Bruk Leo Oskar Elias Van-
taa, Everi Saku Juhani Helsinki, Gus-
tafsson Tommi Matias Lohja, Haa-
visto Henri Iisakki Porvoo, Hampori 
Antti Hermanni Hyvinkää, Harinen 
Henri Johannes Helsinki, Harrikari 
Atte-Mainio Espoo, Hautala Harri 
Johannes Espoo, Heikkilä Tuomas 
Sakari Helsinki, Heinilä Jenna Su-
sanna Helsinki, Heinonen Henry 
Tapani Tuusula, Heinonen Jyri Joo-
natan Helsinki, Hiltunen Markus 
Verneri Espoo, Hippeläinen Eero 
Tapio Helsinki, Honkasalo Mika 

Henrik Oskari Espoo, Honkonen 
Henri Kalle Matias Vantaa, Huja-
nen Eero Sakari Helsinki, Huolman 
Elina Anna Kaarina Vantaa, Hut-
tunen Janne Heikki Espoo, Huuh-
tanen Otto Ilari Vantaa, Hyyppä 
Aku Verneri Helsinki, Häggblom 
Niklas Emil Gunnar Helsinki, Häk-
kinen Sami Olavi Espoo, Hänninen 
Hannu Ilmari Hyvinkää, Immonen 
Ville Verneri Espoo, Inkinen Mika-
el Aleksi Helsinki, Isopahkala Alek-
si Heikki Helsinki, Jaatinen Lauri 
Matti Vantaa, Jalava Antti Tuomas 
Espoo, Jeskanen Juuso-Markus 
Olavi Helsinki, Jokinen Jesse Ta-
pani Tuusula, Jokinen Teemu Ville 
Tapani Vantaa, Järn Emmi Annina 
Helsinki, Järvelä Niklas Jommi Sa-
muel Lahti, Jääskeläinen Ari Tapani 
Kirkkonummi, Kakkonen Johanna 
Katariina Espoo, Kallas Juha Sakari 
Espoo, Karhu Juha-Pekka Johannes 
Helsinki, Karilainen Samu Petteri 
Vantaa, Karttunen Juha-Matti Pe-
ter Vantaa, Karttunen Tuure Akusti 
Helsinki, Kasper Tomi Arto Mikael 
Kerava, Kastell Toni Matias Uole-
vi Helsinki, Keltanen Mikko Oskari 
Helsinki, Keto-Tokoi Lassi Johan-
nes Espoo, Kleemola Jouni Olavi 
Espoo, Koivisto Antti Jaakko Van-
taa, Kolu Joonas Viljami Mäntsälä, 
Konttinen Simo Severi Helsinki, 
Koskenniemi Mikko Joonas Hel-
sinki, Koski Aleksi Petter Vantaa, 
Kotila Tomi Pekka Vantaa, Kovero 
Ari Jussi Kalevi Vantaa, Kuhlberg 
Joel Sebastian Vantaa, Kujansuu 
Mika Tapio Helsinki, Kuosmanen 
Matti Samuli Espoo, Köneç Murat 
Helsinki, Köntti Juho Mikael Hel-
sinki, Lahtela Joonatan Oskari Rei-
jonpoika Helsinki, Lahtinen Kimmo 
Antero Espoo, Laine Harri Juhani 
Helsinki, Laine Lauripekka Ilmari 
Järvenpää, Laiteenmäki Lassi Erkki 
Samuel Helsinki, Larjanne Ilkka Ju-
hani Kirkkonummi, Lehtinen Eetu 
Juho Viljami Espoo, Leinonen Mar-
kus Mikael Helsinki, Lepistö Raino 
Vesa Helsinki, Lepola Jesse Waltteri 
Hyvinkää, Lindberg Linus Fabian 
Kauniainen, Lindström Linda-Maria 
Sipoo, Linna Emil Aleksi Antinpoi-
ka Helsinki, Litmanen Heikki Topi 
Johannes Espoo, Lundberg Jan Ing-
mar Vantaa, Mahlanen Timo Juha-
ni Mikael Lohja, Malinen Santeri 
Juho Matias Kirkkonummi, Metsä-
mäki Henrik Matti Antero Espoo, 
Miettunen-Nordström Antti Alek-
si Helsinki, Mikkola Tomi Kristian 
Aleksi Vantaa, Mikkonen Robert 

Pekka Sillanpää ylennettiin kapteeniksi.
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Alexander Helsinki, Moilanen Antti 
Tapani Kerava, Murtonen Tuomo 
Olavi Espoo, Murtopuro Juha Mi-
kael Helsinki, Mäkelä Toni Antero 
Espoo, Mäkinen Iiro Samuli Espoo, 
Mäkinen Markus Petter Aleksanteri 
Espoo, Männikkö Mikko Väinämö 
Espoo, Mänttäri Markus Henrikki 
Kirkkonummi, Määttä Seppo Ka-
lervo Mäntsälä, Niemi Antti Johan-
nes Vantaa, Niemi Joni Erkki Kalevi 
Vantaa, Nieminen Karl Artur Kera-
va, Niinimäki Eemeli Kerava, Niska-
la Jyry Antti Espoo, Niskanen Tom-
mi Ismo Ilmari Vantaa, Nurmiainen 
Tuomas Petteri Helsinki, Nyman 
Arttu Christian Helsinki, Ojansivu 
Aleksi Mikael Espoo, Opas Mikko 
Ilari Helsinki, Palenius Vili Valtte-
ri Hyvinkää, Pantsar Jere Valtteri 
Espoo, Patjas Lasse Oskari Kerava, 
Peltola Niko Henrik Kristian Hel-
sinki, Pesonen Tarmo Kaleva Van-
taa, Petersen-Jessen Janek Sebastian 
Helsinki, Pirinen Eerik Antti Jo-
hannes Helsinki, Putti Juuso Oskari 
Helsinki, Pääkkönen Roope Julius 
Espoo, Rahkola Matias Esa Antero 
Helsinki, Rainio Aapo Johannes Es-
poo, Rantahakala Harry Mikael Es-
poo, Rantala Samuli Artturi Vantaa, 
Rantamäki Ronny Oscar Helsinki, 
Rauhala Jaakko Ilmari Rainer Nur-
mijärvi, Rautanen Martti Olavi Jo-
hannes Espoo, Rautiainen Ari Pekka 
Vantaa, Rintamäki Tuomas Mikael 
Ulkomaat, Rita Janne Tuomas Pet-
teri Helsinki, Roine Petri Olavi Hel-
sinki, Rouvinen Riku Petteri Järven-
pää, Ruotsalainen Miikka Jere Pette-
ri Helsinki, Rytkönen Aleksi Juhani 
Helsinki, Räihä Tuomo Tapio Espoo, 
Räsänen Elias Martti Ilmari Espoo, 
Rönkkö Manu Iisak Nikolai Sipoo, 
Rönnberg Thomas Peter Espoo, Saa-
rinen Antero Olavi Lohja, Saarinen 
Kenneth Mikael Lohja, Saikkonen 
Joona Oskari Vantaa, Salmela Gab-
riel Hannu Mertti Helsinki, Salmela 
Pekka Tapani Tuusula, Salo Veikko 
Pekka Olavi Helsinki, Salomaa Felix 
Sebastian Nurmijärvi, Sampio Jaani 
Jonne Juhani Vantaa, Santero Asko 
Otto Olavi Helsinki, Sarin Elias Os-
kari Helsinki, Sieppi Miika Aarno 
Iisakki Vantaa, Sievänen Juhana Pet-
teri Espoo, Sihvonen Lauri Robert 
Helsinki, Silvo Anton Ilmari Hel-
sinki, Similä Valtteri Jussi Fredrik 
Espoo, Soner Hakan Helsinki, Sor-
jonen Eero Juhani Vantaa, Sorjonen 
Jukka Kalevi Mäntsälä, Stenroth Ila-
ri Matti Sakari Helsinki, Stucki Os-
kar Edvard Helsinki, Suhonen Ville 
Valtteri Hyvinkää, Sundqvist Jarkko 
Aleksanteri Helsinki, Suokas Tommi 
Petteri Tuusula, Suvanto Juha Vilho 

Tuusula, Taavitsainen Iiro Valtteri 
Helsinki, Tanhuanpää Juha Tapani 
Espoo, Tapanainen Niko Kristian 
Espoo, Termäs Kaski Petteri Helsin-
ki, Tervahauta Mika Paavo Helsinki, 
Tiainen Ville-Mikko Juhani Van-
taa, Tikkanen Riku Eerik Olavi Es-
poo, Tirkkonen Lauri Tapio Espoo, 
Tirkkonen Tuukka Matti Johannes 
Helsinki, Tolonen Henri Michael 
Järvenpää, Tuononen Jani Petteri 
Helsinki, Turja Turo Ilari Vantaa, 
Ukkola Teemu Juhani Helsinki, Uro-
nen Henri Sakari Helsinki, Vanhala 
Henri Olavi Helsinki, Ventola Antti 
Ilmari Tuusula, Venäläinen Mikko 
Henrik, Viinanen Mikko Erkki Art-
turi Espoo, Viljanen Johan Matias 
Helsinki, Villanen Ilari Eetu Johan-
nes Helsinki, Virtanen Antti Juha-
ni Kerava, Vuorinen Ville Oskari 
Vantaa, Yli-Panula Antti Hermanni 
Helsinki, Yli-Pietilä Arttu Johannes 
Espoo

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Eronen Jouni Pekka Helsinki, Haa-
visto Carl Christian Artonpoika Si-
poo, Lindberg Valter Kenneth Hel-
sinki, Lindholm Robin Erland Mi-
kael Inkoo, Mikkola Tuomas Timo 
Juhani Espoo, Pukkila Rami Rafael 
Espoo, Rytilä Niklas Samuel Vantaa, 
Ryynänen Kasperi Keijonpoika Hel-
sinki, Santasalo Oliver Tapio Kuller-
vo Helsinki, Siitonen Matti Juhani 
Helsinki, Torkkel Ilkka-Christian 
Järvenpää, Tuominen Kari Tapio 
Helsinki, Wallén Christoffer Mats 
Orvar Raasepori, Varama Martin 
Lauri Olavi Helsinki, Öhman Mikko 
Mikael Espoo

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Ansinn Harri Tom Kristian Helsinki, 
Azbel Michael Helsinki, Brax Aarni 
Juhani Helsinki, Henttonen Atte Ila-
ri Kerava, Hietala Jere Olavi Porvoo, 
Holmström Lauri Leonard Vantaa, 
Huuskonen Sami Tapani Järvenpää, 
Hännikäinen Markus Pekka Tapa-
ni Järvenpää, Immonen Esa Heikki 
Juhani Lohja, Immonen Panu Jussi 
Tapio Espoo, Jyväkorpi Simo Ilkka, 
Kallio Niina Maria Kirkkonummi, 
Kallio Otto Patrik Ulkomaat, Kalso-
la Juha-Matti Vantaa, Kantola Kalle 
Markus Vantaa, Karhu Rami Kalevi 
Vantaa, Karppinen Miika Markus 
Espoo, Keso Miika Ilari Helsinki, 
Koivisto Otso Samuel Helsinki, Kor-
honen Aleksi Lauri Oskari Vantaa, 
Koski Niklas Petteri Helsinki, Kupila 
Mikko Erik Kalevi Lohja, Kuri Tom-
mi Tapio Espoo, Laitinen Otto Ilma-
ri Helsinki, Lallukka Eemeli Mikael 
Kerava, Lappi Pasi Kristian Espoo, 

Lehtimäki Jukka Lauri Juhani Pukki-
la, Lindh Lari Ensio Antero Vantaa, 
Liukkonen Antti Jalmari Vihti, Läm-
sä Jarkko Edvard Lohja, Melender 
Mikko Petteri Vantaa, Melvas Niko 
Juhani Helsinki, Miettinen Janne 
Mikael Nurmijärvi, Moisio Ville 
Matti Juhani Espoo, Murin Alexan-
der Espoo, Mustonen Marko Pet-
teri Vantaa, Mäkelä Mikko Juhana 
Kerava, Mäkelä Toni Tapani Kittilä, 
Niemi Esa Juhani Espoo, Nurmela 
Kalle Juuso Taneli Espoo, Palosaari 
Joni Mikael Kerava, Peltonen Mikko 
Pekka Kirkkonummi, Perkka Juk-
ka Matti Eemeli Vantaa, Perttilahti 
Toni Henri Vantaa, Pesonen Timo 
Antero Ulkomaat, Petäjistö Jere 
Mikael Helsinki, Piiparinen Sami 
Anton Kerava, Piiparinen Touko 
Tuure Kalevi Espoo, Puranen Tui-
ja Pauliina Vantaa, Rantanen Eemil 
Oskari Espoo, Rantanen Jorma Ola-
vi Vantaa, Riihinen Eino Edvard Ke-
rava, Riikonen Mikko Juhani Vihti, 
Rönnbäck Janne Pekka Tapio Sipoo, 
Sallinen Seppo Juhani Helsinki, Sep-
pä Juho Taneli Helsinki, Silvander 
Jarmo Verneri Lohja, Sipola Pasi 
Janne Helsinki, Somersuo Tommi 
Tapio Loviisa, Sorvali Juha Kristian 
Vantaa, Stenberg Jouni Sakari Van-
taa, Suomalainen Joni Valtteri Jär-
venpää, Syrjälä Jonne Ilkka Johannes 
Helsinki, Säkkinen Joonas Samuli 
Helsinki, Tauriainen Jukka Pekka 
Vantaa, Toivanen Mikko Henrikki 
Helsinki, Touko Mikko Aulis Sipoo, 
Tuominen Joona Juhani Helsinki, 
Tyyskä Jouko Tapio Lohja, Vaaralah-
ti Janne Rainer Hyvinkää, Valkama 
Hannu Juhani Walls Anders Johan 
Raasepori, Varjola Kalle Akseli Kirk-
konummi, Westerlund Tuomas Ilari 
Espoo, Viitakangas Markus Tapio 
Espoo, Wilkman Jaakko Johannes 
Helsinki, Yildiz Mesut Vihti, Ylén 
Sami Markus Vihti, Åberg Matti 
Olavi Helsinki, Österlund Oskari 
Kai Henrik Helsinki

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI 
(ME)
Jalovaara Ville Helsinki, Kauhanen 
Tytti Kaarina Nurmijärvi, Kauko 
Jonne Michael Helsinki, Krüger 
Florian Ewald Espoo, Kytölä Iikka 
Elmeri Helsinki, Lindström Robert 
Otto Niiles Vantaa, Mannonen Jari 
Matti Järvenpää, Matén Mika Erik 
Lohja, Mäkynen Petri Tapio Juhani 
Nurmijärvi, Nohynek Pauli Petteri 
Espoo, Plathan Antti Olavi Espoo, 
Tarkka Janne Eliel Helsinki, Toivo-
nen Antti Olavi Vantaa, Turunen 
Henri Johannes Vihti

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Ala-Keturi Jorma Matias Hyvinkää, 
Alanen Leevi Mikael Vantaa, Allisto 
Niko Erkki Antero Helsinki, Anttila 
Petri Ilari Porvoo, Björklund Niko 
Petteri Hyvinkää, Edwards Daniel 
Kaarlo Espoo, Flemmich Lucas Emil 
Johannes Raasepori, Fogelberg Da-
niel Erik Vantaa, Hagman Mikko 
Sakari Espoo, Hammar Joonas Her-
manni Helsinki, Hartman Jari Juhani 
Helsinki, Heimonen Tuukka Juhana 
Espoo, Heino Ossi Veikko Kerava, 
Helenius Sami Juhani Espoo, Hie-
tanen Rasmus Joonatan Helsinki, 
Hongisto Sampsa Mikael Vantaa, 
Hujanen Aaro Henrik Tapio Järven-
pää, Hummasti Janne Antti Ensio 
Hyvinkää, Huovinen Saku Oskari 
Loviisa, Hykkönen Tuomas Rainer 
Espoo, Hyyryläinen Santtu Daniel 
Espoo, Ilkka Alexander Nikolai Jo-
hannes Espoo, Isojärvi Ari Ilpo Por-
voo, Jokela Tomi Petteri Helsinki, 
Jussila Esa Pekka Järvenpää, Kanni-
koski Toni Kullervo Mikael Helsinki, 
Kantokorpi Joonas Benoni Espoo, 
Kantola Valtteri Pyry Oskari Karkki-
la, Karbin Elmo Christian Helsinki, 
Kari Esa Mikael Espoo, Karppinen 
Janne Henrik Kerava, Karttunen 
Mikko-Petteri Espoo, Kaskela An-
ton Kristian Helsinki, Kiuru Aapo 
Ilari Espoo, Kiuru Roni Ville Vantaa, 
Kivelä Juha Veikko Vantaa, Kiviluo-
to Into Olavi Helsinki, Koivunen 
Miska Petteri Espoo, Koivunen Sami 
Antti Vantaa, Kosonen Juha Ilmari 
Järvenpää, Lahtinen Sami Tuomas 
Samuel Helsinki, Lainekivi Toni 
Sakari Sipoo, Lainio Pauli Tuomas 
Tapani Lohja, Lapinlampi Joona 
Matias Aleksi Helsinki, Laristo Antti 
Johannes Helsinki, Lavikainen Jyri 
Joonas Helsinki, Lehtimäki Eero Se-
veri Vihti, Liimatainen Mikko Veli 
Matias Vantaa, Lindtman Antti Il-
mari Vantaa, Linkinen Arttu Matti 
Helsinki, Linnanmäki Risto Juhani 
Nurmijärvi, Lintula Jukka-Ville Ju-
hani Helsinki, Luhtaniemi Teemu 
Samuli Espoo, Luotonen Jussi Ilari 
Helsinki, Luukkonen Jussi Eemeli 
Helsinki, Lång Tomas Vilhelm Van-
taa, Maskulin Sami Juhani Helsinki, 
Matalamäki Kasper Joakim Helsin-
ki, Mattila Valtteri Juho Hermanni 
Tuusula, Metso Jussi Pekka Kalervo 
Helsinki, Mudie Roland Elias Scott 
Helsinki, Murto Kai Juhani Helsin-
ki, Mäenpää Santtu Viljami Nurmi-
järvi, Naisniemi Jani Antero Lohja, 

Nieminen Tino Henrik Mikael Van-
taa, Nissinen Otto Jussi Nurmijärvi, 
Nyholm Thomas Henrik Armas Lo-
viisa, Nyström Vili Valtteri Helsinki, 
Oikarinen Ari Otto Tapio Helsinki, 
Ojala Simo Matti Sakari Helsinki, 
Oksanen Juha Pekka Vantaa, Paa-
telainen Saku Jussi Kalevi Vantaa, 
Pakarinen Aaro Pentti Ilmari Van-
taa, Partanen Tommi Juhani Emil 
Järvenpää, Pekkinen Jani Juhani 
Espoo, Pelli Henri Markus Juhani 
Helsinki, Pellikka Toni Tapani Jär-
venpää, Pulkkinen Arttu Johannes 
Järvenpää, Pöyry Henry Anssi Mi-
kael Loviisa, Reiman Jussi Santeri 
Järvenpää, Rinne Oula Aleksi Jo-
hannes Helsinki, Rohula Jonse Ta-
pani Mikanpoika Vihti, Rossi Tee-
mu Oskari Vantaa, Ryynänen Juho 
Joonas Valtteri Helsinki, Saarinen 
Joni Oskari Mäntsälä, Salonen Iiro 
Petteri Järvenpää, Sankala Antti Sa-
kari Kirkkonummi, Saramo Jussi 
Antero Vantaa, Saruaho Jarno Si-
meon Vantaa, Silvasti Aleksi Teodor 
Vihti, Suomela Anssi Aleksi Mikael 
Helsinki, Taimiaho Tuomas Ante-
ro Helsinki, Taponen Jouni Vilhelm 
Espoo, Tervo Juhani Tapio Helsinki, 
Tikka Jesse Rikhard Helsinki, Timo-
nen Lauri Aapeli Espoo, Toikonnie-
mi Tommi Juhani Vantaa, Tuovinen 
Eerik Valdemar Helsinki, Valtonen 
Miikka Kristian Helsinki, Virtanen 
Lauri Juhani Helsinki, Vuorinen 
Jani Juhani Helsinki, Väisänen Sami 
Juhani Helsinki, Yli-Ollila Aleksi 
Johannes Vantaa, Zaki Jihan Kojn 
Espoo, Åberg Victor Johan Daniel 
Espoo, Åhlvik Mikko Ossian Kerava

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Laamanen Juuso Antero Espoo, La-
vikkala Elias Oskari Espoo, Luoto 
Markku Tapani Helsinki, Piiparinen 
Janne-Juhani Vantaa, Piispa Niko 
Petteri Helsinki, Pirinen Lauri Emil 
Mikael Espoo, Salmi Eero Juhani 
Helsinki, Suhonen Henry Antero 
Helsinki, Särkinen Jouni Joonas Hel-
sinki, Tikkanen Juuso Juho Santeri 
Vantaa, Tuomainen Teemu Samuli 
Espoo

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Ahonen Samuel Petteri Turku, Kää-
riäinen Mikko Samuel Helsinki, 
Möttönen Kaj Tapani Vantaa, Nur-
minen Janel Rauno Kristian Espoo, 
Närhi Heikki Samuli Helsinki, Setä-
lä Markus Tapio Kirkkonummi.

Akateemisen 
Karjala-Seuran 
Perinneyhdistys - syksyn 
2020 kuukausiesitelmät

Ti 15.9.2020 klo 17.00 Kirjaston-ja arkistonhoitaja, FT Heikki Rausmaa
   ”Suomen tuki Viron itsenäistymiselle 1988-1991 ei sanoin, vaan   
   teoin”
Välittömästi esitelmän jälkeen pidetään maaliskuussa koronaepidemian takia pitämättä 
jäänyt yhdistyksen vuosikokous

Ti 20.10.2020 klo 17.00  Prikaatikenraali evp Lauri Kiianlinna
   ”Talvisota-Stalinin yritys sovjetisoida Suomi”
Ti 17.11.2020 klo 17.00  Yrittäjä Pekka Kääriäinen
   ”Suomalaiset vapaaehtoiset Saksan sotavoimissa 1941-1943”
Ti 15.12.2020 klo 17.00  Ekonomi Pentti Hilke 
   ”Kaatuneiden evakuointi”

Esitelmät pidetään Ostrobotnian Chydenius-salissa, Museokatu 10, Helsinki.

Tilaisuudet alkavat klo 17.00 ja ovat avoimia, ei ennakkoilmoittautumista.

Salivuokran kolehti 5 e, jäseniltä 3 e. Tervetuloa! Hallitus
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Piirien nettisivut 
uudistuvat 
poikkeusoloissa
Teksti: Ltn Toivo Haimi

Viestintätoimikunnan puheenjohtaja

 Elämänmenon uusiksi laitta-
nut koronavirusepidemia on vai-
kuttanut myös HRUP:n viestintä-
toimikuntaan. Kokouksia on ope-
teltu pitämään etäyhteyksillä ja 
toimintaa on jouduttu miettimään 
uusiksi – aivan kuten kaikkialla 
muuallakin. Tälläkin pilvellä on 
kuitenkin ollut hopeareunus, sillä 
muun toiminnan hiipuessa toimi-
kunta on ehtinyt keskittyä piirin 
nettisivujen uudistamiseen.
 hrup.fi -sivustoa on kevään 
aikana nikkaroitu uuteen us-
koon pienin askelin. Esimerkiksi 
alasvetovalikoiden toimintaa on 
helpotettu, sivuja on järjestelty 
helpommin selattavaan muotoon 
ja sisältöjen löydettävyyttä on pa-
rannettu. Myös henkilökunnan 
ja toimihenkilöiden yhteystietoja 
sekä toiminnan esittelyä on muo-
kattu ymmärrettävämpään muo-
toon. Myös jäseneksi liittyminen 

on tehty entistä helpommaksi net-
tisivujen kautta! Etenkin tuoreille 
reserviupseereille kannattaa siis 
suositella nettisivuihin tutustu-
mista varsinkin nyt, kun varsinai-
seen toimintaan ei ole ollut pää-
syä.
 Nettisivut eivät kuitenkaan 
ole vielä valmiit. Sivuille tarvitaan 
vielä paljon materiaalia, etenkin 
edustavia kuvia piirin sekä ker-
hojen toiminnasta. Tarkoituksena 
on myös kahlata läpi Helsingin 
Reservin Sanomien viime vuosien 
paperi- ja digilehtiä sekä poimia 
niistä lukemisen arvoisia artikke-
lijuttuja nettisivuille luettavaksi. 
Nettisivujen uudistamisesta vas-
taa viestintätoimikunta, jonka 
toimintaan kaikki piirin kerhojen 
jäsenet ovat tervetulleita.
 Käy tutustumassa piirin netti-
sivuihin osoitteessa hrup.fi! Mikäli 
sinulla on ajatuksia siitä, kuinka 
niistä voitaisiin saada paremmat, 
ota rohkeasti yhteyttä sähköpos-
titse: toimisto@hrup.fi !

Pioneeriwebinaari 6.5.2020
Teksti: Maj res Jukka Rusila

HRU:n Pioneeriosaston 

varapuheenjohtaja

 Koronatilanteen peruutettua 
käytännössä kaiken reserviläistoi-
minnan sai Helsingin reserviupsee-
rien Pioneeriosaston ydinryhmä 
ajatuksen järjestää pioneerialan 
webinaarin eli verkkoseminaarin. 
Otimme välittömästi yhteyttä pio-
neeritarkastaja ev Matti Lampiseen 
ja pääesikunnan koulutuspäällikkö 
kenrm Jukka Sonniseen, joka on 
myös pioneeri taustaltaan. Webinaa-
rin aiheet löytyivät nopeasti yhteis-
tuumin. 

 Webinaarista lähti ilmoitus 
muun muassa kaikille pioneerikil-
loille, MPK:lle ja kaikille Helsingin 
reserviupseeripiirin yhdistyksille. 
Vajaassa kahdessa viikossa saatiin 76 
ilmoittautunutta edustaen kattavasti 
koko maata.
 Webinaarin avasi maj res Jukka 
Rusila ja tämän jälkeen soitettiin tie-
tenkin Pioneerien taistelulaulu. En-
simmäisen alustuksen piti Sonninen 
aiheesta Paikallispataljoonakonsepti 
ja sen vaatimukset pioneerijoukku-
eelle. Seuraavana ltn res Ossi Hie-
tala Pioneeriosastosta kertoi PAL:n 
ja MPK:n Pioneerikoulutuspolusta. 
Lopuksi pioneeritarkastaja kertoi 

pioneerialan vuosittaisten Hakku-
harjoitusten konseptista, tarkoituk-
sesta, kohderyhmästä ja toteutuk-
sesta. Kunkin aiheen jälkeen yleisö 
esitti kysymyksiä ja kommentteja.
 Ideasta toteutukseen kolme viik-
koa! Suosittelen lämpimästi muille-
kin yhdistyksille, muulloinkin kuin 
korona-aikana. Viimeisiä viikkojaan 
pioneeritarkastajana toimiva Matti 
Lampinenkin toivoi, että vastaavia 
järjestettäisiin jopa kuukausittain. 
Näistä webinaareista ei tulla kotiin 
”seminaarilta haisten”. Osallistujia 
oli lopulta 66 henkilöä, mukana ny-
kyisen pioneeritarkastajan lisäksi 
kaksi aiempaa tarkastajaa.

Reserviupseeripiirin kevätkokous
 Helsingin Reserviupseeripiirin 
kevätkokous järjestettiin 28.5.2020 
Suojeluskuntatalon auditoriossa. 
Kokoukseen osallistui 17 kerhoa, 
joista Pioneeriosasto paikan päällä 
ja loput etäyhteyden kautta. Töölös-
sä olivat myös piirin puheenjohtaja 
maj Matti Riikonen ja 1. varapu-
heenjohtaja maj Jukka Rusila, toi-

miston väki ja kokouksen puheen-
johtajaksi valittu maj Jyri Vilamo.
 Kokous käsitteli sääntöjen mää-
räämät asiat. Lisäksi käsiteltiin 
HRUP:n vaaliohjesääntö joka kä-
sittelee henkilövalintoja. Vaaliohje-
sääntö hyväksyttiin käyttöön yksi-
mielisesti, ohjetta käytetään ensim-
mäistä kertaa syyskokouksessa.

Reserviupseeripiiri palkitsi 
vuoden 2019 kerhon 
ja nuoren upseerin
 Vuoden kerhon palkinnon 
sai Itä-Helsingin Reserviupseerit. 
Muitakin hyviä hakemuksia oli jä-
tetty. Valinta sai osakseen raikuvat 
aplodit. Palkinto luovutettiin 4.6. 
piirin palkitsemistilaisuudessa. 
Kerho sai nimensä kiertopalkinto-
hylsyyn, kunniakirjan sekä 500 € 
kannustestipendin. Kerhon toimin-
ta on ollut erittäin aktiivista ja mo-
nipuolista, painottuen ampumatoi-
mintaan sekä nuorten toimintaan.

Vuoden nuori upseeri
 Helsingin Reserviupseeripiirin 
Vuoden nuori upseeri -palkinnon 
sai ltn Jack Tarvajärvi Itä-Helsin-
gin Reserviupseereista. Aplodit 
olivat vieläkin hurjemmat. Nuori 
upseeri sai nimensä piirin kunnia-
tauluun, omaksi kunniakilven sekä 
250 € stipendin. Jack on ottanut 
hyvin aktiivisen roolin yhdistyk-
sensä nuorisoupseerina, ja kehittää 
nuorisotoimintaa. Hän on aktiivi-
sesti osallistunut sekä reserviup-
seerioppilaiden että kotiutuvien 
varusmiesten infotilaisuuksiin ja 

on omalla innostuneella asenteel-
laan välittänyt positiivisesta kuvaa 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
laajasta toimintakentästä. Hän on 
myös liitto- ja piiritasolla mukana 
nuorten toimikunnassa. 
 Lisäksi piirin 1. varapuheen-
johtaja maj Jukka Rusila luovutti 
syyskokouksessa lupaamansa pal-
kinnon: 100 kappaletta patruunoi-
ta. Palkinnon sai piirin suurimman 
prosentuaalisen jäsenkasvun saa-
vuttanut kerho: Itä-Helsingin Re-
serviupseerit. Piiri onnittelee pal-
kittuja.

Kevätkokoukseen osallistui 17 kerhoa.

Itä-Helsingin Reserviupseerien puheenjohtaja ltn Toni Selin ja vuoden nuori 
upseeri ltn Jack Tarvajärvi.
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Maanpuolustusta kirjojen ja arkistojen parissa
Teksti: Lasse Mäki

Kuluneen kevään aikana pieniä jos 
suurempiakin yleisötapahtumia 
on jouduttu perumaan, ja monet 
ovat joutuneet pohtimaan uudel-
leen harrastusmahdollisuuksiaan 
maanpuolustuksen parissa. Vaikka 
toiminnalliset aktiviteetit ovat ol-
leet rajoitettuja, voi reserviläinen 
kehittää itseään myös muilla tavoin 
kuin ampumaradoilla tai sotaharjoi-
tuksissa. Sotatieteelliset kirjat, leh-
det ja internetin aineistot tarjoavat 
erinomaisia mahdollisuuksia soti-
laallisten tietojen päivittämiseen ja 
kerryttämiseen – tietoa on saatavil-
la enemmän kuin koskaan, ja vapaa-
ta aikaa voi hyödyntää tutustumalla 
itseään kiinnostaviin aiheisiin.
 Monipuolisen reserviläistoi-
minnan ytimessä on aatteellisuus ja 
maanpuolustustahto, jotka erottavat 
yhteisen harrastuksemme esimer-
kiksi ampuma- tai retkeilyseurois-
ta. Tämän aatteellisuuden mukana 
seuraa myös velvoite menneiden 
sukupolvien vaiheiden tuntemiseen 
sekä perinteiden vaalimiseen. Aat-
teellisen tarkoituksensa toteuttami-
seksi monet yhdistykset järjestävät 
esimerkiksi turvallisuuspolitiikkaan 
ja sotahistoriaan liittyviä luentoja, 
esitelmiä ja seminaareja, jotka tar-
joavat mielekästä ja kiinnostavaa 
toimintaa maanpuolustushengen 
kasvattamiseksi ja jäsenistön sivis-
tämiseksi. 
 Helsingin Reservimeriupsee-
reissa on parina viime vuosikym-
menenä virinnyt innostusta sotahis-
torian tutkimukseen myös yksityi-
sesti: muutamat yhdistyksen jäsenet 
ovat harrastusmielessä tutkineet 
merisodankäyntiin liittyviä aiheita 
ja koonneet havaintojaan esitelmik-
si, joista jäsenistö on saanut nauttia 
esimerkiksi syys- tai kevätkokous-
ten yhteydessä. Yhdistyksessä on-
kin huomattu, ettei asiantuntevien 
esitelmien pitämiseen tarvita välttä-
mättä ulkopuolisia – tutkimusintoa 
voi löytyä myös omista riveistä.

Tutkimusaineistoa sota-
arkiston kätköistä
 Reservin komentajakapteeni 
Juha Tenhunen on todellinen pitkän 
linjan maanpuolustusaktiivi, jolle 
on kertynyt kokemusta reserviup-
seeritoiminnasta kuudelta vuosi-
kymmeneltä: hän liittyi Reservime-
riupseereihin vuonna 1959 kotiutu-
misensa jälkeen ja toimii edelleen 
yhdistyksensä luottamustehtävissä. 
Tutkimustoiminta on tullut tutuksi 
Tenhuselle myöhemmillä päivillä. 
”Vuonna 2002 huomasin Helsingin 
Reservin Sanomissa ilmoituksen, 
jossa haettiin vapaaehtoisia autta-

maan silloisen Sota-arkiston koko-
elmien järjestämisessä”, hän kertoo. 
”Ilmoittauduin mukaan, mutta ei 
minulla silloin ollut aavistustakaan, 
kuinka laajoista kokoelmista oikein 
puhuttiin.”
 Sota-arkiston aineistoilla todella 
oli mittaa. Yhdessä muiden vapaa-
ehtoisten ”Sota-arkiston ystävien” 
kanssa Tenhunen sai tehtäväkseen 
kunnostaa, järjestellä ja luetteloida 
kansioita kuuleman mukaan noin 
15 hyllykilometrin pituudelta. Me-
riupseerina hän sai keskittyä selvit-
telemään erityisesti laivaston sota-
ajan dokumentteja, joista hän otatti 
myös itselleen kopioita oman lähde-
materiaalin kartuttamiseksi. Asia-
kirjakopioiden lisäksi Tenhusella on 
kattava valikoima historiallisia valo-
kuvia, joiden oheen hän on kirjoit-
tanut omia muistiinpanojaan. Sota-
arkiston siirryttyä Kansallisarkiston 
alaisuuteen työt loppuivat, mutta 
Tenhunen on sittemmin jatkanut ai-
neistojen läpikäyntiä tutkimussalin 
puolella.
 Sinnikäs aineiston lukeminen ja 
keruu on palkinnut tekijäänsä useil-
la esitelmillä: vuodesta 2006 lähti-
en Tenhunen on pitänyt seitsemän 
suurempaa esitelmää, joissa hän on 
käsitellyt muun muassa Suomen 
ja Saksan laivastojen yhteistyötä, 
panssarilaivojen rakentamista, su-
kellusvenesodankäyntiä sekä suo-
malaisten sodanaikaisia kalustohan-
kintoja Saksasta. Varsinaisten esitel-
mien lisäksi löydöksistä on julkaistu 
myös lyhennelmiä meripuolustus-
järjestöjen lehdissä.

Saksan ja Suomen 
laivastoyhteistyötä 
jatkosodassa
 Yhtenä viimeksi julkaisemis-
taan kirjoituksista Tenhunen esit-
telee Suomenlahden Laivastokillan 
jäsenlehden, Ankkurinapin ke-
vätnumeroa vuodelta 2017. Siinä 
hän käsittelee aiemmin pitämänsä 
esitelmän lyhennelmänä laivaston 
salaista alushankintaprojektia jat-
kosodan ajalta, jossa valmisteltiin 
nopeiden raivaukseen ja miinanlas-
kuun soveltuvien alusten ostamista 
Saksasta. ”Suomen laivasto oli kär-
sinyt tehokkaiden alusten vajeesta 
koko sodan ajan. Miinalaiva Riilah-
den tuhouduttua torpedohyökkä-
yksessä elokuussa 1943 ei laivastol-
la ollut kuin yksi nopeakulkuinen, 
raivaukseen sopiva alus”, Tenhunen 
kirjoittaa artikkelissaan. 
 Suomalaisilla ei ollut mahdol-
lisuutta rakentaa sopivia aluksia, 
joten hankinta-asiassa käännyt-
tiin saksalaisten puoleen: lukuisi-
en neuvotteluiden jälkeen Saksan 
merivoimien esikunta päätti myydä 

Suomelle neljä peruskorjattua tyy-
pin S-38 Schnellbootia, jotka olivat 
35 metriä pitkiä, reilun 40 solmun 
nopeuteen yltäviä, kolmella 2200 
hevosvoiman dieselmoottorilla 
kulkevia aluksia. Niiden keskeise-
nä aseistuksena oli 20 mm:n tykki, 
kaksi torpedoputkea sekä kuljetus-
mahdollisuus muutamalle syvyys-
pommille. 
 Sota-arkiston materiaalista käy 
ilmi, että huhtikuussa 1944 komen-
nettiin noin 100 suomalaista me-
risotilasta Saksan Swinemundessa 
sijainneeseen Schnellboot-koulu-
tuskeskukseen. Kauppakirja alusten 
myynnistä allekirjoitettiin elokuus-
sa 1944 kauppahintana 6,7 miljoo-
naa Saksan markkaa. Suomalaisten 
ajoharjoittelu ehti kuitenkin jatkua 
kuitenkin vain muutaman viikon 
syyskuun alkupäiviin saakka, kun-
nes rauhansopimus Neuvostoliiton 
kanssa 4.9.1944 muutti tilanteen. 
Suomen sotalippu laskettiin aluk-
sissa alas ja miehistö päätettiin ko-
tiuttaa: laivaston komentaja määräsi 
uudet sijoitukset Saksasta tulleille 
kahdeksallekymmenelle meriso-
tilaalle, jotka eivät koskaan ehti-
neet päästä varsinaisiin sotatoimiin 
Schnellbooteilla.

Internet historiantutkijan 
aarreaittana
 Omien tutkimustensa lisäksi 
Juha Tenhunen on saanut houku-
teltua myös upseeriveljiään mukaan 
kiinnostavaan harrastukseen. Yksi 
Tenhusen esitelmistä inspiraatiota 
saanut on reservin kapteeniluut-
nantti Antti Jäntti, Helsingin Reser-
vimeriupseerien hallituksen yhte-
ysupseeritoiminnan vastuuhenkilö. 
Kiinnostus sotatekniikkaa kohtaan 
syntyi Jäntissä jo nuorena miehenä, 
ja erityisesti sukellusveneet ovat 
olleet meriupseerin tutkimustyön 
kohteena. Hänen ensimmäinen vi-
rallinen esitelmänsä valmistui vuo-
den 2019 kevätkokoukseen otsikolla 
Yhdysvaltain sukellusvenesota Tyy-
nellä valtamerellä 1941–1945.
 Sukellusveneiden osalta Jäntti ei 
ole joutunut tyytymään materiaa-
lin puutteeseen. ”Internet on oikea 
historiantutkijan aarreaitta. Sieltä 
löytyy valtavasti tietoa esimerkiksi 
sukellusveneiden piirustuksista ja 
teknisistä tiedoista kuin myös digi-
toituja sotapäiväkirjoja ja raportteja. 
Olen löytänyt myös virtuaalisia esit-
telyjä, joilla on päässyt kiertämään 

sodanaikaisten sukellusveneiden si-
sällä”, hän naurahtaa. 
 Varsinaisesta tutkimustyöstä 
Jäntti ei ole halunnut ottaa turhia 
paineita, vaan hän on edennyt rau-
hassa omien kiinnostustensa mu-
kaan. ”Tässä on monta lähestymis-
tapaa ja lukemattomia erilaisia nä-
kökulmia, joista valita. Mielekkäintä 
on tietysti tutkia aiheitta, josta on 
itse kiinnostunut. Hyviä istumali-
haksia tämä toki vaatii, jos haluaa 
huolellisesti lukea aineistoa läpi.”

Sukellusveneet 
taipuivat moneksi
 Esitelmä Yhdysvaltain sukellus-
venesodasta Tyynellä valtamerellä 
toisessa maailmansodassa tarkas-
telee niin kaluston kehitystä, toteu-
tettuja operaatioita kuin vaikutuksia 
muuhun rintamatoimintaan. Sodan 
syttymisen jälkeen Yhdysvaltain su-
kellusvenestrategia Tyynellä valta-
merellä suunnattiin Jäntin mukaan 
ennen kaikkea Japanin logistiikka-
järjestelmää vastaan: ”Sukellusve-
neet saivat käskyn aloittaa rajoit-
tamaton sukellusvenesota kaikkia 
japanilaisia ja Japanin liittolaisten 
aluksia kohtaan. Tavoitteena oli teh-
dä Japanin ja sen valloittamien alu-
eiden meritse tapahtuvasta huol-
losta niin vaikeaa, kuin käytettävillä 
olevilla resursseilla oli mahdollista.”
 Yhdysvalloilla oli sukellusve-
netukikohtia surullisenkuuluisan 
Pearl Harborin lisäksi Filippiineillä, 
Australiassa ja Tyynenmeren saaris-
tossa. Eri tukikohdista käsin suori-
tettiin varsinaisten partiotehtävien 
lisäksi muun muassa 41 miinoitus-
tehtävää, säätiedustelua, kuljetuk-
sia, tykistö- ja raketti-iskuja sekä 
tuhoamistehtäviä. Sukellusveneet 
saarrostivat myös saarikohteita, te-
kivät valokuvaustiedustelua ja tu-
kivat maihinnousuja käytettävissä 
olevin keinoin. Evakuointi- ja pelas-
tustehtävien yhteyteen liittyy myös 
kuriositeetteja – pelastettujen jou-
kossa oli Yhdysvaltain presidenttinä 
vuosina 1989–1993 toiminut toisen 
maailmansodan hävittäjälentäjä Ge-
orge H. W. Bush.
 ”Sukellusveneet ovat kiehto-
va mutta melko heikosti suuren 
yleisön keskuudessa tunnettu tut-
kimusaihe. Oman lisänsä sukellus-
venesodan historian tutkimukseen 
tuo toki se, että Suomen merivoi-
millakin oli 1930-luvulta jatkosodan 
loppuun asti käytössä yhteensä viisi 

sukellusvenettä. Valtamerikäyttöön 
suunnitellut alukset olivat kuiten-
kin aivan toista luokkaa kooltaan ja 
suorituskyvyltään”, Jäntti toteaa. 

Enemmän irti maanpuolus-
tusharrastuksesta
 Juha Tenhusta ja Antti Jänttiä 
haastatellessa huomaa, että miehet 
ovat löytäneet itselleen mieluisan 
harrastuksen: kerrottavaa meri-
sodankäynnin historiasta ja tut-
kimuksesta riittäisi tuntikausiksi. 
Molemmat ovatkin kokeneet tutki-
musharrastuksen muuta maanpuo-
lustustoimintaa rikastuttavaksi ja 
samalla mielekkääksi ajanvietteek-
si. Esitelmätoiminnasta ovat olleet 
iloisia myös muut maanpuolustus-
henkiset ystävät, ja varsinaisten esi-
telmien jälkeen on käyty pitkiäkin 
keskusteluja historian yksityiskoh-
dista ja uusista löydöistä. ”Palaute 
on ollut erittäin positiivista ja kan-
nustavaa. Ilman muuta suosittelen 
tätä kaikille kiinnostuneille”, Jäntti 
kiteyttää. 
 Aloittelevaa historiantutkijaa 
aihepiirin laajuus ja saatavilla ole-
van materiaalin määrä voivat hir-
vittää. Tenhunen kuitenkin vakuut-
taa, ettei huolestumiseen ole syytä: 
”Harrastuksekseen kun tätä tekee, 
niin hauskaa pitää kuitenkin aina 
olla. Kannattaa aloittaa kysymällä 
itseltään, mistä haluaisi tietää lisää. 
Materiaalia kyllä löytyy niin kirjas-
toista, arkistoista, museoista kuin 
internetistäkin. Myös muiden reser-
viläisten keskuudesta saattaa löytyä 
innokkaita alan harrastajia.” 
 Maanpuolustusaiheinen tutki-
mustyö on palkitsevaa sekä tekijän-
sä että muiden toiminnassa mukana 
olevien kannalta, ja tuhannet kirjat 
ja tietokannat takaavat, että virik-
keitä tiedonjanon sammuttamiseen 
löytyy ympäri vuoden. Tartu siis 
viimein lukemista odottavaan jou-
lulahjakirjaan tai ota selvää itseäsi 
kiinnostavasta sotahistoriallisesta 
teemasta! Suomen merivoimien 
osalta alkuun pääsee tutustumal-
la esimerkiksi puolustushaaran 
100-vuotishistoriikkiin, joka löytyy 
internetistä vapaasti luettavana ha-
kusanoilla ”Merivoimat 100 vuotta”.
 
Pohja-aineistona toiminut Juha 
Tenhusen ja Antti Jäntin tutkimus-
harrastuksesta kertova artikkeli on 
alun perin julkaistu Rannikon Puo-
lustaja -lehden numerossa 2/2020.

Suomeen hankittavaksi suunniteltu tyypin S-38 Schnellboot merellä. Aluksen keulassa oli pitkät torpedoputket 
molemmin puolin ja 360 astetta kääntyvä tykki. Kuva: Sota-arkisto.

Antti Jäntti pitämässä esitelmää Helsingin Reservimeriupseerien kevätkoko-
uksessa huhtikuussa 2019. Kuva: Marko Vuorinen.
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Mielekäs ja hyödyllinen harjoittelu tuottaa tuloksia
Teksti: Tommi Nyström

Päävalmentaja, Prime Fighters Ry

Näin reserviläisenä sitä miettii, 
kuinka pysyä parhaassa iskussa kai-
ken ikää. Kun parikymmentä vuotta 
sitten siirryin vakituisesta palveluk-
sesta reservin puolelle, huomasin 
aika nopeasti, miten paljon vähem-
män liikkumista tulikaan siviilin 
konttorihommissa tehtyä. Sittem-
min, kun harrastustoiminnan kautta 
on löytynyt itselle sopiva kuntoilu-
muoto krav magan ja toiminnallisen 
harjoittelun kautta, on ollut helppo 
pitää itsensä kunnossa.

Krav Maga
Krav Maga on israelilainen itsepuo-
lustus- ja lähitaistelulaji. Krav Maga 
on Israelin valtion mukana kehitty-
nyt laji. Krav magan isä Imi Lichten-
feld (1910-1998), palveli osana Isra-
elin puolustusvoimien lähitaistelun 
ja fyysisen kunnon kehittämisen 
yksikköä jääden eläkkeelle 60-luvun 
puolessavälissä. Tämän jälkeen hän 

jatkoi krav magan parissa ja ryhtyi 
opettamaan lajia myös siviilihenki-
löille.
 Tutustuin itse krav magaan pian 
lajin saavuttua Suomeen vuonna 
1996. Sotilaalle se oli rakkautta ensi-
silmäyksellä! Suorin tie on paras tie! 
Nyt 25 vuoden harjoittelun jälkeen, 
ja tänä syksynä 20 vuoden opetta-
misen kokemuksella, lajin yksinker-
taisuus ja suoraviivaisuus ovat niitä 
asioita, jotka ovat nousseet myös 
muuhun harjoitteluun keskeisinä 
tekijöinä.

Itsepuolustuksen ja 
lähitaistelun ytimessä
Vuonna 2018 ryhdyimme Suomen 
Krav Maga liitossa haastavaan teh-
tävään tavoitteenamme laatia itse-
puolustuksen lajianalyysi. Lajiana-
lyysi tarkoittaa huippusuorituksen 
keskeisten piirteiden erottamista 
sekä huippusuoritukseen tähtäävän 
harjoittelun ohjelmointia. Itsepuo-
lustus ja lähitaistelu ovat taitolajeja, 
joita hallitsevat liikenopeus (räjäh- tävä nopeus), voimakestävyys sekä 

liikehallinta (koordinaatio). Krav 
Magan harjoitteluun kuuluvat niin 
pystyssä tapahtuva itsepuolustus 
kuin maassa puolustautuminen. 
Harjoittelussa korostuvat erilaiset 
simulaatiot ja “yksi vastaan usea 
hyökkääjä” – tilanteet. Skenaariot 
haetaan elävästä elämästä. Paino-
piste on nimenomaan puolustautu-
misessa eikä ottelemisessa, vaikka 
erilaisten otteluharjoitteiden mer-
kitys liikehallinnan sekä vauhti-
kestävyyden osalta onkin erittäin 
tärkeä osa harjoittelua. Krav magan 
harjoittelumenetelmä on konstruk-
tiivinen, eli samankaltaisiin ongel-
miin hyödynnetään samankaltaisia 
ratkaisuja. Yhä: Suorin ja nopein tie 
on paras tie!

Fysiikkaharjoittelu
Voiman ja erityisesti nopeusvoi-
man merkitystä itsepuolustuksessa 
ja lähitaistelussa ei voi väheksyä. 
Oman kehon painolla tehtävät 
harjoitteet sekä esimerkiksi kah-
vakuulilla tai sovelletuilla painoilla 
(reput, rinkat, kantolaitteet) teh-

tävät harjoitteet soveltuvat eri-
tyisen hyvin tähän tarkoitukseen. 
Erilaiset toiminnalliset harjoitteet 
elävöittävät tekniikkatreeniä ja 
saavat aikaan niin sanottua siir-
tovaikutusta itsepuolustuksen ja 
lähitaistelun suorittamiseen, kun 
niitä yhdistetään oikein. Nopeus-
voimaharjoittelussa keskeisenä 
ajatuksena on tehdä lyhyitä, räjäh-
täviä suorituksia kevyellä painolla. 
Tavoitteena on parantaa lihas-
ten ”hermotusta”, koordinaatiota 
ja opettaa lihaksisto tuottamaan 
maksimivoima nopeasti. Tätä voi-
maharjoittelun osa-aluetta tulee 
lähitaistelussa ja itsepuolustukses-
sa harjoittaa runsaasti.
 Yksittäisessä harjoituksessa 
on kolme vaihetta: valmistava osa, 
pääosa ja päätösosa. Valmistavas-
sa osassa tavoitteena on valmistaa 
keho harjoitusta varten, pääosas-
sa harjoitella tavoitteen mukaista 
osa-aluetta ja päätösosassa, kun 
hermojärjestelmä on jo väsynyt, 
on sitten mahdollista tehdä enem-
män kestävyyteen liittyviä harjoit-
teita.

Salilla, kotona, 
yhdessä ja erikseen
 Koronapandemia on pakottanut 
meidät kaikki pohtimaan fyysisen 
kunnon harjoittamista eri tavalla 
kuin aiemmin. Erityisesti itsepuo-
lustuksen harjoittelusta on sanottu, 
ettei sitä voi tehdä yksinään. Olem-
me Suomen Krav Maga liitto Ry:n 
sekä Prime Fighters Ry:n toimesta 
kyllä todistaneet toisin. Yhdistys-
ten YouTube-kanavilla on jo neli-
senkymmentä kotijumppavideota, 
joiden kanssa jokainen voi harjoi-
tella monipuolista itsepuolustusta 
ja fysiikkaa osana kokonaisvaltaista 
kuntoilua. Nyt kesäkuun alussa, kun 
päästään taas harjoittelemaan (aina-
kin hetkeksi) yhdessä, saadaan näitä 
harjoitteita syvennettyä taas pari- ja 
ryhmäharjoitteisiin. Kun sitten on 
taas aika olla eristyksissä, verkon yli 
kyetään harjoittelemaan yhdessä sil-
loinkin.

Lisätietoa: 
www.primefighters.fi
www.suomenkravmagaliitto.fi

Yksinkertainen omatoimiharjoitus
Tavoite:
Lyöntien ja torjuvien iskujen harjoittaminen päätä kohti, ylhäältä alaspäin tulevaa iskua vastaan
(kirves, kenttälapio jne.)

Valmistava osa (5-10 min)
10 x haara- perushyppy + 5 etunojapunnerrusta + 5 istumaan nousua / linkkuveitsiliikettä + 10
selkälihasliikettä.
Tehdään viisi kierrosta

Pääosa (10-20 min) nopeus, voima ja taito
10 kg reppu/laukku varusteena (Voi tehdä toki myös vaikka rynnäkkökiväärillä..)
Lyödään pään yläpuolelle torjuva isku ja hypätään sivuun
Lyödään välineellä kohti vastustajan päätä
Tehdään 5 ripeää suoritusta molemmilta puolilta
Tämän jälkeen liikkeelle lähtö vatsaltaan maasta
Hyppää ylös
Tee väistö ja torjuva isku
Tee vastahyökkäys
Toista kolme kertaa molemmin puolin

Päätösosa (12 min) voimakestävyys (pyramidiharjoitus)
Kierros 1: 8 x kyykkyyn- ylös, etunojapunnerrus, istumaan nousu, selkälihasliike
Kierros 2: 10 x kaikki liikkeet
Kierros 3: 12 x kaikki liikkeet
Kierros 4: 14 x kaikki liikkeet
Kierros 5: 12 x kaikki liikkeet
Kierros 6: 10 x kaikki liikkeet
Kierros 7: 8 x kaikki liikkeet
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Miten kehittyä ampujana - ohjeita oikeanlaiseen 
harjoitteluun 
Teksti: Matti Riikonen

 Tämän jutun tarkoituksena on 
antaa ohjeita ammunnan harjoit-
teluun itsenäisesti. Moni ampuja 
voi parantaa tuloksiaan puhtaasti 
harjoitusmäärää lisäämällä, mutta 
vasta oikeanlainen laadullinen har-
joittelu ja tavallisimpien virheiden 
korjaaminen voi saada aikaan mer-
kittävämpää kehitystä. Artikkelin 
kohderyhmänä ovat tavalliset reser-
viläiset, jopa aloittelijat, jotka halu-
avat kehittyä SRA-ampujana kohti 
kilpatasoa. Kehittyminen vaatii toki 
paljon – todella paljon - toistoja, 
eikä helppoa oikotietä ole. Oikeilla 
neuvoilla on kuitenkin mahdollis-
ta välttää tavallisimmat virheet ja 
kehittyä oikeanlaisen harjoittelun 
kautta. 
 Kun haetaan oikeaa tietämys-
tä, kannattaa kysyä alan huipuilta, 
jotka ovat käyneet läpi pitkän tien 
nuoresta harrastajasta huipulle. Sik-
si artikkelia varten on haastateltu 
kahta suomalaista toiminnallisen 
ammunnan maailmanmestaria, Kim 
Leppästä ja Jaakko Viitalaa, joiden 
saavutukset puhuvat puolestaan. 
Molempien omin laji on IPSC-
haulikko, mutta heillä on laaja kan-
sainvälinen kilpailumenestys myös 
muissa aseluokissa ja kotimaan 
SRA:ssa. He antoivat artikkelia var-
ten yksinkertaisia mutta pitkän ko-
kemuksen kautta siivilöityneitä käy-
tännön neuvoja, joita tavallisen am-
pujankin kannattaa noudattaa, jos 
haluaa kehittyä ampujana ja päästä 
pidemmälle kuin mitä omin voimin 
olisi mahdollista. Molemmat koros-
tavat vaatimattomasti, että kyse on 
vain heidän mielipiteistään, eivätkä 
he missään nimessä pyri esiinty-
mään alan auktoriteetteina, koska 
tapoja kehittymiseen on monia. 
Kumpikaan ei myöskään ole mikään 
tiukkapipo, ja he myöntävät auliisti, 
että ampumaharrastus on hauskaa 
ilman tavoitteitakin. Artikkelissa on 
kuitenkin keskitytty tavoitteelliseen 
ampumataidon kehittämiseen, mikä 
ei tapahdu ilman runsaasti laaduk-
kaita toistoja. 

 Jutussa on keskitytty etupäässä 
toiminnalliseen pistooliammun-
taan. Se on vaativa laji, joka heijas-
taa ampumataitoa hyvin selkeästi. 
Kivääri ja haulikko antavat monella 
osa-alueella enemmän anteeksi. Jos 
hallitsee hyvin pistooliammunnan, 
pärjää todennäköisesti myös kivää-
rin ja haulikon kanssa, muttei vält-
tämättä toisinpäin.  

Aseotteessa tärkeää on 
tukeva puristus kahvasta
Millainen on hyvä ampuma-asento 
ja aseote? 
 Jaakko: Nykyisin lähes kaikki 
huipputason ampujat käyttävät ns. 
modernia isosceles-ampuma-asen-
toa, jossa kädet ovat symmetrisesti 
aseen molemmilla puolilla. Täsmäl-
linen asento riippuu kuitenkin am-
pujan ruumiin mitoista. Oleellista 
on asennon rentous. Uutta opetel-
lessa asennon rentous löytyy kui-
tenkin vasta vähitellen kokemuksen 
kautta. Pistooliammunnassa ote 
kahvasta on tärkeimpiä asioita, tär-
keämpi kuin kiväärissä tai haulikos-
sa. Aseotteen on oltava voimakas ja 
pistoolia pitää puristaa lujasti, myös 
kuivaharjoittelussa: ’Käsien pitää 
olla väsyneet puristuksesta harjoi-
tuksen jälkeen, muuten ei ole har-
joitellut riittävällä puristuksella’. 
 Kim: Helpoin ja luontaisin am-
puma-asento on paras. Esimerkiksi 
kamppailuasento, jossa on tukeva 
olla, ja joka kestää ’vähän tönimis-
tä’. Joka tapauksessa symmetrinen 
asento (dynaaminen isosceles), josta 
on myös helppo liikkua eri suuntiin. 
Pistoolista pitää olla hyvä kontrolli. 
Puristuksen on oltava luja, ja käsillä 
on saatava laaja-pinta-ala kahvasta, 
peukalot peräkkäin. Oikea puristus 
on ’kuin pesurättiä vääntäisi kuivak-
si’. Puristus syö vähän hienomoto-
riikkaa oikealta kädeltä, ja sitä pitää 
höllätä sen verran että voi laukaista. 
Vasemmalla kädellä vastaavasti pu-
ristetaan ehkä aavistus enemmän. 
Yleisesti ottaen ampuma-asennosta 
on ihan liikaa mielipiteitä, jotka 
vain sekoittavat. Periaatteessa am-
muttaessa otteellakaan ei ole väliä, 

kunhan saa oikean tähtäinkuvan ja 
saa laukaistua, kun tähtäin on maa-
lissa.

 Tähtäinkuvan hakemisesta 
pitää tulla automaatio
  Miten pitäisi harjoitella tähtäinku-
van ottamista ja palauttamista lau-
kauksen jälkeen?
 Jaakko: Tähtäinkuvan hakemi-
sessa perusperiaate on, että katseen 
kohdistus riippuu etäisyydestä ja 
maalin koosta. Jos ammutaan lä-
helle, fokus on enemmän maaleissa. 
Jos ammutaan kauemmaksi, fokus 
siirtyy tähtäimiin ja muodostuu pa-
rempi tähtäinkuva. Jos ammutaan 
oikein kauas, tähtäinkuvaa teräste-
tään entisestään ja laukaisuun kes-
kitytään enemmän. Harjoitellessa 
oppii, mihin pitää keskittyä, ja ko-
keneella ampujalla tähtäinkuvan 
hakeminen on täysin automaattista. 
Kuivaharjoittelussa kannattaa har-
joitella tähtäämistä hyvin pieniin 
maaleihin eri etäisyyksille, jotta tot-
tuu hakemaan tarkkuutta.
 Myös nopeiden perättäisten 
laukausten välissä pitää aina nähdä, 
missä asennossa tähtäimet ovat. Lä-
helle ammuttaessa tähtäinkuvan ei 
kuitenkaan tarvitse olla täydellinen, 
kunhan se on riittävän hyvä A-osu-
maan. Vastaavasti 25m etäisyydelle 
tähtäinkuvan pitää olla tarkempi. 
Ns. ’ressutuplan’ harjoittelu, jossa 
ensimmäinen laukaus tähdätään ja 
toinen lähtee mihin sattuu, ei yleen-
sä johda hyvään tulokseen, paitsi 
ehkä tuurilla. Todellinen ampu-
mataito ei kuitenkaan voi perustua 
tuuriin, vaan samana toistettavaan 
suoritukseen myös paineenalaisessa 
tilanteessa. 
 Kim: Tähtäinkuva ja tähtäys 
ovat aina samoja riippumatta mat-
kasta, lähelle on vain helpompi osua 

riittävän tarkasti. Kaikki laukaukset 
pitää tähdätä. ’Ressutuplien’ rois-
kiminen ei auta kehittymään eikä 
johda oikeaan suoritukseen, se on 
kuin pelaisi lottoa. Harjoittelussa 
ei pidä antaa kropan tehdä vääriä 
asioita, koska väärät liikkeet voivat 
jäädä päälle. Aloittelevan ampujan 
kannattaa harjoitella vain 25 met-
rin päähän, lähelle ampuminen on 
turhaa. Sitten kun osuu kauas, osuu 
myös lähelle. Aloittelijat harjoittele-
vat tähtäämistä liian vähän. Kannat-
taa harjoitella tähtäämistä kuivana 
mahdollisimman paljon kaikista 
asennoista ja pieniin maaleihin. 
Kuivaharjoittelua voi tehdä 90% 
harjoituksista, rata on enemmän 
herkuttelua. Hyvin tehty kuivahar-
joittelu vastaa hyvää ratatreeniä. 
Kuivaharjoittelusta alkoi oma kehi-
tykseni harrastuksen alussa, ja sillä 
nousin ’kartalle’ SRA:ssa. 
 Harjoittelussa ei pidä tuijot-
taa tavoiteaikoihin tai splitteihin 
(laukausten väliseen aikaan), koska 
niillä ei ole kokonaistulosten kan-
nalta suurta väliä. Tarkkuudella sen 
sijaan on väliä. Kaikki Suomen top-
10 SRA-ampujat ampuvat tarkasti, 
eivät vain nopeasti, ja pelkällä nope-
udella ei pärjää.

"Pistoolissa laukaisu 
on se juttu"
Mihin laukaisussa kannattaa keskit-
tyä?
 Kim: Pistooliammunnassa täh-
täinkuva ja oikea laukaisu ovat 
tärkeimmät asiat. Tähtäinkuvan 
säilymistä voi harjoitella kuivana 
laittamalla 5 sentin kolikon aseen 
päälle ja liipaisemalla ilman että ko-
likko putoaa. Laukaisua kannattaa 
harjoitella kuula-aseella (practicalin 
kilpailulaji on nimeltään Action Air) 
ja pienoispistoolikaliiperi on myös 

hyvä. Action Air antaa toki enem-
män anteeksi, koska rekyyli on pie-
ni, mutta silti sillä on hyvä harjoitel-
la laukaisua – periaatteessa rekyylin 
kanssa harjoittelu on ’turhaa’, koska 
se usein mutkistaa asioita. Osumat 
vasemmalle alas johtuvat väärästä 
laukaisusta, jossa käsi nykäisee. To-
dennäköisesti ampuja myös sulkee 
silmänsä juuri ennen kuin lauka-
usta, tähtäys muuttuu ja ampuja ei 
edes tiedä laukauksen jälkeen mi-
hin laukaukset osuivat. Tässä Acti-
on Air voi auttaa, koska pienempi 
rekyyli auttaa pitämään silmät auki 
ja liipaisua on helpompi kontrolloi-
da. Kuivaharjoittelussa tärkeintä on 
puristava ote ja että laukaus lähtee 
ilman että tähtäimet liikkuvat.  
 Jaakko: Eri aseissa harjoitellaan 
eri asioita, mutta ’pistoolissa lau-
kaisu on se kaikkein tärkein juttu’. 
Liipaisu ratkaisee, pysyvätkö aseen 
tähtäimet kohdallaan juuri liipaisu-
hetkellä. Liipaisinta pitää puristaa 
suoraan taakse niin, ettei tähtäin-
kuva muutu liipaisun aikana. Tämä 
kuulostaa yksinkertaiselta, mutta 
sitä on harjoiteltava todella paljon 
jotta se onnistuu myös nopeasti. 
Monet luulevat, että epäonnistu-
neessa suorituksessa vika on tähtä-
yksessä, mutta yleensä vika on lau-
kaisussa. Ase liikahtaa laukaisun ai-
kana ja osumat eivät ole siellä missä 
niiden pitäisi olla. Parannus ei ole, 
että yritetään tähdätä vielä tarkem-
min, vaan pitää parantaa juurisyytä 
eli laukaisua. Liipaisun kuivahar-
joittelu on erittäin hyödyllistä myös 
aloittelijalle.
 Hyvää laukaisua kannattaa har-
joitella samalla nopeudella kuin sitä 
lajissa käyttää. Kun aseesta on kun-
non ote ja harjoittelee nopeita lau-
kauksia, virheet paljastuvat helposti, 
jolloin niitä voi korjata. Jos käyttää 5 

Kim Leppänen.

Jaakko Viitala.
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    Jukka Knuuti

Jokainen muistaa varusmiesajaltaan tarinoita, kuinka jonkun väitet-
tiin hankkineen itselleen hullun paperit saadakseen vapautuksen pal-
veluksesta. Nykyään hullun papereita ei taideta enää tarvita. Riittää 
kun sanoo, että minä lähden kotiin. Mutta eivät ennen vanhaan yk-
sinomaan varusmiehet hullun papereita hankkineet. Ihan oikeat sel-
laiset hankki yksi kenraalikin, kenraalimajuri Gösta Theslöf.

Hänen uransa oli komea. Theslöf kävi Haminan kadettikoulun ja 
myöhemmin Pietarissa sen yleisesikunta-akatemian, jonne Manner-
heim ei päässyt heikon venäjän kielen taitonsa vuoksi.  Theslöf hank-
ki ensimmäisen sortokauden aikana yhteyksiä aktivisteihin. Vuoden 
1905 suurlakon aikana hän toimi Helsinkiin punakaartin vastapainok-
si perustetun ylioppilaiden suojeluskaartin päällikkönä. 

Elokuussa 1914 Theslöf pidätettiin ja tuomittiin kuolemaan osalli-
suudestaan aktivistien maanalaiseen toimintaan. Hänen korkeissa 
asemissa olleet ystävänsä saivat kuitenkin tuomion lievennettyä kar-
kotukseksi. Theslöf asui 1914–1917 maanpaossa Ruotsissa, jossa hän 
osallistui itsenäisyysaktivismia tukeneen ns. sotilaskomitean toimin-
taan. Theslöf loi yhteyksiä myös Ruotsin sotilastiedusteluun ja osallis-
tui vuonna 1917 Saksan yleisesikunnan kanssa käytyihin neuvottelui-
hin Suomeen lähetettävästä sotilaallisesta avusta

Vapaussodan syttyessä 1918 alussa Mannerheimin nimitti Theslöfin 
edustajakseen Ruotsissa. Theslöf järjesti aseiden ja huoltotarvikkei-
den kuljettamisen Ruotsista Vaasaan. Hän tuli Vaasaan, jolloin hänet 
nimitettiin valkoisen armeijan yleisesikunnan päälliköksi everstin ar-
voisena.  Mannerheim toteaa muistelmissaan, että Theslöfin jousta-
va ja kultivoinut olemus teki hänet hyvin sopivaksi tasoittamaan nii-
tä hankaluuksia, joita vallitsevissa poikkeuksellisissa oloissa ei voitu 
välttää.

Sisällissodan loppuvaiheessa Theslöf ylennettiin kenraalimajuriksi ja 
Helsingin voitonparaatissa 16. toukokuusta hän esikuntapäällikkönä 
ratsasti heti Mannerheimin jäljessä. Theslöfillä näyttää olleen lähei-
nen yhteys Mannerheimiin.  Hän erosi sotaväen palveluksesta Man-
nerheimin menetettyä asemansa 1918 ja palasi Ruotsiin. Kun Man-
nerheim nimitettiin valtionhoitajaksi myöhemmin samana vuonna 
, Theslöf palasi kotimaahan ja toimi lyhyen ajan 2. divisioonan ko-
mentajana.  Theslöf kannatti innokkaasti Mannerheimin kaavailemaa 
Suomen osallistumista Venäjän sisällissotaan. Kun Mannerheim hä-
visi presidentinvaalin kesällä 1919, Theslöf ymmärsi, että itään suun-
tautuva operaatio ei toteutuisi, joten hän erosi uudelleen armeijasta. 
Toisin kuin muista Mannerheimin vapaussodan aikaisista lähimmis-
tä kenraaleista, Waldenista, Ignatiuksesta tai Linderistä, emme tiedä 
Theslöfistä mitään. Kuitenkin hänen henkilöhistoriansa olisi ollut to-
dellisen sankarin tarina: Ylioppilaiden suojeluskaartin perustaminen 
Suurlakon aikana 1905, Venäjän hallinnon määräämä kuolemantuo-
mio itsenäispuuhailusta ja vielä osallistuminen neuvotteluihin Saksan 
yleisesikunnan kanssa Suomeen lähetettävästä avusta. Miksi Man-
nerheimin lähin alainen, esikuntapäällikkö, on vaipunut unohduksen 
yöhön.

Tässä tulee selitys: Jääkärihistoria tuntee Kilpisjärven pamahduksen 
6. kesäkuuta 1916. Neljä jääkäriä yritti tuhota Kilpisjärvellä sijainneen 
venäläisten varusvaraston. Varasto tuhoutui vain osittain.  Varasto 
kuului sittemmin hallituksen joukoille ja esikuntapäällikkö kenraali 
Theslöfin vastuulle. Hän ryhtyi veljensä kanssa myymään omaan lu-
kuunsa varaston sisältöä ulkomaille. Asiakaskunta oli laaja: esimer-
kiksi sotilassaappaita myytiin Englantiin, Ruotsiin, Norjaan ja Viroon. 
Sotaviskaali nosti Theslöfiä vastaan syytteen sotaylioikeudessa maan-
petoksesta ja vaati valtiolle suuria korvauksia. Välttääkseen tuomion 
Theslöf hankki lääkärintodistuksen pysyvästä mielenvikaisiuudes-
ta. Sinnikäs syyttäjä ei kuitenkaan luovuttanut, vaan vaati syytetylle 
määrättäväksi holhoojan, jotta juttu  voitaisiin käsitellä. Näin tapah-
tui ja Theslöf tuomittiin 15 miljoonan markan korvauksiin ja hänen 
katsottiin syyllistyneen maanpetokseen, koska oli vihollisen eduksi 
vahingoittanut valtakuntaa.

Sitten tapahtui outo interventio. P.E.Svinhufvud, G. Mannerheim ja 
10 muuta tunnettua henkilöä julkaisivat Helsingin lehdissä vetoo-
muksen, missä he totesivat tuomion kohdanneen sairasta miestä, 
joka ei kyennyt kunniaansa puolustamaan.  He olivat närkästyneitä 
siitä, että isänmaallisesti ansioitunut mies oli leimattu maanpetturik-
si. He eivät voineet uskoa, että Theslöf olisi syyllistynyt niin raskaa-
seen rikokseen. Lieneekö tällä lausumalla ollut osuutensa siihen, että 
Korkein oikeus kumosi sotaoikeuden langettavan päätöksen. Mutta 
kenraalin maine oli mennyt. Sen sijaan, että Theslöf olisi liitetty va-
paussodan sankarien galleriaan, mielenvikaiseksi todettu ja holhouk-
senalaiseksi saatettu, runoja kirjoittava kenraali vietti hiljaista elämää 
ja hoiteli maatilaansan ja puutarhaansa Tammisaaressa vailla talou-
dellisia huolia 1939 tapahtuneeseen kuolemaansa saakka.

Julkaistu Suomen sotilas-lehdessä.

Kolumni

Kenraali hankki

hullun paperit

sekuntia laukaisuun, se on varmas-
ti puhdas, mutta nopeuslajissa sillä 
ei pärjää. Myös kuivaharjoittelussa 
laukaisun pitää olla yhtä nopea kuin 
kilpailussa, jolloin paremmin huo-
maa laukaisun aikana tapahtuneet 
virheet. 

Asekäsittelyssä 
kuivaharjoittelu kannattaa, 
aluksi hitaasti
Mitä neuvoisit asekäsittelyn harjoit-
telusta?
 Jaakko: Aseenkäsittelyharjoit-
telua tarvitaan paljon, ja sitä kan-
nattaa tehdä kuivaharjoitteluna, 
vaikka joka päivä.  Kuivaharjoittelu 
on tärkeää ja suositeltavaa myös 
aloittelijalle. Kuivaharjoittelulla 
voi harjoitella monia asioita tehok-
kaasti: aseen vetoa kotelosta, ottoa 
eri asennoista ja pöydältä, taulun-
vaihtoja. Oleellista on, että pistoo-
li tuodaan silmän ja taulun väliin 
optimaalista reittiä ja ilman turhia 
liikkeitä, jotka hidastavat suoritus-
ta. Ote kahvasta on saatava vedon 
aikana sellaiseksi, jolla voi ampua 
hyvin. Hyvän otteen saaminen voi 
kestää vähän kauemmin kuin nope-
an otteen, mutta jos ammunta huo-
nolla otteella ei onnistu, nopeudesta 
ei ole mitään hyötyä. Asekäsittelyn 
ja vedon eri vaiheita on syytä har-
joitella aluksi hitaasti, jotta liikera-
doista karsiutuu pois kaikki turha. 
Kun liikeradat alkavat löytyä, voi 
kasvattaa nopeutta rentouden ja 
liikepuhtauden kärsimättä. Oman 
harjoituksen videointia voi käyttää 
apuna.
 Kim: Asekäsittelyä voi tehdä 
pelkästään kuivaharjoitteluna, am-
pua ei tarvitse ollenkaan. Sopivia 
harjoitteita löytyy esim. Otso Vai-
nion kirjasta ja netistä runsaasti. 
Oleellista on hakea asekäsittelyssä 
lyhin ja tarkoituksenmukaisin reitti 
kotelosta tai muualta tähtäyslinjal-
le maalin ja silmän väliin. Ensin on 
harjoiteltava hitaasti monta kertaa 
vaihe kerrallaan, jotta liikeradat 
hioutuvat selkäytimeen. Sitten vas-
ta on aika kiihdyttää nopeutta. Jos 
yrittää kiihdyttää nopeutta ennen 
kuin liikeradat ovat kunnossa, tekee 
vain hallaa ja oppii vääriä ja tur-
hia liikkeitä, joista voi olla työlästä 
päästä eroon. Pitää siis olla kärsiväl-
lisyyttä ja paljon toistoja.  

Monta lyhyttä harjoitusta 
kehittää paremmin 
kuin yksi pitkä
 Mikä tuo harjoittelussa par-
haimmat tulokset?
 Kim: Kun pyritään laadukkaisiin 

toistoihin, parempaan tulokseen 
pääsee kun tekee paljon lyhyitä har-
joituksia kestoltaan 5-15 minuuttia 
joka päivä, sen sijaan että harjoitte-
lisi 1-2 tuntia kerran viikossa. Am-
puminen on taitolaji, ja siksi pitkät 
harjoitukset eivät ole tarpeen kuin 
ehkä leirinomaisesti kilpailuihin 
valmistautumisessa. Harjoituksen 
pituuden ratkaisee ampujan keskit-
tymiskyky, se voi olla vaikka 5-50 
minuuttia. Kannattaa mieluummin 
harjoitella yksi asia kerrallaan kuin 
vaikka viisi asiaa samalla. Sitten kun 
ei enää jaksa keskittyä, harjoituksen 
laatu kärsii ja voi jopa sortua huo-
noihin rutiineihin.  
 Jaakko: Harjoittelun tehossa 
on tärkeiää, että harjoittelee usein. 
Monta lyhyttä harjoitusta on pa-
rempi kuin yksi pitkä. Harjoitus voi 
kestää vaikka vain 15 minuuttia, jos 
se on keskittynyttä. Kun pyritään 
laadukkaisiin toistoihin, harjoituk-
sen pituus riippuu myös ampujasta: 
harjoitus voi kestää niin kauan kuin 
ampuja säilyy virkeänä ja jaksaa kes-
kittyä. Täysin sopiva harjoitus voi 
kestää 15-30 minuuttia. Suosittelisin 
harrastajalle kuivaharjoittelua mah-
dollisimman usein. Kehittymiseen 
tarvitaan useita harjoituksia viikos-
sa. Osa niistä voi kuitenkin olla laa-
dukkaita kuivaharjoituksia. Kerran 
viikossa ei riitä kehittymiseen. Suo-
sittelen palvelusaseammuntaa kai-
kille SRA-ampujille perustaitojen 
kehittämiseen sekä pistoolilla että 
kiväärillä. 

Vältä aloittelijan 
tyypillisimmät virheet
 Mitkä ovat aloittelijoiden tyypil-
lisimmät virheet?
 Kim: Aseotteen osalta hyvän 
kontrollin puuttuminen on tyy-
pillinen aloittelijan virhe. Asettaa 
pitää puristaa kovaa. Toinen virhe 

on puutteet laukaisussa: käsi nykii 
laukaistessa, silmät menevät kiinni 
ennen laukaisua, tähtäinkuva siirtyy 
eikä ampuja edes tiedä mihin lau-
kaukset osuvat. Tämän voi korjata 
tähtäysharjoittelulla kuivana. Kol-
mas virhe on yrittää tehdä uusia lii-
keratoja liian nopeasti, ennen kuin 
ne ovat hioutuneet taloudellisiksi. 
 Jaakko: Tyypillisin aloittelijan 
virhe on se, että aseote ja puris-
tus eivät ole riittävän voimakkaat. 
Tämä pätee varsinkin kuivaharjoit-
teluun, jossa rekyylin puute voi kan-
nustaa löysempään otteeseen. 
 Toinen virhe on, että liipaisua 
ei tehdä suoraan taakse, jolloin ase 
liikahtaa juuri ennen liipaisua. Tyy-
pillinen laukaisuvirhe näkyy taululla 
siten, että osumat ovat vasemmalla 
alhaalla (oikeakätisellä ampujalla). 
Se kertoo liipaisimen ’rullaamises-
ta’, jolloin liipaisin ei liiku suoraan 
taakse. Tämä on opittava tunnis-
tamaan ja tuntemaan. Suosittelen 
harjoittelemaan ilman hanskoja, jol-
loin tuntuma aseeseen on parempi. 
Kolmas virhe on, että aseen laukai-
sua harjoitellaan ainoastaan hitaas-
ti, vaikka pitäisi harjoitella nopeasti 
halutulla kilpailunopeudella, kui-
tenkin tarkkuuden kärsimättä.

Kirjallisuutta
 Toiminnallisen ammunnan op-
paita on paljon, ja aloittelijan voi 
olla vaikea löytää oikeasti hyödyl-
lisiä teoksia. Ohessa ovat Kimin ja 
Jaakon suositukset.
 Otso Vainio: Käytännön ampu-
mataito
- Sekä Kimin että Jaakon suositte-
lema suomenkielinen kirja, joka si-
sältää paljon hyödyllistä perusasiaa, 
ja jota voi suositella ensimmäiseksi 
oppaaksi.
 Ben Stoeger: Practical Pistol (+ 
muukin tuotanto)
- Jaakon suositus oppaaksi, jos 
SRA-pistooliammunta kiinnostaa. 
”Otso Vainion ja Ben Stoegerin kir-
joilla pistooliampuja pääsee pitkäl-
le.”
 Michael Ross Seeklander: Your 
Competition Handgun Training 
Program (+ muu tuotanto)
- Kimin suositus pistooliammun-
nan harjoitteluun.
 HRS kiittää Kim Leppästä ja 
Jaakko Viitalaa haastattelusta ja hy-
vistä neuvoista!

Kim Leppänen
Syntynyt: 1989

Asuinpaikka: Tampere

Ampumayhdistys: Sotilaspoliisieskadroona Lahden kilta ry

Reserviläisyhdistys: TAKORU, Tampereen Reserviupseerit

Keskeinen kilpailumenestys

2018 IPSC Shotgun World Shoot 2. sija (Standard division)
2017 Rifle World Shoot 5. sija 
2015 IPSC Shotgun World Shoot 1. sija (Manual division)
2015 IPSC Rifle European Championship 5. sija

Kaikkiaan n. 58 kansainvälistä tai kotimaista arvokilpailusijoitusta 
IPSC/3gun/SRA

IPSC = International Practical Shooting Confederation. IPSC:n MM-
kilpailut (World Shoot) järjestetään vain joka 3. vuosi.

Jaakko Viitala
Syntynyt: 1982
Asuinpaikka: Nokia
Ampumayhdistys: Nokian Seudun Ampujat, Tampereen Reserviläiset
Reserviläisyhdistys: Tampereen Reserviläiset

Keskeinen kilpailumenestys

2019 SRA SM 2. sija (Vakio)
2018 IPSC Shotgun World Shoot 1. sija  (Manual division)
2015 IPSC Shotgun World Shoot 2. sija (Manual division)
2015 SRA SM 2. sija (Vakio)

Lisäksi useita Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuksia ja palkintosijoja 
eri  kotimaisissa ja ulkomaisissa arvokilpailuissa IPSC/3gun/SRA

HUOM! 
Jos pidit Kimin ja Jaakon ohjeista, käy 
vastapalvelukseksi tykkäämässä heitä 
heidän Facebook-sivuillaan!

https://www.facebook.com/kimleppa-
nensport/

https://www.facebook.com/jaakko.
viitala.9 
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Ampumatoimintaa
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ammunta@hrup.fi

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 maksaa 25 euroa. Vakuutus 
vaaditaan Töölön radalla.

Koulutustoimintaa
HRUP koulutustoimikunta > koulutus@hrup.fi

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseja
Ohessa MPK:n Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin kesäkuun koulutustarjonta. Kurssit ovat Santahaminassa. Kurssit löytyvät MPK:n 
koulutuskalenterista osoitteessa www.mpk.fi.

Lihaskunto ja kestävyystestit 15.6.

Perusammunta (kivääri) 27.6. 

Perusammunta (kivääri) 300 m 27.6. 

Asekäsittelyammunta (kokeneet) 27.6. 

Verkkokurssit (koko ajan avoinna)

Kulunvalvontapaikka poliisin virka-apuna

Puolustusvoimien B-ajolupakoulutus

Sotilasjohtamisen teoria

Sotilaspedagogian teoria

Lopun ESMPP:n koulutustarjonnan näet täältä:
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri

MPK:n ohjeistus osallistujille täältä: 
https://mpk.fi/ajankohtaista/mpk/oheita-osallistujalle/

MPK:n ratavuorot Santahaminassa
Vuoroille ilmoittautuminen: www.mpk.fi

27.6.  Perusammunta (kivääri)
27.6.  Perusammunta (kivääri 300 m)
27.6.  Asekäsittelyammunta (kokeneet)

Piirien pistoolivuorot 
Santahaminassa  kesällä 2020
Koronaepidemian myötä pääsyä Santahaminaan on edelleen rajoitettu. Piirien pistoolin 
ja sotilaspistoolin pika-ammunnan vuorot on toistaiseksi peruttu. Kaikille kaudelle 2020 
ilmoittautuneille tiedotetaan sähköpostitse heti, kun kausi pääsee alkamaan.

Vuoroille voi ilmoittautua osoitteeseen pistoolivuoro@hrup.fi

Helsingin reserviläispiirien ampumatoimikunta

MPK:n kuulumisia
 MPK:n toiminta jatkuu koro-
nasta huolimatta. Lähikoulutuksia 
kyetään jatkamaan osin jo 1.6.2020 
varsinaisen toiminnan alkaessa näil-
lä näkymillä syksyllä 2020. Kevään 
ja kesän aikana toteutetaan lisäksi 
etäkoulutuksia, tehdään suunnitte-
lutyötä ja luodaan tiiviitä yhteyksiä 
Puolustusvoimiin ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tekijöihin.
 Hallituksen ja Puolustusvoimien 
päätöksiä mukaillen MPK keskeytti 
suunnitellun koulutustoimintansa 
kevään aikana. Tilanne on mahdol-
listanut toiminnan painopisteen 
siirtämisen suunnitteluun. Etelä-
Suomen maanpuolustuspiirin val-
miuspäälliköt Markus Häyhtiö ja 
Pasi Raatikainen ovat olleet yhtey-
dessä lähes kaikkiin piirin MPK:n 
sotilaallisia valmiuksia tukevaan 
(SOTVA) toimintaan sitoutunei-
siin henkilöihin. Tämän pohjalta 
on tehty kouluttamissuunnitelmia, 
valmisteltu esityksiä avainhenkilöi-
den käskyttämiseksi erilaisiin PV:n 
harjoituksiin sekä hyödynnetty ken-
tän osaajia mm. koulutusohjelmien 
suunnittelutyössä.
 Yhteistyö Puolustusvoimien 
edustajien kanssa on jatkunut kes-
keytyksettä koulutustauon aikana. 
”Puolustusvoimien kyky mukautua 
tilanteeseen on ollut erittäin hyvä”, 
iloitsee valmiuspäällikkö Raatikai-

nen. Lisäksi Aluetoimiston edusta-
jan osallistuminen mm. Maakun-
takomppanioiden tiedotustilaisuus 
-webinaariin on ollut hyvä osoitus 
PV:n tahdosta tukea vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä. 
 Kevään aikana toteutetut etä-
koulutukset ovat osoittautuneet 
erittäin suosituksi. Maakuntakomp-
panioiden tiedotustilaisuudet, ar-
jen viestivälineisiin liittyvät koulu-
tukset, säteilymittausjoukkueiden 
koulutukset ja taistelupelastajan 
toiminta ovat aihe-esimerkkejä pii-
rin webinaareista. ”On ollut todella 
ilahduttavaa nähdä reserviläisten 
haluavan kehittää itseään monin ta-
voin”, piiripäällikkö Petri Parviainen 
toteaa seurattuaan koulutuksia.
 Merkittävää työtä on tehty PV-
Moodlen itseopiskelukurssien val-
mistelussa. Tarjolla on esim. tak-
tiikan kielen ja sotilaspegogiikan 
lisäksi kohdennettuja kursseja mm. 
alueval-vonnasta ja poliisille annet-
tavasta virka-avusta.
 Kesän ja syksyn 2020 koulutus-
kalenteri on pääosin jo nähtävissä 
MPK:n koulutuskalenterissa. ”Ha-
keudu kursseille, siitä on kaikille 
hyötyä”, kehottaa valmiuspäällikkö 
Markus Häyhtiö. ”Otamme vastaan 
myös ajatuksia ja toiveita vaikka 
osoitteeseen etela-suomi@mpk.fi”, 
hän lisää.

Kuvat: Tommy Koponen / MPK
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Liikuntatoimintaa
HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > liikunta@hrup.fi

Tuusulassa marssitaan kesäyössä lauantaina 5.9.2020 
Kesäyön marssi on perinteinen marssitapahtuma, johon voivat osallistua kaiken ikäiset. Osallistua voi yksin, kaksin, 
koko perheen voimin tai kasata vaikka harrasteporukasta tai työkavereista kokonaisen joukkueen. Tavoitteena on 
kehittää reserviläisten marssitaitoja, edistää kaikkien kansalaisten liikunta-aktiivisuutta sekä aktivoida nuoria, saa-
da aikaan lisää liikettä!

Eripituisia matkoja löytyy perinteisesti 10 kilometristä aina vaativampaan 48 km matkaan ja reitistä riippuen välillä 
marssitaan myös laajemmalti Uudellamaalla eli Järvenpään ja Keravan puolella. Reitit pyritään tekemään vaihtele-
viksi ja etenkin pidemmillä matkoilla tämä onnistuu marssijoiden kulkiessa asfalttiteiltä peltojen kautta metsään.
Tänä vuonna Tuusulassa on kuitenkin mahdollisuus haastaa itseään ihan uudella tavalla. 

Tuusulan uudella Extreme-matkalla pääsee testaamaan näille perutuille marsseille hiottua marssikuntoa ja kestä-
vyyttä. Extremepaketti on tarkoitettu toki kaikille muillekin, jotka haluavat haastaa itsensä ja ovat jo harjoitelleet 
pitkiä jalkamarsseja. 

Kolmen marssin Extremepaketti pitää sisällään matkat: 20 km + 20 km + omavalintainen matka joko 25/35/48 km. 
Kaksi ensimmäistä matkaa (20 km perjantaina iltana 4.9. sekä lauantaina aamulla 5.9.) kävellään omalla reitillä 
Tuusulanjärven ympäri. Ensimmäisen marssin jälkeen tarjolla on iltapalaa, saunomismahdollisuus ja yöpyminen 
Puolustusvoimien Kurssikeskuksessa Taistelukoululla. Lauantaiaamuna edessä toinen Tuusulanjärven kierto. Sukat 
vaihtoon, hetki lepoa ja sitten omatoiminen siirtyminen yhteiselle marssipaikalle Tuusulan Urheilukeskukseen, 
jossa on tarjolla lounasta. Sen jälkeen iltapäivällä onkin edessä viimeinen valinnainen kolmas matka 25/35/48 km 
yhdessä muiden Kesäyön marssijoiden kanssa. Extremen hinta on 100 e ja kurssilaiset saavat yhden (1) KH-päivän. 
Lauantain perusmarssilaisille on tarjolla huoltopisteiden tarjonnat, vakuutus, maalissa keittoruoka, peseytymis-
mahdollisuus sekä kunniakirja, kankainen marssimerkki ja marssimitali (25 km, 35 km ja 48 km reittiläisille.) Hinnat 
vaihtelevat 20 – 52 e:n välillä matkasta riippuen.

Lue lisää: https://mpk.fi/kesayonmarssi/tuusula/

Marssi ja kuvaa -haaste - kesä 2020
Helsingin Reserviupseeripiirin Nuorten toimikunta järjestää kaikille reser-
viläisille Marssi ja kuvaa -haasteen! Haaste jatkuu aina 1.8. saakka. 

Koska suuri osa reserviläistapahtumista on peruttu, on nyt hyvää aikaa 
käydä tutustumassa paikallisiin nähtävyyksiin ja samalla kohottaa kuntoa.

Haasteen ensimmäinen osa oli käynnissä kevään ajan 31.5. saakka, ja 
paras osallistuminen tullaan palkitsemaan. Haasteen toinen osa on käyn-
nissä 1.6. - 1.8. Toiseen osaan voi osallistua, vaikka ei olisi osallistunut 
ensimmäiseen osaan.
 
Miten osallistut:

1. Suorita (jalka)marssi kiinnostavalle sotahistorialliselle kohteelle
2. Ota halutessasi kohteesta kuva
3. Kirjoita Facebook-tapahtumaan "Marssi ja kuvaa -haaste - kesä 2020" 
informatiivinen, osuva ja ytimekäs teksti kohteesta ja lisää mahdollinen 
kuva (myös paikkatiedon ilmoittaminen suotavaa)
4. Halutessasi merkitse marssimasi kilometrit
5. Julkaise!
 
Haaste on myös kilpailu. Sinulla on 1.8. asti aikaa julkaista tekstejä ja ku-
via. Nuorten toimikunta palkitsee parhaat! 
 
Mikäli et ole Facebookissa tai et halua itse tekstiä julkaista, lähetä se kek-
simälläsi nimimerkillä tai anonyymisti osoitteeseen marssijakuvaa@hrup.
fi, jolloin Nuorten toimikunnan sosiaalisen median vastaava julkaisee sen 
puolestasi.

Linkki Facebook-tapahtumaan: 

https://www.facebook.com/events/309518330208603/

Vaihtoehtoisesti tapahtuman löytää Facebookista hakusanalla "marssi ja 
kuvaa - kesä 2020".

Helsingin suunnistajien iltarastit

Koronaepidemian leviämisen torjumiseksi Helsingin Suunnistajien järjes-
tämä kuntosuunnistus keväällä 2020 toteutetaan omatoimisena suunnis-
tuksena. 

Osallistuminen on tehty erittäin helpoksi. Lisätietoa: http://helsinginsuun-
nistajat.fi/iltarastikalenteri/

Reserviläisten kuntotestit

Kestävyystestit
12 minuutin juoksutesti
UKK-kävelytesti (yli 45-vuotiaat)

Lihaskuntotestit
Vauhditon pituushyppy
Istumaannousu
Etunojapunnerrus

Kuntotestit ovat samat kuin puolustusvoimissa käytettävät testit.

Tulokset kirjataan TIKKI-sovellukseen, johon kirjaudutaan RESUL:n sivuilla 
tikki.fi/app. Kuntotestiin liitetään kuntopalaute, ja osallistujat ohjataan 
lataamaan MarsMars-sovellus, jonka avulla on helppo saada ohjausta 
oikeaoppiseen harjoitteluun.

Turvallisuus on kuntotestauksen perusta ja lähtökohta; testin voi johtaa 
vain kuntotestaajakoulutuksen hyväksytysti suorittanut testaaja.

Ilmoittaudu testeihin osoitteessa mpk.fi.

Reserviläisurheiluliitto kannustaa yhdistyksiä 
aloittamaan urheilutoiminnan kesäkuun alussa

Reserviläisurheiluliitto piti lauantaina 16.5. hallituksen kokouksen sekä sääntömääräisen kevätkokouksen etäyhte-
yksien kautta. Lauantaina tehtiin päätöksiä loppuvuoden tapahtumien osalta. Tänä vuonna Reserviläisurheiluliitto 
viettää 50. toimintavuottaan ja juhlavuodelle suunniteltu On The Road -kiertue käynnistetään elokuun lopulla ja 
kiertue jatkuu vielä kesän 2021 ajan.

Aikaisemmin keväällä peruttiin liki kaikki tämän vuoden RESUL:n kilpailutapahtumat epidemiatilanteesta johtuen, ja 
kilpailut siirrettiin ensi vuodelle. 

Urheilutoiminnan käynnistäminen paikallisyhdistyksissä
Valtioneuvosto on toukokuussa päättänyt, että urheilutoiminta voidaan käynnistää erityisjärjestelyin 1.6. alkaen. 
RESUL kannustaakin paikallisyhdistyksiä aloittamaan liikunta- ja ammuntatoimintaa kesäkuun alussa. Valtakunnal-
listen tapahtumien siirtyessä paikallistason urheilulla on kesällä 2020 poikkeuksellisen suuri merkitys.

Ulko- ja sisäliikuntapaikoilla harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä ja lähikontakteja tulee 
välttää. Harjoitustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti 
ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana. Käsineiden käyttö on 
myös mahdollisuuksien mukaan suositeltavaa.

Harrastamaan ei saa tulla, mikäli on karanteenissa, tietää altistuneensa koronavirukselle, on lieviäkin hengitysin-
fektion oireita tai kuuluu riskiryhmään (perussairaat tai yli 70-vuotiaat). Valtioneuvoston ohjeita noudattaen välte-
tään tartuntojen leviäminen.

Hae mukaan RESUL suosittelee -kampanjaan
Reserviläisurheiluliitto haluaa tukea jäsenliittojensa piirejä ja yhdistyksiä erilaisten tapahtumien järjestämissä ja 
tiedottamisessa. Voitte olla myös mukana jonkin tapahtuman yhteydessä esimerkiksi omalla esittelypisteellä. Liiton 
kautta on nyt mahdollista saada käyttöönsä RESUL suosittelee -virtuaalilogon tapahtuman markkinointia varten.

Verkkosivuilta löytyy lomake, jonka tapahtuman järjestäjä voi täyttää. Kun RESUL:n työ- ja talousvaliokunta on hy-
väksynyt hakemuksen, niin saatte käyttöönne RESUL suosittelee -virtuaalilogon. Tätä voitte hyödyntää tapahtuman 
tiedottamisessa ja markkinoinnissa. 

Lisätietoa loppuvuoden RESUL:n toiminnasta antaa puheenjohtaja Erkki Saarijärvi, erkki.saarijarvi@resul.fi tai 
040 148 0118
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SENIORIUPSEERIT

Hyvät Senioriupseeriveljet!
 Vallitsevan koronavirustilan-
teen johdosta KAIKKI KEVÄT-
KAUDEN JÄLJELLÄ OLEVAT 
TAPAHTUMAMME PERUUNTU-
VAT/SIIRTYVÄT MYÖHEMMIN 
ILMOITETTAVAAN AJANKOH-
TAAN. Hallitus tutkii mahdolli-
suuksia järjestää nämä peruuntu-
neet tilaisuudet syksyllä.
 SYYSKAUDEN 2020 OHJEL-
MASTA VOIDAAN KERTOA 
SEURAAVAA: 
17.-20.09.2020 syysretki ”Talvisotaa 
1939-40 Laatokan Karjalassa” 
 Asiantuntijaoppaana toimii 
sotahistorian tutkija KTM Göran 
Lindgren avustajanaan Jarmo Sarja-
nen. Vastuullisena matkanjärjestäjä-
nä Vihdin Liikenne Oy/VL-Matkat
 Tällä sotahistoriallisella retkel-
lämme tutustumme talvisodan kat-
keriin mottitaisteluihin Laatokan 
Karjalassa. Yksi talvisodan ihmeistä 
oli vihollisen pysäyttäminen tällä 
suunnalla. Käymme Kitilän, Koi-
rinojan ja Lemetin mottialuella ja 
Kollaan maineikkailla taistelutan-
tereille ja muistomerkeillä. Käym-
me vielä Suojärvellä saakka, jonka 
kauppalakeskuksesta Suvilahdesta 
suomalaiset joukot luopuivat Yli-
päällikön mielestä liian helposti.
 Matkan hinta 532 €/hlö jaetussa 
2 h huoneessa, mikäli osallistujia on 
vähintään 25. 
 1 h huoneen lisämaksu on 50 €. 
Matkan hintaan sisältyvät bussikul-
jetukset ohjelman mukaan, majoi-
tukset 3 yötä puolihoidolla (= aa-
miainen ja illallinen), keittolounaat 
sunnuntaina ja tiistaina , asiantun-
tijaoppaan palvelut, Venäjän ryh-
mäviisumi sekä rekisteröintimaksu. 
Matkan hintaan ei sisälly henkilö-
kohtaista matkavakuutusta eikä las-
kutuslisää  5 €/lasku.
 Uutta sähköistä Venäjän e-viisu-
mia ei voi saada tälle matkalle, jolla 
käydään Karjalan tasavallan alueel-
la. Henkilökohtaisesta moniviisu-
mista hyvitys 80 €. 
 Kattavan matkavakuutuksen ot-
tamista mahdollisen sairauden va-
ralta suositellaan.
 Matkaohjelma ja lisäohjeet löy-
tyvät Vihdin Liikenteen kotisivuilta 
www,vihdinliikenne.fi, jonne myös 
ilmoittautumiset tai puhelimitse 09 
444774, sähköposti myynti@vihdin-
liikenne.fi. Matkaa hoitaa Helena 
Kuosmanen.
 22.10.2020 Syysseminaari ”Suo-
men vaikea vuosi 1940” Katajano-
kan Kasinolla klo 13:00. Ohjelma 
tämän lehden takakannessa.
 19.11.2020 Syyskokous Töölön-
torin auditoriossa klo 18:00, jonka 
jälkeen kokousesitelmä klo 19:00. 
Mainittujen syyskauden sekä ke-
vätkaudelta mahdollisesti siirtyvien 
tapahtumien toteutuminen ja aika-

taulutus riippuvat koronatilanteen 
kehittymisestä ja eri viranomais-
tahojen tämän johdosta antamista 
suosituksista ja määräyksistä.
 Hyvät Senioriupseeriveljet !
Suomi on onnistunut, ainakin tois-
taiseksi, välttämään korona-viruk-
sen terveysvaikutusten ”räjähtämi-
sen käsiin”. Valtiovallan ja eri viran-
omaisten antamien määräysten ja 
ohjeiden hankaloittama arkipäivä 
ja sosiaalisten suhteiden kärsiminen 
tai ainakin rajoittuminen on kos-
kettanut meitä jokaista. Taloudel-
liset vaikutukset yksityistalouksiin, 
talouselämään ja kansantalouteen 
ovat myös muodostuneet erittäin 
merkittäviksi ja tätä hintaa tullaan 
maksamaan vielä pitkään. Nämä 
tehdyt toimenpiteet ovat kuitenkin 
olleet välttämättömät tilanteen hal-
litsemiseksi.
 Vaikka rajoituksia on nyt päästy 
purkamaan, on meidän jatkettava 
viime viikkojen aikana oppimaam-
me ”uutta normaalia” elämäntapaa 
itsemme ja kanssaihmistemme suo-
jelemiseksi. Kyllä tästäkin vastoin-
käymisestä selvitään. Hyvää ja au-
rinkoista kesää ! 
Hallitus

KANTA-HELSINKI

 Yhdistystoiminta: KHRU onnit-
telee kaikkia Puolustusvoimain lip-
pujuhlan päivänä 4.6.2020 ylennet-
tyjä ja palkittuja jäseniään. 
 Töölön pistoolivuorot: Pistoo-
livuoromme jatkuu kesäkauden pa-
rittomien viikkojen keskiviikkoisin 
klo 16:30-19:00 Töölön sisäradalla 
(17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8.). 
Edelleen jatkuvan koronaepidemi-
an vuoksi radalla tulee noudattaa 
erillistä turvallisuusohjetta, jossa 
vuorolle on mm. rajoitettu osallis-
tujamäärää ja radalla käytetään ai-
noastaan ampujien omia aseita ja 
varusteita (Ei laina-aseita tai muita 
lainavarusteita; kotelot, suojalasit, 
kuulosuojaimet jne.). Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset vuorolle ampu-
maupseerit@khru.net. Ennakkoil-
moittautuminen pakollista, radalle 
otetaan max. 6 ampujaa. kasvosuo-
jaa ja suojakäsineitä tulee käyttää.
 Padasjoen ampumaleiri: KHRU 
järjestää jäsenilleen perinteisen 
ampumaleirin Padasjoella 31.7.-
2.8.2020, mikäli vallitseva tilanne 
sen mahdollistaa. Merkitkää ajan-
kohta hyvissä ajoin kalenteriin! 
Tilaisuudessa on mahdollisuus 
tutustua toiminnalliseen ammun-
taan sekä kokeilla erilaisia aseita. 
Monipuoliset ampumaohjelmat 
soveltuvat sekä vasta-alkajille että 
ammuntaa ennenkin harrastaneille. 
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumi-
set ampumaupseereille 20.7.2020 
mennessä (ampumaupseerit@khru.
net).

 Yhteystiedot: Puheenjohtaja 
Jussi Kangaspunta (puheenjohtaja@
khru.net, 0503756772), ampumaup-
seerit (ampumaupseerit@khru.
net). yhdistyksen verkkosivut: www.
khru.net.

mUNKKIvUORI

 Hallitus toivottaa jäsenille hyvää 
ja aktiivista kesää reserviläistaitoja 
kohottavan toiminnan parissa si-
käli, kun koronarajoitukset antavat 
mahdollisuuksia tähän. Syksyllä jat-
kamme perinteistä toimintaamme ja 
pidämme myös peruutetun kevätko-
kouksen.
 Seppälän radalla ammutaan 
13.6. Tällöin on mahdollista ampua 
pistooli-, haulikko- ja kiväärilajeja. 
Näin avataan ja lopetetaan kevään 
ulkoratakausi Seppälässä tänä ko-
ronakeväänä. Kello 10 -13 ammu-
taan 300 m radalla kiväärillä, 100 
m radan ollessa pois käytöstä. Kello 
13 jälkeen toiminta 100 m radalla 
jatkuu normaalisti ja 300 m radalla 
voi ampua haulikolla. Varmistus ti-
laisuuden järjestämisestä lähetetään 
viikolla 24 sähköpostitse. Älä lähde 
radalla ilman varmistusta, ettei ole 
tullut muutoksia. Jos on pieniäkin 
flunssan ym. oireita ole hyvä ja jää 
pois muiden terveyden turvaami-
seksi.
 Syyskausi Seppälässä avataan 
22.8. ellei tule uusia rajoituksia. Jos 
et ole saanut lähiaikoina sähköpos-
tia yhdistykseltämme ja haluat säh-
köpostilistalle, lähetä sähköposti-
osoitteesi tänne: mauri.routio@sci.fi

TIKKURILA
 

 TiRUK: in kevätkokous on tors-
taina 24.9.2020 klo 19.00 (Huom. 
ajankohta!) alkaen ”Karjatalolla” 
Vantaan Hiekkaharjussa Urheilu-
tie 6:ssa C-porras vanhassa talossa. 
Kevätkokouksessa käsitellään sään-
töjen 12 §:n mukaiset asiat, mm. 
toimintakertomus ja tilinpäätös 
vuodelta 2019. Kokouksen jälkeen 
kerhoesitelmä jonka pitää evl Olli 
Dahl aiheenaan ”V2- raketti”. Kah-
vitarjoilu! Hallitus kokoontuu klo 
17.30 alkaen
  Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.fi Syksyn ampumavuo-
rot alkavat 1.9.2020 klo 19.00. Am-
munnoista lisätietoja antaa ampu-
maupseeri Mikko Maunuksela puh. 
0505004888.  
 Hallitus toivottaa kaikille hyvää 
kesää!

 

TööLö
 

 Korona-aika haastaa kaikkea 
harrastamista ja järjestötoimintaa. 
Töölön Reserviupseerit keskittyykin 
nyt siihen, että harrastaminen oli-
si aikaisempaakin mukavampaa ja 
helpompaa, kun harrastamisen aika 
koittaa jälleen täydessä laajuudes-
saan. Tämä tavoite kirkkaana mie-
lessä olemme mm. tälläkin hetkellä 

hankkimassa uutta monipuolisem-
paa ampumakalustoa sekä päivit-
tämässä vanhaa. Tarkoituksena on 
tarjota jäsenille matalan kynnyksen 
ja turvallinen väylä ampumaharras-
tuksen pariin. 
 Kaikkinensa tämä on hyvää ai-
kaa suunnitella tulevaa ja miettiä, 
miltä Töölön kerho ja reserviup-
seeritoiminta yleisesti näyttävät 
esimerkiksi muutaman vuoden 
kuluttua. Tätä keskustelua ja poh-
dintaa on hyvä käydä myös kerhon 
Facebook-ryhmässä (”Töölön Re-
serviupseerit”) tai sähköpostitse 
toolonreserviupseerit@gmail.com.
 Hyvää ja vähälumista kesää kai-
kille!  

ITä-HELSINgIN 
RESERvIUPSEERIT

 ONNITTELUT PALKITUILLE 
JA YLENNETYILLE 
 Itä-Helsingin Reserviupseerit 
ry:n hallitus onnittelee kaikkia Puo-
lustusvoimain lippujuhlan päivänä 
ylennettyjä ja palkittuja jäseniään.
 IHRU 20 VUOTTA
Tervetuloa juhlimaan 20-vuotista 
Itä-Helsingin Reserviupseerit ry:tä 
kanssamme 17. lokakuuta 2020! 
Juhlien paikka, ohjelma ja tarkempi 
aikataulu tiedotetaan myöhemmin, 
mutta alustava ilmoittautuminen on 
avattu ja lisätietoja saa sähköpostit-
se: ihrury@gmail.com
 AMMUNNAT
Ilma-aseammunnat jatkuvat Tuki-
kohdan radalla (Puotilantie 1 D) klo 
17.00 parillisten viikkojen torstaisin.
 Pistooliammunnat HRUP:n ra-
dalla jatkuvat parittomien viikkojen 
torstaisin klo 19.00, ja kerhon SRA-
ammuntavuoro parillisten viikko-
jen torstaisin klo 20-22. Tervetuloa 
mukaan! Lisätietoja ja saapumisoh-
jeet radalle sähköpostitse: ihrury@
gmail.com Ennakkoilmoittautumi-
nen pakollista, radalle otetaan max. 
6 ampujaa. Kasvosuojaa ja suojakä-
sineitä tulee käyttää.

LäNSI-vANTAA

 Nuorten upseerien toiminnas-
ta, facebook-sivuista ym. voi kysyä 
Ville Arekalliolta ville383@gmail.
com ja Miika Koistiselta miika.kois-
tinen@hotmail.com
 Päästäksenne sähköisen tiedo-
tuksemme piiriin, ilmoittakaa säh-
köpostiosoitemuutoksenne sähkö-
postiimme:  lvrury@gmail.com.
 Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivu-
jen osoite on www.rul.fi/lansivantaa

HELSINgfORS SvENSKA 
RESERvOffICERSKLUbb

 Bästa officerare, 
Det rådande corona-läget har fort-
sättningsvis en betydlig inverkan 
på klubbens verksamhet. Klubbens 
vårmöte flyttas tillsvidare framåt 
och ny kallelse kommer att publi-
ceras/skickas av styrelsen vid ett 
senare tillfälle. 

 Dock goda nyheter för klubbens 
ivriga skyttar, nämligen normala 
skytteturen startar åter 13.8. Dist-
riktets inomhus skjutbana Luolan 
har öppnat igen, men tillåter endast 
skyttar med egna vapen att delta 
och har vissa ytterligare säkerhet-
sregler. Ifall du har eget vapen och 
vill delta eller har frågor gällan-
de säkerhetsreglerna, kontakta då 
skytteofficer Axi Holmström (axi@
hsrk.fi). Förhoppningsvis tillåts 
även skyttar som behöver lånevapen 
fr.o.m. hösten.
 Dessutom ordnas MPK:s skytt-
eturer i Sandhamn igen från början 
av juni. Här finns även möjlighet för 
skytte med lånevapen. Anmälningen 
sker via MPK:s hemsida, men infor-
mation gällande klubbens deltagan-
de fås av Axi. Klubbens vapen finns 
nämligen inte till förfogande vid 
varje skyttetur.
 MPK startar även upp övriga 
kurser fr.o.m. juni. Aktuell informa-
tion hittas på mpk.fi.
 För uppdateringar gällande 
klubbens verksamhet uppmanar vi 
er att följa hsrk.fi eller HSRK Face-
book-sidan.

 

POHJOIS-HELSINgIN 
RESERvIUPSEERIT

 Koronatilanteen vuoksi yhdis-
tyksen toiminta on odottavalla kan-
nalla, mutta seuratkaa yhdistyksen 
nettisivua: http://www.rul.fi/poh-
jois-helsinki
 Yhteyshenkilöt
Pj Jarkko Paananen (040-7239641 / 
jarkko.t.paananen@gmail.com Sih-
teeri Eero Kujala (040-8641417 / 
eero kujala@gmail.com) Tiedotus 
Jorma Loimukoski (045-6090610 
/ jorma.loimukoski@gmail.com) 
Viestintä Kari Raatikainen (0400-
200566 / ivaloirak@gmail.com). 
Vieraile myös yhdistyksen koti-
sivuilla: http://www.rul.fi/pohjois-
helsinki

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

 Autokerhon kevätkokous pide-
tään syyskokouksen yhteydessä en-
nakkotiedoista poiketen 30.9.2020 
klo 12.00 alkaen ravintola Kaar-
tissa, Pohjoinen Hesperiankatu 33 
A. Käsitellään säännöissä mainitut 
asiat. Välittömästi kokousten jäl-
keen nautimme keväältä siirtyneen 
Autokerhon vuosipäivälounaan 
(avec). Kerho maksaa lounaan. 
Lounaalle ilmoittautuminen nume-
roon 0405643295 (Timo Koukkari) 
25.9.2020 mennessä. - Tervetuloa -
  Autokerhon luolavuorot jat-
kuvat syksyllä kesälomien jälkeen. 
Nälän karkotukseen suosittelemme 
1.6.2020 uudelleen avattua Ravin-
tola Kaartia (Mukaan otettavan lou-
naan nouto päivittäin klo 11-14 ra-
vintolasta). Kerho toivottaa kaikille 
mukavaa ja turvallista kesää. 
 Yt. Autokerhon Hallitus

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

hrup.fi
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ILmAILUKERHO

 Kerhoillat on toistaiseksi pe-
ruttu koronaviruspandemian takia. 
Tilannepäivitys syksyn tilanteesta 
on 21.8. ilmestyvässä Helsingin Re-
servin Sanomien verkkolehdessä ja 
lisäksi sähköpostin avulla.
 Teemme kaksipäiväisen retken 
Suomen Ilmailuliiton päälentonäy-
tökseen Kauhava Air Show'n 29.-
30.8.2020 (la-su). Majoitus entisellä 
Lentosotakoululla. Ilmoittautumi-
set sihteerille mieluiten heinäkuun 
aikana.  Sveitsin Zollikonin retki 
syyskuussa on valitettavasti peruttu 
osanottajien vähyyden takia.
 Pistooliammuntavuoroon paril-
listen viikkojen torstaina klo 14 sisä-
ampumaradalle voi jälleen mennä. 
Aseupseeri ohjeistaa erikseen hy-
gieniaohjeista ja turvaetäisyyksistä. 
Kasvomaskia ja suojakäsineitä tulee 
käyttää. Ennakkoilmoittautuminen 
pakollista, radalle otetaan max. 6 
ampujaa.
 Tilaisuuksien ja retkien tilan-
teesta tiedotetaan kerhon verkkosi-
vuilla www.rul.fi/ilmailukerho sekä 
sähköpostilla. Ilmoita mahdollinen 
muuttunut sähköpostiosoitteesi tai 
muuttunut perinteinen postiosoit-
teesi jäsenvastaava/sihteeri Juha-
Matti Lauriolle  jmlaurio(at)gmail.
com tai 050 462 1274.
 Toivotamme Ilmailukerhon jä-
senille turvallisia poikkeusaikoja. 
Useat ilmailu- ja maanpuolustustoi-
mijat pitävät maksuttomia esitelmiä 
ja jäseniltoja verkossa, joihin suo-
sittelemme osallistumaan. Toivotta-
vasti kerhoillat saadaan taas syksyllä 
normaalisti käyntiin. Hallitus 

JääKäRIKERHO
 

 Jääkärikerhon kevään AMPU-
MAVUOROT pistoolilla on perut-
tu toistaiseksi. Syksyllä pyritään 
jatka-maan ampumavuoroja Töölön 
radalla koronaohjeet huomioiden 
tiistaisin 11.8., 8.9., 13.10., 10.11. ja 
8.12. Vakituisilla harrastajilla tulee 
olla ampumaturvavakuutus, josta 
on ohjeet RUL:n sivuilla. Kasvosuo-
jaa ja suojakäsineitä tulee käyttää. 
Ennakkoilmoittautuminen pakollis-
ta, radalle otetaan max. 6 ampujaa. 
Ilmoittaudu viimeistään päivää en-
nen tilaisuutta jorma.nisula(at) ko-
lumbus.fi, puh. 0400 453709.
 Kevään KERHO-/SAUNAIL-
LAT Santahaminassa Kiltasaunal-
la on peruttu toistaiseksi. Syksyllä 
pyritään jatkamaan koronaohjeet 
huomioiden saunavuoroja tiistaisin 
4.8., 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. Saareen 
sisäänpääsyä varten Santahaminan 
varuskunnan portilla on jäsenluet-
telo. Henkilöllisyyden todistamalla 
pääset sisään. Epäselvyyksissä ota 
yhteyttä puheenjohtajaan. Tarjolla 
on vapaamuotoista yhdessäoloa ja 
puukiukaan makoisat löylyt. Mu-
kaan kannattaa ottaa omat eväät, 
saunajuomat sekä pyyhe. 
 Kerhon NUORET JÄSENET: 
Käykää myös osoitteessa ”HRUP.fi”. 
Sieltä alakohdasta ”Nuorten toimin-
ta” löytyy lisää toimintaa ja nuoria 
jäseniä palvelevia linkkejä.
 Jääkärikerhon kotisivut: www.
rul.fi/jaakarikerho/

ILmATORJUNTAKERHO

 HRU:n Ilmatorjuntakerho pitää 
kevätkokouksen 2.9.2020 klo 17.00 
vanhan suojeluskuntatalon audito-
riossa Döbelninkatu 2:ssa. Tervetu-
loa! 
 Kerhon syyskokous on päätet-
ty pitää 14.10. samassa paikassa klo 
17.00. Kerhon hallitus toivoo jäse-
nilleen hyvää kesää! 

RESERvImERIUPSEERIT

 Helsingin Reservimeriupseerit 
ry hallituksen kokoonpano 2020: 
Puheenjohtaja: Marko Vuorinen, 
Varapuheenjohtaja: Henri Havu-
linna. Sihteeri: Ville Haapalinna. 
Viestintäupseeri: Petri Paasivuo. 
Meritoiminnan johtaja: Marko Vuo-
rinen. Yhteysupseeritoiminnan joh-
taja: Antti Jäntti. Ampumaupseerit: 
1. Aku Kaikkonen 2. Harri Pakari-
nen 3. Ville Haapalinna. Jäsenvas-
taava: Petri Vänskä. Talousupseeri: 
Lasse Mäki. Lippu-upseerit: 1. Pek-
ka Niemi 2. Yrjö-Pekka Rautalahti. 
Nuorisoupseeri: Lasse Mäki. Jäsen: 
Juha Tenhunen.
 Hallitus toivottaa jäsenilleen hy-
vää purjehduskautta.

PIONEERIOSASTO

  KOKOUSKUTSU:
Pioneeriosaston kevätkokous järjes-
tetään keskiviikkona 1.7.2020 klo 18. 
Koronavirustilanteen vuoksi kokous 
pidetään etäyhden kautta. Etäyh-
teyslinkin saa pyytämällä osaston 
puheenjohtajalta (Timo Lukkari-
nen, timo.lukkarinenxx(at)luukku.
com). VNK:n ohjeen ja kokouspai-
kan sääntöjen mukaan kokouspai-
kalle (Rambollin toimisto, Itsehal-
lintokuja 3, Espoo) otetaan vain 10 
henkilöä, jotka ovat: osaston pu-
heenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja, 
kokouksen puheenjohtaja, koko-
uksen sihteeri ja 2 kpl pöytäkirjan-
tarjastajia/ääntenlaskijoita. Näiden 
lisäksi paikan päällä on tilaa neljälle 
henkilölle, etusijalla ne, joilla ei ole 
mahdollisuutta etäyhteyteen. Näitä 
henkilöitä pyydetään ottamaan yh-
teys osaston puheenjohtajaan.
 Kokouksen aiheita ovat vuo-
den 2019 toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen hyväksyminen sekä 
vastuuvapauden myöntäminen hal-
litukselle. Lisäksi käsitellään esitys 
yhdistyksen kunniajäsenten kutsu-
misesta. Hallitus kokoontuu klo 17. 
Kokouksen jälkeen on myös perin-
teinen kokousesitelmä klo 19, esitel-
möitsijänä toimii Ilmatieteen laitos.
 Ampumavuorot:
Luolavuorot jatkuvat Töölön luolas-
sa poikkeusjärjestelyin keskiviikkoi-
sin 19-21:30, päivämäärät: 10.6., 8.7., 
5.8., 2.9., 30.9., 28.10., 25.11. ja 23.12.
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 kuulon-
suojaimet ja suojalasit mukaan, jos 
löytyy. Ilmoittaudu keskiviikkovuo-

roille maanantai-iltaan mennessä 
ampumaupseereille matti.mahonen 
(at) pp.inet.fi, tommi.laakkonen (at) 
porvoo.fi. tai sampo.j.remes (at) 
gmail.com. Ennakkoilmoittautumi-
nen pakollista, radalle otetaan max. 
6 ampujaa. Kasvosuojaa ja suojakä-
sineitä tulee käyttää.
 Arvomerkkitilaus:
Pioneeriosaston jäsenillä on mah-
dollisuus tilata PV:n virallisia up-
seerin M05-arvomerkkejä hintaan 
4€/kpl. Kyseessä siis samat arvo-
merkit joita PV:n henkilökunta 
käyttää, ja näitä ei muualta saa. Li-
sätiedot ja tilaukset Jukka Rusila 
(jukka.rusila(at)ramboll.fi)
 Padasjoen ampumaharjoitus:
Pioneeriosasto järjestää perinteisen 
Padasjoen ampumaharjoituksen jäl-
leen syksyllä, varaa kalenteriisi jo 2.-
4.10. Lisätietoa Jukka Rusilalta.
 Tiedotus:
Pioneeriosasto tiedottaa toiminnas-
taan myös sähköpostilla. Jos et ole 
saanut tiedotteita sähköpostiisi, ole 
yhteydessä sihteeriin niin tarkis-
tetaan, että yhteystietosi ovat ajan 
tasalla. 
 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 netissä 
tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. 
 Yhteystiedot:
Puheenjohtaja maj 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
http://www.rul.fi/pioneeriosasto/

RT-KERHO 
JOHTORENgAS

 
 PADASJOEN AMPUMALEI-
RIT 2020
 Johtorengas järjestää vuonna 
2020 ampumaleirin Padasjoella. 
Ajankohta on syksyllä 28.-30.8.2020. 
Merkkaa ajat jo nyt kalenteriisi. 
 AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN 
AMPUMARADALLA 2020
 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 2020 ratavuo-
rot: 24.6. , 22.7. , 19.8. , 16.9. , 14.10. , 
11.11. ja 9.12.
 Kerhon virallisena viestikana-
vana toimii jatkossakin Helsingin 
Reservin Sanomien tapahtumaka-
lenteri. On hyvä huomioida, että osa 
lehden numeroista ilmestyy nykyään 
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 digilehdis-
tä, Helsingin Reserviupseeripiirin 
muut tiedotteet kuin Johtorenkaan 
sähköpostitkin! Muuttuneet yhteys-
tietosi voit ilmoittaa RUL:n toimis-
toon (toimisto@rul.fi).

vIESTIOSASTO

 
 Viestiosaston kevätkokous pi-
detään keskiviikkona 17.6.2020 klo 
18:00.  Kokoukseen tarjotaan mah-
dollisuus osallistua etänä, jota myös 
suositellaan. Suojeluskuntatalon 
auditorio (Töölöntorinkatu 2) on 
varattu niille, jotka haluavat osallis-
tua paikan päällä. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset asiat ml. 
toimintakertomus vuodelta 2019. 
Tervetuloa vaikuttamaan yhdistyk-
sen toimintaan!
 Huom! Kokoukseen pyydetään 
ennakkoilmoittautuminen sähkö-
postitse 14.6. mennessä osoittee-
seen sihteeri ät viestiosasto piste 
net (nimi, sähköpostiosoite, osallis-
tuminen etänä/auditoriossa). Etä-
osallistujille lähetetään kokouslink-
ki sähköpostitse ennen kokousta. 
Auditorion maksimi osallistujamää-
rä on 20 henkilöä.
 MPK:n koulutukset käynnis-
tyivät pienimuotoisesti 1.6.2020 
alkaen. Kannattaa seurata aktiivi-
sesti MPK:n sivuja: https://mpk.fi/.
Ohjeita osallistujille: https://mpk.
fi/ajankohtaista/mpk/oheita-osallis-
tujalle/ Koulutuskalenteri: https://
koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutus-
kalenteri
Viestiosaston toimintapäivä on 
alustavasti lauantai 5.9.2020. Oh-
jelma sekä tarkemmat tiedot ta-
pahtumasta tullaan lähettämään 
myöhemmin. Kannattaa laittaa päi-
vämäärä ylös!
 Harjoitusammunnat Töölön 
radalla jatkuvat alustavasti tiistai-
na 11.8.2020. Tämä tullaan vielä 
varmistamaan lähempänä kyseistä 
ajankohtaa, samoin kuin tiedote-
taan jos on erityisiä ammuntoja 
koskevia rajoituksia. Myös SRA-
ammunnat jatkuvat elokuussa, 
mikäli rajoitukset tämän sallivat. 
Syksyn ensimmäinen SRA vuoro 
on lauantaina 22.8.2020. Ennakkoil-
moittautuminen pakollista, radalle 
otetaan max. 6 ampujaa. Kasvosuo-
jaa ja suojakäsineitä tulee käyttää.
 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 

 AMPUMAVUOROT VUON-
NA 2020 Yhdistyksellä on ampu-
mavuorot pe HRUP:n ampumara-
dalla Töölössä kello 16.00 - 19.00 
seuraavina päivinä: 26.6. (vk 26), 
21.8. (vk 34), 18.9. (vk 38), 16.10. (vk 

42), 13.11. (vk 46) ja 11.12. (vk 50). 
 Ilmoittaudu ampumaupseeri 
Petri Kehälle (p. 050 5344 181) vii-
meistään ampumapäivää edeltävä-
nä päivänä klo 12.00. Ampumisesta 
kiinnostuneet uudet harrastajat voi-
vat sopia ampumaupseerin kanssa 
ampumisen kokeilusta. Pistoolira-
dan omistaja HRUP, ja sitä kautta 
yhdistyksen hallitus edellyttävät, 
että yhdistyksen vuorolla ampuvat 
henkilöt hankkivat henkilökoh-
taisen ampujan vakuutuksen, joka 
korvaa pistoolivuorolla itselle tai 
muille aiheutuneet vahingot. Va-
kuutus on nimeltään "Reserviläisten 
ampumaturva", ja sen saa tilattua 
mm. netistä: http://www.reservi-
laisliitto.fi/ampumavakuutus 
 Ampumaturva tulee voimaan 
aikaisintaan vakuutuskauden alussa 
tai sen jälkeen maksettaessa mak-
supäivänä klo 24.00 ja on voimassa 
vakuutuskauden loppuun. Ampu-
maturva maksaa 25 euroa.

RESERvIN 
LääKINTäUPSEERIT

 Hyvät yhdistyksen jäsenet!
 Kevät on ollut monelle meistä 
kiireinen meneillä olevan pande-
mian takia. Yhdistyksen hallitus 
on nyt suunnitellut viranomaisten 
linjausten ja suositusten mahdol-
listaessa järjestää perinteinen kesä-
tapaaminen perjantaina 14.8. sekä 
syksyn koulutuspäivän lauantaina 
24.10. Varaathan ajankohdat kalen-
teristasi. Hallitus toivottaa kaikille 
hyvää kesää!

Lue aikaisempia 
Helsingin Reservin 
Sanomia 
PDF-muodossa

Helsingin Reservin Sanomien sähköisen 
version kotisivuille on lisätty aikaisem-
pia lehden numeroita PDF-muodossa. 

PDF-lehtiin voi tutustua osoitteessa 

http://reservinsanomat.fi/pdf-versiot/

Lehtiä on vuosilta 2007 - 2020.
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HELSINgIN  

RESERvILäISET

 Helsingin Reserviläiset ry:n kevätkokous järjestetään keskiviikkona 
9.9.2020 klo 18.00: Döbelninkatu 2, Helsinki. Tervetuloa, lisätietoja saat pu-
heenjohtajalta tai sihteeriltä osoitteesta helsinki(at)helresp.fi 
 Maanantain ratavuorot Töölön sisäradalla klo 19.00 -21.30 24.8., 21.9., 
19.10., 16.11., 14.12. Radalla on toistaiseksi voimassa poikkeussäännöt. Lai-
na-aseet eivät ole toistaiseksi käytössä. Kasvomaskia ja suojakäsineitä tulee 
käyttää. Ennakkoilmoittautuminen pakollista, radalle otetaan max. 6 ampu-
jaa.
 Mukana oltava kunnossa oleva vakuutus (esim. Reserviläisen ampuma-
turva) sekä Reserviläisliiton jäsenkortti. Oma ase (22LR - .45ACP), patruu-
nat ja suojaimet. Lisäksi mukaan omat taulut, paikat, hanskat sekä hengi-
tyssuojain. Lisätietoja: asevastaava, Tomi Sarilahti p.050 385 1313
 Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti(at)lassila-tikanoja.fi tai tekstiviesti al-
kaen sunnuntaista klo 14.00 ratavuoropäivään klo 14.00 mennessä. HUOM 
vuorolle otetaan enintään 6 ampujaa. Radalle ei saa tulla flunssaoireisena 
tai muuten sairaana. 
 Ruutisavun ratavuorot maanantaisin klo 17.00-19.00. Vantaan Koivu-
haassa. Vuoroja on varattuna seuraavasti: 14.9., 12.10., 16.11., 14.12. Varmista 
vuoron toteutuminen ilmoittautumisen yhteydessä: esko.koskinen(at)gmail.
com. Käyntimaksu 10€ hintaan sisältyy ratamaksu ja taulu. Käyntimaksu 
20€ ja hintaan sisältyy ratamaksu, yhdistyksen laina-ase ja 50kpl 9x19mm 
patruunoita sekä taulu. Patruunoiden ostoon käy vain käteinen, varaathan 
siis tasarahan verran käteistä mukaan. 
 Ruutisavulla ampuvan muistilista: Radalla voi ampua 9 mm, .45ACP ja 
vastaavilla pistoolikaliiperisilla aseilla vaippaluoteja. Myös pistoolikarbiinit 
ovat sallittuja. Lyijyluotien ampuminen on kielletty (kielto ei koske kaliipe-
ria 22LR). 
 Mukaan tarvitset aina jäsenkortin, vakuutustodistuksen sekä omat sil-
mä- ja kuulosuojaimet. Jos tarvitset laina-aseen, yhdistys lainaa aseen ky-
seiselle vuorolle. HUOM! Laina-aseita on rajoitettu määrä. Vuorot ovat 
vain Helsingin Reserviläiset ry:n jäsenille. Mikäli sinulla ei ole patruunoita 
(9x19mm), niitä voi ostaa hintaan 10€/50 kpl. 
 Muista ottaa myös ampumapäiväkirjasi mukaan radalle. Ilmoittautumi-
set aikaisintaan viikkoa aikaisemmin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset rata-
vuorolle: esko.koskinen(at)gmail.com
 Yleisohje yhdistyksen ratavuoroille tuleville: Kasvomaskia ja suojakäsi-
neitä tulee käyttää, vähääkään flunssa- tai hengitystieinfektio-oireisena ei 
radalle saa tulla. Huolehditaan käsihygieniasta ja pidetään etäisyyttä muihin 
henkilöihin.
 Yhdistys etsii Facebook-sivuilleen ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia. Lisätie-
toja uimonenjouko(at)gmail.com. Yhteystiedot ajan tasalle: Jos on sähkö-
postiosoite, johon haluaisit saada tietoa ”nopeista lähdöistä”, mutta et tähän 
mennessä ole saanut, ilmoita se yhdistyksen sihteerille: sihteeri.helres(at)
gmail.com tai helsinki(at)helresp.fi

HfORSNEJdENS SvENSKA RESERvUNdEROffICERARE

 
 Skytte i Luolan, udda veckors torsdagar kl. 17-19. 
 Markus Liesalho, Ordförande, 0400 421002, svenska@helresp.fi, www.
reservilaisliitto.fi/hsru

mERIRESERvILäISET
 

 Aurinkoista kesää merireserviläiset
 Merireserviläiset ry:n, Sjöreservister rf, toiminnan tärkeimmät osa-
alueet ovat edelleen meri- ja ampumatoiminta. Tällä hetkellä vallitseva 
poikkeustilanteen rajoitukset ovat osittain purkautumassa. 
 Onnittelemme kaikkia 4.6. palkittuja ja ylennettyjä, erityisesti yhdis-
tyksemme jäseniä. Nostettakoon esiin kaksi yhdistyksemme aikaisem-
paa puheenjohtajaa: Ilkka Tiihonen (Suomen Leijonan ritarimerkki) ja 
Seppo Vihersaari (Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi). Lisäksi Timo 

Arkiomaa ylennettiin ylikersantiksi.
 Puolustusvoimain lippujuhlan juhlistaminen tapahtuu etänä. 4.6. 
konsertin juontaa Riku Rantala. Konsertti lähetetään suorana YLE TV 
1:ssä, Areenassa ja Radio Suomessa klo 1100. Kaikki seuraamaan kon-
serttia!
 Merivoimien vuosipäivään 9.7. liittyvistä tapahtumista tiedotetaan 
erikseen.
 Merireserviläiset ry:n ruutiase- ja ilma-aseradan vuorot ovat palau-
tumassa takaisin. Sisäradan tilojen käyttö on kävijän omalla vastuulla, ja 
lähikontakteja tulee välttää. Radalla käyntiä ei suositella yli 70-vuotiaille 
ja muille riskiryhmiin kuuluville (valtioneuvoston ohje).
 Radalla noudatetaan korostettua käsihygieniaa, ja ampujilla tulee 
olla omat suojakäsineet. Kaikkea kalustoa ja rakenteita käsitellään aino-
astaan käsineet kädessä. Kaikilla tilassa oleskelevilla tulee olla oma hen-
gityssuojain. Hengityssuojain tulee pukea heti radalle saavuttaessa. Vä-
hintään kankainen kasvosuojain tai kirurginen maski. Hyvin suojaavat 
FFP2 tai FFP3 suojaluokan maski tai puolinaamari suodattimella.
 Toistaiseksi Rannikkoprikaatin liikkumisrajoituksien vuoksi ei ole 
jäsentemme ole mahdollista käyttää Upinniemen ulkorataa. Pauli Nerg, 
pauli.nerg65@gmail.com vastaa tiedusteluihin.
 MPK:n linnakevene Lavansaaren kevätkunnostuksen aloittamisajan-
kohta on vihdoin vahvistunut. Lavansaaren huoltokurssi - lauantai 13.6. 
– sunnuntai 14.6. Upinniemen sotasatamassa. Lisätietoja  antaa Matias 
Kaivos, MATIAS.KAIVOS@CO.INET.FI.
 Päivitetyt tiedot koronavirustilanteeseen liittyvistä virallisista rajoi-
tuksista:
 Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
 Puolustusvoimat: https://puolustusvoimat.fi/covid-19
 Muistetaan edelleen positiivinen mieli ja läheisten tukeminen. Si-
sätiloissa tehtävien töiden vastapainoksi kannustamme ulkoilemaan 
kesäisessä luonnossa (turvavälit suositusten mukaisesti). Puolustusvoi-
mien Mars-mars sovelluksella voi seurata oman kunnon kehittymistä ja 
halutessaan vaikka haastaa kavereita.
 Sähköposti johtokunnalle merireservilaiset@helresp.fi . Pidetään yh-
teyttä!
 Johtokunta toivottaa aurinkoista ja turvallista kesää jokaiselle. Pysy-
tään terveinä!

ILmAILUOSASTO

 Kesän tapahtumat
Kerhoillat on toistaiseksi peruttu koronaviruspandemian takia. Tilanne-
päivitys syksyn tilanteesta on 21.8. ilmestyvässä Helsingin Reservin Sa-
nomien verkkolehdessä. 
 RETKET, mikäli koronavirustilanne sen sallii.
Bussiretki Kauhava Air Show -ilmailunäytökseen 29. – 30.8.2020 päivä. 
Majoitus entisellä Lentosotakoululla. Ilmoittautumiset Kerhon sihtee-
rille viimeistään heinäkuun aikana (jmlaurio(at)gmail.com).
 JÄSENASIAT
Tiedotamme tapahtumista ja mahdollisista muutoksista vuosikalente-
riin myös sähköpostitse. Mikäli haluat tiedotusta sähköpostilla ilmoita 
sähköpostiosoitteesi tiedotusvastaava Jari Helanderille  helander.jari(at)
gmail.com
 Oletko muuttanut? Ilmoitathan uuden osoitteen Reserviläisliiton jä-
senrekisteriin tai osaston tiedotusvastaavalle.

vANTAAN RESERvILäISET

 Vantaan Reserviläiset ry on ampumatoimintaan erikoistunut reservi-
läisyhdistys.
 Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 1.4. klo 19.00 
Ruutisavun kokoustiloissa (Ovi2) osoitteessa Kiitoradantie 6, Vantaa. Ko-
kouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä ne asiat, jotka on halli-
tukselle ilmoitettu 7 päivää ennen kokousta. Kahvitarjoilu, Tervetuloa!
 Yhdistys on perustetty v.1958 ja sillä on pitkät perinteet reserviläistoi-
minnan sekä aatteellisen maanpuolustuksen parissa. VaResiin on tervetul-
lut kuka tahansa 18-vuotta täyttänyt Suomen kansalainen sukupuoleen, 
varusmiespalvelukseen tai sotilasarvoon katsomatta.
 KOTISIVUT
VaResin kotisivut löydät osoitteesta: www.vantaanreservilaiset.fi. Sivuilta 
löydät tietoa yhdistyksen tapahtumista sekä muuta tarpeellista tietoa, ku-
ten jäseneksiliittymislomakkeen.
 SOME
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 

helresp.fi

Tikkurilassa ja Luolassa. Käy kat-
somassa syksyn ampumavuorot 
ja valvojat yhdistyksen kotisivuil-
ta!
 TIEDOTUS
Löytäähän sähköposti perille? 
Maanpuolustusrekisterin kautta 
hoidettu sähköpostitiedotus huo-
mauttaa jatkuvasti epäkelvois-
ta osoitteista ja monelta osoite 
puuttuu. Päivitäthän osoitetietosi 
RES/RUL:n jäsenrekisteriin tai 
yhdistyksen sihteerille!
 YHTEYSTIEDOT
Missä tahansa yhdistystä koske-
vissa asioissa voit olla yhteydessä 
hallituksen jäseniin. Jäsenasioissa 
auttaa pj: Mikko Lehtinen tai sih-
teeri Toni Tammelin sekä ampu-
matoimintaan liittyvissä kyselyis-
sä ase- ja ampumaratavastaavat 
Mikko Lehtinen/Panu Tammi-
nen. Kaikki yhteystiedot löytyvät 
yhdistyksen kotisivuilta ja ovat 
muotoa etunimi.sukunimi(ät)
vantaanreservilaiset.fi. 

vääPELIKILTA

Vääpelikilta ry:n johtokunnan 
kokoonpano on aiemmin tehty-
jen päätösten mukaan vuonna 
2020 seuraava: Puheenjohtaja ja 
rahastonhoitaja Lassi Paavonkal-
lio, 1. varapj. Hannu Taskinen, 2. 
vpj. Juhani Keto-oja, sihteeri ja 
jäsenvastaava Timo Kaukiainen 
ja tiedottaja Jari Pietiläinen. Joh-
tokunnan muut jäsenet ovat: Aa-
tos Ahlsten, Ari Hautala, Niko 
Huttunen, Kaarlo Hyvärinen, 
Erkki Joukainen, Teijo Junnola, 
Hannu Laine, Marko Nikkanen, 
Raimo Pesonen ja Jouko Vileni-
us. Killan kirjanpidosta vastaa 
Jari Pirttilahti.

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

Päivitä 
jäsen-
rekisteriin 
sähköposti-
osoitteesi

Lähetä nimesi 

ja sähköpos-

tiosoitteesi 

osoitteeseen 

reservinsanomat

@hrup.fi
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TAPIOLAN RESERvIUPSEERIT 
ESPOON RESERvILäISET

 

 TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT
LAHNUKSEN AMPUMARATA AUKESI 8.4. Huomaa PAKOLLINEN il-
moittautuminen viimeistään edellisenä päivänä! Laita tekstiviesti valvojal-
le: nimi, kerho, vakuutus, tarve laina-aseelle, patruunatarve, saapumisaika. 
Max 14 osallistujaa valvojan lisäksi. Valvojat löytyvät web-sivujen tapahtu-
makalenterista. Vuorot ovat avoimia kaikille, eli ei vain Espoon ampumara-
tayhdistyksen (AMRY) jäsenille. Ratamaksu on TaRu:n jäsenille 0 €, muille 
10 €. Maksut tapahtuvat käteisellä paikan päällä. Ampumaradalla ampuvil-
la pitää olla ampumavakuutus: SAL-lisenssi, Reserviläisen ampumaturva 
(RAT) tai metsästäjäkortti – todistus on oltava mukana.
 Sallittu patruuna on max .22LR. Tässä vaiheessa vain pienoiskivääri- ja 
pienoispistoolirata ovat auki. Tarkista uusimmat tiedot aina ennen radalle 
menoa ampumaratayhdistyksen nettisivuilta (www.espoonampumarata.fi). 
 TÖÖLÖN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17–20. 
Töölön luolan rata on tulossa rajoitettuun käyttöön. Ajantasaiset tiedot 
näet web-sivujemme tapahtumakalenterista. Ennakkoilmoittautuminen pa-
kollista, radalle otetaan max. 6 ampujaa. Kasvosuojaa ja suojakäsineitä tu-
lee käyttää.

 ESPOON RESERVILÄISET
Maanantaimarssit ovat siirtyneet kesätauolle 01.06. ja palaavat syyskuussa. 
Töölön ampumavuorot: heinäkuun vuorot kesätauon johdosta toistaiseksi 
auki. Seuraamalla Nimenhuutoa saat ajankohtaista tietoa mahdollisista am-
pumatapahtumista, joita pyritään järjestämään kesälläkin: https://espoon-
reservilaiset.nimenhuuto.com/ Ennakkoilmoittautuminen pakollista, radal-
le otetaan max. 6 ampujaa. Kasvosuojaa ja suojakäsineitä tulee käyttää.
  Padasjoen kesäpäivät 7. - 9.8.: Päivitämme asiaan liittyviä tietoja websi-
vuillemme sitä mukaa kun tilanne kehittyy. Tarkasta tapahtumien tarkem-
mat aikataulut ja mahdolliset muutokset uutissivuiltamme www.esres.fi/
news/
  Saathan kuukausittaisen jäsentiedotteemme sähköpostiisi? Mikäli et, il-
moita uusi sähköpostiosoitteesi meille osoitteeseen info@esres.fi.
 MUISTA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETOSI
 Tee nyt Reserviupseeriliiton / Reserviläisliiton jäsentietojen tarkistus ja 
muutokset omatoimisesti liittojen web-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on 
huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat re-
kisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu 
myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.rul.fi/reserviupseeri-
liitto/jasenrekisteri/ tai http://www.reservilaisliitto.fi/.
  Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuk-
sena mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoi-
tettava omatoimisesti jäsenrekisteriin.
  YHTEYSTIETOMME
  Tapiolan Reservinupseerit ry: Puheenjohtaja kapt res Panu Korpela 
(panu.korpela (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747). Varapj. ltn res 
Hannu Valkonen (hannu.valkonen (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 555 
5388)
  Espoon Reserviläiset ry: Puheenjohtaja alik res Juha Matikainen (juha.
matikainen (at) esres.fi, 044 206 1288). Varapj. Anne-Ly Stjernberg (anne-
ly.koorberg (at) esres.fi, 050 550 4020)

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

 KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsis-
sit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissisanomien net-
tiversiot ja lisätietoa tapahtumista.
 AMPUMATOIMINTAA: Ampumavuorot Töölön radalla käytössä eri-
tyisohjein 1.6.2020 alkaen. Ennakkoilmoittautuminen pakollista, radalle ote-
taan max. 6 ampujaa. Kasvosuojaa ja suojakäsineitä tulee käyttää.
Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle ampujat(at)stadinsis-
sit.fi ota yhteys jarihartman(at)hotmail.com. Ampumaharjoitukset Santaha-
minassa KAARTJR killan vuoroilla, MPK:n ja piirin ampumavuoroilla peruu-
tettu toistaiseksi.
 SALITOIMINTAA: Töölön harjoitussali auki erityisohjein 1.6.2020 alka-
en.
 KEVÄTVUOSIKOKOUS: Sissikerhon ja Sissiosaston kevätvuosikokouk-
set siirrettiin viranomaisohjeistuksen/COVID-19 mukaisesti.  Kokous pide-
tään syyskokouksen yhteydessä 18.11.2020 klo 17.00.
 PROTO 2020: Stadin Sissien Proto-harjoitus järjestetään alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti 18.-20.9.2020   Mikkelin varuskunnan harjoitusalu-
eella. Harjoitus on MPK:n sotilaallisia valmiuksia ylläpitävä kurssi ja se toteu-
tetaan yhdessä Mikkeli MPK:n kanssa.  Osallistumalla harjoitukseen ylläpidät 
sotilaallisia taitojasi ja voit kerryttää korvaavia KH-päiviä. Tule mukaan tä-
män vuoden parhaaseen maastoharjoitukseen.  Proto20 on Pahkis-perinteitä 
jatkava toiminnan täyteinen tiedustelu- ja sissitoimintaharjoitus. 
 Lisätietoja harjoituksen johdolta: Marko Koistinen 0400 320 728 
mr.koistinen(at)gmail.com, Lauri Hållfast 040 567 071 lauri(at)hallfast.fi
 

 YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Tommi Saikkonen 
050 5544 736 tommi.saikkonen(at)gmail.com; Sissiosasto pj: Aarne Björk-
lund 050 382 1636 / baarne(at)gmail.com Jäsentietojen muutokset: Käytäm-
me RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, jonne voit itse päivittää muuttuneet tietosi 
www.rul.fi / www.reservilaisliitto.fi tai vaihtoehtoisesti ota yhteyttä tommi.
saikkonen(at)gmail.com
 Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla? Samassa paikassa voit päivittää 
sen ja näin saada tiedotteita Sisseiltä suoraan sähköpostiisi.

AUTOJOUKKOJEN 
HELSINgIN KILTA

 TUTUSTUMINEN ELISA YHTIÖN PUHELINMUSEOON 25.8. KLO 
14.00. Osoite on Runebergin katu 43, Helsinki. Kokoontuminen klo 13.50 men-
nessä. Huom max. henkilömäärä on 20 henkeä, joten ilmoittaudu ajoissa. Il-
moittautuminen kuitenkin viimeistään 20.8. mennessä toimisto@ajhk.fi tai 
0504654088 (Wigren). Maksu 5 euroa/hlö käteisellä maksetaan paikan päällä. 
TERVETULOA.
 HIETANIEMEN HAUTAUSMAAN OPASTETTU ERIKOISKIERROS 9.9. 
KLO 11.00. Aluksi meillä on omakustanteinen lounas ravintola Kaartissa. Samal-
la kuulemme muutaman sanan Autolinnan toimijoiden vuoden kulusta. Lou-
naan jälkeen siirrymme tarvittaessa kimppakyydeillä Hietaniemen hautausmaan 
uudelle kappelille, Hietaniemenkatu 20. Opastettu kierros alkaa klo 13.00. Op-
paana meillä on kiltamme tukija, kiltaveli ja auktorisoitu opas Pekka Lehtiö. Mi-
käli olet jo ollut aiemmin Hietaniemen kierroksella kannattaa osallistua, koska 
tämä kierros on erilainen. Kierroksella on tavoitteena löytää myös yhtymäkohtia 
perinnejoukkojemme henkilöstöön. Kilta osallistuu kierroksen kustannuksiin. 
Osallistujilta peritään osallistumismaksuna 5,00 euroa/hlö, joka maksetaan pai-
kan päällä käteisellä.
 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA ESITELMÄ 13.10. 2020 KLO 
17.30. Santahaminan Perinnetalolla. Käsitellään Killan säännöissä mainitut asi-
at. Kokouksen jälkeen n. klo 18:15 alkaa mielenkiintoinen esitelmä sotilasheral-
diikasta pääaiheena sotilasliput. Esitelmän pitäjänä on Hannu Hillo. Kokouksen 
yhteydessä on  kahvitus. Kiltatuotteita on ostettavana kokouksen yhteydessä. 
TERVETULOA. 
 Mahdollisesti Santahaminaan pääsyyn ja samalla ampumaratojen käyttöön 
tulee kesän mittaa helpotuksia. Seuraa killan kotisivuja, jossa tiedotamme tilan-
teen kehittymisestä. Tulemme lähettämään asiasta myös sähköpostitiedotteen 
jäsenille tilanteen muuttuessa.
 KILTATUOTTEET Muistathan kiltatuotteemme. Kuvat ja hinnat tuotteis-
ta ovat killan kotisivuilla. Tuotteita voi tilata myös puhelimitse numerosta: 040 
5045133. Kiitos.
 Autojoukkojen Helsingin kilta - Nykyajassa vahvasti mukana - Autopatal-
joonan ja Autolinnan perinteiden vaalija.

Onnittelemme
Kesäkuu
5.6.  Yliluutnantti Seppo Hyyti 75 v
9.6.  Merikapteeni, alikersantti Pekka Aarniaho 75 v
11.6.  Projektijohtaja, DI, kapteeni Pekka Suorsa (perhepiirissä) 50 v

Heinäkuu
13.7. Rehtori, kapteeniluutnantti Raimo Pöri 90 v
26.7. Veistäjä, ylikersantti Markku Räsänen (perhepiirissä) 75 v
30.7. Koneteknikko, alikersantti Timo Syrjänotko 75 v

Elokuu
23.8. Sotilasmestari Timo Vartiainen 80 v

Syyskuu
10.9. Systems Manager Sami Ruununoksa (matkoilla) 50 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).

KENTTäTYKISTöKERHO 
UUdENmAAN 

TYKISTöKILTA

 Kenttätykistökerhon ja Uu-
denmaan tykistökillan yhteystie-
dot vuonna 2020: Aki Mäkirinta 
- PJ (puheenjohtaja@ktkerho.fi) 
Puh:+0400 805 124.

HELSINgIN 
SUOJELUSKUNTAPIIRIN 

PERINNEKILTA 
 

TRAdITIONSgILLET 
föR H:fORS 

SKYddSKåRSdISTRIKT

Helsingin Suojeluskuntapiirin Pe-
rinnekilta ry. Helsingin Suojelus-
kuntapiirin perinnekillan vuosiko-
kous ja muu toiminta jäivät keväällä 
koronaviruspandemian takia järjes-
tämättä. Palaamme kokousasiaan 
heti kesäkauden jälkeen. Perinne-
killan hallitukseen saa parhaiten 
yhteyttä osoitteella info@perinne.fi 
Hallitus toivottaa jäsenilleen ja tu-
kijoilleen mukavaa kesää.

Muista  
jäsen-
maksu!
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Sodista 1939-1945 palanneet 
itsenäisyytemme puolustajat 
tarvitsevat vielä apuasi

Teksti: Viljo Lehtonen

Veteraanivastuu ry:n hallinnoiman 
Sotiemme Veteraanit -keräyksen ta-
voitteena on hankkia varoja sotiem-
me veteraanien, miesten ja naisten 
sekä sotaleskien kotona asumisen 
tukemiseen. Vuoden 2019 valtakun-
nallinen keräystulos oli 1819554,28 
€. Keräyskentän tulos oli 997622,51 
€, josta Helsinki-Vantaan keräystu-
los oli 130458,67 €. Siitä on jaettu 
viime vuonna 127 500 € alueemme 
veteraanipiirien jäsenmäärien suh-
teessa.
 Vuoden 2019 keräysvaroista on 
annettu keräysalueellamme avus-
tusta 817 henkilölle. Keräysvaroja 
on käytetty kuntoutukseen, kotona 
asumista tukeviin toimiin ja lää-
kemenoihin. Suurin yksittäinen 
avustuskohde on ollut jalkahoito. 
Alueemme keräyskulut olivat vain 
4,3 %, jotka koostuvat valtaosastaan 
varusmiesten kahvituksista.

Keräystoiminta jatkuu
Avun tarvitsijoita on vielä runsaasti 
keskuudessamme. Tuen piiriin on 
nyt otettu myös veteraanien lesket 
ja puolisot, jotka eivät saa yhteis-

kunnan myöntämiä avustuksia elä-
mänsä arkeen.
 Kansaneläkelaitoksen 31.12.2019 
tilaston mukaan maassamme oli 
vielä tunnuksen omaavia vete-
raaneja 4062 miestä ja 3985 naista, 
yhteensä 8047. Helsinki-Vantaan 
keräysalueella heitä oli 460 miestä 
ja 446 naista, yhteensä 906. Sotain-
valideja koko maassa oli n. 1200 ja 
keräysalueellamme heitä oli 107 
henkilöä.
 Veteraanien keski-ikä on jo yli 
94 vuotta. Heistä noin 70 % asuu 
omassa kodissaan. Helsinki-Van-
taan alueella oli 31.12.2019 tilan-
teessa 60 yli 100-vuotiasta henki-
löä.  Vanhin heistä oli 106-vuotias.
 Puolustusvoimien keräystuki 
oli suunniteltu keväälle niin, että 
KAATRJR olisi antanut varusmie-
hiä kahdeksalle päivälle yhteensä 
480 varusmieskerääjää ja MERIV-
RUK yhdelle päivälle  45 upseeriop-
pilaan ryhmän. Tästä ohjelmasta 
ehdimme toteuttaa vain kaksi kerä-
yspäivää. Kun koronaviruksen takia 
on kaikki varusmiesten keräystoi-
minta keskeytetty, mahdollisuu-
temme kerätä veteraaneille ovat nyt 
olemattomat.

 Seuraamme koronaviruksen ti-
lannetta ja selvitämme voidaanko 
syyskaudella suorittaa varusmiesten 
kanssa keräyksiä. 

”Hoivatkaa kohta 
poissa on veljet, 
muistakaa heille 
kallis ol maa”
Tänä vuonna emme lähetä tämän 
lehden välissä erillistä keräyskirjettä, 
joten toivomme Teidän tekevän lahjoi-
tuksia Helsinki- Vantaan keräyspiirin 
keräystilille:

Nordea FI02 15553000 108754 ja 
MobilePay 50023. Maksun  viite 177577

Keräyksellämme on Poliisihallituksen 
rahankeräyslupa nro RA/2019/633 joka 
on voimassa 31.12.2021 saakka. 

Keräykseen liittyvää lisätietoa: 
www.veteraanit.fi 

Piirin 
polttopuutalkoot 11.5. 

Raimo ”Höyry” Häyrinen 1946 – 2020
Teksti ja kuva: Mika Kuutti

 Suuri urheilumies ja merivoi-
mien reserviläinen on poissa. Ur-
heiluselostamisen parissa merkittä-
vän työuran tehnyt Raimo ”Höyry” 
Häyrinen oli myös aktiivisesti mu-
kana myös merellisessä reservi-
läistoiminnassa. Yhdistyksemme 
pitkäaikainen jäsen ja Laivaston 
Sukeltajakilta ry:n kannattajajäsen 
menehtyi rauhallisesti omassa ko-
dissaan Alzheimerin taudin hei-
kentämänä 13.5.2020. 
 Savonlinnassa 30.7.1940 synty-
nyt Häyrinen oli henkeen ja vereen 
merimies. Vuosina 1955–1961 Häy-
rinen työskenteli ajoittain merillä. 
Vahva kiinnitys merivoimiin syntyi 
varusmiespalveluksen aikana Upin-
niemessä. Sotilasarvoltaan Raimo 
nousi aliupseerille korkeimpaan 
mahdolliseen, sotilasmestarin ar-
voon. Höyry muisti aina korostaa 
olevansa merimestari!
 Urheilutoimittajana Höyry tuli 
tutuksi jokaiselle meistä. Muisto-

ja löytyy varmasti paljon. Omasta 
verkostostaan Raimo on todennut, 
että "Kavereita minulla on paljon n. 
2,5 miljoonaa suomalaista ja sitten 
vielä kaikki Merivoimissa palvel-
leet.". 
 Häyrisen aktiivinen huutokau-
poissa ja antiikkiliikkeissä käymi-
nen avasi tien myös huutokaup-
pameklarin tehtävään. Moni me-
rireserviläinen ja Sinisen Reservin 
aktiivitoimija muistaa Raimo vetä-
mät huutokaupat esimerkiksi mo-
nissa juhlatilaisuuksissa.
 Höyry oli tuttu näky niin Me-
rireserviläiset ry:n kuin Sininen 
Reservi ry:n ampumavuoroilla ja 
-kilpailuissa. Muistoissamme elää 
Raimon aina hersyvä, puhelias ja 
iloinen persoona. Hyviä vinkkejä 
nuoremmille ammunnanharrasta-
jille oli tarjolla, unohtamatta niitä 
lukuisia merivoimiin liittyviä tari-
noita!
 Merireserviläiset ja merisoti-
laat kunnioittavat Höyryn muistoa. 
Lakki – päästä!

Teksti: Maj res Jukka Rusila, piirin 

1. vpj ja majatoimikunnan pj

 Piirin Spjutsundin majan polt-
topuiden käydessä vähiin sain 
idean, että kysellään jäsenistöltä 
joutilaita puita haettavaksi. Kier-
tokirjeessä olleeseen ilmoitukseen 
saatiinkin nopeasti kaksi vastausta. 
Pioneeriosaston jäsen Juho Kalsola 
saatiin kuorma-autoineen kuljetus-
avuksi ja piirin jäsenistöstä riittä-
västi käsiä kumpaankin noutopaik-
kaan. Piiritoimisto junaili henkilöt 
ja aikataulutuksen hienosti. Veik-

kolasta haettiin muutama kuutio 
kuivaa lautaa ja koivuhalkoa. Tou-
kokuuhun kuuluva raekuuro virkisti 
menoa.
 Majan entiseltä isännältä Jorma 
Lahtiselta haettiin kuusta ja lehti-
kuusta ja näin saatiin kuorma-auton 
lava ääriään myöten täyteen. Itä-
Helsingin reserviupseerien nuoret 
kunnostautuivat tällä ”rastilla”. Lo-
puksi puut kipattiin majan parkki-
paikalle, jossa ne odottavat kevät-
talkoolaisia kuskaamaan ne vajan 
taakse ja sisälle.
 Kiitos talkoolaisille!
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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

RES_RUL_Jasenliite_A4_2968.indd   1 10.8.2015   11.21
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Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

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

Piiritoimisto

Kaikille avoimet tapahtumat
18.7.2020 Reserviläisurheiluliiton golfmestaruuskilpailut Raaseporissa. Golfliitto on tehnyt 
suosituksen koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista kilpailuihin. RESUL voi siis järjestää 
kilpailut Golfliiton ja Suomen hallituksen suositusten mukaisesti. Yhteislähtö ei ole mahdolli-
nen, vaan lähdöt toteutetaan 3 tai 4 henkilön ryhmissä 18.7. klo. 10.00 alkaen. 
Lisätiedot: www.resul.fi

5.9.2020 Kesäyön marssi Tuusulassa. Katso tarkemmat tiedot tämän lehden liikuntasivuilta.

15.9.2020 AKS:n perinneyhdistyksen esitelmä klo 17. Kirjaston-ja arkistonhoitaja, FT Heikki 
Rausmaa: ”Suomen tuki Viron itsenäistymiselle 1988-1991 ei sanoin, vaan teoin”. Ostrobotnia, 
Museokatu 10, Helsinki.

24.9.2020 TiRUK:n kevätkokous klo 19. Kokouksen jälkeen kaikille avoin kerhoesitelmä, jonka 
pitää evl Olli Dahl aiheenaan ”V2- raketti”. Paikkana Hiekkaharjun Karjatalo, Urheilutie 6 C 
Vantaa.

10.10.2020 Kenttäkelpoisuusmarssi Helsingistä Spjutsundiin. Perillä saunomis- ja yöpymis-
mahdollisuus. Lisätietoa syksyllä 2020.

20.10.2020 AKS:n perinneyhdistyksen esitelmä klo 17. Prikaatikenraali evp Lauri Kiianlinna:  
”Talvisota - Stalinin yritys sovjetisoida Suomi”. Ostrobotnia, Museokatu 10, Helsinki.

22.10.2020 Senioriupseerien syysseminaari ”Suomen vaikea vuosi 1940” Katajanokan Kasinol-
la klo 13. Ohjelma tämän sivun ylälaidassa.

17.11.2020 AKS:n perinneyhdistyksen esitelmä klo 17. Yrittäjä Pekka Kääriäinen: ”Suomalaiset 
vapaaehtoiset Saksan sotavoimissa 1941-1943”. Ostrobotnia, Museokatu 10.

15.12.2020 AKS:n perinneyhdistyksen esitelmä klo 17. Ekonomi Pentti Hilke: ”Kaatuneiden eva-
kuointi”. Ostrobotnia, Museokatu 10, Helsinki.

Seuraa myös piirien nettisivujen tapahtumakalenteria osoitteessa 

www.hrup.fi/toiminta/kalenteri/

Helsingin Reservin Sanomien 
ilmestyminen 2020

N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä

Paperilehti

3.  14.9.   25.9.
4.  7.12.   18.12.

Sähköinen lehti

4.  10.8.   21.8.
5.  12.10.   23.10.
6.  9.11.   20.11.

Sähköinen lehti:   www.reservinsanomat.fi

Paperisen lehden näköisversio: issuu.com/marsk1

Sähköisen lehden ilmestymisestä tiedotetaan tilaajille sähköpostitse. 
Huolehdithan, että osoitteesi on ajan tasalla jäsenrekisterissä. 
Ilmoita muuttunut sähköposti: reservinsanomat@hrup.fi

HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRIN 
SENIORIUPSEERIEN KERHO
Syysseminaari torstaina 
22.10.2020 klo 13.00-19.30
Teema: ”Suomen vaikea vuosi 1940" 
OHJELMA

13:00 Seminaarin avaus
  Kerhon puheenjohtaja 

13:05  Ratkaisujen ja valintojen vuosi 1940. Yleiskatsaus vuoden tapahtumista.  
   Seminaarin puheenjohtajan, professori, ev evp Pekka Visurin avausesitelmä
  
14:00 Talvisota venäläisin silmin. 
  Esitelmöitsijä: Kannaksen sotamuseon johtaja Bair Irincheev 

15:00 Kahvitauko, vapaata keskustelua

15:45 Ruotsi ja Suomi 1940 – valtioliittoko?
  Esitelmöitsijä: FT, historiantutkija Ohto Manninen

16:45  Yleisö kysyy; keskustelua seminaarin puheenjohtajan johdolla

17:15   Syyskesä ja syksy 1940. Uusi tilanne! Suomessa käsitys Moskovan pakkorau  
  hasta vain välirauhana vahvistuu. Neuvostoliitto uhkailee ja painostaa; siltä   
  jäi talvisota kesken. Petsamon nikkeli kansainvälisen mielenkiinnon kohteena  
  korostuu. Mitä tekee pieni, yksin jätetty Suomi?
  Esitelmöitsijä: ei vielä vahvistettu

18:15  Suomi valitsee "Pirun ja Perkeleen" (Paasikiven luonnehdinta) tai "Ruton ja   
  Koleran" välillä ja lähtee vähitellen, pienin päätöksin mukaan Saksan 
  "Operaatio Barbarossaan". Tavoitteenamme hyvityssota ja "ikuisen rauhan   
  rajat". 
   Esitelmöitsijä: KTM, sotahistorian asiantuntija Göran Lindgren

19:15  Yleisön kommentteja ja kysymyksiä
  Seminaarin puheenjohtaja ohjailee keskustelua 

19:30  Seminaarin päättäminen
  Kerhon puheenjohtaja 

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


