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Heiskanen, Laitakari ja Rönnberg voittoisina 
maastoammunnassa

Piirin syysmaastoammunnat pidettiin lauantaina 13.9. Santahaminan taisteluam-
pumaradalla miellyttävän ampumasään vallitessa.

Kilpailuun otti osaa ilahduttavan monta ampujaa, vaikka muutamilta sitten en-
nen ammuntaa tuntuikin aika loppuneen kesken ja poistuivat paikalta ennen 
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vat tehtävänsä eteen kiitettävästi ja sen näköistä oli sitten jälkikin. Pitäjänmäki, 
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omat järjestelynsä hyvin, niin varmasti kenelläkään ei koskaan ole valittamista!
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Uutisia 50 vuotta sitten

Pohjustusta HRUP:n 
syyskokousta 11.11.2019 varten

HRUP:n syyskokous pidetään 11.11.2019 ja 
käsittelyssä on sääntömääräisten asi-
oiden lisäksi myös alustava keskustelu 
uudesta vaalijärjestyksestä. Hallitus 
haluaa tuoda asian jo hyvissä ajoin esille 
keskustelua varten. Seuraavassa on 
lyhyt kuvaus, miksi asia on tärkeä, miten 
asiaa on toistaiseksi käsitelty, ja miten 
piirihallitus esittää asiaa käsiteltävän.  

Tausta

Piirissä mietittiin muutama vuosi sitten sään-
töjen muuttamista. Hyvänä tavoitteena oli 
parantaa yhdistysten mahdollisuuksia osallis-
tua piirin päätöksentekoon. Sääntömuutosta 
ei kuitenkaan hyväksytty, koska se koettiin 
liian monimutkaiseksi, perustelujen läpi-
käyntiin ei käytetty riittävästi aikaa, ja yhdis-
tysten keskustelu muutoksen vaikutuksista 
jäi ohueksi. Nykyinen piirihallitus totesi, että 
ei ole syytä lähteä toteuttamaan vanhaa sään-
tömuutosesitystä sellaisenaan.

Piirin luottamushenkilöiden valinnassa on 
kuitenkin muutama heikkous, jotka koe-
taan edelleen ongelmalliseksi. Heikkouksia 
ovat päätöksenteon jatkuvuuden turvaami-
nen ja hallituksen jäsenten ehdokasasettelu. 
Esimerkkinä jatkuvuuden katkeamisesta oli 
mm. vuoden 2018 syyskokous, jossa koko pii-
rin puheenjohtajisto vaihtui kerralla, ja hyvä 
puheenjohtajaehdokas jäi vaalin ulkopuolelle 
ns. 8 vuoden säännön takia. Säännön mu-
kaan peräkkäisiä toimintavuosia piirihalli-
tuksessa voi olla vain kahdeksan. Hallituksen 
ehdokasasettelu puolestaan on osoittautunut 
ongelmaksi ajoittain, koska ehdokkaiden ni-
met eivät useimmiten ole tiedossa ennakolta, 
jolloin päätökset joudutaan tekemään vasta 
kokouksessa.

Piirihallituksen näkemys

Piirihallitus antoi asian järjestötoimikunnan 
valmisteltavaksi seuraavin reunaehdoin:
1) Hallituksen päätöksenteon jatkuvuudesta 
on pyrittävä huolehtimaan nykyistä parem-
min
2) 8 vuoden säännöstä halutaan pitää kiinni, 
koska hallituksen säännöllinen uusiutuminen 
on tärkeämpi tavoite kuin yksittäisen hyvän 
henkilön jääminen vaalin ulkopuolelle.
3) Puheenjohtajien kausien pituuksia ei halu-
ta muuttaa, koska kausien pidennys heiken-
täisi mahdollisuuksia toteuttaa henkilövalin-
toja.

Järjestötoimikunnan esitys 
Järjestötoimikunta pohti asiaa useassa koko-
uksessa, kevään ja syksyn aikana, ja eri vaih-
toehdoista päätyi esittämään seuraavaa:

1) Piirille voidaan luoda järjestötoimikunnan 
valmistelema vaalijärjestys, joka ohjaa piiri-
kokouksen ehdokasasettelua ennen piirin ko-
kousta ja valintaprosessia itse kokouksessa. 
Erillistä sääntömuutosta ei siten tarvittaisi. 

2) Hallitus voi halutessaan kutsua edellisen 
puheenjohtajan asiantuntijaksi hallituksen 
kokouksiin yhden vuoden ajaksi puheoikeu-
della. 

Asian käsittely

1) Koska päätöksenteolla ei ole kiire, piirihal-
litus haluaa tuoda uudistusesityksen yleiseen 
keskusteluun hyvissä ajoin. Asia otetaan esil-
le seuraavien puheenjohtajapäivien aikana 
23.10.2019 ja esitellään piirin syyskokoukses-
sa 11.11.2019.

2) Mikäli uudistus saa kannatusta, vaalijär-
jestysesitys voidaan käsitellä ja päättää piirin 
kevätkokouksessa 2020. Hyväksyminen on 
mahdollista yksinkertaisella enemmistöllä.

Matti Riikonen
Helsingin Reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja
majuri (res)
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Puheenjohtajilta

Lehden tämän 
numeron 
teemana on piirin 
järjestötoiminta

Puheenjohtaja 
valitaan syysko-
kouksessa

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

Piirin syyskokous pidetään 11.11. maanantai-
na. Kokouksessa valitaan piirille puheenjoh-
taja ja hallitus seuraavalle 2-vuotis kaudelle. 
Olen ollut tehtävässä viimeiset 4 vuotta ja 
ikäni puolesta yhä kelpaava vielä seuraavalle 
2-vuotiskaudelle. Piirin toiminnanjohtajan 
vaihdoksen osuessa tälle vuodelle minua 
on pyydetty jatkamaan uuden toiminnan-
johtajan kanssa seuraavat kaksi vuotta. Ym-
märrän tämän jatkuvuuden varmistamisen 
ajatuksen ja olen käytettävissä – ilolla ja 
vastuuni kantaen. Yhdistysten on kuitenkin 
syytä miettiä puheenjohtaja-asiaa ja uusien 
sääntöjen mukaisesti ilmoittaa ehdokkaansa 
piirin toimistolle. 
 
Jari Gerasimoff on ottanut koko-
naisvastuun piirin toimistosta 
Toiminnanjohtaja Jari Gerasimoff on 10.9. 
alkaen hoitanut asioitamme piirin toimis-
tolla. Kari Talikka oli toimistolla 6.9. asti ja 
pitää nyt syksyn aikana pois aiemmin kerty-
neitä lomiaan. Karin työsuhde päättyy 1.12. 
Tuolloin hänen työuransa piirin toiminnan-
johtajana on yli 34 vuoden pituinen. Enem-
män kuin hatunnoston arvoinen suoritus 
reserviläistoiminnan puolesta!

Jari Gerasimoffin perehdyttäminen eteni 
vauhdilla ja tehokkaasti, kun ensimmäisessä 
sähköisessä lehdessä kerroin. Yhdistyskir-
jeiden lisäksi toimistolta on lähetetty suoria 
sähköposteja jäsenille. Pääsääntöisesti tu-
lokset ovat olleet positiivisia. Yhäkin on tar-
peen painottaa sitä, että jokainen jäsen huo-
lehtii jäsenrekisteriin hänellä tällä hetkellä 
käytössä olevan sähköpostiosoitteen. Jari on 
avannut piirille Facebook -tilin piirin nimel-
lä: ”Helsingin Seudun Reserviläispiiri”. Siellä 
julkaistaan vapaaehtoista maanpuolustusta 
sivuavien linkkien lisäksi uutisia ja tiedottei-
ta piirin sekä yhdistysten toiminnasta. Tämä 
on osa piirin sähköisen tiedottamisen kehit-
tämistä.

Jari on avannut piirille 

Facebook -tilin piirin nimellä: 

”Helsingin Seudun Reservi-

läispiiri”. Siellä julkaistaan 

vapaaehtoista maanpuo-

lustusta sivuavien linkkien 

lisäksi uutisia ja tiedotteita 

piirin sekä yhdistysten 

toiminnasta. Tämä on osa 

piirin sähköisen tiedotta-

misen kehittämistä.

Uusien lakien vaikutus 
reserviläistoimintaan
Lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustukses-
ta on nyt tehty asetusmuutos, joka jälleen 
mahdollistaa Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen (MPK) ampumatilaisuudet. MPK on 
kuitenkin tiedottanut, että ”Ensimmäisessä 
vaiheessa on tarkoitus saada hyväksyttyä 
ammunnan johtajiksi ne, joilla on puolus-
tusvoimien (PV) perusammunnan johtaja-
oikeus.” Tämä askarruttaa reserviläisiä. PV:n 
ammunnan johtajaoikeuksia on harvoilla 
ja koulutuskokonaisuus on aiemmin ollut 
ajallisesti työläs, vaikka kokeneet reserviläi-

set hallitsevat asiasisällön pääosin jo koulu-
tuksen alkaessa. Nyt siis kuormaa siirretään 
yhä harvemman harteille tai sitten PV:n 
virkamiehille, joiden saaminen usein ilta- ja 
viikonlopputyöhön on haastavaa ja muualla 
kuin PV:n radalla mahdotonta.

Toivottavaa onkin, että ammunnan johtaja 
-kursseja aletaan tuottamaan enemmän ja 
tiiviimpänä koulutuspakettina. Tästä hyötyi-
sivät kaikki osapuolet ja se olisi tehokas tapa 
varmistaa riittävät kouluttajaresurssit myös 
kriisioloissa.

Ampuma-aselaki ja sen käytännön toteu-
tus on myös asia, joka herättää kysymyksiä 
reserviläisissä. Piiri pyrkii hankkimaan jäse-
nistölle mahdollisimman kattavan koosteen 
voimaan astuneen lain vaikutuksista uuden 
aseen hankintaan ja nykyisten aseiden tar-
vikkeiden, etenkin lippaiden, säännöksistä. 
Sinällään hankintalupia tälläkin hetkellä 
myönnetään reserviläisille ampumaurheilu-
poikkeaman mukaisesti ja myös maanpuo-
lustuspoikkeama on käytössä, joskin sen 
käytännöt ovat vielä avoinna.

Piirin yhdistysten 
yhteistyöpalaveri tiistaina 11.6. 
Yhdistysten yhteistyöpalaveri pidettiin tiis-
taina 11.6. Töölöntorinkadun auditoriossa. 
Vaikka kokouksen koollekutsu tehtiin ly-
hyellä ajalla ja lomakauden alussa, paikalle 
tuli edustajia ilahduttavan monesta yhdis-
tyksestä.  Kokouksesta tehtiin pöytäkirja ta-
pahtumakalentereineen ja kehitystavoittei-
neen. Pöytäkirja on toimitettu yhdistyksille 
ja käyty läpi piirin hallituksen kokouksessa. 
Kehitystavoitteet on piirin hallituksen osalta 
kirjattu tehtäviksi syyskaudelle. Kokoukses-
sa päätettiin seuraavasta kokouksesta ensi-
vuoden alussa, jolloin voidaan suunnitella ja 
synkronoida kevään toimintaa. 

Tuleva naisten suurtapahtuma 
tapahtuma ja valitettava peruutus

20.-22.9.  Järjestetään Santahaminassa nais-
ten NASTA valmiusharjoitus Pihlaja 2019. 
Piirimme hallituksen jäsen Kati Pitkänen 
johtaa harjoitusta ja useat jäsenemme ovat 
siinä mukana. Harjoitus koostuu lukuisasta 
määrästä varautumista ja valmiutta tukevia 
kursseja.

28.9. Piirin toimintapäivä Santahaminassa 
on peruttu Puolustusvoimien muuttuneiden 
tilatarpeiden takia. Toimintapäivälle etsi-
tään myöhempi ajankohta syksyltä ja se on 
tämän lehden ilmestyessä jo tiedotettu jäse-
nistölle. Pahoittelut meistä riippumattomas-
ta muutoksesta.

Vastoinkäymisistä huolimatta yhäkin on 
syytä toivottaa jäsenistölle: Hyvää ja toime-
liasta reserviläisten syyskautta !

Tämä lehti on Helsingin Reservin Sanomi-
en ns. paperinumero, joka jaetaan yli 12 000 
Helsingin piirien jäsenelle tai organisaati-
olle. Paperinumeroiden sisältöön on piirin 
viestinnässä panostettu, koska painettuja 
numeroita luetaan edelleen merkittävästi 
enemmän kuin sähköisiä. Jokaiseen pape-
rinumeroon on valittu oma ajankohtainen 
teema vuoden kierron mukaan. Alkukesän 
numeron teemana oli ammunta ja tämän 
lehden aiheena on järjestötoiminta, eli laa-
jalla spektrillä melkein kaikki mitä piirin 
yhdistyksissä tapahtuu. Haluamme esitel-
lä piirin 24 jäsenyhdistyksen tapahtumia 
ja henkilöitä sanoin ja kuvin, ja siten antaa 
toiminnalle monipuoliset kasvot. Meitä on 
moneksi, siksi tuleviinkin numeroihin riit-
tää esiteltävää. Lehdestä ja sen sisällöstä saa 
myös antaa rakentavaa palautetta… 

Uudet lait jalkautuvat 
ruohonjuuritasolle vähitellen
Vapaaehtoiset maanpuolustajat ja etenkin 
ampujat olivat kesällä ihmeissään uusia la-
keja tulkitsevien tahojen linjauksista - tai 
lähinnä niiden puuttumisesta. Uuden aselain 
ja vapaaehtoisen maanpuolustuslain kirjain 
alkoi monelle reserviläiselle hahmottua jo 
lakien hyväksymisaiheessa, mutta lakien 
käytännön tulkinta seurasi vasta viiveellä. 
Epäselvyyden vuoksi mm. MPK:n ammun-
nat Santahaminassa jouduttiin kesäkaudella 
järjestämään Helsingin piirien tapahtumina. 
Samat suorituspaikat, samat vetäjät, samat 
osallistujat, mutta eri järjestävä organisaatio 
mahdollisti normaalin harjoitustoiminnan 
jatkumisen. Ja hyvä niin - pääasia että har-
joitukset voitiin toteuttaa. Onneksi asiat ovat 
kesästä selkiytyneet esim. VMP-lain osalta, 
ja MPK:n tiedotustilaisuudet ja materiaalit 
ovat paikanneet tiedonvajetta syksyn aikana.

Tässä vaiheessa on jo varsin tarkasti selvää, 
miten ammunnat järjestetään joko MPK:n 
sotilaallisia valmiuksia palvelevana (SOTVA) 
koulutuksena, osana varautumis- ja turvalli-
suuskoulutusta (VARTU) tai vapaaehtoinen 
yhdistystoiminnan (VYT) puitteissa. Pe-
rusperiaate on, että SOTVA-ammunnoissa 
käytetään MPK:n tai osallistujien omia asei-
ta ja patruunoita, vain PV:n ratoja, ja PV:n 
hyväksymän hyväksymän ammunnanjoh-
tajan johdolla ammutaan enintään 30 am-
pujan ryhmässä. Myös ns. pitkät lippaat 
eli kiväärin erityisen vaaralliseksi (ERVA) 
muuttavat (!) yli 10 patruunan lippaat ovat 
sallittuja MPK:n ammunnoissa. VARTU-
koulutuksessa vaatimukset lievenevät niin, 
että kaikki ampumaradat ovat mahdollisia 
ja ammunnanjohtajaksi riittää MPK:n piiri-
päällikön hyväksymä henkilö. Vapaaehtoista 
yhdistystoimintaa, eli esim. reserviläisyhdis-
tysten ampumatapahtumia, uusi VMP-laki 
ei tietenkään koske. Sen sijaan uusi aselaki 
asettaa rajoituksia uuden aseluvan hakijoille. 
Piiri pyrkii osaltaan jakamaan tietoa uusista 
käytännöistä heti kun yksityiskohtaiset tul-
kinnat ovat selvillä.

Syksyn puheenjohtajapäivät 23.10 
– jokainen yhdistys mukaan!
Piirin syksyn puheenjohtajapäivät pidetään 
23.10.2019 ja tapahtuma on suunnattu kaikil-
le jäsenyhdistyksille. Illan aiheiksi on valittu 
ajankohtaisia asioita, joista kannattaa tiedot-
taa ja keskustella mahdollisimman monen 
yhdistyksen voimin. Näitä ovat mm. päivitys puheenjohtaja@helresp.fipuheenjohtaja@hrup.fi

piirin toiminnasta, aselain ja VMP-lain tuo-
mat muutokset ja MPK:n ammuntojen tilan-
ne. Samalla on tilaisuus vapaamuotoiseen 
verkostoitumiseen, kokemusten vaihtoon ja 
yhteisten tapahtumien ideointiin. Puheen-
johtajapäivät on terminä ehkä liian rajoittava 
– oleellista on että puheenjohtajan estyessä 
jokainen yhdistys saa aiheista kiinnostuneen 
edustajan paikalle välittämään tietoa puolin 
ja toisin.   

 RUL-valinnat syksyn agendalla
Reserviupseeriliiton liittokokous pidetään 
Turussa 16.11.2019, ja keskeisin tapahtuma 
on RUL:n uuden puheenjohtajan valinta 
seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Helsingin 
piiristä ilmoittautui hyvissä ajoin puheen-
johtajaehdokkaaksi yliluutnantti (res) Aaro 
Mäkelä, jolla on pitkä kokemus RUL:n toi-
minnasta mm. RUL:n 1. varapuheenjohta-
jana ja sitä ennen liittohallituksen jäsenenä. 
Esityksen teki Kanta-Helsingin reserviup-
seerit. Juuri ennen ehdokasasettelun päätty-
mistä saimme 13.9. tiedon, että toiseksi piirin 
ehdokkaaksi on ehdolla luutnantti (res) Leila 
Kaleva, joka on myös aktiivinen toimija va-
paaehtoisen maanpuolustuksen kentällä. 
Esityksen teki HRUP:n Ilmailukerho. 

Yhteensä viisi henkilöä 

on ilmoittautunut RUL:n 

puheenjohtajavaaliin, ja on 

hienoa että tärkeään tehtä-

vään on useita kyvykkäitä 

hakijoita. 

Yhteensä viisi henkilöä on ilmoittautunut 
RUL:n puheenjohtajavaaliin, ja on hienoa 
että tärkeään tehtävään on useita kyvykkäi-
tä hakijoita. Kannattaa muistaa, että RUL:n 
puheenjohtajan vaalissa äänivaltaa käyttävät 
yhdistykset joko itse tai antamansa valtuu-
tuksen kautta. Tässäkään asiassa tasajako ei 
ole taktiikkaa. HRUP:n ehdokkaan menes-
tymisen kannalta tärkeintä on, että yhdis-
tysten äänet keskitetään yhdelle henkilölle, 
jolla katsotaan olevan parhaat edellytykset 
tulla valituksi - ajamiensa tavoitteiden mu-
kaan. Toivon siis yhdistysten yhteistoimin-
taa asiassa, ja paras henkilö voittakoon.     

RUL:n puheenjohtajan valinnan lisäksi liit-
tokokouksen asialistalla on liittovaltuuston 
valinta. Piirihallituksen tehtävänä on päättää 
piirin ehdokkaat RUL:n liittovaltuustoon, 
joka valitsee keskuudestaan valtuuston pu-
heenjohtajan, valtuuston varapuheenjohta-
jan ja liittohallituksen 1. ja 2. varapuheen-
johtajan. Tehtäviin on jo ehdolla hyviä ja 
ansioituneita piirimme aktiiveja. Toivomme 
heille menestystä vaaleissa, jotta myös Etelä-
Suomen kentän mielipide tulee huomioi-
duksi päätöksenteossa.

Matti Riikonen > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
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Puheenjohtajaehdokas Aaro Mäkelä
 Aaro on ilmoittautunut Suomen 
Reserviupseeriliiton puheenjohtaja-
ehdokkaaksi 24.11.2018 liittovaltuus-
ton kokouksen yhteydessä, esittäjä-
nä Kanta-Helsingin Reserviupseerit 
ja puoltajana Helsingin Reserviup-
seeripiiri.
 Aaro Mäkelä on nykyisin Suo-
men Reserviupseeriliiton 1. vara-
puheenjohtaja (2014 alkaen), sekä 
MPK:n hallituksen jäsen ja talousva-
liokunnan puheenjohtaja (2016 alka-
en).
 Aarolla on pitkä yhdistys-, pii-
ri- ja liittotason kokemus. Aaro on 
ollut liiton johtoryhmänä toimivan 
työvaliokunnan jäsen sekä taloustoi-
mikunnan puheenjohtaja viimeiset 
11 vuotta, 2008 alkaen. Aaro toimi 
ennen nykyistä tehtäväänsä liiton 2. 
varapuheenjohtajana vuosina 2012-
2013, sekä liittohallituksen työhön 
Aaro on osallistunut 2007 alkaen. 
Opiskelijain Reserviupseeripiirin 
puheenjohtajana Aaro toimi vuosina 
2006-2007. Helsingin Reserviup-
seeripiirissä Aaro on toiminut mm. 
järjestötoimikunnassa, sekä pitkään 
taloudellisena neuvonantajana sekä 
piirin edustajana liiton tehtävissä. 
Aaron kotiyhdistys on Kanta-Hel-
singin Reserviupseerit, jonka halli-
tuksessa Aaro on myös pitkään vai-
kuttanut.
 Ammatiltaan Aaro on ALM 
Partners Oy:n toimitusjohtaja ja os-
akasyrittäjä. Yritys on finanssialan 
riskienhallintamallinnusta finanssi-
laitoksille tarjoava kasvuyritys, joka 
työllistää noin 75 henkilöä Helsin-
gissä, Jyväskylässä ja Tukholmassa. 
Työtehtävä mahdollistaa liiton pu-

heenjohtajan (ja nykyisen 1. vara-
puheenjohtajan) työtehtävämäärän 
hoitamisen, joka tarkoittaa mahdol-
lisuuden hallita omaa kalenteriaan 
sekä yli 100 erilaiseen vuosittaiseen 
edustus- tai kokoustapahtumaan 
osallistumisen.
 Aaron perheeseen kuuluvat vai-
mo Hanna sekä tyttäret Ada ja Aava. 
Hanna on kotoisin Haminasta, jo-
ten RUK:n edustustehtävät hoituvat 
mukavasti koko perheen voimin. 
Aaro perheineen asuu Helsingin 
ydinkeskustassa.
 Aarolla on vahvaa eritysosaa-

mista ja kokemusta vapaaehtoisen 
maanpuolustuskentän tuntemuk-
sessa, reserviupseerien koulutuksen 
kehittämisessä, liiton yhteiskunta-
suhteiden hoitamisessa sekä nuor-
ten reserviupseerien tarpeiden ja 
toiminnan huomioimisessa. Aarossa 
yhdistyvät tämän päivän aktiivisen 
reservin upseerin ominaisuudet: 
aktiivisuus, määrätietoisuus, korkea 
koulutus ja vahva ammattitaito. Ko-
kemuksensa ja liiton kehittämisessä 
tarvittavan näkemyksensä puolesta 
Aaro on valmis tarttumaan liiton 
puheenjohtajan tehtäviin.

Puheenjohtajaehdokas Leila Kaleva
Olen ehdolla 
Reserviupseeriliiton 
puheenjohtajaksi
 Reserviupseeriliitto on maan-
puolustusaatteen eturivin lipunkan-
taja ja merkittävä yhteiskunnallinen 
toimija. Liiton yhteiskunnallista 
roolia ja edunvalvonnan vaikutta-
vuutta pitää kuitenkin terävöittää. 
Haluan tuoda strategisen osaamise-
ni ja johtajakokemukseni liiton käyt-
töön ja olla viitoittamassa liiton tu-
levaisuutta. Siksi olen ehdolla liiton 
puheenjohtajaksi.
 Vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen kenttä on ollut myllerryksessä 
lakimuutosten myötä. Laki vapaaeh-
toisesta maanpuolustuksesta astuu 
voimaan vuoden vaihteessa ja käyn-
nissä on kiivas työ toiminnan järjes-
telemiseksi vuodelle 2020. 
 Siviilityössäni strategiajohtajana 
olen tottunut siihen, että muutos on 
jatkuvaa. Muutoksessa proaktiivi-
nen ote ja ennakointi on olennaista. 
Vision ja strategian on oltava kirkas 
näyttäen tietä tulevaan. Luonnos 
RUL:n kolmivuotissuunnitelmaksi 
vuosille 2020-2022 sisältää oikei-
ta asioita ja oikean suunnan. Liiton 
strategia on hyvä ja kattava. Kui-
tenkin esimerkiksi lakimuutoksiin 
vaikuttamisessa on osittain epäon-
nistuttu, koska asialle ei ole riittävän 
ajoissa annettu riittävää fokusta. To-
dellinen vaikuttaminen olisi vaatinut 
tiivistä yhtedenpitoa lainsäädäntöä 
valmistelevaan tahoon pelkän pas-
siivisen sidosryhmäkuulemiseen 
kutsua odottelevan taktiikan sijaan. 
Suhteet eivät synny hetkessä, niiden 
luominen ja ylläpitäminen on pitkä-
jänteistä toimintaa. 

 Strategia on valintojen tekemistä 
ja priorisointia. Liiton tärkeimmät 
tehtävät tulevalle kolmivuotiskau-
delle ovat:
 1) Lakimuutosten negatiivis-
ten vaikutusten minimointi maan-
puolustuskoulutukseen ja vapaaeh-
toisten kouluttajien motivaatioon. 
 Vapaaehtoista maanpuolustusta 
säätelevän lain käytännön sovellu-
tukset puhuttavat nyt laajasti ja iso 
osa työstä pitää saada valmiiksi jo 
tämän syksyn aikana. Muutoksia 
tarvitaan lyhyellä aikavälillä lain so-
veltamista määrittäviin asetuksiin ja 
pidemmällä aikavälillä myös lakiin. 
Laki on säädetty kiireellä, eikä siitä 
ehditty antaa riittävää ohjeistusta 
ja toimintamalleja soveltamiseksi. 
Hyvä esimerkki tästä on MPK:n am-
munnat, jotka jouduttiin keskeyttä-
mään hetkeksi uuden lainsäädännön 
ymmärrysvaikeuksien seuraukse-
na. Sen sijaan, että meidän tarvit-
sisi pohtia toteutuuko nykyisessä 
lain säätämisessä edes eduskunnan 
tahto, tarvitsemme kanavan yhteis-
toimintaan lakeja valmistelevien 
virkamiesten kanssa, voidaksem-
me todeta siinä ainakin toteutuvan 
maanpuolustustahdon. Tästä syystä 
RUL:n on pystyttävä astumaan as-
keleen verran pidemmälle ja pääs-
tävä negatiivisten vaikutusten mini-
moimisesta tilanteeseen, jossa sen 
positiivista tahtoa kuullaan ja lain 
valmisteluissa aidosti huomioidaan.
 2) Proaktiivinen edunvalvon-
ta edellyttää aktiivista viestintää, 
hyviä suhteita päätöksentekijöihin ja 
uutta otetta yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen.
 Me reserviläiset tiedämme ja 

tunnemme, mitä maanpuolustustyö 
on. Muuttuneen turvallisuuspoliit-
tisen toimintaympäristön myötä 
myös laajemman joukon tulee ym-
märtää maanpuolustustyön ja am-
pumaharrastuksen tärkeys yhteis-
kunnan kokonaisturvallisuudelle. Il-
man laajempaa ymmärrystä ja tukea 
maanpuolustukselle ja ampumahar-
rastukselle tulemme myös jatkossa 
kohtaamaan haastavia muutoksia. 
RUL:n osallistuminen SuomiAree-
naan on hyvä avaus ja tämänkaltais-
ta tarvitaan. Hyvät ja tiiviit suhteet 
päätöksentekijöihin ja laaja yhteis-
kunnallinen verkostoituminen ovat 
avainasemassa ja suhteiden luomi-
seen tulee panostaa pitkäjänteises-
ti entistä enemmän ja uudenlaisia 
keinoja hyödyntäen. Linjaukset ei-
vät saa olla siitä kiinni, mikä puolue 
milloinkin on vallassa. Voisimmeko 
jatkossa olla tuomassa ampumahar-
rastusta laajemman joukon tietoi-
suuteen esimerkiksi kohdennetuilla 
SRA-ammunnan esittelyillä? Nais-
ten osallistuminen maanpuolustuk-
seen keskusteluttaa myös laajasti 
tällä hetkellä. Voisiko lyhyt maan-
puolustuskurssi olla tapa kasvattaa 
tällä hetkellä ulkopuolelle jäävän 
puolikkaan ikäluokan ymmärrystä 
puolustuspolitiikan ja maanpuolus-
tuksen realiteeteista? 
 3) Nuorisotoiminta on sijoi-
tus tulevaisuuteen.
 Kilpailu vapaa-ajasta kiihtyy en-
tisestään ja on tärkeää saada nuoret 
mukaan toimintaan heti kotiutu-
misen jälkeen. Tämän vuoksi onkin 
ilahduttavaa nähdä, että Opiskelijain 
Reserviupseeripiirin jäsenmäärässä 
on nouseva trendi. Muilla piireil-

lä trendi on toiseen suuntaan. Eli 
emme pysty pitämään toimintaan 
mukaan saaduista nuorista kiinni. 
Nuorisoupseerien nimeäminen on 
oikeansuuntainen askel, mutta lisää 
toimenpiteitä tarvitaan. Toiminta-
ajatuksensa mukaisesti RUL on re-
serviupseerien valmiuksia kehittävä 
toiminnallinen ja aatteellinen 
maanpuolustusjärjestö. Toiminnalli-
suuden pitäminen ytimessä houkut-
taa nuorempia upseereita mukaan. 
Mahdollisuudet kehittää itseään ja 
johtamistaan, osallistua mielenkiin-
toiseen ja aktiiviseen toimintaan 
sekä kansainvälisyys ovat avainasi-
oita vapaa-ajasta kilpailtaessa. Asia-
kaslähtöisyys on nuorille upseereille 
arkipäivää ja sitä sen tulee olla myös 
meille muille vapaa-ajasta kilpailta-
essa.
 Näiden kolmen kärjen lisäksi 

liiton kokonaisvaltaisen toimin-
tasuunnitelman mukainen työ on 
olennaista. Esimerkiksi perinnetyön 
vahva traditio on toimintamme pe-
rustaa. Arvomme ovat isänmaalli-
suus, vastuuntuntoisuus ja vapaaeh-
toisuus. Näillä jäsenistömme yhtei-
sillä arvoilla tekemisemme kantaa 
pitkälle. Toimintamme perustuu 
motivoituneisiin ja vapaaehtoisiin 
toimijoihin kerhoissamme ympäri 
Suomen. Sitä motivaatiota ja ylpeyt-
tä toiminnasta meidän tulee vaalia ja 
ruokkia.  
 Toivottavasti pystymme pu-
heenjohtajakisan avulla nostamaan 
ajankohtaisia maanpuolustusasioita 
laajempaan keskusteluun.

Leila Kaleva, Reservin luutnantti, 
RUK TK7/238, DI, strategiajohtaja

Aaro Mäkelän maanpuolustus-CV

Aaro Mäkelä. Syntymäaika: 3.4.1983. Yliluutnantti reservissä. Vaimo 
Hanna ja kaksi tytärtä

Työpaikka: ALM Partners Oy, Toimitusjohtaja, Osakasyrittäjä

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, kansantaloustiede, luonnontie-
teiden kandidaatti, fysiikka ja opettajan pedagogiset opinnot. Reser-
viläisura: Tykistöprikaati, saapumiserä II/2002, RU-kurssi 221 Kallio, 
Tiedustelutulenjohto

Suomen Reserviupseeriliitto ry: 1. varapuheenjohtaja 2014-, 2. vara-
puheenjohtaja 2012-2013, työvaliokunnan jäsen 2008-, taloustoimi-
kunnan pj 2008-, liittohallituksen jäsen 2007–2010, 2012-, järjestö-
toimikunnan jäsen 2006–2007, palkitsemistoimikunnan jäsen 2012- 
ja neuvottelukunnan jäsen 2012-.

Helsingin Reserviupseeripiiri ry: Järjestötoimikunnan jäsen 2011 ja 
taloudellinen neuvonantaja 2012-. Kanta-Helsingin Reserviupseerit 
ry: Hallituksen jäsen 2012-2018 ja talouspäällikkö 2016-2017. Jäse-
nyydet RUL:n yhdistyksissä: Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry, Jy-
väskylän Reserviupseerit ry, Jyväskylän Akateemiset Reserviupseerit 
ry (JARU) ja Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry

MPK: Hallituksen jäsen 2016-, talousvaliokunnan jäsen 2012-, pj. 
2016-, aiemmin mm. kurssinjohtajatehtäviä MPK:n kursseilla. Maan-
puolustusyhtiö MPY Oy hallituksen jäsen 3/2012-, varapuheenjoh-
taja 2018-. Maanpuolustuksen tuki ry (MPT): varainhallintaryhmä. 
Suomen Reserviupseerien tukisäätiö: Hallituksen jäsen 2008-2010, 
Valtuuskunnan jäsen 2012-.

Harrastukset: Metsästys, kalastus, juoksu ja kuntosali. Ammunta ml. 
SRA. 

Yhteydet: www.linkedin.com/in/aaromakela, www.twitter.com/
Aaro_Makela, www.facebook.com/aaro.makela, aaro.makela@rul.fi
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Veljeskansan Vieraana - Ensikertalaisten kokemuksia 
EROK:in kilpailusta 6.-8.9.2019
 Viidakkorummun kautta kuu-
lunut huhu kertoi että Helsingin 
Seudun Reserviläispiirin (HelResP) 
joukkueessa olisi mahdollisuus osal-
listua Viron Reserviupseeriliiton 
20-vuotisjuhlakilpailuun eteläisessä 
Virossa. Otimme ensikertalaisina 
riemulla vastaan mahdollisuuden 
lähteä reissuun kokeneen joukku-
eenjohtajan johdolla.
 Matkajärjestelyt sujuivat suora-
viivaisesti isäntien toimesta Tallin-
nan satamasta eteenpäin, eli jouk-
kueelle riitti lippujen hankkiminen 

ja kokoontuminen satamaan. Koska 
kisa ammuttaisiin isäntien järjestä-
millä välineillä ei myöskään aseiden 
kuljettelusta tarvinnut kantaa huol-
ta.
  Itse kilpailu koostuu yksilösuo-
rituksina ammuttavista pistoolista, 
kiväärin 3-asennosta ja 300m ki-
vääristä, sekä kahdesta joukkuee-
na ammuttavasta toiminnallisesta 
rastista. Aseina käytetään H&K 
USP pistoolia, MP5 konepistoolia, 
Galil-rynnäkkökivääriä, sekä M14 
kivääriä. Välineisiin oli mahdollista 

tutustua kilpailua edeltävänä iltana, 
mikä olikin monelle suureksi hyö-
dyksi. Joukkueita oli 9 eri maasta ja 
ilmapiiri ja vilkas puheensorina ase-
käsittelypaikalla olikin varsin kan-
sainvälistä.
 Team HelResP:n kilpailu alkoi 
heti lauantaina aamusta siistillä ja 
modernilla sisäradalla ammutulla 
pistoolirastilla. Muita kilpailijoita 
seuratessa meinasi alkaa hieman 
jännittämään -  joukossa kun vaikut-
ti olevan varsin kovan luokan am-
pujia. Omaa suoritusta edelsi 5 koe-
laukausta joiden jälkeen heti 10+10 
laukauksen kilpasarja (annetun aika-
rajan sisällä). Joukkueemme tulokset 
vaihtelivat suuresti mutta mielipide 
USPsta aika haastavana käsiaseena 
tuntui olevan varsin yksimielinen.
   Pistoolin jälkeen toiminta jat-
kui kivääriradalla jossa ammuttiin 
M14-kiväärillä kohdistuslaukaus-
ten jälkeen 10 laukauksen kilpasarja 
300m tauluun. Jo veteraani-ikään 
ehtinyt kivääri tuntui miellyttävän 
koko joukkuetta ja suoritusta hel-
pottava monitorijärjestelmä sai laa-
jalti kiitosta. Kaukolaukaukausista 
siirryttiin ampumaan kotoista RK:ta 
etäisesti muistuttavalla Galililla. Kil-
pasarja käsitti 3 asennosta ammutun 
(makuu, polvi, pysty) 30 laukauksen 
kilpasuorituksen jossa Juuso johti 
teamia hienolla 237 tuloksella. Tällä 
irtosi rastin tuloksissa 16. sija (144 
ampujan joukossa).
   Osaltamme kisa huipentui sit-
ten kahteen toiminnalliseen ras-

tiin jossa aseina käytettiin ensi 
Heckler&Kochin MP5-konepistoolia 
ja jo kivääriradalla tutuksi tullut-
ta Galil:ia. Suoritukset ammuttiin 
kelloa vastaan joukkueena ja Ilkan 
ohjeistamalla taktiikalla. Rasteilla 
käytössä ollut IPSC-pistelasku pal-
kitsee hyvästä osumien ja nopeu-
den suhteesta, ja toisaalta rankaisee 
ohilaukauksista ja vääriin tauluihin 
osumista. 
 Pölyn hälvettyä viimeisen suori-
tuksen jälkeen päätettiin ottaa pikai-
nen tiimikuva aluetta ”koristaneen” 
ajoneuvosuojan edessä, ja siirryttiin 
sitten majoitukseen joukkueen sisäi-
seen ”de-briefingiin ja pikahuoltoon 
ennen iltaohjelmaa.
 Iltajuhlaan laitettiin sitten paras-
ta päälle, juhlittiinhan toki isäntien 

20-vuotista historiaa. Tilaisuutta 
kunnioittikin varsin arvovaltainen 
vieras kun kilpailun mitalisijoille 
yltäneet saivat palkintonsa suoraan 
Viron puolustusvoimien komenta-
jalta kenraalimajuri Martin Here-
miltä.
 Joukkuekisan kärkisijat menivät 
tällä kertaa isännille – parhaan jouk-
kueen pokaalin pokkasi virolainen 
Politsei Laskurklubi. Suomalaisjouk-
kueista parhaiten pärjäsi Team TaRu 
sijoituksella 17. ja HelSResP joukku-
eet päätyi sijaille 19. ja Team Helsin-
ki 5 sijalle 26.
 Helsingin Seudun Reserviläis-
piirin joukkueen muodostivat tällä 
kertaa Ilkka Koljonen (JJoht), Rasa 
Siegberg, Juuso Aho ja Riku Keski-
saari.

Kahteenkin (tai useampaankin) 
kerhoon voi kuulua! Millaista on 
olla kahden kerhon aktiivijäsen?
Teksti: Tuomas Hauvala

 Suurin osa reserviupseeriliiton 
jäsenistä ei varmasti tiedä, että on 
mahdollista kuulua samaan aikaan 
useampaan reserviupseerikerhoon. 
Useamman kerhon jäsenyys antaa 
toimintaan erilaisia vaihtoehtoja 
ja monipuolisuutta. Yleisin tilanne 
varmasti useampaan kerhoon kuu-
luvalla henkilöllä on varmasti se, 
että henkilö kuuluu aselajikerhoon 
ja aluekerhoon.  Itse olen alun perin 
vuonna 2017 liittynyt ensin Hami-
nassa Reserviupseerikurssin RUL-
infotilaisuudessa täytetyn lapun 
välityksellä Jääkärikerhon jäseneksi. 
Sittemmin liityin jo piirin aktiivitoi-
mijana Itä Helsingin kerhoon, kun 
sain kuulla sen olevan mahdollista.  
 Tässä vaiheessa kaikilla on var-
masti ilmeinen kysymys: Miksi kuu-
lua kahteen kerhoon? Itselleni suu-
rin motiivi kuulua kahteen kerhoon 
oli lähinnä se, että halusin nauttia 
Itä-Helsingin kerhon oman kodin 
läheisyydestä ja alueellisesta toimin-
nasta, sekä samaan aikaan pitää jää-
kärikerhon ”aselajiylpeyden” kotina.  
 Näin pääsen osallistumaan kah-
den kerhon toimintaan ja tapahtu-
miin, sekä hyödynnettyä täysimää-
räisesti kerhojen ja piirin tarjonnan. 
Lisäksi kahden kerhon jäsenyys avaa 
runsaasti ovia ja tuo uusia ystäviä 

näin nuorelle jäsenelle.  Kahteen 
kerhoon liittyminen nostaa luonnol-
lisesti hieman jäsenmaksuja, mutta 
muutos ei ole kovin suuri. Jokaisesta 
jäsenyydestä laskutetaan aina liitto-, 
piiri- ja yhdistysosuuksia vastaava 
jäsenmaksu, mutta lehtimaksut vain 

kerran/jäsen. Lisäbonuksena saat 
kaksi jäsenkorttia! 
 Suosittelen lämpimästi kaikille 
kahteen kerhoon kuulumista, sillä 
tällöin saat kaksinkertaisesti reservi-
läistoimintaa, vain pienellä lisähin-
nalla. 

Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä
Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhan-
turvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona kunniavartiot perin-
teiseen tapaan Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle ja Hietaniemen sankariristille. 
Hietaniemen vartiot organisoi Helsingin Reserviupseeripiiri.

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

Siviilipukuisilla on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet sekä suuret kunnia-
merkit päällystakissa. Sotilaspukuisilla on erikseen käsketty varustus. Sotilaspukuisia 
osallistujia pyydetään varustautumaan mahdollisuuksien mukaan omilla mustilla käsineillä 
ja mustilla varsikengillä. Paikan päältä on saatavissa muu lainavarustus.

Suomen marsalkka Mannerheimin haudalla on klo 16 muistotilaisuus jossa esiintyy kuoro.

Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:
13.30 - 14.00    Helsingin Reserviupseeri piiri (HRUP)
14.00 - 14.30    Akateeminen Maanpuolustusyhdistys (ARU)
14.30 - 15.00    Maanpuolustuskillat (MPKL)
15.00 - 15.30    Helsingin Seudun Reserviläispiiri (HELRESP)
15.30 - 15.55    Kenraalit ja everstit reservissä
15.55 - 16.20    Kenraalit ja kadetit
16.20 - 16.45    Varuskunnan palkattu sotilashenkilöstö
16.45 - 17.10    Töölön reserviupseerit
17.10 - 17.35    Stadin Sissit

Hietaniemen kunniavartioon vaihdot asettavia järjestöjä (vast) pyydetään nimeämään vaih-
don yhteyshenkilö, kokoamaan vartiohenkilöstö sekä ilmoittautumaan Helsingin 
Reserviupseeripiirin järjestöupseeri Ossi Ikoselle p. 045 862 4648 tai ossi.ikonen@hrup.fi
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Pitkän linjan meriupseeri järjestöissä ja 
kansainvälisissä tehtävissä
Teksti ja kuva: Lasse Mäki

Meri ja maanpuolustus ovat Ant-
ti Jäntille sydämenasioita – aina-
kin näin voi päätellä astuessaan 
miehen työhuoneeseen Kalevan-
kadulla. Apteekkien eläkekassan 
kiinteistösijoituspäällikkönä työs-
kentelevän reservin kapteeniluut-
nantin huoneen seinällä komeilee 
lukuisia maalauksia sota-aluksista 
kyntämässä merta sekä näkymä 
Suomenlinnan rakkaalta Merisota-
koululta. Takanreunukselta löytyy 
ruorinmuotoinen kello ja kauko-
putki, kaapin päältä pilkottaa taas 
meriupseerin valkoinen koppalak-
ki leijonakokardilla.
 Jänttiä voi hyvällä syyllä kutsua 
pitkän linjan reserviläiseksi: hän 
liittyi reserviupseeritoimintaan jo 
RU-kurssinsa aikana vuonna 1989 
ja on siitä pitäen toiminut merel-
lisen reserviläistoiminnan parissa. 
”Yhdistyksen käytössä ollut vene, 
toiminnan merellisyys ja verkostoi-
tuminen kiinnostivat”, Jäntti toteaa 
kysyttäessä hänen liittymissyis-
tään. 
 Paljon on kuitenkin tapahtu-
nut maanpuolustuksen saralla vii-
meisen kolmenkymmenen vuoden 
aikana. ”Vapaaehtoinen maanpuo-
lustus oli melko tuntematon käsi-
te vielä silloin 1980-luvun lopulla. 
Meripuolella esimerkiksi sotilasve-
neenkuljettajakoulutuksesta reser-
vissä ei ollut tietoakaan.” Nykyään 
toimintaa on paljon ja koulutuskin 
on aktiivista, mutta virallisessa yh-
teistyössä olisi Jäntin mielestä silti 
kehitettävää. ”Reserviläisyhteistyö 
ei mielestäni ole asevelvollisuus-
järjestelmässä valinnaista – siihen 
on sitouduttava niin reserviläisten 
kuin puolustusvoimienkin, ja työtä 
tulee johtaa luottamuksella”, Jäntti 
pohtii.

Järjestökentän 
monet tuulet
 Järjestörintamalla Jäntti on ko-
kenut yhtä ja toista. Hän on toimi-
nut kotiyhdistyksensä Helsingin 
Reservimeriupseerien hallituksessa 
yli 20 vuotta, minkä lisäksi koke-
musta löytyy myös merellisen re-
serviläistoiminnan yhteistyöjärjes-
tö Sinisestä Reservistä, Helsingin 
reserviupseeripiirin hallituksesta 
sekä RUL:n liittovaltuustosta. Re-
serviläisurheiluliiton merikilpai-
lutoiminnan organisointiinkin on 
tullut osallistuttua.
Miten järjestökonkari sitten ar-
vioi nykypäivän toimintaa? ”Eri 
yhdistystoimijoiden välinen yh-
teistoiminta on vähentynyt sitten 
viime vuosikymmenien. Tietyn-
laista kulttuurin muutosta on ha-
vaittavissa siinä, miten yhdistykset 
järjestävät nykyään omia tapahtu-
miaan. Kavereitakin voisi pyytää 
mukaan, niin saataisiin suurempia 
yleisöjä.” Konkreettisiksi esimer-
keiksi Jäntti mainitsee ammunnan 
ja esitelmätilaisuudet sekä vierai-
lut.
Vapaa-ajan harrastustoiminnassa 
on ja pysyy kuitenkin tasapainot-
telu hauskanpidon ja sitouttamisen 
välillä. Jäntti ei usko arvomerkeillä 
johtamiseen, vaan yhteisiin tavoit-
teisiin ja esimerkin voimaan. ”Työn 
jakamisesta ja vastuuhenkilöiden 
vaihtuvuudesta tulisi reserviläisjär-

jestöissä pitää huolta. Kyllä se ka-
melin selkä jossain vaiheessa kat-
keaa, jos samat henkilöt haalivat 
kaikki pestit. Vaihtuvuus ja uusien 
henkilöiden mukaan ottaminen li-
säävät myös toiminnan avoimuutta 
ja vähentävät epäluuloja sisäpiiri-
verkostoista.”

Reserviläistoiminnasta 
kokemuksia ja 
eväitä elämään
 Kun kysyy, mitä kaikkea on jää-
nyt käteen kolmenkymmen vuo-
den reserviläistoiminnasta ja lähes 
200 kertausharjoitusvuorokaudes-
ta, Antti Jäntti tulee mietteliääksi. 
”Mahdoton on mainita mitään yk-
sittäistä hienointa hetkeä. Upeita 
kokemuksia ja mieleenpainuvia 
persoonallisuuksia on mahtunut 
näihin vuosiin niin paljon. Ehkä 
sykähdyttävintä on ollut edustaa 
Suomea ulkomailla merivoimien 
univormussa – siinä tehdään arvo-
kasta työtä isolla sydämellä.”
 Kokemuksesta puhuttaessa 
Jäntillä on selvä mielipide: reservi-
läistoiminta ja työelämä tukevat il-
man muuta toisiaan. ”Jos ajatellaan 
vaikka työelämässä tarvittavia neu-
vottelu- ja johtamistaitoja, niin on-
han se selvä, että sotilasjohtamisen 
myötä rakentuu itseluottamusta ja 
kykyä kantaa vastuuta.” Työuran-
sa aikana Jäntti on työskennellyt 
monenlaisissa tehtävissä kiinteis-
töalalla – miehen omien sanojen 
mukaan ”kaikessa kyntämisestä 
lentämiseen”. Isännöitsijävuosil-
taan hän muistelee armeija-aikojen 
palautuneen mieleen varsin to-
dentuntuisesti: ”Yhtiökokouksen 
johtaminen ei välillä juuri eroa alo-
kaskomppanian kouluttamisesta”, 
hän hymähtää. Reserviläistoiminta 
opettaa Jäntin mielestä myös ar-
vokkaalla tavalla kansalaistaitoja 
sekä valmiutta toimia myös poik-
keustilanteissa.

Nuoremmille 
reserviläistoimin-
nasta kiinnos-
tuneille Jäntillä 
on positiivinen 
viesti: ”Liittykää 
yhdistykseen ja 
tutustukaa muihin. 
Me kokeneemmat 
toimimme mielel-
lämme eräänlai-
sina mentoreina 
uusille jäsenille 
ja johdatamme 
harrastuksen 
pariin. Yhdistysten 
kautta pääsee 
käsiksi myös 
verkostoihin ja 
tiedotuskanaviin.”

Kokemusta kansainvälisistä 
tehtävistä
 Kotimaisen maanpuolustus-
toiminnan ohella Jäntille on ehti-
nyt kertyä mittava kokemus myös 
kansainvälisistä tehtävistä. Hän oli 
perustamassa merivoimien edus-
tus- ja vierailutoiminnalle erittäin 
tärkeää yhteysupseeriviirikköä, 
jonka ensimmäisenä päällikkönä 
hän toimi vuosina 2014–2017. ”Aja-
tus yhteysupseeriorganisaation ra-
kentamisesta syntyi Helsingin Tall 
Ships Races -tapahtuman jälkeen 
vuonna 2013. Mietimme, miten me 
osaavat reserviläiset voisimme par-
haiten tukea merivoimia organisoi-
tuneesti ja pitkäjänteisesti”, Jäntti 
kertoo. 
 Nykyisin Sininen Reservi ry:n 
alaisuudessa toimiva organisaatio 
kouluttaa kiinnostuneita reservi-
läisiä toimimaan yhteysupseereina 
ulkomaisten vieraiden ja suomalai-
sen järjestäjäorganisaation välillä 
esimerkiksi kilpailuissa ja laivas-
tovierailuiden aikana. Vastuulliset 
ja kiinnostavat tehtävät tarjoavat 
osallistujille myös käskettyjä kerta-
usharjoitusvuorokausia.
 Eri maiden merivoimien kans-
sa tekemisissä ollut Jäntti näkee 
toiminnassa myös arvomaailman 
ja perinteiden merkityksen. ”Ami-
raali Nelsonin laivastosta periy-
tyvät asut ja tavat luovat hienolla 
tavalla veljeyttä ja yhteenkuulu-
vuuden tunnetta kansainvälisessä 
toiminnassa. Yhteisten harjoitus-
ten, kilpailujen ja kokoontumisten 
järjestäminen on suoraviivaisem-
paa, kun kaikki toimivat samoin 
pelisäännöin.” Mitä merivoimien 
mies sanoo kysyttäessä muiden 
aselajien perinteistä? ”Kyllähän 
kaikilla aselajeilla on toki omat pe-
rinteensä, mutta merivoimilla ne 
ovat kiistatta sieltä komeimmasta 
ja näyttävimmästä päästä”, kaptee-
niluutnantti naurahtaa. 

Maanpuolustus tänään 
ja huomenna
 Tunnin juttutuokio osoittaa, 
että Antti Jäntillä on maanpuolus-
tuksesta paljon sanottavaa. Rak-
kaan harrastuksen parissa on kulu-
nut kolme vuosikymmentä iloisella 
mielellä. Miltä näyttää sitten tule-
vaisuus? ”Laadukasta sotilaallista 
koulutusta annettaan tänä päivänä 
runsaasti, mutta toivoisin, ettei re-
serviläistoiminnasta unohdettaisi 
myöskään sitä aatteellista puolta. 
Tästä pitäisi sukupolvenvaihdok-
sen myötä pitää huolta: perinteet 
eivät saa himmetä.”
Myös työmäärän suhteen on oltava 
tarkkana. ”Puolustusvoimien vaa-
timustaso reserviläisten suuntaan 
on koventunut ja vaatimukset si-
toutumisesta ja ammattimaisesta 
toiminnasta ovat kasvaneet, mikä 
sinällään on hyvä asia. Siviiliam-
matissa työskentelevän ja useim-
miten perheellisen reserviläisaktii-
vin kannalta pitää kuitenkin pitää 
huolta siitä, etteivät vaatimukset 
ajankäytöstä nouse liian korkealle. 
Emme ole palkattomia ammatti-
sotilaita, vaan kukin oman panok-
sensa antavia pitkäjänteiseen toi-
mintaan sitoutuneita reserviläisiä”, 
Jäntti toteaa.
 Nuoremmille reserviläistoi-
minnasta kiinnostuneille Jäntillä 
on positiivinen viesti: ”Liittykää 

yhdistykseen ja tutustukaa muihin. 
Me kokeneemmat toimimme mie-
lellämme eräänlaisina mentorei-
na uusille jäsenille ja johdatamme 
harrastuksen pariin. Yhdistysten 
kautta pääsee käsiksi myös verkos-
toihin ja tiedotuskanaviin.”
 Mittavan uran järjestö- ja kan-
sainvälisessä toiminnassa tehnees-
tä Jäntistä eivät innostus ja jaksa-
minen ole kuitenkaan loppumassa. 
Yhteysupseerien johtotehtävissä 
on ollut hyvä seurata aiemman 

työnsä jälkiä, ja seuraavan kerta-
usharjoituksen ajankohtakin on 
jo tiedossa. Helsingin Reservime-
riupseerien hallituksen jäsenenä 
kosketus järjestötoimintaan on 
myös vahvalla pohjalla. Iloisena 
ja aikaansaavana reserviupseerina 
Antti Jäntti toimii hyvänä esimerk-
kinä siitä, kuinka järjestötoiminta 
ja maanpuolustus tarjoavat kiin-
nostavia ja opettavaisia kokemuk-
sia vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kuka?
•	 Antti	Jäntti,	s.	1968,	asuu	Vantaalla
•	 Kiinteistösijoituspäällikkö,	Apteekkien	
 eläkekassa
•	 Reservin	kapteeniluutnantti
•	 Helsingin	Reservimeriupseerit	ry:n	jäsen	
 vuodesta 1989
•	 Harrastukset:	merireserviläistoiminta,	
 ammunta, mökkeily, mäyräkoirat
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Uusien jäsenten aktivointi toimintaan – Tarkastelussa 
HRUP:n tutustumisammunnat
Teksti: Axi Holmström

HRUP:n Nuorten toimikunnan 

puheenjohtaja

Helsingin Reserviupseeripiirin 
(HRUP) Nuorten toimikunta järjes-
ti 14.8. tutustumisammunnat RU-
kurssin 253 tuoreille vänrikeille. Tu-
tustumisammunnan tarkoitus oli in-
nostaa piirin uudet jäsenet mukaan 
toimintaan. Tilaisuus oli menestys 
– osallistujia oli 25, kymmenestä eri 
jäsenyhdistyksestä ja palaute erittäin 
hyvää. Ohjelmassa oli MP5-ammun-
taa piirin sisäradalla ja info-sessio 
piirin toiminnasta. Mutta miten täl-
lainen joukko saatiin paikalle ja mi-
ten tapahtuma auttoi uusien jäsen-
ten aktivoinnissa?

Lähtökohta: Kokelasinfot 
omissa joukko-osastoissa
Reserviupseerikoulussa upsee-
rioppilaille pidetään infotilaisuus 
Reserviupseeriliitosta, jolloin on 
mahdollista täyttää liittymislomake. 
Tämä tilaisuus on hyvä, mutta aika 
RUK:sta kotiutumiseen on pitkä, ei-
vätkä kaikki edes muista täyttäneen-
sä moista lomaketta. Tästä syystä 
kannattaakin pitää kokelasinfo lä-
hellä kotiutumista ja joukko-osas-
tossa, mistä löytyy paljon potenti-
aalisia jäseniä. HRUP on jo vuosia 
pitänyt kokelasinfoja Santahaminas-
sa Kaartin Jääkärirykmentissä joka 
saapumiserälle. Kokelasinfojen on-
nistumisen kannalta onkin tärkeää 
että yhteistyö joukko-osaston kanssa 
toimii ja että kokelaat käsketään pai-

kalle. Jos tilaisuus on vapaaehtoinen, 
osallistuminen jää vähäiseksi ja tilai-
suuden mielekkyys kärsii, sekä osal-
listujien että järjestäjän kannalta.

Kalusto kiinnostaa kokelaita 
Jotta kokelasinfo joukko-osastoissa 
olisi onnistunut ja houkuttelisi ko-
kelaat liittymään jäseniksi, pitää tie-
tysti itse info-osuuden olla informa-
tiivinen ja innostava. Puhujankin pi-
tää olla innostava, muuten hyväkään 
viesti ei uppoa yleisöön. HRUP:ssa 
olemme saaneet markkinoinnin am-
mattilaisen, res ltn Jack Tarvajärven, 
pitämään infotilaisuuksia – ja se 
näkyy liittyneiden määrässä. Olem-
me myös havainneet että puhujien 
kannattaa ilmestyä paikalle sotilas-
puvussa, se parantaa tilaisuuden 
henkeä.
 Nuoria kiinnostaa pääsääntöi-
sesti kaikkein eniten ammunta. Näin 
ollen ammunnan harrastamisen 
mahdollisuudet pitää tuoda erityi-
sesti esille. HRUP:ssa olemmekin 
vieneet tätä astetta pidemmälle; 
kahden tunnin infotilaisuudesta 
tunti käytetään näytteille tuodun 
ampumakaluston esittelemiseen ja 
käsittelemiseen. Itse info-osuuden-
kin kiinnostavuus kasvaa kun ylei-
sön edessä on pöytä täynnä mielen-
kiintoista ampumakalustoa. Viimei-
nen houkutuskeino onkin se, että 
kokelaat jo infotilaisuudessa kutsu-
taan tutustumisammuntaan ja heille 
kerrotaan millä mielenkiintoisella 
kalustolla he pääsevät ampumaan 
(esim. MP5) jos he liittyvät jäseniksi 
ja osallistuvat. Eli liittymislomakkei-
ta jaetaan jokaiselle kokelaalle kä-
teen jo tilaisuuden alussa.

Tutustumisammunta
Tutustumisammunnan ajankohdan 
pitää olla tarpeeksi lähellä kotiutu-
mista, korkeintaan muutaman kuu-
kauden kuluttua. Jos aikaväli menee 
liian pitkäksi "inttiajan hohde" on 
jo himmennyt liikaa ja mielenkiinto 
laskenut. Tutustumisammuntojen 
rakenne oli seuraava: Alkupuhuttelu 
(myös ammunnan turvamääräykset 
ja aseenkäsittely) ja porukan jako 
kahtia, puolet ampumaan ja puolet 
inforastille, ja puolivälissä vaihto.
Jos osallistujia on paljon, kuten 
meillä oli, ammunnan ei välttämättä 
tarvitse olla monimutkainen tai laa-
ja, kunhan käytössä on mielenkiin-
toista kalustoa. Meillä oli MP5-kar-
biinit käytössä, mutta tärkeintä on 
että löytyy jotain mielenkiintoista, 
vaikka sitten varusteita, jos ei esim. 
MP5-kalustoa ole käytettävissä. Am-
munta on kuitenkin lähes poikkeuk-

setta nuorten mielestä hauskaa.
Inforastilla meillä oli jälleen Jack 
Tarvajärvi kertomassa piiristä. Info-
osuuteen oli myös kutsuttu paikalle 
kerhojen nuorisoupseereita ja uusil-
le jäsenille annettiin aikaa keskustel-
la oman kerhonsa edustajan kanssa. 
Tällä tavalla halusimme madaltaa 
kynnystä osallistua kerhon toimin-
taan kun ns. "naama tuli tutuksi".

Kontaktin jatkuvuus tärkeää
Kokemuksiemme mukaan on eh-
dottoman tärkeää että kaikista tilai-
suuksista syntyy jatkuva kokonai-
suus joukko-osastojen kokelasin-
foista tutustumisammuntaan ja siitä 
edelleen jäsenyhdistyksen tapahtu-
maan. Ilman tällaista jatkuvaa koko-
naisuutta on paljon todennäköisem-
pää että jäsen ei aktivoidu ja tippuu 
pois toiminnasta täysin.

Syyssauna Merisotakoululla 
tarjosi lempeät löylyt
Teksti: Lasse Mäki

Kuva: Tomi Alajoki

 Suomenlinnan Pikku-Mustasaa-
rella sijaitsevasta Merisotakoulusta 
löytyy asumis-, opetus- ja tutki-
mustilojen lisäksi harvinainen hel-
mi: Suomen, väitetysti Pohjoismai-
den tai jopa koko maailman suurin 
puulämmitteinen sauna. Helsingin 
reserviupseeripiiri tarjosi jäsenil-
leen mahdollisuuden tutustua tähän 
ainutlaatuiseen saunaan 12.9. jär-
jestetyssä saunaillassa. Löylyt osoit-
tautuivat miellyttäviksi, ja saimme 
lauteille 35 hengen vahvuuden. Asia 
varmistettiin löylyhuoneessa napa-
kalla komennolla ”Luku”!
 Ilmoittautuneita tilaisuuteen oli 
kuitenkin paljon enemmän – piiri-
hallitus muistuttaakin, että jatkossa 
olisi kohteliasta ilmoittaa poisjäämi-
sestään viestillä tapahtuman vastuu-
henkilölle, ettei puuttuvia tarvitse 
turhaan odotella ja jotta paikka voi-
daan antaa jonossa olijoille.
 Merisotakoulun saunaraken-
nus valmistui vuonna 1904 silloisen 
Merisotasairaalan pesulaksi ja sau-
naksi. Muutamaa vuosikymmentä 
myöhemmin vuonna 1929 alaker-
ran isosta pesulasalista tehtiin löy-
lyhuone, joka varustettiin suurella 
puulämmitteisellä kiukaalla. Tähän 

65 neliön komppaniakoon saunaan 
mahtuu satakunta saunojaa, joskin 
ennätyksen kerrotaan olleen 180 
henkilöä eräiden häiden yhteydes-
sä. Kiuas lämpenee metrin pituisilla 
koivuhaloilla neljän tunnin ajan, ja 
vettä valutetaan kiukaalle seinässä 
olevasta hanasta.
 Saunomisen jälkeen ilta jatkui 
vielä Suomenlinnan upseerikerhol-
la, joka vuonna 1876 rakennetulla 
kerhotilallaan sijaitsee Suomen van-
himmassa alun perin upseeriker-
hoksi tehdyssä rakennuksessa. En-

tisten Suomenlinnan rannikkoryk-
mentin komentajien muotokuvien 
valvovien silmien alla vaihdettiin ke-
sän kuulumisia, ja saipa kerho usei-
ta uusia jäseniäkin. Kerhosta ja sen 
jäsenyydestä kiinnostuneille löytyy 
lisätietoja osoitteesta www.suomen-
linnanupseerikerho.fi.
 Saunailta oli piirihallituksen 
ideoima eri kerhojen jäsenten tu-
tustumisen edistämiseksi, ja suuren 
suosion myötä tapahtuma toteutet-
taneen keväällä uudestaan. Kiitokset 
Merisotakoululle yhteistyöstä!

Uudenmaan maanpuolustuspäivä 
5.10. Lohjalla
Uudenmaan 37. maanpuolustuspäivän 2019 ohjelma Lohjan keskustassa

09:00 Lipunnosto ja hartaus Laurentius-Salin edessä. Seppelepartion lähetys 
Sankarimuistomerkille.

09:30 Kunniavartio ja seppeleenlasku Sankarihaudalla.

10:00-14:00 Puolustusvoimainkalustonäyttely Kirkkokadulla. Järjestöesittely Mon-
kolankadulla. Sotilaskotiauto Monkolankadulla. Maanpuolustuspäivän ravintola 
Seurakuntakeskuksessa ja Monkolankadulla.

11:30 Paraatikatselmus Laurentius-Salin edessä.

12:00 Ohimarssi Suurlohjankadulla, vastaanotto Suurlohjankadun ja Anttilanka-
dun kulmassa.

14:00 Maanpuolustusjuhla Laurentius-Salissa.

Katso lisää: www.maanpuolustuspaiva.net
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Pioneerikilta ja HRU:n Pioneeriosasto mukana Parolan 
Leijona 2019 -pioneerijotoksella
Timo Lukkarinen, kapt res

Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta ja

Helsingin Reserviupseerien 

Pioneeriosasto
 Pioneeriaselajin reserviläisten 
vuosittainen pääkoulutustapahtu-
ma, Pioneerijotos, järjestettiin jo 
20. kerran, tällä kertaa Parolannum-
mella Panssariprikaatissa, nimellä 
Parolan Leijona 2019. Kyseessä oli 
ensisijaisesti koulutustapahtuma, 
jossa koulutuksen onnistumista mi-
tattiin pisteyttämällä suoritukset. 
Näin saatiin määriteltyä myös par-
tioiden keskinäinen paremmuus-
järjestys. Jotoksella koulutuksen ja 
tehtävien lähtökohtana oli paikal-
lispataljoonan pioneeritoiminta. 

Tehtävissä käsiteltiin kaikkia pio-
neeritoiminnan lajeja sekä yhteis-
toimintaa muiden joukkojen kanssa. 
Osallistujille lähetettiin etukäteen 
materiaalia itseopiskelua varten PV-
Moodlessa.
 Team Titan eli Pääkaupunkiseu-
dun Pioneerikillan kolmihenkinen 
joukkue, res. alik Petri Karhumä-
ki, res. vänr W ja res. kapt Timo 
Lukkarinen, saapui Panssaripio-
neerikomppaniaan jo perjantaina 
tutustumaan paikkaan ja muihin 
osallistujiin. Paikalla oli myös jouk-
kueita, joissa ei ollut vaadittua 3 
hengen miehitystä ja nämä yhdistet-
tiin toisiin joukkueisiin. Me saimme 
huippuvahvistukset, res. ltn Pekka 
Pölönen ja res. ltn Eero Rönni Tam-
pereen Reserviupseereista. Joukossa 
oli sekä ensikertalaisia, että jo 19. 
kerran osallistuva Karhumäki. Tällä 
porukalla pääsimme suunnittele-
maan, kuinka hyödynnämme kun-
kin jäsenen vahvuuksia.
 Lauantaiaamuna täydennettiin 
varustusta ja suunnitelmia. Puhut-
telun ja ohjeistuksen jälkeen siir-

ryttiin ajoneuvoissa ensimmäiselle 
rastille, joka oli RK-ammunta. Aseet 
vaativat melkoisesti kohdistamis-
ta, mihin saatiin sekä kirjallista että 
suullista, hieman ristiriitaistakin 
ohjeistusta. Tämä rasti meni mel-
kein kaikilta hyvin. Kilpailun kaksi 
parasta ampujaa, molemmat tu-
loksin 92/100, kuuluivat joukkuee-
seemme. Upeaa Rönni ja Karhumä-
ki!
 Seuraavaksi suunnistettiin ras-
tille, jossa dokumentoitiin omien 
joukkojen tekemää ja maastoon 
merkitsemää miinoitetta. Lomak-
keelle piirrettiin karttapohja ja sii-
hen kiintopisteet ja miinoitteen 
osat. Taulukkoon merkittiin, mil-

laista materiaalia sulutteeseen oli 
käytetty ja kuinka paljon. Aikaa oli 
vain reilu 10 minuuttia, mikä oli 
melko vähän sekava aloitus huomi-
oon ottaen. Lukkarinen totesi, että 
tässä oli vahvoilla ne, jotka ovat 
olleet lähivuosina käytännössä ker-
taamassa näitä asioita. Pelkkä en-
nakkomateriaalin osaaminen ei tuo 
välttämättä kovia pisteitä.
 Selkeän palautteen jälkeen siir-
ryttiinkin jo seuraavalle rastille, 
jossa selvitettiin peitteistön käyttöä 
viestinnässä. Siinä hyödynnettiin 
viestin salauksessa ja avauksessa 
sekä sanoin että kuvin tuotettua 
materiaalia. Erittäin kutkuttava rasti 
Lukkarisen mielestä! Sujuvan suo-
rituksen jälkeen olikin jo lounaan 
aika.
 Iltapäivällä pääsimme jälleen 
tiiviiseen toimintaan. CIED-rastille 
(Counter Improvised Explosive 
Device) siirryttyämme meillä oli 
parkissa ajoneuvo, jonka epäiltiin 
tulleen käsitellyksi vastustajan ta-
holta. Lyhyen tilannekuvan annon 
jälkeen tarkastelimme ajoneuvoa 

eri kulmista ja eri etäisyyksiltä 
myös kiikarilla havaintoja tehden. 
Yksi kisaajista otti tämän jälkeen 
lähempää tuttavuutta ajoneuvoon 
muiden partion jäsenten antaessa 
ohjeita turvallisen matkan päästä. 
Kaukoherätteinen panos oli sijoitet-
tu hankalasti huomattavaan, mutta 
ajoneuvolle tyypilliseen koloon apu-
kuskin kohdalle.
 Kahdella seuraavalla rastilla 
käsittelimme EOD-aihetta (Explo-
sive Ordnance Disposal), joista en-
simmäinen rasti oli ”kylmä” ja jolla 
saimme koulutusta löydetyn räjäh-
teen raivaamiseen. Toisella saimme 
toteuttaa raivaamisen oikeilla väli-
neillä; räjähteen tunnistus ja tämän 
jälkeen sen mukainen tarvittavan 
räjähteen määrän laskenta ja sijoi-
tuksen suunnittelu, nallitus sekä itse 
räjäytys. Hyvin lähti pitkänmallinen 
siroteontelopanos!
 Seuraava rasti jatkoi samalla 
teemalla: sirotemiinoitteen raivaa-
misella (SIMI). Neljä joukkueen 
jäsentä teki raivauspanoksen, Luk-
karisen ohjatessa ja johtamassa toi-
mintaa. Vetosytyttimellä sytytettävä 
aikatulilanka paloi hyvin, kukin rä-
jäyttäjä poistui suojaan hallitusti ja 
kaikki neljä valittua lähintä miinaa 
tuhoutuivat.
 Tien raivattuamme pääsimme 
jatkamaan matkaa TST-EA-rastille. 
Siinä matkasimme kahdessa ajo-
neuvossa, joista ensimmäisen joh-
taja sai vammoja räjähdyksessä. 
Osa partiosta suojasi haavoittuneen 
evakuointia ja vuoroin suojaten ja 
vetäytyen. Miestappioitakin tuli, 
mutta haavoittunut saatiin suojaan 
ja ensiapuun. Rönnin mielestä tämä 
rasti oli erityisen hyvin suunniteltu 
ja toteutettu.
 Suojelurastilla kohtasimme 
henkilön, joka oli tullut ajoneuvolla 
säteilylaskeuma-alueelta. Käytös-
sämme oli RDS-laite, jolla mitata 
mahdollista gammasäteilyä, joka 
olisi lähtöisin saastuneista pöly-
hiukkasista. Suojeluspesialistimme 
Rönni teki tarkkaa työtä henkilön 
ja ajoneuvon mittauksessa. Inhimil-
linen puoli jäi meillä vähemmälle, 
kohdehenkilöä olisi pitänyt muistaa 
puhuttaa ja rauhoitella enemmän.
 Opettavaisen palautteen jälkeen 
teimme lyhyen siirtymän rasteille 
käsittelemään raskasta kertasinkoa 
(APILAS). Ensimmäisellä rastilla 
palautettiin mieliin toimintakun-
toon laitto, tähtäys ja laukaisu eri 
etäisyyksiltä ja kulmista. Tässä tuli 
mieleen, pääseekö joku ampumaan 
vaikkapa harjoitusraketin? No, seu-
raavana päivänä se sitten nähtäisiin!
Päivän viimeinen rasti oli viestin-
tälaitteen toimintakuntoon laitto ja 
yhteydenotto komentopaikkaan. LV 
217 saatiin nopeasti tulille, mutta ei 
yhteyttä. Rastin juju olikin, että rik-
koutuneelle laitteen käytölle voi olla 
vaihtoehtoisia toimintatapoja. Täs-
sä tapauksessa tilanne huomioiden, 
olisi vieressä istuneen ”paikallisen 
yhteyshenkilön” LA-puhelin ollut se 
vaihtoehto.
 Sunnuntaille jäi paljon tehtävää 
ja pisteitä otettavaksi. Tukevan aa-
mupalan jälkeen siirryttiin kasar-
milta heittokuljetuksin taas käytän-
nön toimintaan. Maastoon, nauhal-
la merkitylle alueelle, oli sijoitettu 
erilaisia miinoja ja ammuksia. Ne 
tuli löytää paljain silmin sekä tun-
nistaa partiolta toiselle kiertävien 

kiikareiden avulla. Löysimme kaik-
ki kohteet, mutta niiden ominai-
suuksien luetteloiminen jäi hieman 
kesken. Jokin ammuksen väri oli 
sellainen, minkä voi tulkita ainakin 
kahdella tavalla, mutta oli vain yksi 
oikea vastaus. Tässä testattiin myös 
ennakkoon annetun opiskelumate-
riaalin sisäistämistä.
 Tunnistusrastin välittömässä 
läheisyydessä saimme tutustua mo-
derniin, räjäytyksissä käytettävään 
NONEL-letkuun, joka välittää pai-
neimpulssin sytyttimeltä räjäytys-
nallille ja räjähteelle. Kyseistä jär-
jestelmää käytetään nykyisin paljon 
mm. kaivosteollisuudessa. Samassa 
yhteydessä vertailtiin NONEL:in 
ominaisuuksia räjähtävään tulilan-
kaan sekä harjoiteltiin viuhkapa-
noksen suuntaamista.
 Seuraavalla rastilla valitsim-
me hiekkatien varresta parhaaksi 
katsomamme paikan tietä pitkin 
kulkevan tankin tuhoamiseksi. Sis-
sikoulutuksen saaneen Pölösen 
asiantuntevasti ohjaaman nopean 
suunnittelun ja asemiin asettumisen 
jälkeen jyristi Leopardi kohdallem-
me ja tankki oli tuhottu! Mutta. Sin-
gon simulaatiosysteemi ei toiminut, 
mikä oli järjestäjien tiedossa. Ku-
kaan ei kuullut LAUKAUS-huutoa, 
vaan vaunun miehistö näki meidät 
ja partiomme kuulemma tuhoutui 
ilman, että tankkiin osui. Paljon ka-
lustoa ja vaivaa, mutta kokonaisuus 
ei toiminut. No, nykyaikaisten tank-
kien tiedustelulaitteethan eivät anna 
armoa!
 Kokosimme partiomme tuh-
kasta ja kiirehdimme seuraavaan 
tapahtumaan. Meille esiteltiin Leo-
pard 2A6 R raivauspanssarivaunun 
toimintaa maastossa. Panssari rai-
vasi kovalla voimalla uraa saviseen 
peltoon ja merkitsi raivatun uran 
reunat. Tämän jälkeen vaunumie-
histö kertoi vielä vainun ominai-
suuksista ja kyvyistä.
 Hetken näin levättyämme alkoi 

seuraava kilpaosio. Partion täytyi 
etsiä kahdesta karttaan merkitystä 
paikasta pohjamiinan osat ja koo-
ta se toimintakuntoiseksi karttaan 
merkitylle paikalle. Nuoret luutnan-
tit olivat pitkäjalkaisia ja hyväkun-
toisia ja juoksivat kuin nuoret hirvet 
osat kokoamispaikalle, jossa toiset 
tekivät miinasijaa kovaan saviseen 
maahan. Tämä suoritus oli nopein 
kaikista partioista ja paransi sijoi-
tustamme. Hikinen urakka jatkui 
pikamarssilla kasarmille. Matkaa 
ei ollut montaa kilometriä, mutta 
32 asteen helle antoi siihen hyvän 
mausteen. Suola silmissä kirvellen 
ja Pölösellä viimeiset sadat metrit 
kantamansa Leopardin ammus kai-
nalossaan saavuimme maaliin mie-
lestämme hyvissä asemissa, mutta 
kiireinen ajanotto ei ollutkaan sa-
maa mieltä kanssamme.
 Sijoituksemme jotoksella oli 
8/12. Kilpailun jälkeen oli jännittä-
vää katsoa pistetaulukkoa ja muis-
tella rastien tapahtumia. Löytyi sel-
keitä, yksinkertaisia kehityskohteita, 
joita petraamalla sijoitus paranisi 
jonkin verran. Niin varmaan kaikil-
la joukkueilla. Näin ensikertalaisena 
jotos oli positiivinen yllätys, jännit-
tävä ja kehittävä koulutustapahtu-
ma, jossa yhtenä hienona element-
tinä oli kilpailu muiden joukkueiden 
kanssa. Kilpailu oli ennen kaikkea 
hyvähenkistä, toisia kannustavaa! 
Majoitus ja osa ruokailuista oli ka-
sarmilla. Sotkussakin oli mahdollis-
ta käydä, mikä oli konkarimme Kar-
humäenkin mielestä positiivinen 
yllätys. Järjestelyt olivat toimivat ja 
ovat vaatineet todella paljon työtä! 
Pioneerijotosta voin suositella kai-
kille, jotka haluavat kehittyä pionee-
ri- ja muissakin sotilastaidoissa. Vii-
konloppu on VEH ja ilmainen osal-
listujalle, eli mainio lisä harvoihin 
kertausharjoituksiin. Ensi vuonna 
tapahtuma järjestetään Säkylässä, 
Porin Prikaatissa. Nähdään!

Partio lähestyy kohdetta (Kuva Eero Rönni).

EOD-rastilla (kuva Timo Lukkarinen).

Leopard uraa tekemässä (kuva Timo Lukkarinen).Team Titan (kuva Timo Lukkarinen).
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Järjestötoimintaa neljällä tasolla – Jokaiselle löytyy 
oma tapa toimia!
Teksti: Toivo Haimi

Reserviupseeritoimintaa voi 
pääkaupunkiseudulla harrastaa 
neljällä tasolla: Kerhotasolla, 
piiritasolla, liittotasolla sekä 
kansainvälisellä tasolla. Monet 
aktiiviset reserviupseerit toi-
mivat samaan aikaan monella 
eri tasolla, ja harrastus tarjoaa 
jokaiselle kiinnostuneelle 
itselleen sopivan tavan olla 
mukana vapaaehtoisessa 
maanpuolustustoiminnassa.

Kerhotaso
 Kun henkilö liittyy Reserviup-
seeriliiton eli RUL:n jäseneksi, liittyy 
hän oikeastaan yksittäisen reser-
viupseerikerhon jäseneksi. Helsingin 
Reserviupseeripiirin alueella toimii 
useita erilaisia kerhoja, joista osa 
on järjestäytynyt maantieteellisesti, 
kuten esimerkiksi Kanta-Helsingin 
Reserviupseerit, Länsi-Vantaan 
Reserviupseerit tai Töölön Reser-
viupseerit. Toiset kerhot, kuten 
Kenttätykistökerho tai Helsingin 
Merireserviupseerit taas ovat jär-
jestäytyneet aselajin mukaisesti, ja 
yhdistävät samassa aselajissa palvel-
leita reserviupseereita. Uusimpana 
tulokkaana on Reservin Lääkintäup-
seerit , joka liittyi jäsenyhdistykseksi 
tänä vuonna. Helsingfors Svenska 
Reservofficersklubb taas on kerho 
ruotsinkielisille reserviupseereille. 
Lisäksi piirissämme toimivat VR 
Helsingin Reserviupseerit , joka on 
maamme ainoa työpaikkaan sidottu 
reserviupseerikerho sekä Helsin-
gin Reserviupseerien Seniorikerho 
, joka tarjoaa vireää toimintaa 60 
vuotta täyttäneille reserviupseereil-
le. 
 Ei ole lainkaan tavatonta kuu-
lua sekä oman kaupunginosansa re-
serviupseerikerhoon että aselajinsa 
mukaiseen kerhoon, ja eri kerhot 
ovat erikoistuneet erilaisten tapah-
tumien järjestämiseen. Kerhotasolla 
pääsee pistämään niin sanotusti “kä-
det multaan” eri järjestämään mo-
nenlaisia tapahtumia. Kerhot järjes-
tävät tapahtumia aina säännöllisistä 
ampumavuoroista esitelmätilaisuuk-

siin, seuramatkoihin sekä liikunnal-
lisiin tapahtumiin. Kerhotoiminnas-
sa pääsee sekä suunnittelemaan että 
toteuttamaan tapahtumiin, ja tieten-
kin myös osallistumaan niihin myös 
itse. Iso osa kerhojen järjestämistä 
tapahtumista on avoimia kaikille 
kiinnostuneille. Kerhotasolla eri toi-
mijat muodostavat usein hyvähenki-
siä porukoita, jotka sekä järjestävät 
että osallistuvat itse tapahtumiin, ja 
työnjaossa jokaiselle löytyy sopiva 
tehtävä oman osaamisen ja jaksami-
sen mukaan. Kerhotaso on se, mistä 
lähes jokainen aloittaa reserviupsee-
ritoiminnan ja se taso, missä tapah-
tuu!

Piiritaso
Piiritasolla tarkoitetaan Helsingin 
Reserviupseeripiirin eli kavereiden 
kesken HRUP:n toimintaa. Piiriin 
kuuluu 24 kerhoa ja yhdistystä. 
Kaikki HRUP:n alueen kerhot ovat 
piirin jäsenyhdistyksiä ja kerhojen 
edustajat valitsevat HRUP:n halli-
tuksen ja puheenjohtajiston. Piiri on 
kerhoja varten – ei toisinpäin. Piiri-
toimiston työntekijät toimivat apuna 
ja tukena kerhojen tapahtumien jär-
jestämisessä ja markkinoinnissa, ja 
piiri antaa tarvittaessa hallinnollista 
sekä käytännön tukea kerhojen toi-
minnalle. Piirin ydintoimintaa on-
kin avustaa eri kerhoja järjestämään 
toimintaa. Piiri julkaisee myös Hel-
singin Reservin Sanomia, joita luet 
juuri nyt, yhteistoiminnassa Helsin-
gin Reserviläispiirin eli HELRESP:n 
kanssa. Piirillä on myös useita toi-
mikuntia, joiden tarkoitus on tarjota 
asiantuntemusta ja valmistella oman 
vastuualueensa piiriin kuuluvia asi-
oita piirin käsiteltäväksi. HRUP on 
asettanut yhdeksän toimikuntaa 
vuodelle 2019:
 Piirien yhteistoimikunta , joka 
suunnittelee ja koordinoi HRUP:n ja 
HELRESP:n yhteistoimintaa;
 Kenttäkelpoisuustoimikunta , 
joka on yhteinen HELRESP:n kans-
sa. Toimikunnan tarkoituksena on 
pitää yllä kerhojen mahdollisuuksia 
ylläpitää ja kehittää jäsentensä soti-
laallista toimintakykyä ja kenttäkel-
poisuutta;
 Majatoimikunta vastaa Spjut-
sundin majan toiminnasta.
 Palkitsemis- ja perinnetoimi-
kunta vastaa piirin jakamista kunni-

anosoituksista sekä perinnetoimin-
nasta;
 Nuorten upseerien toimikunta 
koordinoi kerhojen nuorille upsee-
reille suunnattua toimintaa esimer-
kiksi järjestämällä nuorisoupseerien 
tapaamisia;
 Koulutustoimikunta kehittää 
ja suunnittelee kerhojen mahdolli-
suuksia kouluttaa jäseniään;
 Järjestötoimikunta vastaa 
HRUP:n järjestöllisistä asioista, ku-
ten järjestön säännöistä sekä piirin 
järjestöllisestä kehittämisestä;
 Kansainvälinen toimikunta , 
joka on yhteinen HELRESP:n kans-
sa, ylläpitää ja kehittää piirin suh-
teita yhteistyökumppaneihimme, eli 
ulkomaisiin reserviläisjärjestöihin 
sekä
 Viestintätoimikunta , joka suun-
nittelee, järjestää ja kehittää piirin 
viestintää, muun muassa Helsingin 
Reservin Sanomia ja HRUP:n kier-
tokirjettä.
 Piiritasolla toiminta on pitkäjän-
teisempää kuin kerhotasolla, ja sii-
hen kuuluu paljon enemmän suun-
nittelua ja kehittämistä. Piiritasolla 
toiminta on kuitenkin palkitsevaa, 
ja siinä saa erinomaisen kokonaisku-
van reserviläistoiminnasta pääkau-
punkiseudulla. Helsingin Reserviup-
seeripiirin kerhoissa on jäseninä yli 
4400 reservin upseeria ja se on siten 
Suomen Reserviupseeriliiton suurin 
piiri.

Liittotaso
 Kun maksetaan jäsenmaksua, 
se maksetaan Suomen Reserviup-
seeriliitolle eli RUL:lle. RUL on suo-
malaisten reserviupseerijärjestöjen 
katto- ja yhteistoimintajärjestö, joka 
vaikuttaa maanpuolustusedellytys-
ten paranemiseen ja tukee valtakun-
nan turvallisuutta. RUL:n tehtävänä 
on ylläpitää reserviupseerien soti-
laallisia tietoja, johtajakykyä ja val-
miuksia sekä toimia reserviupseeri-
kerhojen ja niiden jäsenten välisenä 
yhdyssiteenä. RUL:n kansallinen toi-
minta perustuu vaikuttamiseen sekä 
maanpuolustusaiheisen keskustelun 
ylläpitoon. RUL antaa säännöllisesti 
esimerkiksi lausuntoja maanpuo-
lustusaiheisiin asioihin, ja järjestöä 
kuullaan maanpuolustusta koske-
via lakeja säädettäessä. Liitto toimii 
myös suomalaisten reserviupseerien 
edunvalvojana. Erityisen huomion 
kohteena ovat reserviupseerien kou-
lutukseen ja käyttöön, kertaushar-
joituksiin, kenttäkelpoisuuteen sekä 
kansainvälisiin tehtäviin liittyvät asi-
at. 
 Tärkeä osa edunvalvontaa on 
myös ampumatoiminnan turvaami-
seen liittyvät asiat. Liitto vaikuttaa 
siihen, että reserviupseereilla on 
mahdollisuus ylläpitää ja kehittää 
omaa sotilasammattitaitoaan sekä 
mahdollisuus hyödyntää osaamis-
taan myös muiden turvallisuus-
viranomaisten tehtävissä. Liiton 
korkein päätösvalta on liittokoko-
uksella, joka kokoontuu kolmen 
vuoden välein. Liittokokouksessa on 
määrämuotoinen edustus jokaises-
ta reserviupseeriyhdistyksestä ja se 
valitsee liitolle puheenjohtajan sekä 
liittovaltuuston tulevalle kolmivuo-
tiskaudelle. Liittovaltuusto ja liitto-
hallitus käyttävät valtaa järjestössä 
liittokokousten välillä. Aivan kuten 

piirillä, myös Reserviupseeriliitolla 
on useita toimikuntia. Toimikuntiin 
voi hakea kuka tahansa jäsenyhdis-
tyksen jäsen. Toimikuntien edustajat 
nimetään liittohallituksen toimesta.

Kansainvälinen taso
 Viimeisimpänä tasona on kan-
sainvälinen taso, joka tarjoaa mah-
dollisuuksia verkostoitumiseen sekä 
tutustumiseen eri maiden reser-
viupseeritoimintaan. HRUP:lla on 
HELRESP:n kanssa yhteinen kan-
sainvälinen toimikunta, joka ylläpi-
tää ja kehittää piirin ja sen kerhojen 
kansainvälisiä suhteita, mutta myös 
Reserviupseeriliitto tarjoaa monen-
laisia mahdollisuuksia kansainvä-
liseen toimintaan. RUL:n kansain-
välinen toiminta perustuu järjestön 
suhteille muihin Pohjoismaihin, 
Viroon, Venäjälle sekä sotilasliit-
to Naton reserviupseerijärjestöön 
CIOR:iin. Kansainvälisen toimin-
nan peruspilareina ovat säännölliset 
urheilukontaktit. Lisäksi kansain-
väliseen toimintaan kuuluvat mm. 
pohjoismaiset turvallisuuspoliittiset 
seminaarit, nuorten tapahtumat, 
vierailut ja tutustumiset ystävyysor-
ganisaatioihin sekä osallistuminen 
kansainvälisiin kongresseihin. Suh-

teita Viron Reserviupseerikunnan 
EROK:n kanssa kehitetään suorien 
toimikuntakontaktien sekä vierailu-
jen ja koulutustapahtumien avulla. 
Lisäksi järjestöjen yhteistyö tarjoaa 
jäsenille molemminpuolisia mah-
dollisuuksia osallistua toisen osa-
puolen järjestämiin tilaisuuksiin ja 
urheilutapahtumiin. Suomen Re-
serviupseeriliitto on liitännäisjäse-
nenä (Associate Member) Naton 
reserviupseerijärjestössä CIOR:ssa. 
Yhteistyön perustana on Suomen 
ja Naton välinen Partnership for 
Peace -sopimus. CIOR:n toimintaan 
osallistuu aktiivisesti lähes 30 maan 
reserviupseerijärjestöjä. Naton jä-
senmaiden lisäksi toiminnassa on 
mukana PfP-pohjalta Suomen lisäk-
si muun muassa Ruotsi, Itävalta ja 
Sveitsi. Kansainvälisessä toiminnas-
sa erityinen painopiste on nuorten 
reserviupseerien osallistumisessa. 
CIOR:n kesäkongressin yhteydes-
sä järjestetään nuorille reserviup-
seereille tarkoitettu Young Reserve 
Officers Workshop eli YROW. Suo-
men Reserviupseeriliitto lähettää 
YROW:iin kahdesta neljään nuorta 
reserviupseeria. YROWiin haetaan 
Reserviupseeriliiton kautta.
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Lahnuksen ampumarataan tutustumassa

 HRUP järjesti yhteistyössä Es-
poon Ampumaratayhdistyksen 
kanssa tutustumisillan Lahnuksen 
ampumaradan ISSF-eli pienoiski-
vääri ja -pistooliradalle. 
 Paikalla oli kymmenkunta am-
pujaa. Ilta sujui vesisateisesta kelistä 
huolimatta mukavasti. Yhdistyksen 
puolelta rataa esitteli ISSF-ratames-
tari Tuomas Huokuna.
 Lahnuksen ampumarata sijait-
see Lahnuksen kylässä Pohjois-Es-
poossa (Lahnuksentie 37). Pienois-
kivääriradalla on mahdollista ampua 
juoksevaa villikarjua, ampumahiih-
totauluja tai paperitauluja. 
 Talvisin ampumahiihtäminen 
ja kesäkaudella ampumajuoksu on 
helppo toteuttaa radan viereisellä 
pururadalla. Pienoispistooliradalla 
on toistaiseksi viisi ampumapaikkaa 
pahvitauluihin. 
 Muuten ampumaradalla sijait-
see isokaliiperisten kiväärien koh-
distusrata (100 metriä) ja juokseva 
riistahirvirata. Radalla - pienoiski-
vääri-, pistooli- ja isokaliiperisten - 
ammunta on mahdollista valvotuilla 
vuoroilla (jotka ovat avoimia myös 
muille kuin valvovan seuran jäsenil-
le) ratamaksua vastaan. Vuorot, ajo-
ohjeet, ratamaksut ja muut ohjeet ja 
säännöt löytyvät www.espoonampu-
marata.fi -osoitteesta. 
 Mikäli yhdistyksesi on kiinnos-
tunut omasta ampumavuorosta, ole 
yhteydessä Espoon ampumaratayh-
distyksen hallitukseen. 

Spjutsundin piirimajan talkoot 16.10.

Reserviupseeripiirin Spjutsundin piirimaja on käytettävissä yhdistys-
ten ja jäsenten kokous- ja virkistyskäyttöön. Yhdistykset kutsutaan 
taas mukaan syystalkoisiin ylläpitämään yhteistä majaamme. Talkoissa 
keskitytään piha-alueiden kunnostamiseen, pieniin remonttihommiin 
sekä majan saattamiseen talvikuntoon. Kokoonnumme majalla keski-
viikkona 16.10. kello 16.00 alkaen, myöhemminkin saa tulla.
 
Piiri tarjoaa talkoosaunan ja saunapalan, omat pyyhkeet mukaan. Pyy-
dämme ilmoittautumiset sähköpostitse 14.10. mennessä osoitteeseen 
jarjesto@hrup.fi. Jos paikka ei vielä ole tuttu, pyydä ajo-ohjeet ilmoit-
tautumisen yhteydessä.

Vuosaaren saunapirtin syystalkoot 29.11. - 1.12.

Itä-Helsingin Reserviläiset ry järjestää jo perinteeksi muodostuneen 
reserviläispiirin saunapirtin syystalkoot Vuosaaressa 29.11 - 1.12.2019 
pe-su.

Mukaan mahtuu avustamaan, vaikka lyhyemmäksikin ajaksi. Talkoo-
sauna ja purtavaa tarjolla.

Ilmoittautumiset ruokailun varmistamiseksi viimeistään 23.11.2019 
numeroon +358 50 369 5305 / Soini Hyttinen.

Reserviläisten 
elokuvailta 7.10.

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

Aiheena ilmailu:

•	Ajankohtaista	HX-hankkeesta,	Lauri	
Puranen

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

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostu-
neille. 

Ilmoittautuminen tarvitaan järjestelyjen 
vuoksi osoitteeseen timo.lukkarinenxx@
luukku.com. Tervetuloa!

Uusinta radalla on liikkuvan maalin villikarjukontti.

Ampumahiihtotaulut vedetään narulla ylös ampumapaikalta.

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

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

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

15:00	 Yleisö	kysyy;	keskustelua	seminaarin	puheenjohtajan	johdolla

15:30  Kahvitauko, vapaata keskustelua

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

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

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

19:00 Yleisön kommentteja ja kysymyksiä
  Seminaarin puheenjohtaja ohjailee keskustelua 

19:30  Seminaarin päättäminen
  Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala

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

Huomioithan, että pysäköinti Kasinon piha-alueella on Syysseminaarin ajan maksutonta!

Akateemisen Karjala-Seuran 
Perinneyhdistys: syksyn 2019 kuukausiesitelmät

Ti 15.10.2019 klo 17.00 Suomen Venezuelan emeritus suurlähettiläs 
Mikko Pyhälä: ”Rikas valtio Venezuela romahti”

Ti 19.11.2019 klo 17.00 Kansanedustaja Ilkka Kanerva: ”Ukrainan tilanne”   

Ti 17.12.2019 klo 17.00 Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka: ”Afganistanin tilanne”/ 
”Temppeliherrain ritarikunta”
 
Esitelmät pidetään Ostrobotnian Chydenius-salissa, Museokatu 10, Helsinki.

Tilaisuudet ovat avoimia

Salivuokran kolehti 3 e

TERVETULOA!

Hallitus 

www.aksperinne.fi

Tapahtumia ilmatorjuntamuseolla
Ilmatorjuntamuseon syksyn kuukausiesitelmien teemat liittyvät vuoden 1939 tapahtumiin ja 
talvisodan syttymiseen:

9.10.2019 klo 18 Suomen tie talvisotaan -luento. FM Historioitsija Juhani Vakkuri esitelmöi 
yleisölle avoimessa tilaisuudessa talvisodasta.

13.11.2019 klo 18 Ilmatorjunnan sotavarustehankinnat ja -tilanne talvisodan aikana -yleisölu-
ento, ev evp Ahti Lappi.

26.9.2019 klo 18 Tampella tykit -luento Asejärjestelmätestauspäällikkö Vesa Toivonen Patrial-
ta on perehtynyt Tampella aseiden historiaan ja kertoo ilmatorjuntatykin historian.

19.10. 2019 klo 12 FT Helena Pilke luennoi sodan ajan tiedottamisesta ja propagandasta. 

19.10.2019 klo 13 FM Rasmus Paltschik luennoi Japanin tiestä sotaan Venäjän kanssa.
Tervetuloa kuuntelemaan! Kiitos jo ilmoittautuneille!

 Ajantasaiset tiedot löytyvät museon sivuilta: 

https://ilmatorjuntamuseo.fi/ajankohtaista/

Piirin ehdokkkaat RUL:n 
toimielimiin – muistettavaa ja 
huomioitavaa!
Teksti: Matti Riikonen

HRUP:n puheenjohtaja

majuri (res)

RUL:n puheenjohtajan 
vaali ja liittovaltuuston 
valinta 16.11.2019
 Reserviupseeriliiton liittokokous 
pidetään Turussa 16.11.2019. Helsin-
gin reserviupseeripiiristä on ilmoit-
tautunut kaksi henkilöä RUL:n pu-
heenjohtajavaaliin, ja he ovat myös 
itse esittäytyneet tässä lehdessä. 
Ehdokkaat ovat ilmoittautumisjär-
jestyksessä yliluutnantti (res) Aaro 
Mäkelä, esittäjänä Kanta-Helsingin 
Reserviupseerit ja luutnantti (res) 
Leila Kanerva, esittäjänä HRUP:n Il-
mailukerho. 
 Käsittelin vaaleja piirin puheen-
johtajan palstan kirjoituksessa. On 
tärkeää muistaa, että vaalissa ääni-
oikeutettuja ovat reserviläiskerhot 
ja -yhdistykset. Toivon että mah-
dollisimman moni yhdistys pystyy 
lähettämään edustajansa paikan 
päälle, tai valtuuttaa edustajan käyt-
tämään äänivaltaa kokouksessa. 
Piiritoimisto muistuttaa äänivallan 
käytöstä lähempänä kokousta, koska 
asia on tärkeä. Muistutan myös, että 
HRUP:n ehdokkaan menestymisen 
kannalta tärkeintä on, että yhdistys-
ten äänet keskitetään yhdelle henki-
lölle, jolla katsotaan olevan parhaat 
edellytykset tulla valituksi - aja-
miensa tavoitteiden mukaan. Toivon 
siis yhdistysten yhteistoimintaa asi-
assa, ja paras henkilö voittakoon.
 RUL:n liittokokous valitsee 
myös liittovaltuuston seuraavaksi 
kolmivuotiskaudeksi. Liittovaltuus-
to on RUL:n korkein päätösvaltaa 
käyttävä elin liittokokousten välillä. 
Jäsenmäärän perusteella HRUP saa 
esittää liittovaltuustoon neljä edus-
tajaa ja neljä henkilökohtaista vara-

henkilöä. Lisäksi HRUP voi asettaa 
ehdokkaita piirien ulkopuoliseen 
viiden edustajan ja henkilökohtaisen 
varamiehen vaaliin, ja näin aiomme 
tehdä. 

RUL:n varapuheenjohtajien 
ja liittovaltuuston 
puheenjohtajien 
vaali 14.12.2019    
 Liittovaltuusto valitsee keskuu-
destaan valtuuston puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan. Sen lisäksi se 
valitsee liittohallituksen 1. ja 2. vara-
puheenjohtajan sekä jäsenet. Valinta 
tehdään uuden liittovaltuuston en-
simmäisessä kokouksessa 14.12.2019. 
Siinä vaiheessa liiton puheenjohtaja 
on jo valittu, joten sen tulos vaikut-
taa seuraaviin valintoihin. HRUP:lla 
on useita erinomaisia kandidaatteja 
avoimiin tehtäviin. 
 Liittohallituksen 1. ja 2. vara-
puheenjohtajan vaaliin on antanut 
suostumuksensa majuri (res) Timo 
Niiranen. Timo ei suurempia esit-
telyjä tarvitse. Hän on ollut mm. 
HRUP:n 1. varapuheenjohtajana ja 
hallituksen jäsenenä täyden 8 vuo-
den kauden, ja aktiivisesti mukana 
laaja-alaisesti koko vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen saralla vuosi-
kymmenten ajan. Lisäksi Timo on 
toiminut RUL:n liittovaltuuston jä-
senenä edellisen kauden ja kuluneen 
vuoden RUL:n hallituksen jäsenenä. 
Timon erityinen vahvuusalue on 
ammunta, siihen liittyvä lainsäädän-
tö ja vapaaehtoisen maanpuolustus-
lain sisältö. Tästä johtuen Timo on 
toiminut RUL:n hallitusta tukevana 
asiantuntijana kaikissa viimeaikai-
sissa lakiuudistuksissa. Uskon että 
Timo toisi merkittävän osaamis- ja 
kokemuslisän RUL:n hallituksen toi-
mintaan varapuheenjohtajan omi-
naisuudessa.
 Liittovaltuuston varapuheenjoh-

tajan vaaliin on antanut suostumuk-
sensa majuri (res) Jyri Vilamo. Jyri 
on niinikään erittäin tuttu piirin jä-
senille. Hän on toiminut HRUP:n 1. 
varapuheenjohtajana ja hallituksen 
jäsenenä täyden 8 vuoden kauden, ja 
sen lisäksi toiminut aktiivisesti mm. 
KT-kerhon puheenjohtajana. Jyri 
on toiminut RUL:n hallituksessa ja 
kaksi kautta liittovaltuustossa. Edel-
lisen kolmivuotiskauden hän toimi 
jo liittovaltuuston varapuheenjohta-
jana, joten hän tuntee hyvin RUL:n 
toiminnan ja organisaation. Uskon 
että Jyri on hyvin vahva ehdokas jat-
kamaan valtuuston varapuheenjoh-
tajana.
 HRUP:n liittovaltuutetut edel-
liskaudella olivat Timo Niiranen, 
Jyri Vilamo, Jukka Rusila ja Sampo 
Saarenpää. He kaikki ovat ilmaisseet 
olevansa käytettävissä myös jatkos-
sa. Piirihallitus on käynyt keskuste-
lua liittovaltuuston varsinaisista ja 
varajäsenistä, mutta lopullista pää-
töstä ei ole vielä tehty. Itse ajattelen, 
että avautuviin tehtäviin olisi hyvä 
nimetä nuoria aktiivisia jäseniä, jot-
ta piirin edustus voi jatkua myös tu-
levaisuudessa. Piirin ehdokasasette-
lu on tarkoitus esitellä ja keskustella 
piirin puheenjohtajapäivillä 23.10. 
Toivottavasti mahdollisimman moni 
yhdistys saa paikalle edustajansa 
keskustelemaan myös näistä asiois-
ta. 

Kaikille avoin tutustuminen sotamuseoon 28.9.
Töölön reserviupseerit tutustuvat sotamuseon Pohjat Pojat -näyttelyyn Suomenlinnassa 
lauantaina 28.9.

Kokoontuminen Kauppatorin lauttarannassa klo 10:30.

Tiedustelut: Antero Jauhiainen 050 368 3539

Reserviupseeripäivä
Katajanokan Kasinolla
5.10.2019 klo 10-15
Paikalla on SRA-aktiiveja esittelemässä 
sovellettua reserviläisammuntaa ja 
Kasinon pihapiiriin pystytetään Noptel-
rata. Puhujaksi ovat lupautuneet Ylen 
toimittaja Toivo Haimi sekä tietokirjailija 
ja mm. Lauri Törnin elämäkertasarjan 
kirjoittanut Kari Kallonen. Lisäksi Puo-
lustusvoimien edustaja saapuu kerto-
maan armeijan simulaatiokoulutuksesta.

Suomen Rauhanturvaajaliitto on paikalla 
vastaamassa kriisinhallinta- ja rauhan-
turvatehtäviin liittyviin kysymyksiin ja 
Reservin Mentorit saapuvat esittele-
mään mentortoimintaa. Reserviupseeri-
päivä on mainio tilaisuus tutustua liiton 
toimintaan ja saada omaa reserviupsee-
riuraa hyödyttävää tietoa.

Tapahtuma on kaikille Suomen Reser-
viupseeriliiton jäsenille avoin ja maksu-
ton, mutta tarjoilujen vuoksi pyydämme 
ilmoittautumaan 30.9.2019 mennessä: 
www.rul.fi



12  27. syyskuuta  <  3 /2019  <  Helsingin Reservin Sanomat

Piirihallitus ideoi ja suunnitteli toimintaa Spjutsundissa
Teksti ja kuvat: Toivo Haimi

Maaliskuussa 2019 Helsingin 
Reserviupseeripiirin (HRUP) 
hallitus kokoontui ideointi-
päivään Spjutsundin majalle 
ryhmäytymään, miettimään 
porukalla toiminnan painopis-
teitä ja kehittämiskohteita.

 “Päivästä jäi oikein hyvä tunne. 
Alkuun jakauduttiin ryhmätöihin 
ja loppupäivästä saatiin aihe kerral-
laan työryhmien yhteenvedot koko 

hallituksen keskustelua varten”, ker-
too HRUP:n hallituksen puheen-
johtaja, majuri res. Matti Riikonen. 
Riikosen mukaan työryhmiin jakau-
tumisessa on se etu, että saadaan 
lyhyessä ajassa kussakin aiheessa 
mentyä riittävän syvälle. “Nytkin 
saatiin paljon hyviä ja ennen kaik-
kea toteuttamiskelpoisia ideoita. 
Osa onnistumisesta johtui hyvästä 
ennakkovalmistelusta”, Riikonen 
toteaa. Erityistä kiitosta Riikonen 
antaa työryhmien vetäjille, jotka 
olivat miettineet asioiden käsittelyä 
jo etukäteen hallituksen aiempi-
en keskustelujen pohjalta, ja olivat 

hahmotelleet myös uusien asioiden 
jalkauttamista käytännössä.
 Ideointipäivään oli valittu kol-
me aihetta, jotka olivat osa vuoden 
viidestä painopistealueesta. Näitä 
olivat ammuntamahdollisuuksien 
parantaminen, piirin viestinnän 
kehittäminen ja kerhojen yhteis-
toiminnan edistäminen. Samalla 
tavoitteena oli tutustuttaa hallituk-
sen jäsenet toisiinsa, koska melkein 
koko hallitus oli vaihtunut ja muka-
na oli paljon uusia nuoria jäseniä. 
“Oma kokemukseni on, että mitä 
paremmin ihmiset tuntevat toisen-
sa, sitä matalampi on kynnys esittää 
ns. ’tyhmiä’ kysymyksiä ja kyseen-
alaistaa totuttuja toimintamalleja. 
Vain sillä tavoin voidaan uudistua”, 
Riikonen pohtii.
 Matti Riikoselle parasta päiväs-
sä oli vapautunut keskustelu, reipas 
huumori ja kaikkien vilpitön halu 
saada aikaan parannuksia siinä, 
minkälaisena piirin toiminta nä-
kyy yhdistysten jäsenille. “Viestin-
nän ja toiminnan kohderyhmänä ei 
voi olla vain aktiivisin ydinjoukko, 
vaan perusreserviläinen joka ehkä 
haluaisi osallistua enemmän, mut-
ta ei jostain syystä tule lähteneeksi 
mukaan tai ei koe itseään tervetul-
leeksi”, Riikonen analysoi. Toinen 
asia on nuorten jäsenien huomiointi 
viestinnässä ja tapahtumissa. Matti 
Riikosen mukaan nuorekkaalle hal-
litukselle tämä on luontevaa, koska 
nuoret osaavat katsoa kriittisellä sil-
mällä vanhoja tapoja, joihin vanhat 
ovat jo turtuneet.
 “Piirimme toiminta näyttää 

suurimmalta osin hyvältä”, puheen-
johtaja Riikonen sanoo. “Meillä 
on paljon aktiivisia henkilöitä ja 
yhdistyksiä, jotka tarjoavat hieno-
ja tapahtumia jäsenilleen. Piirillä 
on aktiivinen ja sitoutunut toimis-
ton väki, toiminnan mahdollista-
vaa kalustoa ja tiloja, ja monissa 
käytännön junailuissa piiri pystyy 
tukemaan jäsenyhdistyksiä todel-
la hyvin”, Riikonen kehuu. Aina on 
kuitenkin puheenjohtajankin mie-
lestä parannettavaa. “Tuntuu, että 
yrityksistä huolimatta tiedotus kai-
kista uusista yhteisistä tapahtumista 
ei tavoita potentiaalisia osallistujia”, 
Riikonen toteaa. Yhdistysten yhteis-
toiminta on parantunut, mutta vielä 
on matkaa siihen, että suurempi osa 

tapahtumista olisi avoinna kaikille, 
ja niihin myös osallistuttaisiin yli 
yhdistysrajojen. “Ampumaharjoitus-
ten vetovastuu lepää edelleen liian 
harvojen aktiivien varassa. Taakkaa 
pitäisi pystyä jakamaan, ja harjoi-
tuskapasiteettia kasvattamaan.”
 Riikonen myöntää, että yksi 
päivä on toki liian lyhyt täydellisen 
suunnitelman tekoon, mutta motto-
na olikin hänen mukaansa ’toteut-
tamiskelpoinen suunnitelma tänään 
on parempi kuin täydellinen huo-
menna’. “Ideointityö jatkuu piirin 
toimikuntien ja hallituksen käsitte-
lyssä, ja seuraava ideointipäivä tulee 
syksyllä. Kehitysajatuksia otetaan 
mieluusti vastaan”, Riikonen kehot-
taa.

HRUP:n vuoden 2019 toiminnan painopisteet:

1) kehittää piirin ja yhdistysten viestintää

2) parantaa ammuntaharjoittelun edellytyksiä

3) löytää fyysisen kenttäkelpoisuuden ylläpitoon uusia 
    mahdollisuuksia

4) selvittää, miten piiri voisi tukea yhdistyksiä ja MPK:ta  
     jäsenten koulutuksessa

5) löytää uusia muotoja ja käytäntöjä yhdistysten 
    yhteistoimintaan.

Sodista 1939-1945 palanneet Itsenäisyytemme 
puolustajat tarvitsevat nyt apuasi.”Hoivatkaa kohta 
poissa on veljet, muistakaa heille kallis ol maa”
Teksti: Viljo Lehtonen

Valtakunnallisen ja alueelliset So-
tiemme Veteraanit keräykset hal-
linnoi Sotainvalidien Veljesliitto 
ry:n, Suomen Sotaveteraaniliitto 
ry:n, Rintamaveteraaniliitto ry:n ja 
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n 
perustama Veteraanivastuu ry kent-
täorganisaatioineen.

 Sotiemme 
Veteraanit -kerä-
yksen tavoitteena 
on hankkia varoja 
Sotiemme Vete-
raanien, miesten 
ja naisten sekä 
Sotaleskien 
kotona asumisen 
tukemiseen. 
Sotiemme Veteraanit -keräyksen ta-
voitteena on hankkia varoja Sotiem-
me Veteraanien, miesten ja naisten 
sekä Sotaleskien kotona asumisen 
tukemiseen. Vuoden 2018 valtakun-
nallinen keräystulos oli 2.034.248 
€. Helsinki- Vantaan keräystulos oli 

143.125 € joka on jaettu 139.000alu-
eemme veteraanipiirien jäsenmää-
rien suhteessa. Vuoden 2018 kerä-
ysvaroista on annettu keräysalu-
eellamme avustusta 980 henkilölle. 
Keräysvaroja on käytetty kuntou-
tukseen, kotona-asumista tukeviin 
toimiin ja lääkemenoihin  Suurin 
yksittäinen avustuskohde on ollut 
jalkahoito. Alueemme keräyskulut 
olivat 4,0 %

Keräystoiminta jatkuu
Avun tarvitsijoita on vielä runsaasti 
keskuudessamme. Kansaneläkelai-
toksen 30.6.2019 tilaston mukaan 
maassamme oli vielä tunnuksen 
omaavia veteraaneja 4702 miestä ja 
4450 naista, yhteensä 9152. Helsin-
ki- Vantaan keräysalueella heitä oli 
527 miestä ja 485 naista, yhteensä 
1012. Sotainvalideja koko maassa oli 
n. 1200 ja keräysalueellamme heitä 
oli 115 henkilöä.
 Veteraanien keski-ikä on jo yli 
94 vuotta. Heistä noin 70% asuu 
omassa kodissaan. Helsinki- Van-
taan alueella oli 31.12.2018 tilantees-
sa yli 95-vuotiaita 335 ja yli 100 vuo-
tiasta 32 henkilöä.  Vanhin oli 106 
vuotias.
 Puolustusvoimat tukee edelleen 
Pääesikunnan henkilöstöosaston 
käskyn mukaisesti alueellisia ke-
räyksiä. Helsinki-Vantaan kevään 
varusmieskeräykset suoritettiin 

Helsingin keskustassa, Tikkuri-
lassa ja Myyrmäessä 7.3 - 6.7.2019 
välisenä aikana. Vantaan alueen 
keräysoppaina toimivat Tikkurilan 
Reserviupseerit ry:n ja Länsi- Van-
taan Reserviupseerit ry:n jäsenet. 
Kevään kerääjinä olivat KAARTJR:n 
varusmiehet sekä MERIVRUK:n 
oppilaat. Keräyksiin osallistui yh-
teensä 548 varusmiestä kouluttaji-
neen.
 Reserviläisjärjestöjen keräys-
kampanjaan osallistuivat 10.3.2018 
Itä- Helsingin Reserviupseerit ry:n, 
Itä- Helsingin Reserviläiset ry:n, 
Töölön Reserviupseerit ry:n Vää-
pelikilta ry:n ja Helsingin  Rau-
hanturvaajat ry:n jäseniä. Naisten 
Valmiusliiton Helsingin alueneuvot-
telukunnan jäseniä oli keräämässä 
15.6.2019 Puolustusvoimien soitto-
kunnan tilaisuudessa Suomenlin-
nassa. Kevään varusmiesten keräys-
tulos oli 69704,77 € ja kerääjinä oli 
548 varusmiestä. Maanpuolustus-
järjestöjen tulos oli 2425,72 €.
 Jatkamme syyskaudella kuudella 
keräystapahtumalla KAARTJR;n ja 
MERIVRUK:n kanssa. Keräykset ta-
pahtuvat perinteisillä Helsingin kes-
kikaupungin alueilla. Keräykselläm-
me on Poliisihallituksen myöntämä 
rahankeräyslupa nro RA/2017/1098 
joka on voimassa 31.12.2019 saakka.
 Keräykseen liittyvää lisätietoa: 
www.veteraanit.fi

 Helsingin Reservin Sanomat 
on mukana keräystoiminnassa. Tä-
män lehden välissä on keräyskirje. 

Alueemme Veteraanit toivovat, että 
mahdollisimman moni lehden lukija 
osallistuisi keräykseemme.
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Jukka Knuuti

Polttopullojen olennainen merkitys talvisodassa on myytti, joka on 
syytä unohtaa.  Näin kirjoittaa historian emeritus-professori Jouko 
Vahtola kirjassaan Tankit tulee (Docendo 2015)

Kuvauksiin talvisodasta kuuluu olennaisena osana Molotovin koktai-
li, bensiinipullo, jolla lumipukuiset suomalaiset sytyttivät puna-ar-
meijan panssareita palamaan.  Ja nyt professori tekee tuosta salaisesta 
aseestamme myytin. Hänellä on hyvät perustelut. Professori on käy-
nyt perusteellisesti läpi kuvaukset neuvostopanssareiden osallistumi-
sesta talvisodan taisteluihin. Niiden mukaan polttopulloja toki joskus  
käytettiin liikuntakyvyttömäksi saatettujen vaunujen tuhoamiseen. 
Mutta tärkein osa tästä tuhotyöstä tuli kasapanosten osaksi. (Vahtola 
on aikanaan saanut pst-miehen koulutuksen).

Paras panssarintappaja oli tietysti Boforsin 37 mm:n pst-kanuuna. 
Niitä vain oli aivan liian vähän.  Aseen lisenssivalmistus oli sodan alla 
viivästynyt, kun ne haluttiin tehdä kotimaassa. Mutta kun piti ensin 
rakentaa tykkitehdas. Vielä murheellisempi oli Aimo Lahden suun-
nitteleman 20 millin pst-kiväärin kohtalo. 1938 valmistunut proto-
tyyppi oli osoittautunut hyvin tehokkaaksi sen ajan panssareita vas-
taan. Vallitsi kuitenkin oppiriita, oliko oikea ase panssaritorjuntaan 
raskas konekivääri vai pst-kivääri. Pahaksi onneksi jalkaväen tarkas-
taja kenraalimajuri A.E. Heinrichs kuului konekiväärin kannattajiin. 
Hän viivytti kaikin tavoin päätöstä pst-kiväärin tilaamisesta. Hän 
suostui allekirjoittamaan hankintapäätöksen vasta 6. syyskuuta 1939. 
Vain kaksi koekappaletta ehti talvisodan rintamalle ja ne osoittautui-
vat erinomaisiksi aseiksi.

Suoalaisten panssaritorjujien onneksi Stalin oli tehnyt Tuhatshevkista 
kansanvihollisen ja hänen kehittämänsä hyvin edistyksellinen panssa-
ritaktiikkaa oli purettu. Panssarivaunusta tehtiin vain jalkaväen apu-
ase. Saksan panssaridivisioonat antoivat  Ranskassa kesäkuussa 1940 
osviittaa siitä, miten Tuhatshevskin panssaritaktiikan mukainen sala-
masota olisi saattanut toimia Karjalan kannaksella.

Puna-armeijan panssarit olivat talvisodassa valtaosaltaan T-26-vau-
nuja. Niiden panssari oli sen verran ohutta, että normaali tykistöisku 
saattoi pysäyttää panssarien etenemisen. Pääasiassa 75 millin, siis var-
sin keveiden, kranaattien sirpaleet riittivät vaunun tuhoamiseen tai 
ainakin vaurioittamiseen. Tieto on hieman yllättävä, sillä tykistömme 
talvisodan a-tarviketilanteen tietäen eivät suomalaisten torjuntaiskut 
kovin massiivisia voineet olla.

Jotain kertoo puna-armeijan taistelutaidosta suomalaisten harvojen 
pst-tykkien hengissä pysyminen. Toki miehiä kaatui ja tykkejä vau-
rioitui ja tuhoutui. Mutta silti on käsittämätöntä, että samassa tais-
telussa yksi tykki saattoi rankaisematta tuhota jopa toistakymmentä 
vaunua.

Miina pysäytti tuonaikaiset panssarit tehokkaasti. Räjähdys katkaisi 
telan ja vaunu jäi pyörimään paikalleen. Oli sitten ”pommarien” teh-
tävä hävittää liikuntakyvytön vaunu kasapanoksella. Se tehtiin yleen-
sä pimeyden turvissa. Asiaa auttoi se, että vaunut varsinkin sodan 
alkuvaiheissa ajelivat ilman jalkaväkeä. Linjojen läpi ajaneena yksinäi-
nen liikuntakyvytön vaunu oli tuhoon tuomittu. Toki miinojakin oli 
aivan riittämättömästi. Korsuissa tehtiin puulaatikoita, jotka täytet-
tiin rotulilla. Ja kyllä sellainenkin miina teki telasta selvää.

37-millinen kanuuna tuhosi helposti T26.n ja BT5:n. Sodan edetessä 
alkoi esiintyä myös T28 ”Postijuna”-vaunuja, joihin tykki tehosi lä-
hinnä sivusta ammuttuna. Toki kannaksella kokeiltiin uusia raskaita 
panssarityyppejä pienessä mittakaavassa. Kävipä paikalla myös jo-
kunen KV-1 Klim Vorosilov, joihin 37 millinen ei tehonnut lainaan. 
Yhden Klimin tornista laskettiin 38 Boforsin osumaa, mutta ne eivät 
läpäisseet panssaria.

 Puna-armeija menetti Kannaksella 3 200 panssarivaunua. Niistä suo-
malaiset tuhosivat 1900. Loput menetettiin teknisten syiden takia. 
Onneksi huonosti toimiva puna-armeija antoi panssaritorjujillemme 
aika mukavasti tasoitusta.

PS. Myyttiin polttopullosta kuuluu uskomus, että se oli suomalainen 
innovaatio. Sitä kuitenkin käytettiin jo Espanjan sisällissodassa. Eikös 
sen nimi silloin kuuluisi olla Litvinovin cocktail.  Hän kun oli Molo-
tovin edeltä Neuvostoliiton ulkoministerinä.

Julkaistu aikaisemmin Suomen sotilas-lehdessä

Kolumni

Myytti Molotovin koktailista

Vuoden nuori upseeri on 
reserviupseeri kolmannessa 
polvessa
Teksti ja kuva: Toivo Haimi

Lasse Mäki peräänkuuluttaa 
reserviläistoiminnan aatteelli-
suutta ja uskoo, että jokaiselle 
löytyy sopiva tapa olla mukana 
maanpuolustustoiminnassa

 Helsingin Reserviupseeripiiri 
palkitsi reservin aliluutnantti Lasse 
Mäen vuoden 2018 nuorena upsee-
rina kevätkokouksessaan 13. touko-
kuuta. “Olihan se hienoa, varsinkin 
kun minulle tuli täytenä yllätyksenä, 
että minua oli esitetty palkinnon 
saajaksi”, Helsingin Reservimeriup-
seereissa sekä HRUP:n hallituk-
sessa vaikuttava Mäki toteaa. Hän 
kuitenkin lisää, että palkinnot ja 
kunniamerkit eivät saa olla itsetar-
koitus, joita jaetaan silkasta jakami-
sen ilosta tai velvollisuudesta, vaan 
niiden on toimittava tunnustuksena 
tehdystä työstä sekä kannustuksena 
hyviin suorituksiin varsinkin silloin, 
kun palkinto jaetaan joukon edessä. 
“Vuoden nuoren upseerin palkin-
non jakamalla piiri kannustaa nuo-
ria aktiivisuuteen ja osoittaa, että 
piirissämme suhtaudutaan positii-
visesti myös nuorempiin reserviup-
seereihin”, Mäki sanoo.
 Lasse Mäki sai kipinän reser-
viläistoimintaan palvellessaan va-
rusmiehenä Rannikkoprikaatissa 
Upinniemessä ja työskenneltyään 
palveluksen jälkeen sopimussotilaa-
na merivoimissa. Hän on kuitenkin 
hieman pettynyt siitä, ettei reser-
viupseeritoimintaa esitelty hänen 
varusmiesaikanaan kovin näkyvästi. 
“Yhdellä luennolla viimeisellä pal-
velusviikolla esiteltiin lähinnä järjes-
töjen organisaatiokaavioita ja byro-
kratiaa. Se on sääli, sillä reserviläis-
harrastuksen ytimessä on kuitenkin 
itse toiminta ja siinä mukana olevat 
ihmiset”, Mäki toteaa. Reserviläiset 
eivät muutenkaan näkyneet varus-
miehille kuin harvakseltaan, mutta 
tähän hän toivoo muutosta tulevai-
suudessa. “Olisi kannustavaa, että 
reserviläiset näkyisivät enemmän 
varusmiesten palveluksessa ja että 
reserviläiset pääsisivät jopa kou-
luttamaan varusmiehiä esimerkiksi 
harjoituksissa”, hän pohtii.
 Palveluksensa jälkeen Mäki kui-
tenkin otti itse selvää asioista, tu-
tustui reserviläisjärjestöihin ja etsi 
tietoa. “Kun toimintaan lähti sitten 
itse mukaan, sai todeta, että tämä 
on todella monipuolinen harrastus. 
Kaikenlaisille ihmisille löytyy sopi-
via reserviläistoiminnan muotoja.” 
Mäki itse on reserviupseeri kolman-
nessa polvessa ja seurasi isänsä ja 
isoisänsä jälkiä RUK:hon. “Tiettyjä 
velvoitteita tähän touhuun tulee siis 
ihan perhetaustasta”, hän naurahtaa. 
Ensisijaisesti reserviläistoiminnas-
sa Mäkeä motivoivat kuitenkin sen 
tarjoamat mahdollisuudet syventää 
ja kehittää omaa osaamista sekä op-
pia uutta. Häntä kiinnostavat myös 
kertausharjoitukset, varusmiehenä 
opittujen taitojen ylläpito kehittä-
minen sekä mahdolliset ylennykset 
reservissä. “Varusmiespalveluksen 
päättyminen ei tarkoita sitä, että so-
tilaskoulutus päättyisi. Päinvastoin, 

siitähän se vasta kunnolla alkaa”, 
Mäki sanoo.
 Lasse Mäki pitää aatteellisuutta 
reserviläistoiminnan kulmakivenä. 
“Reserviläistoiminnan on pysyttävä 
reserviläistoimintana. On uskalletta-
va olla aidosti aatteellinen maanpuo-
lustuksellinen järjestö ja pidettävä 
yllä keskustelua maanpuolustuksen 
merkityksestä koko yhteiskunnalle”, 
hän sanoo. Kun mietitään, kuinka 
voisi saada alle 30-vuotiaat mukaan 
reserviupseeriharrastukseen, Lasse 
Mäki toteaa, ettei mitään yksittäistä 
konstia ole. “Laadukas, kiinnosta-
va ja monipuolinen toiminta vetää 
luokseen, mutta kyllähän se on lo-
pulta henkilöstä itsestään kiinni, mi-
hin haluaa vapaa-aikaansa käyttää”, 
Mäki summaa. Hänen mielestään ei 
ole eikä pidäkään olla vain yhden-
laista reserviläisharrastusta, vaan 
maanpuolustusta on voitava harras-
taa monella tapaa. Yhden neuvon 
hän kuitenkin jakaa: reserviläistoi-
minta ei saa olla suorittamista. “Suo-
rittamista ja kilpailuhenkisyyttä on 
monen nuoren elämässä jo muuten-
kin tarpeeksi. Yksittäisen henkilön 
on tulisi saada nauttia ja hyötyä har-
rastuksestaan. Kun kokee saavansa 
toiminnasta jotain, on siihen myös 
motivoivampaa sitoutua. Harrastus-
ta ei ole kuitenkaan mielekästä mi-
tata ja vertailla käytetyssä ajassa tai 
patruunojen määrässä”, Mäki tuumii.
 Ihmisten vapaa-aika on kovin 
kilpailtu alue, ja reserviläistoimin-
nan on pystyttävä Mäen mukaan 
tarjoamaan käytetyn ajan vastineek-
si kokemuksia, joita ei muualta saa. 
Esimerkkeinä hän mainitsee luen-
to- ja keskustelutilaisuudet puolus-
tushallinnon hankkeista. “Tällaisista 
tapahtumista saa laadukkaampaa ja 
monipuolisempaa tietoa kuin pel-
kästään tiedotusvälineitä seuraamal-
la”, Mäki toteaa. Hän kuitenkin li-
sää, ettei reserviläistoiminta saa olla 
joko-tai -tyyppistä, tarkoittaen sitä, 
että henkilö on joko täysillä mukana 
‘elämäntapareserviläisenä’ tai sitten 
ei mukana ollenkaan. “On tärkeää 
löytää tasapaino, jossa jokainen voi 
mahdollisuuksiensa ja elämäntilan-
teensa mukaan osallistua yhdistysten 
tapahtumiin ja itseään kiinnostavaan 

toimintaan.”
 Reserviupseeritoiminnan tär-
keimpinä tehtävinä Lasse Mäki pitää 
reserviupseerin kasvua ja kehitys-
tä. Se pitää Mäen mukaan sisällään 
koulutusta, verkostoitumista sekä 
aatteellista toimintaa. Aselajiylpe-
änä merivoimien miehenä erilaiset 
merelliset toiminnan muodot ovat 
Mäen itsensä mielestä parasta reser-
viupseeritoiminnassa. Hän kuitenkin 
painottaa, että kaikenlaisille tapah-
tumille on paikkansa. “Erilaiset toi-
minnan muodot tukevat toisiaan ja 
auttavat taistelijaa kasvamaan ja ke-
hittymään sotilaallisesti, mutta tuke-
vat myös esimerkiksi siviilikoulutus-
ta ja työelämässä tarvittavia taitoja”, 
hän huomauttaa. Reserviläistoimin-
nan kautta saa Mäen mukaan myös 
paremman kuvan eri aselajeista sekä 
puolustusvoimista kokonaisuutena. 
“Varusmiespalvelus on pitkälti pe-
rustason suorittamista ja käskyjen 
toimeenpanoa päivästä toiseen, jos-
sa voi muodostua aika kapea kuva 
maanpuolustuksesta. Reservissä op-
pii paremmin hahmottamaan, mikä 
merkitys kullakin eri tehtävällä on 
kokonaiskuvaan”, Mäki sanoo.
 Lasse Mäki neuvoo kaikkia re-
serviläisharrastajia pitämään yhteis-
henkeä yllä ja kutsumaan myös ka-
vereitaan mukaan toiminnan pariin. 
“Paras tapa päästä mukaan on aloit-
taa harrastus toiminnaltaan itseä 
kiinnostavassa yhdistyksessä”, hän 
sanoo. “Ja onhan tämä monipuoli-
nen harrastus, joka tarjoaa jokaiselle 
jotakin ja tutustuttaa uusiin ihmi-
siin. Voi oppia uutta, kehittyä ja pi-
tää hauskaa. Parempaa ajankäyttöä 
kuin monet muut asiat, joita vapaa-
ajallaan voisi tehdä!” Mäki tiivistää.

Lasse Mäki s.1995, asuu Hel-
singissä
• Tekniikan kandidaatti, mu-
siikin ja teologian ylioppilas
• Reservin aliluutnantti
• Harrastukset: maanpuolus-
tus, taidemusiikki, kirjalli-
suus, retkeily, hiihto
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Viestiosasto näyttää esimerkkiä
Teksti ja kuvat: Erkka Suopanki, 

yliluutnantti res, Viestiosaston 

puheenjohtaja vuodesta 2014.

 Helsingin Reserviupseerien 
Viestiosasto on valittu Helsingin Re-
serviupseeripiirin Vuoden kerhoksi 
vuosina 2015 ja 2018. Yritän tässä 
kirjoituksessa vastata otsikoksi lai-
tettuun kysymykseen avaamalla toi-
mintamme linjauksia ja kertomalla 
esimerkkejä toiminnastamme. Ehkä 
niistä voisi olla hyötyä muillekin 
kerhoille toiminnan kehittämisessä. 
Katso myös Reserviläinen -lehden 
nro 3/2019, ”Viestiosasto elää ja voi 
hyvin”.

Toiminta - Yhteistyö 
- Tiedottaminen
 Päälinjauksenamme on etenkin 
vuodesta 2014 lähtien ollut aktiivi-
nen toiminta, yhteistyö muiden ker-
hojen ja tahojen kanssa sekä ahkera 
tiedottaminen.
 Perusajatuksenamme on ollut 
järjestää ja tarjota monipuolista toi-
mintaa, koska ilman sitä on vaikea 
perustella muun muassa jäsenmak-
sun maksamista ja saada uusi jäse-
niä. Tässä on ollut ajatuksena lisätä 
yhteistyötä muiden kerhojen kanssa, 
mikä laajentaa tarjontaa ja helpottaa 
järjestelyjä, kun voidaan jakaa teh-
täviä ja tekemistä useamman tahon 
kesken. Tiedottaminen ja viestintä 
on kolmas ja varsin haastava asia, 
joka Osmo A. Wiioa lainatakseni 
”yleensä epäonnistuu, paitsi sat-
tumalta”... Olemme huomanneet 
muun muassa sen, että jos tapah-
tumista ja tilaisuuksista ei tiedoteta 
ja muistuteta – jopa yllättävänkin 
monta kertaa – niin tapahtumiin ei 
kannata odottaa mitään osallistuja-
ryntäystä.
 Olemme myös pyrkineet nou-
dattamaan RUL:n kerhoille asetta-
mia, mielestämme hyviä linjauksia 
ja tavoitteita, ja onnistuneet siinä 
varsin mukavasti. Toiminnassamme 

näkyy myös RUL:n  suoraan reser-
viupseereille antamat tavoitteet: Lii-
ku! Ammu! Kouluttaudu!

Toimintaa ja tapahtumia
 Kerhomme on ollut alusta läh-
tien aktiivisesti järjestämässä vies-
tiaselajin lisäkursseja pääkaupunki-
seudulla sekä perustamassa viestin 
kouluttajapankkia jo 1990-luvulla. 
Aktiivijäsenemme ovat olleet käyn-
nistämässä MPK:n valtakunnallisten 
koulutusten kehityshankkeita ky-
ber-, viesti- ja johtamisjärjestelmien 
osalta. Monet jäsenemme toimivat 
MPK:n kursseilla koulutus- ja joh-
totehtävissä. Tukeudummekin vies-
tikoulutuksessa MPK:n tarjoamiin 
kursseihin ja harjoituksiin. Erityises-
ti nuorten jäsentemme osallistumis-
ta kursseille ja koulutuksiin tuemme 
myös rahallisesti.
 Vuoden päätapahtumanam-
me voitaneen pitää Toimintapäivää 
ammunta- ja muine vaihtuvine ras-
teineen. Sen olemme järjestäneet 
Santahaminassa vuodesta 2014 alka-
en. Päivä ”huipentuu” saunomiseen 
Teerisaunan makoisissa löylyissä ja 
muun muassa nuotiolla valmistetun 
lohen herkutteluun. Tapahtuma on 
ollut hyvin pidetty. 
 Liikunnan saralla olemme vuo-
sittain järjestäneet RESUL kunto-
kortin käyttöön perustuvan koko 
vuoden kestävän liikuntakilpai-
lun. Vuoden 2018 ”TOP kerhot” 
(HRUP:ssa) vertailutaulukoissa 
olimme jälleen kerran sijalla 1. Vii-
me vuoden suoritusten perusteella 
arvoimme palkinnot kahdelle yli 100 
pistettä saavuttaneista. Palkintona 
on yleensä ollut kunniakirja ja lahja-
kortti.
 Harjoitusammunnat järjestäm-
me joka toinen viikko Töölössä ym-
päri vuoden, myös kesälomakauden 
aikana. Näillä vuoroilla järjestämme 
myös vuotuisen kilpailun, joka kes-
tää yleensä keväästä syksyyn anta-
en monta mahdollisuutta tulosten 

parantamiseen. Parhaan ampujan 
palkitsemme kunniakirjalla ja lahja-
kortilla.
 Vuotuiset, täysin maksuttomat 
tutustumisammunnat uusille jäse-
nille olemme järjestäneet noin kaksi 
kertaa vuodessa. Nuoria jäseniä on 
kiinnostanut erityisesti sotilaspis-
tooleilla ja pistoolikarbiineilla järjes-
tetyt ammunnat. Olemme jatkaneet 
ampumakilpailun kehittämistä ja 
aloittaneet myös SRA-toiminnan. 
 Kerhomme omalla esittelypis-
teellä olemme viime vuosina osallis-
tuneet moneen isompaan, HRUP:n 
ja muiden toimijoiden järjestämiin 
tapahtumiin – esittelemällä viestika-
lustoa ja kertomalla toiminnastam-
me. 
 Avoimiin esitelmätilaisuuksim-
me olemme saaneet varsin tunnet-
tuja esitelmöijiä, mm. professori 
Jarno Limnéll, Vahti-pääsihteeri 
Kimmo Rousku, toimittaja Jessikka 
Aro, evl Jarkko Karsikas. Viimeisin 
oli Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko 
Wallenius, joka esitelmöi aiheesta 
Varautuminen kyberuhkiin. Esitel-
mätilaisuuden olemme yleensä jär-
jestäneet syyskokouksen yhteydessä 
siirtyen lopuksi kaikille avoimen 
”Joulupöydän” herkkujen ääreen. 
Näin lyömme kolme kärpästä yhdel-
lä iskulla, saaden ymmärtääksemme 
myös enemmän osallistujia kaikkiin 
kolmeen tapahtumaan.
 Perinnetoimintaan olemme 
osallistuneet kunniavartioiden kaut-
ta. Eräs jäsenemme on ollut jouluaa-
ton kunniavartiossa jo 42 perättäise-
nä vuonna.

Yhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa
 Kerhotasolla olemme tehneet 
yhteistyötä piirimme kerhojen ja 
Uudenmaan Viestikillan (UVK) 
kanssa, jonka kanssa järjestimme 
valtakunnalliset Viestimiespäivät 
2016. Pioneeriosasto ja UVK ovat 
viime vuosina olleet mukana jär-
jestämässä Toimintapäiväämme. 
Tapahtuma on ollut avoin myös 
Töölön kerhon jäsenille ja jatkossa 
todennäköisesti muillekin kerhoille.
 Viestiosaston ja Pioneeriosaston 
välisen jokasyksyisen ammuntakil-
pailun olemme järjestäneet jo muu-
tamana vuonna. SRA-ammuntoja 
olemme järjestäneet yhdessä Pio-
neeriosaston ja Töölön kerhon kans-
sa ja vuodelle 2019 saimme meille 
kaikille yhteiset SRA-vuorot.
 Puolustusvoimien Tutkimus-
laitoksen kanssa olemme tehneet 
yhteistyötä ns. Arjen Välineet Expe-
rimentti eli AVEX -tutkimusprojek-
tissa. 
 Omalla esittelypisteellä olem-
me osallistuneet mm. HRUP:n ja 
HELRESP:n järjestämään Reser-
vi tutuksi (RETU) -tapahtumaan. 
Myöskin Suomi 100 vuotta - Nuku 
rauhassa ja Skoudet ja brankkarit 
steissillä -tapahtumissa meillä oli 
oma esittelypiste. Stadin turvaksi 
steissillä -tapahtumassa elokuussa 
olimme myös mukana.
 Jäseniämme toimii myös muis-
sa yhdistyksissä, HRUP:n ja RUL:n 
toimikunnissa sekä liittovaltuuston 
varajäsenenä. Viestiupseeriyhdistyk-
sen ja Maanpuolustuksen Viestisää-
tiön hallituksissa on kerhoamme 
edustanut puheenjohtajamme.

Ahkeraa tiedottamista
 Tulevista tapahtumista, viesti-
kursseista jne. viestimme kerhomme 
nettisivuilla (www.viestiosasto.net), 

sähköpostilla lähetettävissä jäsenkir-
jeissä, Helsingin Reservin Sanomat 
-lehdessä ja Helsingin Reserviupsee-
ripiirin nettisivuilla (www.hrup.fi).
 Pyrimme erityisesti pitämään 
nettisivumme ajan tasalla ja lähettä-
mään jäsenkirjeen noin kerran kuu-
kaudessa. Tavoitamme jo noin 96 % 
jäsenistämme sähköpostilla, paljolti 
puhelinsoitoilla saatujen osoitteiden 
ansiosta.
 Uusille jäsenille kerromme 
toiminnastamme puheenjohtajan 
sähköpostitse lähettämällä terve-
tuloa -toivotuksella sekä jäsen- ja 
nuorisoupseerin puhelinsoitoilla. 
Kerromme toiminnastamme myös 
erilaisissa tapahtumissa, esimerkiksi 
MPK:n kursseilla. Tällaisia tapahtu-
mia ja kohtaamisia varten olemme 
painaneet kerhollemme oman käyn-
tikortin.
 Jäsenhuoltoa teemme paitsi ak-
tiivisella tiedottamisella myös pi-
tämällä kiinni vanhoista jäsenistä. 
Olemme yhteydessä jäsenmaksun 
maksamatta jättäneisiin henkilöihin 
ja muistutamme jäsenyyden tuomis-
ta monista eduista. 

Haasteita
 Viestiosastomme haasteet ovat 
vastaavia kuin muillakin yhdistyk-
sillä. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta 
on armotonta, sillä erilaisten harras-
tusten kirjo on valtava. Myös jäsen-
maksut aiheuttavat omat haasteensa 
toiminnalle. Saamme vuosittain aika 
paljon uusia nuorisojäseniä, mutta 
moni heistä eroaa kerhosta, kun jä-
senmaksu nousee normaaliin jäsen-
maksuun.
 Olemme kuitenkin onnistuneet 
kasvattamaan jäsenmääräämme vii-
me vuosien aikana. Kasvua oli välillä 
2014 - 2018 noin 23 % ja nuorisojäse-
nten osalta noin 42 %. Heidän osuus 
koko jäsenmäärästä nousi noin 29 
%:iin ja alle 40-vuotiaita oli noin 51 
%. Tätä kirjoitettaessa meillä on 216 
jäsentä.
 Kiitämme erityisesti aktiivisia 
jäseniämme, joiden avulla toimintaa 
tehdään positiivisella asenteella. Pa-
lautetta olemmekin saaneet hyvästä 
yhteishengestä ja ”meiningistä”. Mu-
kavaa ja toiminnallista syksyn jatkoa 
kaikille!

Radiosuunnistusta.

Esittelypiste, Suomi 100.

Toimintapäivän ammuntarasti.

Tulosten julkaisu.

Ammuntaharjoitus.
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4 päivää, 168km, 222400 askelta. 
Teksti: kersantti Anne Huomanen

Nijmegenin marssi, päätös 
lähteä ja valmistautuminen: 

Oli tammikuu ja MPK:n kurssi Pirk-
kalassa. Kurssilla olin tutustunut 
erääseen Wilson Nuckolsiin, ja hän 
kertoi loppuvuodelle mielenkiin-
toisia kurssitärppejä. Näistä yksi 
oli Alankomaissa järjestettävä Nij-
megenin marssi, joka on maailman 
suurin marssitapahtuma. Sotilaille 
on oma sarja, jossa marssittavaa ker-
tyy 160km ja repussa on oltava vä-
hintään 10kg painoa + juomavedet. 
Päivittäin käveltävää kertyisi 40km. 
Tämä kuulosti täydelliseltä haas-
teelta kesälle. Kurssin jälkeen menin 
kotiin ja ehdotin avopuolisolleni yli-
kersantti Esa-Pekka Leppäselle osal-
listumista marssille. Noin 2 sekun-
nin mietinnän jälkeen syntyi päätös 
osallistua marssille. 
 Harjoittelu marssille alkoi hel-
mikuussa. Alkuun lyhyempiä mat-
koja, 15-20km ilman reppua. Kun 
tämä alkoi sujua, niin lisättiin mat-
kaa sekä kantamuksen painoa. Har-
joittelu oli nousujohteista ja yhteen-
sä harjoitusmarsseja kertyi minulle 
noin 15 kertaa ja marssittua matkaa 
noin 350km. Pisin marssi oli kesä-
yön marssi Porissa 42km. Haasteita 
tuotti erityisesti sopivien kenkien 
löytyminen. Kolmannet kengät oli-
vat kuitenkin täydelliset omiin jal-
koihin, Haixin p9 desert -malliset. 

Lähtö Nijmegeniin: 
 Lensimme Amsterdamiin lau-
antaina 13.07. Olimme yhden yön 
hotellissa ja sunnuntaina suunta-
simme junalla Nijmegeniin. Perillä 
odotti majoitus camp Heumensoor-
dissa. Tämä oli monikansallinen so-
tilasleiri, jossa suomaliset nukkuivat 
samassa isossa teltassa. Yhteensä 
sotilaita oli noin 6000, joista reilut 
4000 oli marssijoita. Suomalaisten 
osuus tästä oli noin 100. Sunnun-
tai kului Nijmegenin kaupunkiin 
tutustuessa. Noin 17000 asukkaan 
kaupunki muuttuu vuosittain viikon 
ajaksi yhdeksi isoksi ”festariksi”. Oli 
livemusiikkia, ruokakojuja ja paljon 
paljon ystävällisiä ihmisiä. Marssi-
joita saapuu noin 46000 kaupun-
kiin ja tämän lisäksi katsojia ympäri 
maailman (jonkun datan mukaan 
jopa yli miljoona ihmistä). Tästä voi 
siis päätellä tapahtuman suuruutta. 

Maanantai 15.07: 
 Marssia edeltävä päivä oli tun-
nelmaltaan odottava. Heräsimme 
aamulla ja kävimme campin ravin-
tolassa syömässä, jossa oli päivittäin 
tarjolla aamupala, lounas ja päiväl-
linen. Päivän aikana meille myös 
järjestettiin ruotsalaisten sairaan-
hoitajien toimesta jalkojen teippaus-
koulutus. Tämä osoittautui erittäin 
hyödylliseksi. Campissa oli myös 
hiekkaa tarjolla reppuihin, joista 
sai täytettyä itselle minimipainon 
reppu + hiekat 10kg. Tästä saattoi 
tulla marssin aikana tarkastuksia, 
että paino varmasti täyttyy. Riskiä 
ei siis kannattanut ottaa, että reppu 
olisi liian kevyt. Kuitenkaan myös-
kään kauheasti ylimääräistä painoa 
ei kukaan halunnut reppuun. Tähän 
päälle tuli vielä kannettavat juoma-
vedet, joten painoa repulle tuli noin 
13kg. Illan aikana kuuntelimme vielä 
vinkkejä edellisinä vuosina marssin 
suorittaneilta ja sitten nukkumaan. 

Tiistai 16.07: 
 Ensimmäinen marssipäivä. He-
räsin punkastani 0330. Tuvassa ja 
koko teltassa oli niin kova meteli, 
ettei pystynyt enää nukkumaan. He-
räämisen jälkeen viimeiset huollot 
jalkoihin. Aamupalan jälkeen 0445 
starttasi marssi. Olimme jo ennen 
lähtöä päättäneet Esan kanssa kä-
vellä kahdestaan ja näin teimmekin 
kaikkina päivinä. Alkuun noin 4km 
matka taittui vain sotilaiden kesken, 
jonka jälkeen siviilit tulivat mukaan. 
Vauhti hiljeni tungoksen takia rei-
lusti tässä kohtaa, kun noin 45000 
innokasta marssijaa kaikki puskivat 
eteenpäin. Välillä kadut myös ka-
penivat paljon, joten ei ollut muuta 
vaihtoehtoa kuin kävellä massan 
mukana. Kun suma purkaantui, 
pääsimme taas jatkamaan marssia 
hyvää vauhtia. Marssi itsessään su-
jui hyvin ja askel tuntui kevyeltä. 
Matkan varrella oli paljon lapsia 
kannustamassa ja he jakoivat kark-
kia, kurkkua, vesimelonia, kakkuja 
ja juotavaa. Näihin kannatti kuiten-
kin suhtautua hieman varauksella 
mitä otti vastaan. Kääreelliset karkit 
olivat ns turvallisia, jos halusi mi-
nimoida vatsataudin riskin. Lapset 
myös halusivat heittää ”ylä femmo-
ja” ja näitä tulikin heitettyä päivän 
aikana vähintään 200.  Military rest 
pisteillä, joita oli marssin aikana 

kaksi, tapasi muita suomalaisia ja 
siellä oli Pohjoismaiden yhteinen 
huolto. Tarjolla oli kurkkua, pähki-
nöitä ja juotavaa. Kerran päivässä 
sai myös nuudeleita. Itselle tämä oli 
liian kevyttä evästä ja marssin aika-
na tuli kova nälkä. Onneksi repusta 
löytyi myös omia eväitä. 
 Saksalaisten joukkueille erityis-
maininta kovasta vauhdista. Heidät 
kuuli jo hyvinkin kaukaa huudon ja 
marssilaulujen takia. Heillä myös oli 
iso Saksan lippu kannossa etummai-
sella marssijalla, lähes seipään ta-
valla ja sillä he raivasivat tilaa jouk-
kueilleen. Vauhti oli melkein tuplat 
omaan marssivauhtiin nähden. 
 45km tuli ensimmäisenä päivänä 
marssittavaa matkaa. Kun pääsimme 
takaisin camppiin niin oli siellä soit-
tokunta vastassa. Pitkin päivää oli 
myös musiikkia paikallisilta bändeil-
tä ja eri maiden sotilassoittokunnil-
ta. Marssin jälkeen olivat jalkapohjat 
puutuneet. Muita ongelmia ei tullut 
ensimmäisenä päivänä. Henkilökoh-
tainen huolto, suihku ja päivällinen, 
jonka jälkeen loppuilta lepoa. Illalla 
vielä suoritimme valmistelut seuraa-
vaa päivää varten. 

Keskiviikko 17.07: 
 Toinen marssipäivä. Marssi al-
koi 0445. En saanut nukuttua yön 
aikana kuin 1-2h, mutta aamuyös-
tä ei silti väsyttänyt. Ensimmäiset 
20km marssista meni helposti. Sää 
oli mukavan viileä noin 18 astetta. 
20km jälkeen alkoi puutumisesta 
johtuva pistely jalkapohjissa. Tämä 
rajoitti hieman vauhtia. Päivästä 
jäi mieleen tanskalainen mies, joka 
tuli pyörätuolilla ohi sotilasasussa.  
Hänelläkin oli reppu mukana (to-
dennäköisesti myös painoa siellä). 
Tämä oli niin vakuuttavaa, että se 
sai väkisinkin omat jalat reippaam-
min liikkeelle. Paikallisilta sai taas 
paljon kannustusta ja energiaa. Toi-
nen päivä meni omalla painollaan ja 
suhteellisen samaa vauhtia kuin en-
simmäinenkin. 
 39km kertyi marssittua matkaa. 
Myöskään tänä päivänä ei ilmennyt 
isompia ongelmia. Etukäteen moni 
oli varoittanut, että toinen päivä 
olisi pahin. Mielestäni päivä ei ollut 
yhtään sen pahempi kuin edellinen-
kään. 

Torstai 18.07:
 Aamu alkoi samoissa tunnel-
missa kuin aikaisemmatkin mars-
sipäivät. En ollut taaskaan saanut 
nukuttua kahta tuntia pidempään, 
mutta ei myöskään väsyttänyt. Moni 
sanoi, ettei ollut aamuisin ruokaha-
lua, mutta itselle maistui campin 
ruoka. Oli myös todella tärkeää tan-
kata energiaa, jotta jaksoi marssia. 
Kolmas marssipäivä oli mielestäni 
tähän mennessä selkeästi rankin. 
Päivän nimi oli seitsemän kukkulaa. 
Tämä tulee siitä, kun marssin aika-
na maasto oli vaihtelevaa ja ylitim-
me seitsemän erikokoista kukkulaa. 
Aiempina päivinä oli ollut melko 
tasaista, mutta varsinkin ylämäet 
lisäsivät haastetta. Edellisenä päivä-
nä koettu pistelypuutuminen alkoi 
jo 15km kohdalla ja jatkui loppuun 
asti. Esalla ongelmia tuotti jalkojen 
turpoaminen ja tästä syystä oikean 
jalan kenkä alkoi tuskallisesti pu-
ristamaan varpaita. Mitään tämän 
vakavampaa ei kuitenkaan ilmen-
nyt. Marssittavaa tuli 41km. Iltaisin 
leirissä monet nauttivat olutteltalla 
juomista ja myös pizzaa ja burgerei-
ta oli ostettavissa. Itse kuitenkin tie-

sin alkoholin pysäyttävän pienenkin 
palautumisen mitä kehossa alkaisi 
tapahtumaan, joten jätin sen suosi-
olla välistä. 

Perjantai 19.07
 Viimeinen marssipäivä. Tänään 
marssille sai lähteä tuntia aikaisem-
min kuin muina päivinä, klo 0330 
siis. Jokaisena päivänä oli myös vii-
meinen mahdollinen lähtöaika ja se 
oli 1.5h myöhemmin lähdöstä. Mi-
käli tähän ei ehtinyt niin katsottiin 
sinun myöhästyneen ja näin kes-
keyttäneen marssin. Pommiin nuk-
kumisesta ei kuitenkaan ollut vaaraa, 
sillä suomalaisten teltassa alkoi he-
räämisestä johtuva melu jo hyvissä 
ajoin ennen sallittua lähtöä. Yö sujui 
samalla tavalla kuin edelliset enkä 
ollut nukkunut juuri lainkaan. Päät-
telin tämän johtuvan kehon stressiti-
lasta ja jännityksestä aina seuraavaan 
päivään. Kaduille päästyämme huo-
masimme, että tänään on ”pääpäivä”. 
Jos edellisinä päivinä oli ollut paljon 
ihmisiä kannustamassa, oli nyt ka-
duilla ollut katsojien määrä kasvanut 
entisestään. Mieliala oli korkealla, 
koska tiesimme jokaisen kilometrin 
olevan lähempänä maalia. Military 
rest -pisteitä oli viimeisenä päivänä 
kolme. Tämän lisäksi taukoilimme 
Esan kanssa mahdollisimman lyhyitä 
taukoja. Kuitenkin edellisten päivien 
kilometrit tuntuivat jaloissa ja tau-
kojen tarve oli tiheämpi kuin edelli-
sinä päivinä. Yllättäen marssivauhti 
oli kuitenkin lähes sama kuin ensim-
mäisenä päivänä. Keskeyttäminen ei 
ollut vaihtoehto oikeastaan missään 
kohtaa marssia. Olisihan se ollut 
hassua maksaa satoja euroja mars-
sista ja lähteä ulkomaille keskeyttä-
mään se. 
 Viimeiset 10km tuntuivat mel-
keimpä loputtomilta. Emme tien-
neet tarkalleen missä maali sijaitsi. 
Muina päivinä marssi oli aina päät-
tynyt Camp Heumensoordiin, mutta 
ei tänään. Tästä odotuksesta johtuen 
marssi tuntuikin niin pitkältä.  Hen-
kisesti tiesimme kuitenkin, että pian 
ollaan maalissa ja edellisten päivi-
en kilometrit eivät olleet menneet 
hukkaan, kunhan pääsee loppuun 
asti. Sotilaiden maali sijaitsi Char-
lemagnessa isolla kentällä, johon 
oli pystytetty telttoja. Täällä luet-
tiin viimeisen kerran ranteessa ollut 
viivakoodi ja varmistettiin saman 
henkilön saapuneen maaliin kuin 
ensimmäisenä päivänä aloittikin. 
Kättelyiden jälkeen sai vihdoin odo-
tetun palkinnon: Vierdaagse ristin. 

Myös täällä yksi parhaista hetkis-
tä oli, kun sai kaataa repussa olleet 
hiekat pois. Reppu keveni paljon ja 
se helpotti kävelemistä. Maalissa 
odotti myös makkara ja olut, mitkä 
maistuivat marssin jälkeen oikein 
hyvin. Pienen palautumisen jälkeen 
alkoi marssin viimeinen vaihe eli Via 
Gladiola. Yleisö kukitti marssijoita 
miekkaliljoilla, mikä johtaa juuren-
sa antiikin Roomaan, jossa voitok-
kaita gladiaattoreita kunnioitettiin 
samalla tavalla. Itsekin sain oman 
miekkaliljan. Tämä viimeinen suora 
oli kuin edellisten päivien tunnelma 
x10. Tämä on hetki, joka täytyy itse 
kokea. 
 Olo marssin jälkeen oli sanoin-
kuvailemattoman onnellinen ja voi-
tiin olla ylpeä suorituksesta. Mars-
sittavaa kertyi viimeisenä päivänä 
43km+ Via Gladiola. Ensimmäisenä 
päivänä marssin aloitti 44702 mars-
sijaa, maaliin pääsi 41235. Keskeyttä-
neitä oli siis 3467. 
 Wilson Nuckols, joka alun pe-
rin ehdotti marssille lähtöä kom-
mentoi marssia näin: ”kokemus oli 
kerrassaan eeppinen ja sanoinkuvai-
lematon. Voin lämpimästi suositel-
la marssia kaikille! Raskasta se oli, 
mutta henkinen voitontunne reissun 
jälkeen on aivan älytön.”
 Esa-Pekka Leppänen oli välittö-
mästi marssin jälkeen valmis lähte-
mään ensi vuonna uudelleen. Tämän 
myös moni oli tehnyt tänä vuonna, 
sillä meitä ensikertalaisia suoma-
laisten joukossa oli vähemmän kuin 
marssilla uudelleen olijoita. Itse kui-
tenkin vielä mietin haluanko lähteä 
kärsimään ensi vuonna uudelleen. 

Neljä vinkkiä Nijmegenin 

marssille osallistuvalle: 
1. Hanki vähintään 1 koko 
normaalia kengänkokoa isom-
mat marssikengät (jalat turpo-
avat marssimisesta paljonkin)
2.  Aloita harjoittelu ajoissa ja 
harjoittele nousujohteisesti, 
noin 350-500km
3. Pakkaa lentokoneeseen kä-
simatkatavaroihin marssivaat-
teet ja matkusta marssiken-
gissä (tämä siksi että ainakin 
välttämättömimmät tavarat 
tulevat varmasti perille) 
4. Varaudu ylittämään itsesi 
niin henkisesti kuin fyysisesti. 
”Marssi loppuu marssimalla”

Esa-Pekka Leppänen ja Anne Huomanen lähtötunnelmissa.
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Lahjoita ylimääräiset patruunasi Reserviupseeripiirille
Lojuuko nurkissasi tarpeettomaksi jääneitä patruunoita? Nyt voit lahjoittaa ylimääräiset patruunat reserviupseerien ampumatoiminnassa käytettäväksi. Ilmoita patruunoista osoitteeseen jarjesto@hrup.fi, niin noudamme ne pois.

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

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

Ampumaturva maksaa 25 euroa.. Vakuutus 
vaaditaan Töölön radalla.

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

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 8.10.2019 rata 2 

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 1.10.2019 rata 2
ti 15.10.2019 rata 2

Palkinnot jaetaan perinteiseen 
tapaan Töölössä loppuvuodesta. 
Menestyneille toimitetaan henki-
lökohtainen kutsu tilaisuuteen.

CJJ 60v juhlaleiri 25.-27.10.2019
Nyt 60 v  juhlavuoden kunniaksi on hieno mahdollisuus tutustua reserviläisten Combat Ju-
Jutsuun.  Combat Ju-Jutsun harjoittelun tavoitteena on hyväkuntoinen ja kamppailukykyinen 
reserviläinen. Harjoittelu kehittää mieltä, kuntoa, kehon hallintaa ja taistelutaitoja. Leiri on 
avoin kaikille kamppailulajien harrastajille.

Aihe:  Harjoitellaan sovellettua käytännönläheistä Ju-Jutsua aina hätävarjelun 
   periaatteista ampuma-aseella tapahtuvaan hallittuun voimankäyttöön asti.

Ikäraja: 18 v

Paikka: Mikkelin varuskunta-alue / Jääkäritie 5, Mikkeli (Karkialampi)

Hinta:  98 eur, etukäteen tilille

Hinta sisältää: Harjoitukset myös ampumaradalla, ruokailut ja majoituksen Army Hostellissa   
   (mikäli haluat petivaatteet ja pyyhkeen tulee 6 e lisäkustannus )

Harjoitusasu: Perinteinen budoharjoittelussa käytettävä ki tai T-paita/ ohut pitkähihainen  
   paita sekä liikuntahousut. Ampumaradalla normi ratavarustus. Muutoinkin  
   on hyvä varautua myös ulkoharjoittelun mahdollisuuteen, jos vaikka tulisikin  
   kauniit syyskelit.

Ohjelma ja valmentajat:

Pe 25.10.2019 klo. 18-19.30 
Harjoituksen teemana dynaaminen hätävarjeluharjoittelu.
Valmentajana: Jori Ala-Keturi 6. Dan Ju-Jutsu, 3. Dan Karate
PoHa:n hyväksymä voimankäyttökouluttaja

La 26.10.2019 klo. 9-11.30
Harjoituksen teemana BJJ
Valmentajana: Markku "Juntta" Juntunen 4. Dan BJJ

La 26.10.2019 klo. 13.00-16.00 
Ampumarataharjjoitus

Valmentajana: Antti M Combat Ju-Jutsu ampu-
ma-asekouluttaja

La 26.10.2019 klo. 18-19.30
Harjoituksen teemana erilaisiin tilannearvioi-
hin perustuva toiminta

Valmentajana: Aarre "Arkku" Järvinen
Ju-Jutsu Black Belt Ju-Jutsuliiton PJ

Su 27.10.2019 klo.10-12
Harjoituksen teemana veitsitekniikka.

Valmentajana:
Kaj Westersund 
- 4. Dan    Ju-Jutsu
- B.I.F.F escrima (Level 5 instructor)
- Pekiti Tirsia (Guro)
- Katori Shinto ryu

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä MPK:n 
kanssa. Luvassa on siis laadukasta ja varsin mielenkiintoista harjoittelua hyvissä olosuhteissa 
ja todella pienellä kustannuksella.

Huom.  Ulkomaan kansalaisten tulee toimittaa passikopio viimeistään 2 vkoa ennen tapahtu-
man alkua allekirjoittaneelle, koska toimitaan varuskunta-alueella! 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen löytyy netistä cjj.fi sivustolta.

Tervetuloa !
Jori Ala-Keturi, 6. Dan Ju-Jutsu, 3. Dan Karate
Poliisihallituksen hyväksymä voimankäyttökouluttaja

Huomioi uusi aselaki!
Ampuma-aselaki muuttui 15.7.2019. Lainmuutoksen myötä erityisen vaarallisten ampuma-
aseiden luokka (niin sanottu A-luokka) laajeni. A-luokkaan kuuluvat vastedes myös mm. 
pitkät keskisytytteiset itselataavat kertatuliaseet, joilla voidaan laukaista yli 11 patruunaa 
ilman uudelleenlatausta tai joissa käytetään latauslaitetta (kiinteä tai irrotettava), jonka 
kapasiteetti on yli 10 patruunaa.

Jos tällainen ampuma-ase on hankittu viimeistään 12.6.2017, lupa säilyy sen voimassaolo-
ajan ennallaan ilman mitään toimenpiteitä. Luvalla saa pitää hallussa ja hankkia edellä 
mainittuja latauslaitteita (ns. isoja lippaita).

Jos ampuma-ase sen sijaan on hankittu 13.6.2017 tai sen jälkeen ja luvanhaltija haluaa 
edelleen säilyttää oikeutensa hankkia ja pitää hallussa suurikapasiteettisia latauslaitteita, 
on lupaa haettava uudelleen kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta (viimeistään 
14.1.2020).

Katso tarkemmat tiedot uuden lain muutoksista:

https://www.poliisi.fi/luvat/ampuma_aseluvat/ampuma_aselain_muutos
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Reserviläisen kuntotestit Santahaminassa 12.10.
Tavoite on testata reserviläisen lihaskunto- ja kestävyystaso ja antaa 
heille palautetta ja harjoitusohjeita. Kurssi soveltuu kaikille reserviläisille 
ja maanpuolustuksesta kiinnostuneille.

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

Kysy lisätietoja:

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

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

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

KoulutustoimintaaHRUP koulutustoimikunta > jarjesto@hrup.fi

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

Tukikurssi    Santahamina  4.10.2019 - 
5.10.2019
Varaviestiverkko 2019 seminaari   Tuusula   5.10.2019
Johto- ja tukikurssi    Santahamina  11.10.2019 - 13.10.2019
Kriisitilannekurssi 2019   Tuusula   12.10.2019 - 13.10.2019
Reserviläisen lihaskunto- ja kestävyystestit  Santahamina  12.10.2019
TRA peruskurssi     Santahamina  18.10.2019 - 20.10.2019
Tukikurssi    Santahamina  19.10.2019
Johto- ja tukikurssi    Santahamina  25.10.2019 - 27.10.2019
Johtamiskouluttajien valtak. koulutustilaisuus  Tuusula   26.10.2019 - 27.10.2019
Maatilojen varautumiskoulutus   Tuusula   1.11.2019
Vapaaehtoisverkoston johtaminen – seminaari  Tuusula   9.11.2019
TRA peruskurssi 2/2    Santahamina  15.11.2019 - 17.11.2019
Propagandakurssi 2019   Tuusula   23.11.2019 - 24.11.2019
VKY Kertaus I    Santahamina  29.11.2019 - 1.12.2019

ITSEPUOLUSTUSKURSSI 
HELSINKILÄISILLE RESERVILÄISILLE

Tiistaina 24.9. kello 19.30 alkaa reserviläispiirien henkilöjäsenille 
tarkoitettu itsepuolustuskurssi.

Harjoitukset ovat tiistaisin ja torstaisin suojeluskuntatalon budosalilla 
(ns. sissisali) osoitteessa Töölöntorinkatu 2, Helsinki alkaen kello 19.30

Kurssi päättyy 28.11.

Kaikenikäisille miehille ja naisille. Harjoitteluasuksi sopii verryttelypuku 
tai vastaava. Kurssimaksu 40 €.

Ilmoittautumiset: laapa63@gmail.com 
Ilmoittautua voi myös paikan päällä.

Tiedustelut: p. 0400 777182 tai 0400 418705

Ohjaajat ovat jujutsuseura Helsingin Yawara ry:stä

Helsingin Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin jäsenille.

Maanantaimarssit, 
sählyvuorot ja 
nitrojumpat
Maanantaimarssit marssitaan 
maanantaisin Pirkkolassa. Noin 
7-8 km lenkki. Ei erillistä ilmoit-
tautumista. Paikka: Pirkkolan 
urheilupuiston alaparkkipaikka 
Pirkkolantien varressa. Läh-
tökynnys ylitetään klo 17.30. 
Lisätiedot Juha Matikainen, 
juha_matikainen@suomi24.fi.
 
Pohjois-Haagan Yhteiskoululla 
pelataan sählyä joka sunnuntai 
kello 19.30–20.30. Uudet ja van-
hat pelaajat ovat tervetulleita! 
Ilmoittautuminen tapahtuu 
www.nimenhuuto.com -sivuston 
kautta. Uudet pelaajat: Kirjoita 
joukkueen nimeksi ”Stadin res-
sujen salibandy” ja salasanaksi 
”Ressusalibandy”. Näin pääset 
kirjautumaan sivustolle ja 
ilmoittautumaan tapahtumaan. 
Lisätietoja tarvittaessa:jyri.vila-
mo@gmail.com.
 
Nitrojumpat pidetään perjantai-
sin klo 18-19:30 Töölöntorinkatu 
2:ssa. Paikalla on pukuhuone ja 
suihku. Lisätiedot Seppo Kulo-
nen, 0400 387 547.

Pioneerikoulutusta Töölössä 13.11.
Aihe: Pioneeritoiminta nopeassa tilannekehityksessä. Eli valmiustoiminta!

Toteutus: oppitunnit ja ryhmätyöt

Esitietovaatimukset: ei ole, mutta perustietämys suluttamisen käsitteistä on hyödyksi

Kouluttajat: maj Pekka Korhonen ja kapt Mika Räsänen, MPKK

Aika: keskiviikko 13.11. klo 17-20

Paikka: Döbelninkatu 2, 4.krs

Järjestäjä: HRU:n Pioneeriosasto ja MPKK

Ilmoittautuminen: 6.11. mennessä jukka.rusila@ramboll.fi tai 040 779 5619 (myös Whatsapp), 
kerro samalla minkä kerhon jäsen olet

Taisteluensiavun perusteet -kurssi Töölössä 26.10. klo 10-14
Paikka: Maanpuolustusjärjestöjen auditorio, Töölöntorinkatu 2 Helsinki

Sisältö: Kurssilla käytävän teoriaopetuksen lisäksi kurssilaiset harjoittelevat eri välineiden käyttöä ryhmissä ja pareittain. Kurssin tavoitteena on 
tarjota jokaiselle kurssin käyneelle perustiedot taisteluensiavusta sekä perustaidot yleisesti käytössä olevista ensiapuvälineistä.
Tämä kurssi sisältää:
•	Taisteluensiavun	perusteet
•	Ensiarvion	tekeminen	–	cABC
•	Verenvuodon	tyrehdyttäminen
1. Kiristysside CAT / SOF-T
2. Paineside
3. Muut sidonnat ja tilapäisvälineet
Varusteet: Kurssilla käytetään järjestäjän tarjoamia varusteita käytännön harjoitteluun. Omat muistiinpanovälineet mukaan.
Kurssin hinta: 10 e / osallistuja. Kurssille otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Ilmoittautuminen: Tom.Lindblom@dfk.fi 040-5044 273
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SENIORIUPSEERIT

 24.10. Klo 13- 19 Syysseminaa-
ri, Katajanokan Kasino: Itsenäinen 
Suomi ja sen naapurit 1919- 2019; 
Venäjä, Saksa, Viro ja Ruotsi. – 
Huom! pysäköinti Kasinon pihan 
alueella on 24.10. maksutonta Syys-
seminaarin osanottajille! 
 21.11. Klo 18.00 Syyskokous, 
Töölöntörin auditorio. Kokousesi-
telmä klo 19.00: Suomi, maa joka 
maksoi velkansa. Esitelmöijänä pro-
fessori Vesa Kanniainen. 

KANTA-HELSINKI

 Syyskokous : Yhdistyksen 
syyskokous järjestetään tiistaina 
19.11.2019 klo 17:30 Katajanokan 
Kasinolla. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
jälkeen pidetään alustavasti esitel-
mä sotilaslääketieteen haasteista 
nykyaikaisessa taisteluympäristös-
sä. Esitelmän aihe voi vielä muuttua 
myöhemmin, jolloin asiasta ilmoite-
taan jäsenistölle sähköpostitse.
 Ampumatoiminta: Yhdistyksen 
sisäratavuorot jatkuvat parittomien 
viikkojen keskiviikkoisin klo 17-19 
Töölön radalla. Ratavuorolle pyy-
detään ilmoittautumaan ennakkoon 
yhdistyksen ampumaupseereille 
(ampumaupseerit@khru.net).
 Yhteystiedot: Puheenjohtaja 
Jussi Kangaspunta (puheenjohta-
ja@khru.net, 0503756772), Sihteeri 
Heikki Hynynen (hynynen.heikki@
gmail.com). yhdistyksen verkkosi-
vut: www.khru.net.

mUNKKIVUORI

 Hallitus toivottaa kaikille jä-
senille hyvää alkavaa syyskautta. 
Tulevan syksyn toiminta painottuu 
perinteisesti ammuntaan.
 Munkkivuoren Reserviupseerit 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään keskiviikkona 6.11.2019 
kello 18 alkaen Cafe Torpanrannas-
sa, Munkkiniemenranta 2. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. 
 Piirin ammunnoista Santahami-
nassa on tietoja Reservin Sanomien 
muissa ilmoituksissa. 
Seppälän ampumapäivät: Koko päi-
vän vuoroja 5.10. 26.10. ja 16.11. Voi 
ampua pistoolilla, kiväärillä sekä 
haulikolla.  Eväät ja makkarat mu-
kaan ja nähdään radalla.
 Urheilutalon .22 ammunnat al-
kavat perjantaina 4.10. Ammutaan 
parillisten viikkojen perjantaisin klo 

18 – 19.30. Ammunnat vetää Yrjö 
Alastalo, puh. 0400 306787. Töölön 
pistooliammunnat ovat 19.10 klo 
9.30-12 ja 30.11 klo 12 -14.30. Jos et 
ole sähköpostilistalla, ilmoita sähkö-
postiosoitteesi: mauri.routio@sci.fi

TIKKURILA
 

 Lokakuun reserviupseeri-ilta 
esitelmineen pidetään 31.10.2019 
klo19.00 alkaen ”Karjatalolla” Van-
taan Hiekkaharjussa Urheilutie 
6:ssa C-porras vanhassa talossa. 
Hallitus kokoontuu klo 17.30 alkaen.
 Syyskokous 28.11.2019 klo19.00 
alkaen ja sen jälkeen reserviupseeri-
ilta ”Karjatalolla” Vantaan Hiekka-
harjussa Urheilutie 6:ssa C-porras 
vanhassa talossa. Esitelmä on ko-
kouksen jälkeen. Syyskokouksessa 
käsitellään sääntöjen 11. pykälän 
mukaiset asiat eli mm. vahvistetaan 
vuoden 2020 toimintasuunnitelma, 
jäsenmaksun suuruus ja talousarvio 
sekä valitaan yhdistyksen hallitus 
vuodelle 2020. Kahvitarjoilu!
Kokouksen jälkeen reserviupseeri-
ilta jossa luennon pitää dos Markku 
Salomaa aiheena ”Ydinaseriisunta 
umpikujassa”. Jäsenet runsaslukui-
sesti paikalle!  Hallitus kokoontuu 
klo 17.30 alkaen.
 VETRES-toimikunta järjestää 
perinteisen isänmaallista, sotilasai-
heista ja sota-ajan musiikkia sisältä-
vän konsertin nimellä ”Sinivalkoista 
musiikkia” lauantaina 19.10. kolo 15 
Viertolan koululla, Tikkkurilassa, 
Liljatie 2. Musiikkia esittää Tixi-
Band eli Tikkurilan Soittokunta. 
Ohjelmassa on myös yhteislaulua. 
Väliajalla ilmainen kahvitarjoilu. 
Vapaa pääsy.
 Muistakaa täyttää ResUL: n säh-
köinen kuntokortti, joka löytyy Re-
sUL: n nettisivuilta.
 Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.fi
 Ampumavuorot jatkuvat tiis-
taisin klo 19.00- 21.30 Tikkuri-
lan Urheilutalon ampumaradalla. 
1.10.2019 on tarkkuussarja 20 ls 
kilpailu alkaen klo 19.00 Lisätietoja 
antaa ampumaupseeri Jukka Luoto-
la puh.0500-455474. 

 

TööLö
 

 Kerhon syyskokous pidetään 
Suojeluskuntatalolla (Döbelninka-
tu 2, 00260, Helsinki), 4.krs:n neu-
votteluhuoneessa keskiviikkona 
20.11.2019 klo 18.00 alkaen. Kerhon 
syyskokouksessa valitaan Kerhon 
ensi vuoden hallitus ja toimihen-
kilöt, jos sinulla on mielenkiintoa 
liittyä mukaan jatkamaan, uudis-

tamaan tai kehittämään kerhon 
toimintaa puheenjohtajisto vastaa 
mielellään kysymyksiin!
 TRUPSin perinteiset keilames-
taruuskilpailut järjestetään Talin 
keilahallissa torstaina 24.10.2019 klo 
14.00 alkaen. Kyseessä on kolmen 
sarjan kilpailu tasoituksin. Kerho 
maksaa ratamaksut ja tarjoaa osan-
ottajille kahvit kisan jälkeen. Ilmoit-
tautumiset Jyrki Ratialle, puh. 040-
5829127, sp. jymaratia@gmail.com, 
21.10.2019 mennessä.
 Ratavuorot pistooliradalla ovat 
käynnissä normaalisti joka toinen 
tiistai klo 19.00 alkaen parillisina 
viikkoina. Ensikertalaisilta toivotaan 
ennakkoilmoittautumista kerhon 
sähköpostiin paria päivää ennen. 
 Kerhomme yhteystiedot: too-
lonreserviupseerit@gmail.com 
Facebook: Töölön Reserviupseerit 
 Oikein miellyttävää syksyn jat-
koa ja tavataan kerhon toiminnassa!

ITä-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

 Padasjoen ampumaleiri 25.-
27.10.
 Perinteikäs Padasjoen ampuma-
leiri tulee taas!. Padasjoella pääset 
tutustumaan muihin kerhon jäse-
niin, hiomaan omaa ampumataitoa, 
kokeilemaan uusia aseita ja ennen 
kaikkea pitämään hauskaa! Talo tar-
joaa majoituksen, kuulosuojaimet, 
suojalasit ja taulut. ILMOITTAU-
TUMISET JA LISÄTIETOTIEDUS-
TELUT SÄHKÖPOSTITSE: ihru-
ry@gmail.com
 Syyskokous 6.11.
 Itä-Helsingin Reserviupseerit 
ry:n syyskokous järjestetään 6.mar-
raskuuta Tukikohdassa, Puotilantie 
1 D. Ennen kokousta kuullaan esi-
telmä, jonka pitää RUL:n järjestö-
sihteeri Susanna Takamaa. Tilaisuu-
dessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!
 Saunailta Spjutsundissa 8.11.
 Perinteinen saunailta Spjut-
sundin majalla. Ilmoittautumiset ja 
lisätietotiedustelut sähköpostitse: 
ihrury@gmail.com
 Itsenäisyyspäivän 6.12. kunnia-
käynti Leposaaren hautausmaalla
 Kerhomme on itsenäisyyspäivä-
nä jälleen mukana kunniakäynnillä 
Leposaaren hautausmaalla Kulosaa-
ressa. Tervetuloa mukaan!
 Jouluaaton kunniavartio Lepo-
saaren hautausmaalla 24.12.
 Kerhomme on mukana joulu-
aattona jälleen kunniavartiossa Le-
posaaren hautausmaalla Kulosaa-
ressa. Tervetuloa mukaan!
 Ammunnat
 Ilma-aseammunnat jatkuvat Tu-
kikohdan radalla (Puotilantie 1 D) 
alkaen klo 17.00 parillisten viikko-
jen keskiviikkona.
 Pistooliammunnat HRUP:n ra-
dalla Töölössä jatkuvat torstaisin 
klo 19.00. Lisätietoja ja saapumisoh-
jeet radalle sähköpostitse: ihrury@
gmail.com.

LäNSI-VANTAA

 Maanpuolustuksellinen kirkko-
pyhän 6.10 klo 10:00 Hämeenkylän 
kirkko

 Majatalkoot 16.10 klo 17:00. Siis-
titään majaa ja pihapiiriä.
 Sääntömääräinen syyskokous 
30.10. klo 18:30.
 Tulossa toimintailtapäivä itse-
puolustusteemalla. Kutsu tulee erik-
seen jäsenistölle.
 Reserviläisammunnat pienois-
kiväärillä 5.11. klo 17:00 Tikkurilan 
urheilutalolla.
 Pikkujoulut 30.11. klo 19:00.
 Kunniavartio/lippu sankarihau-
doilla 6.12. klo 11:00.
 Kunniavartio Pyhän Laurin 
kirkon sankarihaudoilla 24.12. klo 
14:00 ja 14:30.
 Nuorten upseerien toiminnasta, 
facebook-sivuista ym. voi kysyä Ville 
Arekalliolta ville383(at)gmail.com
 Töölön pistooliradalla on vakio 
ampumavuoromme parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja 
parittomien viikkojen lauantaisin 
klo 14:30-17:00.
 Tikkurilan Urheilutalon radalla 
on ampumavuoro perjantaisin klo 
15:00-17:00, 22 kal. aseilla.
 Kaikkiin ampumatilaisuuksiin il-
moittautumiset Seppo Kulmalalle P: 
040 586 9252.
 Päästäksenne sähköisen tiedo-
tuksemme piiriin, ilmoittakaa säh-
köpostiosoitemuutoksenne sähkö-
postiimme:  lvrury@gmail.com tai 
olli.pusa@pusa.fi 
 Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivu-
jen osoite on www.rul.fi/lansivantaa

HELSINgfORS SVENSKA 
RESERVOffIcERSKLUbb

 Bästa officerare, 
 Medlemmarna i Helsingfors 
Svenska Reservofficersklubb r.f. kal-
las till ordinarie höstmöte månda-
gen den 18.11.2019 kl. 18:00 på Dö-
belnsgatan 2, 5. våningen. På mötet 
behandlas stadgeenliga ärenden.
 Preliminärt, men icke fastslaget, 
datum för den traditionella julbas-
tun på Sveaborg är 28.11. Närmare 
information om evenemanget publi-
ceras vid ett senare skede.
 Följ med hemsidan hsrk.fi eller 
vår Facebook-sida för senaste up-
pdateringarna gällande klubbens 
verksamhet. På eventuella frågor 
svarar informationsofficer Christian 
Arrhenius (christian@hsrk.fi).

POHJOIS-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

 Syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen syys-
kokous pidetään 28.11.2019 klo 18.30 
AEL:n tiloissa Malminkartanossa 
os. Kaarnatie 4. Kokouksessa käsi-
tellään mm. ensi vuoden 2020 toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio 
sekä valitaan uusi hallitus.  Ennen 
kokousta kapt.res. Jukka Mattila pi-
tää esitelmän aiheesta virolaiset va-
paaehtoiset talvisodassa. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!
 Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous 
1.10.2019 klo 18.30 AEL:n tiloissa 
Malminkartanossa.
 Padasjoen ampumaleiri
Perinteinen ampumaleiri järjes-
tetään 4.-5.10.2019. Lähtö autoilla 
Malmin Teboilia vastapäätä olevalta 

ABC:n kylmäasemalta. Lähtöaika 
selviää myöhemmin ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Myös kimppakyyti-
mahdollisuus. Henkilökohtainen 
varustus mukaan. Yhdistys varaa 
paikalle aseet ja patruunat. Lisäk-
si yhdistys tarjoaa leirillä ruoat ja 
juomat. Ilmoittautumiset 27.9.2019 
mennessä Karri
Kuparille (kkupari@gmail.com).
 Museo Militaria
Yhdistys järjestää vierailun Mu-
seo Militariaan, Hämeenlinnaan 
19.10.2019. Lähto klo 11:00 Malmin 
Teboilia vastapäätä olevalta ABC 
kylmäasemalta. Yhdistys maksaa 
pääsymaksun ja kahvit. Kimppakyy-
ti mahdollisuus. Ilmoittautuminen 
10.10.2019 mennessä sihteerille Eero 
Kujalalle (Eero.Kujala@gmail.com).
 Itsenäisyyspäivän jumalanpalve-
lus 6.12.
Osallistumme perinteisesti itsenäi-
syyspäivän jumalanpalvelukseen 
Malmin kirkossa klo 10:00.
Kirkkokahvien jälkeen siirrymme 
Malmin sankarihaudalle, jossa las-
kemme seppeleen klo 11:20.
 Tulevaa toimintaa
- Vierailu Vantaan Energian jätteen-
polttolaitokselle
- Haagan sotahistoriaa -näyttely
Tarkemmat tiedota myöhemmin 
Res.sanomissa.
 Kuntotesti
Päätettiin järjestää kuntotestaus 
mahdollisuus yhdistyksen jäsenille. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhem-
min. Tavoite on testata yhdistyksen 
jäsenten lihaskunto- ja kestävyys-
taso ja antaa heille palautetta sekä 
harjoitusohjeita. Tilaisuudessa teh-
dään ensin lihaskuntotestit ja sen 
jälkeen Cooperin testi tai UKK-kä-
velytesti (yli 45 v).
 Ammunta
Ampumavuorot Töölön luolassa 
jatkuvat parittomina viikkoina, joka 
toinen perjantai klo 16.00-19.00. Et 
tarvitse omaa asetta vaan yhdistys 
järjestää erilaiset aseet. Patruunoita 
voi hankkia omakustannushintaan. 
Ennen ammuntaa hanki reserviläi-
sen ampuma- tai senioriturva, jon-
ka saa Reserviläisliitosta puh: 09-
40562040 tai liiton kotisivuilta. En-
simmäisellä kerralla ei vielä tarvita 
vakuutusta. Ilmoittauminen ampu-
mavuoroille: ampumaupseeri Jouko 
Kylmälä, gsm: 0400-430632.
 Kotisivut
Tapahtumat ja päivitetyt tiedot 
löytyvät yhdistyksen kotisivuilta: 
https://www.rul.fi/pohjois-helsinki/
toiminta.
  Yhteyshenkilöt
 Pj Jarkko Paananen (040-7239641 / 
jarkko.t.paananen@gmail.com)
Sihteeri 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)
 www.rul.fi/pohjois-helsinki

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

hrup.fi

Muista  
jäsen-
maksu!
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ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

 Sääntömääräinen Autokerhon 
vuosikokous maanantai 28.10.2019, 
HRUP:n tila, Döbelninkatu 2 klo 
17.30. Kahvitarjoilu. Tervetuloa. Il-
moittaudu Timolle tulostasi.
 Seuraava hallituksen kokous 
14.10.2019 klo 17.00, HRUP:n tilat.
Kerhon pikkujoulu vietetään jou-
lukuussa, ilmoitamme tarkemmin 
seuraavassa lehdessä.
 Luolavuorot: 7.10. /4.11. /2.12. 
/30.12.2019
 Automiesten ja -naisten pistoo-
likilpailu pidettiin 18.9.2019 Santa-
haminassa herrasmies-säännöillä. 
Kaikki osallistujat palkittiin sotkun 
kahvilla ja munkilla.

ILmAILUKERHO

SYYSKOKOUS 8.10.
Ti 8.10. sääntömääräinen 

syyskokous klo 17. Esityslistalla 
toimintasuunnitelman ja talousar-
vion hyväksyminen vuodelle 2019, 
hallituksen valinta ja muut sääntö-
määräiset asiat. Tervetuloa! Klo 18 
alkaen esitelmäosuus.

 Ti 12.11. klo 18 Esitelmä: Ilma-
voimien komentajan/ILMAVE:n 
edustaja: Ajankohtaista ilmavoi-
mista

Ti 10.12. klo 12 Perinteinen 
joululounas Helsingin keskustassa, 
esitelmä: Atte Paukku: Kokemuksia 
vaelluksista Espanjan vanhoilla 
vaellusreiteillä

Kerhoillat ja esitelmät pidetään 
lähtökohtaisesti Helsingin Suoma-
laisella Klubilla osoitteessa Kansa-
koulunkuja 3A, Helsinki. Nouda-
tamme Klubin pukukoodia, joka 
on miehille solmio ja pikkutakki. 
Esitelmien osalta Chatham House 
-sääntö. Ennen esitelmää mahdolli-
suus ruokailuun. 

AMMUNTAVUORO
Pistooliammuntavuoro paritto-

mina viikkoina tiistaisin Helsingin 
Reserviupseeripiirin sisäradalla 
Töölössä.

JÄSENASIAT
Ilmailukerhon verkkosivuilla 

mm. kuukausiesitelmien aiheet ja 
puhujat sekä tiedot mahdollisista 
muutoksista: https://www.rul.fi/
ilmailukerho

Tiedotamme tapahtumista ja 
mahdollisista muutoksista vuosi-
kalenteriin myös sähköpostitse. 
Mikäli haluat tiedotusta sähköpos-
tilla ilmoita sähköpostiosoitteesi 
jäsenvastaava/sihteeri Juha-Matti 
Lauriolle  jmlaurio(at)gmail.com

Oletko muuttanut? Ilmoitathan 
uuden osoitteen RUL:n jäsenrekis-
teriin tai kerhon sihteerille.

JääKäRIKERHO
 

 Jääkärikerholla on SYYSKO-
KOUS maanantaina 22.10.2019 klo 

18:00 alkaen piirin 6. kerroksen 
tiloissa osoitteessa Döbelninkatu 
2. Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kerhon HALLITUS 
kokoontuu ennen syyskokousta klo 
17:00 alkaen. Kevätkokouksen jäl-
keen noin klo 19 on Pioneeri-osas-
ton kanssa 4. kerroksessa YHTEI-
NEN ILTAPALA JA ESITELMÄ, 
jonka aihe selviää myöhemmin.
 Jääkärikerhon AMPUMAVUO-
ROT pistoolilla ovat klo 16.30 – 
18.30 Töölön sisäampumaradalla 
tiis-taina 8.10., 12.11. ja 10.12. Tule-
malla mukaan pääset tutustumaan 
pistoolilla ampumiseen, vaikka et 
omista omaa asetta. Vakituisilla 
harrastajilla tulee olla ampumatur-
vavakuutus, josta on ohjeet RUL:n 
sivuilla. Ampumavuorolle osallistu-
jien tulee ilmoittautua viimeistään 
päivää ennen Jorma Nisulalle, jor-
ma.nisula(at)kolumbus.fi tai puh. 
0400 453709. 
 KERHO-/SAUNAILLAT Santa-
haminassa ovat Kiltasaunalla (osoite 
Leipurinniementie 10) klo 16 alkaen 
ti 1.10, 5.11. ja 3.12.  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. 
 Lisävinkki kerhon NUORILLE 
JÄSENILLE: Käykää myös osoit-
teessa ”HRUP.fi”. Sieltä alakohdasta 
”Nuorten toiminta” löytyy muuta 
toimintaa ja nuoria jäseniä palvele-
via linkkejä.
 Terveisin Jorma Nisula
 Kotisivut: https://www.rul.fi/
jaakarikerho/

ILmATORJUNTAKERHO

 Ilmatorjuntakerhon syyskokous 
pidetään torstaina 31.10.2019 Kata-
janokan Upseerikasinolla klo 18.00 
Pilotti-kabinetissa. Tervetuloa!
Reserviläisten lihaskunto ja kestä-
vyystesti 12.10 klo 9.00 alkaen San-
tahaminassa. Kts MPK:n kurssika-
lenteri.
 Piirin majan syystalkoot Sp-
jutsundissa 16.10 klo 16.00 alkaen, 
myöhemminkin saa tulla. Tule tu-
tustuman suosittuun majaan, jollet 
ole aiemmin käynyt. Kts. lisäohjeet 
erikseen tästä numerosta.
 Suosittu Senioriupseerien syys-
seminaari Katajanokan kasinolla 
24.10 klo 13.00 alkaen. Seminaari 
päättyy klo 19.30. Pakolliset Ilmoit-
tautumiset seminaariin järjestelyi-
den vuoksi skulmala48@gmail.com 
tai puhelimitse 040 586 9252. Kts. 
tarkemmat tiedot erikseen tästä nu-
merosta.
 TAPAHTUMIA ILMATOR-
JUNTAMUSEOLLA
 29.9.2019 klo 12.00 Perinteinen 
Herrasmieskilpailu Itmuseolla. Kil-
pailuun voi osallistua kaikki ikään 
tai sukupuoleen katsomatta! Kaikil-
le palkinto! Henkilökohtainen kil-
pailu sekä joukkuekilpailu 3 hlölle.  
Lisätiedustelut Risto H. Luukkanen, 
p. 0400 458 565.
 9.10. yleisöluento Suomen tie 
Talvisotaan. Historioitsija FM Ju-
hani Vakkuri. Kellonaika varmistuu 
myöhemmin.
 10.10 It-museotalkoot klo 9.00 
alkaen.
 19.10 Tohtori Helena Pilke luen-

noi Propagandasta sodan aikana.
 13.11 klo 18.00 ilmatorjunnan 
sotavarusteluhankinnat ja -tilanne 
talvisodan aikana. Ev evp Ahti Lap-
pi.
 30.11 Ilmatorjunnan vuosipäi-
vän vastaanotto juhlakonserttei-
neen Ilmatorjuntamuseolla Tuusu-
lassa. Kutsu julkaistaan IT-lehdessä 
3/2019.
 12.12 It-kerhon yli 40 vuotta jat-
kunut perinteinen joululounas rav 
Perhossa klo 12.12 (paikka varattu 
20 hengelle, joten tule ajoissa var-
mistaaksesi paikkasi.)
 HELITR.n killan tietoja tulevas-
ta toiminnasta
 5.-6.10.2019 Kiltamatka Lohta-
jalle seuraamaan HelItR:n ampuma- 
ja taisteluharjoitusta
 19.10 Killan ampumatilaisuus 
Santahaminassa
 29.11 Killan järjestämä ilmator-
junnan vuosipäivän illallinen Hy-
rylässä ravintola Kerholla (HelItR:n 
vanha upseerikerho).
 Lisätietoja: Timo Niiraselta 
timo.niiranen@gmail.com tai Antti 
Leinoselta anttile@gmail.com.

RESERVImERIUPSEERIT

 Hyvää Laivaston soittokunnan 
100-vuotisjuhlavuotta
 Yhdistyksemme syyskokous 
pidetään ti 19.11 klo 18 Apteekkien 
Eläkekassan tiloissa osoitteessa Ka-
levankatu 13. 
 Sinisen Reservin meritaitokil-
pailut 2019 peruttiin joukkueiden 
peruutusten takia. HRMU:n jouk-
kue Vuorinen, Komulainen, Paasi-
vuo oli ilmoittautunut kilpailuun. 
 Yhteysupseeriviirikön vuosi 
2019 on ollut huomattavasti hiljai-
sempi kuin ennätysvilkas 2018.
 Tähän mennessä on viirikön 
palveluja käytetty Meri-5 otte-
lussa Upinniemessä kesäkuun lo-
pulla (kaksi LO:ta HRMU:sta), 
Iso-Britannian laivastovierailulla 
heinäkuun alkupuolella (yksi LO 
HRMU:sta) sekä Merivoimien 
vuosipäivänä järjestetyssä Miinan-
raivaajamuistomerkin seppeleen-
lasku tilaisuudessa (kaksi LO:ta 
HRMU:sta).
 Harjoittelualuksemme M/S La-
vansaaren syyskausi on käynnissä 
ja viikkoharjoitukset jatkuvat. Alus 
on ollut hyvin aktiivisesti ajossa. 
Satamapaikka sijaitsee Santaha-
minan Radioniemessä. Iltojen pi-
mentyessä harjoittelun painopiste 
siirtyy pimeänavigoinnin puolelle. 
Joukossamme on erinomaiset mah-
dollisuudet kehittää merenkulullisia 
taitoja mm. optisen- ja tutkanavi-
goinnin parissa sekä harjoitella eri-
laisia hätä-/erityistilanteita varten.  
Kyselyt: marko_vuorinen (ät) hot-
mail.com. 
  Ammuntojen vakiovuorot jat-
kuvat Töölössä 2019 lauantaisin 
12:00 - 14:30. Muista olla yhteydessä 
ampumaupseeriin vähintään kahta 
päivää ennen vuoroa saadaksesi tar-
kemmat ohjeet (www.hrmu.fi).
 Yhdistyksemme on varannut 
Seilori-kabinetin Katajanokan Ka-
sinolta itsenäisyyspäivän iloiseen 
iltaan 6.12.2019. Mikäli ykköspuku-
si kaipaa tuulettamista loistavassa 
seurassa, lähetä ilmoittautumisesi 
sekä tieto tuletko yksin vai avec:in 
kera osoitteeseen havulinna.henri@
gmail.com. Illan menu- ja hintatie-
dot lähetetään ilmoittautuneille heti 

kun saamme ne järjestävältä tahol-
ta. 
  Tulevia tapahtumia:
8.11 Sinisen Reservin saunailta
19.11 Yhdistyksen syyskokous
6.12 Itsenäisyyspäivän iloinen ilta 
 Seuraathan ilmoitteluamme 
myös FB-sivuillamme: www.face-
book.com/Reservimeriupseerit/
 Hyvää purjehduskauden loppua 
toivottaen
 Marko Vuorinen
Puheenjohtaja
Helsingin Reservimeriupseerit ry

PIONEERIOSASTO

 
 Kokouskutsu Pioneeriosaston 
syyskokoukseen:
Pioneeriosaston syyskokous jär-
jestetään tiistaina 22.10.2019 klo 
18 Döbelninkatu 2:n 4. kerrokses-
sa. Kokouksen aiheina yhdistyksen 
puheenjohtajiston ja hallituksen 
valinta vuodelle 2020 sekä budjetin 
ja toimintasuunnitelman 2020 hy-
väksyminen. Lisäksi valitaan yhdis-
tyksen edustaja RUL:n liittokokouk-
seen. Kokouksen jälkeen kuullaan 
yhdessä Jääkärikerhon kanssa pe-
rinteinen kokousesitelmä (Pääkau-
punkiseudun puolustus: valmius ja 
harjoittelu) klo 19. Tarjolla iltapalaa. 
Tervetuloa, hallitus kokoontuu jo 
klo 17.
 Ampumavuorot:
Vuonna 2019 luolavuorot jatkuvat 
Töölön luolassa keskiviikkoisin 19-
21:30, päivämäärät: 2.10., 30.10., 
27.11., 25.12.
 Pioneeriosasto tarjoaa mak-
saneille jäsenilleen patruunoi-
ta 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm, kullekin enintään vii-
deltä kerralta vuodessa. Paikalla on 
myös aseita ja kouluttaja.
 Ota omat kuulonsuojaimet ja 
suojalasit mukaan, jos löytyy. Il-
moittaudu keskiviikkovuoroille 
maanantai-iltaan mennessä ampu-
maupseereille matti.mahonen (at) 
pp.inet.fi tai tommi.laakkonen (at) 
porvoo.fi.
 Padasjoki:
Tervetuloa tutustumaan rentoon 
porukkaan ja ammunnan saloihin!
Padasjoen ampumaleiri järjestetään 
11.-13.10.2019 yhteistyössä Viesti-
osaston ja Pioneerikillan kanssa. 
Paikalle voi tulla jo perjantai-iltana 
tai käydä viettämässä puuhalauan-
tain. Ilmoittaudu Lukkariselle pe 
4.10. mennessä! Parakkimajoitus on 
ilmainen. Ruokahuolto on luokkaa 
5 – 20 Eur per nenä. Patruunoita on 
myytäväksi tarpeen mukaan, Pio-
neeriosaston nuorisojäsenet saavat 
kerhon puolesta patruunoita 30 Eur 
edestä. Paikalla eri kaliiberin aseita 
ja kouluttajia. Ohjelmaa (tarkempi 
lähempänä): 
 Pe iltana 150 m rata pimeäam-
muntaa
 La klo 9 alkaen 150 m rata, pis-
toolirata (hirvirata varauksin), kou-
lutusrasti
 Su klo 12 alkaen 150 m rata, pis-
toolirata (hirvirata varauksin)
 Pioneerikoulutusta!
Aihe: Pioneeritoiminta nopeassa 
tilannekehityksessä. Eli valmiustoi-
minta! Toteutus: oppitunnit ja ryh-
mätyöt Esitietovaatimukset: ei ole, 
mutta perustietämys suluttamisen 
käsitteistä on hyödyksi. Kouluttajat: 
maj Pekka Korhonen ja kapt Mika 
Räsänen, MPKK. Aika: keskiviikko 

13.11. klo 17-20. Paikka: Döbelnin-
katu 2, 4.krs. Järjestäjä: HRU:n Pio-
neeriosasto ja MPKK. Ilmoittau-
tuminen: 6.11. mennessä jukka.ru-
sila (at) ramboll.fi tai 040 779 5619 
(myös Whatsapp)
 Pioneeriosaston yhteislenkki 
sunnuntaina 6.10. klo 13.
Juoksemme leppoisaa pioneerijut-
teluvauhtia toiveiden mukaan 8-12 
km. Kokoontuminen Rambollin toi-
mistolla, Itsehallintokuja 3 Perkkaa.
Lenkin jälkeen suihkumahdolli-
suus, omat pyyhkeet. Osasto tarjo-
aa urheilujuomat. Ilmoittaudu 4.10. 
mennessä jukka.rusila(at)ramboll.fi 
tai 0407795619
 Tiedotus:
Pioneeriosasto tiedottaa toiminnas-
taan myös sähköpostilla. Jos et ole 
saanut tiedotteita sähköpostiisi, ole 
yhteydessä sihteeriin niin tarkis-
tetaan, että yhteystietosi ovat ajan 
tasalla. Myös HRUP:n kiertokirje 
lähetetään joka kuukausi sähköpos-
tilla, joten jos sähköpostiosoitteesi 
ei toimi, jäät paitsi paljosta. 
 Pioneeriosaston yleinen Fa-
cebook-ryhmä löytyy hakusanalla 
”Helsingin Reserviupseerien Pio-
neeriosasto”. Huom! Jos olet jo Fa-
cebook-ryhmän jäsen, mutta et saa 
ilmoituksia julkaisuista ja tapahtu-
mista, muista klikata ryhmän Ilmoi-
tukset päälle. Ohjeet saat tarvittaes-
sa sihteeriltä.
 JÄSENEKSI voit liittyä netis-
sä tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. 
Osoitteenmuutokset myös netissä.
 Yhteystiedot:
Puheenjohtaja kapt Timo Luk-
karinen, 040 538 9648, timo.
lukkarinenxx(at)luukku.com
Sihteeri, tiedotusupseeri vänr 
Antti Korhonen, 040 559 7026, 
antti.j.korhonen (at) gmail.com
Ampumaupseeri evl evp Matti Mä-
hönen, 040 570 3718, matti.maho-
nen (at) pp.inet.fi
Urheilu-upseeri ltn Jan Falck, 044 
277 9185, jan.falck(at)helsinki.fi  
http://www.rul.fi/pioneeriosasto/

RT-KERHO 
JOHTORENgAS

 
 
 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖ-
MÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
13.11.2019
 Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidetään keskiviikkona 
13.11.2019 klo 18:00 alkaen Helsin-
gissä Café Tin Tin Tangossa. Osoi-
te: Töölöntorinkatu 7. Kokouksessa 
käsitellään yhdistyksen sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen jälkeen klo 
19:00 on Johtorenkaan ampuma-
vuoro Töölöntorin ampumaradalla, 
jonne olet tervetullut vaikka vain 
kokeilemaan rata-ammuntaa kerhon 
omalla asekalustolla. Ilmoittautumi-
set kokoukseen ennakkoon sähkö-
postitse osoitteeseen johtorengas@
gmail.com.
 AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN 
AMPUMARADALLA 2019
 Hyödynnäthän loistavan mah-
dollisuuden ampumataidon treenaa-
miseen! Kerholla on joka kuukausi 
oma vuoronsa Töölön ampumara-
dalla ja olet myös tervetullut, mikäli 
esim. haluat vain kokeilla uutta har-
rastusta, mutta olet vielä epävarma 
jatkon suhteen. Kysy siis rohkeasti 
lisätietoja asiasta puheenjohtaja 
Toni Aallolta, toni.aalto@iki.fi tai 
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040 311 3348. Ajankohdat ovat pe-
rinteiseen tapaan keskiviikkoisin klo 
19-21:30, Vuoden 2019 ratavuorot: 
16.10, 13.11. ja 11.12.
 KERHON VIESTINTÄ JA JÄ-
SENTEN YHTEYSTIEDOT
 Kerhon virallisena viestikana-
vana toimii jatkossakin Helsingin 
Reservin Sanomien tapahtumaka-
lenteri. On hyvä huomioida, että osa 
lehden numeroista ilmestyy nyky-
ään printtiversion sijaan digilehtenä. 
Aika ajoin kerhon hallitus tiedottaa 
jäsenistöään tapahtumista ja vastaa-
vista myös sähköpostilla.
 Varmistathan, että yhteystieto-
si ovat ajan tasalla, niin vastaanotat 
mm. ilmoitukset Helsingin Reservin 
Sanomien julkaistuista digilehdis-
tä, Helsingin Reserviupseeripiirin 
muut tiedotteet kuin Johtorenkaan 
sähköpostitkin! Muuttuneet yhteys-
tietosi voit ilmoittaa RUL:n toimis-
toon (toimisto@rul.fi).

VIESTIOSASTO
 

 VIESTIKOULUTUS JA KURSSIT
Radioasema ja radioliikenne 
-kurssi 4. - 6.10.2019, Santahami-
na:
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/
koulutus/99833/
 Elektronisen sodankäyn-
nin jatkokurssi 25.10.2019 - 
27.10.2019, Santahamina: https://
mpk.fi/koulutuskalenteri/koulu-
tus/99736/
 Lahden Radioamatöörikerho 
ry., OH3AC, ja MPK:n Lahden 
koulutuspaikka järjestävät kaikil-
le kiinnostuneille radioamatööri-
kursseja.
Radioamatöörikurssi 22.10.-
3.12.2019 (syksyn iltakurssi tiistai-
sin klo 18:00-21:00), Lahti (rauta-
tieasema on melkein vieressä!)
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/
koulutus/96244/
Kurssin suorittaneet saavat kolme 
kh-vrk.
 Kerhomme tukee erityisesti 
nuorten jäsenten osallistumista 
kursseille ja koulutuksiin. Halli-
tus päättää tapauskohtaisesti tuen 
myöntämisestä vapaamuotoisen, 
perustellun hakemuksen pohjalta.
 Kaikki MPK:n kurssit löytyvät 
koulutuskalenterista www.mpk.fi/
koulutuskalenteri.
 Jos sinua kiinnostaa koulut-
tajan tehtävät, niin ilmoittaudu 
koulutusjoukkueeseen (ohjeet 
alla). Työtila on avoin kaikille 
kiinnostuneille ja tilaan pääsee 
rekisteröitymään ilman kirjautu-
misavainta.
 • Kirjaudu sisään PV-
Moodleen (www.pvmoodle.fi)  
tunnuksillasi ja mikäli sinulla ei 
ole tunnuksia luo sellaiset kirjau-
tumissivun ohjeistuksen mukai-
sesti
• Hae työtilaa yläpalkin ”Etsi 
työtiloja”-hakutyökalulla, hakusa-
na: Kouluttajapankki
• Työtila näkyy hakutuloksissa, 
työtilan nimi on ”JOJÄ koulutta-
japankki”
• Klikkaa työtilaa ja avautuvalla 
sivulla ”rekisteröi minut kurssille”
 Suora linkki työtilaan: https://
www.pvmoodle.fi/course/view.
php?id=5217 

 VIESTIOSASTON SYYSKO-
KOUS MARRASKUUN LOPUS-

SA VIIKOLLA 48
 Viestiosaston syyskokous järjestetään alustavasti viikolla 48 (mar-
raskuun viimeinen viikko) Katajanokan kasinolla. Syyskokouksen 
yhteydessä pyritään järjestämään esitelmä, ja esitelmän jälkeen on 
mahdollisuus nauttia kasinon runsaan Joulu-buffet pöydän antimista. 
Seuratkaa tiedottamista, tarkempi päivä ja esitelmän aihe varmistuu 
myöhemmin !

 AMMUNTAVIIKONLOPPU PADASJOELLA YHDESSÄ PIONEE-
RIKILLAN KANSSA
 Tervetuloa tutustumaan rentoon porukkaan ja ammunnan saloihin!
Padasjoen ampumaleiri järjestetään 11.-13.10.2019 yhteistyössä Vies-
tiosaston ja Pioneerikillan kanssa. Paikalle voi tulla jo perjantai-iltana 
tai käydä viettämässä puuhalauantain. Parakkimajoitus on ilmainen ja 
ruokahuolto on luokkaa 5 – 20 Eur per nenä. Patruunoita on myytä-
väksi tarpeen mukaan. Paikalla eri kaliiberin aseita ja kouluttajia eli et 
tarvitse omaa asetta tai aikaisempaa kokemusta. Alustava ohjelma (tar-
kempi ohjelma ja aikataulu lähempänä):
• Pe iltana 150 m rata pimeäammuntaa
• La klo 9 alkaen 150 m rata, pistoolirata (hirvirata varauksin), koulu-
tusrasti
• Su klo 12 alkaen 150 m rata, pistoolirata (hirvirata varauksin)
Ilmoittaudu Timo Lukkariselle (timo.lukkarinenxx@luukku.com) pe 
4.10. mennessä!
 SRA-AMMUNNAT LAUANTAI 19.10. KLO 12-14:30
Pioneeriosaston, Töölön reserviupseerien ja Viestiosaston SRA-am-
munnat lauantai 19.10. klo 12-14:30:
• Ammutaan SRA-rasteja pistoolilla ja pistoolikarbiinilla.
• Käytettävissä on lainapistooli ja -kotelo sekä pistoolikarbiini ja/tai 
RONI:lla varustettu Glock.
• Myös omat aseet ovat sallittuja.
• Patruunoita laina-aseisiin on saatavilla omakustannehintaan (0,21 € 
/ lks).
• Osallistuminen edellyttää suoritettua SRA-ampujatutkintoa sekä 
voimassaolevaa vakuutusta (joko Reserviläisen ampumaturva tai Suo-
men ampumaurheiluliiton kilpailulisenssi).
• Osallistujamäärä on rajattu ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.
• Ilmoittautuminen 14.10. mennessä sähköpostitse osoitteeseen sra 
piste hru ät viestiosasto piste net.
SRA-ammuntoja järjestetään tänä vuonna kuukausittain, poislukien 
kesäaikana. Vuorot ovat 16.11. ja 14.12. Vuoroilla on tarjolla lainakalus-
to ja patruunoita. Ilmoittautumisohjeet lähetämme vuorokohtaisesti  
myöhemmin, mutta päivämäärät kannattaa laittaa jo nyt kalenteriin.

 AMPUMAKILPAILU 2019 ON KÄYNNISSÄ !
Kilpailun tarkoitus on aktivoida Viestiosaston jäseniä osallistumaan 
ammuntaan sekä panostamaan ampumataitonsa kehittämiseen. Kil-
pailuaika on 12.3. – 22.10.2019. Kilpailusuoritteita on mahdollista tehdä 
sinä aikana olevilla Viestiosaston ampumavuoroilla (kts. alla). Kilpai-
lumuotona on Palvelusammunta 4 (PA4). Jokaisen vuoron lopussa on 
mahdollisuus ampua yksi kappale kilpailuun hyväksyttäviä suoritteita, 
jonka tulos kirjataan ylös. Jokainen osallistuja voi ampua kilpailuaikana 
enintään neljä kilpailussa huomioitavaa suoritusta. Katso säännöt tar-
kemmin: Ampumakilpailu 2019. Lisätietoa: Mikko Leskinen 050 405 
5873, ampumaupseeri2 ät viestiosasto piste net.
 VIESTIOSASTON AMPUMARATAVUOROT 
Harjoitusammunnat Töölön radalla jatkuvat tänä vuonna parittomien 
viikkojen tiistaisin klo 19-21, kokoontuminen klo 18:50. Viestiosaston 
ampumavuorot ovat loistava tapa harrastaa pistooliammuntaa turval-
lisesti ja edullisesti. Vuoroilla on käytettävissä kerhon aseet, suojalasit 
sekä kuulosuojaimet, ja mikä parasta, ampumaupseerit opastavat tur-
vallista aseenkäsittelyä. Aiempaa kokemusta tai omia varusteita ei siis 
tarvita, ainoastaan käytetyistä patruunoista tulee suorittaa omakustan-
nehintainen maksu.
Ilmoittautuminen joko netissä www.rul.fi/viestiosasto/toiminta/am-
munta/, sähköpostitse ampumaupseeri2 ät viestiosasto piste net tai pu-
helimitse, Mikko Leskinen 050-4055873.
 LIIKUNTAKILPAILU 2019
Järjestämme viime vuoden tapaan liikuntakilpailun kerhomme jäsenil-
le. Arvomme kaikkien RESUL:n kuntokortin mukaan yli 100 pistettä 
vuoden aikana keränneiden kesken palkinnon. Kuntokortti löytyy tästä: 
http://www.resul.fi/kuntokortti. Ei kun kuntoilemaan!
 LIIKUNTAUPSEERIMME TIEDOTTAA
Asenna MARSMARS ja kirjaa liikuntasi liikuntakorttiin
Reserviläisille on tehty nykyaikainen MARSMARS-applikaatio liikun-
ta-aktiviteettien seuraamiseen ja fyysisen kunnon kehittämiseen. App-
likaation toiminnallisuuksista alla muutama esimerkki: 
• automaattinen askelmäärälaskin ja kirjaus
• monipuoliset lajikohtaiset kirjaamismahdollisuudet
• kirjasto, jossa esimerkkiharjoitteita ja liikuntaohjelmia liikunnan si-
sällön kehittämiseksi
• muistutukset (valinnaisia) sekä grafiikka toiminnastasi
Applikaation käyttöönottamista suositellaan lämpimästi yhdessä Re-
serviläisurheiluliiton Liikuntakortin aktiivisen täyttämisen kanssa. Lii-
kuntakortin täyttäminen nähdään (ainakin toistaiseksi) tärkeänä kol-
lektiivisena motivaattorina, koska kerhon ja jäseniemme aktiivisuutta 
seurataan sen avulla.
 TIEDOTUS
Tietoa toiminnastamme ja yhteystietomme löytyvät verkkosivuiltamme 
www.viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostitse. 
Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla joko RUL:n sivuilla www.rul.fi tai 
www.viestiosasto.net, kohdassa ”Liity jäseneksi”!

VR:N RESERVIUPSEERIT 

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

HELSINgIN RESERVIUPSEERIEN KRH-KERHO

KRH –kerhon syyskokous pidetään keskiviikkona 23.10.2019 Helsingissä, 
ravintola Zinnkellerissä (Meritullinkatu 25), klo 18:30 alkaen. Ilmoittautu-
miset kokoukseen 22.10.2019 mennessä osoitteeseen 
lentilasami(at)netscape.net

HELSINgIN  

RESERVILäISET

Helsingin Reserviläiset ry:n hallitus kiittää piirin toiminnanjohtaja Kari 
Talikkaa 34 vuoden yhteistyöstä ja toivottaa leppoisia eläkepäiviä! Helsin-
gin Reserviläiset ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään torstaina 
10.10.2019 klo 18.00 osoitteessa Döbelninkatu 2, Helsinki. Tervetuloa! Lisä-
tiedot puheenjohtajalta tai sihteeriltä.
 Ampuma- ja saunailta keskiviikkona 13.11.2019 Vantaan Ruutisavun ti-
loissa osoitteessa Kiitoradantie 6, 01530 Vantaa. Aluksi käytössämme on 
sisäampumarata klo 17–19 ja sen jälkeen klo 19–22 on mahdollisuus sau-
nomiseen. Yhdistys maksaa ratamaksun tauluineen ja saunan sekä tarjoaa 
alkoholittoman juoman ja sämpylän tms. pientä syötävää. Osallistujat mak-
savat itse patruunat (yhdistyksen aseita on lainattavaksi), sekä muut syömi-
set ja juomiset. Saunaosastolle saa viedä omia juomia (myös alkoholipitoi-
sia) niin paljon kuin haluaa, mutta radalla on luonnollisesti nollatoleranssi. 
Vuorolle on paikkoja rajoitetusti. Sitovat ilmoittautumiset 6.11.2019 men-
nessä Tonille sähköpostilla toni@kaso.fi.
 Maanantain ratavuorot Töölön sisäradalla klo 19.00-21.00: 21.10., 18.11., 
16.12. Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti(at)lassila-tikanoja.fi tai tekstiviesti al-
kaen sunnuntaista klo 14.00 ratavuoropäivään klo 14.00 mennessä. Laina-
asetta tarvitsevia (.22 cal) otetaan vuorolle max. 6 ampujaa, yhdistys tarjoaa 
patruunat (koskee henkilöitä, joilla ei omaa asetta ja sellaisen aikovat hank-
kia 2 vuoden harrastuksen jälkeen). Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos 
tarvitset laina-aseen. HUOM vuorolle otetaan yhteensä max.12 ampujaa. 
Mukana oltava kunnossa oleva vakuutus (esim. Reserviläisen ampumatur-
va) sekä Reserviläisliiton jäsenkortti. Oma ase (.22- .45ACP), patruunat ja 
suojaimet. Lisätietoja: asevastaava, Tomi Sarilahti p.050 385 1313
 Ruutisavun ratavuorot maanantaisin klo 17.00-19.00 Vantaan Koivu-
haassa. Vuoroja on varattuna seuraavasti: 21.10., 18.11., 16.12. Käyntimaksu 
10€ hintaan sisältyy ratamaksu ja taulu. Käyntimaksu 20€ ja hintaan sisältyy 
ratamaksu, yhdistyksen laina-ase ja 50kpl 9x19mm patruunoita sekä taulu. 

helresp.fi

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri
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Patruunoiden ostoon käy vain käteinen, varaathan siis tasarahan verran kä-
teistä mukaan. Ruutisavulla ampuvan muistilista: Radalla voi ampua 9 mm, 
.45 ACP ja vastaavilla pistoolikaliiperisilla aseilla vaippaluoteja. Myös pis-
toolikarbiinit ovat sallittuja. Lyijyluotien ampuminen on kielletty (kielto ei 
koske kaliiperia 22 LR). Mukaan tarvitset aina jäsenkortin, vakuutustodis-
tuksen sekä omat silmä- ja kuulosuojaimet. Jos tarvitset laina-aseen, yhdis-
tys lainaa aseen kyseiselle vuorolle. HUOM! Laina-aseita on rajoitettu mää-
rä. 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. Ampumapaikkoja vuorolle on 
rajoitetusti. Ilmoittautumiset aikaisintaan viikkoa aikaisemmin. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset ratavuorolle: esko.koskinen(at)gmail.com
 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. Följande tillfällen är 26.9, 
10.10 och 24.10.
 Triangelkampen 2019
Orientering i Västerby, Ekenäs lördagen 28.9 kl. 9.30.
Luftpistols- och luftgevärsskytte i Västerby skyttehall, Ekenäs lördagen 28.9 
kl. 12.30. Avslutnings- och Triangelkampens 50 års fest i Dragsvik lördagen 
26.10 kl. 18.30.
Markus Liesalho
Ordförande
0400 421002
svenska@helresp.fi / www.reservilaisliitto.fi/hsru

mERIRESERVILäISET
 

 Toivotamme jäsenillemme alkavaa syksyä! Merireserviläiset ry:n, 
Sjöreservister rf, toiminnan peruspilarit ovat merellinen toiminta 
MPK:n linnakevene Lavansaarella ja yhdistyksen Ahven 3-veneellä sekä 
merenkulun koulutus, merikilpailutoiminta sekä turvallinen ampuma-
harrastus. 
 Meneillään olevalla purjehduskaudella ovat yhdistyksemme käy-
tössä olevat alukset ovat syyskuun alkuun mennessä liikkuneet merellä 
jäsenistömme voimin reilun 750 mailin verran. Tähän olisi mielenkiin-
toista saada päälle jäsenistön omilla veneillä liikkumat mailit. Purjeh-
duskausi jatkuu vielä marraskuun alkuun asti. 
 Kesän aikana on ollut mahdollisuus kehittää merimiestaitojaan tur-
vallisesti osaavien kouluttajien ohjauksessa kansimieskurssilla. Make 
Kaasalainen kertoo mielellään lisää aiheesta.  Nettisivujamme päivityk-
siä on toteutettu loppukesästä. Suurempi muutos on edessä kun Reser-
viläisliiton jäsenyhdistyksien sivut siirretään uudelle alustalle vuoden 
loppuun mennessä. Suosittelemme aktiivisesti seuraamaan Merireservi-
läisten, Sinisen Reservin, Reserviläisliiton netti- ja facebook-sivuja sekä 
MPK:n kurssikalenteria. 
 Tulevia tapahtumia: Viikkoajot linnakeveneellä eri teemoineen. Si-
ninen Reservi ry:n purjehduskauden päätössauna perinteisesti Meri-
sotakoululla 8.11. Muistakaahan kaikki tulla mukaan huippulöylyihin! 
Ilmoittautumiset www.sininenreservi.fi sivuston kautta. Jäsenillemme 
suunnatut tutustumiset ja kerhoiltoihin liittyen palaamme syksyn en-
simmäisessä jäsenkirjeessä. 
 Luolavuorot jatkuvat taas kesäkauden jälkeen ja tarkemmat tiedot 
löydät nettisivuillamme. 
 Kirkkonummen reserviläisten ampumavuoroilla Upinniemessä on 
edelleen osallistumismahdollisuus jäsenillemme. Tarkemmat tiedot ra-
tavuoroista - ja ohjeista Kirkkonummen reserviläisten nettisivuilta. 
 Kiinnostuitko toiminnastamme ja haluatko jäseneksi kasvavaan 
joukkoomme? Täytä jäsenhakemuslomake Merireserviläisten netti-
sivuilla. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen 18 
vuotta täyttänyt Suomen kansalainen. Jäsenyys ei edellytä suoritettua 
asepalvelusta eikä merivoimataustaa. Kiinnostus meritoimintaan ja halu 
oppia uutta riittää. 
 Sähköposti johtokunnalle merireservilaiset@helresp.fi . Nähdään ta-
pahtumissa ja pidetään yhteyttä! 

ILmAILUOSASTO

 Syksyn tapahtumia: Tiistai 8.10. klo 18 Esitelmä: Esa Tikkanen: Blue 
Angels -taitolentoryhmä ja suomalaisen Hornet-ohjaajan kommentit. 
Tiistai 12.11. klo 18 Esitelmä: Ilmavoimien komentajan edustaja: Ajan-

kohtaista Ilmavoimista.
 Kerhoillat ja esitelmät pide-
tään Helsingin Suomalaisella Klu-
billa osoitteessa ansakoulunkuja 
3A, Helsinki. Noudatamme Klu-
bin pukukoodia, joka on miehille 
solmio ja pikkutakki. Esitelmien 
osalta noudatamme Chatman 
House -sääntöä. Ennen esitelmää 
mahdollisuus ruokailuun.
 Tiedotamme tapahtumista ja 
mahdollisista muutoksista vuosi-
kalenteriin myös sähköpostitse. 
Mikäli haluat tiedotusta sähkö-
postilla ilmoita sähköpostiosoit-
teesi tiedotusvastaava Jari He-
landerille  helander.jari(at)gmail.
com. Oletko muuttanut? Ilmoi-
tathan uuden osoitteen Reservi-
läisliiton jäsenrekisteriin tai osas-
ton tiedotusvastaavalle.

VANTAAN 
RESERVILäISET

 Vantaan Reserviläiset ry on 
ampumatoimintaan erikoistunut 
reserviläisyhdistys.
 Vantaan Reserviläiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
5.11.2019 klo 18.00. Paikkana Ruu-
tisavun kokoustilat. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!
 Yhdistys on perustetty v.1958 ja 
sillä on pitkät perinteet reserviläis-
toiminnan sekä aatteellisen maan-
puolustuksen parissa. VaResiin on 
tervetullut kuka tahansa 18-vuotta 
täyttänyt Suomen kansalainen su-
kupuoleen, varusmiespalvelukseen 
tai sotilasarvoon katsomatta.
 KOTISIVUT
VaResin kotisivut löydät osoittees-
ta: www.vantaanreservilaiset.fi. Si-
vuilta löydät tietoa yhdistyksen ta-
pahtumista sekä muuta tarpeellista 
tietoa, kuten jäseneksiliittymislo-
makkeen.
 SOME
Muista myös Varesin FB-sivu: fa-
cebook.com/vantaanreservilaiset 
joka toimii aktiviisena tiedotus-
kanavana! Lisäksi uutena mukana 
Instagram! Instagram.com/van-
taan_reservilaiset_ry
 AMPUMATOIMINTA
Ulkoratakauden startattua sisära-
doilla hiljenee ja syksyllä jatketaan 
taas uusin vuoroin Ruutisavulla 
sekä vanhojen tuttujen aikataulu-
jen mukaan Tikkurilassa ja Luolas-
sa. Käy katsomassa syksyn ampu-
mavuorot ja valvojat yhdistyksen 
kotisivuilta!
 TIEDOTUS
Löytäähän sähköposti perille? 
Maanpuolustusrekisterin kautta 
hoidettu sähköpostitiedotus huo-
mauttaa jatkuvasti epäkelvoista 
osoitteista ja monelta osoite puut-
tuu. Päivitäthän osoitetietosi RES/
RUL:n jäsenrekisteriin tai yhdis-
tyksen 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 Tamminen. 
Kaikki yhteystiedot löytyvät yhdis-
tyksen kotisivuilta ja ovat muotoa 
etunimi.sukunimi(ät)vantaanreser-
vilaiset.fi. 

Itä-Helsingin Reserviläiset ry:n syyskokous pidetään 8.10.2019 Vuosaa-
ressa Pirtillä. Loput syyskauden 2019 pirtti-illat 12.11. ja 10.12. (puuro-
juhla). Kukin tilaisuus alkaa klo 18:00. Tervetuloa.

KOKONAISmAAN-PUOLUSTUS

Kutsu Kokonaismaanpuolustus ry:n sääntömääräiseen syyskoko-
ukseen. joka pidetään torstaina 31. lokakuuta 2019 klo 17.30 alkaen 
Auditoriossa osoitteessa Töölöntorinkatu 2. Aluksi kuullaan esitel-
mä Talvisodasta tai jostain muusta ajankohtaisesta aiheesta. Sitten 
käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Yhdistyksen johto-
kunta.

HUOLTOALIUPSEERIT

Huoltoaliupseerit on aloittanut bingotoiminnan 7.9, ravintola A-
Hanassa Palokoukunkuja 1-4 00750 HKI. Bingopäivät ja ajat  keski-
viikkoisin klo.18.00  ja lauantaisin klo. 16.00 alkaen. Tuotoilla pal-
kitaan varusmiespalvelunsa kiitettävästi suorittaneita varusmiehiä.
 Vuosaaren pirtillä sauna kuumana joka kuukauden ensimmäi-
senä tiistaina klo. 16.00 alkaen. Tarkemmin Esko p.050 554 4702, 
Jussi P. 050 313 6764
 Tervetuloa!

mUUT mAANPUOLUSTUSyHdISTyKSET

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT 
ESPOON RESERVILäISET

 
ESRES ILMOITTAA:
 Espoon Reserviläiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään to 
07.11.2019 klo 19:00 osoitteessa Döbelinkatu 2. Kokouksessa käsitellään 
säännöissä mainitut asiat, kuten johtokunnan hen-kilövalinnat, tulevan 
vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tämän lisäksi käsitellään yh-
distyksen sääntömuutos. Muutettavana ovat sääntöjen 2 §, kohdat 3 ja 5, 8 
§, 9 §, kohta 3, 13 § 15 §, kohta 5, 16§, kohta 7, 16 §, kohta 7, 17 § ja 18 §. 
Tämän lisäksi ehdotetaan, että tilintarkastaja muutetaan muotoon toimin-
nantarkastaja. Kokousta ennen on esitelmä, alkaen klo 18:00. Kahvitarjoi-
lun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen info@esres.fi. Espoon 
Reserviläiset ry:n hallitus
 Töölön sisäampumaradalla on kerhon vuoro parittomien viikkojen sun-
nuntaisin alk. klo 17:00. Huom: vuoroille on lisätty nyt myös toiminnalli-
sempia harjoituksia.
 Maanantaimarssit käynnissä joka maanantai, lähtö Pirkkolan ulkopuis-
ton pysäköintialueelta klo 17:30.
 Padasjoen marraspäivät järjestetään viikonloppuna 15.-17.11.2019. Katso 
lisätiedot: https://www.esres.fi/news/
 Saathan kuukausittaisen jäsentiedotteemme sähköpostiisi? Mikäli et, il-
moita uusi sähköpostiosoit-teesi meille osoitteeseen info@esres.fi
 Tapahtumien lisätiedot, ohjeet, toimintakalenteri ja muita uutisia: 
www.esres.fi 

TARU ILMOITTAA:
 TARUn  sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 22.10.2019 
kello 18:00 alkaen Dö-belninkatu 2, 00260 Helsinki. Kokouksessa käsitel-
lään säännöissä mainitut asiat kuten hallituksen henkilövalinnat, tulevan 
vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tarjoilua varten pyydämme il-
moittautumaan ennalta pekko.linnanmaki@tapiolanreserviupseerit.fi.
 Töölön pistooliampumavuorot parillisten viikkojen sunnuntaina klo 17-
21. Ilmoittautuminen vuorolle: kari.wuokko (at) kolumbus.fi
 Seuraa ilmoittelua TaRun Facebook ryhmässä, tiedotuskirjeissä (email) 
tai kotisivuillamme. Lisätietoja saa jäsenupseerilta, Hannu Valkoselta. Yh-
teystiedot löytyvät kotisivuilta yhteystiedot-sivulta.

ITä-HELSINgIN RESERVILäISET
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Elokuu
24.8. Asko Kojonkoski 60 v

Syyskuu
4.9. Security Officer Kari Seppänen, perhepiirissä 60 v

Lokakuu
13.10.  Tutkimusjohtaja, yliluutnantti Mikko Hyppönen (matkoilla) 50 v

marraskuu
17.11. Ylivahtimestari, vääpeli Tapani Timoskainen 60 v
 vastaanotto 15.11. klo 17-20 Pakaritupa, Kirkkotie 45, Vantaa 

Joulukuu
6.12. Varatuomari, kapteeni Jaakko Pohjola (perhepiirissä) 80 v
27.12. Vänrikki Eino Saarinen 90 v

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

Onnittelemme

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2019
N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä

Paperilehti
4.  9.12.   20.12.

Sähköinen lehti
5.  14.10.   25.10.
6.  11.11.   22.11.

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

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

 KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadin-
sissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissisanomien 
nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista.
 AMPUMATOIMINTAA:  Syksyn ampumavuorot pyörivät Töölön ra-
dalla parillisilla viikoilla ma ja pe klo 19-21:30. Ikisissien ampumavuoro kes-
kiviikkoiltapäivisin: ota yhteyttä Christer Mikkoseen ät elisanet.fi.
Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle ampujat(ät)stadin-
sissit.fi ota yhteys jyri.tahtinen(ät)gmail.com.
Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan vuoroil-
la, MPK:n ja piirin ampumavuoroilla www.stadinsissit.fi/ampumaharjoituk-
set-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautumis-
ohjeet piirin vuoroille tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.
 SISSIEN KIVÄÄRIHARJOITUS LOPELLA 26.10.
Stadin Sissit järjestävät la 26.10. kivääriharjoituksen Lopen ampumaradal-
la. Harjoitus on tarkoitettu Stadin Sissien jäsenille. Osallistujilla tulee olla 
joko reserviläisen ampumaturva (RAT) tai SAL:n lisenssi. Harjoituksessa 
ammutaan toiminnallisia kivääriharjoitteita. Harjoituksen turvallisuuteen 
kiinnitetään erityistä huomiota. Jokaiselta osallistujalta edellytetään keskit-
tymistä ampumasuoritukseen ja ohjeiden tarkkaa noudattamista. Harjoi-
tuksessa voi ampua omalla kiväärillä tai Sissien lainakalustolla. Ilmoittau-
tuminen 26.10. harjoitukseen tapahtuu myöhemmin tiedotettavalla tavalla.
SALITOIMINTAA: Perinteinen Budo kohtaa nykypäivän vaatimukset. Va-
kiovuorot ma & ke. Salivastaavalta tietoa toiminnasta: sali.sissit@gmail.com
Ja pe Ikisissit (Nitrot) 18.00–19.30 Lisätietoja iki-sissien salitoiminnasta => 
www.stadinsissit.fi

 SISSIEN 60-VUOTISJUHLAT 18.10.
Syksyllä 1959 Sissikerhon perustajan, kapt Yrjö Levikosken jo sodan aikana 
syntynyt ajatus itsepuolustus- ja lähitaistelutaitojen koulutustarpeesta här-
mistyi todeksi: alkoi toiminta, joka tänään tunnetaan nimellä Stadin Sissit. 
Siispä Sissikerhon hallituksella on kunnia kutsua koko sissikansa seuralai-
sineen juhlistamaan 60-vuotista taivalta, muistelemaan menneitä ja puno-
maan uusia sissijuonia!
Aika: 181900LOK19 (perjantaina, 18.10.2019 klo 19.00)
Paikka: 35VLG8805869228 (Suomenlinna, Tenalji von Fersen)
Hinta: 50€/henkilö, sis. illallisen ruokajuomineen
Pukukoodi: smart casual
Ilmoittautuminen: HETI mutta kuitenkin 30SYY mennessä linkistä: 
https://forms.gle/GQMiBtArjXvBDB9F6

 SYYSVUOSIKOKOUS 7.11.
Sissikerhon ja Sissiosaston syysvuosikokoukset pidetään 7.11.2019 klo 19 al-
kaen SK-talon auditoriossa osoitteessa Töölöntorinkatu 2 B. Kokousta en-
nen klo 18 pidetään esitelmä, jonka aihe ja pitäjä varmistuvat myöhemmin 
(tiedotus Sissispammilla eli sähköpostissa).

 YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Tommi Saik-
konen 050 5544 736 tommi.saikkonen(ät)gmail.com; Sissiosasto pj: Aarne 
Björklund 050 382 1636 / baarne(ät)gmail.com
 Jäsentietojen muutokset: Käytämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, jonne 
voit itse päivittää muuttuneet tietosi www.rul.fi / www.reservilaisliitto.fi tai 
vaihtoehtoisesti ota yhteyttä tommi.saikkonen(ät)gmail.com
 Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla? Samassa paikassa voit päivit-
tää sen ja näin saada tiedotteita Sisseiltä suoraan mailiisi.

AUTOJOUKKOJEN 
HELSINgIN KILTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA ESITELMÄ 11.10. 2019 KLO 17.30

Sääntömääräinen syyskokous pidetään 11.10.2019 klo 17.30 Santahaminan Perin-
netalolle.  Kokouksessa käsitellään killan säännöissä mainitut asiat. Kokouksen 
jälkeen n. klo 18:30  alkaa erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen esitelmä: 
Taksin menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus pitäjänä Taksi Helsingin puheen-
johtaja Harry Kankaanpää. Kokouksen yhteydessä  on kahvitus. Kiltatuotteita on 
ostettavana kokouksen yhteydessä. TERVETULOA. 

 AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILLAN JÄSENPÄIVÄ 26.10. KLO 14.00
Killan jäsenpäivää vietetään viime vuosien innostamana jälleen kiireettömän 
saunomisen merkeissä Santahaminassa Villen saunalla 26.10. Sauna on lämmin 
klo 14.00 lähtien iltaan saakka. Tule omalla aikataulullasi. Kulunvalvontapisteel-
lä on killan jäsenluettelo. Henkilötodistus mukaan. Mahdollisia lisätiedusteluja 
numerosta 0405643295. Kaikille riittää löylyä. Kilta maksaa saunamaksun. Ota 
mukaan omat saunajuomat ja iltapala. Saunalla on myös grilli, joten makkaran 
paisto sujuu mutkattomasti. Kiltatuotteita on myös myytävänä. Vietetään jälleen 
mukava hetki saunomisen, keskustelujen  ja toimintaideointien merkeissä. 

KENTTäTyKISTöKERHO 
UUdENmAAN TyKISTöKILTA

14.11. Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan vuosikokoukset
Aika: To 14.11.2019
Paikka: Döbelninkadun auditorio
KOKOUSKUTSU
 14.11.2019 kello 18:00 alkaen pidetään Kenttätykistökerho ry:n vuosiko-
kous ja välittömästi tämän jälkeen Uudenmaan Tykistökilta ry:n vuosikoko-
us maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa osoitteessa Döbelninkatu 2. Ko-
kouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa. Yhdistysten hallitus
 Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan toimihenkilöt vuonna 
2019:
Aki Mäkirinta - PJ (puheenjohtaja@ktkerho.fi) Puh:+0400 805 124,
Oskari Matilainen - VPJ, Janne Hänninen - Sihteeri (sihteeri@ktkerho.fi),
Patrick Hjelt - rahastonhoitaja, Jere Portter - Nuoriso,
Jorma Kainulainen - Ase ja urheilu sekä Raine Mönkkönen - Lohjan patteri.

Jääkärikerho
kutsuu
reserviupseerit
saunomaan

Jääkärikerho lämmittää saunan kerran 
kuukaudessa Santahaminan Kiltasau-
nalla osoitteessa Leipurinniementie 
10. Seuraava saunavuoro on tiistaina  
1.10. klo 16.30 alkaen. Lopettelemme klo 
19.30 mennessä. 

Saunamaksu on 10 euroa henkilöltä. 
Tarjolla on vapaamuotoista yhdessä-
oloa, puukiukaan makoisat löylyt ja 
mahdollisuus kastautua meressä. 

Ota mukaan omat makkarat, juomat 
sekä pyyhe. Santa-haminan varuskun-
ta-alueelle sisäänpääsyyn vaaditaan 
kulkulupa tai vierasilmoitus. 

Ilmoita tulostasi viimeistään kaksi 
päivää ennen tilaisuutta kerhon pu-
heenjohtajalle Jorma Nisulalle, e-mail: 
jorma.nisula(at) kolumbus.fi tai puh. 
0400 453709 niin hoidamme sisään-
pääsyluvan.
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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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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
28.9. Tutustuminen sotamuseon (Suomenlinna) Pohjan Pojat -näyttelyyn. Kokoontuminen 
kauppatorin laivarannassa klo 10:30. Järjestää Töölön Reserviupseerit.

7.10. klo 17.30. Reserviläisten elokuvailta, ilmailuaihe. Töölöntorinkatu 2, auditorio. Kts. lisäoh-
jeet erikseen tästä numerosta.

12.10. klo 9.00 Reserviläisten lihaskunto ja kestävyystesti Santahaminassa. Kts MPK:n kurssi-
kalenteri.

16.10. klo 16.00 Piirin majan syystalkoot Spjutsundissa, Tule tutustuman suosittuun majaan, 
jollet ole aiemmin käynyt. Kts. lisäohjeet erikseen tästä numerosta.

24.10. klo 13.00 Suosittu Senioriupseerien syysseminaari Katajanokan kasinolla. Seminaari 
päättyy klo 19.30. Pakolliset Ilmoittautumiset seminaariin järjestelyiden vuoksi skulmala48@
gmail.com tai puhelimitse 040 586 9252. Kts. tarkemmat tiedot erikseen tästä numerosta.

6.12. klo 10. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Malmin kirkko, Kunnantie 1, 00700 Helsinki.
TAPAHTUMIA ILMATORJUNTAMUSEOLLA Klaavolantie 2, 04300 Tuusula https://ilmatorjuntamu-
seo.fi/ajankohtaista/

9.10. yleisöluento Suomen tie Talvisotaan. Historioitsija FM Juhani Vakkuri. Kellonaika varmis-
tuu myöhemmin.

10.10. It-museotalkoot klo 9.00 alkaen.

19.10. Tohtori Helena Pilke luennoi Propagandasta sodan aikana. Tutkamieskillan kokous.

13.11. klo 18.00 ilmatorjunnan sotavarusteluhankinnat ja -tilanne talvisodan aikana. Ev evp Ahti 
Lappi.

30.11. Ilmatorjunnan vuosipäivän vastaanotto juhlakonsertteineen Ilmatorjuntamuseolla Tuu-
sulassa. Kutsu julkaistaan IT-lehdessä 3/2019.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja 
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
syyskokoukset
Kokoukset pidetään maanantaina 11.11.2019 Katajanokan Kasinolla kello 19. Kokouksissa 
käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvion 
hyväksyminen sekä uuden hallituksen valinta. Kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenyh-
distysten virallisesti valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yhdistyksen äänimäärä määräytyy 
yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään vuodenvaihteessa 2018/2019. Kokouksia edel-
tää esitelmätilaisuus, johon voivat osallistua kaikki piirin jäsenyhdistyksen henkilöjäsenet 
klo 18-19. 

Piirihallitukset

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla 6.12.
Itsenäisyyspäivänä järjestetään perinteinen kansalaisjuhla. Juhla 
järjestetään Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa 6.12.2019 
kello 13.30. Osoite Fabianinkatu 33, Helsinki. 

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Perinteinen 
itsenäisyyspäivän 
vastaanotto
Aika: 6.12.2019 kello 15.00-18.00

Paikka: Ravintola Ostrobotnian juhlaker-
roksessa, Museokatu 10.

Buffét sisältää alkucocktailin sekä runsaan 
tarjoilun. Kortit ovelta noin 40 e. Terve-
tuloa tapaamaan pääkaupunkiseudun 
maanpuolustajia.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Seuraava Helsingin Reservin 

Sanomat ilmestyy sähköisenä 

25.10.2019.  

Pyydämme toimittamaan lehteen tarkoitetun 

materiaalin 14.10.2019 mennessä lehden 

sähköpostiin reservinsanomat@hrup.fi

Sähköinen lehti julkaistaan osoitteessa

www.reservinsanomat.fi


